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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

Apostolul pune podoaba din afară în contrast direct cu un duh blând și liniș t și apoi face o declarație în favoarea valorii ul mei: „de mare preț înaintea lui Dumnezeu”. Există o contradicție categorică
între iubirea podoabei din afară și darul blândeții și duhul liniș t. Pacea și bucuria vor stăpâni în suﬂet numai când căutăm în toate lucrurile să ne conformăm voinței lui Dumnezeu.
Iubirea de îmbrăcăminte primejduiește morala și face din femeie opusul dis nsei femei creș ne,
caracterizate prin modes e și sobrietate. Îmbrăcămintea extravagantă, bătătoare la ochi, adesea încurajează po a trupească în inima celei care o poartă și trezește pa mi josnice în inima privitorului. Dumnezeu vede că, adesea, ruina caracterului este precedată de sa sfacerea mândriei și a vanității în îmbrăcăminte. El vede că îmbrăcămintea cos sitoare înăbușă dorința de a face bine.
Cu cât mai mulți bani se cheltuiesc pentru îmbrăcăminte, cu atât mai puțini sunt pentru a-i hrăni
pe cei ﬂămânzi și a-i îmbrăca pe cei goi, iar curenții binefacerii, care ar trebui să curgă con nuu, seacă.
Fiecare dolar economisit prin a refuza eului podoabele inu le poate ﬁ dat celor nevoiași sau poate ﬁ pus
în vis eria Domnului pentru a susține Evanghelia, pentru a ﬁ trimiși misionari în țări străine, pentru a se
înmulți publicațiile care duc raze de lumină suﬂetelor din întuneric și rătăcire. Fiecare dolar folosit fără a ﬁ
necesar lipsește pe cheltuitor de o prețioasă ocazie de a face bine.
Surorile mele, nu vă mai jucați cu propriile voastre suﬂete și cu Dumnezeu. Mi-a fost arătat că
principala cauză a decăderii voastre spirituale este dragostea pentru îmbrăcăminte. Aceasta vă duce la
neglijarea unor responsabilități serioase, iar dacă în inima voastră se găsește vreo licărire a dragostei lui
Dumnezeu, îndepărtați fără zăbavă această cauză a decăderii voastre, deoarece reprezintă un păcat asupra propriilor voastre suﬂete și împotriva lui Dumnezeu. Nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului.

Ellen G. White

Acestea sunt gândurile pe care le veți găsi discutate și detaliate pe paginile următoare. Fiecare arcol este scris de Ellen White. Fie ca Domnul să conducă poporul Său în primirea acestor solii.
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Martorul credincios și îmbrăcămintea
În primăvara anului 1857 l‐am însoțit pe soțul meu într‐un tur prin Est. Principalul scop era
de a achiziționa Power Press. Am organizat conferințe atât în drumul spre Boston, cât și la
întoarcere. A fost un tur descurajator. Mărturia către biserica Laodiceea a fost în general primită, dar
unii o foloseau cu scopuri rele. În loc să o aplice pentru inimile lor, au folosit mărturia pentru a‐i
asupri pe alții. Câțiva au învățat că frații trebuie să scoată afară totul pentru a fi liberi, iar alții au
rămas asupra subiectului rochiilor, ducându‐l la extreme, existând o îngustare a mesajului îngerului
treilea. Acest lucru a avut o influență distrugătoare, făcându‐ne să lăsăm deoparte mărturia,
ocupându‐ne de acest subiect.
Scopul mesajului către laodiceeni a fost de a scăpa biserica de astfel de influențe fanatice,
dar efortul lui Satana a fost de a corupe mesajul si de a‐i distruge influența. Ar fi mai bine să avem
persoane fanatice care să îmbrățișeze mărturia și să o folosească pentru cauza ei, decât să rămână
într‐o stare de căldicel. Am văzut că scopul mesajului nu era acela de a le spune fraților ce să facă și
cât de departe să meargă, ci de a ni‐l însuși personal pentru a ne cerceta inima. Este lucrarea
îngerilor de a urmări dezvoltarea caracterului.
Am văzut că mărturia către Laodicea se aplică poporului lui Dumnezeu de astăzi, iar motivul
pentru care nu s‐a realizat o lucrare mai mare este din cauza împietririi inimii lor. Dar Dumnezeu a
oferit timp pentru ca mesajul să‐și facă lucrarea. Inima trebuie curățată de păcatele care L‐au ținut
pe Isus afară. Acest mesaj înfricoșător își va face lucrarea. Când a fost pentru prima dată prezentat, a
condus la o cercetare amănunțită a inimii. Păcatele au fost mărturisite și poporul lui Dumnezeu a
lucrat peste tot. Aproape toți credincioșii au crezut că acest mesaj se va încheia cu marea strigare a
îngerului al treilea. Dar, nereușind să vadă lucrarea încheiată într‐un timp scurt, mulți au pierdut
efectul mesajului. Am văzut că acest mesaj nu‐și va încheia activitatea în câteva luni scurte. Acesta a
avut scopul de a trezi poporul lui Dumnezeu, pentru a le descoperi abaterile lor și să conducă la
pocăință zeloasă, pentru a avea parte de prezența Domnului Isus și de a fi pregătiți pentru marea
strigare a îngerului al treilea. Când acest mesaj a atins inima, a dus la o umilință adâncă înaintea lui
Dumnezeu. Îngerii au fost trimiși în toate direcțiile pentru a pregăti inimile necredincioșilor pentru
primirea adevărului. Cauza lui Dumnezeu a început să crească, iar poporul Său s‐a familiarizat cu
poziția sa.
Dacă sfatul Martorului Credincios ar fi fost pe deplin luat în seamă, Dumnezeu ar fi lucrat
pentru poporul Său cu mai mare putere. De la darea mesajului, eforturile depuse au fost
binecuvântate de Dumnezeu și multe suflete au fost aduse de la greșeală și întuneric, la adevăr. Am
văzut că Dumnezeu își va încerca poporul. Isus se poartă cu răbdare cu ei și nu îi varsă din gura Sa
într‐o clipă. Îngerul a spus: „Dumnezeu Își cântărește poporul.” Dacă solia ar fi fost de scurtă durată,
așa cum ne‐am așteptat mulți dintre noi, n‐ar mai fi fost timp pentru ei să‐și formeze caracterul.
Mulți acționau mânați de sentimente, și nu din principiu și credință, și această solie solemnă,
înfricoșătoare, i‐a mișcat. Aceasta a lucrat asupra sentimentelor lor, le‐a stârnit temerile, însă nu s‐a
realizat lucrarea dorită de Dumnezeu. El citește inima. Pentru ca cei din poporul Său să nu fie înșelați
cu privire la ei înșiși, El le oferă timp pentru ca acea exaltare a simțurilor să poată trece, și apoi îi
pune la încercare pentru a vedea dacă ascultă de sfatul Martorului Credincios.
Dumnezeu conduce poporul Său pas cu pas. Îi aduce în diferite situații rânduite de El pentru
a da pe față ce se află în inima lor. Unii biruiesc într‐un punct, dar cad într‐altul. Cu fiecare punct de
înaintare, inima este tot mai sever încercată. Dacă pretinsul popor al lui Dumnezeu își va găsi inimile
în opoziție cu această lucrare dreaptă, atunci acest lucru trebuie să‐i convingă că ei au de făcut o
lucrare pentru a birui, dacă doresc să nu fie vărsați din gura Domnului. Îngerul a zis: „Dumnezeu va
supune lucrarea Sa la o încercare tot mai grea pentru a testa pe fiecare din copii Săi.” Unii sunt
dispuși să primească un punct, dar când Dumnezeu îi aduce la un alt punct de încercare, ei dau
înapoi înspăimântați, pentru că descoperă că acesta lovește direct în unul dintre idolii lor iubiți. Aici
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însă, ei au ocazia să vadă ce este în inimile lor care exclude pe Isus din ele. Ei prețuiesc ceva mai
presus de adevăr și inimile lor nu sunt pregătite să‐L primească pe Isus. Ei sunt încercați și puși la
probă individual un timp îndelungat, pentru a se vedea dacă vor să‐și jertfească idolii și să asculte de
sfatul Martorului Credincios. Dacă cineva nu vrea să fie curățit prin ascultare de adevăr și nu biruie
egoismul, mândria și patimile rele, atunci îngerii lui Dumnezeu dau sentința: „Ei sunt una cu idolii lor,
lăsați‐i în pace!”, și merg mai departe la lucrarea lor, părăsind aceste suflete cu trăsăturile lor
păcătoase nebiruite și lăsându‐le în stăpânirea îngerilor răi. Aceia care urcă în orice punct, rezistă la
orice încercare și biruiesc, coste aceasta oricât ar costa, au urmat sfatul Martorului Credincios și vor
primi ploaia târzie, în felul acesta vor fi gata pentru înălțare.
Dumnezeu Își încearcă poporul în această lume. Acesta este locul potrivit pentru a apărea în
fața Sa. Aici, în această lume, în aceste timpuri din urmă, fiecare om va arăta ce putere îi stăpânește
inima și îi controlează acțiunile. Dacă este puterea adevărului divin, aceasta îl va conduce la fapte
bune. Aceasta îl va înălța pe primitor, îl va face nobil și generos, la fel ca şi Domnul Său din ceruri.
Însă, dacă îngerii cei răi stăpânesc inima, acest lucru se va vedea în moduri diferite. Roada va fi
egoismul, lăcomia, mândria şi patimile rele.
Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Cei care susţin că sunt religioşi nu
vor să se cerceteze îndeaproape, ca să vadă dacă sunt în credinţă; şi este înfricoşător că mulţi se
agaţă de o nădejde falsă. Unii se bizuie pe o experienţă pe care au avut‐o cu mulţi ani în urmă; însă,
când sunt aduşi în faţa acestor momente de cercetare, când toţi ar trebui să aibă o experienţă
zilnică, ei nu au nimic de istorisit. Ei par a crede că, dacă susţin că sunt de partea adevărului, doar
acest lucru îi va mântui. Când vor renunţa la acele păcate pe care
● ● ●
Dumnezeu le urăşte, Domnul Isus va intra şi va cina cu ei şi ei cu
El. Atunci vor căpăta putere de la Isus, vor creşte în El şi vor putea
„Unii sunt dispuși să primească un
spune, în biruinţă sfântă: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care
punct, dar când Dumnezeu îi aduce
ne dă biruinţa prin Isus Hristos.” Pentru Domnul ar fi mult mai
la un alt punct de încercare, ei dau
plăcut ca aşa‐zişii creştini, în starea de căldicel, să nu fi rostit
înapoi înspăimântați, pentru că
niciodată Numele Său. Ei sunt o continuă povară pentru aceia
descoperă că acesta lovește direct în
care vor să fie urmaşi credincioşi ai lui Isus. Ei sunt, de asemenea,
unul dintre idolii lor iubiți.”
o piedică pentru cei necredincioşi, iar îngerii cei răi tresaltă cu
privire la ei şi găsesc prin aceasta un prilej de a‐i înţepa pe îngerii
● ● ●
lui Dumnezeu prin metodele lor necinstite. Unii ca aceştia
constituie un blestem pentru lucrare, atât în cămin, cât şi în afara
lui. Ei se apropie de Dumnezeu doar cu buzele, în timp ce inima le este departe de El.
Mi s‐a arătat că unii din poporul lui Dumnezeu imită moda lumii și își pierd rapid caracterul
lor sfânt, care ar trebui să‐i deosebească ca popor al lui Dumnezeu. Am fost îndreptată înapoi la
poporul lui Dumnezeu din vechime, și apoi am fost adusă să compar îmbrăcămintea lor cu stilul de
astăzi. Ce diferență! Ce schimbare! Atunci femeile nu erau atât de îndrăznețe ca acum. Când erau în
public își acopereau fața cu un văl. În aceste zile din
urmă moda este rușinoasă și indecentă. Acestea au
„Mi s-a arătat că unii din poporul lui Dumnezeu
fost menționate în profeție. Ei au fost aduși de o clasă
imită moda lumii și își pierd rapid caracterul lor
peste care Satana are control deplin și s‐au dedat la
sfânt, care ar trebui să-i deosebească ca popor al
desfrânare în necurăție, cu lăcomie. Dacă poporul lui
lui Dumnezeu.”
Dumnezeu nu s‐ar fi depărtat prea mult de El, acum ar
fi o diferență clară între îmbrăcămintea lor și cea a
lumii. Pălăriile (n.t. bonetele, pălăriile de damă) care scot în evidență fața și capul, arată o lipsă de
modestie. Cercurile sunt o rușine. Locuitorii pământului sunt tot mai corupți, iar deosebirea dintre ei
și Israelul lui Dumnezeu trebuie să fie clară, altfel, blestemul care cade peste cei lumești va cădea
asupra poporului lui Dumnezeu.
Am fost îndreptată spre următoarele pasaje din Scriptură. Îngerul a spus că acestea trebuie
să instruiască poporul lui Dumnezeu. 1 Timotei 2:9,10 „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage
îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu
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mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt
evlavioase.” 1 Petru 3:3‐5 „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura
părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în
curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel
se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor.”
Tineri și bătrâni, Dumnezeu vă încearcă acum. Voi vă hotărâți destinul veșnic. Mândria
voastră, dragostea de a urma moda lumii, conversațiile voastre goale și inutile, egoismul vostru, sunt
toate puse în balanță, iar greutatea răului atârnă împotriva voastră. Sunteți săraci,nenorociți, orbi și
goi. În timp ce răul este în creștere și prinde rădăcini adânci, sufocând sămânța bună semănată în
inimă, cuvântul îngerilor lui Dumnezeu către voi, la fel ca cel rostit casei lui Eli, vă va spune că
păcatele voastre nu pot fi curățite pentru totdeauna cu jertfe sau daruri de mâncare. Am văzut că
mulți, care nu aveau nici măcar o rază de lumină de la Isus, se măguleau că sunt buni creștini. Ei nu
știu ce înseamnă să fii reînnoit prin harul lui Dumnezeu. Ei nu au nicio experiență cu Dumnezeu. Am
văzut că Domnul își ascuțea sabia în ceruri ca să‐i nimicească. O, fiecare om rece sau căldicel ar
putea conștientiza lucrarea pe care Dumnezeu se pregătește să o facă printre aceia care mărturisesc
ca sunt poporul Său. Dragi prieteni, nimeni să nu vă înșele cu privire la starea voastră. Nu‐L puteți
înșela pe Dumnezeu. Martorul Credincios spune: „Știu faptele tale.” Îngerul al treilea conduce un
popor, pas cu pas și tot mai sus. La fiecare pas ei vor fi testați.

Legea lui Dumnezeu și îmbrăcămintea

Legea lui Dumnezeu nu poate fi satisfăcută cu nimic din ceea ce nu este desăvârşit sau lipsit
de ascultare deplină de toate cerinţele ei. A împlini doar jumătate din cerinţele ei şi a nu dovedi o
ascultare deplină, desăvârşită, nu valorează nimic. Cei lumeşti şi cei necredincioşi admiră
consecvenţa şi au fost întotdeauna puternic convinşi că Dumnezeu are un adevăr de transmis prin
poporul Său, atunci când faptele lor corespund cu credinţa lor. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.”
Fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. Cuvintele, acţiunile noastre constituie roadele pe care le
aducem. Sunt mulţi care aud cuvintele lui Hristos, dar care nu le fac. Ei aduc o anumită mărturie, însă
roadele lor sunt din cele care îi dezgustă pe cei necredincioşi. Ei sunt lăudăroşi, se roagă şi vorbesc
într‐un fel în care se îndreptăţesc pe ei înşişi, se înalţă, reamintesc faptele lor cele bune şi, ca şi
fariseul, în cele din urmă, Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu sunt ca ceilalţi oameni. Şi cu toate
acestea, ei sunt foarte vicleni şi înşelători în afacerile lor. Roadele lor nu sunt bune. Cuvintele şi
faptele lor sunt rele şi totuşi ei par a fi orbi cu privire la starea lor de sărăcie şi nenorocire.
Mi‐a fost arătat că următorul pasaj din Scriptură este potrivit pentru cei care se amăgesc în
acest fel: „Nu orişicine‐Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face
voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N‐am
proorocit noi în Numele Tău? N‐am scos noi demoni în Numele Tău?
Şi nu am făcut noi minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v‐am
cunoscut, depărtaţi‐vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelege.»” (Matei 7, 21‐23).
Aici se află cea mai mare amăgire care poate afecta mintea omului; aceste persoane se
socotesc drepte, când de fapt ele nu sunt drepte. Consideră că fac o mare lucrare în viaţa lor
religioasă, însă la sfârşit Domnul Isus smulge mantia îndreptăţirii lor de sine şi le prezintă viu în faţă
adevăratul lor tablou, cu toate greşelile şi în toată diformitatea caracterului lor religios. Ei sunt găsiţi
necorespunzători, atunci când este prea târziu, pentru totdeauna, de a‐şi suplini lipsurile. Dumnezeu
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a prevăzut mijloace pentru îndreptarea celor care greşesc; cu toate acestea, dacă ei aleg să‐şi
urmeze propria lor judecată şi dispreţuiesc mijloacele rânduite de El pentru corectarea lor şi pentru
a‐i uni în adevăr, ei vor fi aduşi în starea descrisă în cuvintele Domnului, citate mai sus.
Dumnezeu Îşi pune deoparte un popor şi îi pregăteşte pe ai Săi să stea ca unul singur, uniţi,
să vorbească aceleaşi lucruri şi astfel să împlinească rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi: „Şi Mă
rog nu numai pentru ei, ci şi
pentru cei ce vor crede în Mine
„Legea lui Dumnezeu nu poate fi satisfăcută cu nimic din ceea ce nu este
prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi
să fie una, cum Tu, Tată, eşti în desăvârşit sau lipsit de ascultare deplină de toate cerinţele ei. A împlini doar
Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie jumătate din cerinţele ei şi a nu dovedi o ascultare deplină, desăvârşită, nu
valorează nimic.”
una în Noi, pentru ca lumea să
creadă că Tu M‐ai trimis.” (Ioan
17, 20.21).
Se ridică mereu grupe
mici care cred că Dumnezeu este doar cu cei foarte puţini, foarte răspândiţi, iar influenţa acestora
este de a smulge şi de a risipi ceea ce clădesc slujitorii lui Dumnezeu. Oamenii cu minţi
neastâmpărate, care doresc să vadă şi să creadă încontinuu ceva nou, se ridică mereu, unii într‐un
loc, alţii într‐altul, toţi făcând o lucrare specială pentru vrăjmaşul şi, cu toate acestea, pretinzând că
au adevărul. Ei stau despărţiţi de poporul pe care Dumnezeu îl conduce şi îl face să prospere şi prin
care el Îşi va face marea Sa lucrare. Ei îşi exprimă necontenit temerile că grupa păzitorilor Sabatului
ajunge precum lumea, însă cu greu se pot găsi două păreri de‐ale lor care să fie în armonie una cu
cealaltă. Ei sunt împrăştiaţi şi confuzi şi totuşi se amăgesc atât de mult, socotind că Dumnezeu este
cu ei într‐un mod cu totul special. Unii dintre aceştia susţin că au daruri printre ei; însă sunt conduşi
de influenţa şi învăţăturile acelor daruri prin care pun sub semnul îndoielii pe aceia pe care
Dumnezeu i‐a însărcinat cu povara deosebită a lucrării Sale, dezlipind de trupul bisericii o anumită
categorie de credincioşi Oamenii care, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, fac tot ce le stă în putere
pentru a fi una, care sunt întemeiaţi în solia celui de‐al treilea înger, sunt priviţi cu suspiciune pe
motivul că ei îşi extind lucrarea şi adună suflete de partea adevărului. Ei sunt consideraţi lumeşti
pentru că au influenţă în lume, iar faptele lor mărturisesc că ei Îl aşteaptă pe Dumnezeu să facă o
mare şi specială lucrare pe pământ, aceea de a‐Şi forma un popor şi de a‐l pregăti pentru venirea lui
Hristos.
Aceşti oameni nu ştiu de fapt ce cred sau care sunt motivele credinţei lor. Ei învaţă mereu şi
totuşi nu ajung niciodată la cunoştinţa adevărului. Se ridică unul cu idei sălbatice, greşite, şi pretinde
că Dumnezeu l‐a trimis cu o lumină nouă, glorioasă, şi că toţi trebuie să creadă ceea ce aduce el. Unii
dintre cei care nu au o credinţă temeinică, nesupuşi trupului bisericii, ci sunt luaţi de curent pentru
că nu au o ancoră care să‐i susţină, primesc acel vânt de învăţătură. Lumina care vine de la acela
străluceşte în aşa fel, încât face lumea să se îndepărteze de el cu dezgust şi să‐l urască. Atunci, în
mod blasfemator, el se aşează alături de Hristos şi susţine că lumea îl urăşte din acelaşi motiv pentru
care L‐a urât pe Hristos. Apoi se ridică altul, pretinzând că este condus de Dumnezeu, şi susţine
erezia inexistenţei învierii celor nelegiuiţi, care este una dintre marile capodopere ale minciunilor lui
Satana. Un altul nutreşte idei greşite în privinţa veacului ce va să vină. Un altul impune cu zel
costumul american. Cu toţii vor libertate religioasă; fiecare acţionează independent de ceilalţi şi, cu
toate acestea, pretind că Dumnezeu este într‐un mod special la lucru în mijlocul lor.
Unii se bucură şi tresaltă că au daruri pe care alţii nu le au. Fie ca Domnul să‐Şi elibereze
poporul de astfel de daruri. Ce fac aceste daruri pentru ei? Sunt ei aduşi prin acestea la unitatea
credinţei? Îl conving ei pe cel necredincios că Dumnezeu este cu ei în acelaşi adevăr? Când aceşti
tulburători, cu păreri diferite, se adună laolaltă şi acolo există exaltare şi limbi necunoscute, ei fac ca
lumina lor să strălucească în aşa fel, încât cei necredincioşi spun: Aceşti oameni nu sunt întregi la
minte; sunt înflăcăraţi de o exaltare falsă şi noi ştim că ei nu au adevărul. Unii ca aceştia stau direct
în calea celor păcătoşi; influenţa lor îi reţine pe unii să accepte Sabatul. Ei vor fi răsplătiţi potrivit cu
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faptele lor. Dumnezeu ar prefera ca ei ori să se schimbe, ori să renunţe la Sabat! Atunci nu ar mai sta
în calea necredincioşilor.
Dumnezeu a călăuzit bărbaţi care au trudit ani de zile, care au fost dispuşi să facă orice
sacrificiu, care au suferit lipsuri, au trecut prin încercări pentru a duce adevărul în faţa lumii şi, prin
umblarea lor consecventă, au îndepărtat ocara pe care a adus‐o fanatismul asupra cauzei lui
Dumnezeu. Ei au întâmpinat opoziţie în toate formele. Au trudit zi şi noapte în căutarea de dovezi
pentru credinţa noastră, pentru a putea aduce adevărul la lumină în toată claritatea sa, într‐o formă
bine închegată, ca să se poată împotrivi oricărei opoziţii. Munca neobosită şi chinurile sufleteşti
legate de această mare lucrare i‐a epuizat pe mulţi, iar altora le‐a umplut capul de peri albi. Însă ei
nu s‐au istovit în zadar. Dumnezeu a notat rugăciunile lor serioase, sfâşietoare, în agonie, pentru ca
ei să poată avea lumina şi adevărul şi pentru ca adevărul să poată străluci în toată claritatea sa şi în
faţa altora. El a notat eforturile lor pline de sacrificiu de sine şi le va răsplăti după faptele lor.
Pe de altă parte, aceia care nu au trudit pentru a scoate la iveală aceste adevăruri preţioase
au ajuns până acolo încât au primit anumite puncte, cum ar fi adevărul despre Sabat, care a fost gata
pregătit pentru ei, şi apoi, toată recunoştinţa pe care o au pentru ceea ce pe ei nu i‐a costat nimic,
dar pe alţii atât de mult, şi‐o arată ridicându‐se precum Core, Datan şi Abiram, să‐i batjocorească pe
aceia asupra cărora Dumnezeu a pus povara lucrării Sale. Ei spun: „Destul! căci toată adunarea, toţi
sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor” (Numeri 16, 3). Ei nu ştiu ce este aceea recunoştinţă. Au un
spirit încăpăţânat, care nu cedează în faţa judecăţii drepte şi care îi va conduce spre propria lor
nimicire.
Dumnezeu a binecuvântat pe poporul Său care a mers înainte, urmând providenţa Lui clară.
El Şi‐a format un popor, pe marea platformă a adevărului, din toate clasele. Cei necredincioşi s‐au
convins că Dumnezeu este cu poporul Său şi şi‐au umilit inimile, ascultând de adevăr. Lucrarea lui
Dumnezeu merge sigur înainte. Şi, cu toate acestea, neţinând cont de toate dovezile că Dumnezeu
este Cel ce Şi‐a condus biserica, sunt şi vor continua să existe din aceia care, susţinând Sabatul, vor
merge totuşi independent de trupul bisericii, crezând şi făcând ceea ce aleg ei. Vederile sunt
confuze. Starea lor împrăştiată este o dovadă temeinică a faptului că Dumnezeu nu este cu ei. Lumea
priveşte Sabatul şi erorile lor laolaltă şi le resping împreună. Dumnezeu este întristat de aceia care
fac ca lumea să‐i urască. Dacă un creştin este urât pentru faptele lui bune şi pentru că Îl urmează pe
Hristos, el va avea o răsplată; însă, dacă este urât pentru că nu procedează în aşa fel încât să fie iubit,
urât datorită obiceiurilor lui necultivate şi din cauză că face din adevăr o chestiune de dispută cu
semenii săi şi face în aşa fel încât Sabatul să le pară foarte respingător, el este o piatră de poticnire
pentru cei păcătoşi, o ocară pentru adevărul cel sfânt; iar dacă nu se pocăieşte, ar fi fost mai bine
pentru el să‐şi lege o piatră de moară de gât şi să se arunce în mare.
Nu trebuie să li se dea necredincioşilor nici o ocazie de a batjocori credinţa noastră. Noi
suntem consideraţi ciudaţi şi unici; însă noi nu trebuie să trăim în aşa fel încât să‐i facem pe cei
necredincioşi să creadă că suntem altfel decât ne cere credinţa noastră să fim.
Unii dintre cei care cred adevărul pot gândi că ar fi mai sănătos ca surorile să adopte
costumul american; totuşi, dacă această modă în îmbrăcăminte ne‐ar ciunti influenţa printre cei
necredincioşi, în aşa fel încât să nu avem uşor acces la ei, nu trebuie să îl adoptăm nicidecum, chiar
dacă am avea de suferit. Însă unii se amăgesc, gândind că acest costum ne‐ar aduce atât de multe
foloase. În timp ce poate fi de folos unora, altora le poate dăuna.
Am văzut că rânduiala lăsată de Dumnezeu a fost dată peste cap şi că îndemnurile Sale
speciale nu au fost luate în seamă de către aceia care adoptă costumul american. Am fost îndreptată
spre Deuteronom 22, 5: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se
îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului,
Dumnezeului tău.” Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte aşa‐numita reformă în
îmbrăcăminte. Este o îmbrăcăminte indecentă, cu totul nepotrivită pentru urmaşii modeşti, umili, ai
lui Hristos.
Există o tendinţă crescândă ca femeile să se îmbrace şi să arate aproape ca celălalt sex şi să‐
şi aranjeze îmbrăcămintea în aşa fel, încât să fie foarte apropiată de a bărbaţilor, însă Dumnezeu
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socoteşte acest lucru o urâciune. „Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip
cuviincios, cu ruşine şi sfială” (1 Timotei 2, 9).
Cele care se simt chemate să se ataşeze mişcării pentru drepturile femeii şi pentru aşa‐
numita reformă în îmbrăcăminte se pot despărţi la fel de bine de orice legătură pe care o au cu
întreita solie îngerească. Spiritul care o însoţeşte pe una nu poate fi în armonie cu cealaltă.
Scripturile sunt clare cu privire la relaţiile dintre bărbaţi şi femei şi în privinţa drepturilor lor. Până
într‐o anumită măsură, spiritiştii sunt cei care au adoptat această modă unică în îmbrăcăminte.
Adventiştii de ziua a şaptea care cred în restaurarea darurilor sunt adesea socotiţi drept spiritişti.
Dacă ei adoptă acest costum, influenţa lor e moartă. Lumea îi va aşeza la acelaşi nivel cu spiritiştii şi
va refuza să‐i asculte.
Împreună cu aşa‐zisa reformă în îmbrăcăminte merge un spirit de uşurătate şi încăpăţânare,
ce ţine tocmai de îmbrăcăminte. Se pare că decenţa şi modestia se îndepărtează de mulţi dintre
aceia care adoptă acel stil de îmbrăcăminte. Mi‐a fost arătat că Dumnezeu doreşte ca noi să ducem o
viaţă consecventă, pe care să o putem justifica. Dacă vor adopta costumul american, surorile îşi vor
distruge propria influenţă şi pe cea a soţilor lor. Ele vor ajunge de batjocură şi de ocară. Mântuitorul
nostru spune: „Voi sunteţi lumina lumii.”„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5, 14.16).
Noi avem o mare lucrare de făcut în lume şi Dumnezeu nu doreşte să ducem o viaţă care să
diminueze sau să ne distrugă influenţa în lume.

Îmbrăcăminte și spiritism
Fanatismul care a bântuit în ultimii ani şi‐a lăsat efectele sale pustiitoare în est. Am văzut că
Dumnezeu Şi‐a pus la probă poporul cu privire la timp în 1844 şi că de la acea dată nici un alt
moment nu a purtat amprenta Sa specială. De la 1844, El nu Şi‐a mai pus la probă poporul cu privire
la nici o altă dată. Noi ne‐am aflat, şi încă ne mai aflăm, în perioada când trebuie să aşteptăm cu
răbdare. O emoţie considerabilă a fost stârnită în jurul anului 1854, când mulţi au considerat că
această mişcare este în planul lui Dumnezeu, pentru că s‐a extins, şi mulţi au fost convertiţi. Însă
asemenea concluzii nu sunt necesare. Mult din ceea ce s‐a predicat cu privire la anul 1854 a fost
logic şi drept. Unii care erau sinceri au luat şi adevărul, şi minciuna laolaltă şi au sacrificat mult din
ceea ce aveau pentru a face ceea ce nu este bine; iar după ce au fost dezamăgiţi, ei au renunţat şi la
adevăr, şi la minciună, iar acum se află într‐o stare foarte dificilă, greu de ajuns la ei. Unii dintre cei
care au trecut prin dezamăgire au văzut dovezile adevărului prezent, au îmbrăţişat întreita solie
îngerească şi se luptă să o trăiască în vieţile lor. Însă, acolo unde există unul care a tras foloase de pe
urma anului 1854, există zece care au suferit de pe urma stabilirii acestei date; şi mulţi dintre aceştia
sunt în situaţia în care nu pot fi convinşi pentru adevăr, chiar dacă acesta le‐ar fi prezentat foarte
clar.
Proclamarea datei 1854 a fost însoţită de un spirit care nu a fost al lui Dumnezeu. Acesta a
fost un spirit gălăgios, aspru, neatent, aţâţător. Zgomotul şi vâlva erau considerate de mulţi
esenţiale pentru religia adevărată şi exista tendinţa de a aduce totul jos, la un nivel foarte scăzut.
Mulţi au socotit aceasta drept umilinţă; însă, dacă te împotriveai vederilor lor, într‐o clipă ei
deveneau agitaţi, dovedeau un spirit arogant, tiran, şi îi acuzau pe aceia care nu erau de acord cu ei
că sunt mândri şi că se împotrivesc adevărului şi puterii lui Dumnezeu.
Îngerii cei sfinţi au fost întristaţi şi dezgustaţi de maniera lipsită de respect în care mulţi
folosiseră Numele lui Dumnezeu, marele Iehova. Îngerii pronunţă acest nume sfânt cu cel mai mare
respect şi îşi acoperă întotdeauna feţele când vorbesc despre Numele lui Dumnezeu; iar Numele
Domnului Hristos este atât de sacru pentru ei, încât îl rostesc cu cea mai mare reverenţă. Însă cât de
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opuse au fost spiritul şi influenţa care au însoţit mişcarea de la 1854! Unii dintre cei care sunt încă
sub aceeaşi influenţă vorbesc despre Dumnezeu ca şi cum ar vorbi despre un cal sau orice alt lucru
comun. În rugăciunile lor, ei folosesc cuvintele Dumnezeule Atotputernic într‐un mod foarte comun
şi lipsit de respect. Aceia care fac acest lucru nu au acel simţământ al caracterului înălţător al lui
Dumnezeu, al lui Hristos sau al lucrurilor cereşti.
Mi‐a fost arătat că, în vechime, când Dumnezeu Îşi trimitea îngerii să slujească ori să
transmită anumite lucruri unor oameni, şi aceste persoane îşi dădeau seama că văzuseră sau
vorbiseră cu un înger, erau cuprinse de spaimă şi le era teamă că aveau să moară. Ei aveau păreri
atât de înalte cu privire la maiestatea şi puterea lui Dumnezeu, încât gândeau că aceasta îi va
distruge dacă ar fi ajuns în strânsă legătură cu cineva care venea direct din prezenţa sfinţeniei Sale.
Am fost călăuzită spre Judecători 13, 21.22: „Atunci Manoah a înţeles că este Îngerul Domnului şi a
zis nevestei sale: «Vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu».” Judecători 6, 22.23;: „Ghedeon, văzând
că fusese Îngerul Domnului, a zis: «Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului
faţă‐n faţă!» Şi Domnul i‐a zis: «Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri».” Iosua 5, 13‐15: „Pe când
se afla Iosua lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s‐a uitat. Şi iată că un om stătea în picioare înaintea lui,
cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s‐a dus spre el şi i‐a zis: «Eşti dintre ai noştri sau dintre
vrăjmaşii noştri?» El a răspuns: «Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului, şi acum am venit». Iosua
s‐a aruncat cu faţa la pământ, s‐a închinat şi I‐a zis: «Ce spune Domnul meu robului Său?» Şi
Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: «Scoate‐ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care
stai este sfânt.» Şi Iosua a făcut aşa.” Dacă îngerii erau în acest fel de temut şi onoraţi pentru că
veneau din prezenţa lui Dumnezeu, cu cât mai mult respect ar trebui să fie privit Dumnezeu Însuşi.
Mulţi dintre cei care au fost convertiţi prin influenţa mişcării de la 1854 au nevoie să fie
convertiţi din nou. Iar acum este necesar de zece ori mai mult efort pentru îndreptarea vederilor
greşite, tulburătoare, pe care le primiseră de la învăţătorii lor şi pentru a‐i determina să primească
adevărul neamestecat cu minciună, decât ar fi fost necesar la început pentru a li se face cunoscută
întreita solie îngerească. Aceştia trebuie mai întâi dezvăţaţi înainte de a fi învăţaţi ceea ce este bine,
altfel buruienile otrăvitoare ale minciunii vor creşte şi vor prinde rădăcină printre preţioasele
seminţe ale adevărului. Minciuna trebuie mai întâi dezrădăcinată şi atunci pământul este pregătit
pentru ca sămânţa cea bună să poată răsări şi să aducă roade spre slava lui Dumnezeu.
Singurul remediu pentru Est va fi disciplina şi organizaţia. Un spirit fanatic a luat în stăpânire
o anumită categorie dintre păzitorii Sabatului de acolo; ei au sorbit însă prea puţin din fântâna
adevărului şi nu sunt obişnuiţi cu spiritul întreitei solii îngereşti. Pentru această clasă nu se poate
face nimic până ce vederile lor fanatice nu sunt îndreptate. Unii dintre cei ce au fost prinşi în
mişcarea de la 1854 au adus cu ei vederi greşite, cum ar fi existenţa învierii celor nelegiuiţi şi veacul
ce va să vină şi ei caută să unească aceste păreri ale lor şi experienţa lor din trecut cu solia celui de‐al
treilea înger. Ei nu pot face acest lucru; nu poate exista înţelegere între Hristos şi Belial. Inexistenţa
învierii celor nelegiuiţi şi părerile lor despre veacul ce va să vină constituie minciuni grosolane pe
care Satana le‐a strecurat printre ereziile timpului din urmă, ca să‐şi atingă scopul de a ruina
sufletele. Aceste minciuni nu pot fi în armonie cu solia de origine divină.
Unele dintre aceste persoane au anumite manifestări pe care ei le numesc daruri şi spun că
Domnul le‐a aşezat în biserică. Ei bolborosesc fără înţeles şi numesc aceasta o limbă necunoscută —
necunoscută nu numai omului ci, şi Domnului şi întregului cer. Aceste daruri sunt născocite de
bărbaţi şi femei, ajutaţi de marele înşelător. Fanatismul, exaltarea, vorbirea falsă în limbi şi
manifestările zgomotoase au fost considerate daruri aşezate de Dumnezeu în biserică. Unii au fost
înşelaţi prin acestea. Roadele tuturor acestora nu au fost bune. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.”
(Matei 7, 20.) Fanatismul şi vâlva au fost considerate dovezi speciale ale credinţei. Unii nu sunt
mulţumiţi de o întâlnire dacă nu s‐au simţit puternici şi fericiţi acolo. Ei depun eforturi pentru
aceasta şi îşi dezlănţuie sentimentele în exaltare. Însă influenţa unor asemenea întruniri nu este
binefăcătoare. Când simţământul de fericire şi‐a luat zborul, ei se scufundă mai jos decât fuseseră
înainte de întâlnire, pentru că fericirea lor nu provenea din sursa cea bună. Cele mai folositoare
adunări pentru înaintare spirituală sunt cele care se caracterizează prin solemnitate şi adâncă
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cercetare a inimii, în care fiecare caută să se cunoască pe sine însuşi şi, cu seriozitate şi în profundă
umilinţă, caută să înveţe de la Domnul Hristos.
Fratele Lunt din Portland, Maine, a suferit mult. El simţea că spiritul care domnea adesea în
adunările lor nu era în armonie cu solia celui de‐al treilea înger. El avusese o experienţă în legătură
cu fanatismul care pustiise Estul, şi aceasta l‐a făcut să privească cu suspiciune orice părea fanatism.
Trecutul îl socotea ca o avertizare şi credea că e bine să se ferească sau să vorbească deschis cu aceia
care ar fi fost într‐o anumită măsură fanatici, pentru că el simţea că atât ei, cât şi cauza lui
Dumnezeu erau în pericol. El privea aceste lucruri într‐o lumină corectă.
Există mulţi oameni cu firi neastâmpărate, care nu vor să se supună disciplinei, rânduielii,
ordinii. Ei gândesc că libertatea lor ar fi îngrădită dacă şi‐ar lăsa deoparte judecata şi s‐ar supune
judecăţii celor cu experienţă. Lucrarea lui Dumnezeu nu va progresa până când nu va exista
dispoziţia de a se supune rânduielii şi nu se va înlătura spiritul de indiferenţă şi dezordine al
fanatismului din adunările lor. Impresiile şi sentimentele nu constituie o dovadă sigură că o persoană
este condusă de Dumnezeu. Şi Satana, în mod nebănuit, dă sentimente şi impresii. Acestea nu
constituie călăuze sigure. Toţi ar trebui să cunoască pe deplin dovezile credinţei noastre şi
preocuparea lor de căpătâi trebuie să fie aceea de a face ca mărturisirea lor de credinţă să fie mai
fructuoasă şi să aducă roade spre slava lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să apuce pe o astfel de cale
prin care să devină dezgustători pentru cei necredincioşi. Noi trebuie să fim curaţi, modeşti, să
purtăm discuţii înălţătoare şi să ducem o viaţă fără vină. Spiritul flecar, glumeţ, nechibzuit trebuie
mustrat. Nu este o dovadă că harul lui Dumnezeu este asupra inimii unor persoane dacă acestea
vorbesc şi se roagă cu măiestrie în adunare, dar la terminarea acesteia, când ies afară, dau drumul
unei vorbiri aspre, grosolane şi neîngrijite. Unii ca aceştia sunt reprezentanţi mizerabili ai credinţei
noastre. Ei constituie o ocară la adresa cauzei lui Dumnezeu.
Există în _____ un amestec ciudat de păreri printre cei care susţin că sunt păzitori ai
Sabatului. Unii nu sunt în armonie cu trupul bisericii şi, cât timp vor ocupa poziţia în care se află
acum, ei vor fi supuşi ispitirilor lui Satana şi vor fi afectaţi de fanatism şi de spiritul minciunii. Unii au
vederi fanteziste, care le orbesc vederea în privinţa unor puncte importante, vitale, ale adevărului,
ajungând să‐şi considere deducţiile lor închipuite drept adevăr esenţial. Apariţia unora ca aceştia şi
spiritul care îi însoţeşte face ca Sabatul să devină foarte respingător şi de nedorit pentru
necredinciosul sensibil. Ar fi cu mult mai bine pentru progresul şi succesul întreitei solii îngereşti
dacă astfel de persoane ar părăsi adevărul.
În conformitate cu lumina pe care mi‐a dat‐o Dumnezeu, în Est există totuşi o grupă mare de
credincioşi care vor asculta în mod consecvent de adevăr. Aceia care apucă pe căi greşite, pe care ei
şi le‐au ales, vor fi lăsaţi să îmbrăţişeze minciuna care, în cele din urmă, îi va conduce la nimicire;
însă, pentru un timp, ei vor fi pietre de poticnire pentru cei ce vor primi adevărul. Pastorii care
lucrează prin cuvânt şi învăţătură trebuie să fie lucrători meticuloşi şi trebuie să prezinte adevărul în
curăţia lui, cu simplitate. Ei trebuie să hrănească turma cu hrană curată, bine aleasă. Există stele
călătoare care susţin că sunt pastori trimişi de Dumnezeu, care predică Sabatul din loc în loc, însă
amestecă adevărul cu minciuna şi îşi aruncă părerile la întâmplare, semănând discordia în popor.
Satana este cel care îi împinge pe aceştia să‐i dezguste pe necredincioşii inteligenţi şi sensibili. Unii
dintre ei au multe de spus cu privire la daruri, şi acestea sunt adeseori manifestate. Ei se lasă în voia
unor simţăminte sălbatice, exaltate, şi produc sunete de neînţeles, pe care le numesc darul limbilor,
şi o anumită clasă de oameni pare încântată de astfel de manifestări ciudate. Un spirit straniu
stăpâneşte această clasă de oameni, care ar da la o parte şi ar trece peste oricine li s‐ar împotrivi.
Duhul lui Dumnezeu nu este în această lucrare şi nu însoţeşte astfel de lucrători. Ei au un alt spirit. Şi
totuşi, asemenea predicatori au succes în rândul unei anumite clase. Însă acest fapt va îngreuna mult
lucrul acelor lucrători pe care Dumnezeu îi va trimite, care sunt calificaţi pentru a prezenta poporului
Sabatul şi darurile într‐o lumină corespunzătoare şi a căror influenţă şi exemplu sunt demne de
imitat.
Adevărul trebuie prezentat în aşa fel, încât să fie atrăgător pentru mintea inteligentă. Noi, ca
popor, nu suntem înţeleşi, ci suntem socotiţi ca nişte bieţi oameni, cu mintea slabă, de jos,
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degradaţi. Atunci, cât este de important pentru toţi cei care îi învaţă pe alţii şi pentru toţi cei care
cred adevărul să fie astfel atinşi de influenţa lui sfinţitoare, încât vieţile lor consecvente, nobile, să le
arate necredincioşilor că s‐au înşelat cu privire la acest popor. Cât este de important ca această
cauză a adevărului să fie dezbrăcată de tot ce este fals, de exaltarea fanatică, pentru ca adevărul să
poată sta în propriile lui merite şi să dea la iveală curăţia lui originară şi caracterul lui înalt.
Am văzut că este foarte important ca aceia care predică adevărul să aibă maniere rafinate,
să evite ciudăţeniile şi lucrurile excentrice şi să prezinte adevărul în curăţia şi puritatea lui. Am fost
călăuzită spre textul din Tit 1, 9: „Să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura,
pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici.” În versetul
16, Pavel vorbeşte despre o categorie de oameni care susţin că Îl cunosc pe Dumnezeu, însă, prin
faptele lor, Îl tăgăduiesc, oameni „netrebnici pentru orice faptă bună”. Apoi el îl sfătuieşte astfel pe
Tit: „Tu, însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă: spune că cei bătrâni trebuie
să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.” „Sfătuieşte de
asemenea pe tineri să fie cumpătaţi şi dă‐te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar
în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să
rămână de ruşine şi să nu poată spune nimic rău de noi.” (Tit 2, 1‐8.) Aceste îndemnuri sunt scrise
pentru folosul tuturor acelora pe care Dumnezeu i‐a chemat să propovăduiască Cuvântul şi, de
asemenea, în folosul poporului Său care ascultă Cuvântul.
Adevărul lui Dumnezeu nu degradează niciodată, ci dimpotrivă, îl înalţă pe cel care îl
primeşte, îi rafinează gustul, îi sfinţeşte judecata şi îl desăvârşeşte pentru societatea îngerilor curaţi
şi sfinţi din Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt unii care, când vin în contact cu adevărul, sunt grosolani,
duri, ciudaţi, lăudăroşi, profită de semenii lor dacă pot, pentru a trage foloase personale; ei greşesc
în multe privinţe şi totuşi, dacă ei cred în adevăr din toată inima, acesta va lucra o întreagă
transformare în vieţile lor. Ei încep imediat lucrarea de reformă. Influenţa curată a adevărului va
înnobila întreaga fiinţă, devenind cu totul alt om. În afacerile cu semenii, el va avea frică de Domnul
şi îl va iubi pe aproapele său ca pe sine însuşi, purtându‐se cu el aşa cum i‐ar plăcea ca acesta să se
poarte cu el. Vorbirea lui va fi sinceră, curată şi de un caracter atât de înălţător, încât cei
necredincioşi nu vor putea profita de el, nu îl vor putea vorbi de rău pe nedrept şi nu vor fi
dezgustaţi de felul lui lipsit de amabilitate sau de vorbirea lui necuviincioasă. El va duce influenţa
sfinţitoare a adevărului în familia sa şi va face ca lumina să strălucească în faţa lor, astfel încât
aceştia, văzând faptele lui bune, să Îl poată slăvi pe Dumnezeu. În toate căile vieţii sale, el va
exemplifica viaţa Domnului Hristos.
Legea lui Dumnezeu nu poate fi satisfăcută cu nimic din ceea ce nu este desăvârşit sau lipsit
de ascultare deplină de toate cerinţele ei. A împlini doar jumătate din cerinţele ei şi a nu dovedi o
ascultare deplină, desăvârşită, nu valorează nimic. Cei lumeşti şi cei necredincioşi admiră
consecvenţa şi au fost întotdeauna puternic convinşi că Dumnezeu are un adevăr de transmis prin
poporul Său, atunci când faptele lor corespund cu credinţa lor. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.”
Fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. Cuvintele, acţiunile noastre constituie roadele pe care le
aducem. Sunt mulţi care aud cuvintele lui Hristos, dar care nu le fac. Ei aduc o anumită mărturie, însă
roadele lor sunt din cele care îi dezgustă pe cei necredincioşi. Ei sunt lăudăroşi, se roagă şi vorbesc
într‐un fel în care se îndreptăţesc pe ei înşişi, se înalţă, reamintesc faptele lor cele bune şi, ca şi
fariseul, în cele din urmă, Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu sunt ca ceilalţi oameni. Şi cu toate
acestea, ei sunt foarte vicleni şi înşelători în afacerile lor. Roadele lor nu sunt bune. Cuvintele şi
faptele lor sunt rele şi totuşi ei par a fi orbi cu privire la starea lor de sărăcie şi nenorocire.
Mi‐a fost arătat că următorul pasaj din Scriptură este potrivit pentru cei care se amăgesc în
acest fel: „Nu orişicine‐Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face
voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N‐am
proorocit noi în Numele Tău? N‐am scos noi demoni în Numele Tău? Şi nu am făcut noi minuni în
Numele Tău?» Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v‐am cunoscut, depărtaţi‐vă de la Mine voi
toţi care lucraţi fărădelege.»” (Matei 7, 21‐23.)
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Aici se află cea mai mare amăgire care poate afecta mintea omului; aceste persoane se
socotesc drepte, când de fapt ele nu sunt drepte. Consideră că fac o mare lucrare în viaţa lor
religioasă, însă la sfârşit Domnul Isus smulge mantia îndreptăţirii lor de sine şi le prezintă viu în faţă
adevăratul lor tablou, cu toate greşelile şi în toată diformitatea caracterului lor religios. Ei sunt găsiţi
necorespunzători, atunci când este prea târziu, pentru totdeauna, de a‐şi suplini lipsurile. Dumnezeu
a prevăzut mijloace pentru îndreptarea celor care greşesc; cu toate acestea, dacă ei aleg să‐şi
urmeze propria lor judecată şi dispreţuiesc mijloacele rânduite de El pentru corectarea lor şi pentru
a‐i uni în adevăr, ei vor fi aduşi în starea descrisă în cuvintele Domnului, citate mai sus.
Dumnezeu Îşi pune deoparte un popor şi îi pregăteşte pe ai Săi să stea ca unul singur, uniţi,
să vorbească aceleaşi lucruri şi astfel să împlinească rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi: „Şi Mă
rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie
una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu
M‐ai trimis.” (Ioan 17, 20.21.)
Se ridică mereu grupe mici care cred că Dumnezeu este doar cu cei foarte puţini, foarte
răspândiţi, iar influenţa acestora este de a smulge şi de a risipi ceea ce clădesc slujitorii lui
Dumnezeu. Oamenii cu minţi neastâmpărate, care doresc să vadă şi să creadă încontinuu ceva nou,
se ridică mereu, unii într‐un loc, alţii într‐altul, toţi făcând o lucrare specială pentru vrăjmaşul şi, cu
toate acestea, pretinzând că au adevărul. Ei stau despărţiţi de poporul pe care Dumnezeu îl conduce
şi îl face să prospere şi prin care el Îşi va face marea Sa lucrare. Ei îşi exprimă necontenit temerile că
grupa păzitorilor Sabatului ajunge precum lumea, însă cu greu se pot găsi două păreri de‐ale lor care
să fie în armonie una cu cealaltă. Ei sunt împrăştiaţi şi confuzi şi totuşi se amăgesc atât de mult,
socotind că Dumnezeu este cu ei într‐un mod cu totul special. Unii dintre aceştia susţin că au daruri
printre ei; însă sunt conduşi de influenţa şi învăţăturile acelor daruri prin care pun sub semnul
îndoielii pe aceia pe care Dumnezeu i‐a însărcinat cu povara deosebită a lucrării Sale, dezlipind de
trupul bisericii o anumită categorie de credincioşi Oamenii care, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu,
fac tot ce le stă în putere pentru a fi una, care sunt întemeiaţi în solia celui de‐al treilea înger, sunt
priviţi cu suspiciune pe motivul că ei îşi extind lucrarea şi adună suflete de partea adevărului. Ei sunt
consideraţi lumeşti pentru că au influenţă în lume, iar faptele lor mărturisesc că ei Îl aşteaptă pe
Dumnezeu să facă o mare şi specială lucrare pe pământ, aceea de a‐Şi forma un popor şi de a‐l
pregăti pentru venirea lui Hristos.
Aceşti oameni nu ştiu de fapt ce cred sau care sunt motivele credinţei lor. Ei învaţă mereu şi
totuşi nu ajung niciodată la cunoştinţa adevărului. Se ridică unul cu idei sălbatice, greşite, şi pretinde
că Dumnezeu l‐a trimis cu o lumină nouă, glorioasă, şi că toţi trebuie să creadă ceea ce aduce el. Unii
dintre cei care nu au o credinţă temeinică, nesupuşi trupului bisericii, ci sunt luaţi de curent pentru
că nu au o ancoră care să‐i susţină, primesc acel vânt de învăţătură. Lumina care vine de la acela
străluceşte în aşa fel, încât face lumea să se îndepărteze de el cu dezgust şi să‐l urască. Atunci, în
mod blasfemator, el se aşează alături de Hristos şi susţine că lumea îl urăşte din acelaşi motiv pentru
care L‐a urât pe Hristos. Apoi se ridică altul, pretinzând că este condus de Dumnezeu, şi susţine
erezia inexistenţei învierii celor nelegiuiţi, care este una dintre marile capodopere ale minciunilor lui
Satana. Un altul nutreşte idei greşite în privinţa veacului ce va să vină. Un altul impune cu zel
costumul american. Cu toţii vor libertate religioasă; fiecare acţionează independent de ceilalţi şi, cu
toate acestea, pretind că Dumnezeu este într‐un mod special la lucru în mijlocul lor.
Unii se bucură şi tresaltă că au daruri pe care alţii nu le au. Fie ca Domnul să‐Şi elibereze
poporul de astfel de daruri. Ce fac aceste daruri pentru ei? Sunt ei aduşi prin acestea la unitatea
credinţei? Îl conving ei pe cel necredincios că Dumnezeu este cu ei în acelaşi adevăr? Când aceşti
tulburători, cu păreri diferite, se adună laolaltă şi acolo există exaltare şi limbi necunoscute, ei fac ca
lumina lor să strălucească în aşa fel, încât cei necredincioşi spun: Aceşti oameni nu sunt întregi la
minte; sunt înflăcăraţi de o exaltare falsă şi noi ştim că ei nu au adevărul. Unii ca aceştia stau direct
în calea celor păcătoşi; influenţa lor îi reţine pe unii să accepte Sabatul. Ei vor fi răsplătiţi potrivit cu
faptele lor. Dumnezeu ar prefera ca ei ori să se schimbe, ori să renunţe la Sabat! Atunci nu ar mai sta
în calea necredincioşilor.

13

Dumnezeu a călăuzit bărbaţi care au trudit ani de zile, care au fost dispuşi să facă orice
sacrificiu, care au suferit lipsuri, au trecut prin încercări pentru a duce adevărul în faţa lumii şi, prin
umblarea lor consecventă, au îndepărtat ocara pe care a adus‐o fanatismul asupra cauzei lui
Dumnezeu. Ei au întâmpinat opoziţie în toate formele. Au trudit zi şi noapte în căutarea de dovezi
pentru credinţa noastră, pentru a putea aduce adevărul la lumină în toată claritatea sa, într‐o formă
bine închegată, ca să se poată împotrivi oricărei opoziţii. Munca neobosită şi chinurile sufleteşti
legate de această mare lucrare i‐a epuizat pe mulţi, iar altora le‐a umplut capul de peri albi. Însă ei
nu s‐au istovit în zadar. Dumnezeu a notat rugăciunile lor serioase, sfâşietoare, în agonie, pentru ca
ei să poată avea lumina şi adevărul şi pentru ca adevărul să poată străluci în toată claritatea sa şi în
faţa altora. El a notat eforturile lor pline de sacrificiu de sine şi le va răsplăti după faptele lor.
Pe de altă parte, aceia care nu au trudit pentru a scoate la iveală aceste adevăruri preţioase
au ajuns până acolo încât au primit anumite puncte, cum ar fi adevărul despre Sabat, care a fost gata
pregătit pentru ei, şi apoi, toată recunoştinţa pe care o au pentru ceea ce pe ei nu i‐a costat nimic,
dar pe alţii atât de mult, şi‐o arată ridicându‐se precum Core, Datan şi Abiram, să‐i batjocorească pe
aceia asupra cărora Dumnezeu a pus povara lucrării Sale. Ei spun: „Destul! căci toată adunarea, toţi
sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor.” (Numeri 16, 3.) Ei nu ştiu ce este aceea recunoştinţă. Au un
spirit încăpăţânat, care nu cedează în faţa judecăţii drepte şi care îi va conduce spre propria lor
nimicire.
Dumnezeu a binecuvântat pe poporul Său care a mers înainte, urmând providenţa Lui clară.
El Şi‐a format un popor, pe marea platformă a adevărului, din toate clasele. Cei necredincioşi s‐au
convins că Dumnezeu este cu poporul Său şi şi‐au umilit inimile, ascultând de adevăr. Lucrarea lui
Dumnezeu merge sigur înainte. Şi, cu toate acestea, neţinând cont de toate dovezile că Dumnezeu
este Cel ce Şi‐a condus biserica, sunt şi vor continua să existe din aceia care, susţinând Sabatul, vor
merge totuşi independent de trupul bisericii, crezând şi făcând ceea ce aleg ei. Vederile sunt
confuze. Starea lor împrăştiată este o dovadă temeinică a faptului că Dumnezeu nu este cu ei. Lumea
priveşte Sabatul şi erorile lor laolaltă şi le resping împreună. Dumnezeu este întristat de aceia care
fac ca lumea să‐i urască. Dacă un creştin este urât pentru faptele lui bune şi pentru că Îl urmează pe
Hristos, el va avea o răsplată; însă, dacă este urât pentru că nu procedează în aşa fel încât să fie iubit,
urât datorită obiceiurilor lui necultivate şi din cauză că face din adevăr o chestiune de dispută cu
semenii săi şi face în aşa fel încât Sabatul să le pară foarte respingător, el este o piatră de poticnire
pentru cei păcătoşi, o ocară pentru adevărul cel sfânt; iar dacă nu se pocăieşte, ar fi fost mai bine
pentru el să‐şi lege o piatră de moară de gât şi să se arunce în mare.
Nu trebuie să li se dea necredincioşilor nici o ocazie de a batjocori credinţa noastră. Noi
suntem consideraţi ciudaţi şi unici; însă noi nu trebuie să trăim în aşa fel încât să‐i facem pe cei
necredincioşi să creadă că suntem altfel decât ne cere credinţa noastră să fim.
Unii dintre cei care cred adevărul pot gândi că ar fi mai sănătos ca surorile să adopte
costumul american; totuşi, dacă această modă în îmbrăcăminte ne‐ar ciunti influenţa printre cei
necredincioşi, în aşa fel încât să nu avem uşor acces la ei, nu trebuie să îl adoptăm nicidecum, chiar
dacă am avea de suferit. Însă unii se amăgesc, gândind că acest costum ne‐ar aduce atât de multe
foloase. În timp ce poate fi de folos unora, altora le poate dăuna.
Am văzut că rânduiala lăsată de Dumnezeu a fost dată peste cap şi că îndemnurile Sale
speciale nu au fost luate în seamă de către aceia care adoptă costumul american. Am fost îndreptată
spre Deuteronom 22, 5: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească şi bărbatul să nu se
îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului,
Dumnezeului tău.” Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte aşa‐numita reformă în
îmbrăcăminte. Este o îmbrăcăminte indecentă, cu totul nepotrivită pentru urmaşii modeşti, umili, ai
lui Hristos.
Există o tendinţă crescândă ca femeile să se îmbrace şi să arate aproape ca celălalt sex şi să‐
şi aranjeze îmbrăcămintea în aşa fel, încât să fie foarte apropiată de a bărbaţilor, însă Dumnezeu
socoteşte acest lucru o urâciune. „Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip
cuviincios, cu ruşine şi sfială.” (1 Timotei 2, 9.)
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Cele care se simt chemate să se ataşeze mişcării pentru drepturile femeii şi pentru aşa‐
numita reformă în îmbrăcăminte se pot despărţi la fel de bine de orice legătură pe care o au cu
întreita solie îngerească. Spiritul care o însoţeşte pe una nu poate fi în armonie cu cealaltă.
Scripturile sunt clare cu privire la relaţiile dintre bărbaţi şi femei şi în privinţa drepturilor lor. Până
într‐o anumită măsură, spiritiştii sunt cei care au adoptat această modă unică în îmbrăcăminte.
Adventiştii de ziua a şaptea care cred în restaurarea darurilor sunt adesea socotiţi drept spiritişti.
Dacă ei adoptă acest costum, influenţa lor e moartă. Lumea îi va aşeza la acelaşi nivel cu spiritiştii şi
va refuza să‐i asculte.
Împreună cu aşa‐zisa reformă în îmbrăcăminte merge un spirit de uşurătate şi încăpăţânare,
ce ţine tocmai de îmbrăcăminte. Se pare că decenţa şi modestia se îndepărtează de mulţi dintre
aceia care adoptă acel stil de îmbrăcăminte. Mi‐a fost arătat că Dumnezeu doreşte ca noi să ducem o
viaţă consecventă, pe care să o putem justifica. Dacă vor adopta costumul american, surorile îşi vor
distruge propria influenţă şi pe cea a soţilor lor. Ele vor ajunge de batjocură şi de ocară. Mântuitorul
nostru spune: „Voi sunteţi lumina lumii.”„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” (Matei 5,
14.16.) Noi avem o mare lucrare de făcut în lume şi Dumnezeu nu doreşte să ducem o viaţă care să
diminueze sau să ne distrugă influenţa în lume.

Simplitatea în îmbrăcăminte
În Predica Sa de pe Munte, Hristos îi îndeamnă pe urmașii Săi să nu permită ca mintea să le
fie absorbită de lucrurile pământești. El spune lămurit: „Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
De aceea vă spun: «Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu‐vă ce veți mânca, sau ce veți bea; nici
de trupul vostru, gândindu‐vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și
trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați‐vă cu băgare
de seamă cum cresc crinii de pe câmp; ei nici nu torc, nici nu țes; totuși vă spun că nici Solomon, în
toată slava lui, nu s‐a îmbrăcat ca unul din ei»”.
Cuvintele acestea sunt pline de însemnătate. Ele au fost aplicabile în zilele lui Hristos și sunt
aplicabile și în zilele noastre. Aici, Isus pune în contrast simplitatea naturală a florilor câmpului cu
îmbrăcămintea împodobită artificial. El declară că slava lui Solomon nu suportă comparație cu
frumusețea florilor naturale. Aici este o învățătură pentru toți cei care doresc să cunoască și să facă
voia lui Dumnezeu. Isus a observat grija și devoțiunea dată îmbrăcămintei și ne‐a avertizat, ba chiar
ne‐a poruncit să nu‐i acordăm prea multă atenție. Este important să luăm seama la cuvintele Lui.
Solomon a fost atât de preocupat de înfățișarea exterioară, încât n‐a reușit să‐și înalțe sufletul printr‐
o continuă legătură cu Dumnezeul înțelepciunii. Desăvârșirea și frumusețea de caracter au fost
trecute cu vederea în încercarea lui de a obține frumusețe exterioară. El și‐a vândut onoarea și
integritatea de caracter, căutând să se slăvească pe sine înaintea lumii și, în cele din urmă, a devenit
un despot, susținându‐și extravaganța prin împilare împovărătoare asupra poporului. La început, el
și‐a pervertit inima, apoi a căzut de la credința în Dumnezeu și în cele din urmă a ajuns un închinător
la idoli.
Când le vedem pe surorile noastre că se îndepărtează de simplitatea în îmbrăcăminte și
cultivă iubire pentru moda lumii, ne simțim tulburați. Prin umblarea lor pe această cale, ele se
despart de Dumnezeu și neglijează împodobirea lăuntrică. Ele nu trebuie să se simtă libere să
folosească timpul dat lor de Dumnezeu cu împodobirea inutilă a îmbrăcămintei. Cu cât mai bine ar
putea fi folosit acesta în cercetarea Scripturilor, obținând astfel o completă cunoaștere a profețiilor
și a învățăturilor practice ale lui Hristos.
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Fiind creștini, trebuie să nu ne angajăm în nici o ocupație asupra căreia nu putem cere cu
conștiința împăcată binecuvântarea Domnului. În lucrarea inutilă pe care o faceți pentru
îmbrăcămintea voastră, simțiți voi, surorilor, o conștiință curată? În timp ce vă concentrați din greu
mintea asupra încrețiturilor, fundelor și panglicilor, puteți înălța voi sufletul la Dumnezeu în
rugăciune ca El să vă binecuvânteze eforturile? Timpul consumat în felul acesta putea fi devotat
pentru a face bine altora și pentru cultivarea sufletelor voastre.
Multe dintre surorile noastre sunt persoane cu o bună îndemânare și, dacă talentele lor ar fi
folosite spre slava lui Dumnezeu, ele ar avea succes în câștigarea multor suflete la Hristos. Nu vor fi
ele răspunzătoare pentru sufletele pe care le‐ar fi putut câștiga, dacă extravaganța în îmbrăcăminte
și grijile acestei lumi n‐ar fi schilodit și pipernicit puterile date lor de Dumnezeu, încât ele nu au
simțit povara lucrării? Satana a inventat moda pentru a ține mintea femeilor atât de ocupată cu
subiectul îmbrăcămintei, încât să nu poată cugeta decât puțin la altceva.
Datoria care le revine mamelor de a‐și crește copiii în învățătura și mustrarea Domnului nu
poate fi îndeplinită dacă ele vor continua să se îmbrace în același fel. Ele n‐au timp să se roage sau să
cerceteze Scripturile ca să poată înțelege adevărul și să‐l predea copiilor lor. Nu este numai
privilegiul, ci și datoria fiecăruia să crească zilnic în cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului. Dar
scopul lui Satana este câștigat dacă poate inventa ceva care să atragă mintea atât de mult, încât să
nu poată face aceasta. Motivul pentru care atât de mulți nu doresc să participe la orele de rugăciune
și de angajare în exerciții religioase este că mintea este dedicată altor lucruri. Ei se conformează
lumii în materie de îmbrăcăminte, iar sufletele pe care ar fi putut să le ajute, lăsând ca lumina lor să
strălucească în fapte bune, sunt întărite în necredința lor prin umblarea discordantă a acestor
pretinși creștini.
Dumnezeu ar fi bucuros ca surorile noastre să se îmbrace în haine simple și de bun gust și să
se angajeze serios în lucrarea Domnului. Ele nu sunt deficitare în destoinicie, iar dacă și‐ar folosi
corect talentele pe care le au deja, eficiența lor ar fi mult mărită. Dacă timpul pe care îl irosesc acum
în lucrare inutilă ar fi dedicat cercetării Cuvântului lui Dumnezeu, explicându‐l apoi altora, propriul
lor suflet ar fi îmbogățit cu perle de adevăr, și ele ar fi întărite și înnobilate prin efortul făcut pentru a
înțelege temeiurile credinței noastre. Dacă surorile noastre ar fi creștine biblice conștiincioase,
căutând să folosească orice ocazie spre a lumina pe alții, am vedea zeci și zeci de suflete îmbrățișând
adevărul numai prin sacrificiul de sine al străduințelor lor. Surorilor, în ziua când socotelile tuturor
vor fi cântărite, veți fi bucuroase să vă revedeți viața sau veți simți că a fost căutată frumusețea
exterioară a omului, în timp ce frumusețea lăuntrică a sufletului a fost aproape în întregime
neglijată?
Au surorile noastre suficient zel și curaj moral să ia loc fără scuză pe platforma biblică? În
privința aceasta, apostolul a dat cele mai explicite îndrumări: „Vreau de asemenea ca femeile
îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu
mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor, care spun că sunt
evlavioase”. Prin apostolul Său, Domnul vorbește aici, în mod expres, împotriva purtării bijuteriilor și
podoabelor din aur. Fie ca cei care au avut experiență să înțeleagă și să nu abată din cale pe alții în
privința aceasta prin exemplul lor. Acel inel de pe degetul vostru poate fi foarte simplu, dar el nu
este necesar și, purtându‐l, are o influență rea asupra altora.
În mod deosebit, soțiile pastorilor noștri să fie foarte atente să nu se îndepărteze de
învățăturile lămurite ale Bibliei cu privire la subiectul îmbrăcămintei. Multe socotesc aceste
instrucțiuni prea demodate ca să mai țină seama de ele, dar El, care le‐a dat ucenicilor Săi, a înțeles
primejdiile care vin din iubirea de îmbrăcăminte din timpul nostru și ne‐a trimis o notă de avertizare.
Vom lua noi seama la avertizare și vom fi înțelepți? Extravaganța în îmbrăcăminte este în continuă
creștere. Dar sfârșitul nu este aici. Moda este în continuă schimbare și surorile noastre urmează pe
urmele ei, indiferent de timp sau cheltuială. Pe îmbrăcăminte se cheltuiește o mare sumă de bani,
când ar trebui ca ei să fie redați lui Dumnezeu, Dătătorul.
Îmbrăcămintea simplă și cu gust a clasei mai sărace adesea apare în contrast izbitor cu
îmbrăcămintea surorilor mai bogate, și această diferență, de multe ori, dă naștere unui simțământ
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de jenă din partea celor sărace. Unele încearcă să le imite pe surorile mai bogate, împodobind,
încrețind și potrivind materiale de o calitate inferioară, ca să se apropie cât mai mult posibil de ele în
îmbrăcăminte. Fetele sărace, care primesc numai doi dolari pe săptămână pentru munca lor, vor
cheltui fiecare bănuț spre a se îmbrăca asemenea celorlalte care nu sunt obligate să‐și câștige traiul
muncind. Tinerele acestea n‐au nimic de pus în vistieria lui Dumnezeu. Și timpul lor este pe deplin
ocupat cu aranjarea îmbrăcămintei, ca hainele lor să fie cât mai la modă, asemenea surorilor lor; și
astfel ele n‐au timp pentru dezvoltarea minții, pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru
rugăciunea în taină sau pentru adunarea de rugăciune. Mintea este întru totul ocupată cu planuri
despre cum să apară așa de bine, ca surorile lor. Pentru a împlini scopul acesta, este sacrificată
sănătatea fizică, mintală și morală. Fericirea și favoarea lui Dumnezeu sunt puse pe altarul modei.
Multe nu vor lua parte la serviciul divin din Sabat pentru că îmbrăcămintea lor nu este ca stil
și împodobire, asemenea celei a surorilor lor creștine. Vor ține surorile mele seamă de aceste lucruri
așa cum sunt și vor înțelege pe deplin greutatea influențelor asupra altora? Mergând pe o cale
interzisă, ele conduc pe altele pe aceeași cale a neascultării și alunecării. Simplitatea creștină este
sacrificată pentru împodobirea exterioară. Surorile mele, cum să schimbăm toate acestea? Cum să
scăpăm din cursa lui Satana și să rupem lanțurile care ne‐au legat în robia modei? Cum să recâștigăm
ocaziile pierdute? Cum să aducem puterile noastre la o activitate sănătoasă, viguroasă? Există numai
o singură cale, și aceasta este să facem din Biblie regula noastră de viață. Toți trebuie să lucreze
serios spre a face bine altora, a veghea în rugăciune, a lua mult neglijata cruce și a ține seamă de
avertismentele și instrucțiunile Celui care a zis: „Dacă voiește cineva să vine după Mine, să se lepede
de sine însuși, să‐și ia crucea, și să Mă urmeze”.
Surorile mele creștine, priviți în oglindă, în Legea lui Dumnezeu, și verificați‐vă umblarea prin
primele patru porunci. Acestea definesc, în mod explicit, datoria noastră față de Dumnezeu. El cere
afecțiuni neîmpărțite; și tot ceea ce tinde să absoarbă mintea și să o îndepărteze de Dumnezeu ia
forma unui idol. Adevăratul și viul Dumnezeu este îndepărtat din cuget și inimă, și templul sufletului
este profanat prin închinarea la alți idoli înaintea Domnului. „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine”,
zice porunca. Să ne cercetăm inima, să comparăm viața și caracterul cu poruncile și preceptele lui
Iehova și apoi să căutăm cu sârguință să ne corectăm greșelile.
Ultimele șase porunci precizează datoriile omului față de semenii lui. Aici sunt scoase în
evidență obligații solemne, care sunt călcate în picioare în fiecare zi de către cei care mărturisesc că
păzesc poruncile. Cei care au fost luminați prin harul lui Dumnezeu, care au fost adoptați în familia
regală, nu trebuie să rămână tot copii în lucrarea Domnului. Dacă ei folosesc cu înțelepciune darul
primit, capacitatea lor va crește, cunoștința va fi mai extinsă, iar lor li se va încredința o și mai mare
măsură din puterea divină. Depunând eforturi serioase, bine îndrumate spre a aduce pe semenii lor
la cunoștința adevărului, ei vor deveni tari în Domnul, și pentru lucrarea neprihănirii de pe pământ,
ei vor primi răsplata vieții veșnice din Împărăția cerurilor. Acesta este privilegiul surorilor noastre. Și
când le vedem folosind timpul lui Dumnezeu și banii în expunerea inutilă a îmbrăcămintei, nu putem
decât să le avertizăm că ele calcă nu numai primele patru, ci și uimele șase porunci. Ele nu fac ca
Dumnezeu să fie ținta supremă a închinării lor și nici nu‐și iubesc semenii ca pe ele însele.
Hristos este exemplul nostru. Noi trebuie să păstrăm modelul mereu în fața noastră și să
contemplăm nemărginita jertfă care a fost adusă pentru a ne răscumpăra din robia păcatului. Dacă
ne găsim condamnați când privim în oglindă, să nu ne aventurăm mai departe în călcarea Legii, ci să
facem o întoarcere și să spălăm hainele caracterului nostru în sângele Mielului, ca să poată fi fără
pată. Să strigăm cum a strigat David: „Deschide‐mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”
Cele cărora Dumnezeu le‐a încredințat timp și bani ca să poată fi o binecuvântare pentru omenire,
dar care au irosit inutil aceste daruri pentru ele și copiii lor, vor avea de dat o socoteală
înfricoșătoare la bara de judecată a lui Dumnezeu.
„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea;
ziua care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură”. Cei
necredincioși în curând vor avea să cugete la altceva decât la îmbrăcăminte și înfățișarea lor; și când
mintea lor este smulsă de la aceste lucruri prin suferință și încurcătură, ele n‐au spre ce să se
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îndrepte. Nu sunt prizoniere ale speranței și de aceea nu se întorc spre Fortăreață. Inimile lor vor
slăbi de nemulțumire și teamă. Ele n‐au făcut din Dumnezeu locul lor de scăpare și El nu va fi
mângâierea lor. El va râde de nenorocirea lor și Își va bate joc, când frica va veni peste ele
Aceia dintre păzitorii Sabatului care au cedat influenței față de lume trebuie să fie puși la
probă. Pericolele zilelor de pe urmă sunt asupra noastră și o încercare, pe care mulți n‐au așteptat‐o,
se află în fața poporului care mărturisește a fi al lui Dumnezeu. Va fi pusă la încercare autenticitatea
credinței lor. Mulți s‐au unit cu cei lumești în mândrie, vanitate și căutare de plăceri, plăcându‐le să
creadă că pot face acest lucru și totuși să fie creștini. Dar astfel de îngăduințe îi despart de
Dumnezeu și fac din ei copii ai lumii. Hristos nu ne‐a dat un astfel de exemplu. Numai cei care se
leapădă de sine, și duc o viață de cumpătare, smerenie și sfințire, sunt adevărații urmași ai lui Isus, și
unii ca aceștia nu se pot bucura de societatea iubitorilor de lume.
Mulți se îmbracă la fel ca lumea pentru a avea o influență asupra necredincioșilor, dar fac o
greșeală regretabilă. Dacă ei vor să aibă o influență adevărată și salvatoare, să trăiască mărturisirea
lor de credință, să‐și arate credința prin fapte bune și să facă deosebire clară între creștin și cel
lumesc. Cuvintele, îmbrăcămintea, faptele să vorbească despre Dumnezeu. Atunci, asupra tuturor
celor din jurul lor va fi revărsată o influență sfântă și chiar și necredincioșii vor lua cunoștință că ei au
fost cu Isus. Dacă dorește cineva să aibă o influență care să vorbească în favoarea adevărului, să
trăiască după mărturisirea lor de credință și să imite astfel Modelul cel smerit.
Mândria, ignoranța și nebunia sunt însoțitori permanenți. Domnul n‐are plăcere de mândria
manifestată în mijlocul poporului care mărturisește că este al Lui. El este dezonorat de conformarea
lor față de moda nesănătoasă, lipsită de modestie și scumpă a acestui veac degenerat.
Moda stăpânește lumea; și ea este o stăpână tiranică, adesea obligându‐i pe cei devotați ei
să se supună la mari neplăceri și lipsă de confort. Moda pretinde lucruri iraționale și nu se
interesează de consecințe. Ea are o putere fascinantă și este gata să critice și să râdă de săraci, dacă
nu urmează calea ei cu orice preț, chiar cu sacrificiul vieții. Satana triumfă că planurile lui reușesc așa
de bine și moartea râde de nebunia nimicitoare de sănătate și zelul orb al închinătorilor la altarul
modei.
Pentru a ocroti pe poporul lui Dumnezeu de influența corupătoare a lumii și a promova
sănătatea fizică și morală în mijlocul nostru a fost prezentată reforma îmbrăcămintei. Ea n‐a fost
intenționată să fie un jug al robiei, ci o binecuvântare; nu pentru a înmulți munca, ci pentru a
economisi cheltuiala. Aceasta ar deosebi pe poporul lui Dumnezeu de lume și astfel ar servi ca o
barieră împotriva modei și nebuniilor ei. El, care cunoaște sfârșitul de la început, care înțelege natura
și nevoile noastre — milostivul nostru Răscumpărător — a văzut primejdiile și dificultățile noastre și
a binevoit să ne dea la timp avertisment și îndrumare cu privire la obiceiurile vieții noastre, chiar și în
alegerea potrivită de hrană și îmbrăcăminte.
Satana născocește încontinuu câte un stil nou de îmbrăcăminte, care să se dovedească
vătămător pentru sănătatea fizică și morală, și el nu mai poate de bucurie când îi vede pe cei care
mărturisesc a fi creștini că acceptă cu înflăcărare moda pe care el a inventat‐o. Cantitatea de
suferință fizică provocată de îmbrăcămintea nefirească și nesănătoasă nu poate fi estimată. Multe au
devenit invalide pe viață prin conformarea lor la cerințele modei. Dislocări și diformități, cancer și
alte boli îngrozitoare sunt printre rezultatele rele ale îmbrăcămintei la modă.
Multe stiluri de îmbrăcăminte care erau nepotrivite și chiar ridicole au fost, în general,
adoptate pentru că aceasta era moda. Printre aceste mode periculoase erau acele cercuri mari, care
adesea pricinuiau o expunere necuviincioasă a persoanei. În contrast cu aceasta a fost prezentată o
îmbrăcăminte cu gust, modestă și care vine bine, care va scuti de acele cercuri și rochii care ating
pământul, oferind o acoperire potrivită membrelor corpului. Dar reforma în îmbrăcăminte cuprinde
mai mult decât scurtarea rochiei și îmbrăcarea membrelor. Ea include fiecare articol de
îmbrăcăminte al persoanei. Ridică greutatea de pe șolduri și atârnă rochiile de umeri. Înlătură
corsetele strâmte, care apasă pe plămâni, stomac și alte organe interne, provocând încovoierea
spinării și aproape un nenumărat șir de boli. Reforma în îmbrăcăminte prevede protecție și
dezvoltare potrivită pentru fiecare parte a trupului.
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Pentru cei care au adoptat complet reforma în îmbrăcăminte, apreciind avantajele ei și luând
cu dragă inimă poziția lor în opoziție cu mândria și moda, ea s‐a dovedit a fi o binecuvântare. Când e
făcută cum trebuie, ea devine o îmbrăcăminte potrivită, care vine bine, recomandându‐se
persoanelor cu judecată sănătoasă, chiar și celor care nu aveau credința noastră.
Se poate pune întrebarea: „Pentru ce a fost lăsată la o parte această îmbrăcăminte și pentru
care motiv a încetat să fie apărată reforma în îmbrăcăminte?” Motivul pentru această schimbare îl
voi arăta aici pe scurt. În timp ce multe dintre surorile noastre au acceptat această reformă din
principiu, altele s‐au opus stilului de îmbrăcăminte simplu și sănătos care era propus. A necesitat
multă muncă spre a introduce această reformă în mijlocul poporului nostru. N‐a fost de ajuns să fie
prezentate înaintea surorilor noastre avantajele unei astfel de îmbrăcăminți și să le convingi că și
Dumnezeu o aprobă. Moda avea o putere așa de mare asupra lor, încât nu se puteau desprinde de
sub stăpânirea ei, chiar pentru a asculta de poruncile rațiunii și conștiinței. Și multe dintre cele care
au mărturisit că vor accepta reforma n‐au făcut nici o schimbare în obiceiurile lor rele de
îmbrăcăminte, cu excepția scurtării rochiilor și a îmbrăcării membrelor.
Și asta nu era totul. Unele dintre cele care au adoptat reforma n‐au fost gata să arate, prin
exemplu, avantajele îmbrăcămintei, să prezinte, când erau întrebate, motivele pentru care au
adoptat‐o și să lase problema să rămână aici. Ele au încercat să modeleze conștiința altora după a lor
proprie. Dacă ele o purtau, însemna că și altele trebuia s‐o îmbrace. Ele au uitat că nimeni nu trebuie
să fie obligat să aplice reforma în îmbrăcăminte.
N‐a fost datoria mea să impun acest subiect asupra surorilor mele. După ce l‐am prezentat
înaintea lor așa cum mi‐a fost arătat, le‐am lăsat cu propria lor conștiință. Lucrarea de reformă este
întotdeauna însoțită de sacrificiu. Ea cere ca iubirea de comoditate, de interes egoist și patima
ambiției să fie ținute în supunere față de principiile de dreptate. Oricine are curajul să reformeze
trebuie să întâmpine obstacole. I se va împotrivi conservatorismul celor ale căror afaceri sau plăceri
îi aduc în legătură cu adepții modei și care vor pierde sprijinul prin schimbare.
Multe simțăminte nefericite au fost pricinuite de cei care le impuneau surorilor reforma în
îmbrăcăminte. Pentru extremiști, reforma aceasta însemna suma și esența religiei. Aceasta era tema
conversației și povara inimii lor, iar mintea le‐a fost astfel îndepărtată de la Dumnezeu și adevăr. Ei
n‐au reușit să nutrească spiritul lui Hristos și au manifestat o mare lipsă de amabilitate adevărată. În
loc să prețuiască îmbrăcămintea pentru avantajele ei reale, se părea că ei erau mândri de
originalitatea ei. Poate că nici o problemă n‐a pricinuit vreodată în mijlocul nostru o astfel de
dezvoltare a caracterului cum a făcut reforma în îmbrăcăminte.
În timp ce multe tinere au adoptat această îmbrăcăminte, unele s‐au străduit să evite crucea
prin îngăduirea de ornamente vestimentare exterioare, făcând‐o mai degrabă un blestem decât o
binecuvântare. Pentru cele care au îmbrăcat‐o fără tragere de inimă, dintr‐un simțământ al datoriei,
ea a devenit un jug greu. Iar altele, care erau, în aparență, cele mai zeloase reformatoare, au
manifestat o regretabilă lipsă de aranjament și de bun gust în îmbrăcăminte. Ea n‐a fost conform cu
modelul aprobat. Unele doreau să aibă un costum variat — haina dintr‐un material, taiorul din altul,
iar pantalonii din altul. Altele purtau fusta foarte lungă, așa încât din pantaloni se puteau vedea doar
vreo doi, trei centimetri, făcând astfel ca îmbrăcămintea să fie neproporțională și fără gust.
Costumele acestea grotești și dezordonate i‐au dezgustat pe mulți, care ar fi fost mulțumiți cu
reforma în îmbrăcăminte așa cum a fost propusă inițial.
Unii au fost foarte tulburați pentru că n‐am făcut din îmbrăcăminte o chestiune de punere la
probă, iar alții pentru că le‐am sfătuit pe cele care aveau soți sau copii necredincioși să nu adopte
reforma în îmbrăcăminte, întrucât ea putea duce la nefericire, care ar fi contracarat tot binele care
ar fi rezultat din folosirea ei. Timp de ani, am purtat povara acestei lucrări și am muncit pentru a
stabili unitatea de îmbrăcăminte în mijlocul surorilor noastre.
Într‐o viziune pe care am avut‐o la Battle Creek, la 3 ianuarie 1875, mi‐a fost arătată starea
de lucruri pe care am prezentat‐o aici și că diversitatea mare în îmbrăcăminte era un prejudiciu
pentru cauza adevărului. Ceea ce s‐ar fi dovedit o binecuvântare, dacă era adoptată în mod uniform
și purtată cum se cuvine, a devenit un reproș și, în unele cazuri, chiar o rușine.
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Unele dintre cele care purtau această îmbrăcăminte suspinau din cauza ei ca fiind o povară
grea. Inimile lor spuneau astfel: „Orice altceva în afară de aceasta. Dacă am fi libere să renunțăm la
acest stil special, am fi dispuse să adoptăm o îmbrăcăminte modestă, neîmpodobită și de lungime
obișnuită. Membrele ar putea fi tot așa de cald îmbrăcate ca înainte și am putea să ne asigurăm
toate beneficiile fizice cu efort mai mic. Se cere multă muncă să pregătești o îmbrăcăminte după
criteriile reformei, într‐o manieră cuvenită.” Murmurarea și nemulțumirea nimiceau repede evlavia
vitală.
Eu n‐am avut sarcina mărturiei cu privire la îmbrăcăminte. Eu n‐am făcut nici o referire la ea
în nici un fel, nici n‐am apărat‐o, nici n‐am condamnat‐o. A fost scopul Domnului ca să‐i pună la
probă pe cei care mărturisesc a fi poporul Lui și să descopere motivele inimii lor. La adunările de
tabără, rareori am vorbit despre acest subiect. Am evitat toate întrebările și n‐am răspuns la scrisori.
Acum un an, subiectul acesta mi‐a fost prezentat iarăși. Am văzut că surorile noastre se
îndepărtau de simplitatea Evangheliei. Tocmai acelea care socoteau că reforma în îmbrăcăminte
cerea muncă inutilă și care pretindeau că nu vor fi influențate de spiritul lumii au luat acum moda pe
care odată au condamnat‐o. Îmbrăcămintea lor a fost aranjată cu toate împodobirile inutile ale celor
lumești într‐o manieră nepotrivită pentru creștini și întru totul în dezacord cu credința noastră.
Astfel s‐a dezvoltat mândria în inimă, încurajată de un popor care mărturisește că a ieșit din
lume spre a fi deosebit. Inspirația declară că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu; totuși,
poporul care mărturisește că este al Lui a cheltuit timpul și mijloacele date de Dumnezeu pe altarul
modei.
Poporul nostru retrogradează continuu în lucrarea de reformă. Înțelepciunea și judecata par
să fie paralizate. Egoismul și iubirea de paradă au corupt inima și au stricat caracterul. Este o
dispoziție crescândă de a sacrifica sănătatea și favoarea lui Dumnezeu pe altarul modei mereu
schimbătoare și niciodată satisfăcătoare.
Nu există nici un stil de îmbrăcăminte mai potrivit de purtat la sanatoriu decât acela propus
de reformă. Ideea unora că acest lucru va scădea din demnitatea sau utilitatea acelei instituții este o
greșeală. Este exact acea îmbrăcăminte pe care cineva s‐ar aștepta să o găsească acolo și nu ar fi
trebuit înlăturată. În acest costum, ajutoarele puteau să‐și îndeplinească lucrarea cu mai puțin efort
decât se cere acum. O astfel de îmbrăcăminte avea să țină predica ei pentru adepții modei.
Contrastul dintre îmbrăcămintea lor nesănătoasă, cu manșete și trene, și îmbrăcămintea‐reformă,
reprezentată cum trebuie, arătând cât de ușor și comod pot fi folosite membrele, ar fi fost cel mai
instructiv. Mulți pacienți ar fi făcut progrese mai mari dacă ar fi acceptat reforma în îmbrăcăminte.
Regretăm că anumite influențe s‐au ridicat împotriva acestui tip de îmbrăcăminte cu gust,
modestă și sănătoasă. Inima firească pledează mereu în favoarea obiceiurilor lumii și orice influență
grăiește cu putere înzecită când se exercită în direcție greșită.
În timp ce nimeni n‐a fost obligat să adopte reforma în îmbrăcăminte, poporul nostru ar fi
putut și ar fi trebuit să aprecieze avantajele ei și s‐o accepte ca pe o mare binecuvântare. Rezultatele
rele ale căii opuse pot fi văzute acum. La sanatoriu, medicii și ajutoarele s‐au îndepărtat mult de
instrucțiunile Domnului cu privire la îmbrăcăminte. Acum, simplitatea este rară. În loc de
îmbrăcămintea cu gust, neîmpodobită, pe care a prescris‐o pana Inspirației, poate fi văzut orice stil
de îmbrăcăminte la modă. Aici, ca și în altă parte, tocmai cele care s‐au plâns de munca cerută
pentru a pregăti reforma în îmbrăcăminte au căzut în extrema unei împodobiri inutile. Toate acestea
necesită atât de mult timp și muncă, încât multe sunt obligate să tocmească pe cineva să le facă
munca plătind dublu față de ceea ce ar fi costat dacă era lucrată îmbrăcăminte simplă, cum le stă
bine femeilor care mărturisesc evlavia. Confecționarea acestor haine la modă adesea costă mai mult
decât haina însăși. Și jumătate din valoarea materialului este adesea cheltuită pentru podoabe. Aici
sunt expuse mândria și vanitatea și se vede o mare lipsă a adevăratului principiu. Dacă ele s‐ar
mulțumi cu îmbrăcăminte simplă, fără ornamente, multe femei, care depind de venitul lor
săptămânal, și‐ar putea coase singure majoritatea hainelor. Dar aceasta este acum imposibil și nota
de plată a croitoreselor ia din micul lor salariu o sumă considerabilă.
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Dumnezeu a plănuit reforma în îmbrăcăminte ca o barieră pentru a împiedica inima surorilor
noastre să se înstrăineze de El, urmând moda lumii. Cei care au îndepărtat acea barieră nu și‐au luat
sarcina să îndepărteze primejdiile care trebuia să urmeze. Unii care se află în posturi de răspundere
au exercitat o influență în favoarea obiceiurilor lumești și cu totul în contradicție cu standardul biblic.
Ei au contribuit la înfăptuirea stării actuale de deșertăciune lumească și apostazie.
Dumnezeu încearcă pe poporul Său. El a îngăduit ca mărturia cu privire la îmbrăcăminte să
treacă sub tăcere, pentru ca surorile noastre să poată urma propria lor înclinație și să‐și dezvolte
astfel mândria reală care există în inima lor. Reforma în îmbrăcăminte a fost recomandată pentru a
împiedica actuala stare de deșertăciune lumească. Multe au disprețuit ideea că îmbrăcămintea
aceasta era necesară pentru a le feri să urmeze moda, dar Domnul le‐a îngăduit să dovedească faptul
că în inima lor era nutrită mândria și că aceasta era exact ceea ce ele aveau să facă. Acum a fost
arătat că ele aveau nevoie de restricția pe care a impus‐o reforma în îmbrăcăminte.
Dacă toate surorile noastre ar adopta o îmbrăcăminte simplă, fără podoabe, de lungime
modestă, uniformitatea stabilită astfel ar fi plăcut cu mult mai mult lui Dumnezeu și ar fi exercitat o
influență mai binefăcătoare asupra lumii decât diversitatea prezentată cu patru ani în urmă. Pentru
că surorile noastre, în general, nu vor să accepte reforma în îmbrăcăminte, acum este prezentat un
alt stil, contra căruia se pot ridica mai puține obiecțiuni. El este fără împodobiri inutile. Se compune
dintr‐un taior simplu sau o bluză și o rochie, ultima destul de scurtă pentru a evita noroiul și
murdăria străzilor. Materialul să fie lipsit de adaosuri exterioare și alte zorzoane și să aibă o culoare
simplă. Aceeași atenție trebuie să fie acordată îmbrăcării membrelor ca și la îmbrăcămintea scurtă.
Vor vrea surorile mele să accepte acest stil de îmbrăcăminte, refuzând să imite moda, care
este născocită de Satana și care se află în continuă schimbare? Nimeni nu poate spune ce modă va
urma. Cei lumești, a căror singură grijă este: „Ce vom mânca și cu ce ne vom îmbrăca”, nu trebuie să
fie modelul nostru.
Unii au spus: „După ce voi purta această îmbrăcăminte până la uzare, următoarea mi‐o voi
face mai simplă”. Ei bine, dacă conformarea cu moda lumii este corectă și place lui Dumnezeu, de ce
ar mai fi nevoie să se facă o schimbare? Dar, dacă este rea, este oare mai bine să se continue cu răul
sau să se facă schimbarea? Chiar aici vă vom aminti de zelul și seriozitatea, de istețimea și stăruința,
manifestate de voi în pregătirea hainelor voastre la modă. N‐ar fi vrednic de laudă să manifestați cel
puțin o seriozitate egală spre a vă conforma standardului Bibliei? Pentru ca acea îmbrăcăminte să fie
la modă, au fost folosiți bani mulți și timp prețios, dați de Dumnezeu; dar acum, ce sunteți dispuși să
sacrificați pentru a îndrepta exemplul cel rău pe care l‐ați dat altora?
Este o rușine pentru surorile noastre să uite în așa măsură caracterul lor sfânt și datoria față
de Dumnezeu, încât să imite moda lumii. Nu avem nici o scuză, afară de perversitatea inimii noastre.
Printr‐o astfel de acțiune, noi nu ne extindem influența. Aceasta este atât de nepotrivită cu
mărturisirea noastră de credință, încât ne face ridicole în fața celor din lume.
Multe suflete care au fost convinse de adevăr au fost aduse să se hotărască împotriva lui
prin mândria și iubirea de lume arătate de surorile noastre. Învățătura predicată apărea clară și
armonioasă și ascultătorii simțeau că trebuie să ridice o cruce grea, adoptând adevărul. Când
persoanele acestea le‐au văzut pe surorile noastre făcând atâta caz de îmbrăcămintea lor, au spus:
„Acestea se îmbracă întru totul așa cum ne îmbrăcăm și noi. Ele nu pot crede cu adevărat ceea ce
mărturisesc și, la urma urmei, probabil că sunt amăgite. Dacă ele cred că Hristos vine curând, și cazul
fiecărui suflet avea să fie hotărât pentru viață veșnică sau moarte, nu puteau să dedice timp și bani
spre a se îmbrăca după moda zilei.” Cât de puțin cunoșteau aceste pretinse surori credincioase
despre predica pe care o ținea îmbrăcămintea lor!
Cuvintele, acțiunile și îmbrăcămintea noastră sunt zilnic propovăduitori vii, care adună cu
Hristos sau împrăștie. Aceasta nu este o chestiune banală, astfel încât să se treacă peste ea cu ironie.
Subiectul îmbrăcămintei necesită meditație serioasă și multă rugăciune. Mulți necredincioși socotesc
că nu făceau bine permițându‐și să fie sclavii modei, dar când văd pe unii dintre cei care fac o mare
mărturisire de evlavie îmbrăcându‐se cum se îmbracă cei din lume, bucurându‐se de o societate
ușuratică, ei trag concluzia că nu poate fi ceva rău într‐o astfel de purtare.
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Noi „am ajuns”, a zis apostolul cel inspirat, „o priveliște pentru lume, îngeri și oameni”. Tot
cerul notează influența zilnică pe care o exercită asupra lumii cei care mărturisesc a fi urmași ai lui
Hristos. Surorile mele, îmbrăcămintea voastră vorbește fie în favoarea lui Hristos și a adevărului
sacru, fie în favoarea lumii. Care este aceasta? Amintiți‐vă că trebuie să răspundem înaintea lui
Dumnezeu pentru influența pe care o exercităm.
Noi nu vom încuraja prin nici un mijloc nepăsarea în îmbrăcăminte.
Lăsați ca îmbrăcămintea să fie potrivită și să vină bine. Chiar dacă este o stambă de numai
zece cenți, ea trebuie să fie bine păstrată și curată. Dacă nu sunt încrețituri, purtătoarea poate nu
numai să economisească ceva bani, lucrând‐o ea însăși, ci poate să economisească o sumă
frumușică, spălând‐o și călcând‐o ea însăși. Familiile pun poveri prea grele asupra lor prin îmbrăcarea
copiilor după moda lumii. Ce pierdere de timp! Cei mici ar arăta foarte atrăgători într‐o
îmbrăcăminte fără încrețituri sau podoabe, dar bine păstrate și curate. Este atât de ușor să speli și să
calci o astfel de haină, încât munca nu este simțită ca fiind o povară.
De ce vor surorile noastre să jefuiască pe Dumnezeu de slujirea care I se datorează și să jefuiască
vistieria Lui de banii pe care ele ar trebui să‐i dea pentru cauza Sa, slujind modei acestui veac?
Gândurile cele dintâi și cele mai bune sunt acordate îmbrăcămintei; timpul este irosit, iar banii
pierduți. Cultivarea minții și a inimii este neglijată. Caracterul este socotit de o importanță mai mică
decât îmbrăcămintea. Podoaba unui duh blând și liniștit are o valoare infinită și este cea mai
păcătoasă nebunie de a pierde în scopuri frivole ocaziile pentru a ne asigura această prețioasă
podoabă a sufletului.
Surorilor, dacă vrem, noi putem face o lucrare nobilă pentru Dumnezeu. Femeia nu‐și
cunoaște puterea. Dumnezeu n‐a intenționat ca toate aptitudinile ei să fie absorbite de întrebarea:
Ce să mănânc? Ce să beau și cu ce să mă îmbrac? Pentru femei, există o țintă mai înaltă, un destin
mai grandios. Ea trebuie să‐și dezvolte și să‐și cultive puterile pentru că Dumnezeu poate să le
folosească în marea lucrare de salvare de suflete din ruina cea veșnică.
Duminica, bisericile populare apar mai mult ca un teatru decât ca un loc de închinare adusă
lui Dumnezeu. Acolo este prezentat fiecare stil de îmbrăcăminte la modă. Cei săraci n‐au curajul să
intre în acele lăcașuri de închinare. În auzul meu, un participant la una dintre bisericile la modă, a
făcut următoarele observații: „Aceasta îți oferă cea mai minunată ocazie pentru studierea modelor.
Pot vedea efectul diferitelor stiluri de îmbrăcăminte și știți că eu câștig mari beneficii în ocupația
mea privind efectul diferitelor îmbrăcăminți de diferite forme și nuanțe diferite. Ați observat acea
trenă grandioasă și acea pălărie drăguță?
Eu știu exact cum au fost făcute. Eu toată ziua iau lecții pe care le voi pune în practică.”
Nici un cuvânt n‐a fost spus despre Hristos sau despre predica ținută. Cum putea să
considere Isus, mă gândeam eu, acea societate, cu expoziția lor de podoabe și îmbrăcăminte
extravagantă? Ce dezonoare era arătată față de casa lui Dumnezeu! Dacă Hristos ar fi fost pe pământ
și ar fi vizitat bisericile acelea, nu i‐ar fi alungat din casa Tatălui Său pe acei profanatori?
Dar răul cel mai mare este influența asupra copiilor și tinerilor. După ce vin pe lume, ei sunt expuși
pretențiilor modei. Copilașii aud mai multe despre îmbrăcăminte decât despre mântuirea lor. Ei le
văd pe mamele lor consultând serios mai mult jurnalele de modă decât Biblia. Se fac mai multe vizite
la magazinul de galanterie și la modistă decât la biserică. Expunerea îmbrăcămintei este de mai mare
importanță decât împodobirea caracterului. Pătarea îmbrăcămintei curate dă naștere la mustrări
tăioase, și mintea devine prost dispusă și iritabilă sub această restricție continuă.
Un caracter deformat nu o tulbură atât de mult pe mamă ca o îmbrăcăminte pătată. Copilul
aude mai multe despre îmbrăcăminte decât despre virtute, pentru că mama este mai familiarizată cu
moda decât cu Mântuitorul. Exemplul ei prea des îl înfășoară pe tânăr cu o atmosferă otrăvitoare.
Viciul, deghizat sub găteala modei, pătrunde printre copii.
Simplitatea în îmbrăcăminte va face ca o femeie cu bun simț să apară în cea mai favorabilă
lumină. Noi judecăm caracterul unei persoane după stilul de îmbrăcăminte. Gătelile bătătoare la ochi
trădează vanitatea și slăbiciunea. O femeie modestă și evlavioasă se va îmbrăca modest. Un gust
rafinat și o minte cultivată se vor descoperi în alegerea unor haine potrivite și simple.
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Există o podoabă care nu va pieri niciodată, care va promova fericirea tuturor celor din jurul
nostru în această viață și va străluci în viitorul nepieritor. Aceasta este podoaba unui duh blând și
smerit. Dumnezeu ne‐a poruncit să ne îmbrăcăm sufletul cu cea mai bogată îmbrăcăminte. La fiecare
privire în oglindă, să li se amintească închinătorilor modei de neglijarea sufletului. Fiecare ceas irosit
cu îmbrăcămintea le va mustra pentru lăsarea intelectului nefolosit. Apoi ar putea fi o reformă care
va înălța și înnobila toate țintele și scopurile vieții. În loc de a căuta podoabe de aur pentru exterior,
se va depune un efort serios pentru dobândirea acelei înțelepciuni care este cu mult mai valoroasă
decât aurul curat și mai prețioasă decât rubinele.
Cele care se închină la altarul modei au puțină tărie de caracter și puțină energie fizică. Ele
nu trăiesc pentru o țintă înaltă, iar viața lor nu îndeplinește un scop vrednic de laudă. Peste tot
întâmpinăm femei ale căror minte și inimă sunt absorbite de iubirea de îmbrăcăminte și de etalare.
Sufletul feminității este pipernicit și micșorat, și gândurile sunt concentrate asupra eului sărman,
vrednic de dispreț. Când o domnișoară, îmbrăcată după modă, trecuse de câțiva domni pe stradă,
unul dintre ei a pus unele întrebări cu privire la ea. Răspunsul a fost: „Este o podoabă frumoasă în
casa tatălui ei, dar altfel nu e bună de nimic.” Este regretabil că cele care mărturisesc a fi urmașe ale
lui Hristos socotesc a fi un lucru bun să imite îmbrăcămintea și manierele acestor podoabe inutile.
Petru dă o valoroasă instrucțiune cu privire la îmbrăcămintea femeii creștine: „Podoaba
voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în
îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit,
care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care
nădăjduiau în Dumnezeu”. Tot ceea ce îndemnăm este să ne conformăm directivelor Cuvântului lui
Dumnezeu. Suntem noi cititori ai Bibliei și urmași ai învățăturilor Bibliei? Vom asculta de Dumnezeu
sau ne vom conforma obiceiurilor lumii? Vom sluji noi lui Dumnezeu sau lui Mamona? Putem aștepta
să ne bucurăm de pacea sufletului și de aprobarea lui Dumnezeu, în timp ce umblăm direct
împotriva învățăturilor Cuvântului Său?
Apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștini să nu se conformeze lumii, ci să fie schimbați prin
înnoirea minții, „ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu; cea bună, plăcută și desăvârșită”. Dar
multe din pretinsele fiice ale lui Dumnezeu nu simt mustrări de conștiință pentru conformarea cu
obiceiurile lumii în purtarea de aur, perle și găteală costisitoare. Cele care sunt prea conștiincioase
spre a purta aceste obiecte sunt privite ca înguste la minte, superstițioase și chiar fanatice. Dar Cel
care binevoiește să ne dea aceste instrucțiuni este Dumnezeu; ele sunt declarațiile Înțelepciunii
infinite și cele care le nesocotesc o fac spre propriul lor pericol și pierdere. Cele care se agață de
podoabele interzise în Cuvântul lui Dumnezeu nutresc mândria și vanitatea în inimă. Ele doresc să
atragă atenția. Îmbrăcămintea lor spune: „Privește la mine, admiră‐mă!” În felul acesta, vanitatea
inerentă naturii umane crește continuu prin încurajare. Când sufletul este hotărât să placă numai lui
Dumnezeu, toate împodobirile inutile ale persoanei dispar.
Apostolul pune podoaba din afară în contrast direct cu un duh blând și liniștit și apoi face o
declarație în favoarea valorii ultimei: „de mare preț înaintea lui Dumnezeu”. Există o contradicție
categorică între iubirea podoabei din afară și darul blândeții și duhul liniștit. Pacea și bucuria vor
stăpâni în suflet numai când căutăm în toate lucrurile să ne conformăm voinței lui Dumnezeu.
Iubirea de îmbrăcăminte primejduiește morala și face din femeie opusul distinsei femei
creștine, caracterizate prin modestie și sobrietate. Îmbrăcămintea extravagantă, bătătoare la ochi,
adesea încurajează pofta trupească în inima celei care o poartă și trezește patimi josnice în inima
privitorului. Dumnezeu vede că, adesea, ruina caracterului este precedată de satisfacerea mândriei și
a vanității în îmbrăcăminte. El vede că îmbrăcămintea costisitoare înăbușă dorința de a face bine.
Cu cât mai mulți bani se cheltuiesc pentru îmbrăcăminte, cu atât mai puțini sunt pentru a‐i
hrăni pe cei flămânzi și a‐i îmbrăca pe cei goi, iar curenții binefacerii, care ar trebui să curgă
continuu, seacă. Fiecare dolar economisit prin a refuza eului podoabele inutile poate fi dat celor
nevoiași sau poate fi pus în vistieria Domnului pentru a susține Evanghelia, pentru a fi trimiși
misionari în țări străine, pentru a se înmulți publicațiile care duc raze de lumină sufletelor din

23

întuneric și rătăcire. Fiecare dolar folosit fără a fi necesar lipsește pe cheltuitor de o prețioasă ocazie
de a face bine.
Surorile mele, cât de mult timp ați folosit voi pentru ornamentare vestimentară, timp pentru
care trebuie să dați socoteală lui Dumnezeu? Cât de mulți bani ați cheltuit pentru a place gustului
vostru și a câștiga admirația celor tot atât de îngâmfați ca și voi? Aceștia erau banii lui Dumnezeu.
Cât de mult bine ați fi putut face cu ei! Și, nefăcând acest lucru, ce pierdere ați îndurat în viața
aceasta și în viața viitoare, nemuritoare! Fiecare suflet va fi judecat după faptele făcute în trup.
Dumnezeu citește intențiile și motivele. Orice faptă și orice lucru tainic sunt descoperite ochiului Său
atotvăzător. Nici un gând, cuvânt sau faptă nu scapă observației Sale. El știe dacă Îl iubim și Îl slăvim
pe El sau ne place să ne înălțăm pe noi înșine. El știe dacă am fixat afecțiunile noastre asupra
lucrurilor de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, sau asupra lucrurilor pământești,
senzuale, diabolice.
Când puneți pe voi un obiect de îmbrăcăminte inutil sau extravagant, rețineți de la cei goi.
Când înșirați pe mesele voastre o varietate inutilă de hrană costisitoare, neglijați să‐i hrăniți pe cei
flămânzi. Cum stai cu raportul tău, tu, care pretinzi că ești creștin? Vă implor să nu risipiți în
satisfaceri nebunești și vătămătoare ceea ce Dumnezeu pretinde pentru vistieria Lui precum și
partea care ar trebui dată săracilor. Să nu ne îmbrăcăm cu haine costisitoare, ci ca femei care
mărturisesc evlavia, cu fapte bune. Faceți să nu se înalțe spre cer strigătul văduvei și al orfanului
împotriva noastră. Sângele sufletelor să nu fie găsit pe hainele noastre. Timpul prețios de probă să
nu fie cheltuit, nutrind mândria inimii. Nu există săraci pentru a fi vizitați? Nici ochi întunecați pentru
care să poți citi Cuvântul lui Dumnezeu? Nici întristați sau descurajați care au nevoie de cuvintele
voastre de mângâiere și de rugăciunile voastre?
Pe măsură ce Dumnezeu v‐a făcut să prosperați, îngăduința mândriei și a vanității n‐a crescut
continuu? În timp ce dedicați timp prețios studiului îmbrăcămintei, podoaba lăuntrică este neglijată;
nu există creștere în har. În loc să deveniți tot mai înclinați spre cele cerești, voi deveniți din ce în ce
mai mult înclinați spre cele pământești. Pofte nebunești și vătămătoare, apetituri înjositoare
întunecă simțul vostru pentru lucrurile sacre. De ce nu vor toți cei care mărturisesc a iubi pe Isus să
fugă de aceste îngăduințe distrugătoare de suflet? Lumea este nebună după spectacol, modă și
plăcere. Destrăbălarea este într‐o înfricoșătoare și continuă creștere. De ce nu vor creștinii să fie
credincioși față de înalta lor mărturisire de credință?
Lui Hristos Îi este rușine de pretinșii Lui urmași. Prin ce ne asemănăm cu El? Prin ce se
conformează îmbrăcămintea noastră cerințelor Bibliei? Eu nu vreau să iau păcatele poporului asupra
mea și de aceea vreau să dau din trâmbiță un sunet hotărât. Timp de ani de zile am adus o mărturie
clară și hotărâtă cu privire la acest subiect, prin scris și de la amvon. Nu m‐am ferit să fac cunoscută
toată voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu curată de sângele tuturor. Faptul că stricăciunea lumească
stăpânește aproape peste tot nu este o scuză pentru un creștin să facă cum fac ceilalți. Dumnezeu a
spus: „Să nu te iei după mulțime ca să faci rău”.
Surorile mele, nu vă mai jucați cu propriile voastre suflete și cu Dumnezeu. Mi‐a fost arătat
că principala cauză a alunecării voastre este iubirea de îmbrăcăminte. Aceasta vă face să neglijați
responsabilități grave, și voi abia dacă aveți vreo scânteie din iubirea de Dumnezeu în inimile
voastre. Renunțați fără întârziere la cauza alunecării voastre, pentru că aceasta este păcat împotriva
sufletului vostru și împotriva lui Dumnezeu. Nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Moda
corupe intelectul și consumă spiritualitatea poporului nostru. Ascultarea față de modă se
răspândește în comunitățile noastre adventiste de ziua a șaptea și separă mai mult decât orice altă
putere pe poporul nostru de Dumnezeu. Mi‐a fost arătat că regulile bisericii noastre sunt foarte
defectuoase. Toate manifestările de mândrie în îmbrăcăminte, care este interzisă în Cuvântul lui
Dumnezeu, ar fi un motiv suficient pentru aplicarea disciplinei comunității. Dacă, în ciuda
avertismentelor, apelurilor și rugăminților stăruitoare, se continuă să se urmeze voința perversă,
acest lucru poate fi privit ca dovadă că inima cu nici un chip nu este făcută asemenea lui Hristos. Eul,
și numai eul, este obiectul adorării și o astfel de pretinsă creștină va îndepărta multe femei de
Dumnezeu.
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Asupra noastră, ca popor, se află un mare păcat pentru că le‐am permis membrilor bisericii
noastre să se îmbrace într‐un fel necorespunzător cu credința lor. Trebuie să ne ridicăm de îndată și
să închidem ușa împotriva momelilor modei. Dacă nu facem acest lucru, comunitățile noastre vor
ajunge corupte.

Unitate în îmbrăcăminte

După ce au fost scoși din țara Egiptului, copiilor lui Israel li s‐a poruncit să‐și lege o panglică
albastră la haine pentru a se distinge de națiunile din jurul lor și pentru a arăta că sunt poporul
deosebit al lui Dumnezeu. Astăzi, poporului lui Dumnezeu nu i se mai cere să aibă un semn special la
îmbrăcăminte. Dar, în Noul Testament, ne este reamintit des exemplul vechiului Israel. Dacă
Dumnezeu a oferit poporului Său din vechime instrucțiuni atât de clare în privința îmbrăcămintei, nu
va fi îmbrăcămintea poporului Său de astăzi sub atenția Sa? Nu ar trebui să existe o diferență între ei
și lume în privința aceasta? Nu ar trebui oare poporul Său să caute să‐L onoreze chiar și prin
îmbrăcămintea sa? Nu ar trebui să fie exemple și prin stilul lor simplu să mustre mândria, vanitatea și
extravaganța lumii? Dumnezeu cere acest lucru de la poporul Său. Mândria este mustrată în
Cuvântul Său.
Există și persoane care sunt neglijente cu privire la aspectul exterior, care cred că este o
virtute să fii murdar, care se îmbracă fără gust și dezordonat. Hainele lor sunt murdare, și totuși
aceștia nu vor vorbi vreodată împotriva mândriei. Dacă ar fi fost ei printre aceia care s‐au adunat în
jurul muntelui pentru a auzi Legea rostită de pe Sinai, ar fi fost alungați din adunarea lui Israel,
pentru că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu – „să‐și spele hainele” – pregătire necesară
pentru a asculta darea Legii.
Cele zece porunci date de Dumnezeu pe muntele Sinai nu pot exista în inimile persoanelor
cu obiceiuri dezordonate și murdare. Dacă vechiul Israel nu putea asculta proclamarea Legii sfinte,
decât dacă ascultau de porunca Domnului și își curățau hainele, cum poate fi scrisă Legea sfântă în
inimile persoanelor care nu sunt curate în ființa lor, în îmbrăcăminte sau în casele lor? Este imposibil.
Profesia lor poate fi la fel de înaltă ca cerul, dar nu valorează nimic. Influența lor îi va dezgusta pe cei
necredincioși. Ar fi fost mai bine dacă nu ar fi intrat în rândurile oamenilor loiali lui Dumnezeu. Casa
lui Dumnezeu este dezonorată de astfel de oameni.
Toți cei care se întâlnesc în Sabat să se închine lui Dumnezeu, ar trebui, dacă este posibil, să
aibă un costum făcut cu bun simț și bine potrivit pe care să‐l poarte în lăcașul de cult. Aceia care
mărturisesc că Sabatul este ziua Domnului, Îl dezonorează atunci când în această zi poartă aceleași
haine cu care au lucrat în cursul săptămânii, când au posibilitatea să‐și procure altele. Dacă sunt
persoane demne, care cu toată inima Îl cinstesc pe Domnul Sabatului, și care nu pot avea haine noi,
cei care pot, să le ofere acestora un costum pentru Sabat, pentru a veni în Casa lui Dumnezeu curați
și îmbrăcați potrivit.
O unitate mai mare în îmbrăcăminte ar fi plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cei care cheltuiesc
bani pe îmbrăcăminte costisitoare, prin renunțare de sine, ar putea da pe față o religie curată prin
simplitate în îmbrăcăminte, iar banii pe care de obicei îi cheltuiau pe lucruri inutile, îi pot folosi
pentru sprijinirea unui frate sau unei surori, pentru a‐i obține îmbrăcăminte îngrijită și modestă.
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Îmbrăcăminte, sănătate și confort

Femeile ar trebui să se îmbrace ținând cont de sănătate și confort. Ele au nevoie ca mâinile și
picioarele să le fie îmbrăcate la fel de călduros ca ale bărbaților. Lungimea rochiilor la modă este
inacceptabilă din mai multe motive:

1. Este extravagant și inutil ca rochia să fie atât de lungă încât să
măture străzile și trotuarele.
2. O rochie atât de lungă se murdărește adunând roua din iarbă și
noroiul de pe străzi.
3. Murdară de noroi, rochia vine în contact cu gleznele sensibile,
care nefiind suficient de bine protejate, se răcesc rapid și este astfel
una dintre cele mai mari cauze ale răcelii și apariției tumorilor,
punând în pericol viața și sănătatea.
4. Lungimea inutilă este o greutate suplimentară asupra șoldurilor și
intestinelor.
5. Împiedică mersul pe jos, dar și calea altor persoane.

Există un alt stil de îmbrăcăminte, adoptat de așa numita clasă a reformatoarelor în
îmbrăcăminte. Acestea vor imita sexul opus pe cât de mult posibil. Ele vor purta șapcă, pantaloni,
vestă, palton și cizme, dintre care ultima este partea cea mai sensibilă a costumului. Cei care adoptă
și susțin acest stil de îmbrăcăminte, duc așa numita reformă în îmbrăcăminte până la o reformă
discutabilă. Rezultatul va fi confuzie. Unii care adoptă această costumație pot fi corecți în viziunea lor
asupra problemei sănătății,iar ei ar putea să fie mijlocul pentru îndeplinirea unui bine mult mai
mare, dacă nu ar duce subiectul îmbrăcămintei până la asemenea extreme.
În stilul acesta de îmbrăcăminte, rânduiala lui Dumnezeu a fost inversată și poruncile Sale
speciale au fost desconsiderate: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu
se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului
Dumnezeului tău.” (Deut 22:5) Dumnezeu nu dorește ca poporul Său să adopte acest stil de
îmbrăcăminte. Nu toate femeile care declară că sunt urmașe ale Domnului Hristos, au o
îmbrăcăminte modestă. Interdicțiile lui Dumnezeu sunt tratate cu ușurătate de către aceia care
susțin îndepărtarea deosebirilor dintre bărbat și femeie. Pozițiile extreme luate de unii reformatori,
cu privire la subiectul acesta, le strică influența.
Dumnezeu a hotărât că ar trebui să existe o deosebire clară între îmbrăcămintea bărbaților
și a femeilor, considerând această problemă suficient de importantă încât să ofere direcții explicite,
pentru că aceeași îmbrăcăminte purtată și de femei și de bărbați ar crea confuzie și ar duce la
creșterea delictelor. Apostolul Pavel a rostit o mustrare în privința aceasta: „Vreau, de asemenea, ca
femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu
aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că
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sunt evlavioase.” (1 Tim 2:9,10) Cei mai mulți creștini fac abstracție de sfaturile apostolului purtând
aur, perle și lucruri costisitoare.
Oamenii loiali lui Dumnezeu sunt lumina lumii și sarea pământului, și ar trebui să‐și
amintească întotdeauna că influența lor este de valoare. Când trec de la o rochie foarte lungă la o
rochie foarte scurtă, își distrug influența. Necredincioșii care trebuie conduși la Mielul lui Dumnezeu
vor fi dezgustați. Pot fi făcute multe îmbunătățiri rochiilor femeilor, fără a produce dezgust
privitorului.
Corpul femeii nu ar trebui strâns niciodată de corset. Rochia trebuie să fie ușoară pentru a
nu influența activitatea plămânilor și a inimii. Rochia ar trebui să ajungă sub partea de sus a cizmei, și
ar trebui să fie suficient de scurtă pentru a nu atinge asfaltul, fără a fi ridicată cu mâna. Este
adecvată o rochie mai scurtă pentru treburile casnice, sau atunci când femeia este nevoită să lucreze
pe afară. Acest stil de rochie este suficient de bună, încheindu‐se în jurul taliei cu nasturi sau cu
bretele. Șoldurile nu s‐au format pentru a suporta greutăți. Fustele grele purtate de femei, care trag
în jos șoldurile, au fost cauza multor boli, care nu sunt ușor de vindecat, din cauza celor care ignoră
cauzele îmbolnăvirii și continuă să încalce legile ființei lor.
Mulți vor exclama imediat: „De ce, un astfel de stil de rochie este demodat!” Ce dacă este?
Aș vrea să pot fi în multe privințe de modă veche. Dacă am putea avea puterea ce le‐a caracterizat
pe femeile de modă veche, în generațiile trecute, ar fi bine. Eu nu vorbesc nechibzuit atunci când
spun că modul în care se îmbracă femeile, împreună cu îngăduirea apetitului, este cauza principală a
stării de slăbiciune și a bolii. Există însă o femeie dintr‐o mie care își îmbracă membrele așa cum ar
trebui. Oricare ar fi lungimea rochiei lor, femeile ar trebui să‐și acopere membrele la fel de bine ca și
bărbații. În cazul în care mâinile și picioarele sunt ținute confortabil cu haine groase, circulația
sângelui va fi bună, sângele va rămâne sănătos și curat, pentru că nu va fi nici rece nici împiedicat în
circuitul său prin corp.
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