
 

 

Prefaţă istorică 
 
Conţinutul acestei cărţi reprezintă o serie de articole din cadrul întâlnirii Adventiste de Ziua a 

Şaptea ţinută la Ottawa, Kansas, aşa cum au fost publicate în Topeka Kansas Daily Capital, 
începând cu 7 Mai şi până în 28 Mai 1889. În cadrul acestei întâlniri, Alonzo T. Jones a oferit o 
serie de predici şi lecturi împreună cu doamna Ellen G. White şi alţii. Întâlnirea a avut loc în timpul 
condiţiilor climaterice instabile ale primăverii, la şase luni după istorica sesiune a Conferinţei 
Generale de la Minneapolis, Minnesota. Acesta poate fi cel mai complet set de predici ale lui Jones 
relative la întâlnirile din 1888. O altă observaţie ar fi că această întâlnire a fost şi pentru organizare, 
delegare şi alte lucrări ale conferinţei. 

Aceste articole au fost reproduse în întregime aşa cum au apărut în ziar. Suntem siguri că, citindu-
le, veţi fi binecuvântaţi de predicile celor care au avut o măsură deosebită a Spiritului Sfânt, şi veţi 
începe să daţi „marea strigare” a „soliei Îngerului al Treilea.” Ştim că veţi ajunge în mod personal la 
o mai bună înţelegere a chestiunilor cu care ne vom confrunta în curând. 
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Acest articol a apărut în „Review & Herald” 23 Iulie 1889. 
Ellen White despre tabăra de la Ottawa, Kansas: 

 
Tabăra de la Ottawa, Kansas 

 
Am plecat de la Battle Creek, Mich., pe 6 mai 1889 pentru a participa la tabăra de la Ottawa, 

Kansas. După o vizită făcută împreună cu prietenii noştri la misiunea din Chicago, şi o oprire de 
cinci ore la Lawrence, Kan., am sosit la Forest Park, Ottawa la ora opt, joi după-amiază. Întâlnirea 
lucrătorilor era în desfăşurare de câteva zile. Datorită bunăvoinţei fratelui şi surorii Rousseau care 
au renunţat la minunatul lor cort pentru noi, ne-am aşezat confortabil pe tot parcursul întâlnirii. 

Atmosfera a fost copleşitoare, iar inima mea era într-o asemenea slăbiciune încât mi-a fost dificil 
să mă adresez oamenilor. Rugăciunea mea permanentă către Dumnezeu a fost: „Dă-mi tărie fizică, 
limpezime mentală şi putere spirituală pentru ca prin harul Tău să pot fi o binecuvântare pentru 
oameni.” Cuvintele „Priviţi la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului!” 
au fost foarte valoroase pentru mine. Am simţit că aveam nevoie de a fi salvată şi de a fi fizic 
vindecată, de a fi întărită mintal, de a fi învigorată spiritual pentru a-i ajuta pe cei care erau adunaţi 
pentru a-L venera pe Dumnezeu. 

Factori puternici sunt continuu la lucru pentru a se opune celor care sunt trimişi cu solii de 
avertizare, reproş sau încurajare la poporul lui Dumnezeu, pentru a întări cele ce rămân pentru a fi 
gata să-şi dea viaţa. Satan caută în permanenţă să dejoace scopul lui Dumnezeu, iar el îşi are proprii 
agenţi care sunt orbi faţă de rezultatele căii lor rele, prin care el lucrează să-şi aducă la îndeplinire 
propriile proiecte. 

Există un pericol ca fraţii şi surorile noastre să devină nepăsători, şi vor fi orbiţi faţă de nevoile lor 
spirituale astfel încât nu vor veghea la aceste întâlniri generale; şi atunci când ar trebui să se 
întărească prin acceptarea luminii, ei devin slabi prin respingerea ei, deoarece ei neglijează 
rugăciunea şi vegherea. Oriunde se adună poporul lui Dumnezeu, acolo sunt Satan şi îngerii săi 
pentru a-şi exercita puterea prin mijloace omeneşti. Dacă cel rău găseşte un suflet care să fie deschis 
la sugestiile sale, el face uz de avantajele sale. Atunci când tendinţele pământeşti controlează 
mintea, natura spirituală este amorţită iar oamenii, „cu toate că văd, nu văd, şi cu toate că aud, nu 
aud, nici nu înţeleg.” Curentul natural al gândului nu este spiritual, şi este dificil pentru acele minţi 
care sunt deschise bănuielii, presupunerilor rele, invidiei şi necredinţei, să primească adevărul sau 
să fie impresionate de solia lui Dumnezeu. 

Satan găseşte destule oportunităţi pentru a semăna neghina în pământul care este pregătit pentru 
sămânţă. Dacă îi poate pune la dispoziţia agenţilor săi pe cei care cunosc adevărul, prin ei el poate 
ajunge la alţii care s-au adunat pentru a-L venera pe Dumnezeu, iar seminţele necredinţei nutrite de 
o singură minte vor găsi intrare în minţile multora. Dar cu toate că Satan poate lucra cu silinţă, nu 
trebuie să ne descurajăm; deoarece Căpitanul oştii Domnului a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată 
în cer şi pe pământ.” „Iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii.” „Dar îndrăzniţi, 
Eu am biruit lumea.” 

Atunci când Domnul ne dă o lucrare să o facem, dacă o facem în temere de El, va fi pe deplin 
acceptată de Dumnezeu. Nici o iotă sau fărâmă din făgăduinţele Sale nu-i vor părăsi pe cei care îşi 
vor face partea cu credincioşie, care trăiesc prin fiecare cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu. Noi 
trebuie să credem şi să ne supunem poruncilor lui Dumnezeu. Eu trebuie să lupt multe bătălii cu 
puterile întunericului pentru a nu mă supune slăbiciunilor şi să renunţ în lupta pentru cauza 
adevărului. Îl laud pe Dumnezeu pentru că am fost capabilă să privesc la Isus şi să înaintez în 
lucrarea mea atunci când sentimentele mele se opuneau efortului; şi port mărturia slavei lui 
Dumnezeu pentru că făgăduinţele Sale nu au fost ca nisipul mişcător pentru picioarele mele, ci 
asemenea stâncii solide şi a temeliei sigure. Nici unul dintre cuvintele Sale nu m-au dezamăgit. 

Nu am fost niciodată mai sigură că Domnul m-a întărit ca la adunarea de la Kansas. Fraţii A. T. 
Jones şi D. T. Jones şi alţii au lucrat cu perseverenţă pentru a impresiona oamenii cu adevărul, dar 
se pare că este dificil pentru oameni să realizeze necesitatea exersării unei credinţe vii. Într-o 
viziune de noapte, lucrarea mea a fost înfăţişată deschis înaintea mea, şi în ciuda slăbiciunii, a 
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istovelii şi a tremurului, am încercat să urmez indicaţiilor oferite. Nimeni în afară de mine nu poate 
cunoaşte cât de dificil a fost pentru mine să mă angajez în lucrare atunci când inima mea a fost într-
o stare atât de slabă. Dar asigurarea mângâietoare a venit la mine: „Nu te teme, pentru că Eu sunt cu 
tine. Eu am de dat o solie care trebuie să vină la aceşti oameni.” Şi mi-a fost oferită putere pentru 
orice efort. Uneori am fost foarte deprimată în spiritul meu, şi atunci când părăseam cortul în care 
şedeam, mă luptam cu slăbiciunea; dar atunci când stăteam înaintea oamenilor, tărie, eliberare şi 
putere de la Dumnezeu veneau asupra mea, şi puteam spune cu siguranţă: „Ştiu în cine am crezut.” 
Ştiam că numai Dumnezeu putea îndeplini lucrarea care trebuia făcută la această întâlnire. Hristos a 
spus: „Fără Mine, nu puteţi face nimic.” Cât de inutile sunt înţelepciunea şi ajutorul omului! 

M-am temut foarte mult ca lucrarea care era atât de esenţială pentru oamenii care se adunaseră, să 
nu fie realizată. Prinţul întunericului îşi extinde puterile pe toate căile înşelătoare pentru a menţine 
paralizate sensibilităţile morale ale poporului nostru, pentru a-i ţine sub controlul său cu scopul de a 
susţine cauza lui. El veghează asupra fiecărei posibilităţi pentru a lucra asupra minţilor oamenilor, 
pentru a-i influenţa să lucreze în interesul său. El caută să-i ţină pe oameni în întuneric spiritual 
pentru ca ei să nu poată discerne vocea Adevăratului Păstor. 

La adunarea de la Kansas, rugăciunea mea către Dumnezeu a fost ca puterea duşmanului să fie 
înfrântă şi ca cei ce au fost în întuneric să-şi deschidă inimile şi minţile la solia pe care Dumnezeu 
le-o trimite, pentru ca să vadă adevărul, nou pentru multe minţi, ca un adevăr vechi într-o ramă 
nouă. Capacitatea de înţelegere a poporului lui Dumnezeu a fost orbită pentru că Satan a reprezentat 
greşit caracterul lui Dumnezeu. Bunul şi milostivul nostru Domn a fost prezentat înaintea oamenilor 
înveşmântat în atributele lui Satan, iar bărbaţii şi femeile care au căutat adevărul, L-au privit atât de 
mult timp pe Dumnezeu într-o lumină falsă, încât este dificil de împrăştiat norul care ascunde slava 
Sa de privirea lor. Mulţi au trăit într-o atmosferă de îndoială, şi pentru ei pare a fi aproape imposibil 
să îmbrăţişeze speranţa care este pusă înaintea lor în Evanghelia lui Hristos. 

Vineri după-amiază o furtună puternică însoţită de fulgere a măturat tabăra. Ne-am aşteptat ca 
aceasta să cureţe aerul; şi pe măsură ce ascultam tunetele, sufletul meu dorea fierbinte ca puterea lui 
Dumnezeu să poată fi descoperită oamenilor, pentru ca şi atmosfera morală să fie de asemenea 
purificată. În Sabat au fost prezentate adevăruri care erau noi pentru majoritatea adunării. Lucruri 
noi şi vechi au fost scoase din comoara cuvântului lui Dumnezeu. Au fost prezentate adevăruri pe 
care oamenii cu greu au fost capabili de a le înţelege şi de a şi le însuşi. Lumina a străfulgerat din 
scrierile lui Dumnezeu în legătură cu legea şi Evanghelia, în legătură cu faptul că Hristos este 
neprihănirea noastră, adevăruri care, pentru sufletele ce erau înfometate pentru adevăr, păreau a fi 
lumină prea preţioasă pentru a fi primită. Dar lucrătorii Sabatului nu au muncit în van. Duminică 
dimineaţă am avut dovezi hotărâtoare că Spiritul lui Dumnezeu a lucrat schimbări majore în 
condiţia morală şi spirituală a celor adunaţi. S-a văzut o predare a minţii şi inimii lui Dumnezeu, şi 
au fost aduse mărturii a acelora care au stat mult timp în întuneric. Un frate a vorbit despre lupta pe 
care a avut-o înainte de a primi vestea cea bună că Hristos este neprihănirea noastră. Conflictul a 
fost aspru, dar Domnul lucra pentru el iar mintea sa a fost schimbată şi puterea sa reînnoită. Domnul 
a prezentat înaintea lui adevărul în linii clare, descoperind că numai Hristos este sursa întregii 
speranţe şi a salvării. „În El era viaţa; şi viaţa era lumina oamenilor … Şi Cuvântul a fost făcut trup 
şi a locuit printre noi (şi am privit slava Lui, slavă ca a singurului născut din Tatăl), plin de har şi 
adevăr.” 

Unul din tinerii noştri slujbaşi a afirmat că pe parcursul acestei întâlniri s-a bucurat de mai multă 
binecuvântare şi dragoste din partea lui Dumnezeu decât în întreaga sa viaţă de până acum. Un altul 
a mărturisit că încercările, nedumeririle şi conflictele prin care au trecut mintea sa au fost de un 
asemenea caracter încât a fost ispitit să renunţe la tot. A simţit că nu mai era nici o speranţă pentru 
el, cu excepţia cazului în care ar fi putut obţine mai mult din harul lui Hristos; dar, prin intermediul 
influenţei întâlnirilor a experimentat o schimbare a inimii şi a avut o mai bună cunoaştere a salvării 
prin credinţa în Hristos. El a văzut că era privilegiul său de a fi îndreptăţit prin credinţă; el avea 
pace cu Dumnezeu şi a mărturisit cu lacrimi ce alinare şi binecuvântare au venit în sufletul său. În 
cadrul fiecărei întâlniri sociale au fost făcute multe mărturisiri referitoare la pacea, confortul şi 
bucuria pe care oamenii au găsit-o prin faptul că au primit lumina. 
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Îi mulţumim Domnului din toată inima că avem o lumină valoroasă pentru a o prezenta înaintea 
oamenilor, şi ne bucurăm că avem o solie care reprezintă adevărul prezent pentru acest timp. Vestea 
că Hristos este neprihănirea noastră a adus uşurare multor, multor suflete, iar Dumnezeu spune 
poporului Său: „Mergeţi înainte.” Solia către biserica Laodicea se aplică condiţiei noastre. Cât de 
perfectă este descrisă poziţia celor ce cred că au tot adevărul, care sunt mândri de cunoştinţele lor 
din cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce puterea sa sfinţitoare nu a fost simţită în vieţile lor. 
Înflăcărarea dragostei lui Dumnezeu lipseşte din inimile lor, şi tocmai această înflăcărare a 
dragostei este cea care face din poporul lui Dumnezeu lumina lumii. Martorul cel Adevărat i se 
adresează unei biserici reci, fără viaţă, fără Hristos: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în 
clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te 
scuip din gura Mea.” Observaţi următoarele cuvinte: „Pentru că zici: ‚Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
şi nu duc lipsă de nimic’ şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” Aici este prezentat un 
popor care se făleşte în poziţia sa de cunoaştere şi avantaje spirituale. Dar ei nu au răspuns 
binecuvântărilor nemeritate pe care Dumnezeu le-a oferit. Ei au fost rebeli, ingraţi şi L-au uitat pe 
Dumnezeu; iar El i-a tratat aşa cum îl tratează un Tată iubitor, plin de iubire pe fiul nerecunoscător, 
capricios. Ei s-au opus harului Său, au abuzat de privilegiile Sale, au desconsiderat oportunităţile 
Sale, au fost roşi de formalism şi de lipsă de sinceritate ipocrită. Cu o mândrie fariseică ei s-au 
lăudat până când s-a afirmat despre ei: „Zici: ‚ Sunt bogat, m-am îmbogăţit.’” 

Nu a trimis Domnul Isus solie după solie de mustrare, avertisment, implorare a acestor auto 
satisfăcuţi? Nu au fost sfaturile Sale dispreţuite şi respinse? Nu au fost solii Săi delegaţi, trataţi cu 
dispreţ, iar cuvintele lor nu au fost privite ca basme inutile? Hristos vede ceea ce omul nu vede. El 
vede păcatele care, dacă nu se va renunţa la ele, vor epuiza răbdarea unui Dumnezeu îndelung 
îndurerat. Hristos nu poate prezenta numele celor ce sunt satisfăcuţi de propria lor stare. El nu poate 
ruga cu insistenţă pentru un popor care nu simte că are nevoie de ajutorul Său, care pretinde că ştie 
şi are totul. 

Marele Mântuitor se prezintă pe Sine ca un comerciant ceresc, împovărat de bogăţii, mergând de 
la casă la casă, prezentând bunurile Sale inestimabile, şi spunând: „Te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se 
vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi 
şlefuiesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi 
bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” 

Să ne evaluăm poziţia înaintea lui Dumnezeu; să luăm în considerare sfatul Martorului Adevărat. 
Fie ca nici unul din noi să nu fie plin de prejudecăţi, aşa cum au fost evreii, astfel încât lumina să nu 
poată pătrunde în inimile noastre. Fie ca Hristos să nu fie obligat să spună despre noi aşa cum a spus 
despre ei: „Şi nu veniţi la Mine ca să aveţi viaţa.” 

În cadrul fiecărei întâlniri de după Conferinţa Generală, suflete au acceptat cu toată inima solia 
preţioasă a neprihănirii lui Hristos. Îi mulţumim lui Dumnezeu că există suflete care îşi dau seama 
că au nevoie de ceva ce nu deţin – aurul credinţei şi dragostei, haina albă a neprihănirii lui Hristos, 
alifia pentru ochi a discernământului spiritual. Dacă ai aceste daruri preţioase, templul sufletului 
omenesc nu va fi asemenea altarului pângărit. Fraţi şi surori, vă rog în numele lui Isus Hristos din 
Nazaret să lucraţi acolo unde Dumnezeu lucrează. Acum este ziua marii oportunităţi şi a 
privilegiului. Fie ca nici unul să nu fie un trădător al adevărurilor sacre şi sfinte, aşa cum au fost 
iudeii. Nu vă opuneţi harului, nu abuzaţi de privilegii, nu înăbuşiţi în mândria voastră omenească 
convingerile Spiritului lui Dumnezeu. Nu dispreţuiţi avertizările, nu vă înţepeniţi în împietrirea 
inimii, în impenitenţă, precum faraon, regele răzvrătit al Egiptului. Fie ca fiecare să asculte glasul 
Adevăratului Păstor, şi nu numai să-l asculte, dar să i se şi supună, şi va fi bine cu sufletele voastre. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; MARŢI, 7 MAI, 1889 
 

Întâlnirea de tabără 
Adventiştii serbează ziua a șaptea la Ottawa 

 
Protestul împotriva legislaţiei religioase – Descrierea „Drepturilor 

Constituţionale” a prezbiterului Jones – Discursuri interesante. 
 
Corespondenţă specială din Capitală. Forest Park, Ottawa, Kan., 5 Mai – Ziua a debutat la 

întâlnirea de tabără Sâmbătă aşa cum s-a dorit, şi tot astfel a şi continuat. Devreme la ora 5, 
persoanele au început să vină, şi într-o oră şi jumătate erau adunaţi pentru închinarea de dimineaţă 
în locaşul de adunare. La ora 9 a urmat şcoala de Sabat; la ora 13:30, discursul de după-amiază; la 
apusul soarelui, închinarea de seară din Sabat, iar la ora 20 predica. Vizitatorii au fost numeroşi la 
toate întâlnirile, iar seara, locaşul de adunare era plin, mulţi stând în picioare. 

Numărul claselor formate în şcoala de Sabat au fost de douăzeci şi opt, cinci dintre ele în 
diviziunile primare, cu un total de 228 de membrii, dintre care douăzeci şi şapte au fost copii. Lecţia 
în diviziunea adulţilor a fost „Serviciu Nesfinţit şi Consecinţe.” În diviziunea primară, „Viaţa lui 
Hristos.” Prezbiterul E. H. Gates a revizuit diviziunea adulţilor, iar prezbiterul W. W. Hyatt 
diviziunea primară. Cel dintâi este din Colorado, iar cel din urmă din Nebraska. 

Ceea ce urmează este un rezumat al ultimului raport trimestrial (tocmai pregătit) al şcolilor de 
Sabat Adventiste de Ziua a Şaptea din Kansas; numărul şcolilor care raportează, 75; membri, 2139; 
prezenţa medie, 1607; donaţii, 123,25 $. 

Predica de dimineaţă, la 10:30 în Sabat, a fost oferită de prezbiterul A. T. Jones. 
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Păzind Sabatul 
A. T. Jones 

 
Vorbitorul şi-a luat textul din Exodul 20:8; „Adu-ţi aminte de Ziua de Sabat şi păstreaz-o sfântă.” 

„Aceasta,” a spus el, „este practic a patra poruncă, spunându-ne ce este, şi ce trebuie să facem cu ea, 
balanţa fiind simplu explicativă. Partea ulterioară a poruncii oferă motivul pentru care trebuie 
respectată – trebuie să ne odihnim pentru că Dumnezeu s-a odihnit, şi s-o păstrăm sfântă pentru că 
El a făcut aceasta. Din nou scrie ‚Adu-ţi aminte de ziua Sabatului pentru a o păstra sfântă,’ nu ‚şi 
păstreaz-o sfântă,’ aşa cum deseori se citează. Dacă nu ne amintim să o sfinţim, nu o putem sfinţi 
când vine la noi. De aceea cuvântul ‚pentru’ este aşezat acolo, definiţia cuvântului fiind în esenţă o 
mişcare către un obiect. Atunci, când începe respectarea noastră a acestui Sabat? Când a început 
Adam respectarea? De ce, tocmai când primul Sabat trecuse, pentru că Adam nu l-a păstrat pe 
primul, aşa cum Dumnezeu a trebuit să se odihnească înainte ca un Sabat să fie pe deplin născut, aşa 
că de cum soarele a apus la primul Sabat, Adam a început să-şi ‚amintească să’ păstreze Sabatul 
care urma să vină; şi noi trebuie să facem la fel. Noi de aceea trebuie să păstrăm porunca pe tot 
parcursul săptămânii până vineri, şi apoi să începem să păstrăm şi Sabatul de asemenea, aşa că în 
Sabat păstrăm atât porunca cât şi Sabatul. Dacă nu reuşim să facem aceasta, ne vom confrunta 
deseori cu situaţii neplăcute, aducându-ni-se bunuri, sau cu afacerile, sau lucrări trecute cu vederea 
care să ne preseze în Sabat. Dacă ne gândim să păstrăm porunca, putem păstra şi Sabatul când vine, 
altfel nu putem. Păstrarea Sabatului sfânt începe de îndată ce a venit Sabatul. Nu ne putem întinde 
cu lucrul până în momentul în care Sabatul începe, sau să rămânem în urmă cu munca astfel încât să 
o îngrămădim pe toată în ziua de vineri şi să depăşim timpul în Sabat pentru a o termina, şi apoi să 
păstrăm acea zi sfântă. Am profanat deja timpul sfânt şi nu ne putem conforma atunci cerinţelor lui 
Dumnezeu. 

Acum să observăm un alt amănunt. Porunca nu este dată, aşa cum susţin oamenii, datorită 
necesităţilor fizice ale omului. Natura sau nevoile fizice ale omului nu sunt avute în vedere deloc. 
Numai natura spirituală a omului este avută în vedere. Omul trebuie să se odihnească pur şi simplu 
pentru că Dumnezeu a făcut astfel. Nu pentru că natura sa fizică are nevoie de aceasta. Acum, dacă 
un om lucrează atât de mult încât în Sabat trebuie să se odihnească pentru a-şi reîmprospăta trupul, 
violează Sabatul în loc să-l sfinţească. Dacă venim în Sabat fiind capabili de a vorbi cu plăcere în el, 
atunci suntem binecuvântaţi şi suntem capabili să-l sfinţim. Acest argument că omul are nevoie de o 
zi de odihnă din şapte este o fraudă şi este bazat pe o fraudă. Nu există nimic în poruncă sau în 
cerinţele sale care să se refere la cerinţele fizice ale omului. Dar să presupunem că venim în Sabat 
într-o manieră adecvată; cum trebuie să-l păstrăm când vine. În Leviticul 23:3 este poruncit să 
existe o adunare sfântă în acea zi – o adunare de oameni, aşa că una dintre datorii este de a avea o 
întâlnire pentru lauda lui Dumnezeu şi închinare. Acum vreau să arăt că se au în vedere necesităţile 
noastre spirituale, şi nu cele fizice. Dumnezeu s-a odihnit nu pentru că era obosit, deci nu au fost 
avute în vedere nevoile Sale fizice; nici în cazul nostru, de vreme ce ne odihnim pentru că El a 
făcut-o. Isaia ne spune acest lucru în capitolul 40:28. Deci, nimic din ce oferă El nu poate micşora 
ce are de dat. Exodul 31:16,17 ne spune de ce ar trebui să ne odihnim. Ideea de Dumnezeu fiind 
‚înviorat’ este, în ebraică, aceea că ‚El S-a bucurat în creaţia pe care a făcut-o,’ şi acesta este cu 
siguranţă singurul punct de vedere asupra odihnei în ce-L priveşte pe Dumnezeu. Fiind un spirit, nu 
poate fi vorba decât despre o odihnă spirituală, iar noi ne odihnim pentru că El a făcut-o, şi atunci 
odihna noastră trebuie să fie una spirituală, iar înviorarea, una spirituală.” Vorbitorul a citit apoi din 
primele capitole ale Genezei pentru a arăta cum a văzut Dumnezeu că tot ceea ce crease era foarte 
bun şi s-a înviorat. 

„Acum să citim de ce a fost dat Sabatul în Psalmul 111:4. Este un semn prin intermediul căruia 
trebuie să ne amintim întotdeauna de Creator; şi de ce să-l păzim? Să citim Psalmul 92:1,4, mai ales 
ultimul. Dumnezeu s-a bucurat în lucrarea Sa, iar David spune că şi noi trebuie să ne bucurăm din 
acelaşi motiv, şi să ne desfătăm în el, ceea ce ne ridică până la Dumnezeu şi ne ajută să-L 
cunoaştem mai bine, bunătatea şi puterea Sa. Eu sunt cu desăvârşire satisfăcut de faptul că 
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea, şi că există o binecuvântare care o însoţeşte şi pe care nici 
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o altă zi nu o deţine, şi când ne înţelegem datoria de a ne-o aminti şi de a o păstra, vom simţi acest 
caracter sacru mai mult decât o facem acum. Putem asculta predici pe parcursul întregii săptămâni, 
dar când le ascultăm în Sabat vor părea mai sacre şi mai consacrate. Deci, dacă în Sabat ne înălţăm 
inimile către Dumnezeu, ne vom simţi mai aproape de El, şi dacă Îi contemplăm lucrările pentru a 
ne desfăta în ele, vom fi binecuvântaţi. Cred că o parte din poruncă este ca în Sabat să ne luăm 
copiii în natură şi să le arătăm frumuseţile creaţiei, conducându-le mintea spre Dumnezeu. Dacă 
vom face aşa, păstrăm Sabatul aşa cum a făcut-o Dumnezeu, desfătându-ne în el, iar copiii noştri îl 
vor aştepta cu plăcere, în loc de a şi-l imagina ca pe o povară.” 

Vorbitorul a povestit apoi o istorioară despre astronomul Kepler, când a descoperit adevărata 
mişcare şi orbitele planetelor, şi a exclamat: „Gândesc gândurile după Tine, o Dumnezeule!” 
„Aceasta este ceea ce spune David în Psalmi; fraţilor, să încercăm să gândim gândurile lui 
Dumnezeu după El, şi astfel să descoperim zilnic noi frumuseţi şi măreţii în creaţiunea lui 
Dumnezeu, iar minţile noastre fiind înălţate la El, să fie umplute cu dragoste şi recunoştinţă către 
Dumnezeu care ne face capabili să înţelegem bunătatea Sa pentru noi, şi să ne desfătăm în ziua Sa 
deosebită în care ne putem apropia de El şi să fim reîmprospătaţi.” 

Apoi a oferit un număr de ilustrări pentru a arăta măreţia puterii lui Dumnezeu (descriind curentul 
Golfului; diferitele ţesuturi ale fibrei lemnoase care se dezvoltă în climat rece şi cald; şi arătând cum 
ghiocelul este silit, prin legea gravitaţiei, să-şi arunce capul pentru a deveni roditor, şi pentru a 
realiza aceasta, Dumnezeu a trebuit să cântărească pământul pentru a potrivi gravitaţia, căci dacă 
nu, primul ghiocel ar fi fost şi ultimul), pentru a demonstra auditoriului că Dumnezeu a dorit ca 
omul să cerceteze aceste lucruri şi să le înţeleagă, pentru a-L cunoaşte mai bine şi pentru a se 
desfăta în puterea Sa creatoare. „Acestea toate sunt pentru contemplarea şi desfătarea noastră în 
ziua de Sabat. Şi asta nu e tot. Avem mântuirea veşnică de studiat, de contemplat şi de desfătat în 
ea. În Efeseni 3:8,11, mai ales cel din urmă, arată că în Evanghelia lui Isus Hristos, Domnul 
încearcă să-l facă pe om să înţeleagă ceva despre scopurile Sale veşnice. Citiţi Efeseni 2:4-6 care ne 
arată că acesta va fi studiul nostru în veacul care va veni. Această viaţă este numai începutul 
studiului nostru despre Dumnezeu, creaţia Sa şi scopurile Sale în legătură cu El. Aceasta va fi ştiinţă 
şi cântec pentru veşnicie. Domnul ne-a dat Sabatul cu scopul de a gândi gândurile Lui după El, 
delectându-ne în puterea Sa creativă şi apropiindu-ne de El pentru a afla bucuria Domnului în El şi 
pentru a ne bucura în El pentru că Îl cunoaştem aşa cum este.” 

 
Serviciile de după amiază 

 
La serviciile de după-amiază a fost o mare aglomeraţie, şi a fost nevoie de mai multe scaune. 

Interesul de a asculta părea a fi în creştere printre cetăţenii din Ottawa, şi pe măsură ce vremea 
devine mai favorabilă se speră ca sala mare să fie folosită. Compania de curent electric a avut de 
treabă pentru a monta lumini în această clădire şi în parc, şi curând toate cloţurile erau luminate. 
Predica de după-amiază din sala de adunare a fost ţinută de prezbiterul E. H. Gates din Colorado. 
Vorbitorul a spus: 

 
Dragostea lui Dumnezeu 

E. H. Gates 
 
„Vă voi reţine atenţia asupra textului din 1 Ioan 3:1-3. Apostolul începe prin a ne atrage atenţia la 

minunata dragoste a lui Dumnezeu. Se pare că el nu poate, şi nimeni nu poate să o descrie. El 
spune: ‚Priviţi!’ Fraţilor, nu va răni pe nimeni să ne îndreptăm atenţia la dragostea lui Dumnezeu şi 
la ceea ce El a făcut pentru noi. Când am îmbrăţişat pentru prima dată adevărul am reuşit să văd 
justificarea faptului că El ne cere socoteală de păcatele noastre, dar cred că mai este încă o latură a 
caracterului Său. La început L-am privit pe Dumnezeu ca pe Unul de temut, Unul care caută 
greşelile poporului Său. Acum nu mai am aceeaşi idee. Am crezut într-un chin veşnic, dar la vârsta 
de 20 de ani am învăţat adevăratul caracter al lui Dumnezeu, şi nu pot exprima ce am simţit când 
am făcut această descoperire. S-a întâmplat citind cu atenţie o mică carte care zugrăvea punctul de 
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vedere popular despre Satan ca fiind un monstru hidos, şi am citit ridiculizările autorului. Cu greu 
am îndrăznit să cred că toate erau false, dar am gândit că dacă acest autor poate să demonstreze 
acestea din Biblie, atunci are dreptul să facă aceasta, şi mai mult decât atât, şi eu aveam dreptul de a 
urmări aceasta. Am citit toată cartea şi atunci ideile mele s-au schimbat – atunci am ştiut că 
Dumnezeu nu este un tiran pregătit să-Şi distrugă poporul, ci un Dumnezeu milostiv şi plin de 
dragoste, dar a fost nevoie de timp să scap de vechile mele păreri. În ultimul an am studiat şi mai 
îndeaproape caracterul lui Dumnezeu, ca Unul care doreşte să ne facă fiii Săi. Suntem siliţi de a-L 
privi pe Dumnezeu într-o lumină diferită pentru că, după cum spune doamna White, Satan a înşelat 
lumea şi i-a făcut pe oameni să-L interpreteze greşit pe Dumnezeu şi relaţia Sa cu ei.” 

Prezbiterul a expus apoi o istorioară despre un predicator care asista un păcătos muribund şi pe 
parcursul a trei vizite a vorbit numai despre dreptatea lui Dumnezeu, până când omul a strigat: 
„Există vreun ajutor?” Iar aceasta a oferit posibilitatea, iar vizitatorul a deschis Biblia şi l-a învăţat 
despre dragostea fără egal a lui Hristos, iar omul s-a pocăit şi s-a convertit. Oamenii fiind atât de 
înşelaţi, cum pot învăţa despre adevăratul caracter al lui Dumnezeu? Prin acest cuvânt, aşa cum a 
făcut acest predicator cu cuvântul lui Dumnezeu. A citit Ioan 14:7-9. Aici spune că cei care L-au 
văzut pe Hristos, L-au văzut pe Tatăl, ei fiind identici. Ce era Hristos? Un Domn plin de dragoste, 
tandru, căutând să facă binele, vindecându-i pe cei bolnavi şi iertându-i pe păcătoşi. Oriunde 
mergea, împărţea binecuvântări. Dumnezeu este dragoste, fraţilor, iar acum El şi-a adoptat poporul 
şi i-a făcut fii şi fiice; Pavel afirmă aceasta în Romani 8:14-16. Această adopţie ne face capabili să 
strigăm „Aba, Tată!” Dumnezeu îi ia pe acei care vin la El şi face din ei fii. Ioan ne spune că unora 
ca aceştia le-a acordat dreptul sau privilegiul de a deveni fii şi fiice. Cât de onoraţi ne-am simţi să 
fim primiţi la o curte străină; chiar de am fi acceptaţi lângă preşedintele Statelor Unite, sau dacă ne-
ar da mâna, ne-am simţi foarte onoraţi. 

Dar să presupunem că am fi adoptaţi într-o familie regească; ar fi o mare onoare, pentru că am 
avea privilegiul de a deveni moştenitori. Dragi fraţi, nu am fost adoptaţi într-o familie pământească, 
ci este vorba despre o adopţie cerească în Familia Regească a lui Dumnezeu. Ioan spune că ‚Spiritul 
aduce mărturie cu spiritul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu, şi dacă suntem fii, suntem şi 
moştenitori;’ ceea ce înseamnă că suntem adoptaţi, şi astfel luăm numele Lui şi devenim 
moştenitori. Amintiţi-vă de făgăduinţa făcută lui Avraam; toată lumea urma să fie a lui şi a seminţei 
lui. Cine este sămânţa lui? Să citim în Galateni 3 şi vom afla că este vorba despre Hristos. 
Făgăduinţa este făcută lui Avraam şi lui Hristos, iar versetul 29 ne arată cum devenim moştenitori 
potrivit acestei făgăduinţe, iar textul meu arată dragostea care ne-a fost arătată, că vom fi adoptaţi în 
familia Sa şi devenim copiii Săi. Cu cât trăiesc mai mult, doresc să studiez această latură a 
caracterului lui Dumnezeu şi să înţeleg dragostea şi bunătatea Sa pentru noi. Mă tem că nu ne 
bucurăm de religia noastră aşa cum ar trebui, dar poate că am făcut aceeaşi greşeală pe care au 
făcut-o şi iudeii, poticnindu-ne de piatra de poticnire (despre care vorbeşte Pavel în Romani 9) care 
este Hristos. Am simţit uneori că, calea pocăinţei este aceea a fanaticilor care-şi mutilează trupurile 
pentru a deveni mai buni înainte de a veni la Hristos, în realitate făcând asemenea evreilor din 
vechime, ‚stabilindu-ne propria noastră neprihănire.’ Fraţilor, astăzi sunt atât de fericit că cunosc 
dragostea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu este dispus să ne ierte şi să ne primească şi să ne aibă ca 
fiii şi fiicele Sale, şi cred că nu fac nici un rău spunând şi altora despre asta.” După aceasta, a oferit 
multe ilustraţii, arătând dragostea tandră şi grija plină de îndurare exercitată asupra uniunii de către 
Domnul, care nu găseşte plăcere în moartea nici unui suflet. 

A încheiat atrăgând atenţia asupra faptului că singurul lucru care va aminti de păcat şi de blestem 
pe noul pământ, vor fi semnele lăsate de cuiele crucii în palmele Domnului nostru, şi pledând cu 
căldură ca toţi să creadă în dragostea tandră a Celui ca a gravat numele lor pe palmele propriilor 
mâini. 

La încheierea discursului ordinea s-a schimbat, iar întâlnirea s-a transformat într-o „întâlnire a 
experienţelor,” în care a fost oferit un mare număr de mărturii scurte şi afectuoase. Această parte a 
întâlnirii s-a bucurat de un mare interes din partea vizitatorilor. După o oră petrecută astfel, 
adunarea s-a despărţit, pentru a se reîntâlni cu o oră şi jumătate înainte de apusul soarelui 
(terminarea Sabatului) pentru a-L căuta pe Dumnezeu în rugăciune, după care prezbiterul Jones a 
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început să susţină predica de seară despre 
 

Consecinţele negative ale legislaţiei religioase 
A. T. Jones 

 
Vorbitorul a spus: „La debutul studiului despre guvernarea civilă şi religie, vom lua Declaraţia de 

Independenţă şi vom începe cu ea. Toţi oamenii se nasc liberi şi egali şi înzestraţi cu anumite 
drepturi inalienabile. La vremea respectivă, această declaraţie era nouă, pentru că timp de veacuri 
au existat forme monarhice de guvernare, oamenii fiind născuţi nobili, aşa numiţi, şi recunoscuţi ca 
atare; dar ţara noastră a negat nobilitatea prin naştere şi a afirmat că toţi oamenii sunt liberi şi egali 
în materie de drepturi, şi astfel fiecare persoană din această naţiune deţine toate drepturile tuturor 
celorlalţi, inclusiv dreptul de a le revendica. Preşedintele nu are nici un drept în plus faţă de cel mai 
umil dintre cetăţeni. Are mai multă autoritate, dar nu drepturi în plus. Senatorii şi ceilalţi făuritori 
de legi sunt servitori, iar noi, poporul, suntem stăpânii. Preşedintele are numai autoritate delegată, 
pe care o primeşte de la popor, astfel că în această ţară nu există alte reguli cu excepţia poporului. 
Astfel, fiecare om este un stăpân şi un conducător, iar cei pe care îi alegem sunt servitorii noştri, 
slujind mai mult sau mai puţin potrivit slujbei lor. Aceasta nu este o idee nouă, ci exact aceea pe 
care au avut-o în vedere părinţii noştri când au conceput declaraţia. Preşedintele Lincoln a declarat 
că guvernarea noastră este ‚o guvernare a poporului, de către popor şi pentru popor.’ Dacă am 
rămâne cu toţii la această declaraţie, am fi cu adevărat un popor fericit. Declaraţia de independenţă 
însumează fiecare idee exprimată de Evanghelia lui Hristos, aceea a libertăţii depline. În momentul 
în care o republică atinge acel punct în care încetează de a se mai auto-guverna, se va ridica o putere 
pentru a-i guverna, astfel că republica va înceta să existe, chiar şi în cazul nostru. De vreme ce 
suntem egali, având drepturi egale, cum se naşte o guvernare? Fiecare deţine dreptul de a-şi exercita 
propriul drept, dar pentru binele tuturor; fiecare renunţă la anumite drepturi, dar sunt unele drepturi 
inalienabile care nu pot fi delegate, printre ele numărându-se viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. 
Mai sunt şi altele pe care le vom vedea imediat. Dacă fiecare îşi păstrează toate drepturile şi le 
exercită independent, nimeni nu o va duce mai bine ca altul dacă renunţă la unele drepturi, de aceea 
fiecare renunţă la unele pentru binele tuturor. Spre exemplu, fiecare deţine dreptul protecţiei 
personale, a familiei şi a proprietăţii, dar pentru că nu toţi recunosc acest drept, unii violează 
drepturile altora, astfel încât ideea de protecţie pe care o posedă numai unul, nu este adecvată. Prin 
urmare, oamenii s-au adunat pentru a oferi protecţie, şi-au adunat puterile, aşa că fiecare primeşte 
înmiit ceea ce a lăsat. De aceea, este interesul tuturor să intre într-o asemenea convenţie, iar 
rezultatul este guvernul civil, astfel că afirmaţia care spune că guvernele îşi obţin puterea de la 
guvernaţi, este adevărată.” 

Apoi vorbitorul a citit din anunţul drepturilor din Massachusetts pentru a-şi dovedi afirmaţiile. 
„Federaţie,” a spus el, „înseamnă sănătatea generală (commonwealth) – bine general – şi pentru 
aceasta sunt organizate guvernele. Dar există anumite drepturi la care nici un om nu poate renunţa şi 
să fie mai departe om, şi unul dintre aceste drepturi este dreptul la conştiinţă. Federaţia din 
Massachusetts, spre exemplu, recunoaşte aceasta, şi afirmă că nici un om nu poate primi un 
echivalent pentru ele. Nici un om nu poate renunţa, spre exemplu, la dreptul de a crede; sau cel 
puţin nimeni nu are dreptul să facă aceasta – dreptul de a studia Scriptura pentru sine, să găsească 
adevărul pentru sine, şi să i se supună pentru sine – în faţa nici unui om sau formă de guvernământ. 
Acum am ajuns să luăm în considerare negarea dreptului oricărui guvern de a emite legislaţie în 
materie de religie. Nu are nici un drept de a emite legislaţie pro sau contra a ceea ce crede vreun 
om. Nu are nici un drept de a emite legislaţie pro sau contra creştinismului. Oamenii nu pot 
consimţi niciodată la a emite legislaţii în favoarea religiei pe care o mărturisesc fără a renunţa la 
dreptul de a crede, pentru că ei renunţă la dreptul lor de a-şi schimba credinţa mai târziu, şi făcând 
aceasta, oamenii renunţă la libertatea lor religioasă. 

Întotdeauna să negaţi dreptul puterii guvernului de a emite legislaţii în favoarea a ceea ce credeţi. 
Aceasta este adevărata revendicare a libertăţii religioase. Să spuneţi acest lucru şi altora de 
asemenea, pentru că revendicarea libertăţii religioase nu a atins acest punct. Revendicarea dreptului 
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meu de a crede aşa cum doresc nu este adevărata libertate religioasă, dar revendicarea dreptului 
vostru de a crede după cum doriţi este libertate religioasă.” 

Vorbitorul a citat din argumentul ironic al lui Macaulay, că majoritatea au dreptul de a revendica 
crezul lor şi de a forţa minoritatea să-şi schimbe crezul şi să-l armonizeze cu al lor. „Oricum, a venit 
timpul de a revendica dreptul celorlalţi de a crede după cum doresc, şi de a-l revendica în orice timp 
şi în fiecare loc. Dacă eu sau dumneavoastră vom sta nepăsători văzând cum drepturile altora sunt 
violate şi smulse, şi nu vom face nimic, pentru că nu ne afectează cu nimic, nu vom avea nici un 
drept de a ne plânge când drepturile noastre sunt violate. Atunci, adevărata soluţie a problemei este 
de a revendica drepturile celorlalţi. Problema nu este cine are dreptate, ci care sunt drepturile 
individuale. Baptistul are dreptul de a crede aşa cum face, dar nu are nici un drept de a-l constrânge 
pe metodist să se poarte ca şi cum ar fi baptist, şi aşa este cu toate denominaţiunile, fiecare om 
având dreptul de a fi aşa cum doreşte, dar fără a avea dreptul de a folosi puterea civilă pentru a 
constrânge pe vreun om să se supună vreunei religii. Omul are dreptul de a fi păgân sau creştin după 
cum doreşte, şi nimeni nu are dreptul de a se amesteca. Atât timp cât constituţia afirmă acest lucru, 
toţi sunt protejaţi în drepturile lor, şi chiar dacă păgânii şi catolicii stau în congres, nu pot emite legi 
care să dăuneze creştinismului, deoarece constituţia interzice legislaţia religioasă. Acum fraţilor, să 
nu uităm că am vorbit despre constituţie şi despre Declaraţia de Independenţă.” 

 
Consecinţele negative ale legislaţiei religioase 

- clarificări - 
A. T. Jones 

 
La 9:15 în fiecare dimineaţă, cursul s-a reunit cu scopul de a ridica întrebări referitoare la 

predicile şi prelegerile anterioare, spre a oferi posibilitatea elucidării punctelor neclare sau care nu 
au fost discutate suficient. 100 de persoane s-au reunit pentru a începe cu prelegerea de început a 
prezbiterului A. T. Jones, „Consecinţele negative ale Legislaţiei Religioase.” În urma declaraţiilor 
făcute de prezbiter s-a descoperit că, în ciuda faptului că guvernul nostru este fondat pe Declaraţia 
de Independenţă, abia câţiva o citiseră pe toată. Ca răspuns la o întrebare referitoare la conţinutul 
Declaraţiei, s-a afirmat: „Toţi oamenii sunt născuţi liberi şi egali,” dar nu spune aşa, cuvintele fiind 
„toţi oamenii sunt creaţi egali.” Prezbiterul a arătat astfel necesitatea de a cita corect o autoritate. 
Drepturile alienabile au fost definite după cum urmează: cineva dintr-o altă ţară este un străin. „A fi 
alienabil înseamnă a fi capabil de a renunţa la drepturi, nu a fi capabil de a revendica drepturile. Un 
englez se înstrăinează când pleacă din Anglia şi este un străin în America, renunţând la drepturile pe 
care le avea în Anglia şi nefiind capabil să-şi exercite drepturile lui englezeşti în America. De aceea, 
drepturile inalienabile sunt opuse celor alienabile ceea ce înseamnă că nu pot fi abrogate şi nici nu 
se poate renunţa la ele, aşa cum este de pildă în cazul dreptului la viaţă, libertate şi urmărirea 
fericirii. Viaţa poate fi alienabilă numai prin suicid, şi nici libertatea sa, sau aceste lucruri care fac 
parte din adevărata bucurie a vieţii. Toate puterile drepte sunt derivate din consimţământul celor 
guvernaţi. Ei obţin numai puteri juste, puterile nedrepte fiind uzurpare, tiranie şi despotism. Când 
oamenii sunt cu toţii egali, toţi deţin drepturile, şi consimţământul tuturor oferă puterea guvernării. 
Primul lucru pe care trebuie să-l facă nişte oameni care se adună împreună este să se organizeze, iar 
aceasta este guvernare. De aceea guvernarea este moştenită în chiar natura lucrurilor dintre oameni. 
Principiul cel drept moştenit este acela al libertăţii religioase. Dacă oamenii au considerat viaţa ca 
fiind cea mai scumpă, un foarte mic progres s-ar fi făcut în creştinism. Declaraţia de Independenţă 
menţionează aceste drepturi inalienabile, dar libertatea religioasă este mai scumpă şi mult mai 
importantă printre toate acestea. Unii oameni şi-au iubit libertăţile civile mai mult decât propria 
viaţă, şi datorită acestui lucru lumea a ieşit din despotism.” 

Ora de dimineaţă a fost ocupată de prezbiterul R. C. Porter, care a prezentat subiectul „Sfinţirea 
Biblică” ca introducere pentru discuţii şi întrebări. 

A urmat o predică susţinută de prezbiterul A. T. Jones. El a spus: 
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Biserica – Casa lui Dumnezeu 
A. T. Jones 

 
Subiectul lecţiei a fost biserica, ca şi casă a lui Dumnezeu, aducând împreună acele texte care 

vorbesc despre biserică ca fiind un trup, etc. 
„Primul la care doresc să ne îndreptăm atenţia este 1 Timotei 3:14,15 care numeşte casa lui 

Dumnezeu biserica lui Dumnezeu, iar scopul lui Pavel în acest loc a fost de a ne arăta cum să ne 
purtăm în biserică, un studiu foarte important şi datorită necunoaşterii căruia se nasc multe 
probleme în biserică, dar eu citesc textul pentru a arăta că, casa lui Dumnezeu este biserica lui 
Dumnezeu. Acum, citind Evrei 3:6, aflăm că noi suntem casa lui Hristos, iar capitolul arată cât de 
credincios a fost Hristos peste casa Lui, subiectul fiind deschis în cel de-al doilea capitol, şi ne este 
prezentat pentru a vedea că a fost credincios; Moise a fost credincios ca şi servitor, dar Hristos a 
fost credincios ca şi Stăpân, şi fiind astfel, El doreşte ca noi să fim credincioşi în casa lui Dumnezeu 
ca servitori Celui ce ne-a chemat – credincioşi în toate. Versetul 17: Pavel Îl prezintă pe Hristos ca 
venind asemenea lui Adam, fiind făcut desăvârşit prin suferinţă şi fiind ispitit pentru a ne mântui 
când suntem ispitiţi – făcând toate lucrurile pentru ca noi, în puterea Sa, să fim biruitori; numai şi 
numai prin El putem fi credincioşi. Hristos a întâmpinat fiecare ispită pe care noi va trebui s-o 
întâmpinăm, şi punându-ne credinţa în El în locul fiecărei ispite, avem puterea Lui pentru a birui şi 
pentru a fi credincioşi. 

1 Corinteni 3:9 afirmă că noi suntem clădirea lui Dumnezeu. În lume nu există un punct de vedere 
adecvat despre ceea ce este biserica lui Dumnezeu şi despre legăturile membrilor cu ea. Deseori se 
afirmă ‚Pot fi la fel de bun creştin şi în afara bisericii, nu numai în ea,’ dar nu este adevărat. Nimeni 
nu se poate despărţi de biserică şi să fie creştin, pentru că unul ca acesta este în afara lui Hristos. În 
1 Petru 2:1-5, se continuă ideea lui Pavel, şi mai mult decât atât, se vorbeşte despre o casă spirituală 
care este clădită din pietre vii – Hristos fiind piatra vie, iar noi cei vii suntem prin El făcuţi pietre 
vii. În acelaşi fel poruncile sunt numite ‚oracolele vii,’ fiind legea viului Dumnezeu. Acum, prin 
faptul că venim la El şi devenind pietre vii, având viaţa oferită gratuit, suntem clădiţi într-o casă 
spirituală. 

În continuare, o piatră vie este numită preţioasă, pietrele vii oferind lumină şi fiind capabile de a fi 
şlefuite pentru a reflecta o imagine. Scripturile folosesc această idee în legătură cu Hristos, o piatră 
preţioasă aşezată înaintea tuturor oamenilor, iar noi, privind la El, ne vedem pe noi înşine, şi privind 
la El, observând desăvârşirea Sa, devenim ca El şi astfel suntem clădiţi în El. Această idee este 
urmărită în 2 Corinteni 3:18; noi, privind la Domnul ca într-o oglindă, suntem transformaţi din slavă 
în slavă în acelaşi chip. La această idee se face din nou referinţă în capitolul patru versetul şase. 
Aceeaşi persoană care a scos lumina din întuneric la început, a strălucit în inimile noastre şi ne-a 
schimbat după chipul Lui. Atunci, Hristos este piatra cea vie, şi venind la El clădim o casă 
spirituală. 1 Petru 2:6,7. Putem spune cu toţii că noi credem în El într-o asemenea măsură încât El 
ne este preţios? Ar trebui să credem. În acest text Petru se referă la Isaia 28:16. 

Acum să deschidem la 1 Corinteni 3:10. Aici se află temelia, acea piatră vie şi preţioasă, iar noi, 
ca pietre vii, suntem clădiţi pe temelie, o casă spirituală. Acum să citim Efeseni 2:19-22. Aici avem 
clădirea întreagă. Hristos, piatra unghiulară, profeţii temelia, iar noi clădiţi pe aceştia. În El zidirea 
este îmbinată împreună (fără a fi pietre vii înainte de a veni la El), crescând pentru a fi un templu 
sfânt în Domnul. Asta este ceea ce este biserica, iar noi suntem clădiţi ca o locuinţă pentru Domnul. 
Când obţinem un astfel de punct de vedere despre casa lui Dumnezeu, nu este calitatea de a fi 
membru în ea de o mai mare importanţă decât am realizat până acum? Dacă nu putem trăi în pace în 
casa Sa de pe pământ, ne aşteptăm să facem aceasta în casa care va veni? Observăm din expresiile 
din 2 Corinteni 6:16 şi 1 Corinteni 3:16 că noi suntem locuinţa lui Hristos, astfel că Hristos 
locuieşte în noi iar noi în armonie cu El, Hristos locuieşte printre noi prin Spiritul Său. În cartea 
Apocalipsei ne este prezentat oraşul Noului Ierusalim, temeliile fiind făcute din cele mai preţioase 
pietre, cea mai preţioasă fiind iaspisul. Cine este numit piatra cea mai preţioasă în casa noastră 
spirituală? E clar: Hristos. Pe toate acestea este clădit zidul format din pietre colorate, şi deasupra 
acestuia piatra de iaspis din nou, iar slava lui Dumnezeu strălucind (căci Dumnezeu locuieşte 
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acolo), fără a avea nevoie de soare, cu toate că acesta străluceşte de şapte ori mai puternic decât o 
face acum. De la ce depărtare poate fi văzută această cetate de pe noul pământ? Până unde se 
întinde viziunea? Avem ceva asemănător în templul cel sfânt al lui Dumnezeu din biserică. Hristos 
este piatra unghiulară de iaspis, apostolii şi noi ca zid, şi slava Sa strălucind de pe faţa Sa peste noi 
deasupra tuturor. Noi suntem lumina aceste lumi, ca o cetate aşezată pe un deal. Să citim Matei 5:14 
şi apoi Filipeni 2:15. Apoi nu vom mai murmura şi nici nu ne vom mai certa. Trebuie să fim 
nevinovaţi şi inocenţi înainte de a fi copiii lui Hristos, şi să ne oprim din a murmura şi din a ne 
certa. Ca o cetate aşezată pe un deal, lumina noastră trebuie să lumineze în aşa fel încât să nu poată 
fi mai ascunsă decât slava cetăţii celei noi de pe noul pământ. Iar o biserică formată din asemenea 
membrii este ceea ce va avea Hristos curând aici, o biserică pe care nimic din această lume nu o 
poate ascunde şi în care oamenii vor vedea slava lui Dumnezeu – o biserică la care vor veni toţi 
oamenii sinceri, asemenea porumbeilor care intră pe ferestrele deschise. De aceea, fraţilor, nu poate 
exista nimic mai sfânt decât cerul, iar dacă ni-l imaginăm mai puţin decât aşa, nu vom putea să-l 
apreciem. De aceea, să nu mai avem niciodată punctul de vedere comun despre zidirea sau locuinţa 
lui Dumnezeu.” 

După aceasta a urmat ora zilnică de studiu, a rapoartelor şi pregătirii articolelor pentru ziare la 
care aproape toată tabăra a participat, iar apoi a urmat predica obişnuită de seară despre 
„Consecinţele Negative ale Legislaţiei Religioase,” de prezbiterul A. T. Jones. Vorbitorul a 
început prin a afirma: 

 
Dezavantajele legislaţiei religioase (I) 

A. T. Jones 
 
„În această seară voi consemna mai întâi definiţia conceptului de civil: ‚Aparţinând unui oraş sau 

stat, sau despre legătura cetăţeanului cu un oraş sau stat.’ Guvernul îl numim civil, iar legile sale, 
legi civile. Atunci, ce legătură poate avea vreun guvern civil cu ceva care aparţine lui Dumnezeu? 
Guvernul are de-a face în întregime cu lucrurile pământeşti, cu legătura dintre om şi aproapele său 
sau stat. Chiar prin definiţie, nici un guvern nu are nimic de-a face cu Dumnezeu sau cu religia. 
Lucrurile religioase sunt religioase, iar lucrurile civile sunt civile. Acum, pentru că subiectul meu 
este guvernul civil şi religia, haideţi să definim religia: ‚Recunoaşterea lui Dumnezeu ca obiect al 
închinării, dragostei şi supunerii.’ Oricum, există şi un sens mai adânc. Toate popoarele au avut o 
formă de zeitate căreia s-au închinat şi pe care au onorat-o. Există şi necredincioşi, bineînţeles, dar 
ei există numai acolo unde a fost prezentat Dumnezeu, dar nu şi printre păgâni. De aceea, definiţia 
mai bună ar fi ‚recunoaşterea lui Dumnezeu.’ O altă definiţie este ‚legătura personală de credinţă şi 
supunere a omului faţă de Dumnezeu.’ Acestea două definesc religia; acum, ce are de-a face vreun 
guvern cu religia? Ce contează pentru dumneavoastră dacă eu Îl iubesc, mă supun şi Îl onorez pe 
Dumnezeu, sau nu? Ce rău vă aduce dacă nu fac toate acestea? Ce are de-a face vreo adunare sau 
guvern cu asta? Nimic. Iar definiţia ideii de civil privează guvernul de a avea ceva de-a face cu 
religia. Iar aceasta este ceea ce învaţă Scripturile. 

Deschideţi la Matei 22:15-23. Cezarul era capul guvernului Roman – al întregii lumi – şi atunci 
când Hristos a spus să daţi Cezarului ce este al Cezarului, El s-a referit la guvernul civil. Ce trebuia 
să-i fie dat Cezarului? Ceea ce aparţinea lui Dumnezeu? Nu, pentru că El a spus ‚Iar lui Dumnezeu 
ceea ce aparţine lui Dumnezeu’ – făcând o deosebire clară între acele lucruri care aparţin lui 
Dumnezeu şi acele lucruri care aparţin Cezarului. Există lucruri care aparţin în mod egal sau parţial 
atât lui Dumnezeu cât şi Cezarului? Dacă există, unde trebuie să facem deosebirea? Nu putem face 
aceasta decât în cazul în care distincţia este clar făcută. Acum observaţi ce au venit să facă fariseii – 
‚cum să prindă pe Isus cu vorba.’ Dacă acestea sunt lucrurile care aparţin atât Cezarului cât şi lui 
Dumnezeu, atunci L-au prins – dar nu – ei nu au reuşit. 

Când au recunoscut că moneda aparţinea Cezarului, ei au recunoscut obiectul cu care au venit să-
L prindă. Hristos a mers mai departe şi le-a spus să-I dea lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine. Deci 
trebuie să-I dăm lui Dumnezeu ceea ce este al Lui. Dar nu prin intermediul Cezarului, ci 
exceptându-l pe Cezar. Proiectul de lege din cadrul ultimei adunări a Congresului s-a pretins a fi 
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pentru o mai bună păzire a ‚zilei Domnului.’ Atunci haideţi să întrebăm, a cui chip şi cuvinte sunt 
scrise pe ea? Pentru că ei vor spune că sunt ale Domnului, atunci ce are Cezarul de-a face cu ea? Iar 
dacă este a Domnului, atunci Cezarul Îl jefuieşte pe Dumnezeu de ziua Lui, nu-i aşa? Atunci, din 
nou, ei spun că Sabatul trebuie păstrat somaţie civilă. Atunci, cum poate fi o instituţie religioasă 
păstrată într-o manieră civilă? Trebuie să fie şi nu poate fi altfel decât într-o manieră religioasă. 
Cuvântul lui Hristos este împotriva conceperii vreunei legi care să vizeze Sabatul sau altă instituţie 
religioasă. Un număr de state au legi împotriva imoralităţii sau ofenselor morale, şi de asemenea 
legi care interzic injuriile la adresa lui Dumnezeu. Ei nu au nici un drept pentru a deţine astfel de 
legi. Acestea îi face să devină gardieni peste Domnul. Cum altfel ar putea ei cunoaşte ce este sau ce 
nu este o ofensă pentru Domnul? Ce are guvernul de-a face cu injuriile aduse religiei? Acest lucru 
transformă caracterul guvernului în fanatic. 

Acum, pentru ca guvernul să pedepsească injuriile aduse lui Dumnezeu, el trebuie să aibă un 
caracter păgân. Guvernele păgâne au trebuit să impună păzirea închinării la zeii lor deoarece zeii nu 
erau capabili de a-şi purta de grijă propriei onoare, însă Dumnezeu este pe deplin capabil de a-Şi 
purta de grijă de a Sa. Statele noastre deţin asupra propriilor statute legiferări păgâne opuse tuturor 
principiilor creştine. Pentru unele ca acestea, studierea versetelor din Judecători 6:25-32 ar constitui 
un beneficiu real. Aceste curţi care îndrăznesc să-i pedepsească pe cei ce sunt împotriva lui 
Dumnezeu, argumentează la fel cum au făcut închinătorii la Baal. Ei pot primi înţelepciune din 
răspunsul lui Ioas. Aceste state uzurpă prerogativele lui Dumnezeu în încercarea de a-i pedepsi pe 
cei ce I sunt împotrivă. Ofensele aduse religiei includ blasfemia care înseamnă a vorbi nerespectuos 
împotriva religiei recunoscute, şi există legi care pedepsesc asemenea blasfemie. Dar fiecare om are 
dreptul de a vorbi astfel împotriva oricărei religii. Isus, apostolii şi toţi creştinii au dreptul să facă 
acest lucru, iar legile din Pennsylvania, New York şi alte state controlau totul, şi nu era posibil de a 
răspândi creştinismul, pentru că era necesar a vorbi împotriva religiei acceptate pentru a o stabili. 

O altă definiţie este moralitatea: ‚Legătura sau conformitatea unui act … la legea divină.’ Iar 
definiţia legii divine este ‚obligatorie pentru conştiinţă.’ Dacă aceste state au legătură cu 
moralitatea, trebuie să ia cunoştinţă de conştiinţa omului. ‚Legea morală este scrisă pe scurt în 
decalog.’ Acum, această lege ia cunoştinţă de conştiinţă. Dacă atunci legea lor trebuie să impună 
moralitatea şi să pedepsească imoralitatea, potrivit Mântuitorului nostru şi lui Ioan, trebuie să 
pedepsească un om pentru gândire imorală sau pentru că îl urăşte pe altul. Poate statul să 
pedepsească dacă nu s-a înfăptuit nimic? Cu siguranţă că nu. Atunci cum pot guvernele să ia 
cunoştinţă de moralitate? Numai Dumnezeu poate să judece aceste chestiuni. Un guvern nu-i poate 
face nimic unui astfel de om decât dacă încetează de a mai fi civil şi de a se ocupa numai de 
chestiunile civile şi nu de moralitate. Statele pedepsesc crima care se constituie într-o acţiune, iar 
Dumnezeu pedepseşte păcatul, care este gândul inimii. 

‚O crimă sau o încălcare a dreptăţii este o faptă a individului pe care statul o pune pe capul 
individului, … dar un păcat este o încălcare a sfinţirii, şi care nu poate fi pe deplin măsurată … şi nu 
poate fi ispăşită prin nici o acţiune finită,’ este o parte a citatului interminabil al vorbitorului. Crima 
este cunoscută de guvern, însă păcatul este cunoscut numai de Dumnezeu. Crima nu este menţionată 
în Biblie, crima fiind o încălcare civilă – păcatul este acela pe care Dumnezeu îl supraveghează. 
Papalitatea pretinde a fi un guvern moral şi că supraveghează gândurile omului, şi pentru a afla 
gândurile trebuie să formeze inchiziţia, iar aceasta aparţine fiecărui guvern care încearcă să ia 
cunoştinţă de moralitate. Inchiziţia a fost mereu folosită pentru a salva sufletele oamenilor, nu 
pentru a-i pedepsi. Acum, constituţia Statelor Unite întruchipează principiile lui Hristos atunci când 
afirmă că guvernul nu are voie să facă legi privitoare la religie, aşa că guvernului i se interzice să 
facă vreo lege care să impună religia.” 

Vorbitorul a citit din istoria Statelor Unite de Bancroft referindu-se la libertatea desăvârşită în 
religie introdusă de Hristos şi despre denaturarea ei de către guvernul Roman prin faptul că a făcut-
o naţională, a limitat-o şi a impus o schimbare în caracterul ei. De când Statele Unite au fost 
eliberate de contaminarea ei şi au restabilit adevărata ei natură, fiind singurul guvern din lume care 
este în armonie cu Hristos şi cu Scripturile, şi care ar trebui menţinute întotdeauna neviolate, totuşi, 
există oameni în fiecare stat, inclusiv în Kansas, care depun toate eforturile pentru a obţine o 
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schimbare a constituţiei în vederea stabilirii unei religii naţionale. De îndată ce acest lucru va fi 
realizat, libertatea religioasă în ţara noastră va fi de domeniul trecutului. Vorbitorul a continuat prin 
a arăta că constituţia Statelor Unite nu a protejat cetăţeanul de legislaţia religioasă în Statele Unite. 
Ea îl protejează numai ca american într-o ţară străină, însă fiecare stat poate promulga orice lege 
după buna plăcere. De aceea Utah nu este admis pentru că mormonii ar stabili religia lor ca religie 
de stat. Congresul ar interzice statelor să promulge astfel de legi, şi astfel efortul ar fi de a ridica 
constituţia Statelor Unite la nivelul Statelor Unite. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; MIERCURI DIMINEAŢA, 
8 MAI, 1889 

 
La forest park 

Numărul participanţilor în creştere, 
iar prezentările devin mai interesante 

 
Cetăţenii din Ottawa îngrămădindu-se pentru a asculta 

discursurile de seara ale prezbiterului Jones – Definiţia sa 
pentru „puterile care sunt” – Rezumate ale predicilor şi 
lecturilor de clasă – Vizitatori foarte interesaţi de cartea 

de cort – Doamna E. G. White aşteptată să sosească curând. 
 
Corespondenţă specială din Capitală. Forest Park, Ottawa, Kan., 7 Mai – Vântul puternic şi 

praful au creat o atmosferă dezagreabilă la deschiderea întâlnirii, dar vilegiaturiştii şi-au făcut 
locurile mai confortabile iar lucrarea cursului în sesiune înaintează pozitiv. Peste 350 de predicatori, 
licenţiaţi, lucrători biblici, oficiali ai bisericii şi alţi învăţători împreună cu familiile lor sunt deja pe 
teren şi, împreună cu vizitatorii au umplut sala de adunare care devine neconfortabilă la aproape 
toate întâlnirile. Aproape fiecare participant are hârtii, creioane şi notiţe de la toate exerciţiile de 
clasă şi rapoarte ale predicilor şi prelegerilor prezentate, cei prezenţi fiind capabili de a face acest 
lucru mai bine acum datorită instrucţiunilor primite zilnic în cadrul orelor de raport, la care sunt 
prezenţi toţi cei de prin preajmă. Mai jos oferim rapoarte ale lucrării din fiecare zi. 

A doua sesiune a orei de curs a înregistrat o creştere a numărului participanţilor şi a interesului 
celor prezenţi. Subiectul „Dezavantajele Legislaţiei Religioase” a continuat, modul prin care 
guvernele obţin puterea, aşa cum s-a arătat în lectura din seara precedentă, a fost în continuare 
discutat. S-a demonstrat că nici un guvern nu are dreptul de a se amesteca în vreun fel în religia unei 
persoane, sau de a promulga legi referitoare la acest lucru – chiar dacă o religie poate necesita 
sacrificiul unei vieţi omeneşti. Statul poate preveni într-un astfel de caz sacrificiul uman pentru că 
nu este un act civil, şi dacă este comis poate fi pedepsit pentru crimă sub legea civilă care interzice 
crima, dar nu poate promulga legi care să interzică omului de a-şi practica propria religie sau religia 
lui să ajungă subiect într-o curte legislativă. 

Chiar partida celor care susţineau legea pentru păzirea duminicii şi pentru păzirea ei religioasă, au 
înţeles acest lucru şi în cazul aplicării unei legi care să pretindă o păzire civilă a zilei, aşa cum 
curţile nu pot emite legi pe teme religioase. Mai departe s-a arătat că guvernele nu-şi pot permite să 
emită legi duminicale pentru că obligă oamenii care fac acest lucru să renunţe pentru totdeauna la 
dreptul lor de a crede. Că marea greşeală făcută este că ei nu reuşesc să vadă că omul nu are nici un 
drept de a emite legi în favoarea a ceea ce crede, ca de altfel de a nu emite legi împotriva crezului 
său – sau, cu alte cuvinte, că adevărata libertate religioasă este exprimarea dreptului celorlalţi 
oameni de a crede ceea ce doresc. Bineînţeles, un om nu are dreptul de a nu fi credincios, dar el este 
responsabil numai faţă de Dumnezeu. Dacă alege să fie necredincios, el are dreptul de a fi 
necredincios sau orice altceva îşi doreşte, cel puţin din punctul de vedere al guvernului. Cei ce emit 
legi duminicale afirmă dreptul lor de a păzi duminica, dar doresc să-i oblige pe vecinii lor să facă de 
asemenea acest lucru, şi totuşi cred că pretind libertatea religioasă, dar succesul acestei impuneri a 
punctului lor de vedere asupra altora nu poate fi altceva decât tiranie sau despotism. W.C.T.U. 
doreşte să fim de acord a-i sprijini pentru a obţine o lege duminicală şi apoi să ne ofere o clauză de 
excepţie, şi anume „ne ajutaţi să le impunem duminica altora, iar pe voi vă vom excepta,” dar 
aceasta nu va fi altceva decât tolerare, nu libertate religioasă. 

În ora de Biblie care a urmat a studiat subiectul lucrării biblice. Obiectivul acestor întâlniri a fost 
de a învăţa cum să ducem mai bine solia lui Hristos în lume. Întâlnirea a fost condusă de prezbiterul 
Shireman, conducătorul misiunii din Kansas, MO., iar întâlnirea a petrecut oră discutând metodele 
cele mai bune de a trezi interesul lumii pentru a căuta adevărurile care sunt vitale în timpul nostru. 
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Biserica – Trupul lui Hristos 
A. T. Jones 

 
Prezentarea de după-amiază a fost susţinută de prezbiterul A. T. Jones care a atras atenţia asupra 

textului din Coloseni 1:24, subiectul fiind „Biserica, Trupul lui Hristos.” Apoi a deschis la Efeseni 
1:22, 23, arătând că biserica este trupul lui Hristos, El fiind Capul ei. Acum, noi suntem membri 
trupului Său fiind membri ai bisericii. 1 Corinteni 12:27. Deschideţi acum la Efeseni 5:30 unde este 
şi mai puternic afirmat. „Acum, fraţilor,” a întrebat el, „este un lucru ordinar a fi membru al trupului 
lui Hristos, trupul Lui, oasele Lui?” Citiţi de la versetul 23 până la sfârşit despre legătura dintre 
biserică şi Hristos. Un alt pasaj: Efeseni 4:15,16 compară biserica şi membrii ei cu legătura 
membrelor, încheieturilor şi oaselor trupului omenesc, toate lucrând în armonie sub călăuzirea unei 
singure voinţe, pentru a realiza lucrarea pentru care a fost creat. Din nou: Coloseni 2:18,19 urmează 
comparaţia legăturii şi apropierii unirii diferitelor părţi. În Coloseni 1:18, Hristos este arătat ca şi 
Capul trupului care este biserica. Apoi 1 Corinteni 12:12,13 arată armonia care ar trebui să existe în 
biserică pentru ca toţi, lucrând împreună în locul destinat, şi toţi călăuziţi de către Cap, scopul său 
poate fi împlinit, aşa cum este arătat în Romani 12:4,5. 

În 1 Corinteni 11:12, Hristos este capul nu numai al trupului, ci al fiecărui membru al trupului, al 
fiecărui om. Nici un om nu este capul altui om, ci Hristos este capul fiecăruia şi al tuturor. Atunci 
câţi membri ai trupului pot aduce la îndeplinire o acţiune inteligentă independent de cap? Astfel că 
nimeni din biserica lui Hristos nu poate aduce la îndeplinire o acţiune inteligentă dacă nu este 
călăuzit de voinţa lui Hristos. Atunci, nu trebuie ca fiecare membru să caute întotdeauna să fie pe 
deplin supus voinţei Sale pentru ca tot ceea ce face să fie direcţionat de voinţa lui Hristos? Atunci, 
când o astfel de condiţie domneşte în biserică, nu va mai exista niciodată loc pentru dispută sau 
despărţire printre membrii ei. Unitatea pe care Hristos o doreşte ar trebui să izbutească, va izbuti şi 
la o asemenea condiţie trebuie să ajungă membrii, şi vor ajunge curând; şi este o lucrare de făcut, şi 
aceasta repede, iar lucrarea nu poate fi făcută în mod adecvat până ce biserica nu este armonioasă. 

În 1 Corinteni 12:14 şi mai departe găsim că nimeni nu ar trebui să murmure indiferent de locul în 
care este pus, ci fiecare, găsindu-şi locul, ar trebui să-l păstreze şi să-şi împlinească datoria acolo, 
fără a căuta să lucreze independent de ceilalţi, ci în mod armonios şi pentru ajutor, unul către altul, 
pentru ca voia lui Hristos să fie împlinită în locul în care se găseşte biserica. Dumnezeu a aşezat pe 
fiecare membru la locul său după buna Sa plăcere, pentru a face prin fiecare, în locul pe care îl 
ocupă, lucrarea pe care El o are de făcut acolo, chiar şi prin cea mai slabă fiinţă. Nu-i putem 
desconsidera pe cei slabi, ci trebuie să le atribuim şi mai multă slavă. Noi ne înveşmântăm trupurile 
pentru a le înfrumuseţa şi pentru a le face mai plăcute pentru ochi, însă faţa, fiind elementul 
expresiv, o lăsăm expusă pentru că nu are nevoie de nici o împodobire. Astfel că, toţi fiind uniţi, toţi 
suferă şi se bucură împreună. Mai departe, dacă oricare membru este rănit, care parte simte cel mai 
acut? Nu este capul? Atunci când tu sau eu cauzăm durere unui membru al bisericii, pe cine rănim 
cel mai tare? Nu pe Hristos, Capul? Atunci, dacă Îl iubim pe Hristos, putem să-I provocăm 
suferinţă? „Dacă dispreţuim un frate slab, dacă trecem pe lângă el, dacă refuzăm să-l mângâiem, 
Domnul ne va părăsi într-o zi pentru a înţelege că în noi există tot atâta slăbiciune pe cât 
dispreţuim,” spune doamna White, „în cel pe lângă care trecem.” Citind Evrei 13:3 găsim acelaşi 
gând – că toţi suferă sau se bucură împreună – astfel că dacă un membru este înălţat, toţi ar trebui să 
se bucure, să ajute şi să coopereze cu el. Dacă voia lui Hristos învinge, acest lucru va fi împlinit. O 
persoană invidioasă nu se potriveşte în nici un loc pentru că „cel ce invidiază pe altul demonstrează 
propria sa inferioritate.” Dacă unul ca acesta ocupă un loc neînsemnat, nu împlineşte voia lui 
Hristos tot la fel ca şi în cazul în care ar fi ocupat locul de frunte? Când biserica devine armonioasă, 
toate încercările bisericii dispar, iar Hristos nu va avea decât să-Şi îndeplinească propria voinţă şi să 
împlinească lucrarea pe care o are de făcut în acel loc, de răspândire a adevărului şi de a salva 
suflete în acea localitate. 
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Predica de seară 
Guvernare civilă şi religioasă (I) 

A. T. Jones 
 
Predica de seară a fost una din obişnuitele serii de expuneri ale dezavantajelor legislaţiei 

religioase prezentată de prezbiterul A. T. Jones care a afirmat în deschidere: „În această seară 
subiectul îl constituie puterile care sunt şi limitările lor. Atrag atenţia asupra textului din Romani 
13:1 – arătând puterile care sunt puse de Dumnezeu. Acesta este un comentariu la Matei 22:21 la 
care ne-am referit seara trecută. Daţi Cezarului cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ale lui 
Dumnezeu. Prin aceasta Mântuitorul a recunoscut că există lucruri datorate guvernului civil, dar nu 
a definit limita, însă Pavel o face. Voi face o scurtă referinţă la unele părţi ale capitolului. Întrebarea 
adresată Mântuitorului era referitoare la tribut, iar Pavel vorbeşte despre acelaşi tribut şi cui îi este 
datorat. „Fiecare să fie supus puterilor mai înalte.” Tit 3:1,2 ne spune să fim supuşi puterilor, să ne 
supunem magistraţilor, etc. 1 Timotei 2:1-4 ne îndeamnă să ne rugăm pentru aceşti conducători; 1 
Petru 2:13-17 ne îndeamnă să ne supunem legilor pentru a fi exemple pentru alţii în ceea ce priveşte 
facerea de bine. Dar aceste texte au valoare absolută, sau există o limită? Trebuie să ne supunem 
atunci când poruncile sunt contrare preceptelor lui Dumnezeu? Deschideţi la Fapte 4:17-21 şi vom 
descoperi că apostolii Petru şi Ioan au fost aduşi înaintea consiliului evreilor şi li s-a interzis să mai 
vorbească despre Hristos; ei au răspuns: „Judecaţi voi: este mai bine să ascultăm de Dumnezeu sau 
de voi?” Acum versetul 21 comparat cu 5:28,29 arată că atunci când au fost eliberaţi am mers 
imediat şi au învăţat, şi au făcut minuni şi au fost din nou arestaţi, şi când au fost întrebaţi dacă nu li 
s-a interzis să mai înveţe, ei au răspuns: „Noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu mai degrabă 
decât oamenilor.” Foarte bine; atunci puterea conferită guvernului este limitată, iar când acesta intră 
în conflict cu poruncile lui Dumnezeu, nu trebuie să îi fim supuşi. 

Revenind la Romani 13:7 şi mai departe, descoperim că limitele puterii guvernului sunt definite. 
Pavel a ştiut că există zece porunci, şi după ce citează cinci dintre ele, spune: „Şi dacă mai este o 
altă poruncă, este cuprinsă în aceasta, să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi.” El a ştiut că mai sunt 
încă alte patru care definesc dragostea noastră pentru Dumnezeu, rezumate la aceasta: „Să-L iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” 

Noi nu le-am menţionat pe acestea patru. Pentru că el scria despre puterile care sunt şi care ţin 
numai de legătura dintre om şi aproapele său, şi că guvernele nu pot trece de această limită – acesta 
este guvernul civil, aşa cum l-am definit seara trecută. Atunci, Domnul a pus această limită 
guvernului civil: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Dacă nu amintim că Pavel scrie 
despre acest lucru, înţelegem de ce primele patru porunci nu sunt menţionate – pentru că ele ţin de 
supunerea noastră faţă de Dumnezeu, şi nu au nimic de-a face cu datoria noastră faţă de guvernul 
civil, şi nici un guvern nu are dreptul de a interveni în datoria noastră faţă de Dumnezeu. Pavel 
defineşte limitele puterii temporare, iar dacă un creştin se supune poruncilor lui Dumnezeu, Cezarul 
nu va putea să găsească nici o vină în el, (deoarece, amintiţi-vă că Pavel le scrie creştinilor din 
Roma, şi nu guvernului) aşa că toţi Cezarii care vor avea de-a face cu astfel de oameni vor trebui să 
strângă taxe. Constituţia Satelor Unite recunoaşte acest principiu. 

În Ieremia vedem că Nebucadneţar a fost ridicat de Domnul pentru a nimici Ierusalimul şi pentru 
a-i lua pe izraeliţi prizonieri în Babilon pentru şaptezeci de ani la porunca Domnului. Numeri 3:26-
29 arată că Domnul promisese că haldeii vor lua Ierusalimul şi vor duce poporul în captivitate. 
Există dovezi din abundenţă pentru toate acestea. Astfel, acestui rege i s-a dat puterea asupra 
copiilor lui Israel de către Domnul Însuşi, şi totuşi în momentul în care acelaşi rege a încercat să-i 
oblige pe fraţii lui Daniel să se închine unui chip făcut de el însuşi, şi datorită refuzului lor au fost 
aruncaţi în foc, totuşi Domnul Însuşi i-a salvat. Dacă guvernului de atunci care era reprezentat de 
rege trebuiau să i se supună în toate lucrurile pentru că era pus de Dumnezeu, de ce Domnul i-a 
salvat pe aceşti nesupuşi, stând alături de ei şi sfinţindu-le nesupunerea? Nu este datorită limitei 
puterilor la care el este obligat să rămână în multe legături cu aproapele său? Dar acum să merg la o 
altă fază pe care o găsim în a treia poruncă şi care este inclusă în legi care interzic violarea acestei 
porunci. Când Domnul ne spune să nu facem un lucru, singura cale sigură este de a ne supune fără 
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discuţii. Nici o putere nu poate atunci să emită legi despre a treia poruncă, căci opunându-ne unei 
asemenea legi pare ca şi cum am fi în favoarea blasfemiei, iar acum o sancţionăm. Blasfemia este 
un rău indiferent de modul de manifestare, dar este rău că guvernul civil poate avea de-a face cu ea, 
fără a implica şi alte rele, deschizând calea pentru opresiune şi despotism. Dacă guvernele pot emite 
legi referitoare la o singură poruncă, de ce nu pot emite legi referitoare la toate şi să uzurpeze 
privilegiile lui Dumnezeu, stabilind pe pământ o teocraţie şi alungându-L pe Dumnezeu pe deplin? 
Legislaţia împotriva crimei, a furtului şi a altor crime nu este bazată pe poruncile lui Dumnezeu. 
Popoarele au emis legi împotriva acestor crime înainte de a le fi cunoscute poruncile. Guvernele 
civile au emis legislaţii referitoare la aceste chestiuni independent de, şi fără nici o legătură cu 
poruncile. Protecţia personală şi a propriei familii împotriva atacurilor criminale există în ereditatea 
omului. Decretele împotriva crimelor se nasc din legătura omului cu aproapele său, şi nu datorită 
faptului că principiile sunt definite în cadrul poruncilor, şi nu sunt obligatorii ca porunci ale lui 
Dumnezeu pentru că acest lucru ar obliga guvernele să intre în gândurile omului. Mâine seară voi 
face referire la legile împotriva blasfemiei. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; VINERI DIMINEAŢA, 
10 MAI, 1889 

 
La forest park 

Doamna White a ajuns şi a luat parte 
la lucrarea cea bună 

 
Un mare interes pentru prezentările de dimineaţă –O largă 
participare – Pregătiri pentru şcoala de Sabat – Prezentare 

despre Dezavantajele Legislaţiei Religioase. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Forest Park, Ottawa, Kan., 9 Mai. 
 

Guvernare civilă şi religioasă (II) 
A. T. Jones 

 
Ieri dimineaţă subiectul discutat a fost despre guvernul civil şi religia – ideea de civil fiind 

definită ca legătura omului cu un oraş sau un stat, iar religia ca recunoaşterea lui Dumnezeu de către 
om. Mântuitorul, recunoscând diferenţa, a spus: „Daţi Cezarului (guvernelor civile) cele ale 
Cezarului, şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu.” Moralitatea aparţine lui Dumnezeu, fiind 
practic conformarea la legea divină, pe care oamenii o recunosc a fi Cele Zece Porunci, regula 
supremă; astfel că moralitatea îi este datorată lui Dumnezeu, Autorul legii. De aceea guvernul civil 
nu poate avea nimic de-a face cu moralitatea. Este necesar ca toţi să aibă o înţelegere clară a acestei 
diferenţe. Un sens în care curţile spre exemplu, folosesc termenul, lasă o impresie greşită. Ei 
vorbesc despre ofensă adusă moralităţii, şi se referă la bunele maniere, dar acesta este un sens 
pervertit, care acoperă numai tărâmul imoralităţii. Ar fi bine pentru curţi să adopte un alt termen 
pentru a exprima ideea pe care ei doresc să o transmită. Susţineţi atunci întotdeauna definiţia 
corectă, conform cu legea divină. Tot ceea ce este în afara acesteia, reprezintă imoralitate. Dacă 
curţile ar emite legi numai pentru politeţe şi să interzică lipsa de politeţe, lăsând moralitatea pe 
seama lui Dumnezeu căruia îi aparţine, oamenii ar avea o idee mai clară referitor la obligaţiile pe 
care le au faţă de Dumnezeu şi faţă de guvern. Întreaga confuzie existentă datorită acestui mod 
greşit în care este folosit termenul, provine de la papalitate, amestecul bisericii cu statul (despre care 
vom vorbi într-o seară) prin care o teocraţie, un guvern moral al lui Dumnezeu pe pământ a fost 
stabilit, împreună cu întreaga sa trenă de rele şi orori. Toate erorile provin din aceasta, şi este 
aproape imposibil de a determina curţile să vadă acest lucru, pentru că face paşi spre a se ridica 
deasupra acesteia, făcând confuzie între toate liniile de distincţie, amestecând lucrurile omeneşti cu 
cele divine într-o confuzie aproape imposibil de descurcat. Conformitatea la legea divină nu constă 
numai în a face ceva, ci constă în mintea „cu care slujim legea lui Dumnezeu.” Reformatorii propun 
să facă din cele zece porunci legea acestei ţări. Atunci trebuie să-i oblige pe toţi oamenii să-şi 
supună gândurile acestei legi. Cum pot ei verifica gândurile? Numai pe baza mărturisirii? Cum pot 
ei forţa o mărturisire? Numai prin inchiziţie. Dar, dacă fac din legea divină o lege civilă a ţării şi 
merg numai atât cât poate merge o lege civilă, aceasta presupune că nu pot verifica decât faptele, şi 
atunci ei fac ca poruncile să verifice numai faptele, iar legea va fi împlinită numai printr-o păzire 
exterioară. Nu o aduce aceasta la condiţia în care era în zilele lui Hristos? Să citim Matei 15:1-9; un 
popor de ipocriţi sunt pe dinafară morali, dar pe dinăuntru stricaţi – morminte văruite. Dacă aceşti 
reformatori ar folosi Evanghelia şi ar converti oamenii pe dinăuntru, atunci păzirea exterioară ar fi 
în conformitate cu legea lui Dumnezeu. 

Oamenii nu pot fi făcuţi niciodată morali de către lege, însă bigoţii nu învaţă niciodată din 
experienţă; oamenii ambiţioşi vor încerca întotdeauna să-i oblige pe alţii să se conformeze ideilor 
lor despre decenţă. Este un adevăr că toţi oamenii sunt imorali; imoralitatea este păcat iar păcatul 
este călcarea legii. „Toţi au păcătuit şi nu au ajuns slava lui Dumnezeu.” „Prin faptele legii nimeni 
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nu va fi socotit moral înaintea Sa.” Deci, prin lege nimeni nu poate fi făcut moral. Omul imoral nu 
poate păzi o lege morală; este nevoie de un om moral pentru a face aceasta. Moralitatea lui 
Dumnezeu este mărturisită fără lege, fiind manifestată prin Isus Hristos, singurul prin care oamenii 
pot fi făcuţi morali. Altfel nu ar avea nevoie de un Mântuitor. Ce poate fi realizat spre beneficiul 
oamenilor prin intermediul legii în ceea ce priveşte moralitatea? Mai departe, dacă oamenii, având o 
lege morală (cea mai bună pe care le-o putea oferi Dumnezeu) au devenit imorali, este raţional să 
credem că oamenii pot adopta o lege finită care să fie capabilă de a-i face pe oameni morali? Aşadar 
nu există nici o moralitate în cuvânt, decât prin credinţa în Isus Hristos; aşadar, nu putem separa 
moralitatea de religia lui Hristos, şi pentru că religia aparţine numai lui Dumnezeu, guvernele 
neavând nimic de-a face cu religia sau cu moralitatea, de aceea nu poate avea nimic de-a face cu 
moralitatea omului. Este nevoie de putere divină pentru a asigura moralitatea. Este lucrarea 
Spiritului Sfânt aceea de a scrie legea divină în inimă şi de a aşeza temelia şi principiile moralităţii. 
Biserica este mijlocul prin care Dumnezeu prezintă moralitatea omului, dar nu este de datoria 
bisericii de a impune sau de a pedepsi imoralitatea. Este datoria biserici de a-i convinge pe oameni 
să vină la Hristos şi să obţină, prin spiritul, puterea de a păzi legea. Când cineva calcă moralitatea, 
datoria sa nu este de a pedepsi, ci „de a-l întoarce pe unul ca acesta” şi de a-l convinge să revină la 
Hristos. Aici este locul în care biserica papală a căzut, încercând să pedepsească imoralitatea în loc 
de a-l întoarce pe păcătos din nou la Hristos. Aici este locul în care biserica s-a abătut de la calea 
cea dreaptă şi a devenit papalitate, iar dacă dreptul bisericii de a face acest pas este admis, atunci 
următorii paşi urmează în mod logic, aşa că atunci când oamenii caută să facă acest prim pas, toate 
consecinţele care culminează în papalitatea trebuie să urmeze în mod logic. 

Ora biblică care a urmat a fost ţinută de prezbiterul K. H. Porter, subiectul fiind: 
 

Împărăţia 
K. H. Porter 

 
El a atras atenţia la dorinţa celor din W.C.T.U. de a fi stabilită o teocraţie aici pe pământ, şi a spus 

că această oră va răspunde susţinerii că împărăţia a fost întemeiată în timpul lui Hristos. 
La ce i-a invitat Hristos pe oameni la a doua Sa venire? Matei 25:34. 
Când a fost această împărăţie fondată? De la întemeierea lumii. 
Unde citim lucrul acesta? Geneza 1:26. 
Ce trebuiau ei să deţină? Stăpânire. 
Ce este stăpânirea? Autoritate, conducere. 
Cât de extinsă a fost concepută, şi cine era regele? Întreaga lume, iar Adam era regele. 
Şi-a păstrat omul pentru totdeauna posesiunea? Evrei 2:5-7. 
Cine mărturiseşte despre lucrul acesta? David în Psalmul 8. 
I-au fost supuse toate lucrurile? Nu. 
Şi atunci, şi-a pierdut omul stăpânirea? Da. 
Ce legământ a făcut Dumnezeu cu poporul Său? Exod 19:5-8. 
Ce este promis aici? Teocraţia ebraică; Ieremia 11:2-4. 
L-au respins mai apoi evreii pe Dumnezeu ca rege al lor? 1 Samuel 8:1-4; 10:19. 
Şi-a rezervat Dumnezeu dreptul de a alege un rege pentru ei? 1 Samuel 8:22; 10:24. 
Şi nu l-a ales Dumnezeu pe David în locul lui Saul? 1 Samuel 15:28. 
Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui David? Psalmul 89:34-39. 
(Atunci tronul lui David trebuia să fie stabilit pentru vecie.) 
Cât timp au condus descendenţii lui David? 2 Cronici 36:11-17. 
De ce a fost ultimul rege, Zedechia, respins iar poporul a fost dus în robie pentru şaptezeci de ani? 

Ezechiel 21:21-27. 
Pe baza întoarcerii lor şi-au pus ei un rege? Nu. Ei au fost mai apoi supuşi altor popoare. 
Mai trăieşte vreunul din fiii lui David pentru a ocupa tronul? Fapte 2:29-32. 
Cine este Acesta? Hristos. 
Ce are de spus îngerul Gabriel referitor la acest lucru? Luca 1:31,32. 
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A preluat Hristos împărăţia cât timp a fost pe pământ? Ioan 6:15; Luca 19:11. 
A trebuit El ca mai întâi să plece şi apoi să revină? Luca 19:11-15. 
Ce spune Hristos despre împărăţia Sa? Ioan 18:36. 
(W.C.T.U. doreşte să-L facă rege prin a-L vota.) 
A restaurat Hristos împărăţia cât timp a fost pe pământ? Fapte 1:6. 
(Atunci, împărăţia lui Hristos nu este din această lume, nu a fost aşezată atunci când Hristos a fost 

pe pământ şi nici o putere omenească nu o poate aşeza.) 
Care a fost slujba lui Hristos pe pământ? Deuteronom 18:18. 
Cine a fost acest profet? Fapte 3:22. 
Ce slujbă are El în cer? Evrei 8:1. 
Cât timp va rămâne El acolo? Psalmul 110:1. 
Unde este tronul lui Hristos? Psalmul 11:4. 
Va avea Hristos un tron separat de Tatăl? Apocalipsa 3:21. 
Cât timp va rămâne Hristos pe tronul Tatălui? 1Corinteni 15:24-28. 
Cât timp va sta pe tronul lui David (al Său)? Luca 1:33. 
Şi atunci nu sunt două tronuri distincte? Da. 
Când devin duşmanii lui Hristos aşternutul picioarelor Sale? Psalmul 2:7-9; Apocalipsa 19:15,16. 
Când se va împlini aceasta? La revenirea Sa. 
În legătură cu ce eveniment este aceasta? Daniel 7:9,10,13,14. 
(Tatăl stă pe tronul Său iar Hristos este adus înaintea Sa şi încoronat ca rege la judecată. De aceea 

a fost necesar ca Hristos să plece pentru a-Şi primi împărăţia.) 
Care vor fi titlurile lui Hristos la timpul acela? Apocalipsa 19:16; 14:14. 
Ce se alege din împărăţiile pământeşti atunci? Daniel 2:35-44. 
Cât va dura împărăţia lui Hristos? Daniel 7:27. 
Unde este localizată împărăţia lui Hristos? Daniel 2:35. 
Ce va spune atunci Hristos poporului Său? Matei 25:34. 
Ce împărăţie a fost pregătită la început? Geneza 1:25. 
Cine o va aşeza? Al doilea Adam. 
 

Biserica – Calitatea de membru 
în Biserica lui Hristos 

A. T. Jones 
 
Predica de după-amiază a prezbiterului Jones a fost o continuare a celei de ieri, constând în alte 

ilustraţii ale calităţii de membru în biserica lui Hristos. Să luăm în considerare Romani 14:13; nu 
trebuie să-l judecăm pe unul slab în credinţă pentru a-i găsi greşeală, să judecăm sau să discutăm 
despre slăbiciunea lui, ci trebuie să-l întărim. Purtând în minte legătura noastră cu Hristos şi unii cu 
alţii, Hristos fiind capul, dacă cineva este rănit, El resimte cel mai puternic, şi de aceea dacă Îl 
iubim, nu ne vom răni unul pe altul. Dacă suntem cruzi unul cu celălalt, nu reuşim să apreciem 
dragostea lui Hristos. Mai sunt şi alte lucruri pe care nu ne permitem să le înfăptuim, căci Îl 
ofensăm şi Îl rănim pe Hristos. În 1 Corinteni 8:1, 4-13, este prezentat marele tărâm al cunoaşterii 
aşa cum Domnul ni-l prezintă, iar noi putem să credem că înţelegem un subiect pe deplin, şi totuşi 
studiul continuu scoate la iveală lipsa noastră de cunoştinţă. Fiecare nu cunoaşte pe deplin că nu 
este decât un singur Dumnezeu, iar conştiinţa lor fiind slabă, este mânjită, şi face acele lucruri pe 
care nu ar trebui să la facă, fiind încă pângărită de vechi legături, şi totuşi mâncarea de carne şi 
astfel de lucruri nu ne recomandă înaintea lui Dumnezeu, ci te fereşte de a face uz de drepturile tale 
pentru ca alţii să nu cadă de la adevăr datorită cunoştinţei pe care tu le deţii. Dacă prin acţiunea ta 
faci ca o conştiinţă slabă să nu urmeze ceea ce el crede că este drept, se poate pierde. Ar trebui să 
avem un gardian care să aibă grijă, şi să nu facem ceea ce l-ar face pe un frate să se împiedice; în 
mod gingaş şi cu mare atenţie să nu facem nimic care să-l facă pe fratele tău mai slab să greşească. 
În 1Corinteni 10:23-33 Pavel spune că toate lucrurile i sunt permise, dar nu toate lucrurile sunt 
convenabile sau nu îl zidesc. Mergi unde te cheamă datoria, nu pune întrebări, până când cel ce te-a 
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invitat te pune să faci răul; atunci refuză nu pentru binele tău, ci pentru binele celui ce este slab şi 
nu cunoaşte răul pe care îl face. Dacă ştie că tu nu faci nici o deosebire între bine şi rău, din acest 
punct de vedere, opinia sa referitoare la valoarea adevărului pe care tu îl prezinţi este slăbită. Noi 
trebuie să avem mereu în vedere binele fratelui nostru, ca prin supunere de dragul lui să-l putem 
aduce la o cunoaştere deplină a adevărului, iar el devine tare ca şi tine. 

Romani vorbeşte în aceeaşi manieră, şi voi fi eu neglijent faţă de o altă persoană dacă-L iubesc pe 
Hristos, dacă Hristos a murit pentru el? Nu vom iubi noi pe toţi cei pe care-i iubeşte Hristos? Da, iar 
această dragoste îi include pe toţi oamenii de pe pământ. Versetele 20 şi 21 arată că nu ar trebui să 
facem nimic care ar provoca căderea cuiva, iar dacă facem ceva îndoielnic faţă de decenţă, aceasta 
este păcat şi evident că va determina căderea şi pierderea cuiva, un altul pentru care Hristos a murit. 
Nu suntem aici pentru a ne judeca unul pe altul; chiar şi Hristos nu a venit pentru a judeca, ci pentru 
a-i salva pe oameni din păcat. În Matei 7:2 El ne spune să nu ne judecăm unul pe altul, iar Luca 
6:37 spune acelaşi lucru. Aşa că, pentru noi nu există o asemenea lucrare în lume până la revenirea 
lui Hristos; 1Corinteni 4:5. Daniel 7:21,22 ne oferă mai multe detalii despre timpul în care judecata 
va fi dată sfinţilor, şi mai putem citi 1Corinteni 6:2-4. Motivul pentru toate acestea îl vom înţelege 
cu desăvârşire în viaţa cealaltă şi vom putea fi capabili de a înţelege gradul de vinovăţie a 
individului, aşa cum este arătat în 2Corinteni 10:5,6, fiind capabili de a judeca numai după ce 
propria noastră supunere a fost desăvârşită. Când se va împlini acest lucru? Când fiecare gând este 
în armonie cu Hristos. Câţi dintre noi sunt acum în această condiţie? Atunci nimeni nu are dreptul 
de a judeca pe cineva. 

În Luca 6:36, Hristos ne învaţă să fim milostivi. Acum să citim Iacob 2:13 alături de acesta, 
pentru că vom fi judecaţi fără milă dacă am judecat fără de milă. Acum, mila presupune a trata pe 
cineva mai bine decât merită; aşadar, dacă judecăm vom fi trataţi după ce merităm şi nu mai bine 
decât atât. Dacă Dumnezeu ar fi tratat primul nostru păcat după cum ar fi meritat, nu am mai fi 
putut păcătui a doua oară. Sau putem noi creşte în asemănarea lui Dumnezeu dacă facem aşa? Dacă 
judecându-ne unii pe alţii ne condamnăm pe noi înşine. Dacă judecăm motivele altei persoane, 
aplicăm propria noastră interpretare motivelor sale, şi apoi îl condamnăm pentru ceea ce provine din 
propriile noastre inimi. Aşa că făcând astfel, el este nevinovat, dar noi condamnăm păcatul inimilor 
noastre, deci ne condamnăm pe noi înşine. Acum să cercetăm Scripturile la acest punct – Romani 
2:1. Acesta este un adevăr şi nu-l putem evita niciodată. Dar chiar dacă cineva păcătuieşte, poate un 
altul să-i măsoare vina? Nu; numai Dumnezeu cunoaşte legea şi motivele. Când încercăm să 
judecăm ne aşezăm pe noi înşine în locul lui Dumnezeu, şi ne facem pe noi înşine papi. Acum, 
Iacob 4:11 arată că prin faptul că judecăm ne aşezăm pe noi înşine ca judecători în locul lui 
Dumnezeu. Aşadar, întreaga Scriptură vorbeşte împotriva spiritului de judecată. Fraţilor, haideţi să 
renunţăm la toate acestea. Mântuitorul descoperă o altă consecinţă a vorbirii de rău – Matei 5:25, 
26. Ce porunci sunt călcate? „Să nu ucizi.” „Să nu comiţi adulter.” În felul acesta judecăm, iar cei 
ce sunt judecaţi sunt cei care au judecat pe alţii. Aceste lucruri sunt scrise pentru călăuzirea noastră. 
Fraţilor, să le vedem practicate. 

 
Dezavantajele legislaţiei religioase (II) 

A. T. Jones 
 
Predica de seară a prezbiterului A. T. Jones referitoare la „Dezavantajele Legislaţiei Religioase” 

a debutat prin oferirea răspunsurilor la câteva întrebări scrise, iar apoi vorbitorul a spus: „Subiectul 
din această seară se referă la impunerea poruncii treia care interzice blasfemia. Citesc din cele spuse 
de judecătorul Cooley care citează din Justice Story, definind blasfemia: ‚Vorbind de rău împotriva 
Divinităţii.’ Cât rău îmi face mie acest lucru? Unde se amestecă acest lucru cu drepturile aproapelui 
meu – ‚Vorbind de rău împotriva Divinităţii cu un scop rău, cu scopul de a-i reduce măreţia.’ Dacă 
oamenii vorbesc de rău un idol, îl jefuiesc de slava sa, însă slava sufletului nu poate fi micşorată, 
indiferent de ce fac oamenii. Asemenea legi aparţin păgânismului, nu creştinismului. ‚Blasfemia 
implică mai mult decât negarea unei religii – trebuie să existe un motiv rău.’ Am auzit un predicator 
rostind blasfemie de la amvon, dar nu putea fi persecutat pentru că nu exista nici un motiv rău. 
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Nimeni nu este de fapt persecutat de o astfel de lege, ci numai încurajează bigotismul religios 
împotriva cuiva nedorit. ‚Trebuie să existe o încercare răuvoitoare şi premeditată de a scădea 
respectul oamenilor pentru Divinitate şi pentru religia acceptată.’ Aici este punctul vital. Oamenii 
pot aduce blasfemie oricărei alte religii, mai puţin religiei recunoscute, iar această religie este în 
general cea greşită. Creştinismul nu este niciodată popular, religia acceptată; niciodată nu caută să 
fie impus de puterea civilă. ‚Pot fi rostite cuvinte blasfematoare, şi nu vor fi sancţionate dacă nu 
sunt rostite cu răutate.’ Aşadar, legea trebuie să cerceteze intenţiile inimii şi acest lucru se 
realizează ‚prin natura cuvintelor.’ Ei bine, atunci, într-un proces cu juraţi, sunt rostite cuvintele – 
sunt ele rostite într-o manieră răutăcioasă? Acest lucru trebuie înţeles din cuvinte, aşa că este lăsat 
pe seama juraţilor să definească blasfemia şi, pentru că juraţii constituie aproapele nostru, se petrece 
ceea ce Bancroft spune că se întâmpla în perioada coloniilor: ‚Cea mai mare crimă, sau orice 
altceva decid doisprezece oameni.’ Oricine are dreptul absolut de a mustra respectul oamenilor 
pentru religia recunoscută, dacă el crede că este greşită. Nu au fost apostolii cei ce nu au acceptat o 
religie recunoscută pe care oamenii o respectau, şi au trebuit ei să mustre respectul pentru ea? Nu a 
trimis Mântuitorul oameni pentru a face chiar această lucrare? Nu ţintesc aceşti oameni direct către 
această micşorare a respectului faţă de practicile lor? Nu sunt obiceiurile chinezeşti la fel de sacre 
pentru ei pe cât sunt şi pentru noi? Dacă respectul lor nu este micşorat, ce sprijin poate obţine 
creştinismul altfel? Aşadar, nu au oamenii dreptul de a face această lucrare? Evident! Dacă ar 
alunga acum China pe fiecare misionar creştin, nu ar fi respectate principiile enunţate de Justice 
Story şi de alte state care deţin astfel de legi – toate care aparţin unei ‚religii stabilite’? ‚Legile 
împotriva Sabatului creştin nu sunt atât de vrednice de apărat,’ spune Bancoft, ‚dar ele sunt în 
aceeaşi categorie cu legile împotriva blasfemiei.’” 

Vorbitorul citează din legile Pennsylneniei pentru a arăta caracterul legi care interzice blasfemia 
datorită necesităţii publice „de a păstra calmul public.” Ce altceva a mai făcut Roma în zilele 
apostolilor? I-a omorât tocmai pentru că făceau acest lucru. Foarte bine, atunci Roma avea dreptate 
când omora creştinii. Nu a făcut Luther acelaşi lucru şi nu l-a interzis papalitatea? Nu a murit John 
Huss tocmai pentru că făcea acest lucru? Nu a fost atunci guvernul îndreptăţit să-i pedepsească? Şi 
atunci, nu sunt toate aceste legi opuse Evangheliei lui Hristos? Evident că sunt! Vorbitorul a citit 
atunci din aceeaşi lucrare pentru a arăta cum au luat fiinţă deciziile de mai sus – de la o dezbatere 
într-o adunare examinatoare, unul dintre membrii ei spunând: „Scripturile sunt fabule şi spun 
minciuni.” A fost amendat cu 50$ pentru a-l convinge că nu erau fabule şi că nu spuneau minciuni. 
Cât timp va dura în această manieră pentru a-i convinge pe necredincioşi despre adevărul Bibliei? A 
citit o decizie a şefului justiţiei Kent ca şi consecinţă a faptului că a rosti invective la adresa religiei 
era o libertate împotriva liberei exprimări, şi practic că motivul pentru care blasfemia este pedepsită, 
este următorul: blasfemia este o ofensă împotriva religiei populare. Religia creştină este o negare a 
religiei populare, iar Isus a fost acuzat de blasfemie şi ar fi murit din cauza aceasta dacă ei ar fi 
putut s-o demonstreze. El i-a demascat şi a rostit invective la adresa fariseilor şi exponenţilor 
religiei populare, iar pentru ei, El a fost răutăcios, iar ei deţineau chiar principiile acestor decizii. 

Au fost citate din Kent referitoare la acelaşi subiect, ca de altfel şi din Storey şi Bancoft. Legile nu 
sunt rele pentru că blasfemia este bună, ci pentru că statul încearcă să pedepsească un rău cu care el 
nu are nimic de-a face. Domnul Kent recunoaşte că legile nu erau decât continuatoarele legilor 
coloniale care impuneau păzirea Sabatului, moartea prin spânzurătore pentru vrăjitorie, etc., şi alte 
legi asemănătoare apelau la legile englezeşti, care aparţin unei uniuni a bisericii cu statul, şi nu 
republicii, unde acestea sunt diferite. Ele aparţin atunci cu adevărat teocraţiei superstiţioase a zilelor 
coloniale, Mariei celei Sângeroase şi Europei. 

Vorbitorul a citit din nou despre acest lucru din Kent care vorbeşte despre guvernele papale din 
antichitate şi despre Europa papală, pentru a-şi susţine decizia. De ce nu merge la Biblie? Deoarece 
cuvintele lui Hristos nu îl susţin, cu toate că el încerca să-şi fundamenteze decizia pe principiile 
religiei creştine. Porunca creştină de a-ţi „iubi vrăjmaşii” nu sprijină persecuţiile pentru blasfemie. 
Aceste legi au intrat în ţara noastră prin puterea papală, Henry VIII fiind numit apărătorul credinţei 
de către Papa, iar după rebeliunea sa, a fost capul Bisericii Anglicane, ea fiind o adevărată 
papalitate, numai cu Henry VIII ca şi cap în locul Papei. Aşadar, sistemul englezesc este papalitate; 
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numai un pas făcut, şi coloniile noastre, fiind fondate pe legi englezeşti, dintr-o linie directă de legi 
din papalitate şi din tot păgânismul din care a provenit papalitatea. Asemenea legi nu ar trebui să-şi 
găsească niciodată locul în constituţia unei ţări libere. Aceste legi de asemenea, au fost introduse de 
oameni care au presupus că nu se amestecă cu crezul nici unui om, chiar dacă au prevenit un om de 
la a spune ceva rău împotriva religiei recunoscute. Ce drept are o naţiune de a spune cuiva: „Nu ne 
propunem să ne amestecăm cu crezul tău,” dacă ei deţin mijloacele de a stabili ce să creadă? Nu 
implică aceasta inchiziţia? 

 
A sosit doamna White 

 
Înainte cu o seară a sosit doamna White şi a ocupat cortul special ce-i fusese destinat. Devreme în 

dimineaţa următoare ea a fost prezentă la întâlnirea socială şi a vorbit cu oamenii. I-a îndemnat pe 
toţi să-şi lase povara păcatelor la picioarele lui Isus prin intermediul mărturisirii, şi să plece liberi în 
libertatea pe care Isus o oferă. I-a îndemnat să-şi pună încrederea în făgăduinţele lui Isus că le va da 
odihnă tuturor celor ce vor veni la El. I-a rugat pe toţi care aveau de făcut mărturisiri, să le facă la 
debutul întâlnirilor pentru a se bucura din plin de binecuvântarea lui Dumnezeu. I-a fost foarte 
recunoscătoare lui Dumnezeu că i-a îngăduit să-i întâlnească din nou pe fraţii din Kansas, şi şi-a 
manifestat speranţa ca această întâlnire să fie pentru aceşti fraţi cea mai binecuvântată de care au 
avut parte vreodată. S-au făcut aranjamentele ca această doamnă să susţină un discurs zilnic care a 
fost programat la ora 5 în fiecare după-amiază începând de astăzi. Au participaţi mulţi la întâlnirea 
de seară din cort. Furtuna din ziua trecută aşezase praful, vântul nu a cauzat disconfort şi mulţi 
cetăţeni au participat, în special datorită faptului că treizeci şi trei de doamne şi domni din tabără au 
vizitat căminele oamenilor şi le-au explicat natura predicilor şi lecturilor, invitându-i să participe. 

 
Cursul de dimineaţă 

Guvernare civilă şi religioasă (III) 
A. T. Jones 

 
Cursul de dimineaţă a continuat investigarea adevăratei libertăţi religioase, aşa cum a fost discutat 

şi ieri. Vorbind despre impunerea moralităţii, vorbitorul a afirmat că a existat ceva pe care biserica 
l-a impus, şi acest lucru era disciplina, dar nu moralitatea. Dacă ar avea dreptul de a impune 
moralitatea, ar avea dreptul de a pedepsi imoralitatea. Domnul foloseşte biserica pentru a încuraja şi 
asigura moralitatea în lume. Dacă biserica încearcă să facă acest lucru independent, biserica ia locul 
Domnului. Domnul lucrează prin Spiritul prin care, folosind biserica ca şi intermediar, lucrarea este 
îndeplinită. „Vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” Aceste lucruri 
care sunt permise sau nepermise pe pământ, sunt permise sau nepermise şi în cer; numai după ce 
toate au fost făcute potrivit îndemnului Scripturii referitor la acest punct, sau dacă nu, acestea nu 
reprezintă cuvântul lui Dumnezeu de loc. Despre aceasta vom vorbi oricum mai pe larg într-o 
predică viitoare. Reţineţi că linia dintre adevăr şi cea mai puternică obiecţie la el este foarte fină, şi 
pentru a face deosebirea trebuie să gândim cu atenţie, căci Domnul ni le-a prezentat şi ne-a oferit 
ilustraţii în cartea Sa pentru a ne călăuzi. El ne-a oferit spre studiu fiara şi chipul ei, şi dacă 
înţelegem ce este cu adevărat fiara, vom fi capabili de a înţelege şi ce este chipul ei. Aşadar, păstraţi 
clară deosebirea între moralitate şi partea civilă, cea dintâi referindu-se la gândurile noastre, 
emoţiile şi sentimentele; cea de-a doua luând cunoştinţă numai de faptele exterioare; şi de asemenea 
să reţinem deosebirea în acele lucruri civile care se referă la legătura noastră cu oamenii şi 
supunerea noastră faţă de Dumnezeu. Dacă oamenii se unesc în vederea protecţiei, ei trebuie să 
respecte spre exemplu proprietatea vecinilor lor. Statul interzice furtul, nu dintr-un motiv religios, ci 
din punct de vedere civil. Dacă cineva venerează un idol, este un imoral, dar statul nu-l poate 
cataloga astfel, ci numai ca antisocial. Dacă un om fură, aceea nu este imoralitate. Imoralitatea a 
început înainte. El a fost imoral înainte de a fura, şi când a furat a devenit antisocial. Imoralitatea 
manifestată în exterior devine act antisocial. Nimic din prima tablă a decalogului nu poate deveni 
act antisocial dacă nu este manifestat. Un om care are alţi dumnezei este pur şi simplu imoral dar nu 
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vatămă pe nimeni de vreme ce nu este antisocial, şi nu poate fi atât timp cât nu este comis un fapt 
care afectează o altă persoană. 

Vorbitorul a citit apoi din „Schaff’s church” şi a adus un argument pentru a arăta că a vorbi 
împotriva religiei populare înseamnă a vorbi împotriva legii, dar problema este că statul nu are nici 
un drept de a deţine o religie, nici un guvern pământesc nu are dreptul de a pedepsi pe cei ce sunt 
împotriva religiei, sau să impună respectarea ei. Citatul a fost după cum urmează: „A afirma că 
religia este o înşelătorie înseamnă a desfiinţa toate îndatoririle prin care sunt menţinute societăţile 
civile; iar creştinismul este o parte a legii Angliei şi de aceea a dezonora religia creştină înseamnă a 
vorbi împotriva legilor.” Referindu-se la faptul că a vorbi împotriva religiei înseamnă a desfiinţa 
toate îndatoririle civile ale indivizilor, vorbitorul a arătat că obligaţia rămâne intactă, indiferent de 
schimbarea care intervine în crezul religios. 

 
Solia îngerului al doilea 

D. T. Jones 
 
Prezbiterul D. T. Jones preşedintele conferinţei Missouri şi secretarul conferinţei generale a 

vorbit la ora 10 despre „Solia îngerului al doilea,” de obicei un gând dificil de prezentat fără a 
ofensa prezentând în mod clar punctul esenţial care constituie substratul său. Se poate ca pe 
parcursul acestei prezentări să discutăm despre câteva puncte care sunt secundare, însă să le 
analizăm ca fiind principale. Citim Apocalipsa 14:8. „Şi apoi a urmat un alt înger care a spus: ‚A 
căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, pentru că a făcut ca toate popoarele să bea din vinul 
mâniei adulterului ei.’” Apoi a spus: „Problema pare a fi că cei descrişi aici au comis un asemenea 
blestem încât Dumnezeu a fost nevoit să se despartă de ei, şi El le cere copiilor Săi să se despartă de 
ei. Legea lui Dumnezeu constituie fundamentul guvernării Sale, iar în momentul în care un popor se 
opune legii Sale, ei sunt în răzvrătire. Dacă răzvrătirea este călcarea guvernării lui Dumnezeu şi este 
păcat, este călcarea legii Sale; pentru a reveni în armonie cu Dumnezeu trebuie să revină la 
supunere faţă de legea lui Dumnezeu. Dumnezeu oferă puterea de a reveni la supunere prin Isus 
Hristos, şi aş vrea să fiu bine înţeles atunci când vorbesc despre revenirea la o astfel de supunere. 
‚Babilon’ este o expresie simbolică împrumutată din Geneza 11, la înălţarea turnului Babel şi 
înseamnă ‚confuzie,’ aşa că revenim la acea perioadă pentru a descoperi debutul acestuia care a 
rezultat în final la căderea Babilonului. În Geneza 10 şi 11 descoperim că cei răi s-au despărţit de 
cei neprihăniţi în locul lui Dumnezeu, astfel că s-au răspândit pe suprafaţa pământului şi au început 
să clădească un turn, unul dintre scopuri fiind de a venera idoli şi pentru a-i salva de un alt potop, şi 
prin a atinge norii ei aveau să afle motivul pentru care s-a declanşat potopul. În toate acestea 
descoperim fiecare element al rebeliunii, sfidării, răzvrătirii deschise împotriva voinţei lui 
Dumnezeu, întorcându-se de la adevăratul Dumnezeu şi venerând dumnezei străini. Baal, 
dumnezeul principal, în opoziţie faţă de voinţa lui Dumnezeu, este cel care, atunci când se va 
dezvolta pe deplin, îl va despărţi pe om de Dumnezeu atunci când vor ajunge atât de departe încât 
Dumnezeu va fi nevoit să-i respingă şi să-Şi aducă la îndeplinire lucrarea printr-un alt popor. 

Acum aş dori să urmărim acest element de-a lungul Scripturilor şi să observăm că aceasta este 
mereu consecinţa. Motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Avram a fost acela de a păstra 
cunoaşterea de Sine în lume şi de a păstra un popor pentru Hristos. Făgăduinţa Sa includea înălţarea 
poporului ca naţiune pentru a fi un exemplu pentru toate naţiunile din jurul lor. Dar păcatele lor au 
împiedicat realizarea acestui lucru iar Dumnezeu i-a trimis în robie pentru ca pe această cale scopul 
Său să poată fi realizat. Oricum, aceste naţiuni erau păgâne şi idolatre, dar cunoaşterea adevăratului 
Dumnezeu a fost făcută cunoscută regelui în aşa manieră încât el a fost obligat să-L recunoască; 
dar, în loc de a-L venera, el s-a întors la idolii lui şi a impus acest lucru sub pedeapsa cu moartea. 
Aici s-a manifestat sfidarea la adresa lui Dumnezeu şi răzvrătire împotriva legii lui Dumnezeu, şi 
prin faptul că a făcut acest lucru, s-a aşezat într-un loc în care Dumnezeu nu l-a mai putut ajunge. 
Aici avem un exemplu de cădere şi respingere a unei mase confuze de păgâni, similară cu cea 
existentă în lume astăzi. Acum, ajungând în timpul lui Hristos, Îl descoperim pe El şi pe apostolii 
Săi prezentându-L lumii pe adevăratul Dumnezeu. Trecând peste veacuri, ajungem la papalitate care 
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a adus confuzie şi în final sfidându-L pe Dumnezeu, şi obligându-i pe bărbaţi şi pe femei sub 
pedeapsa cu moartea să calce legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a respins atunci catolicismul şi l-a 
ridicat pe Martin Luther pentru a prezenta adevărata lumină. Apoi avem căderea protestantismului 
şi respingerea sa de către Domnul. Nu prin protestantism va fi dată lumii ultima solie. Descoperim 
că Babilonul – toate religiile false – sunt împărţite în trei; noi credem că acestea sunt păgânismul, 
catolicismul şi protestantismul. Deschizând la Zaharia 13:8,9, ne este prezentată aceeaşi împărţire. 
Ultimei dintre aceste trei, i s-a aplicat un test, şi prin intermediul acestui test se dezvoltă un popor 
care cheamă numele Lui; de ce se referă în acest text profetul la o parte? 

Mergând mai departe, descoperim unde şi cum merge solia îngerului al treilea. Există vreo 
adresare pentru păgâni sau pentru catolici în cadrul soliei? După câte ştiu, solia merge la protestanţii 
de pe întreg pământul. Dar nu pot şi ceilalţi să fie mântuiţi? Cu siguranţă, şi nici nu am afirmat 
altceva vreodată, dar păgânismul, ca şi sistem religios, alături de catolicism de asemenea, L-au 
respins pe Dumnezeu, iar încercarea din ultimele zile formează un popor din categoria pe care 
Dumnezeu nu a respins-o. Noi aşteptăm căderea Babilonului, şi întrebarea este când se va petrece 
lucrul acesta. Eu cred că acest lucru se va împlini în momentul în care protestantismul va întoarce 
spatele legii lui Dumnezeu şi îi va obliga pe oameni sub pedeapsa cu moartea să calce poruncile lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta s-a mai făcut, dar Babilonul a existat înainte de căderea lui şi poate cădea 
înainte de a fi respins de Dumnezeu. De fiecare dată când respinge lumina, are loc o cădere morală 
şi o retragere parţială a Spiritului şi puterii lui Dumnezeu, dar nu într-o asemenea măsură în care va 
fi atunci când vor persecuta în final poporul lui Dumnezeu şi când vor încerca să-i oblige sub 
pedeapsa cu moartea să calce legea lui Dumnezeu. Atunci vor fi respinşi iar poporul lui Dumnezeu 
va fi chemat afară dintre ei. Ideea principală nu constă în rodul pe care l-a produs, ci în ceea ce 
cauzează căderea – respingerea însăşi. Respingerea nu se găseşte atât de mult în apariţia acelui 
popor, ci în fapta comisă. Atunci respingerea este cea care cauzează căderea, şi nu rezultatele 
căderii aşa cum vedem în jurul nostru. 

 
Guvernarea bisericii (I) 

A. T. Jones 
 
Predica de seară ce a fost susţinută de prezbiterul A. T. Jones a constituit o continuare a 

predicilor despre „Guvernarea Bisericii.” La început vorbitorul a spus: „În Matei 25:14,15, şi în 
deosebi în 15, se arată că Dumnezeu oferă fiecăruia dintre noi conform cu abilităţile sale. Biserica 
este trupul lui Hristos iar calitatea noastră de membrii în ea presupune a fi membrii în trupul lui 
Hristos şi membrii unii altora, biserica fiind asemenea trupului omenesc, cu Hristos fiind capul 
fiecărui membru, capul direcţionând pe fiecare membru, voinţa Sa, voinţa tuturor, fiecare şi toţi 
fiind supuşi lui Hristos, şi niciodată voinţa unuia controlând pe un altul, ceea ce ar însemna a aşeza 
voinţa umană în locul lui Hristos, membrii fiind astfel direcţionaţi, vor fi modelaţi de voinţa 
omenească şi nu potrivit voinţei Sale. Dacă Hristos oferă întreaga abilitate, toţi ar trebui să vină la 
El ca la un izvor, dar fiecăruia i-a dat potrivit cu propria sa abilitate de a folosi darul. Aşadar cel 
care a făcut din cei doi talanţi încă doi este tot atât de bun ca şi cel care a făcut din cinci, încă cinci. 
Şi Hristos este Cel ce a dăruit fiecăruia; nimeni nu face excepţie. De aceea, nimeni să nu fie 
asemenea celui ce nu a avut decât un singur talant şi care a crezut că nu are nici un talant, şi nu a 
făcut nici un efort. Această parabolă vorbeşte despre noi. Fiecare deţine ceva pe care nimeni nu-l 
posedă. Asta vrea să spună prin ‚după abilitatea lui,’ şi personalitatea este cea pe care o foloseşte 
Hristos pentru a aduce la îndeplinire lucrarea Sa aici în lume. El aşează Spiritul Său asupra acelei 
personalităţi şi o foloseşte pentru propăşirea cauzei Sale. Aşa că nu este adevărat ce spun unii, că 
nimeni nu are nici o influenţă. Toţi exercită o influenţă mai mare sau mai mică asupra celor din 
jurul său, şi de cele mai multe ori o influenţă rea, aşa că noi trebuie să veghem ca influenţa noastră 
să fie mereu una bună. 

Atunci Hristos poate să împlinească prin talentul tău ceea ce nu poate face prin nimeni altcineva. 
El foloseşte talentele noastre pentru a-i influenţa pe alţii spre studiul adevărului. Acest lucru este 
ilustrat în predica lui Pavel şi a lui Apolo şi Petru, unul influenţându-l pe altul, şi altul pe celălalt, şi 
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Dumnezeu peste toţi, şi Hristos în toţi. 1 Corinteni 3:4-8; 1:11-13. Toţi erau lucrătorii lui Hristos, şi 
fiecare lucra potrivit abilităţilor sale, iar fraţii ar trebui să-i dea slavă lui Dumnezeu. Era datoria 
fiecăruia de a oferi cea mai puternică reprezentare pentru Hristos, şi fiecare dintre noi ar trebui să 
facă la fel, pentru că Hristos poate oferi prin fiecare o reprezentare pe care n-o poate oferi prin altul. 
Aşadar, Hristos doreşte să fim noi înşine şi nu altcineva. Există cei care doresc să fim asemenea lor, 
iar alţii doresc să fie ei înşişi şi altcineva de asemenea. Unii ca aceştia îşi distrug personalitatea şi se 
despart pe ei înşişi de Hristos. Scolasticii şi alţii copiază deseori inconştient de la alţii.” Vorbitorul a 
făcut referinţă la Malanchthon, Luther, Lorenzo Dow şi alţii pentru a ilustra modul în care 
trăsăturile sunt folosite de Hristos pentru o anumită lucrare ce trebuie realizată, şi pentru a arăta că 
nimeni nu ar trebui să copieze de la altul, ci toţi să copieze de la Isus, căci altfel vom intra sub o 
influenţă omenească şi nu divină. 

În Hristos se găseşte întreaga plinătate a influenţei divine iar dacă noi copiem de la o fiinţă 
umană, lucrarea noastră nu va avea o influenţă divină, ci una umană. Atunci este necesar ca fiecare 
să înveţe numai de la Hristos, altfel vom răspândi o influenţă omenească în locul celei cereşti. 
Niciodată să nu copiaţi după altul sau să adoptaţi stilul sau particularităţile altora. Dacă fiecare ar fi 
impresionat de Spiritul lui Dumnezeu, întreaga lucrare va avea o influenţă divină şi va fi bine 
realizată. Poate că nu va fi realizată în stilul meu sau al tău, care reprezintă singura cale după care 
poţi acţiona; dar aceasta nu înseamnă că nu trebuie să înveţi metode mai bune, dar când găseşti o 
cale mai bună, singurul mod în care o poţi aplica, este în propriul tău mod. Mântuitorul a afirmat în 
Matei 23:8 că nu există decât un singur Învăţător, şi noi toţi suntem fraţi. Să nu uitaţi niciodată acest 
lucru. Iacob în capitolul 3:1 ne spune să nu ne luptăm pentru conducere. Dacă tu faci o lucrare ce nu 
se potriveşte ideilor mele, este dreptul meu de a o condamna? Dacă fac acest lucru, pe al cărui loc 
mă aşez? Tu eşti responsabil pentru mine, sau Hristos este? El este capul tău şi nu eu, şi voinţa Lui 
este voinţa ta. Romani 14:4. Nu am dreptul de a dicta slujitorului altui om cum să-şi facă lucrarea. 
Nu înseamnă că dacă nu este făcută după cum aş face-o eu, nu-i place lui Dumnezeu. Ideea este de a 
afla care este voia lui Dumnezeu şi de a o aduce la îndeplinire cum putem mai bine potrivit 
abilităţilor noastre. Hristos este Învăţătorul, iar lucrarea Sa trebuie realizată potrivit abilităţilor tale – 
sfinţind-o pentru Sine, şi de aceea eu nu am nici un drept de a te determina să faci lucrurile potrivit 
metodelor mele, deoarece prin aceasta mă fac pe mine însumi un învăţător. Fraţilor, haideţi să 
renunţăm la acest lucru. „Să nu aveţi mai mulţi învăţători.” Acesta este principiul cel corect şi 
adevăratul principiu al independenţei, dar poate fi dus la extreme şi să devină încăpăţânare. El 
doreşte să fim independenţi în originalitatea noastră, dar dependenţi de voinţa şi călăuzirea Sa care 
va reţine încăpăţânarea şi despărţirea. Să existe independenţă de acţiune, dar unitate în scop, toţi 
călăuziţi de o singură voinţă, iar lucrătorii împreună „conlucrători împreună cu Dumnezeu.” Când 
această unitate va domina, lucrarea lui Hristos va prospera aşa cum n-a făcut-o înainte. 

 
Predica de seară 

Dezavantajele legislaţiei religioase (III) 
A. T. Jones 

 
„Pe cel ce-l face Fiul liber, este cu adevărat liber, a spus Mântuitorul, şi eliberându-i din punct de 

vedere religios, el i-a eliberat din toate punctele de vedere. Sclavii erau cei eliberaţi de Hristos, iar 
stăpânii au devenit slujitorii lui Hristos. Fără libertatea religioasă nu poate exista libertatea civilă. 
Făcându-i pe oameni liberi, Mântuitorul i-a legat de Sine şi de Dumnezeu într-o legătură ce nu 
poate fi ruptă, şi nimic nu ne poate despărţi de El. Iar apostolii au fost trimişi în lume pentru a 
învăţa întreaga omenire acest lucru. Însă guvernul Roman s-a extins pe întregul pământ iar legea sa 
spunea că nici un om nu avea voie să aibă vreun alt dumnezeu în afară de cei recunoscuţi de Roma. 
Dumnezeul creştinilor nu era acceptat, şi de aceea Dumnezeu era străin guvernului. O altă lege 
interzicea sub pedeapsa cu exilul sau moartea introducerea unei noi religii, iar creştinii, prin faptul 
că predicau creştinismul, s-au aşezat în opoziţie cu legile care existau cu mult timp înainte de a fi 
vreun creştin. Legea nu fusese adoptată datorită lor, şi de aceea ei nu puteau spune că erau 
persecutaţi atunci când erau pedepsiţi. Aşa că a pretinde dreptul de a-L predica pe Hristos 
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reprezenta în ochii romanilor răzvrătire împotriva guvernului. Neander spune că „ideea de stat era 
cea mai înaltă idee a eticii cunoscută de romani,” şi de aceea pentru un roman, ceea ce spunea legea 
era drept. Aceasta includea cea mai înaltă idee a binelui – cel mai mare bine pe care un om îl putea 
realiza. Dar pentru un creştin, în cadrul creştinismului exista un bine cu mult superior, ceea ce îl 
aşeza pe cel al romanilor pe un loc secundar. A pretinde Romei să adopte o poziţie de subordonare 
însemna trădare. Geniul Romei constituia zeitatea supremă. Guvernul Romei nu îşi avea slava sau 
onoarea de la proprii zei, ci de la statul însuşi. Orice spunea legea romană era bun şi putea fi adorat; 
dar numai aceasta. În procesul de cucerire al celorlalte naţiuni şi zei, ideea că statul era suprem, era 
fixă, fiind aplicată chiar şi naţiunii ebraice şi dumnezeului lor. Astfel că, atunci când creştinii au 
predicat un Dumnezeu superior, acest lucru era trădare iar creştinii au devenit trădători. Romanii 
erau foarte geloşi pentru zeii lor.” 

Apoi a atras atenţia asupra unei idei sau maxime păgâne greşite. „‚Vocea poporului este vocea lui 
Dumnezeu.’ Un astfel de lucru nu ar trebui să existe. Standardul Romei a înglobat această idee. 
Senatul şi poporul Romei reprezentau vocea lui Dumnezeu.” Citând din „Guvernul Civil,” 
vorbitorul a spus: „‚Cu cât mai înălţat devenea un roman, cu atât mai puţină libertate avea. … 
Întreaga datorie a omului se rezuma la a-şi păstra casa în ordine şi să fie un cetăţean devotat şi umil 
al statului.’ Aşadar, religia creştinilor era direct opusă legilor romane, iar creştinii erau în mod 
necesar vinovaţi de înaltă trădare. Roma nu putea tolera acest lucru, aşa că imperiul Roman a impus 
legile şi a pedepsit călcarea lor. Acum, dacă ideile religioase sunt adecvate pentru legislaţie, atunci 
Roma nu i-a persecutat niciodată pe creştini – ea pur şi simplu a impus legea. La fel şi Anglia şi 
propria noastră ţară împreună cu quakerii, etc. Impunerea legii este dreaptă şi nu poate fi numită 
persecuţie. Dacă legea avea dreptate, uciderea creştinilor era dreaptă. Dar oamenii din această ţară 
nu au nevoie de a se manifesta împotriva romanilor atât timp cât ei caută să emită legi pentru ‚ziua 
Domnului’ şi de a impune păzirea lor. Papalitatea, mergând după acelaşi principiu, a impus legile 
simplu. Tot ceea ce i-a fost făcut lui Huss când a fost ars, constituia impunerea legii. Ceea ce 
trebuie să facem este ceea ce au făcut creştinii, şi anume a afirma că legea romană era greşită şi că 
ei nu aveau nici un drept de a emite astfel de legi. I-au dat împăraţii romani în judecată pe creştini? 
Au făcut ei lucrul acesta? Împăratul a incendiat Roma şi apoi a aruncat vina pe creştini, arzându-i şi 
torturându-i. Nu a fost rostită nici o pretenţie a impunerii legii în acest caz. Domitian l-a exilat pe 
Ioan pe insula Patmos, dar aceasta nu a fost persecuţie. S-a întâmplat ca Ioan să atragă asupra sa 
suspiciune împreună cu mulţi alţii, şi a fost exilat în loc de a fi executat; dar lucrul acesta nu avea 
nimic de-a face cu creştinismul lui. Succesorul lui Domitian nu a făcut tot ceea ce a făcut Domitian, 
şi, printre altele, l-a rechemat pe Ioan. Patru dintre cei mai buni împăraţi pe care i-a avut Roma 
vreodată – Traian, Adrian, Antonius Pius şi Marcus Aurelius – au fost cei care i-au persecutat pe 
creştini, iar lucrul acesta a constituit întotdeauna o taină pentru scolaşti. Aceştia au impus legile 
pentru că le-au respectat, dar tiranilor nu le-a păsat de legi, şi astfel creştinii au fost lăsaţi în pace. 
Aşadar, atunci când legile erau încălcate în timpul împăraţilor buni, legile erau impuse; dar nu 
acelaşi lucru se întâmpla şi sub tirani. Aşadar, răutatea nu se găsea în oameni ci în legile care nu 
permiteau ca fiecare naţiune să deţină propriul ei cod de legi.” 

Vorbitorul a citit apoi din „Istoria Romei” de Gibbon pentru a arăta modul în care aceşti împăraţi 
au impus legile iar alţii nu le-a acordat nici o atenţie; apoi scrisorile lui Pilni către Traian 
întrebându-l ce să facă, iar Traian i-a răspuns să nu-i caute pe creştini, dar dacă este informat 
împotriva lor, legea trebuie să fie impusă dacă nu se vor supune. Un guvern nu are altă alternativă în 
afară de a impune legea sau de a abdica. Guvernul nu-i căuta pe creştini, dar populaţia putea face o 
revoltă dacă se producea vreo calamitate, iar creştinii ar fi fost învinovăţiţi şi ar fi fost aruncaţi la 
fiare sau ucişi într-un alt mod. În final, Adrian a emis un decret ca nici un creştin să fie acuzat şi toţi 
răsculătorii să fie reţinuţi în locul creştinilor împotriva cărora nu se putea face nimic, cu excepţia 
celor cerute de lege. Antonius Puis nu a emis nici un edict împotriva creştinilor, dar el a îngăduit 
revoltele iar acestea au reaprins persecuţiile împotriva creştinilor. Dar Marcus Aurelius a emis un 
decret de a-i vâna şi nimici pe creştini datorită respectului faţă de lege. Acestea sunt singurele 
persecuţii comise până în perioada lui Decius. 

Vorbitorul a citit apoi din aceeaşi lucrare despre Comodus Caracalis şi alţi tirani ai Romei pentru 
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a arăta că nici unul dintre ei nu i-a persecutat pe creştini şi nu au impus legea, cu toate că au umplut 
Roma cu sângele duşmanilor lor, Caracula omorând mai mult de 20.000, fiind numit „duşmanul 
universal al omenirii.” Se poate ca şi creştinii să fi suferit împreună cu alţii, dar nu datorită faptului 
că erau creştini. Deci, în ceea ce-i priveşte pe împăraţii Romei, nu se poate spune că i-au persecutat 
pe creştini. Totul a venit de la vecinii lor care i-au denunţat, iar legea a trebuit să fie impusă. 

Vorbitorul a citit din lucrarea sa „Guvernul Civil” diferite citate despre această chestiune din 
diferiţi autori pentru a arăta cât de imposibil era pentru un creştin de a participa la o adunare publică 
sau chiar să participe la nunta propriei fiice, sau la înmormântarea propriilor rude, deoarece toate 
ceremoniile erau în onoarea zeului, iar el nu putea lua parte la ele, deoarece prin asemenea refuz 
atrăgea ura vecinilor săi, aşa că un creştin nu era niciodată în siguranţă, zi sau noapte, fiind expus la 
răzbunare publică în orice clipă. Problema era în legile care ofereau populaţiei posibilitatea de 
persecuta şi de a se plânge de creştini. Atunci când erau arestaţi, magistraţii încercau să-i salveze, 
cerându-le să stropească pur şi simplu cu puţină tămâie pe altar, caz în care erau iertaţi şi puteau să-
şi obţină libertatea. Dar, datorită refuzului lor, magistratul devenea furios la „nesubordonarea” lor şi 
îi pedepsea cu maximum cerut de lege, practic fiind omorâţi pentru nesubordonarea lor şi nu pentru 
mituirea legii. Unii le ofereau creştinilor spre vânzare certificate care îi protejau, şi dacă refuzau, îi 
putea omorî pentru a nu fi denunţat. Dar, pentru că aceşti bărbaţi, femei şi copii şi-au exprimat 
dreptul de a se închina lui Dumnezeu potrivit cu propria lor conştiinţă, dumneavoastră şi cu mine 
putem fi aici în această seară pentru a reclama dreptul nostru la libertate religioasă, un drept de care 
oamenii încearcă să ne deposedeze, şi se va renaşte acelaşi spirit al persecuţiei cum a existat în 
vechea Romă. 
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Adunarea de tabără 

O zi noroasă dar foarte plină la Forest Park 
 

Prezbiterul Farnsworth nu a venit – Predica doamnei White 
de după-amiază – Întâlniri cu vizite ale agenţilor – Predicile 

şi prelegerile zilei. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Forest Park, Ottawa, Kan., 10 Mai – O ploaie puternică în 
timpul nopţii a îngreunat deplasarea şi într-o anumită măsură prezenţa a scăzut, dar la discursul de 
după-amiază al doamnei White, prezenţa a crescut, iar prelegerea de seară a prezbiterului Jones a 
atras pe mulţi din oraş. La ora 5, în cadrul întâlnirii sociale, doamna White a făcut un îndemn de 
inimă care i-a atins pe mulţi, iar discursul ei de la 2:30 îl redăm integral. 

Au mai fost ridicate câteva corturi şi poate fi văzută o întreagă aşezare. Domnul E. W. Farnsworth 
a venit ieri şi a anunţat că prezbiterul Farnsworth este prea ocupat cu îndatoririle sale de la colegiul 
din Battle Creek pentru a părăsi aşezământul. 

 
Au fost tipărite lecţii speciale pentru următoarea şcoală de Sabat, şi se crede că aceasta va avea 

foarte mult succes. 
 

Predica de dimineaţă 
Guvernare civilă şi religioasă (IV) 

A. T. Jones 
 
Apostolii au fost trimişi pentru a predica Evanghelia, iar scopul acesteia era de a forma un popor 

din lume, de a-i mântui de păcatele lor şi de a-i readuce în armonie cu guvernarea lui Dumnezeu; 
aşadar, fundamentul Evangheliei este recunoaşterea guvernării lui Dumnezeu, care este supremă. În 
Roma, guvernarea supremă era statul roman, iar cea mai nobilă idee era aceea de păstrare a statului, 
această idee este cea care predomină şi astăzi – că oamenii nu pot pretinde dreptul lor de a-L venera 
pe Dumnezeu potrivit cu propriile lor idei, dacă acest lucru violează legile statului. Noi ştim că 
Dumnezeu a limitat puterea statului, pe scurt, la relaţia dintre om şi aproapele lui. Legea romană 
interzicea închinarea la alţi zei. „Veneraţi zeii potrivit legilor ţării noastre şi îndemnaţi-i şi pe toţi 
ceilalţi să facă la fel,” astfel că în momentul în care oamenii din zilele noastre încearcă să facă acest 
lucru, ei repetă acelaşi principiu păgân. Acest principiu este foarte răspândit acum, şi în momentul 
în care este adoptată o religie naţională, va fi vorba de un principiu păgân (chiar dacă se pretinde a 
fi creştin); aşadar, vom avea o credinţă protestantă amestecată cu cea catolică; şi astfel, o 
întruchipare a papalităţii, un creştinism păgânizat. În vechime profeţiile erau înţelese după 
împlinirea lor, dar solia îngerului al treilea este înţeleasă înainte pentru că aceasta avertizează 
împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, care trebuie să fie o întruchipare vie. Dacă trebuie s-o 
înţelegem, s-o preîntâmpinăm şi să descoperim răul din ea, trebuie s-o înţelegem pe deplin. Pentru a 
înţelege o contrafacere este necesar a studia originalul. Dacă studiem contrafacerea ne pierdem 
timpul – pentru a înţelege chipul trebuie să studiem papalitatea, părintele, originalul. Trebuie să 
studiem naşterea papalităţii şi apoi vom cunoaşte ce a ieşit din ea, deoarece oamenii de astăzi 
trebuie avertizaţi împotriva pericolului. Oricum, reţineţi că oamenii vor vedea toate acestea, dar 
acum ei fac primii paşi care conduc spre acest lucru, dar ei nu văd pericolul. 

Dumnezeu ne-a dat lumina acestei solii pentru a-i avertiza pe oameni şi pentru a le arăta răul care 
va veni. Înainte, biserica a acoperit păgânismul şi l-a numit creştinism, şi acelaşi lucru se face acum. 
La vremea aceea creştinii nu au respectat religia stabilită iar Roma a declarat mărturisirea şi 
apărarea oricărei religii noi ca fiind trădare, cu toate că legile au fost adoptate înainte de apariţia 
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creştinismului, aşa că acţiunea creştinilor însemna înaltă trădare pedepsită cu moartea; claselor de 
jos cărora s-a adresat creştinismul în general, Pavel le-a spus că erau gunoiul lumii. Evreii erau de 
asemenea dispreţuiţi de către romani, aşa că dacă cei mai dispreţuiţi dintre cei dispreţuiţi se 
răzvrăteau, aceasta era obrăznicie în ochii romanilor. 

Când au fost daţi în judecată, ei au refuzat să se supună şi au preamărit legea lui Dumnezeu chiar 
până la moarte, negând faptul că „vocea poporului era vocea lui Dumnezeu,” şi astfel introducând o 
nouă religie. Statul nu avea decât o singură alternativă – de a impune legea. Statul nu a dorit să 
persecute, ci numai a trebuit să impună legea. Nici un creştin nu se putea simţi în siguranţă şi viaţa 
îi era în pericol din partea împăraţilor (numai doi dintre ei până în perioada lui Decius au emis legi 
împotriva creştinilor); deoarece cu ocazia fiecărei sărbători şi fiecărui jubileu în onoarea zeilor 
creştinii erau obligaţi să se reţină de la orice activitate, ei erau expuşi la ura vecinilor şi prietenilor 
care se plângeau de ei şi îi aduceau înaintea tribunalelor. Cei mai buni dintre împăraţi, respectând 
legile, i-a forţat cu mânie, dar tiranilor nu le-a păsat deloc de lege, i-a lăsat nepedepsiţi. Greşeala 
atunci nu se găsea în oamenii care au guvernat, ci în sistemul legilor care le-a oferit oamenilor 
posibilitatea de a persecuta. 

Biserica papală pretinde că nu a omorât niciodată pe cineva, ci că erau numai impuse legile civile, 
însă legile erau dictate de biserică şi puterii civile i se spunea să execute ordinele papalităţii, sau 
erau excomunicaţi. Un om scăpat de constrângere este o persoană scăpată de Satan, indiferent cât de 
bun era la început, dar slava creştinismului constă în faptul că Spiritul lui Dumnezeu este deasupra 
tuturor, iar această constrângere dă naştere la sfinţi. Dacă sistemul papal devine naţional aici, ce va 
rezulta? De ce vor fi impuse legile? Să luăm cazul din Arkansas ca exemplu desăvârşit. Să vă citez 
din argumentul curţii supreme: „Argumentul apelantului se reduce la aceasta: că datorită crezului 
conştiincios care îi permite de către legea lui Dumnezeu să lucreze duminica, el poate viola fără 
teamă de urmări legea care îl declară în afara legii dacă face acest lucru; dar crezul religios al unui 
om nu poate fi acceptat ca justificare a unei fapte declarate criminale de către legea statului.” 

Aici este clar subliniat faptul că crezul religios al unui om nu poate oferi vreo scuză pentru 
nesupunerea faţă de legi. Acesta este principiul păgân al Romei, iar Arkansas nu este diferit de ceea 
ce vor deveni şi alte state dacă va fi adoptat acest sistem. Acesta este numai un argument păgân şi 
aceasta este tot ceea ce ei vor descoperi în el. De mulţi ani noi i-am avertizat pe oameni că acest 
eveniment va urma, dar ei au râs de noi. Acum se încearcă introducerea lui, iar ei vor spune: „nu va 
fi adoptat niciodată ca lege.” Când va deveni lege, vor apune: „nu va fi impusă niciodată,” iar când 
va fi impusă vor argumenta: „este drept a impune o lege.” Aşadar, aşa cum vechii creştini au trebuit 
să apere legea chiar sub ameninţarea cu moartea, tot aşa va trebui să facem şi noi. Ei nu lucrau 
pentru ei înşişi, şi nici noi nu facem acest lucru. Această solie care ne este dată trebuie să meargă la 
fiecare naţiune, neam, popor şi limbă. Oamenii eminenţi nu vor veni la întâlnirile noastre de tabără 
şi nici altundeva, deci ei vor trebui să audă aceste adevăruri de la noi din închisoare şi de pe băncile 
curţii – aşa că noi va trebui să la spunem oamenilor că legea este greşită. Creştinii nu au pretins 
niciodată o clauză şi nici noi nu putem face acest lucru. Va fi o sancţiune a sistemului. Nu este 
treaba noastră a cere clauze de excepţie, ci de a ţine adevărul împotriva potopului de rău ce va urma. 
Curând fiecare dintre noi va fi numit blasfemator deoarece susţinem că duminica nu este Sabatul şi 
că mişcarea prezentă este o întruchipare a papalităţii; dar Dumnezeu ne-a dat solia pentru lume şi 
aceasta este lucrarea noastră, iar puterea lui Dumnezeu ne va susţine. 

 
Neprihănirea prin credinţă 

E. G. White 
 
„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci oricine cere, primeşte; 

şi cel ce caută, găseşte; iar celui ce bate, i se va deschide. Cine este omul acela dintre voi, care, 
dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci, 
dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care 
este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi 
voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.” – Matei 7:7-12. Aici avem o promisiune 
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de la Dumnezeu, şi aş dori ca toţi cei ce stau înaintea mea să o creadă. „Tot ce nu vine din credinţă 
este păcat,” şi dacă venim şi cerem fără credinţă şi Dumnezeu ne-ar binecuvânta, noi nu am 
recunoaşte şi nici aprecia aceasta. Avem nevoie de o credinţă vie, activă şi de o deplină dependenţă 
de Dumnezeu, ca şi când am fi copilaşi, şi atunci cererile noastre vor fi ascultate. Dar unul spune: 
„Eu nu simt aşa cum aş vrea să simt. Eu vreau să simt aşa.” Lucrul acesta este suficient şi îl întâlnim 
deseori, dar nu trebuie să faci din sentimente criteriul pentru credinţa ta, sau vei pierde multe 
binecuvântări preţioase. Sentimentele nu sunt credinţă. Uneori eu însămi am simţit într-un fel şi am 
încercat să cad de acord cu Dumnezeu că dacă El ar face asta sau cealaltă, şi eu voi face aşa sau aşa. 
Dar sentimentele sau partea emoţională, sau cuvintele lui Dumnezeu sunt cele ce ne asigură că 
suntem copiii lui Dumnezeu? Dacă dovedim credinţă nelimitată în Dumnezeu, aceasta ne va ridica 
deasupra dificultăţilor şi nedumeririlor. Dumnezeu a spus aceasta, iar cuvântul Său este de neclintit. 
Veniţi la El, crezând că El va face exact aşa cum a spus. Ne este făgăduit că ne vor fi date daruri 
bune de către Tatăl nostru dacă I le cerem. Atunci nu ar trebui să ne aducem cazurile înaintea Sa 
mai des decât o facem, şi să credem că El ne va ajuta deoarece El ne cunoaşte slăbiciunile şi dorinţa 
noastră după neprihănire şi că El trebuie să vină înăuntru pentru a ne suplini lipsa? Aş dori să 
cunoaşteţi ce înseamnă să ai o credinţă vie în Dumnezeu. Niciodată nu vom fi capabili de a cunoaşte 
adâncul noroiului din care am fost scoşi, numai dacă vom înţelege printr-o credinţă vie lungimea 
corzii care a fost lăsată în jos din cer pentru a ne ridica – lanţul viu al milei pe care El l-a lăsat jos 
pentru ca noi să putem ca, prin credinţă, să ne agăţăm întreaga noastră povară pe el, pentru ca să fim 
cu adevărat vindecaţi prin sângele lui Isus Hristos, iar neprihănirea Sa să devină a noastră. 

Ce L-a făcut să vină pe pământ, să renunţe la haina Sa împărătească, la coroana şi la slava Sa, la 
poziţia Sa de una cu Tatăl, să-Şi îmbrace divinitatea cu umanitatea, şi să vină aici pentru a purta 
lupta cu puterile întunericului pentru binele nostru? De ce nu ne-a lăsat pe noi să facem acest lucru? 
Pentru că noi am căzut, iar puterea divină trebuie adăugată naturii noastre finite pentru a-i conferi 
succesul, pentru a ne oferi o speranţă la viaţa veşnică. Un înger nu ar fi putut face această lucrare. 
Cum ar fi putut înţelege ei lucrarea ce trebuia făcută? Hristos a devenit om pentru a simţi împreună 
cu oamenii. Astfel că omul, la fiecare pas va birui acolo unde El a biruit, lucrarea lui Hristos fiind 
de a demonstra că divinul îmbinat cu umanul poate birui. Atunci când Hristos a venit în lume, ce 
lucrare a fost făcută! Satan şi-a avut propriile căi iar mintea omului a fost învăluită astfel că 
mărgăritarele preţioase ale adevărului au fost îngropate. Prima lucrare a lui Hristos a fost de a aduna 
aceste mărgăritare preţioase şi de a le elibera de superstiţiile şi de tradiţiile care le-au acoperit, şi să 
le restaureze aşa cum au fost date profeţilor în aşa fel încât copilaşii să le înţeleagă. Aceasta este 
lucrarea pe care a venit s-o facă Mântuitorul, şi de asemenea de a-L reprezenta pe Tatăl. Satan L-a 
reprezentat greşit, lucrarea Sa, Spiritul Său. Aşadar, El este un Dumnezeu al milei, dragostei şi 
compasiunii. Satan ştie că El este un Dumnezeu al dreptăţii, tratând călcările de lege ale păcătoşilor 
fără milă. Atunci când Moise s-a rugat ca Domnul să treacă pe dinaintea lui, Domnul a spus: „Voi 
face ca bunătatea Mea să treacă pe dinaintea ta, şi voi vesti numele Domnului înaintea ta, şi voi fi 
binevoitor cu cine voi fi binevoitor, şi voi avea milă de cine voi avea milă.” Exod 34:5, şi El 
vesteşte de asemenea propriul Său caracter. După cădere, întreaga comunicare dintre Dumnezeu şi 
om s-a realizat prin intermediul lui Hristos, aşa că avem acest tablou prezentat înaintea noastră în 
linii clare, că dacă un om îşi mărturiseşte păcatele, Tatăl îl va ierta. Cu toate acestea, cât de puţini 
învaţă din acestea. Ce trebuie să facem noi? Să-L reprezentăm pe Hristos aici pe pământ, pe singura 
cale pe care El va fi reprezentat. Putem merge la Dumnezeu pentru lucrurile de care avem nevoie. 
Hristos a spus: „Intraţi pe poarta cea strâmtă,” şi de asemenea, „feriţi-vă de profeţii falşi.” „Îi veţi 
cunoaşte după roadele lor.” Ceea ce mărturiseşte cineva nu poate constitui dovadă a faptului că este 
copil al lui Dumnezeu, ci ceea ce face. Manifestă el un spirit adecvat? Îl descoperă el pe Hristos în 
viaţa sa de cămin? Hristos L-a descoperit pe Tatăl. Când Filip L-a rugat să-L vadă pe Tatăl, Hristos 
a spus: „Sunt de atât timp cu voi şi tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine, L-a 
văzut pe Tatăl.” 

Lucrarea noastră de acum este de a-i învăţa pe oameni cum să intre pe calea cea strâmtă, de a le 
spune oamenilor ce ar trebui să facă pentru a fi salvaţi. Vrem să ştim care este rezultatul, iar Hristos 
spune: „Mă sfinţesc pe Mine Însumi, pentru ca ei să fie sfinţiţi.” Ai o religie în cămin? Vorbeşti 
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frumos, cuvinte plăcute? Faci din cămin un loc plăcut împreună cu Dumnezeu şi-i înveţi pe copii să 
meargă la El pentru că i-a răscumpărat? Îi înveţi în mod constant cerinţele pe care cerul le adresează 
lor? Dacă faci aceasta, atunci Mântuitorul îi va salva. „Când voi fi înălţat, voi atrage pe toţi oamenii 
la Mine.” Prezentaţi înaintea copiilor faptul că Hristos îi atrage la Sine. Hristos îi cheamă la 
pocăinţă, nu le cere să se pocăiască. Nimeni nu se poate pocăi fără a fi ajutat. 

Hristos vă cheamă. Cum? Nu a ridicat El o cruce între cer şi pământ? Ori de câte ori Dumnezeu 
Tatăl şi întreaga oştire cerească priveşte asupra ei, toţi se înclină iar îngerii se prosternează înaintea 
ei. De ce? Pentru că planul de salvare a fost înfăptuit iar Tatăl l-a acceptat. La jumătatea drumului 
crucea este ridicată iar păcătoşii care privesc la ea sunt salvaţi. Aceasta este ceea ce aduce pe 
păcătoşi la pocăinţă. Oamenii pot vorbi despre un iad veşnic, dar aceasta nu va realiza lucrarea; ci 
dragostea lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate pocăi, numai dacă Hristos îl influenţează. Cum este 
realizat lucrul acesta? Este o acţiune deosebită pentru fiecare în parte? Este Hristos pe cruce, 
atârnând la mijloc între cer şi pământ, şi apoi ce urmează? „Mila şi adevărul s-au întâlnit; 
neprihănirea şi adevărul s-au sărutat.” L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate acest lucru clar pentru 
a-l putea arăta şi altora, cărora le este dificil să vadă că Hristos este Cel dintâi, Cel din urmă, Alfa şi 
Omega, Cel care l-a atras pe om la El cu o dragoste atât de mare cât lumea, şi după aceea ce 
urmează? Aceasta îl conduce pe om la pocăinţă şi apoi vine iertarea. Noi dorim ca fraţii şi surorile 
să o dobândească pentru ei înşişi. 

Atunci când Petru a fost pus în închisoare, preoţii i-au spus să nu mai predice în numele Lui, dar 
îngerul a deschis uşa închisorii şi l-a îndemnat să meargă înainte şi să predice. Acesta era un 
conflict între cei doi, iar Petru, atunci când a fost arestat a spus: „Noi trebuie să ne supunem lui 
Dumnezeu mai degrabă decât oamenilor.” Dragostea lui Dumnezeu care este dincolo de înţelegere 
atrage în mod constant omenii către pocăinţă. Hristos este Cel dintâi şi Cel de pe urmă; autorul şi 
desăvârşitorul credinţei noastre. Natura omului este duşmănie împotriva lui Dumnezeu. Hristos a 
venit îmbrăcat cu umanitatea şi atunci umanitatea a atins umanitatea, şi prin credinţă vie oamenii se 
prind de Hristos şi se pocăiesc de faptul că au călcat legea lui Dumnezeu. Pe măsură ce ei se 
pocăiesc, Dumnezeu le iartă călcările de lege. Deci este Hristos de la început şi până la sfârşit. Noi 
dorim ca fraţii noştri să vadă acest lucru. Ce trebuie să facă omul? Să aibă credinţă. Ce fel de 
credinţă? Să creadă că Hristos este ispăşirea păcatelor noastre şi că a adus nemurirea la lumină. Dar 
ce trebuie să facem noi? Această credinţă este o credinţă lucrătoare. Va aştepta un fermier secerişul 
dacă nu a plantat sămânţa? Nici voi să nu aşteptaţi dacă nu sunteţi lucrători activi în cauza lui 
Dumnezeu şi dacă nu încordaţi fiecare muşchi, fiecare energie. „Celui ce va birui, îi voi da să stea 
cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am biruit şi am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui.” Ce 
înseamnă lucrul acesta? El a biruit în locul nostru iar noi trebuie să biruim în puterea Lui. Fiecare 
rău şi fiecare defect ne vor priva de cer dacă nu le biruim prin puterea pe care El ne-a dat-o. De ce 
ne plângem: „O, aş vrea să fiu copil al lui Dumnezeu.”? Dacă un înger ţi-ar spune lucrul acesta, te-
ar face aceasta mai puternic? Ai lipsă de credinţă. Încordează-ţi cât de tare credinţa. Dacă eu vă 
promit ceva, nu mi-aţi cere nici o dovadă. Ar fi insultător să faceţi acest lucru. Şi totuşi noi Îl tratăm 
pe Dumnezeu astfel. El ne spune că dacă cerem vom primi. Ce trebuie să facem noi? Să cerem ce 
dorim. Spuneţi-I că sunteţi slabi şi nu puteţi birui dacă nu aveţi puterea Lui, şi că trebuie s-o aveţi. 
Credeţi că veţi cere în van? Nu. Dacă aţi avea această credinţă, aţi fi cei mai fericiţi oameni de pe 
pământ. De ce? Pentru că v-aţi întemeiat speranţele în aceste promisiuni şi mergeţi pe cale 
bucurându-vă, ştiind că El va face exact aşa cum a promis. Această credinţă lucrează prin dragoste, 
iar vechile noastre inimi tari cad pe Hristos şi sunt sparte, iar El ne umple şi ne modelează prin 
Spiritul Său. 

Problema noastră este că nu am căzut niciodată pe Stâncă. Suntem cufundaţi în propria noastră 
neprihănire. Nu ar fi mai bine să credem şi să amestecăm credinţa cu adevărul, având acea credinţă 
care lucrează prin dragoste? Nu ar trebui ca în legăturile noastre unii cu alţii să-L vedem pe Hristos 
în toate şi iubindu-ne unul pe altul aşa cum ne iubeşte Hristos? Să-L luăm pe Hristos ca Mântuitor 
preţios al nostru, iar El va fi pentru noi un ajutor prezent în fiecare timp de necaz. Sunt atât de 
fericită că nu trebuie să trecem prin viaţă cu capetele plecate, privind la imperfecţiunile proprii. Îl 
reprezentăm greşit pe Hristos în felul acesta. Nu avem totul pentru a fi recunoscători? Să nu ni se 
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îngrijoreze inima. Nu este aceasta suficient pentru a ne face fericiţi? Nu ar trebui să mergem pe cale 
bucuroşi, vorbind despre compasiunea Sa, despre dragostea Sa? Ţi-ai pus tu, frate şi soră, cu 
adevărat această problemă? Daţi o pagină şi priviţi la umbra întunericului pentru a vedea dragostea 
lui Isus Hristos. „Pentru noi S-a născut un copil, nouă ni S-a dat un rege.” Dumnezeu ne-a dat toată 
măreţia şi puterea. Vom crede noi că El ne va întări şi va birui pentru noi aşa cum El a biruit? 
Umanitatea combinată cu divinitatea ne va duce prin poarta cea strâmtă. Nu-L mai dezonoraţi prin 
necredinţa voastră. Să ne sprijinim pe făgăduinţa Sa. Deschideţi-vă inimile spre El şi lăsaţi la eu-l să 
se rupă în bucăţi; El vă va aduna la loc şi vă va modela. Domnul vine. Nu există timp pentru 
indolenţă. Există o solie de dus lumii. Nu o putem prezenta lumii dacă nu credem în El. Am primit 
lucruri preţioase. Fraţilor, veţi îmbrăţişa acest adevăr? Veţi căuta ca prin lucrarea din familia voastră 
să-i creşteţi membrii în sfatul Domnului, şi să duceţi acest spirit în bisericile voastre, educându-vă 
astfel pe voi înşivă pentru a-L putea predica pe Hristos celor care nu Îl cunosc? 

 
Predica de seară 

Biserica – Darurile lui Dumnezeu 
A. T. Jones 

 
Subiectul din această după-amiază va fi despre darul pe care Mântuitorul îl oferă, despre câteva 

abilităţi pe care El le oferă fiecărui om. În acele câteva locuri în care Pavel vorbeşte despre acel trup 
al lui Hristos ale cărui membre suntem noi, o face mereu în legătură cu darurile lui Dumnezeu. 
Citesc mai întâi în Efeseni 4:3-16. „Fiecăruia îi este dat harul potrivit cu abilităţile lui.” Aici sunt 
darurile pe care Hristos le oferă pentru desăvârşirea sfinţilor, pentru desăvârşirea lucrării şi pentru 
înălţarea bisericii. Aceste daruri nu sunt oferite până când oamenii nu ajung la unitatea credinţei, şi 
astfel Pavel spune să ne străduim să păstrăm acea unitate până când vom ajunge la statura plinătăţii 
lui Hristos, şi atunci când biserica ajunge în acest punct, Îl vom vedea pe Hristos în biserică, 
reprezentând toate harurile şi virtuţile şi desăvârşirile lui Hristos – un om perfect reprezentat în chip 
desăvârşit. Atunci nu va putea Hristos să facă tot ce are de făcut în lume? Este mult de făcut, iar El 
doreşte ca noi să ajungem la acea unitate pentru ca lucrarea să fie făcută. Şi vom avea cunoştinţa 
Fiului lui Dumnezeu pentru a nu fi zdruncinaţi şi înşelaţi. Observaţi nota de pe margine la versetul 
15; „sincer” înseamnă în latină „fără ceară.” Mierea este strânsă din fagure şi strecurată de mai 
multe ori până când nu mai are ceară, astfel că „sincer” înseamnă fără defect sau pată. 

Acum să citim Romani 12:3-8; darurile diferă potrivit harului care ne-a fost dat – toate acestea 
fiind darurile lui Hristos către noi toţi. Trebuie să înţelegem că fiecare deţine o abilitate pe care 
Hristos doreşte să o folosim, aşa că fiecare ar trebui să meargă la El pentru a-şi găsi darul şi locul în 
biserică, şi apoi Hristos poate face lucrarea pe care trebuie s-o facă în acel loc prin acei servi ai Săi 
care sunt acolo. Fiecăruia i-a fost încredinţată lucrarea de împăcare. Fiind împăcat, poţi să le spui şi 
altora că şi ei pot deveni împăcaţi. Dumnezeu nu cheamă leneşi, ci toţi trebuie să fie lucrători. 
Acum 1 Corinteni 12:1-11. Manifestarea Spiritului este oferită fiecăruia. Credem noi acest lucru? 
Pentru ce este dat acest lucru? Pentru câştig de asemenea. L-am primit astfel? L-am cultivat noi şi 
am încercat noi să aflăm cum îl putem folosi spre slava lui Dumnezeu şi spre zidirea bisericii lui 
Dumnezeu? Spune că darurile sunt împărţite fiecăruia potrivit voinţei Domnului, oferind darul şi 
manifestarea sa după plăcerea Sa. Atunci nici unul dintre noi nu trebui să încerce să-şi conformeze 
darul cu al altuia, fiecăruia fiindu-i dat potrivit abilităţilor sale. Noi suntem fraţi, Hristos fiind 
Domnul, oferind daruri, El fiind Capul, iar dorinţa Sa este de a-i mişca pe toţi. Atunci, dacă Hristos 
vă oferă harul potrivit abilităţii voastre, iar voi îl exercitaţi, ar trebui eu să fiu invidios pe voi pentru 
faptul că exercitaţi acel dar? Atunci când vom înţelege că suntem egali şi că darurile sunt oferite 
potrivit abilităţilor noastre, nu va mai exista loc pentru invidie şi gelozie. Pavel arată aici modul în 
care aceste daruri sunt complemente unele altora, fără a fi absorbite unul de altul, fiecare 
completând pe toate şi toate fiind exercitate pentru Hristos, ţinându-se toate de Hristos ca membre 
unul celuilalt. Versetul 8 ne oferă înţelepciune şi cunoaştere. Există o diferenţă între acestea două. 
Înţelepciunea este facultatea de a folosi înţelept cunoaşterea posedată. Acum, dacă unul are 
înţelepciune iar altul are cunoştinţă, ei, lucrând împreună, fac o lucrare desăvârşită. Hristos lucrând 
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prin ambii, modelează lucrarea, desăvârşind-o. Versetul 10 prezintă două clase de limbi, una îi 
întăreşte pe fraţi dacă cealaltă se ridică şi o interpretează pe prima pentru cei ce ascultă, una fiind 
complementul celeilalte. 

 
Predica de după-amiază 

Legislaţia religioasă şi Roma (I) 
A. T. Jones 

 
Subiectul este formarea papalităţii – legătura bisericii cu statul aşa cum a fost formată la început şi 

lucrarea întrunirilor care au determinat-o. În timpul lui Constantin existau şase împăraţi. Înainte de 
aceasta erau patru, şi înainte de aceasta era recunoscut numai unul. În realitate erau numai doi, cu 
alţii ca asistenţi. În final, prin moarte şi abdicare, totul s-a redus la doi – Constantin şi Maximin. De 
la începutul domnirii mutuale a acestor şase oameni, fiecare s-a luptat pentru supremaţie, fiecare, cu 
o puternică armată, războindu-se şi omorând pe alţii, iar în final Constantin l-a omorât pe ultimul 
dintre ei şi a domnit singur, dar puterea militară era în mod egal divizată încât a devenit politică 
împreună cu toată puterea din exterior. Constantin a văzut Biserica Creştină ieşind de sub persecuţia 
lui Diocleţian, care nu era împotriva vreunei denominaţiuni anume (căci erau cam nouă zeci de 
diferite forme de creştinism). Această persecuţie, care a constituit ultimul efort păgân, a unit aceste 
denominaţiuni în apărarea împotriva duşmanului comun. La acea vreme exista o luptă pentru putere 
între episcopii bisericilor, iar împăratul ştia lucrul acesta. Maximin, împărat împreună cu 
Constantin, le-a făcut o ofertă, dar episcopilor le era teamă de el, însă Constantin, fiind un excelent 
ipocrit, i-a câştigat de partea sa. În 311 o partidă a acestor episcopi l-au vizitat pe Constantin iar 
târgul referitor la sprijin a fost făcut, ei făgăduindu-i sprijinul unit al bisericii în schimbul păcii şi al 
puterii. Când, mai apoi a aflat el cât de divizată era biserica, a fost extrem de dezamăgit şi practic de 
îndată ce religia a devenit un atribut imperial, a devenit scopul fiecărui episcop de a căuta să intre în 
graţiile împăratului şi de a căuta să obţină puterea de la el, astfel încât el n-a mai avut nici o zi 
paşnică, exclamând o dată: „O, redaţi-mi zilele mele pline cu pace şi nopţile mele liniştite.” 

Acum, acesta este motivul convertirii sale de la păgânism la creştinism, căci convertirea pe care el 
a făcut-o a fost una politică. Dorim să aflăm ce motiv au avut episcopii pentru care au căutat această 
unire. În biserică răsărise o idee falsă de teocraţie care era predominantă în timpul lui Constantin, 
iar ei erau hotărâţi să transforme imperiul Roman într-o împărăţie a lui Dumnezeu, aşa că s-au făcut 
din nou dependenţi de împărat pentru a obţine puterea braţului omenesc al guvernării. A existat o 
adevărată teocraţie pe pământ atunci când Dumnezeu i-a condus pe copiii lui Israel afară din Egipt. 
Toţi cunoaştem modul în care izraeliţii au trecut prin Marea Roşie, cum faraonul a încercat să-i 
urmărească şi a fost înecat pe fundul mării. Atunci izraeliţii au cântat cântarea lui Moise şi, după 
aceea, Moise a ridicat în pustiu un cort iar în el a comunicat cu Dumnezeu. Această formă a 
teocraţiei a continuat până în zilele lui Samuel, când poporul a cerut să aibă un rege ca celelalte 
naţiuni, iar Domnul l-a ales pe Saul şi apoi pe David, şi când Solomon a domnit în locul său, 
înregistrarea declară că el s-a aşezat pe tronul Domnului asemenea tatălui său, linia fiind stabilită în 
casa lui David de făgăduinţa directă a lui Dumnezeu, că tronul lui David va fi pentru totdeauna. 
Zedechia a fost ultimul din această linie pe pământ, fiind înlăturat de Domnul datorită răutăţii sale, 
iar locul a rămas vacant „până ce veni El, al cărui drept este.” 

Următorul loc în care este menţionat tronul, este în Luca atunci când se naşte Hristos, şi este 
amintit ca „tronul tatălui Său David.” Dar El nu a fost rege pe pământ: „Împărăţia Mea nu este din 
lumea aceasta.” cu toate că a fost născut pentru a fi rege; aşa că până în lumea viitoare nu va mai 
exista o teocraţie. Când a murit, oamenii au fost împrăştiaţi, şi a venit sfârşitul teocraţiei. 

Când aceşti episcopi au încercat să stabilească o teocraţie, ei au întors spatele adevărului şi au 
împiedicat scopul lui Dumnezeu. Daniel 7 ne spune că lui Dumnezeu nu I se va reda tronul până la 
judecată, aşa că orice împărăţie sau formă de guvernare a lui Dumnezeu pe pământ până la 
revenirea lui Hristos, este trădare împotriva lui Dumnezeu. Acum observaţi ce au făcut aceşti 
episcopi în Roma. 

Vorbitorul a citit din „Viaţa lui Constantin” de Eusebius pentru a arăta modul în care aceşti 
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episcopi au încercat să-l înalţe pe Constantin ca ales al lui Dumnezeu, un al doilea Moise, pentru a 
conduce biserica din pământul străin în ţara făgăduită. Ei au afirmat că în momentul în care 
Maximin a căzut de pe pod şi s-a înecat ca o piatră, aceasta a fost a doua înecare a lui faraon, iar 
Constantin era un al doilea Moise pentru a elibera poporul şi biserica de sub opresiune. Constantin 
însuşi a urmat această idee în asemenea măsură, încât şi-a ridicat un cort în care mergea înainte de 
luptă, şi pretindea că atunci avea o viziune de la Dumnezeu şi dădea ordine în luptă prin inspiraţie 
divină. Astfel, pretinzând că Constantin este chemat prin numire divină, ei au făcut primul pas în 
formarea teocraţiei. Următorul pas a fost de a institui un Sabat pentru a imita paşii adevăratei 
teocraţii. Acesta a fost rezultatul natural, pentru că Constantin a scris atunci: „Să nu avem nimic în 
comun cu evreii.” 

Sub Diocleţian au fost distruse multe biserici. Constantin a ordonat reconstruirea lor şi redarea 
proprietăţilor. La acea vreme exista o sectă a donatiştilor care au cerut împăratului să le redea 
bisericile, dar Constantin a spus că numai bisericile „catolice” vor fi reconstruite. Acest lucru a 
determinat o serie de concilii pentru a decide între donatişti, arieni şi trinitarieni, pentru a decide 
care era catolică, aşa că disputele au fost atât de înverşunate şi de dezagreabile încât teatrele au 
făcut parodii pe seama neînţelegerilor pentru amuzamentul populaţiei. Constantin a introdus în final 
în declaraţia de principii cuvântul „homoousian,” iar acest lucru a decis destinul Romei şi al lumii 
catolice de atunci înainte – a stabilit crezul catolic pentru totdeauna, aşa că, Constantin a pregătit 
doctrina pentru această biserică. 

După moartea lui Constantin, mai mulţi împăraţi au adăugat diferite chestiuni la crez, potrivit cu 
partea la care au aderat, cauzând conciliu după conciliu pentru a obţine unitatea în credinţă a 
bisericilor, împăraţii ţinându-i pe episcopi prizonieri atunci când se ţinea conciliul, până când 
cădeau de acord să semneze crezul pregătit. La conciliul de la Nice, Eusebius a declarat despre 
Constantin, atunci când a apărut înaintea lor asemenea unui dumnezeu: „Cineva ar fi putut crede cu 
uşurinţă că priveşte tipul împărăţiei lui Hristos,” iar în alt loc palatul lui Constantin era privit ca 
Noul Ierusalim din Apocalipsa lui Ioan. Eusebius a fost declarat a fi unul dintre cei mai buni 
episcopi. Dacă el a putut vedea împărăţia lui Hristos asemenea lui Constantin şi palatului său, ce ar 
fi putut ceilalţi descoperi? Mama lui Constantin a trimis două din cuiele de pe cruce (pe care a 
pretins că le-a găsit) fiului ei pentru a pune unul dintre ele în casca sa pentru a-l proteja, iar celălalt 
a fost transformat într-o zăbală pentru calul său; iar episcopii au pretins că aceasta este împlinirea 
textului din Zaharia 14:26, că împărăţia lui Hristos a venit. Aceasta a fost lucrarea şi mişcarea 
politică între biserică şi Constantin. 

Referitor la convertirea sa. El nu a fost convertit niciodată până pe patul de moarte. Singura 
convertire a fost cea politică. În 312 el i-a spus lui Eusebius că a avut viziunea crucii în aer, viziune 
despre care avem numai propriile sale cuvinte. În 314 a decretat referitor la donaţiile către biserică 
care nu puteau fi mai mari decât ceea ce era dat provinciilor romane. În 318 a acceptat o decizie de-
a episcopilor, stabilită ca şi când Hristos ar fi enunţat-o, referitor la persoana care mergea la ei în 
mod voluntar. În martie 321, a emis un decret pentru a examina intestinele unui animal pentru a 
stabili cauza unor calamităţi publice. În 323 a ucis-o pe soţia tatălui său. În 326 l-a ucis pe fiul său, 
pe soţia sa, pe nepotul său, şi multe dintre rudele sale. În 328 a aşezat temeliile Constantinopolului, 
„potrivit cu ritualul păgânismului.” În 330 a fost dedicat fecioarei Maria, iar când a terminat parada 
zeităţilor păgâne, le-a amplasat pe toate în cetate; statuia lui Apolo a fost aşezată în cel mai vizibil 
loc. Apolo era zeul soarelui, şi era zeul favorit al lui Constantin. Dacă cineva poate demonstra că el 
era creştin, lucrul acesta mă depăşeşte. Constantin a ordonat să fie ridicaţi doisprezece stâlpi cu un 
spaţiu gol în mijloc în onoarea apostolilor, şi de asemenea doisprezece sicrie separate de stâlpi 
pentru acelaşi scop, iar după moartea sa, au fost adăugate un nou stâlp şi un nou sicriu pentru el, iar 
el a primit onoarea şi închinarea care erau oferite apostolilor dispăruţi. Se poate mira cineva că 
Pavel numeşte toate acestea „taina fărădelegii”? 
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12 MAI, 1889 

 
Adunarea de tabără 

Ploaia şi noroiul au împiedicat 
adunarea în aer liber 

 
Doamna White a participat la întâlnirea de dimineaţă şi a vorbit 

în fiecare după-amiază – Întâlnirea tinerilor în marele 
cort rotund – Sosirea altor multor participanţi. 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Terenul taberei, Forest Park, Ottawa, Kan., 11 Mai – 

Ultimele câteva zile au fost noroase cu câteva furtuni care i-au determinat pe mulţi să nu participe la 
anumite prelegeri sau predici, dar participarea a fost totuşi largă. Doamna White a hotărât să 
vorbească din două în două zile la ora 14:30 începând de astăzi. Două sesiuni ale şcolii de dimineaţă 
sunt ţinute acum, interesul crescând determinând această schimbare. Doamna White a continuat să 
vorbească în cadrul primelor întâlniri ale zilei, dar va vorbi şi după amiezile în fiecare a doua zi la 
14:30. Marele cort rotund a fost dotat cu scaune iar ieri dimineaţă la ora 5 a avut loc întâlnirea 
tinerilor care vor ţine întâlniri separate de acum înainte. Au apărut feţe noi, şi noi corturi de 
asemenea. F. E. Belden, instructor în cadrul dezbaterilor este aşteptat să sosească luni. Este 
exprimată o mare părere de rău că prezbiterul Farnsworth lipseşte. 

 
Prelegerea de dimineaţă 

Legislaţia religioasă şi Roma (II) 
A. T. Jones 

 
La debutul secolului al patrulea, imperiul roman era condus de şase împăraţi iar biserica creştină 

era împărţită în nouăsprezece grupări diferite, episcopii cărora se luptau pentru supremaţie. A fost 
necesar pentru fiecare împărat să obţină tot ajutorul posibil din exterior pe măsură ce puterea 
militară era divizată în mod egal. Maximin şi Constantin au realizat valoarea presupusei unităţi a 
biserici creştine, şi fiecare a încercat să obţină sprijinul creştinilor, Constantin fiind cel care a reuşit 
în cele din urmă. Episcopii au dorit să stabilească o teocraţie, un guvern al lui Dumnezeu. Înainte a 
existat o asemenea guvernare, condusă de Domnul, nu direct, ci prin Moise, profeţi, etc. Dar 
poporul a cerut un rege iar El a ales unul pentru ei fără a abdica, ci menţinând încă guvernarea, deci 
era în continuare tronul lui Dumnezeu, fără ca David sau Solomon să facă vreo încercare, Domnul 
promiţând că tronul va rămâne pentru totdeauna în linia casei lui David, Zedechia fiind ultimul pe 
pământ, Dumnezeu declarând că nu va mai fi nici unul până la Hristos, moştenitorul trebuind să 
revină pentru a-l pretinde. Aşadar, într-o teocraţie, este necesar a avea pe cineva care să transmită 
cuvântul lui Dumnezeu pentru popor. Dacă reformatorii ar fi intenţionat să stabilească o teocraţie, ar 
fi trebuit să aibă profeţi, ceea ce ar fi deschis uşa pentru toate profeţiile false despre care vorbeşte 
Biblia. Doctorul Craft a declarat deja că predicatorii sunt succesorii profeţilor pentru a face 
cunoscută voia lui Dumnezeu. 

Episcopii l-au declarat pe Constantin ca fiind al doilea Moise, făcându-se dependenţi de el pentru 
a-şi asigura puterea statului spre a-şi atinge scopurile. Când cineva se aşează într-o asemenea 
poziţie, se transformă într-o unealtă a celui de care este dependent, politicienii, aşa cum sunt numiţi 
acum. Tot timpul cât Constantin a fost privit ca episcop (al externelor, cu alte cuvinte puterea civilă) 
şi cap al bisericii, el nu era nici măcar botezat. Nu a existat niciodată un politician atât de desăvârşit 
şi ipocrit. Din 307 până în 312 nimeni nu a putut spune ce era – păgân sau creştin; a călărit pe ambii 
cai de-odată. După cum Domnul avea în teocraţia Sa un semn prin care El era cunoscut ca şi 
conducător, semn care era Sabatul, şi cel fals avea un semn, o contrafacere, nefiind dispus să-l 
accepte pe cel original, dorind „să nu avem nimic de-a face nu evreii.” Astfel, adoptând ziua 
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soarelui (Sunday în limba engleză = ziua soarelui; sun = soare; day = zi), ziua închinătorilor 
la soare, închinarea păgână a fost altoită în creştinism, iar creştinismul păgânizat a devenit suprem. 
Legea duminicală a fost adoptată de Constantin pentru a le face pe plac episcopilor care doreau 
puterea guvernului pentru a forţa poporul să meargă la biserică. Prima lege duminicală ce a obligat 
închiderea curţilor, etc. atât vinerea cât şi duminica a fost pierdută, dar există menţionări ale ei. 
Următoarea obligare la închinarea duminicală există. Înainte de aceste legi păgâne, au existat zile 
festive care nu erau sfinte până când aceste legi au fost adoptate, transferându-se astfel lucrarea 
devoţională din Sabat, duminica, încercând să pună bazele primei zile sfinte pe care a cunoscut-o 
Roma vreodată. 

 
Şcoala de dimineaţă 

O privire asupra profeţiei 
Smith Sharp 

 
Prezbiterul Smith Sharp a vorbit despre subiectul „o privire asupra profeţiei.” Profeţia este o 

parte a Scripturilor pe care Mântuitorul ne-a spus s-o cercetăm: Ioan 5:39. Eu cred că aici este 
inclusă întreaga Biblie. 2 Timotei arată că ea este prin inspiraţie de la Dumnezeu. Definiţia pentru 
profeţie este „istorie în avans,” aşa cum este arătat în Isaia 3, vorbind despre evenimente aşa cum au 
avut loc ele. Referitor la modul în care a fost oferită, vedem în 2 Petru 1:21, oameni sfinţi din 
vechime au vorbit după cum Spiritul i-a influenţat. Într-un alt loc el spune că ei nu au urmat basme 
înşelătoare. O convingere inteligentă a profeţiilor ne conduce să punem în practică adevărurile pe 
care le conţin. Nu mă voi referi în exclusivitate la Daniel şi Ioan, dar ei vor fi amintiţi des. Ezechiel 
în capitolul 9 îl pune pe Daniel împreună cu Iov. În Matei 25 Hristos este de acord cu el şi cu 
prezicerea Lui referitoare la căderea Ierusalimului. Aceasta este suficient, el este singurul care a 
prezis anul în care Mântuitorul avea să fie omorât, vezi Daniel 9, în care oferă data în care se va 
boteza şi în care va muri. Fiind singurul care a făcut aceste preziceri, cuvintele sale au o mare 
greutate în cercetarea noastră, el văzând împlinirea multor profeţii şi mai fiind încă câteva care 
trebuie să se împlinească, care este perspectiva? Cât de mult va dura pentru a se împlini balanţa? 
Trec peste Daniel 2 şi 7, dar la sfârşitul acestei mari linii profetice în Daniel 2, Dumnezeul cerurilor 
va aşeza o împărăţie. Noi credem că cei zece împăraţi reprezintă cele zece împărăţii din Europa – 
rezultatul ruperii imperiului roman, care va fi urmat de a cincia împărăţie care va fi stabilită de 
Domnul aşa cum spune Iacob şi Matei, care este pământul reînnoit. 

Unii pot întreba dacă este împărăţii încă mai există. Dacă au existat timp de sute de ani, unde este 
dovada că nu vor mai exista încă sute de ani? Citind Daniel 11:35 şi mai departe, descoperim că 
este descrisă o profeţie neîmplinită. Cred că este indiscutabil faptul că timpul sfârşitului a debutat în 
1798, şi voi trece la versetul 40 despre care toţi au căzut de acord că vorbeşte despre Egipt care 
pedepseşte Franţa şi Turcia, lucruri despre care vom discuta mai târziu. Turcia a iniţiat un război, a 
abandonat şi s-a retras la Ierusalim. Totul s-a împlinit cu excepţia versetului 45 când Turcia va fi 
scoasă afară din Europa şi se va retrage în pământul cel sfânt. Acum capitolul 12:1; aici nu poate fi 
nici o îndoială că acest timp va fi atunci când perioada de probă se va încheia. Hristos se va ridica şi 
va începe să domnească. Cred despre complicaţiile din Europa de astăzi că sunt similare cu ceea ce 
a fost prezentat timp de ani de zile – „problema din răsărit” fiind analizată la fel ca şi acum, şi ce 
dovadă există că aceasta nu se va împlini peste cincizeci de ani? Mai sunt două evenimente 
importante care trebuie să se împlinească înainte de revenirea lui Hristos. Primul este mutarea 
turcilor la Ierusalim, iar cel de-al doilea este ridicarea imaginii fiarei aşa cum este descrisă în 
Apocalipsa 13 şi 14. Fiara pe care o găsim în Apocalipsa 13 este recunoscută de către toţi că este 
papalitatea, biserica şi statul unite, ceea ce este obiectul împotriva căruia avertizează îngerul al 
treilea. De ce atunci ar trebui ca solia din aceste vremuri de pe urmă să debuteze cu acest 
avertisment? Pentru că nu a existat niciodată o astfel de tendinţă a protestantismului de a căuta să 
intre în graţiile bisericii catolice şi să o recunoască ca denominaţiune creştină. Faptul că fiara a doua 
este Statele Unite este un lucru admis de toţi. Ajungem la avertismentul împotriva imaginii care va 
fi înălţată papalităţii şi împotriva venerării acesteia. În timp ce se poate să nu fie statul unit cu 
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biserica aşa cum a fost în secolul patru, totuşi va exista legislaţie religioasă. Cred că în momentul în 
care acest lucru se va împlini iar păzirea duminicii va fi impusă prin lege, atunci vom putea spune 
că imaginea fiarei este desăvârşită şi atunci timpul sfârşitului este în mod absolut foarte aproape. 
Când poporul lui Dumnezeu va fi presat din două părţi – decretul guvernului şi porunca lui 
Dumnezeu – nu poate să mai dureze mult până ce totul va fi terminat. Am urmărit dezvoltarea 
acestei mişcări timp de ani de zile, dar ultimul efort din congres se poate să nu fie repetat pentru un 
anumit timp, şi va dura ceva timp pentru a reîncepe o asemenea mişcare. Un congresman va fi în 
general obligat să voteze potrivit cu dorinţa alegătorilor săi. Nu cred că petiţiile îl vor influenţa, dar 
în momentul în care majoritatea dintre alegători vor ameninţa o înfrângere în voturi dacă ei nu 
votează după dorinţa lor, proiectul de lege va fi luat în considerare. Dar acum eu ridic întrebarea: ce 
dovadă avem că pentru împlinirea acestui lucru nu vor mai dura mulţi ani, iar revenirea lui Hristos 
nu va mai fi întârziată mult timp? 

Au fost oferite câteva răspunsuri, din care facem un scurt rezumat: 
Prezbiterul D. T. Jones a întrebat dacă Turcia, regele nordului, a mers împotriva Franţei. În 

versetul 40 se vorbeşte despre trei puteri: Franţa, Egiptul şi Turcia, iar subiectul profeţiei este 
războiul din Crimea. 

Prezbiterul Porter a întrebat dacă prezbiterul Sharp a vrut să spună că papalitatea va ieşi din nou în 
evidenţă. Da, se pare că toţi pot vedea lucrul acesta fără a face apel la Spiritul Profeţiei. Atunci cum 
se armonizează Daniel 7:26 cu acest punct de vedere? Acesta se referă în mod evident la puterea 
sau domnia Sa temporară, iar judecata de cercetare a început în 1844. Într-un sens spiritual 
papalitatea este în creştere. Dar această luare nu se referă la 1798? Prezbiterul A. T. Jones atrage 
atenţia la Isaia 61:2, „Domnul m-a uns şi pe mine.” 

De ce ar trebui să ne gândim atunci că ziua răzbunării Domnului nostru a fost predicată atunci 
când a venit Hristos? Pentru că nu se poate împlini până după ziua revenirii Domnului. Am introdus 
acest lucru pentru a arăta că două evenimente nu urmează unul celuilalt în mod necesar numai 
pentru că sunt menţionate împreună. Eu cred că judecata este cea la care e referă în versetul 10. 

Isus ilustrează modul în care va veni prin parabola smochinului din Matei 24, şi ne descoperă 
semnele care vor fi văzute de generaţia care va trăi când se vor împlini toate acestea. Ultimul dintre 
aceste semne a fost descoperit în 1833, deci nu mai poate fi mult. Dar „această generaţie” nu este 
„acest popor” care erau evreii. Nu; pentru că „această generaţie” nu erau evreii cărora le vorbea 
Hristos, ci acei ce vor vedea semnele. 

Prezbiterul Jones a afirmat că trebuie formată o idee publică aşa cum a spus şi prezbiterul Sharp, 
dar va dura acest lucru mai mulţi ani? Dacă ne amintim faptul că cele mai pregnante idei publice 
sunt formate foarte repede, nu poate dura mult. Priviţi la formarea ideii publice referitoare la 
opoziţia faţă de sclavie. Timp de ani de zile aboliţioniştii au fost priviţi ca criminali, dar ideea, 
schimbându-se încet la început, s-a răspândit rapid pe tot teritoriul ţării. Acesta demonstrează că 
dezvoltarea ideii publice este direct proporţională cu modul în care este introdus subiectul. Mişcarea 
duminicală este mai avansată decât a fost problema sclaviei, şi nu văd nici o obiecţie la gândul că 
Hristos va reveni curând pe acest pământ. 

Prezbiterul Rogers a afirmat că faptul că solia creşte este o dovadă a faptului că timpul este scurt. 
Aceasta este o realitate în cazul altor solii, ele fiind mereu adresate celor care vor vedea 
evenimentul până la final. A pretinde că expresia „această generaţie” nu se putea plica nici unei 
alteia înseamnă a distruge puterea acestei aplicaţii. Deci suntem avertizaţi să credem că venirea Lui 
este „aproape, chiar la uşi.” 

Prezbiterul Gates a atras atenţia asupra creşterii cunoştinţei şi asupra deplasării rapide ca împlinire 
a profeţiei potrivit căreia cunoştinţa va creşte şi că oamenii vor alerga încoace şi în acolo. El a 
vorbit pe larg despre apariţia ideii în favoarea abolirii sclaviei şi răspândirea ei în Statele Unite, la 
opt ani după ce toate cele trei partide au spus că sclavia trebuie să rămână în statele care o au, 
amendamentul paisprezece fiind introdus şi acceptat de fiecare persoană care a fost de acord cu 
perpetuarea sclaviei. Înaintează cu greutate cauza Domnului? Eu nu cred. 

A fost atrasă atenţia asupra textului din Apocalipsa 10:7 când taina lui Dumnezeu, Evanghelia, se 
va sfârşi, când acest înger a sunat din trâmbiţă, eveniment care a început în 1840. 
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Prezbiterul W. W. Stebbins a spus că primul punct de care trebuie să ne amintim este că era în 
puterea acestui popor de a întârzia grăbirea zilei, şi dacă toţi suntem atât de nerăbdători să vedem 
acea zi, ar trebui să căutăm adevărata pregătire pentru a o întâmpina. 

Prezbiterul Hyatt a recunoscut că din anumite puncte de vedere revenirea Domnului poate părea 
că se găseşte la distanţă mare, dacă atâtea mii nu au fost încă avertizaţi. Dacă nu credem că mâna 
Domnului controlează totul, am putea să credem că noi nu vom trăi pentru a vedea sfârşitul. Dar eu 
simt că vom vedea ziua în care poporul lui Dumnezeu se va ridica cu mare putere şi va grăbi 
lucrarea. 

Prezbiterul Shireman a oferit o descriere a vederilor unui editor proeminent care ridiculiza ideea 
adoptării legilor religioase, dar la numai câteva săptămâni distanţă a scris o scrisoare în care a 
recunoscut schimbarea vederilor sale şi probabilitatea ca cel de-al cincizeci şi cincilea congres să 
adopte asemenea legi, aşa că apropierea sfârşitului pare reală. Eu cred că poporul lui Dumnezeu se 
pregăteşte pentru luptă iar sfârşitul trebuie să fie foarte aproape. 

A fost atrasă atenţia asupra mijloacelor partidelor care fac ca legislaţia religioasă să înainteze cu 
rapiditate alături de creşterea sentimentului public în favoarea lor. A fost făcută o aluzie la influenţa 
doamnei Williard, preşedinte al W.C.T.U. asupra audienţelor şi asupra indivizilor; alăturarea acestei 
organizaţii, şcoala Uniunii Sabatului Duminical, formând o mare putere pentru această lucrare, 
influenţând masele ignorante şi cauzând un sentiment public. 

Prezbiterul Samont a atras atenţia asupra papalităţii sau taina fărădelegii, oamenii neînţelegând 
atunci mişcarea, şi că lucrarea din ţara noastră este imaginea ei, puterea din spatele fiecăreia, aşa 
cum spune Pavel, fiind Satan însuşi, care lucrează în întuneric, înşelând. 

Prezbiterul States a cerut informaţii în legătură cu Turcia care şi-a aşezat cortul între munţi, şi a 
adăugat că unii spun că înseamnă intrarea papalităţii în această ţară, dar prezbiterul Ferrin a arătat 
din Apocalipsa 16 că acest lucru nu poate fi adevărat pentru că marea bătălie urma să aibă loc la 
Ierusalim, şi trebuia să fie urmată la scurt timp de revenirea Domnului. 

Prezbiterul D. T. Jones a atras atenţia la Daniel 11:45, că în împărăţiile aduse în prim plan în 
ultimele versete, Roma nu este menţionată după versetul 45, iar guvernarea noastră nicidecum, aşa 
că mişcarea nu putea fi papalitatea, ci se referă la puterea despre care vorbeşte în versetul 45. 

Prezbiterul Smith Sharp a atras atenţia asupra faptului că în momentul în care Turcia se retrage, 
vine Hristos, dar papalitatea trebuia să fie distrusă de strălucirea venirii Sale. 

Prezbiterul Stebbins a spus că miracolul puterii lucrătoare era în legătură cu Statele Unite, ceea ce 
nu era adevărat despre puterea Turciei, spiritismul avându-şi obârşia în această ţară. 

Trebuie înţeles faptul că argumentul prezbiterului Sharp nu reprezintă atât de mult ceea ce el 
crede cu adevărat, deoarece există poziţii ce tind să atragă după sine întrebări şi discuţii despre 
subiectul avut în vedere. 

 
Predica de după-amiază 

Guvernarea bisericii (II) 
A. T. Jones 

 
Doamna White nefiind capabilă de a vorbi, prezbiterul A. T. Jones şi-a continuat predicile 

referitoare la „guvernarea bisericii.” Începem cu 1 Corinteni 14:11-25 unde este arătat că biserica 
din Corint părea că îşi doreşte darul limbilor mai mult decât pe oricare altul; astfel, Pavel le spune 
că mai degrabă ar trebui să-şi dorească darul profeţiei, deoarece o limbă necunoscută era un semn 
pentru necredincioşi, în timp ce profeţia era pentru întărirea bisericii, vorbitul în limbi nefiind de 
vreun ajutor pentru auditoriu dacă nu există traducere. Acum să citim de la versetul 26. Aici ni se 
spune să tăcem dacă unul are darul limbilor dar nu există traducător. Atunci care este folosul darului 
dacă este nevoie de doi pentru a avea vreun avantaj? De ce să nu-l lăsăm numai pe traducător să 
vorbească? Deoarece versetul 22 ne spune că acesta este un semn pentru necredincioşi. Acum, dacă 
toţi ar vorbi în limbi, necredincioşii ar crede că toţi sunt nebuni, dar dacă unul profeţeşte, tainele 
lăuntrice pot fi descoperite, omul să fie convins şi să se pocăiască. Pentru un necredincios să audă 
pe vecinul său pe care îl cunoaşte că vorbeşte într-o limbă necunoscută, iar alt vecin de-al lui se 
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ridică şi explică cuvintele sale, el realizează că este o putere mare care îi mişcă pe toţi. Am făcut 
această introducere pentru a vă ilustra modul în care darurile lucrează împreună. Acum, versetele 
27, 28 şi mai departe – sunteţi membrii trupului iar Dumnezeu le-a aşezat în trup după plăcerea Sa, 
ilustrând biserica şi membrii ei sub simbolul trupului, şi i-a aşezat pe membrii nu pentru a-i 
mulţumi pe ei, ci pentru a Se mulţumi pe Sine. De aceea dacă tu sau eu am încerca să aşezăm 
membrii în biserică după cum ne convine nouă, vor putea fi capabili de a face o lucrare bună ca şi 
când ar fi călăuziţi de Dumnezeu? Dacă toţi sunt controlaţi de Domnul, îi voi fi eu plăcut dacă 
preiau din mâna Lui controlul asupra membrilor? Cum a aşezat Dumnezeu membrii, apostolii, 
profeţii, învăţătorii, după aceea minunile, ajutorul conducerii, diversitatea limbilor. Darul învăţării 
nu trebuie atunci privit ca unul dintre cele din urmă, pentru că este al treilea pe listă înaintea 
minunilor, deci este un lucru mai mare să poţi să-i înveţi pe alţii cuvântul lui Dumnezeu decât să 
faci minuni. 

Acum să deschidem la Romani 12:6-8 şi să citim şi alte daruri care se completează unele pe altele. 
Unul poate să fie capabil de a învăţa, şi totuşi să nu fie capabil de a-i încuraja pe alţii, dar pe care 
altul îl poate avea fără a fi capabil de a învăţa. Lucrând împreună, ei sunt un ajutor unul pentru 
celălalt. Dumnezeu poate şi îi va binecuvânta pe fiecare separat, dar uniţi, ei vor deveni o putere. 
Atunci nu ar trebui să existe loc pentru gelozie şi mânie în biserica lui Hristos. Pavel merge şi mai 
departe în 1 Corinteni 12:31. Dar el spune să „umblaţi după darurile cele mai bune.” Nu este aceasta 
atunci o poruncă din partea Domnului? O împlinim noi? Dacă nu, de ce oare? Citiţi de asemenea 
14:1; să doriţi darurile spirituale; de asemenea capitolul 12:1, care nu vă va lăsa ignoranţi – Hristos. 
Suntem ignoranţi? Studiem noi darurile spirituale? Dacă nu credem în ele, atunci nu le vom 
cunoaşte, deoarece credinţa trebuie întotdeauna să meargă înaintea cunoaşterii. Dacă credem, 
urmează dorinţa; şi apoi „umblaţi după darurile cele mai bune.” „Dar vă voi arăta o cale nespus mai 
bună.” 

Să presupunem că am putea să avem toate aceste daruri; ce bine ne-ar face acest lucru? Nici unul. 
Dacă cineva ar putea aici să vorbească în limbile îngerilor şi să aibă şi toate celelalte daruri, şi să 
aibă toată bunăvoinţa şi credinţa, acestea ar fi fără de folos. Dacă ar putea obţine toate aceste daruri 
numai prin faptul că le doreşte, nu i-ar fi de nici un folos dacă nu ar avea dragostea lui Dumnezeu în 
inimă împărtăşită prin credinţa în Isus Hristos; am fi chimvale zângănitoare. Cum să le obţinem 
atunci pentru a ne aduce un folos? Prin a primi dragostea lui Dumnezeu. Dacă ne-ar fi date numai 
pentru că le dorim, nu le-am aprecia şi nu le-am folosi pentru onoarea şi slava lui Dumnezeu. Ce 
este atunci dragostea şi ce face ea? „Dragostea suferă îndelung, şi este delicată.” Va suferi şi va fi 
delicată atât timp cât va exista, nu se va răzvrăti şi nu-şi va pierde calmul. Dacă suntem acuzaţi pe 
nedrept nu ar trebui să fim bucuroşi că acuzaţiile nu sunt adevărate, şi nu ar trebui să-I mulţumim 
lui Dumnezeu că nu sunt adevărate? 1Petru 2:19-23. Nu este nici o slavă dacă suntem corectaţi pe 
drept şi suferim, dar dacă avem răbdare sub acuze false, atunci Dumnezeu Îşi găseşte plăcerea în 
noi, şi lucrul acesta este acceptat de Dumnezeu. Acesta este harul lui Dumnezeu care ne face în 
stare să suportăm. Cel care are dreptate îşi poate permite să aştepte, şi nu va pierde niciodată făcând 
lucrul acesta. Hristos ne este un exemplu în acest lucru. Persoana care ştie că are dreptate şi că este 
nevinovată poate să-şi încredinţeze cauza Domnului şi să aştepte cu răbdare; întotdeauna îl va 
susţine pe calea cea dreaptă. Aceasta a fost metoda lui Hristos, iar El este întruparea dragostei. 
Dragostea nu invidiază. Invidia înseamnă a avea vederi împotriva, a privi cu dispreţ, tulburare sau 
nemulţumire cauzată de superioritatea sau succesul cuiva, în general însoţit de dorinţa de a-l vedea 
neavând succes. Deci, oricine invidiază pe altcineva, îşi mărturiseşte propria nevrednicie. Avem noi 
asemenea sentimente? Ei bine, aceasta este invidie şi nu dragoste. 

 
Prelegerea de seară 

Legislaţia religioasă şi Roma (III) 
A. T. Jones 

 
În continuarea acestei părţi a subiectului meu, doresc să arăt faptul că Constantin a devenit creştin 

numai din motive politice, şi a fost mereu păgân în convingeri. A citit din „Creştinismul” de 
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Milman pentru a arăta că până la momentul acceptării sale ca şi cap al bisericii era păgân pe 
dinafară, că statuile ridicate de el pentru Apolo arată că acesta era zeul lui favorit. În 312 el a pretins 
că a avut o viziune a crucii, şi a înălţat un drapel sfânt în onoarea acestei viziuni şi a lui Hristos. Vă 
amintiţi că v-am spus despre visul lui Maxentius şi comparaţia făcută cu visul lui faraon. La vremea 
aceea Constantin a preluat înfăţişarea de creştin. Dar, aşa cum spune Milman, era „creştinismul 
războinicului,” iar el spune că barbarismele pe care le-a făcut au demonstrat aceeaşi inimă păgână. 
Pe drapelul pe care l-a ridicat a amestecat simbolurile creştine cu imaginile sale şi ale familiei sale; 
deoarece imaginea împăratului era mereu venerată de romani, astfel încât atât creştinii cât şi păgânii 
să-l poată adora. 

Unul dintre titlurile sale a fost Pen Itix Maximus. Superstiţiile din tinereţe l-au urmărit, spune 
Milman, şi, vorbind despre stâlpul profetic, spune cum capul lui Constantin l-a înlocuit pe cel al lui 
Apolo, şi apoi întreabă: „Este aceasta păgânism apropiat de creştinism, sau creştinism degenerat în 
păgânism?” Doctorul Schaff spune cum Constantin a adoptat creştinismul ca pe o superstiţie. De 
fapt, episcopilor le era teamă să-l oblige să se boteze de teama de a nu renunţa la creştinism şi să se 
întoarcă la păgânism, şi să devină gelos pe un filozof păgân, Sapates, care era un prieten de-al lui 
Constantin, şi care se temea că va atrage păgânătatea sub influenţa sa, va scoate o acuză împotriva 
lui şi va fi executat în grabă. După moartea sa nimeni nu a putut să spună dacă a fost creştin. 
Milman spune că nu a dorit să se despartă de prietenul său păgân, în timp ce creştinii nu îndrăzneau 
să meargă prea departe în eforturile lor de a-l forţa să facă uz de autoritatea sa pentru a aboli 
păgânismul, astfel că tot timpul păgânismul a fost mărturisit deschis şi a constituit o religie a 
imperiului confruntând creştinismul, astfel încât după moartea sa ambele religii au plâns după 
Constantin. A fost zeificat de păgâni şi adorat de creştini. Stanley, în „Istoria Bisericii Creştine,” 
spune: „Aşa s-a stins primul împărat creştin, primul apărător al credinţei – primul patron imperial al 
scaunului episcopal papal şi a întregii biserici de est, fondatorul locului sfânt – păgân şi creştin, 
ortodox şi eretic, liberal şi fanatic, fără a fi iniţiat sau admirat, dar mult amintit şi pentru a fi cu 
atenţie studiat.” 

Acestea sunt unele dintre înregistrările autentice ale istoriei, astfel încât să puteţi judeca într-o 
anumită limită ce fel de om a fost Constantin. 

Acum despre legislaţia duminicală a lui Constantin. Citind din Neander, citând din Sozomen, 
citesc din cea de-a doua parte din prima lege duminicală pentru a arăta că aceasta a fost atât pentru 
păgâni, cât şi pentru creştini. Aceasta este legea care nu a fost păstrată; numai cea de-a doua a fost 
păstrată. Aceasta face referire atât la ziua de vineri cât şi la ziua de duminică. Data la care a fost 
emisă această lege nu este cunoscută. Scopul a fost ca ziua să fie pentru devoţiune. Acum amintiţi-
vă că romanii aveau zile festive, dar nici o zi pusă deoparte pentru închinare. Deci nu este corect a 
spune că duminica a fost ziua de închinare printre păgâni. Aceasta este o idee papală, numai pentru 
a o despărţi pentru închinare, separat de ideea altor zile. De aceea Constantin a numit-o venerabila 
zi a soarelui, pentru că nu a îndrăznit să-i supere pe păgâni. Creştinii nu se închinau la soare. 
Biserica trebuia să accepte mai întâi pe cineva ca şi începător, şi acesta s-ar fi întors mai întâi către 
vest, ţinutul lui Satan, şi apoi către est pentru a venera „soarele Neprihănirii,” schimbând venerarea 
păgână a soarelui cu soarele neprihănirii. Legea din 321, cu care sunteţi familiarizaţi, îi forţa pe 
oamenii din oraşe să se odihnească duminica. Milman spune că legea pentru păzirea religioasă a 
duminicii, „care se referea la superstiţia afacerilor publice şi muncii private … a fost adoptată 
pentru întreg imperiul roman, dar până nu vom deţine o dovadă directă că acest decret a fost emis 
dintr-un motiv creştin, este nesigur dacă actul nu a fost primit de marea parte a imperiului ca 
adăugându-se încă un festival la petrecerea imperiului.” 

Avem o dovadă directă pentru acest lucru? Nu. Am citit ce spune Milman: „Porunca ce ordona 
păzirea Sabatului creştin nu face nici o aluzie la sfinţenia sa deosebită ca şi instituţie creştină.” Când 
această lege duminicală a fost concepută, a cuprins întreaga lume romană, iar Constantin a scris o 
rugăciune pe care atât păgânii cât şi creştinii să o adreseze dumnezeului pe care îl adoră, iar soldaţii 
au fost aduşi în linie şi obligaţi s-o repete la unison. Această lege a fost adoptată numai pentru a 
face pe placul episcopilor care au transferat sfinţenia Sabatului lui Dumnezeu asupra teocraţiei lor 
contrafăcute, convingându-l pe împărat să impună celebrarea pe care ei o doreau, aşa că această zi 
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ca şi zi de închinare este pe deplin papală. Milman numeşte aceasta „noul păgânism” deoarece 
păgânii puteau consimţi la celebrarea ei fără scrupule. Toate aceste lucruri demonstrează că 
duminica nu are nici un fundament civil, ci religios din toate punctele de vedere. A poruncit 
Dumnezeu acest lucru? Nu. A poruncit Cezarul acest lucru? Nu. A izvorât din biserică, avându-şi 
bazele în păgânism aşa că nu Dumnezeu trebuie făcut responsabil pentru aceasta, sau statul, sau 
altcineva din cer sau de pe pământ. Episcopii aveau nevoie de această instituţie pentru a-şi duce la 
bun sfârşit teocraţia lor şi pentru a-i obliga pe oameni să acţioneze în conformitate cu ideea lor, iar 
oamenii care trăiau atunci ştiau că acest lucru era în opoziţie cu toate drepturile cunoscute, iar 
episcopii ştiau şi ei lucrul acesta. 

Vorbitorul a citat din nou din Alexandru pentru a arăta că obiceiul în biserică a fost stabilit de o 
lege a sinodului ca toţi creştinii să se abţină de la muncă duminica, dar a fost făcută mai eficientă 
prin folosirea puterii statului prin conceperea legii duminicale. Acelaşi canon douăzeci şi nouă care 
stabilea acest obicei, era acelaşi care-i blestema pe toţi cei care păstrau Sabatul Domnului. Poate 
exista o mai bună împlinire a profeţiei care spune că „El se va gândi să schimbe vremurile şi 
legea?” Acest lucru s-a împlinit când papalitatea a depus eforturi pentru a schimba legea lui 
Dumnezeu. 

Din anumite motive, episcopii au plătit pentru obţinerea acestor legi duminicale. Evident că toţi 
oamenii siliţi să fie inactivi, s-au lăsat atraşi de circuri şi teatre, şi pentru un asemenea număr de 
participanţi erau necesari mulţi angajaţi, aşa că au fost angajaţi creştinii, iar episcopii au spus că 
faptul că oamenii merg în asemenea locuri face necesar ca circurile şi teatrele să angajeze mai mulţi 
oameni şi că-i forţează pe creştini să lucreze „împotriva voinţei lor,” iar Manden spune că în 326 a 
fost interzisă orice fel de muncă, astfel încât în zilele festive circurile şi teatrele se intercalau cu 
închinarea de la biserică, iar episcopii au spus că oamenii ar veni la biserică dacă nu ar exista marea 
atracţie a spectacolelor, aşa că au cerut legi care-i obliga să păzească duminica. Chiar argumentele 
folosite atunci, sunt folosite acum, aproape cuvânt cu cuvânt, iar dacă am avea acces la biblioteca 
Vaticanului, acest lucru s-ar putea demonstra şi mai clar. Episcopii au pretins că circurile şi teatrele 
îi persecutau pe creştini prin faptul că îi obliga să lucreze duminica, iar ei au numit acest lucru 
persecuţie. Exact acelaşi lucru este afirmat acum în legătură cu căile ferate, etc. Acum, avându-i pe 
oameni obligaţi să nu facă nimic pentru a fi devotaţi, au fost nevoiţi să le răpească amuzamentele 
pentru a-i forţa să fie devotaţi, şi aşa va fi şi acum. Nu numai atât, dar ei trebuie să înlocuiască 
amuzamentul cu devoţiunea pentru a-i feri de iad şi să-i conducă spre cer, şi pornind pe această 
cale, trebuie să ajungă la cel din urmă punct, inchiziţia, pentru a ajunge la inimile lor spre a-i salva 
de la ruină. Să nu uitaţi niciodată faptul că inchiziţia nu a fost niciodată o pedeapsă pentru răutate, ci 
un mijloc de a salva sufletele din iad. Ei nu torturau o persoană pentru că era rea, ci pentru a-l 
determina să mărturisească pentru a primi iertare şi a-i reda siguranţa; ei îl puteau ucide cât timp era 
sfânt, pentru a nu mai avea ocazia să revină la păcat. Şi atunci nu este inchiziţia chiar teoria păzirii 
duminicii? Acum, eu nu susţin că inchiziţia în această ţară va fi asemenea celei de la Roma, dar 
aceeaşi acţiune va atrage acelaşi rezultat aici ca şi în Roma, iar solia îngerului al treilea spune că 
moartea va fi decretată împotriva tuturor celor ce nu păzesc duminica în opoziţie faţă de Sabat. Toţi 
cei ce apără legile duminicale nu văd toate aceste lucruri, sau nu se aşteaptă la o teocraţie, dar toate 
argumentele lor sunt teocratice şi conduc la toate rezultatele pe care le-am enumerat. Mulţi ar fi 
îngroziţi dacă ar gândi că acţiunile lor conduc la toate aceste lucruri, dar ei vor fi conduşi pas cu pas 
atât timp cât nu văd sfârşitul aşa cum va veni. 

Acum un alt lucru. Canonul Laodiceei i-a blestemat pe toţi cei ce ţineau Sabatul. De ce a fost 
necesar acest lucru? Pentru că existau oameni care ţineau Sabatul, iar ei avertizau populaţia 
împotriva înşelăciunii – astfel încât episcopii au fost nevoiţi să oprească neglijarea duminicii. 
Acum, despre cine afirmă reformatorii naţionali că ar fi adevăraţii opozanţi ai ideii păzirii 
Sabatului? Nu este vorba despre adventiştii de ziua a şaptea? Ei recunosc acest lucru, şi spun că este 
cel mai greu lucru de rezolvat, deoarece opoziţia se naşte din ceea ce scrie în Biblie. Atunci când a 
fost făcută afirmaţia că adventiştii nu numai că păzesc ziua a şaptea, dar încearcă să stopeze păzirea 
duminicii şi a fost ridicată întrebarea despre ce ar trebui făcut, răspunsul a fost: „Nu trebuie să li se 
îngăduie să facă aşa ceva.” Acest lucru aşteaptă ei de la noi. Dumnezeu ne-a dat solia, iar noi 
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trebuie să încercăm să distrugem tot respectul faţă de duminică, deoarece aceasta este o zi pentru 
care nimeni nu ar trebui să aibă nici un respect. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; MARŢI DIMINEAŢA, 
14 MAI, 1889 

 
Adunarea de tabără 

Multă ploaie şi noroi, dar un număr 
crescând de vizitatori 

 
Un mare interes manifestat pentru exerciţii – O mare participare 
la Şcolile de Sabat susţinute de doamna Haskell din Denver, şi 
de prezbiterul W.H. Wakeham – Predici şi prelegeri deosebite. 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Forest Park, Ottawa, Kan., 12 Mai – 

Sâmbătă, ziua a şaptea, Sabatul Biblic, a început vineri după amiaza la apusul soarelui, astfel încât 
participanţii s-au adunat pentru o rugăciune la ora respectivă, şi apoi Sâmbătă dimineaţa devreme, 
moment în care tinerii s-au adunat într-un cort separat, ceea ce constituie debutul unei serii de 
întâlniri asemănătoare care vor continua pe tot parcursul taberei. 

La ora 8:45 a debutat evenimentul principal al zilei, Şcoala de Sabat, în cadrul căreia, împărţiţi în 
patru diviziuni, seniori, mijlocii, ciclul primar şi cei de grădiniţă, au fost formate 41 de clase cu 253 
de participanţi. Clasele au fost împărţite într-un cort mare potrivit programului deja publicat în 
„Capital,” iar copiii de grădiniţă au format o privelişte plăcută pe scenă, de jur împrejurul tablelor, 
stând pe scăunelele ce aparţin acestui departament. Doamna C.P. Haskell din Denver a revizuit titlul 
lecţiei „Viaţa lui Enoh,” iar prezbiterul W.H. Wakeham de la diviziunea seniorilor, lecţia 
„Necredinţă şi Pedeapsă.” 

 
Predica din Sabat dimineaţă 

Neprihănirea lui Dumnezeu 
A. T. Jones 

 
Matei 6:33 – „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Sa,” este subiectul de 

astăzi. Observăm mai întâi pe a Cui neprihănire trebuie s-o căutăm. Pe cea a lui Dumnezeu. Trebuie 
s-o căutăm şi s-o găsim, sau nu vom fi mântuiţi. Nimic altceva nu ne va fi de folos. Oricum, trebuie 
să ştim unde trebuie s-o căutăm, şi modul în care trebuie s-o căutăm, pentru că deseori o căutăm în 
locuri greşite; spre exemplu, aşa cum mulţi procedează, o caută în legea lui Dumnezeu prin a o păzi. 
N-o vom găsi niciodată acolo. Nu acesta este locul în care trebuie căutată. Aceasta nu înseamnă că 
neprihănirea lui Dumnezeu nu se găseşte acolo. Poruncile reprezintă neprihănirea lui Dumnezeu, 
dar noi nu vom găsi niciodată neprihănirea acolo. În Romani 2:17,18 vedem că legea este în mod 
clar arătată, lege prin care dacă suntem educaţi, suntem chemaţi de Dumnezeu. Legea exprimând 
voinţa lui Dumnezeu, era imposibil pentru Domnul Însuşi să fie mai bun decât ne cer nouă cele zece 
porunci. Voia Domnului trebuie să fie expresia a ceea ce El Însuşi este; deci este imposibil ca El să 
fie mai bun decât legea Sa. Deci, a ţine poruncile presupune să fim la fel de buni ca şi Dumnezeu, 
aşa cum citim în 1Ioan 3:7 „Cel ce înfăptuieşte neprihănirea este neprihănit asemenea Celui ce este 
neprihănit.” Acum să citim Psalmul 119:172, Deuteronom 6:25, Isaia 51:7 – cei ce împlinesc legea 
lui Dumnezeu sunt neprihăniţi la fel cum Dumnezeu este neprihănit; atunci pentru a păzi poruncile 
este necesar ca omul să fie asemenea lui Dumnezeu la caracter. Atunci neprihănirea lui Dumnezeu 
este în legea Sa, dar nu este descoperită oamenilor prin lege; Romani 1:16,17; neprihănirea lui 
Dumnezeu este descoperită oamenilor în Evanghelie şi nu în lege. Ea se găseşte în lege, dar nu 
acolo ne este descoperită nouă deoarece noi suntem păcătoşi, iar păcatul ne-a întunecat mintea în 
asemenea măsură încât nu o putem vedea acolo, şi de aceea ochii noştri trebuie luminaţi prin alt 
mijloc, care este Evanghelia, loc în care trebuie să căutăm neprihănirea; Romani 3:21. Neprihănirea 
lui Dumnezeu este făcută cunoscut fără lege. Cum? Prin credinţa în Isus Hristos, prin Evanghelie, şi 
nu prin lege. 
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Acum să citim din nou Romani 1:16,17, iar acest lucru va fi evident. Pentru a merge mai departe, 
Romani 10:4. Hristos este sfârşitul legii pentru neprihănirea fiecăruia care crede. Nu spune acest 
text acelaşi lucru ca şi celelalte? Deseori am pierdut subiectul din acest text folosindu-l împotriva 
celor ce pretind că poruncile au fost abolite, care pretind că Hristos a pus capăt legii, iar noi 
pretinzând că acest lucru înseamnă „scopul” legii, dar ideea din acest text este că Hristos este scopul 
legii „pentru neprihănirea” noastră, pentru că noi nu o putem obţine prin lege; Romani 8:3. Legea a 
fost instituită pentru viaţă, neprihănire, sfinţenie, îndreptăţire, dar datorită păcatului, ea nu poate fi 
toate acestea pentru noi, aşa că ce n-a putut face ea, face Hristos pentru noi. Atunci, dacă căutăm 
într-un loc greşit, pierdem neprihănirea lui Hristos. 

Neprihănirea trebuie să vină din aceeaşi sursă din care vine viaţa; ele sunt inseparabile. Romani 
8:3; Pavel foloseşte aici termenii interschimbabil, şi de asemenea în Galateni 3:21, arătând că 
neprihănirea trebuie să vină la noi din aceeaşi sursă ca şi viaţa, iar sursa este Hristos. Romani 6:23, 
am vorbit de asemenea şi despre aceasta, dar el a spus anterior că plata pentru păcat este moartea, 
dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică, şi astfel noi am pretins mereu că viaţa veşnică este un 
dar, dar nu am afirmat că aceeaşi neprihănire este un dar prin Isus Hristos. De ce era necesar ca să 
fie ceva oferit pentru a avea viaţa? Pentru că plata pentru păcat este moartea. Dacă vreo lege ar 
putea oferi viaţa, atunci ar veni prin lege. Dacă legea era o formă secundară iar Dumnezeu ar fi 
putut face una mai bună, dar aceasta nu era suficientă pentru că dacă oamenii nu au putut ţine o lege 
inferioară, nu ar fi putut ţine nici una superioară, şi deci nici o lege nu poate oferi viaţa. 

De aceea Hristos a venit pentru a fi ţinta legii pentru fiecare care crede. Acum dorim să vedem ce 
neprihănire se găseşte pentru noi în lege, şi vom deveni convinşi că ne aparţine, ceea ce reprezintă 
tot ceea ce putem obţine de la lege. Dacă adopt cel mai înalt şi cel mai cuprinzător punct de vedere 
asupra legii de care sunt capabil şi trăiesc după el, va satisface aceasta cerinţele legii? Nu, pentru că 
nu este un punct de vedere suficient de înalt, datorită faptului că mintea a fost întunecată de păcat, 
iar inteligenţa omului nu este suficient de pătrunzătoare pentru a înţelege înălţimea şi vastitatea ei, 
şi astfel nu satisface cerinţele legii. Atunci va fi neprihănirea noastră proprie şi nu cea a lui 
Dumnezeu pe care o vedem în lege, pentru că o vedem pe a noastră înşine (limitarea punctului 
nostru de vedere) şi nu faţa lui Dumnezeu. Deseori gândim că procedăm bine pentru ca mai apoi să 
descoperim că nu a fost aşa. Dacă iniţial a fost vorba de neprihănirea lui Dumnezeu, atunci 
Dumnezeu ar fi imperfect. Numai în Hristos putem vedea vreodată neprihănirea lui Dumnezeu. Dar 
Dumnezeu este în Evanghelie, iar Evanghelia este în Hristos, şi astfel prin lege nimeni nu poate fi 
socotit neprihănit. Atunci trebuie să avem ceva mai mult decât legea pentru a ne face capabili de a 
înţelege neprihănirea lui Dumnezeu şi pentru a cuprinde legea. Acel ceva este „Hristos Isus, în care 
se găseşte trupeşte plinătatea Dumnezeirii.” 

Citesc acum Romani 10:1-3; aici avem un popor care caută cu seriozitate neprihănirea. Pe a cui? 
Pe a lor înşile. Au găsit-o? Nu. Romani 9:31-33 – nu au luat în considerare neprihănirea lui Hristos. 
Ei nu L-au crezut pe Hristos şi nici pe Pavel, ci au căutat-o prin faptele legii. Acum să citim versetul 
30; neamurile au găsit-o având credinţă şi nefiind satisfăcuţi cu propria lor neprihănire aşa cum au 
făcut fariseii care s-au încrezut în ei înşişi că erau neprihăniţi. La acest punct ne va aduce legea dacă 
vom încerca să obţinem neprihănirea prin ea, dar atunci când avem credinţa în Hristos, omul îşi 
vede păcatele şi doreşte după neprihănirea lui Dumnezeu. Ştiind că bunătatea, puritatea şi 
neprihănirea lui Hristos este ceea ce îl face astfel, el va deveni neprihănit. 

Filipeni 3:4-9; aici avem un fariseu care a trăit după cel mai înalt punct de vedere asupra legii lui 
Dumnezeu pe care l-a putut avea şi era fără vină, şi totuşi a renunţat la tot pentru Hristos. Galateni 
2:21; dacă „neprihănirea vine prin lege, atunci moartea lui Hristos este în van,” atunci propria 
noastră neprihănire reprezintă tot ce putem să câştigăm de pe urma legii şi de pe urma faptului că 
neprihănirea lui Dumnezeu poate veni numai prin Isus Hristos. Ce este propria noastră neprihănire? 
Isaia 64:6. Propria noastră neprihănire este o cârpă murdară. Toţi am păcătuit şi nu am atins slava 
lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Când Israel a ieşit din Egipt, ei nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, ci îşi 
aminteau numai că Avraam, Isaac şi Iacob au avut un Dumnezeu, dar nu ştiau nimic mai mult. 
Pentru a-i face să-şi înţeleagă starea şi ce era păcatul, a luat unul dintre cuvintele lor şi l-a aplicat 
scopului. El a luat un cuvânt care înseamnă „şi-a ratat scopul” şi l-a folosit pentru a exprima 
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păcatul. Acum noi toţi am păcătuit şi nu am atins – asta este ceea ce vrea Pavel să spună – am „ratat 
scopul.” Deci cu cât mai mult din neprihănirea legii are un om, cu atât mai departe este – cu atât 
mai zdrenţuit este. Acum deschideţi la Zaharia 3:1-8. Doamna White spune că acest capitol este o 
profeţie pentru timpul de faţă. Aici este prezentat Iosua stând îmbrăcat în propria sa neprihănire, iar 
Hristos i-o înlătură şi îl îmbracă cu neprihănirea lui Dumnezeu. Iosua a făcut tot ceea ce putea mai 
bine, dar putea fi el mântuit? Nu. Cât de des auzim oameni care spun: „Fac tot ce pot,” şi au 
impresia că sunt mântuiţi. Iosua a fost din nou îmbrăcat şi trebuia să stea împreună cu îngerii. 
Atunci, dacă toată neprihănirea noastră este înlăturată iar Hristos ne îmbracă cu neprihănirea lui 
Dumnezeu, atunci, umblând în legea Sa, vom sta împreună cu îngerii. Să citim Isaia 54:17 ultima 
parte. Hristos, în toate referinţele Sale din Noul Testament, repetă numai ceea ce Dumnezeu deja a 
vorbit. Acum, Isaia 61:10; acesta este cântecul pe care trebuie să-l cântăm; de aceea neprihănirea 
este darul lui Dumnezeu la fel de sigur ca şi viaţa, iar dacă vom încerca să-l obţinem pe o altă cale, 
vom eşua. În Romani 5:12-18 citim că aşa cum păcatul a venit prin unul, neprihănirea Unuia a adus 
omului darul gratuit al lui Dumnezeu. De asemenea Romani 3:21-26; Hristos a venit pentru a 
înfăţişa neprihănirea lui Dumnezeu. Acum, luând în considerare Romani 5:13-17, descoperim aici 
un dar gratuit, şi vă rog să observaţi versetul 17. Neprihănirea este darul vieţii pentru fiecare care 
crede, iar Isus Hristos va fi mereu scopul legii pentru fiecare care crede. Supunerea lui Hristos este 
cea care ne este de folos, şi nu supunerea noastră este cea care ne aduce neprihănirea. Ei bine, 
haideţi să ne oprim din a mai încerca să împlinim voia lui Dumnezeu în propria noastră putere. 
Încetaţi cu asta pe deplin. Debarasaţi-vă de acest lucru pentru totdeauna. Lăsaţi ca ascultarea lui 
Hristos să facă totul pentru voi şi obţineţi puterea pentru a încorda arcul ca să atingeţi ţinta. 

De ce a venit Mântuitorul ca un copil în loc de a veni ca un adult? Moartea pe cruce ar fi oferit 
plata. Pentru că El a iubit copiii şi a preîntâmpinat toate ispitele pe care le încearcă un copil şi nu a 
păcătuit niciodată – astfel încât orice copil să poată sta în locul Lui şi să reziste în puterea Lui; şi El 
a trăit şi ca tânăr, ca bărbat în toată puterea, urzind pentru noi o haină de neprihănire pentru a ne 
acoperi (nu pentru a acoperi zdrenţele noastre murdare, deoarece aceasta ar fi fost o combinare), ci 
înlătură hainele murdare şi le înlocuieşte cu ale Sale în aşa fel încât toţi să le poate avea dacă 
doresc. Acum, dacă neprihănirea este un dar de la Dumnezeu şi vine prin Evanghelie, atunci pentru 
ce ne este de folos legea? Ne este, dar ea poate fi folosită într-un mod greşit. Legea a venit pentru ca 
greşeala să se înmulţească. Romani 3:19 – legea vorbeşte păcătoşilor pentru ca toţi să devină 
vinovaţi înainte ca Dumnezeu să arate poporului vina sa. Acum versetul 20; legea trebuie să ne 
descopere păcatul – lipsa de neprihănire, nu neprihănirea – Hristos o descoperă pe cea de-a doua, iar 
legea pe prima. Legea lui Dumnezeu nu poate îngădui nici un păcătos în absolut nici o circumstanţă. 
Dacă ar face-o şi ar trece cu vederea chiar şi numai un singur gând, atunci nu ar fi desăvârşită şi ar 
arunca un suflet în moartea veşnică. Legea este desăvârşită. Dacă ea acceptă imperfecţiunea 
Domnul trebuie să-o accepte şi să recunoască că El este imperfect, deoarece legea este 
reprezentarea caracterului Său. În faptul că legea pretinde desăvârşirea stă speranţa omenirii, 
deoarece dacă ar putea trece cu vederea un singur păcat chiar şi în cea mai mică măsură, nimeni nu 
ar putea fi vreodată liber de păcat pentru că legea nu ar putea niciodată să descopere acel păcat şi 
astfel nu ar putea fi niciodată iertat, iertare ce constituie singura cale prin care omul poate fi 
mântuit. Vine ziua în care legea va fi descoperit şi ultimul păcat şi vom sta desăvârşiţi înaintea Lui 
şi vom fi mântuiţi cu o mântuire veşnică. Desăvârşirea legii lui Dumnezeu constă în faptul că ne va 
descoperi toate păcatele noastre, şi apoi un Mântuitor desăvârşit stă gata să le înlăture pe toate. 
Atunci când Dumnezeu ne descoperă păcatele, nu o face pentru a ne condamna, ci pentru a ne 
mântui, aşa că este o dovadă a dragostei Sale pentru noi; de aceea, ori de câte ori vă este descoperit 
un păcat, aceasta este un semn al dragostei lui Dumnezeu, deoarece Mântuitorul este gata să-l 
înlăture. De aceea Dumnezeu ne-a dăruit un Mântuitor şi Evanghelia. El doreşte ca noi toţi să 
credem în El şi să venim la El pentru a fi salvaţi. 

Citiţi Mat. 5:6. Nu sunt mulţi aici care flămânzesc şi însetează după neprihănire? Doriţi să fiţi 
săturaţi? Atunci nu priviţi la lege, ci la crucea lui Hristos. Citiţi Ef. 3:14-19, înrădăcinaţi şi 
împământeniţi în credinţă prin dragostea Lui în inimile noastre. Col. 2:9,10, căci vom fi desăvârşiţi 
în Hristos. Aici este desăvârşirea, bucuria, pacea, bunătatea, neprihănirea pentru totdeauna. 
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Predica de seară 
Dezavantajele unirii bisericii cu statul 

A. T. Jones 
 
„Subiectul din această seară este „Dezavantajele Unirii Bisericii cu Statul.” Citez din 

„Dezvoltarea Intelectuală a Europei” de Draper. „Scopul lui Constantin a fost de a transforma 
teologia într-o ramură a politicii; speranţa fiecărui episcop din imperiu era de a transforma politica 
într-o ramură a teologiei.” Un alt citat va fi următorul, acestea fiind cele două idei pe care vechea 
teocraţie şi cea care va urma va fi clădită. „Odată ce un aspirant la puterea politică a apelat la 
mulţime pentru putere şi depinde încă de dorinţa sa pentru sprijin, nu este uşor a le refuza dorinţele 
sau a se da înlături de la cererile lor.” În felul acesta Constantin s-a vândut realmente acestei puteri 
pe care dorea s-o controleze şi nu mai putea niciodată ignora şi să-şi păstreze în continuare poziţia. 
Schaff, în „Istoria Bisericii” face această apreciere asupra lui Constantin: „S-a distins prin acea 
veritabilă înţelepciune politică; aşezându-se pe sine ca şi cap al acelei generaţii, a văzut în mod clar 
că idolatria a supravieţuit în Imperiul Roman, şi că numai Creştinismul se putea dezvolta acum în 
cadrul ei şi să-i ofere suportul moral.” 

Deci numai din considerente politice a îmbrăţişat el creştinismul. „Acum, Constantin a adoptat 
creştinismul mai întâi ca pe o superstiţie şi l-a aşezat alături de superstiţiile lui păgâne până când, în 
final, în convingerea sa că creştinismul a biruit păgânismul, cu toate că pe dinafară s-a dezvoltat 
într-o credinţă pură şi plină de lumină.” Aici avem istoria lui Constantin în câteva cuvinte. A stabilit 
Constantin creştinismul ca religie a Imperiului Roman? Schaff spune: „El şi-a permis să predice 
Evanghelia, s-a autodenumit episcopul episcopilor, a convocat primul conciliu general şi a făcut 
creştinismul religia imperiului, cu mult înaintea botezului său.” Dar nu a promulgat un edict pentru 
a-l face religia de stat. 

Avem o afirmaţie de-a lui Hilman prin care el o numeşte stabilirea legală a creştinismului: „Se 
poate spune acum că creştinismul a urcat pe tronul imperial; cu singura excepţia a lui Iulian, din 
această perioadă monarhul Imperiului Roman a mărturisit religia Evangheliei.” Aş dori să subliniez 
în această seară ceea ce a făcut Constantin pentru biserică şi ce s-a întâmplat în momentul în care 
politica a devenit o parte din ea şi efectul asupra bisericii, statului şi societăţii, şi ceea ce va face din 
nou. Neander spune: „O dată cu debutul acestei perioade biserica a intrat într-o cu totul altă relaţie 
cu statul. Nu numai că a devenit în întregime recunoscută sau legală şi tolerată de stat, dar statul 
însuşi i-a recunoscut principiile ca fiind cele cărora totul trebuie să-i fie subordonat.” 

Acesta este acelaşi argument pe care-l folosesc acum reformatorii pentru a rămâne clari atunci 
când se tot frământă, dar puteţi vedea imposibilitatea ca „de aici înainte biserica şi statul să 
constituie doi întregi, şi totuşi să fie în relaţie de acţiune şi reacţiune comună. Influenţa avantajoasă 
a acestui fapt a fost că acum biserica putea să-şi exercite puterea transformatoare şi asupra relaţiilor 
cu statul; dar măsura şi caracterul acestei puteri depindea de stat în ceea ce priveşte viaţa interioară 
a bisericii însăşi. Acum era necesar ca unul din următoarele două lucruri să se petreacă: fie spiritul 
creştinătăţii, pe măsură ce devenea în general difuz, trebuia – nu printr-o revoluţie bruscă şi vizibilă, 
ci prin propria sa putere asupra inimii, care este cu mult mai puternică decât orice armată 
omenească – să introducă treptat ordinea legii în locul despotismului arbitrar; sau corupţia statului 
să pătrundă în biserică, aşa cum a făcut de fapt în Imperiul Bizantin.” Fapt ce s-a petrecut, deoarece 
această din urmă alternativă trebuie în mod inevitabil să se petreacă pentru că o biserică curată nu 
va cere niciodată puterea civilă atât timp cât deţine puterea lui Dumnezeu; dar dacă o pierde pe 
aceasta, se va prinde de tot ce poate. „Mai mult decât atât, biserica era acum expusă la ispitele 
apropierii unei mari puteri străine în vederea persecuţiilor sfârşitului ei.” Acum observaţi această 
afirmaţie: „O ispită care este mereu gata să-l asalteze pe om în momentul în care spiritul nu mai este 
singurul suveran.” Aceasta este o piesă de filozofie de care vă veţi aminti mereu, şi este adevărată în 
problemele eclesiastice ca şi în ceea ce priveşte impunerea civilă a disciplinei.” 

Acum în ceea ce priveşte ceea ce a făcut Constantin pentru biserică, vorbitorul a citit multe 
fragmente pentru a arăta modul în care creştinii, trăind după propria plăcere, şi-au lăsat proprietăţile 
bisericii, prin aceasta ajungând direct în cer. 
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„Prin aceste mijloace biserica a devenit extrem de prosperă. În 313 Constantin i-a scutit pe clerici 
de toate taxele civile, înlăturarea unei mari poveri. Rezultatul a fost că sute s-au alăturat corpului de 
clerici pentru a scăpa de aceste poveri. Aceste două influenţe corupătoare le-au oferit curând 
episcopilor putere aproape egală cu cea a împăratului însuşi şi a deschis posibilitatea ca oamenii să 
mărturisească creştinismul pentru putere şi prosperitate. 

Mai departe, Constantin a construit o biserică acolo unde nu era nici un creştin şi a trimis un 
episcop şi un corp de clerici pentru a plăti cu o monedă de aur şi straie albe oricui s-ar fi botezat şi 
au sprijinit fiecare convertit. Rezultatul a fost că mulţimi au devenit creştini. În locurile în care 
creştinii nu erau decât puţini, el oferea indulgenţe deosebite, şi oraşe întregi se întorceau la 
creştinism. Păgâni, filozofi şi învăţători se făceau creştini pentru a preda păgânismul în şcoli. Din 
momentul în care creştinismului i-au fost acordate influenţa politică şi sprijinul politic, aceasta a 
atras cei mai răi oameni în biserică, şi la fel se va întâmpla în fiecare biserică în care politicii îi este 
acordată un loc proeminent, iar rezultatul nu poate fi decât papalitatea. Dacă vreo naţiune acordă 
favoruri vreunei religii, oamenii se vor aduna în ea pentru retribuiri. Elementul josnic se va aşeza în 
prim plan şi îşi vor folosi poziţiile în vederea progresului politic. Neander spune: „Cu cât biserica se 
luptă pentru suveranitatea exterioară, cu atât este mai dispusă de a o lua pe un drum greşit şi de a 
uita în această putere exterioară de propria ei esenţă interioară de biserică spirituală, iar puterii 
exterioare îi va fi mult mai uşor să aibă stăpânire asupra ei. 

Prin avantajele temporale legate de credinţa spirituală (au pus în slujbă o persoană nu atât pentru 
calităţile sale spirituale, cât pentru puterile sale politice) mulţi dintre cei ce nu aveau nici chemarea 
interioară şi nici alte calificări pentru aceasta au fost conduşi la a aspira la slujbele bisericii; aşadar, 
de fapt mulţi au devenit creştini numai pentru a obţine un post în biserică şi pentru a se bucura de 
renumeraţiile ce decurgeau din aceasta.” Când o asemenea persoană se zbătea pentru a obţine o 
eparhie, iar aceste persoane îl sprijineau, el trebuia să facă ce doreau ei şi să predice acele doctrine 
care erau pe placul lor, sau dacă nu, atunci era îndepărtat. „Oameni care nu erau creştini au fost 
făcuţi episcopi.” Ce se mai putea numi acum pământesc? Aceasta fiind numită o naţiune creştină, 
toţi vor avea un cuvânt de spus în biserică, iar slujbaşii se vor amesteca în intrigile politice pentru 
slujbe, iar gloata îşi va impune candidaţii în biserică şi, ca şi în cazul Romei, cei mai răi oameni vor 
fi aleşi pentru a nu le îngădui să facă rău bisericii. „S-a întâmplat uneori ca prin vocea comunităţii 
sau a unei partide puternice din cadrul ei, cineva în care ei aveau mare încredere să fie proclamat ca 
episcop. Însă, în cadrul acelui stat al bisericii, cei mai pioşi şi cei care aveau o concepţie sănătoasă 
despre esenţa slujbei spirituale şi care aveau pe inimă interesele spirituale ale comunităţii, nu au 
constituit majoritatea şi cea mai puternică partidă. 

Astfel, în anul 361, partida populară, sprijinită la Caesarea în Capadocia de garnizoana din acel 
loc, a insistat ca episcop să fie unul dintre magistraţii civili, Eusebiu, care nu fusese încă botezat, iar 
episcopii provinciali, mulţi dintre cei care se gândiseră la o persoană mai potrivită, s-au lăsat forţaţi 
să îl hirotonisească pe el.” Schaff oferă mai multe detalii despre aceasta decât Neander: „Uneori 
poporul a acţionat din consideraţii aparente şi sub uneltirea demagogilor, şi au cerut pentru slujbele 
cele mai înalte oameni ignoranţi şi nevrednici pentru acestea, influenţând lucrurile importante, cum 
a fost cazul unor oraşe mari ca Chicago, New York, etc.” Într-o notă, el afirmă: „Mulţi au fost aleşi 
pe considerentul răutăţii lor, pentru a preveni răul pe care altfel l-ar fi făcut.” Vedeţi cum această 
influenţă corupătoare a tras biserica din ce în ce mai jos în degradare? Un alt citat din Neander: 
„Mulţimea celor care, din consideraţii superficiale, fără vreo chemare lăuntrică, s-au alăturat 
comunităţilor creştine, au folosit ca mijloc pentru a introduce în biserica creştină toate relele lumii 
păgâne. Viciile păgâne, amăgirile păgâne, superstiţiile păgâne au luat veşmântul şi numele 
creştinismului, şi li s-a permis astfel să exercite o influenţă mai corupătoare asupra vieţii creştine. 
Aşa au fost cei care, fără nici un interes real în ceea ce priveşte religia, trăind jumătate în păgânism 
şi jumătate într-un creştinism de faţadă, au format mulţimile care s-au îngrămădit în biserici la 
festivalurile creştinilor, şi în teatre la festivalurile păgânilor.” 

Aceasta este papalitatea, şi ce este atunci papalitatea decât păgânism sub nume creştin? 
„A fost normal ca elementul rău care s-a acoperit pe dinafară cu veşmântul creştin să se 

evidenţieze pentru a fi observat în viaţa publică. Deci era mult mai sigur să atragă privirile comune, 
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în timp ce creştinismul real a preferat retragerea şi a creat mai puţină senzaţie.” 
Adevăraţii creştini au fost marginalizaţi. Din ziua în care Constantin a adoptat creştinismul, istoria 

bisericii nu a mai fost istoria creştinismului. Istoria creştinismului s-a încheiat cu faptele apostolilor, 
pentru a fi reluată când Luther a părăsit biserica, bilanţul fiind istoria papalităţii. Aşadar, creştinii 
lumeşti erau ca şi separaţi de adevăraţii creştini, aşa cum fusese păgânismul. În Milman citim: „În 
asocierea bisericii cu statul magistraturile civilă şi religioasă şi-au menţinut fiecare puterile 
separate. Pe de o parte, în ceea ce priveşte adevărata celebrare a ceremonialului eclesiastic, şi în 
propriile lor chestiuni interne în general; şi pe de altă parte, în chestiunile militare, judiciare şi 
fiscale ale statului, limitele autorităţii lor erau clare şi distincte.” Atunci, afirmaţia potrivit căreia 
biserica şi statul constituie doi întregi este imposibilă. Există câteva puncte în care jurisdicţia 
fiecăreia este în mod clar definită, dar sunt mii de puncte în care este imposibil de arătat locul în 
care jurisdicţia bisericii se opreşte şi începe cea a statului. „Până aici teoria a fost clară şi perfectă; 
fiecare îşi avea sfera sa separată şi exclusivă, şi totuşi era cu neputinţă să nu apară un teren 
îndoielnic pe care cele două autorităţi să nu intre în coliziune, şi să nu se abţină de la a invada 
teritoriul aliatului sau rivalului său.” 

Atunci când religia se amestecă cu politica, unde se va defini limita? Biserica ia cunoştinţă de 
fiecare legătură a vieţii; dacă ea are control asupra puterii civile, cum o poţi împiedica să nu 
amestece această putere cu gândurile inimii? Nu se poate. Atunci când sunt pervertite, cele mai 
bune lucruri devin cele mai rele lucruri. Referitor la creştinism, fiind cel mai bun lucru pe care l-a 
văzut lumea vreodată, pervertit va deveni cel mai rău. Pe de altă parte, statul era suprem peste toţi 
supuşii săi, chiar şi peste clerici ca şi cetăţeni. Dar mai exista o altă sursă prolifică de diferenţă. 
Dintr-un punct de vedere, clericii, fiind trupul reprezentativ, au început să se considere pe ei înşişi 
biserica; dar dintr-un alt punct de vedere mult mai legitim, statul, atunci când a devenit creştin, 
cuprinzându-i pe toţi creştinii din imperiu, a devenit biserica. Care era trupul legislativ? Întreaga 
comunitate a creştinilor sau aristocraţia creştină, care erau într-un sens conducătorii recunoscuţi?” 

În această perioadă au început să facă diferenţa dintre „laici” şi „clerici” care nu avea nimic de-a 
face cu biserica lui Hristos care şi-a ales atunci funcţionarii. „Nu a reuşit statul să pună mâna pe 
drepturile laicilor mai ales când privilegiile şi talentele ce aparţineau funcţionarilor ecleziaşti au fost 
conferite sau garantate de stat, şi de aceea putea să apară în justiţie revocabil sau pasibil de a fi pus 
la punct de către puterea civilă?” Nu vedeţi că fiecare pas în papalitate este logic, şi nu vedeţi că în 
lucrarea reformatorilor apare fiecare pas şi trebuie să urmeze în mod logic? „Când puterea civilă a 
fost recunoscută ca fiind competentă de funcţionarii ecleziaşti, unde avea să se oprească acea 
putere?” Milman spune următoarele referitor la situaţia Romei din punct de vedere religios: „Astfel, 
într-o mare măsură, în timp ce lumea romană a devenit creştină în forma de închinare şi în credinţă, 
ea a rămas păgână, sau chiar mai rea decât păgânismul în unele perioade, iar în perioadele ei bune, 
existau caritatea, mila, puritatea, virtutea socială, omenia şi pacea. Erezia opiniilor a devenit 
aproape singura crimă împotriva căreia excluderea îşi arunca tunetele. Astfel, creştinismul a devenit 
în acelaşi timp mai mult dogmatic, şi cu mai puţină putere de influenţă; şi-a atribuit stăpânirea 
supremă asupra minţii, în timp ce nu deţinea decât un control imperfect sau parţial asupra patimilor 
şi apetitului. Teologia Evangheliei era religia lumii; spiritul Evangheliei era departe de a reprezenta 
influenţa dominantă asupra omenirii. Oricând este stabilită o religie naţională, erezia reprezintă cea 
mai înaltă crimă deoarece statul devine gardianul sufletului şi se pretinde a fi responsabil pentru 
această slujbă a sa; prin urmare pedepseşte blasfemia împotriva religiei stabilite ca vorbind 
împotriva sufletului însuşi. Acesta este genul de sistem care apare oricând se realizează o unire a 
statului cu biserica.” 
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Predica despre neprihănire 
Neprihănirea (I) 

A. T. Jones 
 

Subiectul este modul în care obţinem neprihănirea despre care am studiat ieri, neprihănirea lui 
Dumnezeu, singura care este de folos. Romani 3:24 – îndreptăţit înseamnă socotit neprihănit. Cum? 
Gratuit. Prin ce mijloace? Prin har. Ce este harul? Bunăvoinţa. Să ne punem încrederea în acest text 
pentru totdeauna, să ne prindem de el pentru totdeauna. O altă trimitere: Efeseni 2:8,9,5. Acum să 
revenim la Romani 4:4 şi Romani 10:4. Acum înţelegeţi motivul pentru care dacă este prin fapte nu 
mai este prin har. Dacă trebuie să facem ceva pentru a obţine harul, atunci Îl facem pe Domnul 
dator nouă, iar dacă nu plăteşte, ne face nedreptate. A plăti nu înseamnă bunăvoinţă, ci o datorie. 
Noi suntem socotiţi neprihăniţi gratuit prin harul Său şi nu prin fapte. Citesc acum Romani 4:1,2. 
Avraam era tatăl tuturor celor ce cred – părinte spiritual – putem aştepta să primim mai mult decât a 
primit el însuşi? Dacă a fost îndreptăţit prin fapte, s-a slăvit pe sine însuşi. Acum alăturaţi Romani 
4:2 la 1Corinteni 1:27-31. Domnul a făcut astfel încât toţi să-L onoreze pe El şi nu pe ei înşişi, 
deoarece a slăvi un păcătos, un rebel nu ar fi potrivit pentru o guvernare. Toată nenorocirea din 
această lume provine din încercarea lui Satan de a se slăvi pe sine. „Voi fi ca Cel Preaînalt.” A 
îngădui unui păcătos să se slăvească pe sine ar însemna atunci iertarea lui Satan. Acum, Hristos este 
făcut pentru noi neprihănire şi sfinţire, şi noi aducem slavă în Hristos şi nu în noi înşine. Dacă 
credem în El, credinţa noastră ne este socotită ca neprihănire. Dar poate Domnul să-l îndreptăţească 
pe păcătos? Da, Hristos a venit pentru a-i îndreptăţi pe păcătoşi, aşa că citiţi cu atenţie acest verset: 
Romani 4:5. Atunci, primul lucru pe care trebuie să-l învăţăm este că suntem păcătoşi şi să 
mărturisim acest lucru, iar Dumnezeu ne va socoti neprihăniţi. Domnul nu poate să-l îndreptăţească 
şi să-l mântuiască pe nici unul dintre cei ce nu-şi văd propria condiţie. Este mai multă bucurie în cer 
pentru un păcătos care s-a pocăit decât pentru nouă zeci şi nouă care nu au nevoie de pocăinţă. 
Mântuitorul nu a venit să-i cheme la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe păcătoşi, şi atunci nimeni 
altcineva decât păcătoşii vor fi mântuiţi. Acum Romani 4:16: „De aceea este prin credinţă.” De ce? 
Pentru a fi prin har „pentru a fi mântuit în final.” 

Credinţa este cel mai uşor şi cel mai natural lucru din lume. Nu este nimic deosebit în credinţă, 
aşa cum gândesc unii: „Încerc să cred iar dacă nu pot, atunci cum să pot?” Dar noi putem să-L 
credem pe Dumnezeu cu aceleaşi facultăţi cu care îi credem pe alţii. Nu încercaţi să credeţi – 
renunţaţi la aceasta – şi credeţi pur şi simplu. Noi fie credem, fie nu credem – şi atunci de ce să nu 
credem? Credeţi asemenea unui copil, nu vă tot gândiţi. Credinţa merge înaintea raţiunii, cunoştinţei 
şi a tuturor celorlalte lucruri. La şcoală profesorul a arătat spre o literă şi ne-a spus: „Aceasta este 
litera A.” iar asta a fost singura dovadă pe care am avut-o. Am crezut lucru acesta, iar acum să 
primim împărăţia cerurilor aşa cum am făcut ca şi copii cu cuvintele profesorilor. Dacă vom raţiona 
credinţa nu vom putea crede niciodată deoarece pentru raţiune credinţa este iraţională, deoarece 
efortul raţiunii produce întotdeauna îndoială. Începe şi sfârşeşte cu un „Cum?”. Deoarece credinţa 
este cel mai simplu şi cel mai uşor lucru dintre toate, Dumnezeu a plasat mântuirea Sa în cel mai 
sigur loc pentru ca noi s-o putem avea şi să-i cunoaştem pe cei ce o deţin. Acum Romani 5:6,8,10 – 
Hristos a murit pentru noi pentru că suntem păcătoşi, iar El a murit pentru păcătoşi, iar noi putem fi 
socotiţi neprihăniţi chiar acum dacă credem acest lucru. Moartea lui Hristos a împăcat lumea cu 
Dumnezeu dar nu a mântuit niciodată pe nimeni şi nici nu va putea face aceasta. Moartea Sa a oferit 
plata pentru călcarea legii, dar noi suntem mântuiţi prin viaţa lui Hristos. Citiţi Romani 4:25. Prin 
moartea Sa avem împăcarea, prin viaţa Sa îndreptăţirea, iar prin a doua Sa venire avem mântuirea – 
toate acestea fiind necesare pentru a desăvârşi planul de mântuire. Legea lui Dumnezeu îl arată pe 
om ca păcătos – iar prin lege vine cunoştinţa păcatului – îl putem numi acum, păcat; să deschidem 
la Proverbe 28:13, mila presupunând a trata pe cineva mai bine decât merită. Amintiţi-vă acest lucru 
şi credeţi-l pe deplin. Obiceiul nostru a fost de a ne mărturisi păcatele şi apoi de a ne îndoi de iertare 
şi de a ne purta păcatele cu noi mai departe, fără a obţine pacea datorită îndoielii. „Fiindcă 
Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie.” – 1 Tesaloniceni 5:9. El le arată legi pentru a-i salva, 
cunoaşterea lor constituind un semn al dragostei Sale, că Isus este pregătit să le preia pe toate de la 
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noi. El ne cheamă pentru a ne oferi mântuirea. Deci nu priviţi conştientizarea propriilor păcate ca pe 
o pradă a mâniei Sale. Oricine îşi va mărturisi păcatele va fi mântuit – Romani 4:6,7. 

Acum 1Ioan 1:9, 5:17: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de toate păcatele noastre.” Credeţi lucrul acesta pe deplin şi mergeţi liberi. 
Cât de mulţi pleacă de la mărturisire şi nu cred niciodată că sunt iertaţi? A crede numai o parte a 
cuvântului şi nu tot cuvântul este necredincioşie. „Omul va trăi prin orice cuvânt care iese din gura 
Domnului.” A mărturisi un păcat şi a nu crede în iertarea lui este necredincioşie. Nu aşteptaţi după 
sentimente – sentimentele nu au nimic de-a face cu credinţa. Cum poate cineva să ştie ce trebuie să 
simtă când i sunt iertate păcatele? Dacă vă încredeţi în sentimente vă asemănaţi cu un val azvârlit de 
vânturi încoace şi încolo. Deseori cei ce iniţiază redeşteptări le spun celor ce sunt abătuţi ce au 
simţit atunci când au fost iertaţi, iar apoi aceştia încearcă să simtă aşa cum au simţit ei şi nu reuşesc, 
pentru că nu se poate ca doi să simtă la fel, aşa că nimeni nu poate spune dacă este predat. Credinţa 
nu se bazează pe dovezi. Dacă s-ar baza pe posibilitatea de a dovedi ceva, atunci se bazează pe 
raţiune şi nu pe încredere. Dacă se bazează pe încrederea pe care o avem într-o persoană, iar acea 
persoană se contrazice pe sine, atunci ce facem? Dacă unul spune: „O să fac un lucru grozav,” iar eu 
îl cred; dacă revine şi afirmă ceva ce dărâmă tot ce a susţinut anterior, ce am eu de făcut? Acum să 
vă demonstrez acest lucru: Avraam a fost îndreptăţit prin credinţă iar aceasta i-a fost socotită ca 
neprihănire. Citiţi despre aceasta la Geneza 15:5 şi mai departe. După un timp, s-a născut Isaac şi a 
crescut, iar lui Avraam i s-a cerut să-l jertfească, direct împotriva făgăduinţei. Unde a intervenit 
credinţa lui? Prin încrederea pe care a avut-o în făgăduinţă, independent de aparenţe. Aceasta a fost 
credinţa care a oferit propria sa dovadă … Avraam a crezut-o până când s-a îndeplinit pentru că 
Dumnezeu făgăduise acest lucru. Acum deschideţi la Romani 4:16-22; Avraam, împotriva oricărei 
nădejdi, a crezut făgăduinţa, credinţa sa oferind nădejdea, încrederea şi dovada. Atunci, să nu lăsăm 
niciodată sentimentele noastre să deţină vreun control asupra credinţei noastre. Sentimentele aparţin 
lui Satan. Daţi-i-le lui. „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Fraţilor, haideţi să trăim astfel. Atunci 
când credem, atunci Hristos vine în locul păcatului, iar atunci când Satan vine pentru a ne ataca, nu 
Îl găseşte decât pe Hristos, iar atunci avem biruinţa asupra lui Satan, nu fiind eliberaţi de ispită, ci 
oferindu-ne puterea de a răpune ispita, şi, obţinând biruinţa, acea ispită nu va mai reveni niciodată. 
În acel punct suntem biruitori pentru totdeauna. Dacă vreţi sentimente referitor la acest lucru, mărit 
să fie Domnul pentru că el vă iartă mereu păcatele şi pentru că vă încredeţi în făgăduinţa Sa, şi 
atunci vor exista suficiente sentimente în voi înşivă pentru a satisface. Căutaţi-L pe Dumnezeu, iar 
El va aşeza un cântec în gura voastră. 

Acum, credeţi textul cu care am început, că suntem îndreptăţiţi gratuit? Deseori păcătuim şi ne 
simţim rău şi atât de ruşinaţi, şi aşteptăm câteva zile pentru a ne simţi mai bine înainte de a veni la 
Domnul pentru iertare. Încercăm ca mai întâi să ne facem noi înşine buni. În fiecare suflet există o 
tendinţă de a proceda astfel. Aceasta este îndreptăţirea prin fapte, asemănător cu postul şi 
pedepsirea proprie premergătoare. Aceasta este rădăcina călugăriei şi a tuturor penitenţelor din 
biserica catolică. Atunci, dacă nu vrem să fim papişti, să renunţăm la toate acestea. Nu am făcut 
nimic bun, dar păcatul şi-a pierdut slava din ochii noştri şi suntem mai buni în ochii noştri, şi apoi 
ne mărturisim numai la suprafaţă păcatul, aşa că Spiritul Sfânt ne arată din nou păcatul care a fost 
acoperit. Acum, singura cale de a ne scăpa de el este de a-l mărturisi imediat deoarece Domnul ne 
arată păcatul aşa cum este chiar atunci, aşa că El îl poate ierta pe deplin şi în mod desăvârşit. Când 
încercăm să ne peticim păcatele făcând bine, adăugăm din ce în ce mai mult la zdrenţele murdare 
despre care se vorbeşte în Isaia, care reprezintă neprihănirea noastră. Să citim Apocalipsa 3:14-18. 
Să ne încredem în Domnul şi în făgăduinţele Sale. 
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Adunarea de tabără 

Doamna E. G. White vorbeşte în faţa unei 
mari mulţimi de oameni 

 
Soseşte Prezbiterul O. A. Olsen din Anglia; Preşedintele 

Conferinţei Generale – O mare audienţă înainte de ploaie – Cinci 
predici şi discursuri – Interesul creşte. 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 14 Mai – Acum, când 

soarele apune din nou peste adunare iar vântul dispare, locuitorii din Ottawa asistă la predici şi 
discursuri într-un număr frumos. Doamna E. G. White a susţinut un discurs minunat referitor la 
educarea tinerilor şi a vorbit de asemenea şi în cadrul întâlnirii de dimineaţă, iar întâlnirea de laudă 
de după-amiază s-a consumat la finalul ultimei prelegeri despre guvernarea bisericii. Subiectul 
prelegerii de seară referitoare la Dezavantajele Legislaţiei Religioase a fost proiectul de lege 
introdus în congres care propune un amendament educaţional la constituţie, şi a atras o mare 
audienţă. Printre noii sosiţi se numără Prezbiterul O. A. Olsen din Anglia. El este preşedintele 
Conferinţei Generale. 

 
Ultima predică despre guvernarea bisericii 

Guvernarea bisericii (III) 
A. T. Jones 

 
1Corinteni 13:4 este locul unde s-a încheiat ultima noastră lecţie. Într-un alt loc Pavel spune că 

dragostea clădeşte, iar despre această clădire studiem noi. Într-o altă lecţie am citit că trebuie să 
căutăm binele altora. Să nu gândim nimic rău. Cine este nevinovat în aceste privinţe? Nimeni. Ei 
bine, dacă toate darurile sunt nimic fără dragoste, iar dragostea nu gândeşte nici un rău, de ce vă 
miraţi că darurile nu se manifestă printre noi? Dacă toate aceste daruri, alături de darul Fiului lui 
Dumnezeu, au dezvoltat în noi atât de puţină apreciere, cum putem aştepta o favoare mai mare? Ce 
bine ne-ar face acest lucru? Dar dacă dorim dragostea, atunci când vin aceste daruri ne vor face bine 
şi, atenţie la asta, când I le vom cere Tatălui, ni le va da cu mult mai mult decât ne aşteptăm noi. 
Dar când Îi cerem Spiritul Sfânt, cerem cel mai preţios lucru pe care-l poate oferi universul. Să nu le 
cerem cu nebăgare de seamă. Mântuitorul a spus că toate felurile de păcate vor fi iertate, chiar 
păcatul împotriva Tatălui şi a Fiului, dar nu va fi iertare pentru hula împotriva Duhului Sfânt. Astfel 
că atunci când venim la Domnul şi îl cerem, să venim cu o apreciere a ceea ce cerem. Este foarte 
bine să îl cerem, dar să lăsăm ca minţile noastre să realizeze mai pe deplin sacralitatea lucrului pe 
care îl cerem pentru a-l aprecia şi mai mult atunci când vine, căci altfel ne va face mai mult rău 
decât bine, ca în cazul celor care deţin Evanghelia fără a o aprecia. Dragostea nu gândeşte nici un 
rău, nu numai că nu vorbeşte, dar nici nu gândeşte. Dragostea este legătura desăvârşirii, dar cât de 
natural este să gândeşti răul, să atribuim motive rele cuvintelor şi faptelor unei alte persoane. Să ne 
străduim mai degrabă să aflăm povara pe care ei o poartă şi să-i ajutăm să exerseze respingerea lor. 
„Aşa cum gândeşte omul în inima lui, aşa este.” Dacă tu şi cu mine gândim rău despre altcineva, 
suntem răi. Dacă avem gânduri necurate, suntem necuraţi. Nu vă desfătaţi în păcat. Nu vă găsiţi 
plăcerea în istorii sălbatice, rele, clevetitoare. Desfătaţi-vă în adevăr. Dragostea nu a cedat 
niciodată. Acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Dacă avem dragoste, iubirea lui 
Dumnezeu, atunci virtuţile ei se vor arăta; lucrarea spiritului său în inima noastră, dacă dorim 
aceasta, Domnul o va vedea, iar darurile lui Dumnezeu vor urma. Asta nu înseamnă că dacă un 
popor deţine adevărul toate aceste lucruri trebuie să existe în mod necesar. Şi nici nu înseamnă că 
dacă un popor are toate aceste daruri, Hristos este cu ei. Va veni ziua în care unii Îi vor spune: 
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„Doamne, nu am făcut noi profeţii în Numele Tău şi nu am făcut noi în Numele Tău atâtea lucrări 
minunate?” Dar Hristos nu-i va cunoaşte, cu toate că nu afirmă că ei nu au toate aceste fapte. 

Dacă avem dragoste, iubirea lui Dumnezeu crescând în inimile noastre, toate aceste daruri vor 
urma iar Hristos Îşi va face lucrarea prin noi, El fiind Capul nostru, dirijându-ne şi călăuzindu-ne. 
Să existe atunci acea armonie şi iubire printre noi care nu vor fi rezultatul decât al descoperirii 
desăvârşite a lui Hristos. Să-L studiem pe El şi vom avea acelaşi punct de vedere şi vom acţiona 
împreună în unitate. Nu putem vedea toate lucrurile dintr-o dată. Minţile nu acţionează în acelaşi 
timp şi în acelaşi fel, dar când unul vede lumina, să aştepte cu răbdare până când şi ceilalţi o vor 
vedea. Nu fiţi stânjeniţi de ceilalţi. Domnul este de-asupra tuturor şi nimic nu poate cauza 
naufragiul cauzei lui Dumnezeu sau să împiedice biruinţa şi mântuirea şi un triumf glorios pentru 
solia îngerului al treilea. Mergeţi liniştiţi la lucrarea voastră cu pacea pe care o oferă încrederea în 
El, şi totul se va împlini cu bine. Lăsaţi asupra Lui toată povara şi grija, căci El are grijă de voi, şi 
totul va fi bine. De ce mărturiile ne spun atât de des: „Avem un Mântuitor viu.”? Datorită faptului 
că nu reuşim să realizăm că El este viu şi că putem merge la El oricând pentru sfat şi ajutor. De 
aceea dacă cuiva îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. Să ceară fără să se îndoiască. 
Ceea ce doreşte sufletul este stabilitate, soliditatea caracterului în deplină asigurare a credinţei – o 
încredere că Dumnezeu este şi că Îl putem găsi: Evrei 10:22. Credem noi asta? Dacă credem, haideţi 
să şi manifestăm aceasta. El a spus că nu ne va părăsi niciodată. Atunci să spunem cu tărie că 
Domnul este ajutorul meu şi că nu mă voi teme de ceea ce-mi poate face omul. Evrei 13:5,6. Dacă 
noi nu credem, va face lucrul acesta credincioşia Sa fără efect? 2 Timotei 2:11-13. Nu ne-am 
comportat noi ca şi cum nu am putea spune cum se poartă Dumnezeu? Să credem că El nu se 
schimbă, ci că acţionează la fel oricând. Iacob 1:17. 

Pentru ce sunt scrise aceste lucruri? Pentru că El nu se poate nega pe Sine. El este Stânca 
Veacurilor. Dacă atunci noi suntem ancoraţi în El, dacă pământul fuge de sub noi, dedesubt sunt 
mâinile Sale – ne poate ceva răni? Atunci să avem încredere în El pentru ceea ce spune. Să 
înţelegem atunci ce înseamnă să fi ancorat în El pentru a avea un refugiu – speranţă care este o 
ancoră a sufletului nostru, sigură şi tare – pentru a fi neclintiţi ca Stânca Veacurilor însăşi. Ce spune 
Pavel? Fapte 22:22-24. Pavel nu ştia ce avea să se întâmple, dar era conştient de faptul că 
nenorocirea şi cătuşele îl pândeau pretutindeni. Ce stare! „Dar nici unul dintre aceste lucruri nu m-
au clintit.” Fraţilor, aici este un om ancorat în Dumnezeu. El se gândea numai la a-şi duce la 
îndeplinire lucrarea şi să vestească Evanghelia. De ce era el acolo? Pentru a fi un model pentru toţi 
cei ce vor crede în Isus Hristos. Aşadar, ca şi el, nimic din cele ce ne vor aştepta să nu ne clintească. 
Viaţa este nimic. Isus Hristos este mai mult decât tot. Acum 2Timotei 4:6-8. El a spus că era gata să 
moară, calea sa se încheia cu bucurie. Domnul doreşte ca poporul Său să fie într-o astfel de condiţie 
a credinţei şi unităţii ca El să-şi poată încheia lucrarea prin ei. Vom privi biserica noastră ca fiind 
casa lui Dumnezeu? Că noi suntem templele Duhului Sfânt? Veţi merge acasă cu acest sentiment pe 
care să-l împărtăşiţi unul cu altul? Hristos nu a căzut şi nici nu a descurajat niciodată, şi dacă Îl vom 
afla pe El pentru tot ceea ce este El, nu vom cădea şi nici nu vom descuraja niciodată. Noi suntem 
trupul lui Hristos şi membre ale trupului Lui şi oasele Lui, El simţind durerea mai mult decât aceste 
membre cărora noi le cauzăm durere, în biserică. Dacă Îl iubim pe Hristos nu-i putem urî pe fraţi şi 
să le cauzăm durere. Să fim gingaşi şi atenţi cu cei slabi şi să căutăm să-i ridicăm. Dacă unul suferă, 
toţi să sufere împreună cu el. Dacă unul se bucură, toţi să se bucure cu el. Darurile sunt acordate 
după măsura puterii pe care o avem iar El pretinde să primească înapoi potrivit abilităţii pe care o 
are fiecare, şi nimeni nu are dreptul să-l judece pe altul în această chestiune. Dacă el foloseşte 
abilitatea pe care Hristos l-a chemat să o exercite acolo unde este, este cu desăvârşire primit de 
Dumnezeu. Spiritul Sfânt este dat fiecăruia pentru beneficiu ca toate darurile să fie exercitate spre 
slava lui Dumnezeu, Hristos fiind în toţi, peste toţi, iar toată slava Lui Îi este acordată. Peste toată 
lucrarea bisericii este dragostea care vine de la Hristos, iar El pretinde ceva înapoi spre slava şi 
onoarea Sa. Fraţilor, să fim creştini. Să avem acea credinţă care face din Hristos un Mântuitor viu şi 
personal pentru noi toţi. Vi se va face potrivit credinţei voastre. În măsura în care exercitaţi credinţa 
veţi primi puterea lui Dumnezeu. Căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. 
Această Evanghelie este atunci cea mai mare putere cunoscută de om, pentru că ea îi aduce omului 
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puterea lui Dumnezeu, iar ea vine la noi prin credinţă. 
 

Predica doamnei E. G. White 
Un apel către părinţi 

E. G. White 
 
Aproape 2000 de oameni s-au adunat la cort pentru a audia predica de după-amiază şi îndemnurile 

călduroase ale doamnei E. G. White. Primele cuvinte ale discursului au fost rostite în acord cu 
gândul imnului de debut, „Acea veche, veche istorie,” şi au fost urmate de un apel călduros pentru 
părinţi în vederea unei educaţii corespunzătoare a copiilor. Referitor la 1Petru 1:3,4, ea a spus: 

Nu ar trebui ca acea veche, veche istorie a învierii lui Hristos din morţi să fie una de bucurie 
pentru noi? Mulţi pretinşi creştini merg cu capetele aplecate ca şi când Hristos ar fi încă în 
mormântul cel nou al lui Iosif. Dragi prieteni, El nu mai este acolo; a înviat, iar noi vrem să vorbim 
despre El, despre iubirea Sa şi despre puterea de a ne mântui din păcatele noastre. Istoria iubirii Sale 
ar trebui să fie pentru noi ca un cântec de bucurie după cum a fost şi pentru apostolii din vechime, 
deoarece noi avem tot atâtea motive să ne bucurăm de mântuirea lor pe care a adus-o moartea Sa 
pentru ei ca şi pentru noi. Dacă vom privi la Isus în mod corect, nu vom fi găsiţi discutând 
descurajaţi şi mâhniţi. Ne putem aduna şi să ne însuşim toate promisiunile lui Dumnezeu. Putem 
merge într-o grădină frumoasă înmiresmată de crini, trandafiri şi garoafe, iar lângă ele aceşti ciulini. 
Ne îndreptăm privirea de la trandafiri şi de la garoafe către ciulini, şi întrebăm întristaţi: „Ce caută 
aceştia aici?” Ei bine, aş vrea să ştiu de ce vreţi voi să le priviţi sau să le atingeţi atât timp cât există 
crinii, trandafirii şi garoafele cu care să se desfete privirea. Tot aşa, cuvântul lui Dumnezeu este o 
grădină cu minunatele flori ale făgăduinţei. Apropiaţi-vă şi veţi fi desfătaţi de miresmele lor. 
Cercetaţi-le îndeaproape şi veţi fi impresionaţi de delicateţea nuanţelor şi structurii lor pe care nu li 
le putea conferi nimeni altcineva decât Dumnezeu. Tot aşa este şi cu Biblia. Citind rugăciunile din 
ea, ar trebui să ne lăsăm minţile deschise pentru a primi o lumină nouă şi ar trebui să ne apropiem în 
mod constant de Dumnezeu pentru a căuta mila Sa. Nu dorim să rămânem în partea întunecoasă, ci 
mai degrabă să lăsăm ca pe pereţii memoriei să atârne tablourile minunate ale milei şi iubirii lui 
Dumnezeu. Ar trebui să ne învăţăm limbile să cântăm laudele lui Dumnezeu. Nu avem destule 
motive pentru a-L lăuda? El spune: „Ce aş fi putut face mai mult pentru via Mea?” Cu siguranţă că 
a făcut destul! Nu L-a dat El pe Fiul Său? Nu suntem lăsaţi singuri în lupta cu puterile întunericului. 
După ce Iacob la furat pe fratele său de dreptul de întâi născut, a fost pribeag. A fost descurajat 
atunci când conştientiza privaţiunile comparativ cu binecuvântările căminului, mama sa – toate 
celelalte. Dar cum stătea cu capul pe perna de piatră, vede o scară care se întindea de la pământ 
până la cer. El a văzut în acea scară simbolizat darul cerului pentru om. El a spus: „Aceasta este 
într-adevăr poarta cerului.” Numai pe această scară (Isus Hristos) ne putem urca la cer. Atunci când 
Adam s-a despărţit de Dumnezeul său, Hristos a fost Cel care a făcut punte peste prăpastie. Să 
presupunem că acea scară nu face legătura dintre omenire şi divinitate, fiind mai scurtă numai cu un 
centimetru. Toţi ar fi pierduţi, căci noi înşine nu putem face nimic. Dar legăm umanitatea noastră cu 
divinitatea lui Hristos şi suntem atraşi în sus pas cu pas de funiile iubirii lui Dumnezeu. 

Hristos este înlocuitorul nostru, ca unul care va lupta luptele noastre pentru noi. Braţul omenesc al 
lui Hristos cuprinde rasa căzută, iar cu divinitatea Sa, prinde tronul Celui Infinit. 

El a spus: „Veniţi la Mine, căci jugul Meu este uşor.” Noi trebuie să găsim odihnă purtând jugul 
lui Hristos. Purtăm noi jugul lui Hristos, sau ne-am confecţionat unul al nostru înşine? Dacă gemi 
sub propriile poveri, nu ai asupra ta jugul lui Hristos, pentru că El spune: „Jugul Meu este uşor şi 
povara Mea este uşoară.” Dar dacă porţi un jug al propriei îndreptăţiri, îl vei descoperi că este foarte 
greu. Mamelor, purtaţi voi jugul lui Hristos? Religia căminului este ceea ce dorim. Temerea de 
Dumnezeu ar trebui învăţată ce copiii noştri, iar mila şi iubirea ar trebui să circule prin încăperile 
căminului nostru. Hristos atinge omenirea pentru a ne putea ajuta să devenim părtaşi de natură 
divină. Aceasta este ceea ce doresc părinţii în faptul că-i învaţă pe copiii lor să fie ascultători, 
respectoşi, liniştiţi, căci aceasta este religia. Dacă îi învăţaţi astfel, aceasta îi va învăţa să fie 
respectoşi şi ascultători faţă de Tatăl lor ceresc. Îi puteţi învăţa chiar de când sunt bebeluşi să-L 
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iubească pe Hristos. Luaţi în considerare responsabilitatea pe care o aveţi în educarea copiilor 
voştri. Trebuie să-i modelaţi şi să-i formaţi prin ajutorul harului lui Dumnezeu pentru ca ei să 
crească bărbaţi şi femei de onoare. În loc de a-şi broda hainele, arătaţi-le că cea mai frumoasă 
împodobire este cea a inimii, cu simplitate şi iubire, pentru ca să crească cu spiritul lui Hristos. Ei ar 
trebui să fie sub controlul părinţilor lor iar când vor creşte îşi vor păstra temperamentul sub control. 
Când văd un copil care se aruncă pe podea plin de furie, mă doare inima în mine. Dacă părinţii s-ar 
ocupa de ei, nu am mai auzi consecinţele atâtor izbucniri ale temperamentelor oamenilor, nu am 
mai auzi de atâtea judecăţi ale bisericii. Căminul ar deveni plăcut. Copiii nu ar fi privaţi de cea mai 
bună dintre camere. Ajutaţi-i să înţeleagă că în cea mai bună şi cea mai plăcută cameră din casă este 
căminul. Oferiţi-le avantajele soarelui şi ale aerului, care constituie cel mai bun doctor. Este nevoie 
de mult har de la Dumnezeu pentru a creşte copii. Lăsaţi-i să cunoască dragostea de mamă pentru a 
înţelege dragostea lui Dumnezeu. În Sabat, nu-i legaţi de stâlpul de la pat de teama de a nu ţine ziua 
aşa cum trebuie, şi apoi să cântaţi „Doamne, mă bucur în Sabat.” Luaţi-i la plimbare printre copaci 
şi pe câmpuri unde pot vedea puterea creatoare a lui Dumnezeu, şi astfel, prin intermediul naturii, 
înălţaţi-le mintea la Dumnezeul naturii. Când aveam 11 ani, eram disperată, educaţia mea în ceea ce 
priveşte dragostea lui Dumnezeu fiind neglijată. Dar când am început să înţeleg dragostea Sa, nu am 
uitat-o niciodată. Nu pot privi copacul cel înalt, iarba încolţită, sau floarea de pe câmp, fără să mă 
gândesc la dragostea lui Dumnezeu. Putem lua inimile copiilor noştri şi să le transformăm în laudă 
la adresa lui Dumnezeu, asemenea florii soarelui care îşi întoarce petalele după soare. 

Satan a întunecat minţile oamenilor şi le-a oferit idei greşite despre Dumnezeu. Satan este cel care 
a umplut familia umană de necazuri, probleme şi mizerie. El îşi aruncă umbra satanică pe calea 
noastră, dar noi nu trebuie să privim la el. Îndepărtaţi-vă ochii şi aţintiţi-vă privirea asupra dragostei 
lui Hristos şi contemplaţi puterea şi dragostea Sa, şi totul va fi bine. 

Hristos a spus: „Priviţi la crinii de pe câmp, etc.” Duceţi-vă înapoi cu mintea la slava lui Solomon 
care stătea pe un tron flancat cu lei din aur şi înconjurat de grădini cu flori şi de toate lucrurile ce l-
ar putea face pe un om fericit. Era el fericit? Nu. Îl auzim gemând: „Deşertăciune, deşertăciune, 
totul este deşertăciune!” Nu lipsa frumuseţii era ceea ce-l făcea nefericit pe cel mai mare rege care a 
trăit vreodată. El era idolatru. Cursul vieţii sale îi descoperea un om dezamăgit şi faptul că bogăţiile, 
puterea, slava şi faima nu sunt suficiente pentru a face un om fericit. Nu, lui îi lipsea pacea lui 
Dumnezeu care aduce mulţumire. Aşadar, învăţaţi-i pe copii că frumuseţea crinului ar trebui să le 
decoreze inimile. „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în 
purtarea de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce nu este 
trecător, podoaba unui spirit blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” 

Învăţaţi-i că nu frumuseţea naţionalităţii, îmbrăcămintei, averea etc. ci frumuseţea caracterului 
care îi înalţă pe scala valorii morale a lui Dumnezeu. Avem responsabilităţi solemne în educarea 
copiilor noştri, pentru ca ei să deţină rafinamentul creştin. 

Atunci haideţi să-L aducem pe Hristos în propriile noastre inimi astfel încât copiii noştri să poată 
avea un exemplu al lui Hristos în cămin. Haideţi să le arătăm bunătate şi dragoste şi să conlucrăm 
cu Dumnezeu în vederea ridicării acestei religii a căminului. Copiii nu par să înţeleagă sau să deţină 
vreun simţ al respectului datorat părinţilor mai mult decât îl au pe cel datorat lui Dumnezeu. Dar 
dacă-i învăţaţi să vi se supună, vă vor respecta, şi Îl vor respecta şi I se vor supune lui Isus. Atunci 
când vine Sabatul, aduceţi-i aproape de voi şi povestiţi-le despre dragostea nepieritoare a lui Isus, 
atrageţi-le atenţia asupra necesităţii intrării în Sabat fără a aglomera orele sale sfinte; necesităţii de a 
avea casele şi feţele curate şi îngrijite pentru Sabat, pentru că dacă colţurile caselor voastre sunt 
neîngrijite pentru Sabat, înseamnă că există ceva colţuri murdare în inimă. Dacă copiii voştri sunt 
educaţi astfel, nu vor fi găsiţi în baruri sau în jurul meselor de cărţi atunci când vor fi maturi. 

Dumnezeu vă oferă favoarea de a fi părtaşi naturii divine. Satan v-a despărţit de Hristos, şi credeţi 
că El este departe de voi? Porţile cerului sunt deschise iar slava lui Hristos va străluci peste voi dacă 
vă încredeţi în El. Să obţinem simplitatea evlaviei. Să simţim împreună cu copiii noştri aşa cum 
Hristos simte împreună cu noi. În felul acesta le veţi câştiga dragostea, şi atunci puteţi aşeza mâna 
copilului votru împreună cu a voastră înşivă în mâna lui Isus şi să vă predaţi Lui. Să fim creştini 
după Biblie şi să avem mântuirea care este prin credinţă în mâna dragostei infinite. Dorim ca toţi cei 
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din casa noastră să experimenteze adevărata întoarcere la Isus Hristos. Atunci vom vorbi despre 
dragostea lui Dumnezeu în loc de a-i bârfi pe vecinii noştri. Ne vom educa pe noi înşine să vorbim 
despre credinţă, să-L înălţăm pe Isus care spune: „Pe cei ce Mă onorează, îi voi onora.” 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; JOI DIMINEAŢA, 
16 MAI, 1889 

 
Adunarea de tabără 

Debutul lucrărilor adunării adventiste 
 

Soseşte F. F. Belden, instructor ai agenţilor comerciali – O 
schimbare în program, şi noi teme începute – Predici ale doamnei 
E. G. White şi prelegeri ale lui A. T. Jones – Prezbiterul Olsen se 
adresează predicatorilor; Întâlnire – Debutul întâlnirii copiilor – 

Decorarea cortului – Pregătiri pentru şcoala de Sabat. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 15 Mai – Vremea 
frumoasă a atras o mare audienţă şi a făcut posibil ca lucrarea neterminată să continue. Cei ce se 
ocupă cu decorarea cortului folosesc frunze şi plante nemuritoare. Institutul s-a închis iar adunarea 
lucrătorilor a început. Fratele F. F. Belden a sosit pe 13 Mai, şi şi-a început instruirile agenţilor 
comerciali de astăzi. Prezbiterul A. T. Jones a început un scurt curs de noi prelegeri despre 
organizaţia bisericească. Ultima temă despre raport a fost susţinută ieri. Preşedintele A. O. Olsen a 
vorbit plin de suflet în cadrul adunării predicatorilor de ieri dimineaţă. Aceste adunări vor continua 
pentru un timp. Adunarea copiilor a început ieri la aceeaşi oră, 8. Întâlnirile tinerilor sunt pline de 
succes. Doamna White a susţinut o nouă predică în cort. Cei ce se ocupă cu decoraţiile sunt 
preocupaţi cu împodobirea acestei mari încăperi, şi câteva surori lucrează din greu pentru a 
confecţiona lei înspăimântători, urşi şi alte animale sălbatice pentru lecţia copiilor intitulată „Arca 
lui Noe” din Sabatul viitor. Noi participanţi sosesc în mod constant, şi totul este o forfotă şi o 
activitate în şi pentru tabără. 

 
Predica despre neprihănire 

Neprihănirea (II) 
A. T. Jones 

 
În această dimineaţă vom studia unele versete care ne vorbesc despre credinţă, ce trebuie să facem 

cu ea şi ce va face ea pentru noi. Romani 5:1 – a fi îndreptăţit înseamnă a fi socotit neprihănit, iar 
aceasta este prin credinţă: Romani 4:5; Romani 3:22. Această neprihănire trebuie să înlocuiască 
toate păcatele noastre. Acum să vedem ce va face Domnul cu păcatele noastre: Isaia 1:18. Ultima 
condiţie este chiar opusul primei – păcatele, indiferent cât de puternic colorate, se vor face albe ca 
zăpada. Trebuie să fim îmbrăcaţi în veşminte albe, păcatele noastre stacojii să fie schimbate, hainele 
noastre pătate şi murdare să fie schimbate cu unele asemănătoare cu lâna, albe ca zăpada. Atunci 
când cerem ca păcatele noastre să fie îndepărtate, cerem ca ele să fie curăţite. Ce înseamnă să fie 
făcute albe ca zăpada? Marcu 9:3. Aceasta este haina care trebuie să fie aşezată pe noi – mai albă 
decât o poate face orice altceva. Aceasta este binecuvântata făgăduinţă. Credinţa spune că aceasta 
este adevărat. Isaia 44:22. Domnul a plătit răscumpărarea prin moartea lui Hristos; acum El spune: 
„Întoarce-te la Mine, Eu te-am răscumpărat.” Norii cei negri deşi s-au risipit – au fost şterşi, Mica 
7:18, 19, depăşit de păcatul cui? A rămăşiţei? A celor care ţin poruncile şi au credinţa lui Isus. 
Aceasta este o făgăduinţă pentru noi. El îi desăvârşeşte pentru Sine Însuşi. El le ia păcatele de la ei. 
El se desfată în a-i trata mai bine decât merită. El Îşi găseşte plăcerea în noi când credem în El. 
Toate păcatele noastre trebuie să se ducă în adâncurile mării, în cel mai mare adânc pe care ni-l 
putem imagina. Nu este aceasta o făgăduinţă binecuvântată? Psalmul 103:11,12. Cine poate să-şi 
imagineze distanţa de la cer până la noi? Atât de mare este bunătatea şi mila lui Dumnezeu pentru 
noi. Nu dorim noi să slujim un Domn ca Acesta? Dorim noi să ofensăm un Dumnezeu ca Acesta? 
Nu, noi dorim să fim asemenea Lui. Acum, cât de departe este estul de vest? Să presupunem că 
mergem pentru a căuta vestul. Cât timp va trebui să-l căutăm? Pentru veşnicie! Tot atât de departe 
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vor fi păcatele noastre de noi înşine, atât timp cât vom crede lucrul acesta. Aveţi credinţă, şi ţineţi-le 
pentru vecie departe de voi. De ce să nu avem pace? Credinţa ne oferă pacea. Dumnezeu ne oferă 
Spiritul Sfânt ca sigiliu al neprihănirii Sale. Trebuie să cerem Spiritul Sfânt pentru a-l primi: Luca 
11:9-13. Cum trebuie să cerem? Iacob 1:6; Galateni 3:13, 14. Binecuvântarea lui Avraam a fost 
neprihănirea prin credinţă; Romani 4:21-25. Ce ne promite Dumnezeu în legătură cu păcatele 
noastre? Ele vor fi albe ca zăpada. Atunci suntem neprihăniţi. Spune El că va alunga norii deşi ai 
păcatelor noastre? Atunci, dacă credem aceasta, suntem neprihăniţi. Prin Mica El spune că păcatele 
noastre vor fi aruncate în mare. Credem acest lucru? Atunci suntem neprihăniţi. Păcatele noastre vor 
fi faţă de noi la o depărtare veşnică. Credem că Dumnezeu poate să facă acest lucru? Atunci suntem 
neprihăniţi. 

Acum, făgăduinţele nu au fost scrise numai pentru Avraam, ci şi pentru noi, cei în socoteala 
cărora sunt puse, dacă credem că El L-a înviat pe Domnul Isus din morţi. Romani 10:10. Atunci 
cum vom avea neprihănirea? Prin credinţă. Astfel că, fiind îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu – acum recitiţi Galateni 3. Primim sigiliul ei prin credinţă. Un alt pas pe care vrem să-l 
facem când primim făgăduinţa prin credinţă, Romani 5:1-5, intrăm în harul lui Dumnezeu prin 
credinţă (tot ceea ce nu este prin credinţă este păcat), şi trebuie să ne bucurăm. De ce nu am face-o? 
Ce motiv avem pentru a ne plânge? Ce avem altceva de făcut decât de a ne bucura? Domnul este 
bun. Bucuraţi-vă oricând. Bucuraţi-vă şi în suferinţe, pentru că Duhul Sfânt varsă dragostea lui 
Dumnezeu în inimile noastre. Să nu înţelegeţi greşit aici; nu este dragostea pentru Dumnezeu (cu 
toate că şi aceasta va exista), ci Spiritul Sfânt pune dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. 
Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său când oamenii erau în vrăjmăşie cu Dumnezeu pentru că i-a iubit, şi 
atunci când dragostea Sa este în inimile noastre, ei se vor raporta faţă de oameni cu dragostea pe 
care o are inima Sa mare. Dovada pe care o dorim este de a avea dragostea lui Dumnezeu în inimile 
noastre. Acum Galateni 5:22. Cum vom fi buni? Având spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre. 
Dorim şi celelalte virtuţi? Acestea sunt toate roadele spiritului lui Dumnezeu. Nu putem avea rodul 
dacă nu avem pomul – căci Dumnezeu este Acela care lucrează în noi atât voinţa cât şi îndeplinirea 
după buna Sa plăcere. Ioan 14:21-23. Domnul S-a înălţat dar a promis să trimită Spiritul Sfânt 
pentru a-L face cunoscut pe El. Nu este ceea ce am învăţat ieri? Unde locuim noi? În căminele 
noastre. Acolo rămânem. „Vom veni la el şi vom locui cu el.” Efeseni 3:14-21. Începem deci de la 
versetul la 16-lea care vorbeşte despre familia lui Dumnezeu, nu divizată, ci una, restul pe pământ – 
aceasta este o rugăciune pentru noi – pentru a fi întăriţi în spirit, pentru ca Hristos să locuiască cu 
noi prin credinţa noastră. Cum putem să cunoaştem ceea ce este mai mare decât cunoştinţa? Numai 
prin credinţă vom putea să o cunoaştem. Acum versetul 20: Pavel nu putea găsi cuvinte pentru a 
exprima ceea ce dorea, şi nu a reuşit să exprime pe deplin. Domnul spune că El va împlini tot ceea 
ce cerem sau gândim. Credem lucrul acesta? Atunci putem obţine de la El tot ceea ce cerem sau 
gândim, mult mai mult decât putem cere sau gândi, potrivit cu care putere? Cu puterea care lucrează 
în noi. Şi ce este aceasta? Credinţa noastră. Atunci, aceasta este toată limita care Îi este pusă lui 
Dumnezeu – puterea lui Dumnezeu fiind limitată numai de măsura credinţei noastre. 

Atunci, fraţilor, să avem credinţă! Dumnezeu este capabil să facă tot ceea ce a făgăduit. Romani 
1:16,17. Mulţi nu cunosc semnificaţia expresiei „din credinţă în credinţă.” Începem cu credinţă, iar 
exercitarea acelei credinţe va dezvolta capacitatea de a exercita credinţă mâine – astfel că noi 
creştem din credinţă în credinţă, de la cea de astăzi la cea de mâine – de aceea noi creştem în 
credinţă, şi din har (favoare, putere cu Dumnezeu) în har, şi în cunoaşterea lui Isus Hristos, Domnul 
nostru. Aşadar, să ne exercităm credinţa, iar aceasta va dezvolta putere – puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea cea veşnică. Aşadar, de ce să nu ne bucurăm? Acum, credinţa lucrează: Galateni 
5:6. Aici este punctul în care intervin faptele, şi este vorba numai de faptele acceptate de Dumnezeu 
căci sunt faptele lui Dumnezeu, însă faptele fără credinţă sunt ale noastre. Iacob 2:18. Să acceptăm 
lucrul acesta deoarece este adevărat; persoana care are cea mai mare credinţă va face cea mai bună 
lucrare pentru Dumnezeu. Faptele nu au nici o valoare dacă nu există credinţă, iar credinţa fără 
fapte este lipsită de valoare. Faptele vor mărturisi despre cantitatea de credinţă pe care o avem; 
1Tesaloniceni 1:3; 2Tesaloniceni 1:11. Acum intervine supunerea. Unde? Romani 16:25,26. Toate 
au fost făcute pentru supunerea credinţei – atunci tot ceea ce nu atinge scopul acestei credinţe este 



 

 60

păcat, ceea ce înseamnă că „nu a atins scopul” (aluzie la Romani 3:23) perfecţiunii legii lui 
Dumnezeu, potrivit vederii lui Dumnezeu – poate nu păcat intenţionat, dar mai puţin decât slava lui 
Dumnezeu, şi nu este supunere – căci fără credinţă este imposibil să-I fii plăcut lui Dumnezeu. 
Aşadar, supunerea noastră apare după ce avem credinţă, iar spiritul lui Dumnezeu locuieşte în noi. 
Nu vedeţi acum că trebuie să fim făcuţi buni înainte a putea face binele? Dacă vreţi să faceţi mai 
mult bine, acceptaţi mai mult din Isus Hristos în inimile voastre. Este suficient de bine că doriţi să 
faceţi mai mult bine, dar mergeţi mai întâi la Isus pentru a fi făcuţi mai buni. Romani 1:5, şi 
1Timotei 6:12. 

Trebuie repurtată o luptă iar frumuseţea ei este că avem o victorie de câştigat; 1Ioan 4:4; observaţi 
ce înseamnă „a birui”; „a învinge”; „veni, vidi, vici.” „Am venit, am văzut, am învins” este ceea ce 
a scris Cezarul senatului. „Am venit, am biruit, am învins” este traducerea literală. Atunci a birui 
înseamnă a învinge – dar nu fără ispite şi lupte, care ne pregătesc şi ne fac capabili de a lupta şi ne 
oferă victoria, toate prin credinţă. Nu este, atunci, credinţa ceva slăvit? Efeseni 6:10-18. După ce 
vom fi biruit, fiind capabili să stăm când lupta va fi terminată (vezi nota versetului 13), având 
neprihănirea lui Dumnezeu ca armură, şi deasupra a toate scutul credinţei, nu numai pentru a opri 
săgeţile arzătoare ale duşmanului, (care dacă ne lovesc creează un foc în noi), dar le şi sting, le 
înlătură. Evrei 2:5şi Evrei 2:1-3. Pavel spune că Hristos a fost părtaş suferinţelor noastre şi a luat 
asupra Sa moartea pentru a ne scăpa de moarte, şi a luat asupra Sa natura noastră pentru a putea fi 
un mare preot milos şi credincios, astfel că stând în locul nostru, amintindu-ne că El a stat acolo 
înaintea noastră, şi dacă Îl aşezăm pe El între noi şi ispită aceasta dispare, iar noi biruim în El. 
Acesta este scutul credinţei. Un alt lucru; fraţilor, inima este curăţită prin credinţă iar cei curaţi Îl 
vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Este curăţită şi păstrată crată de El. Cum se face aceasta? Nu 
există nici un „cum” pentru credinţă; dar să citim Luca 8:43-48. De ce El nu a spus toate acestea 
înainte ca ea să se fi atins de El? Pentru că atingerea femeii a fost atingerea credinţei şi a obţinut o 
calitate de la El. Credinţa ajunge la Hristos iar virtutea vine ca rezultat tot atât de sigur pe cât a fost 
pentru acea femeie, şi aceasta nu este tot. Luca 6:19. Atingeţi-L prin credinţă iar virtutea va veni la 
toţi şi vă va face credincioşi, adică, plini de credinţă. 

Hristos a fost credincios; credincioşia Sa vine la noi ca răspuns la credinţa noastră şi ne face pe 
noi credincioşi. Numai prin supunerea Lui suntem noi făcuţi neprihăniţi. Şi când sunt incapabil de a 
mai face ceva, să las credinţa mea să ajungă la El şi să aducă credincioşie de la El pentru a mă face 
capabil de a înfăptui. Credincioşia, numai aceasta este capabilă să realizeze aceasta. Dacă dorim să 
fim buni, să lăsăm ca credinţa noastră să-L atingă pe El, iar bunătatea va veni la noi şi ne va face 
buni; dacă vrem să fim neprihăniţi, ca răspuns la credinţa noastră, puterea vine la noi şi ne face 
neprihăniţi. Ca răspuns la credinţa noastră pe măsură ce creşte, tot mai mult din puterea şi bunătatea 
Sa vor veni la noi, şi chiar înainte de a se închide timpul de probă vom fi cu adevărat asemenea Lui, 
şi atunci vom ţine în realitate poruncile lui Dumnezeu, pentru că va exista atât de mult din El în noi 
încât nu va mai fi rămas nimic din noi înşine. Aceasta se întâmplă când ajungem în punctul în care 
ţinem poruncile lui Dumnezeu, iar aceasta este frumuseţea făgăduinţei: „Aici sunt cei ce păstrează 
poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus.” Noi încă avem de atins acel punct. Există prea 
multă slăvire a sinelui, prea multă încredere în sine, dar să lăsăm ca credinţa să ajungă la El. Atunci 
aceasta este sfinţirea, aceasta este ceea ce ne spune cel de-al 26-lea capitol din Fapte, versetul 18; de 
asemenea Ioan 17:19. Aceasta este adevărata sfinţire. Când va veni aceasta, totul va fi bine. Obţineţi 
toată această sfinţire! Credinţa este de fapt o realitate, iar când aceasta Îl atinge pe Isus Hristos, ca 
răspuns la ea vine virtutea de la El şi ne transformă în ceea ce dorim să fim. Păstraţi aceasta în 
minţile voastre, fraţilor, şi să înţelegem ce este credinţa. Să lăsăm ca credinţa să-L atingă pe El şi să 
primim de la el virtute, bunătate, neprihănire, şi fiecare dar bun şi desăvârşit va veni la noi. Apoi 
slava, lauda şi onoarea sunt ale lui Hristos, şi să I le dăm Lui. Atunci, dacă există cu adevărat o 
virtute, este virtutea lui Hristos care ne face acceptaţi înaintea lui Dumnezeu pe orice cale. Un text 
care însumează toate acestea este Evrei 10:37,38. 
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O predică a doamnei E. G. White 
Părinţi şi copii 

E. G. White 
 
1Petru 2:9 – „Voi însă sunteţi o generaţie aleasă, o preoţie împărătească, un popor deosebit.” 
Este foarte mult de spus aici pentru a arăta că noi ar trebui să facem ca comportamentul nostru să 

corespundă adevărului pe care îl mărturisim. Lumea are dreptul de a aştepta aceasta de la noi. Toţi 
cei care mărturisesc adevărul ar trebui să stea pe poziţia pe care îi aşează acel adevăr. Este o crimă 
înaintea lui Dumnezeu ca părinţii să aducă pe lume mai mulţi copii decât sunt capabili a educa şi 
îngriji în mod corespunzător. Copiii trebuie păstraţi în puritate şi integritate morală înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor. Dacă Dumnezeu lucrează asupra ta prin spiritul Său, aceasta va fi vizibil 
în viaţa ta de zi cu zi. Aceasta este religie. Mamele şi taţii care posedă tendinţe naturale ce sunt 
străine de îndrumările spiritului lui Hristos nu pot trezi în mod adecvat interesele copiilor lor astfel 
încât, pe măsură ce se maturizează, să fie capabili de a înţelege responsabilităţile lor înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor, cu excepţia cazului în care sunt pe deplin dependenţi de Dumnezeu. De 
câte persoane ne putem aminti care pretind că au religie, dar care nu sunt cu adevărat creştini în 
căminele lor? Obiceiurile părinţilor ar trebui să fie curate şi ordonate, deoarece copiii îşi vor forma 
caracterele în mare măsură potrivit exemplului aşezat înaintea lor. Există în mod constant emanaţii 
ale trupului care necesită curăţire scrupuloasă. Hainele trebuie ţinute în curăţenie, iar micuţii care se 
îmbracă trebuie învăţaţi că dezordinea este păcat. Părinţii au obiceiuri care mânjesc nu numai 
propria lor viaţă, dar şi vieţile copiilor lor, iar ei cresc în păcat şi stricăciune. Părinţi, trebuie să vă 
preocupaţi de grădina inimii copiilor voştri, trebuie s-o cultivaţi cu seminţele adevărului şi pietăţii. 
Îngrădiţi un colţ al grădinii voastre şi urmăriţi spre exemplu progresul vegetaţiei. Dacă nu plantaţi 
nici o sămânţă şi nu cultivaţi nici o floare, care va fi rezultatul la cules? Va fi plin de buruieni şi de 
scaieţi. Dintre toate persoanele, mamele ar trebui să fie cele mai apropiate de inima copilului. Ar 
trebui să vă păstraţi urechile deschise pentru a veghea asupra cuvintelor lor, şi ochii deschişi pentru 
a observa faptele lor. 

Eli a fost un preot, dar în ciuda faptului că era un om bun, era prea îngăduitor cu copiii săi, şi nu i-
a oprit pe băieţii lui de la păcat. Ce a spus Dumnezeu? „Pe cei ce Mă cinstesc, îi voi cinsti, dar cei 
ce Mă dispreţuiesc, vor fi dispreţuiţi. Iată că vine vremea când voi tăia braţul tău şi braţul casei 
tatălui tău, aşa încât nu va mai fi nici un bătrân în casa ta.” Aşa că păcatul acestor copii stă la uşa 
sufletului părinţilor lor. Fraţi şi surori, nu este la fel şi în ceea ce ne priveşte? Trebuie să priviţi 
obiceiurile copiilor voştri dacă doriţi să aveţi membrii ai familiei pe care să-i onoreze Dumnezeu. 
Avraam a fost vizitat de îngeri care erau pe cale de a distruge oraşul stricat Sodoma. Dumnezeu a 
spus că îi va spune lui Avraam despre distrugere deoarece el şi-a educat copiii pe calea cea bună. 
Avraam L-a rugat pe Dumnezeu să cruţe cetatea de dragul locuitorilor sinceri, dacă va găsi zece. 
Aici avem un exemplu al unui oraş în care a fost la lucru influenţa dispreţului faţă de reguli, iar acel 
oraş mare a fost distrus. Fraţi şi surori, ar trebui să fim treji în toate sensurile. Avem nevoie să nu ne 
încredem în propria noastră înţelepciune sau putere, dar putem, prin credinţă, să ne prindem de 
braţul infinit al lui Dumnezeu. Când vă aplecaţi capetele la masă şi aduceţi mulţumiri pentru hrana 
de fiecare zi, atrageţi atenţia minţilor lor asupra faptului că Hristos este Acela care satisface toate 
necesităţile noastre. Atunci ei vor creşte având inimi care vor răspunde cu mulţumire lui Dumnezeu 
pentru toate darurile şi binecuvântările Sale. Taţilor, oferiţi voi un exemplu de bunătate şi de 
amabilitate creştină înaintea copilului vostru arătând soţiilor voastre dragostea unui soţ? Există mii 
de soţii şi de mame care coboară în mormânt în fiecare an, ale căror vieţi au tânjit după puţină 
simpatie şi iubire. Câţi soţi nu vin acasă reci ca gheaţa, şi dacă lucrurile nu sunt în ordine nu fac 
altceva decât să murmure şi să se plângă, oferind astfel prilej copiilor lor de a rosti cuvinte lipsite de 
respect la adresa părinţilor. Acum Satan lucrează într-o manieră deosebită asupra minţilor copiilor. 
Cele mai timpurii principii sunt cele ce durează cel mai mult la un copil. În timp ce ne îndreptăm 
inimile la această întâlnire, să nu uităm fundamentul şi să neglijăm a aduce aceste adevăruri în 
inimile copiilor noştri. O altă greşeală care face ca inima părinţilor să se mâhnească şi să se 
îndurereze atunci când copiii cresc, este eşecul de a asigura o ocupaţie pentru micuţele mâini. Satan 
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lucrează împreună cu cei indolenţi, şi dacă nu vedeţi că se dezvoltă în hărnicie, Satan va jefui 
minţile lor fragile şi vor creşte în păcat. 

Acum, când am studiat despre neprihănirea lui Hristos, să lăsăm ca lumina obţinută să 
strălucească în cercurile familiilor, şi în timp ce adevărurile lui Dumnezeu vin la voi în milă şi 
dragoste, să nu le oferim noi şi copiilor noştri? Aduceţi-i pe cei mici la Dumnezeu şi cereţi-i acea 
înţelepciune care vă va călăuzi în modelarea minţilor copiilor, şi aduceţi religia în datoriile şi 
responsabilităţile voastre din cămin. Nu-i lăudaţi pe copiii voştri flatându-i. Dacă merită să-i lăudaţi, 
folosiţi cuvintele modeste ale recomandării. Dacă greşesc, nu-i criticaţi. Mamele la bucătărie sau cu 
acul în mână şi fiicele în salon la pian, este o ordine inversă a lucrurilor. Învăţaţi-le pe fiicele 
voastre plăcerile hărniciei. Arătaţi-le că exerciţiul în tinereţe va asigura sănătatea care este semnul 
fericirii. Nu-i copiaţi pe cei ce nu au nici un standard al moralităţii şi al valorii creştine. Dar această 
lucrare trebuie făcută cu răbdare şi perseverenţă, cu acea credinţă vie care se prinde tare de braţul 
puternic al lui Dumnezeu. Aduceţi adevărata religia a căminului în vieţile familiilor voastre. Dacă 
veţi avea religia căminului, veţi avea şi religie în vecinătate. Căminele voastre vor fi locuri în care 
îngerii lui Dumnezeu se vor bucura să locuiască. Faceţi să se vadă respectul pentru casa lui 
Dumnezeu. Învăţaţi politeţea şi curtoazia creştină în cămin şi vom avea biserici potrivite pentru 
locuirea spiritului lui Dumnezeu, iar dacă nu aveţi această religie în cămin, dacă copiilor li se 
permite să dezonoreze religia lui Hristos, nu sunteţi potriviţi să aparţineţi bisericii lui Dumnezeu. 

Să considerăm această chestiune în umilinţă şi dragoste, şi să atragem aceste inimi tinere la Isus, 
pentru a putea vedea farmecul din El. Ţeseţi lecţiile lui Hristos în minţile lor tinere. Când braţele lor 
micuţe se prind de gâtul vostru, spuneţi-le acea veche, veche istorie a dragostei lui Isus. Când apucă 
pe o cale greşită, mergeţi şi rugaţi-vă împreună cu ei şi arătaţi-le cum îngerii privesc la ei. Dar 
niciodată să nu o faceţi cu mânie. Fiţi ceea ce doriţi ca copiii voştri să fie. Dacă sunt îndărătnici şi 
încăpăţânaţi, obţineţi biruinţa asupra lor cu bunătate şi câştigaţi-i prin iubire. 
 

Noua temă a prelegerilor. 
Organizarea bisericii (I) 

A. T. Jones 
 

Lecţia va trata alegerea slujbaşilor bisericii. Cine compune biserica? Membrii; cei care cred în 
Hristos. Ce spune Scriptura despre capul bisericii – Hristos? Câţi stăpâni sunt? Unul. Ce sunt 
membrii? Toţi fraţi. Cine deţine superioritatea? Nici unul. Declaraţia afirmă de asemenea: „Toţi 
oamenii sunt creaţi egali.” Astfel că biserica este foarte asemănătoare cu guvernarea. Toţi au 
drepturi egale. Acum, să presupunem că toţi cei care suntem prezenţi astăzi aici suntem creştini, 
având drepturi egale, dar fiecare lucrează separat. Pot lucrurile să înainteze la fel ca şi în cazul în 
care am fi uniţi? Unul poate urmări o mie, dar doi zece mii. Aceasta arată valoarea unităţii în scop şi 
acţiune şi a organizării, şi acesta este motivul pentru care creştinii sunt strânşi împreună în biserici. 
1Corinteni 14:40. Toate lucrurile trebuie făcute în ordine, căci Dumnezeu este autorul ordinei şi nu 
a confuziei. Tit 1:5. Iar ordinea este ceea ce Hristos doreşte să existe printre cei ce aduc la 
îndeplinire lucrarea Sa. Biserica este casa lui Dumnezeu, iar dacă aceasta ar fi în dezordine, nu va 
valora mult. Biserica este trupul lui Hristos. Trupul nostru este organizat, iar aceasta o găsim de-a 
lungul întregii creaţii a lui Dumnezeu. Fiecare are un drept de a exercita fiecare parte a dreptului său 
în legătură cu Hristos, dar este adevărat că există unii printre noi care pot exercita anumite slujbe 
pentru noi mai bine decât ar face-o fiecare separat, iar noi le acordăm dreptul de a acţiona în locul 
nostru pentru binele tuturor, dar nimeni nu îşi pierde drepturile. Dacă zece regi îi oferă unuia dreptul 
de a exercita pentru toţi ceilalţi această slujbă de rege, ceilalţi nouă nu încetează de a fi regi, cu 
toate drepturile lor şi moştenitorii la împărăţie. Dacă cel ales moare, drepturile delegate se întorc la 
cei nouă, iar ei pot delega pe altul. 

Voi sunteţi o preoţie regală şi moştenitori ai împărăţiei, dar în lucrarea noastră avem nevoie de cel 
mai bun model de organizare. Nu ar fi bine ca cei mai potriviţi să facă un pas înainte şi să-şi asume 
slujba? Nu; nu ar trebui să existe o voce care să-şi dea consimţământul printre noi în acest caz. Dacă 
cineva pretinde slujba, acest act în sine l-ar dovedi ca necalificat pentru ea. Şi atunci, cum să se facă 
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selecţia? Prin consimţământul comun, toţi având dreptul la opinie în alegere. Oricum, dacă cineva îl 
alege pe un frate, iar altcineva face o altă alegere, înseamnă că alţii nu pot face o altă alegere? 
Oricum, dacă majoritatea îl aleg pe unul, nu ar trebui ca ceilalţi să se supună pentru binele tuturor? 
Acesta este spiritul lui Hristos, averea comună sau bunul comun. Atunci când unul este ales de mai 
mulţi pentru slujbă, urmează hirotonisirea, punerea mâinilor, punerea de-o parte pentru slujbă. 
Atunci când şi lucrul acesta este făcut, noi îi delegăm autoritatea noastră lui, iar el îl reprezintă pe 
fiecare în parte în acea slujbă. Şi atunci el devine conducătorul tuturor, sau slujitorul tuturor? 
Slujitorul, evident. Aceasta este transferarea formală a autorităţii către el. Acum, când facem acest 
lucru în mod solemn înaintea lui Dumnezeu, nu ar trebui să respectăm autoritatea care i-a fost 
delegată? Dacă aruncăm vreo pată asupra lui sau dacă îi reducem din autoritate, nu manifestăm lipsă 
de respect faţă de autoritatea noastră pe care am transferat-o lui? 

În alegerea unui slujbaş, citesc Fapte 1:15-26 unde găsim alegerea unui apostol pentru a-l înlocui 
pe Iuda. Ei, membrii bisericii au ales două persoane şi le-au prezentat înaintea Domnului pentru a 
alege pentru ei. Astfel, apostolul a fost ales de popor, pentru că dacă ar fi fost uniţi să se hotărască 
asupra unuia, alegerea ar fi fost acceptată de Domnul. Acum Fapte 6:1-6. Aici sunt alese şapte 
persoane. Chiar şi atunci când Domnul alege o persoană independent de fraţi, El nu îl lasă să plece 
în lucrare până când fraţii nu şi-au pus mâinile peste el, ca recunoaştere a acestei ordini în biserică. 
Fapte 9:3-15. Aici Domnul l-a ales pe Saul; acum Fapte 26:15-18. Domnul îi spune de ce i s-a 
arătat, pentru a-l face predicator şi martor printre neamuri, dar Fapte 13:1-4 arată când a fost el 
hirotonisit, la zece ani după ce Domnul i s-a arătat, Pavel fiind în tot acest răstimp în biserici 
lucrând, dar nu printre neamuri până când nu a putut merge cu autoritatea fraţilor din biserică. Din 
nou 1Timotei 4:14. Aici prezbiterul îşi pune mâinile peste Timotei, biserica fiind numeroasă, 
bătrânul şi prezbiterul acţionând pentru membrii. 2 Timotei 1:6. 
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Adunarea de tabără 

Sosirea prezbiterului W. C. White 
la adunarea adventistă 

 
Adunarea lucrătorilor se desfăşoară bine – Clasele agenţilor 

comerciali sunt organizate – O adunare socială plină de succes 
după amiaza – Predica despre organizarea bisericii – Prezbiterul 

A. T. Jones va pleca în Pennsylvania în data de 20. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 16 Mai – Ziua a fost 
plină de activitate în tabără, însă prelegerile de acum au stârnit un interes mult mai mare 
vizitatorilor decât cele de până acum. Pentru că întâlnirea principală începe propriu-zis marţea 
viitoare, eforturile de redeşteptare au început de astăzi să aibă influenţă asupra lucrătorilor înainte 
ca majoritatea participanţilor să fi ajuns, pentru ca un spirit de consacrare să pătrundă tabăra de la 
începutul întâlnirii. Prin urmare nu a fost ţinută decât o prelegere pentru instruire, cea de dimineaţă 
de către prezbiterul A. T. Jones despre „Calificarea Slujbaşilor Bisericii.” Ultima din aceste serii, 
îndatoririle slujbaşilor bisericii, va fi susţinută mâine. Vor urma şase lecturi la final, trei despre 
„Îndreptăţirea prin Credinţă”, şi alte trei despre „Dezavantajele Legislaţiei Religioase.” Prezbiterul 
nu va avea timp pentru aceste prelegeri în Kansas, aşa cum speram, ci va merge direct la 
Williamsport, Pa. Cerul este noros, dar este cald, iar participarea la prelegeri este bună. Prezbiterul 
O. A. Olsen a vorbit seara trecută, prezbiterul Jones având nevoie de odihnă. 
 

Organizarea Bisericii (II) 
A. T. Jones 

 
Există două categorii de slujbaşi în biserică – bătrâni sau episcopi, fiind unul şi acelaşi lucru – şi 

diaconi. Filipeni 1:1. Pavel vorbeşte aici numai despre episcopi şi diaconi. 1 Timotei 3:1-8. Pavel 
oferă aici instrucţiuni referitoare la episcopi şi mai departe vorbeşte despre diaconi arătând că 
aceştia sunt singurii slujbaşi. Mai există un cuvânt: „prezbiter” care este cuvântul ebraic tradus în 
engleză. Prezbiter înseamnă bătrân, unul care este mai în vârstă decât altul. (Relatarea lui Zenofon 
despre retragerea celor 10.000 dovedeşte aceasta; vezi primul verset!) 

Acest cuvânt grecesc a fost adoptat pentru a fi echivalentul cuvântului ebraic, iar cei aleşi erau cei 
vârstnici. Acesta a fost începutul printre primii creştini, aproape toţi fiind evrei; dar pe măsură ce 
numărul grecilor începea să crească, ei au ales un cuvânt grecesc care să descrie mai clar această 
slujbă, „episcopos”, acest cuvânt fiind format din două cuvinte: epi-scopos; cel ce supraveghează, 
un paznic într-un turn de supraveghere, „scopol” fiind un termen militar, grecii fiind un popor 
războinic, iar limba lor plină de înţelesuri militare, literal, unul care stă pe un loc înalt pentru a 
supraveghea şi păzi. Mai este folosit pentru a numi un cercetaş care supraveghează ţara în timp de 
război. Noi suntem aici pe teritoriul inamicului, noi suntem soldaţi, luptând în bătălii, având nevoie 
de întreaga armură a lui Dumnezeu; o întreagă companie care traversează teritoriul inamicului. Noi 
trebuie să ne îngrijim de diferite îndatoriri, aşa că numim pe cineva să supravegheze şi să cerceteze 
inamicul pentru noi. Aşadar, termenii „bătrân”, „episcop” şi „prezbiter” nu sunt folosiţi decât în 
legătură cu aceeaşi persoană, şi cu toate că nu întotdeauna cu referinţă la cea mai învârstă persoană, 
totuşi aceasta trebuie să posede acea ţinută serioasă şi stabilitate specifică persoanelor învârstă. 
Referitor la termenii lor militari: 2 Timotei 2:3; Efeseni 6:11-17. Acum în legătură cu termenii 
„bătrân” şi „prezbiter” fiind similari: Tit 1:5-7; Fapte 20:17,28. Cuvântul tradus prin 
„supraveghetori” este „episcopol”, pluralul, episcopi – a supraveghea, supraveghetori. 1 Petru 5:1,2 
– hrănesc turma, supraveghează. Aceste texte arată clar că aceste cuvinte sunt sinonime, cel puţin 
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atunci când este vorba de această slujbă. Acum referitor la aptitudinile unui episcop: Tit 1:7; 
1Timotei 3:2-17; diaconilor cerându-li-se aceleaşi lucruri. 

În primul rând: „fără vină”; „fără posibilitatea de a fi învinovăţit.” Fără vină, curat, nevinovat, de 
necriticat. Dicţionarul „Webster”: atât de conformat regulilor dreptăţii încât nimeni să nu-l poată 
învinovăţi pe drept sau să poată găsi greşeală în el. 

În al doilea rând: „bărbatul unei singure soţii” – nu neapărat căsătorit, dar nu trebuie să aibă mai 
mult decât o soţie. Dacă un bărbat are două soţii în viaţă, de una fiind divorţat, nu este potrivit 
pentru această slujbă. 

În al treilea rând: „vigilent” – atent pentru a descoperi şi evita pericolul, sau care ia măsuri pentru 
siguranţă, treaz, veghetor, circumspect; ultimul cuvânt din „circum” – „de jur împrejur”, şi 
„specere” – „a veghea”, ceea ce înseamnă a cerceta un lucru pe deplin. „O persoană care este 
circumspectă cercetează de obicei lucrurile pe toate părţile, pentru a compara şi decide.” 

În al patrulea rând: „serios”, sănătos, întreg la minte, chibzuit, stăpânit. „Seriozitatea presupune 
absenţa spiritului hilar, şi este opusul fluşturaticului.” Unul care „nu este sălbatic, nerealist, sau 
înfierbântat de pasiune,” ci care lasă amprenta „raţiunii obiective, lipsite de pasiune” în toate 
lucrurile. 

În al cincilea rând: „cu un comportament bun”. Grecescul „kosmion” de la „kesmeo”: „a orna, a 
decora, a înfrumuseţa,” având aceeaşi idee ca în Tit 2:10: „să înfrumuseţeze învăţătura.” Unul care 
este doritor de ordine şi de bunăcuviinţă, modest, ordonat, decent şi potrivit. Care se comportă spre 
cinstea şi slava poziţiei, nu înălţându-se sau preamărindu-se pe sine, ci preamărind chemarea sa şi 
slăvind slujba sa. 

În al şaselea rând: „ospitalier”, literal „care iubeşte străinii”, „binevoitor cu străinii”, „unul care-i 
primeşte şi îi întreţine pe străini cu bunătate şi fără răsplată.” 

În al şaptelea rând – „apt pentru a învăţa pe alţii”, dibaci în cuvântul cunoaşterii, astfel încât să fie 
capabil de a învăţa prin dovezi şi demonstra prin argument. 

În al optulea rând – „să nu fie dedat la vin” – Siddel şi Scott susţin că aceasta înseamnă „sucul 
fermentat al strugurelui.” Unul care nu bea sucul fermentat al strugurelui. 

În al nouălea rând – „nici bătăuş” – nu unul care este certăreţ sau care aduce reproşuri. 
În al zecelea rând – „nu doritor de câştig murdar” – nu un iubitor la banilor sau al averii sau al 

abundenţei de orice fel, nici care râvneşte, zgârcit sau avar, ci darnic şi generos. 
În al unsprezecelea rând – „nu gâlcevitor” – nu înclinat spre a se lupta, nu certăreţ sau litigios, nici 

unul care se plânge, nici unul care bombăne. 
În al doisprezecelea rând – „ci răbdător” – rezonabil, cinstit, bun, delicat, îngăduitor. 
În al treisprezecelea rând – „unul care îşi conduce bine propria sa casă, care îşi ţine copiii în 

supunere cu toată cuviinţa”, sau aşa cum i s-a spus lui Tit: „având copii credincioşi, care să nu fie 
învinuiţi de destrăbălare sau neascultare.” Pentru că ne este explicat: „Căci dacă cineva nu ştie să-şi 
cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu?” Diferenţa dintre cineva care-şi 
conduce bine casa şi un incompetent se vede în descrierea care ni se oferă despre Avraam şi Eli, 
respectiv în Geneza 18:19 şi 1 Samuel 3:11-13; 2:22-36. 

În al paisprezecelea rând – „nu un începător” – nu un nou convertit, nu unul care a venit nou la 
credinţă, „ca nu cumva, mândrindu-se, să cadă sub condamnarea diavolului” Dacă toţi sunt nou 
convertiţi, aşezaţi-i sub un conducător până când câştigă experienţă. 

În al cincisprezecelea rând – „să aibă o bună mărturie din partea celor din afară.” Biserica trebuie 
să se îngrijească de părerile celor care sunt în afara bisericii. Efeseni 5:15. Cum privesc vecinii lui 
nu credinţa sa, ci pe el însuşi ca om şi vecin. Este el un bun vecin, neprefăcut, cinstit? 

În al şaisprezecelea rând – „nu încăpăţânat” Tit 1:7. Care se supune voinţei şi părerilor celorlalţi; 
serviabil sau docil; nu încăpăţânat, înverşunat, înfumurat. 

În al şaptesprezecelea rând – „ci un iubitor al ospitalităţii, iubitor al oamenilor buni, cumpătat, 
drept, sfânt, înfrânat; să se ţină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, ca să fie în 
stare să sfătuiască în doctrina adevărată, şi să înfrunte pe potrivnici.” Tit 1:8,9 

Acestea sunt calificările pe care cuvântul lui Dumnezeu le cere de la cel care trebuie să fie bătrân 
al bisericii lui Dumnezeu, iar în ceea ce-i priveşte pe diaconi, cerinţele sunt aceleaşi. Mai mult decât 
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atât, pentru că aceşti slujbaşi sunt dintre membrii, oricare dintre ei putând fi chemat la aceasta, 
rezultă că Dumnezeu cere fiecărui membru din biserica Sa să aibă un caracter în conformitate cu 
această descriere. 

 
Predica de seară 

Biruinţa credinţei 
A. T. Jones 

 
1Ioan 5:4 „şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Credinţa este biruinţă. 

Există un război înaintea noastră, un conflict în care trebuie să ne angajăm, dar eu sunt bucuros că 
putem avea biruinţa. Capitolul unsprezece din Evrei vorbeşte numai despre credinţă şi se pare că a 
fost scris în mod deosebit în legătură cu a doua venire a lui Hristos, aşa cum este arătat de ultimul 
din capitolele anterioare. „Căci mai este puţin şi Cel ce vine va veni, şi nu va întârzia.” 

Noi credem că revenirea Domnului este aproape. Am crezut lucrul acesta de mult timp, şi pe 
măsură ce timpul trece iar dovezile acestui eveniment se înmulţesc, suntem întăriţi în această 
credinţă, „că Cel ce va veni, va veni repede şi nu va întârzia.” Celor care trăiesc în această perioadă 
li s-a spus: „acum cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Credinţa este cea care mântuieşte, dar faptele 
apar ca şi rezultat şi roade ale credinţei. Credinţa voastră va fi demonstrată prin faptele voastre. 
Credinţa este legătura dintre Dumnezeu şi om. Noi citim făgăduinţele lui Dumnezeu şi devenim 
părtaşi de natură divină. Dumnezeu vorbeşte, credinţa pretinde, iar noi devenim posesori a ceea ce 
Dumnezeu a promis, iar fără credinţă nu putem fi plăcuţi lui Dumnezeu. Nu-L putem slăvi pe 
Dumnezeu cu propriile noastre căi. Credinţa este cea care se prinde de adevărul prezent şi 
acţionează în conformitate cu acesta. Sunt multe lucruri pe care oamenii le numesc credinţă, dar nu 
reprezintă nicidecum credinţă. A crede ceea ce Dumnezeu nu a spus, nu este credinţă. Pot crede 
lucrul respectiv, dar nu prin credinţă, deoarece credinţa trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu 
pentru a se sprijini pe el. Abel a oferit un sacrificiu mai bun decât Cain. Cel al lui Cain a fost 
respins pentru că el nu a oferit ceea ce exprima credinţă în Hristos. Abel a adus un miel, iar sângele 
lui a fost oferit ca expresie a credinţei sale în sângele lui Hristos. Noi ne putem închina, ne putem 
ruga, şi să nu avem credinţă. Noe a devenit moştenitor al neprihănirii prin credinţă. Când Domnul i-
a spus că va nimici lumea, părea lucrul acesta logic? Credeţi că cei învăţaţi, doctorii în teologie au 
privit lucrul acesta ca raţional? Toţi s-au ridicat şi au respins solia de avertizare, dar, bazat pe 
cuvântul lui Dumnezeu, Noe a construit arca, a predicat adevărul şi a fost salvat prin credinţă, în 
timp ce aceia care au gândit logic au fost pierduţi. Credinţa ţine pasul cu înaintarea adevărului lui 
Dumnezeu. „Avraam a plecat neştiind unde merge.” Nu a fost aceasta o prostie? El a plecat bazat pe 
un aşa zice Domnul. El era suficient de simplu pentru a face ceea ce a poruncit Dumnezeu, iar când 
Dumnezeu a avut mai multe să-i spună, el a primit. 

Moise, în mijlocul întunericului şi apostaziei, aşează un monument al credinţei sale. Satan nu 
dorea eliberarea Israelului, dar nu a putut împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Cu toate că a fost 
educat la curtea lui faraon, Moise a ales să sufere ruşinea lui Hristos mai degrabă decât să 
stăpânească bogăţiile Egiptului. Necredinţa nu face astfel de alegeri. Moise cunoştea făgăduinţele 
pe care Dumnezeu le făcuse părinţilor şi, prin credinţă, a renunţat la propria lui viaţă în mijlocul 
propriului popor. Deci, din nou vedem cum credinţa se prinde de cuvântul lui Dumnezeu. 

Să ajungem la timpul nostru. O mare majoritate a oamenilor din toate timpurile au făcut trista 
greşeală de a nu înţelege timpurile în care au trăit. Aceasta se vede din timpul lui Noe, până în 
timpul lui Hristos. Hristos a spus cu o ocazie: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, 
lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi pentru că nu ai 
cunoscut timpul cercetării tale.” Evreii se mândreau că sunt copiii lui Avraam, fiii lui Dumnezeu; 
dar ei nu au înţeles timpul lor. În timpul lor noi am gândi potrivit marilor pretenţii de credinţă de 
care lumea era plină; dar citim: „Când va veni Fiul omului, va găsi credinţă pe pământ?” Înţelegem 
liniile profetice de la Daniel la Apocalipsa şi suntem întotdeauna aduşi faţă în faţă cu faptul că ne 
găsim la limita cu veşnicia. Această înţelegere atrage după sine o mare responsabilitate asupra 
fiecăruia. Majoritatea auditoriului crede lucrul acesta. Atunci, faptele noastre ar trebui să 
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corespundă. Credinţa este biruinţă. Abel a triumfat şi a murit ca martir al propriei credinţe. Noe a 
fost victorios, iar această credinţă l-a purta pe deasupra apelor potopului. Izraeliţii au cucerit Marea 
Roşie mărşăluind direct spre ape, neştiind cum vor trece. Cuvântul lui Dumnezeu nu dezamăgeşte 
niciodată. Să ne ierte El de toate îndoielile noastre care fac cuvântul Său o minciună. 

Dacă noi trăim în ultimele zile ale istoriei lumii, are El o lucrare pentru această zi? El nu face 
nimic în ascuns. Deschideţi la Apocalipsa 14:6, şi avem acolo trei solii. Primul înger vesteşte 
predicarea Evangheliei tuturor popoarelor datorită venirii zilei judecăţii. Cel de-al doilea anunţă 
căderea din har a bisericii lui Dumnezeu, iar cel de-al treilea înger avertizează împotriva lucrării 
puterii decăzute care va încerca să amăgească poporul lui Dumnezeu. Care este natura acestei solii? 
„Către fiecare naţiune, neam, limbă şi popor.” A fost dată această solie? În 1844 avem lucrarea lui 
William Miller şi a altora care au condus lucrarea în această ţară, despre Irving şi Wolf în Europa, şi 
toate celelalte ţări găsim aceeaşi lucrare. În nordul Norvegiei găsim oameni care-şi amintesc bine 
predicarea timpului aceluia din acest text. În Danemarca găsim acelaşi lucru. Aşadar, întreaga lume 
a primit solia. După aceea vine a doua solie: „Babilonul a căzut.” Toţi recunosc că aceasta se referă 
la căderea bisericilor populare şi la răceala şi corupţia bisericilor. Luaţi cea de-a treia solie şi vom 
găsi profeţia făuririi unei imagini papalităţii. Predicăm lucrul acesta de patruzeci de ani, şi a fost o 
perioadă în care oamenii şi-au bătut joc de noi pentru că făceam lucrul acesta; pentru că am predicat 
ceea ce vedem acum împlinindu-se în mişcarea de reformă naţională. Prezenţa noastră aici în 
această seară dovedeşte împlinirea acestei profeţii care spune: „Aici sunt cei care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” A nega acest adevăr înseamnă a nega propria noastră existenţă. 
„Evanghelia împărăţiei trebuie predicată tuturor popoarelor ca mărturie; atunci va veni sfârşitul.” 
Aceeaşi lucrare care se desfăşoară în această ţară, se desfăşoară şi în Europa, şi noi mărturisim 
acolo puterea adevărului. În Rusia lucrarea merge înainte în ciuda groazei de acolo. Dumnezeu este 
în această lucrare, şi fie ca noi să credem aceasta. Dar nu se va sfârşi încă. Sunt milioane de oameni 
care nu au primit vestea cea bună a mântuirii. Când mă gândesc la lucrul acesta, spun: „Doamne, 
mai întârzie puţin pentru ca aceste suflete să poată fi avertizate.” 

Noe, în ochii lumii, a clădit un monument propriei nebunii atunci când a clădit arca, dar el L-a 
crezut pe Dumnezeu, iar eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru credinţa sa. Credinţa sa merită un 
monument veşnic. Noi dorim mai mult spirit misionar pentru a acţiona ca oamenii vii, creştini vii, 
adevăraţi, veritabili. Dumnezeu să ne ajute să fim credincioşi şi să ne consacrăm cu toţii lucrării lui 
Dumnezeu. Haideţi să avem ceva din consacrarea martirilor şi să fim gata de a ne aşeza cu toţii pe 
altarul lui Dumnezeu. Să nu facem noi din adevărul pe care îl credem o realitate vie? Avem un 
avertisment de dat; mulţi dintre noi au lucrat, s-au rugat şi au sacrificat pentru lucrare, dar să nu 
îngăduim ca curajul nostru să slăbească până ce arca va fi clădită. Fie ca Dumnezeu să ajute 
lucrarea şi să binecuvânteze oamenii din Kansas, pentru ca împreună cu alţii să ajungem în final 
victorioşi. 
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Adunarea de tabără 

Întâlnirile copiilor au debutat avându-l 
pe Căpitanul C. Eldridge prezent 

 
Clasele de cercetare la ora 9 şi 17 – Doamna White se va adresa 
predicatorilor şi soţiilor acestora din două în două zile la ora 17, 

vorbind publicului la 14:30 – Conferinţa se va reuni pentru 
discuţii marţea viitoare. 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 17 Mai – Noul 

program pentru întâlnirea lucrătorilor a intrat în vigoare astăzi. Vor fi zilnic două întâlniri pentru 
dezbateri, dimineaţa la 9 şi după amiaza la 17. Întâlnirea copiilor va avea loc la ora 9, prima 
desfăşurându-se în această dimineaţă. Căpitanul C. Eldridge a scris că va sosi mâine. Predicile şi 
prelegerile obişnuite vor continua ca şi până acum la orele 9, 14:30 şi 15 până marţea viitoare, ziua 
de deschidere a întâlnirilor de tabără. Doamna White se va adresa publicului din două în două zile la 
orele 14:30, iar în aceste zile predicatorii îşi vor avea întâlnirile la ora 17. Alternativ, doamna White 
va vorbi la ora 17 predicatorilor şi soţiilor acestora. Conferinţa se va reuni pentru discuţii marţi 
dimineaţă. Nu au mai existat întâlniri deosebite cu excepţia celor obişnuite pentru verificarea 
comitetelor care se pregătesc pentru conferinţă. Tabăra a fost temporar rearanjată astăzi. 
Aranjamentele vor fi finalizate marţea viitoare. Decorarea cortului progresează frumos şi se va 
finaliza înainte de Sabat. 

Prezbiterul W. C. White ocupă ora de după-amiază cu subiectul: 
 

Păzind poruncile 
W. C. White 

 
2Corinteni 5:17. Am văzut cum suntem aduşi în Hristos şi cum este scris că dacă cineva este în 

Hristos, este o fiinţă nouă. Galateni 6:15, 5:6. Nimic nu este de folos în afară de acest lucru iar 
credinţa care lucrează prin dragostea lui Dumnezeu ne face fiinţe noi prin credinţă; Romani 5:1,2,5, 
1Ioan 5:3 – apoi păzirea poruncilor vine după ce suntem fiinţe noi, aşa că trebuie să fim făcuţi buni, 
să fim făcuţi neprihăniţi înainte de a putea face binele sau de a înfăptui neprihănirea; 1Corinteni 
7:19. Acesta este scopul pus înaintea noastră în Hristos Isus. Efeseni 2:3-10. Noi suntem creaţi 
pentru fapte bune; suntem făcuţi fiinţe noi în El, neprihănirea Lui fiind socotită în locul lipsei 
noastre de neprihănire. Faptele bune pentru care sunt create noile fiinţe în Hristos sunt faptele bune 
pe care noi nu le puteam face înainte. Deci noua fiinţă va avea în mod constant ca scop păzirea 
poruncilor. Iacob 2:1,9. Noi nu avem credinţa lui Hristos datorită călcării legii. Hristos nu a venit să 
ne elibereze din aceasta, deoarece dacă călcăm legea într-un singur punct, credinţa noastră nu ne va 
fi de nici un avantaj. Dar scopul nostru este acceptat iar păcatele din neştiinţă sunt iertate, dar 
refuzul voit de a accepta punctele adevărului care au fost prezentate vor face să pierdem toată 
neprihănirea pe care am avut-o vreodată. Aceasta explică răul care creşte în bisericile populare de 
astăzi. Cu ani în urmă bisericile erau religioase – chiar când solia îngerului al treilea a debutat ei 
erau acceptaţi de Dumnezeu, dar când au refuzat să asculte de cerinţele soliei au pierdut toată 
neprihănirea pe care au avut-o şi au inventat tot soiul de mijloace pentru a-şi păstra membrii, şi 
anume prin amuzamente. Aceasta este gândirea degenerării bisericilor. Iacob 1:14. Credinţa nu 
foloseşte la nimic dacă nu este menţinută în viaţă prin aceste fapte. Dumnezeu a prevăzut: Iacob 
2:18; să ne demonstrăm credinţa prin faptele noastre. Credinţa este ancora care menţine vasul în 
poziţia potrivită pentru a lucra, iar furtunile ne împing spre casă. Versetele 21-23. Avraam a fost 
socotit neprihănit fără fapte atunci când a crezut, şi o altă neprihănire a venit 25 de ani mai târziu, 
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deci nu a fost socotit neprihănit prin fapte, căci Scriptura spune că a fost socotit neprihănit atunci 
când a crezut şi Iacob spune că, după mai bine de 25 de ani scriptura a fost împlinită. Dacă ar fi 
refuzat să-l ofere pe Isaac, neprihănirea sa de până atunci ar fi dispărut, aşa că supunerea credinţei 
sale a completat neprihănirea sa pe care o avea prin credinţă, astfel că păzim poruncile nu pentru a 
deveni neprihăniţi, ci pentru că suntem neprihăniţi. 

Romani 8:26 arată că noi nu putem nici măcar să ne rugăm cum trebuie, dar spiritul o face pentru 
noi, deci rugăciunile noastre sunt acceptate numai prin mijlocirea lui Hristos şi meritele sângelui 
Său. Apocalipsa 8:3,4. Aici este mijlocirea din sanctuar; mijloceşte pentru noi, iar Dumnezeu 
priveşte la Hristos, la rănile şi la sacrificiul Său şi le acceptă. Hristos era desăvârşit înainte de a veni 
pe pământ, iar absenţa Sa face ca rugăciunile noastre să fie acceptate, Dumnezeu atribuindu-ne 
rugăciunile Sale. Cum ne este atribuită neprihănirea Sa? Sunt faptele noastre neprihănite într-o 
oarecare măsură, iar neprihănirea Sa ne este atribuită pentru a completa lucrarea? Nu. Neprihănirea 
lui Hristos este de la început şi realizează ceea ce este menită să realizeze. Romani 1:16. Nu este 
credinţa noastră mai mare decât era atunci când am venit aici? Nu vedem mai mult din neprihănirea 
Sa decât înainte? De ce? Deoarece credinţa noastră a crescut. Aşa se întâmplă zi de zi. Venim la El 
zi de zi pentru o şi mai mare credinţă. Şi în final avem în noi atât de mult din natura divină a lui 
Hristos încât putem întinde arcul suficient de mult pentru a lovi ţinta, şi atunci vom păzi poruncile 
lui Dumnezeu. Atunci nu este lucrarea lui Hristos de la început şi întru totul numai puterea Sa 
divină? Atunci, unde intervin faptele noastre? Nicăieri. De ce ne chinuim atât de mult să păzim 
poruncile dacă nu este de nici un folos? Numai prin credinţa în Hristos putem spune că suntem 
creştini. Numai prin faptul că suntem una cu El putem fi creştini, şi numai prin faptul că Hristos 
locuieşte în noi putem păzi poruncile – numai prin credinţa în Hristos putem face şi spune aceste 
lucruri. Când va veni ziua în care să păzim cu adevărat poruncile lui Dumnezeu, nu vom mai muri 
niciodată, pentru că păzirea poruncilor înseamnă neprihănire, iar neprihănirea şi viaţa sunt 
inseparabile – deci, „Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Şi care 
este consecinţa? Aceşti oameni sunt schimbaţi. Atunci, viaţa şi păzirea poruncilor merg împreună. 
Dacă murim acum, neprihănirea lui Hristos ne va fi atribuită şi vom fi înviaţi, dar cei ce vor trăi 
până la sfârşit sunt făcuţi fără păcat înainte de venirea Sa, având atât de mult din Hristos în ei, încât 
„lovesc ţinta” de fiecare dată şi stau nevinovaţi fără mijlocitor, pentru că Hristos părăseşte 
sanctuarul la un anumit timp înainte de a veni pe pământ. 

Acum unii pot spune: „Voi fi mai bun; Voi încerca să ajung la punctul la care Dumnezeu să mă 
accepte.” Dacă un copil face ceva pentru a creşte mai mare, pentru ca ceilalţi să aibă o părere mai 
bună despre el, şi nu reuşeşte, veţi spune că a fost mândria şi egoismul la mijloc, şi îl ajutaţi – bun; 
dar dacă un copil încearcă să facă ceva simplu pentru a vă mulţumi, chiar dacă o face stângaci, îl 
încurajaţi şi îl lăudaţi. Aşa şi cu noi; dacă încercăm să-L mulţumim pe Dumnezeul nostru, indiferent 
de cât stângaci o facem, El este atât de fericit să ne atribuie neprihănirea lui Hristos şi tot cerul se 
bucură. Cât de des copilul încearcă să o ajute pe mama iar ea îl lasă să continue, cu toate că va 
trebui să refacă acel lucru – cu toate acestea, ea se bucură pentru eforturile copilului de a-i aduce 
bucurie. Aşa cum un tată se îndură de copiii săi, la fel Domnul se îndură de cei ce se tem de El. 

Aşa că putem spune împreună cu David: „Mă desfăt în a împlini legea ta, oh, Dumnezeul meu.” 
De ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima lui. Acum îngăduiţi-mi să citesc 
câteva texte despre plăcerea lui Dumnezeu. Evrei 11:6. Scopul credinţei este de a-i aduce bucurie 
lui Dumnezeu pentru că El este atât de bun. Romani 8:8. Din nou 2Corinteni 5:14. Dragostea lui 
Hristos ne atrage iar noi primim acea dragoste prin credinţă. Dar Îl putem noi iubi pe Dumnezeu 
dacă nu putem păzi poruncile lui Dumnezeu? Nu. Nu putem face nimic până când nu devenim fiinţe 
noi.1Ioan 3:21,22. Acum să citim Coloseni 1:9,10. Ar trebui să fim capabili de a umbla în mod 
potrivit înaintea Lui. 1Tesaloniceni 4:1. Acesta este deci rădăcina şi motivul în păzirea poruncilor – 
a-I aduce bucurie lui Dumnezeu, şi nu a ne face pe noi neprihăniţi. Dumnezeu ne face şi ne 
păstrează neprihăniţi şi atunci păzim poruncile pentru a-I aduce bucurie lui Dumnezeu care a făcut 
atât de mult pentru noi. Aşadar, prin puterea lui Hristos păzim poruncile acum, şi prin puterea Sa 
vom trăi veşnic pe noul pământ, numele Lui pentru noi fiind care? Ieremia spune: „Domnul, 
neprihănirea noastră.” Ieremia 23:5,6. 
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Adunarea de tabără 

O zi vijelioasă a împiedicat întâlnirile 
şi prelegerile 

 
A sosit Căpitanul C. Eldrige – Nimeni nu a încercat să susţină 

prelegerea de după-amiază datorită furtunilor – Consiliul 
predicatorilor a avut loc în cortul cel mare de 80 de picioare – 
Încăperea de adunare a fost plină de noii sosiţi care aşteptau 

pentru o şansă de a-şi aşeza corturile. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 18 Mai – a plouat 
puternic în timpul nopţii şi aproape toată ziua. Cu greu a fost susţinută prelegerea de dimineaţă în 
cort, zgomotul ploii care cădea pe acoperişul de tablă înăbuşind vocea vorbitorului în anumite 
intervale, iar vântul rece a făcut ca persoanele din auditoriu să se zgribulească. Nimeni nu a încercat 
să susţină prelegerea de după amiază, ploaia fiind foarte puternică. Camera cea mai mare de 
adunare nu a fost disponibilă pentru prelegeri, fiind folosită pentru a-i adăposti pe noii veniţi care 
nu au reuşit să-şi instaleze corturile datorită ploii neîncetate. Aceasta a determinat împărţirea 
încăperii, folosind drept pereţi componente ale corturilor. Predicatorii s-au retras în cortul rotund de 
80 de picioare care fusese folosit la întâlnirile tinerilor, pentru a-şi susţine consiliul lor de la ora 17. 
Sunt mulţi noi veniţi, iar comitetul îşi bate capul cu ei. Toate căsuţele şi casele închiriate sunt pline, 
şi s-a anunţat că unii din fraţii vizitatori vor fi cazaţi la hotelurile din vecinătate. Întâlnirile sociale şi 
cea de la ora 5 din Sabat dimineaţa nu vor mai fi susţinute datorită frigului şi a ploii. Cortul a fost 
acoperit pe o parte (existând o porţiune care era numai acoperită fără a avea pereţi) cu fragmente 
din unele corturi care nu fuseseră încă instalate şi a fost creat un loc capabil de a adăposti de vântul 
rece 1000 de persoane, loc în care au fost ţinute serviciile la apusul soarelui, iar serviciul de predică 
de la ora 20 a fost susţinut de prezbiterul W. S. Hyatt din Texas, considerându-se potrivit ca 
prelegerile să fie întrerupte până când vremea îşi va reveni, pentru ca locuitorii din Ottawa să le 
poată audia. 
 

Prelegerea despre 
Organizarea bisericii (III) 

A. T. Jones 
 

Subiectul se referă la datoriile slujbaşilor bisericii şi la calificările care sunt necesare pentru un 
bătrân, în special în legătură cu termenul „episcopos.” Pavel se referă la lucrul acesta în Evrei 13:7. 
În biserică nu există reguli, ci principii călăuzitoare; atenţie la comentariul marginal! Acest 
comentariu este mai mult în armonie cu termenul „episcopos” decât „conducător.” Ar fi mai bine să 
se folosească acest comentariu deoarece bătrânul este un „cercetaş” trimis să supravegheze pentru ei 
în tabără. O formă a datoriei este aceea de a veghea în beneficiul sufletelor – ca în versetul şapte – 
termenul „credinţă” referindu-se la întreg cursul vieţii noastre, acesta fiind înţelesul termenului în 
vremea lui Pavel. Aşadar, scopul alegerii unui bătrân a fost de a avea o călăuză pe cale vieţii pentru 
a ne conduce la Isus. Fapte 20:28 exprimă această idee la fel ca şi 1Petru 5:1,2. Observaţi 
comentariul marginal la al treilea verset, împreună cu termenul „pază” din versetul doi. Nu trebuie 
să stăpânească ci să păzească, să aibă grijă. Aici ambii autori folosesc termenul „a hrăni turma,” 
exprimarea implicând existenţa unui păstor, astfel că în versetul 4 Hristos este numit „păstorul cel 
mare”, iar noi trebuie să fim păstori mai mici nu pentru a abuza, ci pentru a hrăni şi îngriji turma. 
Acesta este un alt punct de vedere din lecţia anterioară. Acolo bătrânul a fost descris ca un 
supraveghetor vigilent, ajutorul soldaţilor. Astăzi este vorba despre predicatorul bisericii, pastorul 
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care este un păstor mai mic. Petru a avut această experienţă. Ioan 21:15-17. De ce i-a adresat 
întrebarea lui Petru de trei ori? Nici o îndoială: datorită faptului că s-a dezis de El de trei ori, iar 
lecţia noastră de aici cred că este aceasta: înainte de a încerca să hrăneşti turma, fii sigur că-L 
iubeşti pe Hristos, altfel nu vei fi capabil de a hrăni turma; îi putem conduce şi mustra, dar nu hrăni. 
Dacă bătrânul Îl iubeşte pe Hristos, slujba sa va hrăni turma: 2Corinteni 5:14 – dragostea lui Hristos 
este cea care ne constrânge, iar ceea ce vom face va fi desăvârşit. Dacă această dragoste nu ne 
constrânge, faptele noastre sunt egoiste. Următorul verset arată că acest lucru este adevărat. Dacă 
dragostea lui Hristos ne constrânge, atunci faptele noastre Îl bucură pe Dumnezeu, altfel nu ne 
facem decât nouă înşine pe plac. 

Acum, Petru ne spune că atunci când Păstorul cel mare va veni vom primi o cunună, aşa că noi 
suntem păstori mai mici şi trebuie să studiem pe Cel mare pentru a-L cunoaşte şi pentru a acţiona în 
locul Lui. Luca 15:3-7. Aici avem metoda Păstorului celui mare, şi atunci când un păstor mai mic 
vede o oaie care se îndepărtează, le va părăsi pe celelalte şi va merge să o caute pe cea rătăcită. 
Există atunci vreo scuză pentru un bătrân ca să îngăduie ca ceva trecător sau de vreo altă natură să-l 
scuze de la datoria sa? Ioan 10:11. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile Sale; şi atunci nu ar 
trebui ca acest spirit să-i anime pe păstorii mai mici? Dacă este aşa, locul său este acolo unde se 
găseşte oaia pierdută. Este drept atunci să abandonăm această lucrare până la întâlnirea trimestrială, 
şi atunci să numim comitete pentru a merge şi a investiga? Aceasta este lucrarea bătrânului, iar el nu 
este numit în slujbă pentru a numi comitete care să împlinească datoria sa. Versetele 10 şi 11. 

1Samuel 17. Aici descoperim o înregistrare a întâmplării în care David vine în tabăra înaintea 
căreia Goliat stătea dispreţuitor. David dorea să-l oprească, dar fraţii lui au încercat să-l împiedice, 
însă el le-a povestit despre faptul că a ucis un leu care furase o oaie, iar David l-a urmărit şi l-a 
omorât; el de asemenea omorâse şi un urs. Copilandru cum era, a stat faţă în faţă cu un leu, 
periclitându-şi propria viaţă pentru o oaie, prinzând fiara sălbatică de barbă în timp ce o lovea. Nu 
există mulţi oameni care s-ar lupta aşa pentru o oaie. Acum, ce a spus Dumnezeu despre acest om? 
Psalmul 78:70-72. Acesta datorită grijii pe care David o avea pentru turma sa, Dumnezeu a spus că 
doreşte ca el că guverneze peste poporul Său în locul regelui Saul cel nestatornic, trecând pe lângă 
ceilalţi fii arătoşi ai lui Işai pentru a-l alege pe umilul păstoraş, spunându-i profetului: „Ridică-te şi 
unge-l pe el, pentru că l-am ales.” 

Isaia 40:11. Aceasta este ceea ce a făcut adevăratul păstor, blândeţea lui David fiind cea care L-a 
atras pe Dumnezeu. Există un gând foarte profund aici: „Oaia Îmi cunoaşte vocea.” Dacă turma 
aude tonurile păstorului celui bun într-o singură voce, va fi mult mai uşor să le conducă decât dacă 
ar trebui să le hăituiască. Ioan 10:4,7. Să avem tonurile Păstorului celui bun, şi atunci putem merge 
înaintea lor iar ei ne vor urma. 

Acum citesc Psalmul 23. David relatează aici modul în care îl tratează Păstorul cel bun, fără a-l 
ţine mereu în acelaşi păşunat, ci conducându-l în mod delicat la păşune proaspătă, nouă. Deci un 
bătrân trebuie să studieze pentru a fi capabil să înveţe pe alţii, capabil de a-i convinge prin 
argumente, pentru a avea mereu ceva proaspăt ca şi hrană, şi astfel va exista o mai mare prosperitate 
în lucrare. Nu că ar trebui să susţină o predică de fiecare dată, numai câteva texte sau cuvinte poate, 
pentru a le călăuzi gândurile pe noi căi. Nu intraţi în rutină. Fiecare membru ar trebui să se 
gândească la asta şi să încerce să-l ajute pe bătrân prin supravegherea liniei discursului sau 
prelegerii sale, iar în întâlnirea socială să discute despre acel subiect. Şi atunci va urma o întâlnire 
bună – o întâlnire deosebită, nu o întâlnire a unor străini. Mai mult decât atât, dacă îl simpatizăm pe 
vorbitor, fără a-l critica şi a-i găsi greşeli, vom putea obţine mari binecuvântări din fiecare predică 
sau discuţie. Putem să cunoaştem foarte bine versetul, dar dacă îl călăuzeşte spiritul Domnului, 
versetele respective nu vor avea în mintea lui rezonanţa pe care o vor avea în mintea noastră, şi 
astfel vom obţine noi gânduri şi mult ajutor. Mai mult decât atât, acest lucru îl ajută prin simpatia şi 
apropierea de noi. Prezbiterul bisericii trebuie să-i viziteze pe cei răniţi şi să-i conducă la ape curate; 
să le inspire curaj celor descurajaţi şi să-i ridice pe cei căzuţi, pentru că aceasta este ceea ce a spus 
Păstorul cel bun: „Învăţaţi de la Mine.” Pavel şi Petru le-au scris prezbiterilor să conducă turma pe 
cărările neprihănirii. De asemenea şi în umbra morţii, să meargă cât de departe pot şi să-i lase pe cei 
ce mor în mâinile Păstorului celui bun, pentru a-i reîntâlni mai apoi. Să ia de asemenea pâinea vieţii 
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şi să pregătească o masă la care turma să poată fi hrănită, şi apoi, dacă vor face tot ce le stă în 
putinţă pentru ca bunătatea şi mila să înconjoare turma, vor avea pace. Aşadar, să ajungem cu toţii 
la acel punct în care, atunci când va fi auzită vocea Păstorului celui bun, cu toţii să o recunoaştem. 
Sunt mii de oameni în biserică astăzi care sunt obosiţi de cuvânt aşa cum le este prezentat şi nu ştiu 
ce să facă, dar de îndată ce vom ajunge în acea poziţie în care Dumnezeu ne poate vedea, 
Dumnezeu îi va chema afară pe aceştia pentru a auzi adevărul. 
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Adunarea de tabără 

Al treilea Sabat în tabără – O adunare 
de copii interesantă 

 
Sfârşitul furtunii şi un Sabat cu soare – Marais de Cygene 

a crescut – Vizitatorii au ocupat toate locurile disponibile – S-a 
trimis o cerere pentru alte corturi – Câteva sute de oameni sunt 
aşteptaţi să sosească săptămâna aceasta – Principala întâlnire 
va începe astăzi – S-au reluat principalele predici şi prelegeri 
cu un public deosebit din Ottawa – Raportul şcolii de Sabat – 
O altă vijelie în timpul nopţii, dar o vreme frumoasă duminică 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 20 Mai – Norii groşi 

au fost răspândiţi în timpul nopţii şi soarele a apărut duminică. La amiază a fost din nou cald; 
noroiul s-a uscat iar apa a dispărut rapid astfel încât cina s-a putut servi pe pajişte, însă pârâul 
Marais de Cygene care a crescut cu mai mult de şapte picioare în ultimele 24 de ore, a cărat 
trunchiuri de copaci şi rămăşiţe strânse de pe albia sa, ne aminteşte încă de temuta furtună care a 
trecut. 

Multe feţe noi se pot vedea acum, numărul estimativ al celor prezenţi fiind acum de 400. Toate 
corturile sunt pline şi toate camerele disponibile în vecinătate au fost închiriate şi sunt acum 
ocupate. A fost trimisă o telegramă în Kansas pentru a fi trimise mai multe corturi. Există temerea 
că nu vor putea fi ridicate în timp util pentru noii veniţi care sunt aşteptaţi să sosească săptămâna 
aceasta, întâlnirea generală urmând să înceapă pe 21 Mai. Băcanul şi-a deschis taraba şi aşteaptă să-
i îndestuleze pe toţi cei care nu ies din casă. Ceaiul, cafeaua, tutunul şi carnea de porc nu se pot găsi 
la el, neexistând o cerere printre adventiştii de ziua a şaptea după asemenea produse. Prezbiterul 
Olsen a susţinut predica de dimineaţă, doamna White s-a adresat participanţilor în cadrul întâlnirii 
de după-amiază, iar prezbiterul A. T. Jones a susţinut prelegerea de seară. Domnul C. H. Parsons, 
vice preşedintele asociaţiei şcolii de Sabat din Kansas împreună cu mama lui au sosit din Topeka 
vineri, urmând să rămână până la sfârşitul întâlnirii. Întâlnirea tinerilor se va desfăşura la 5 şi 10:30 
de aici înainte. În cadrul şcolii de Sabat au fost prezentate 36 de mărturii în decurs de 30 de minute. 
După amiaza a venit o ploaie însoţită de grindină, iar serviciile au fost suspendate până când aceasta 
a încetat. Ziua de duminică a fost senină şi caldă. 

 
Şcoala de Sabat 

 
Cea de-a treia şcoală de Sabat susţinută în tabără a excelat în numărul participanţilor, în 

informaţie şi în interes. Numărul total al participanţilor a fost de 350. S-au alcătuit 54 de clase 
dintre care 6 au aparţinut departamentelor primar şi intermediar având 23 de participanţi, 9 clase 
pentru copii cu 55 de participanţi şi 39 pentru adulţi cu 272 de participanţi. Donaţiile au fost de 
10,53$ faţă de 8,31$ Sabatul trecut. Supraveghetorul a fost prezbiterul S. J. Rossean, preşedintele 
asociaţiei şcolii de Sabat din Kansas, împreună cu C. H. Parsons, vice preşedinte ca asistent, 
împreună cu următoarele persoane: J. A. Morrow, O. S. Ferron, P. P. Wilcox, Emma Rossean 
împreună cu 54 de profesori, şi domnişoara Lucy M. Olds, secretara şi trezorierul asociaţiei şcolii 
de Sabat ca asistent la şcoala copiilor. Lecţia de repetat la departamentul adulţilor a fost condusă de 
prezbiterul W. N. Hyatt, preşedintele asociaţiei şcolii de Sabat din Nebraska; la departamentul 
intermediar, prezbiterul W. S. Cruzan, iar la cel primar, doamna C. P. Haskell din Denver, 
Colorado. 

Această ultimă lecţie de repetat a fost deosebit de interesantă. Lecţia a avut ca temă potopul, în 
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mod deosebit construirea arcei şi intrarea în arcă, etc., şi, aşa cum s-a menţionat şi în „Capital” -ul 
din 16, doamnele din asociaţia şcolii de Sabat care se ocupă de lucrarea cu copiii conduse de 
domnişoara L. M. Olds au fost preocupate în decursul săptămânii cu confecţionarea noilor seturi de 
cartoane nu animale, păsări, etc., în perechi de câte şapte potrivit cu descrierea lor ca fiind „curate 
sau necurate,” o muncă istovitoare, dusă la bun sfârşit. Păsările şi animalele minunate, aşa cum 
stăteau în locurile destinate în arcă, aproape acopereau suprafaţa mică, bineînţeles că au fost privite 
cu sentimente de admiraţie de către cei mici care, stând pe scăunelele din jurul mesei, ascultau cu o 
veneraţie solemnă şi interes minunata istorie a modului în care i-a tratat Dumnezeu pe păcătoşii 
nepocăiţi, şi despre îndreptăţirea celor neprihăniţi. În recapitularea lecţiei din ziua respectivă, 
doamna Haskell a rezumat ca introducere pe scurt lecţia din Sabatul anterior, relatarea biblică 
despre Enoh, neprihănitul pe care Dumnezeu l-a luat la Sine, pe care nu l-a lăsat să guste moartea, şi 
s-a trecut repede la istoria construirii arcei, la colecţia de păsări şi de animale şi la intrarea lor în 
vasul imens însoţite de Noe şi de alte şapte persoane, scenă care se încheie cu venirea îngerului care 
a închis uşa. Feţele animate ale celor mici şi răspunsurile rapide la întrebările ridicate, au 
demonstrat atenţia acordată învăţăturii oferite de profesorii răbdători, şi interesul trezit de istorie, 
aşa cum a fost prezentată de doamna Haskell. Se speră că cei ce au pregătit articolele necesare 
pentru această lecţie s-au simţit răsplătiţi de impresiile lăsate asupra acestor minţi tinere şi delicate, 
pentru întreaga lor trudă. Aici sunt mai bine de 30 de profesori, îndrumători şi alţi slujbaşi în cadrul 
şcolii de Sabat care stau în tribuna special amenajată pentru ei şi care au venit în mod deosebit 
pentru a studia metodele adoptate, şi care se pare că au câştigat idei şi sugestii preţioase în legătură 
cu lucrarea cu copiii. Nu cu puţină satisfacţie am observat interesul crescând printre profesori 
pentru lucrarea cu copiii şi cu tinerii în cadrul şcolii de Sabat, alături de dorinţa serioasă de a 
perfecţiona metodele de predare în rândul celor ce studiază. 
 

Efectele negative ale legilor duminicale 
A. T. Jones 

 
În această seară vom prezenta subiectul legilor duminicale, şi vom vedea dacă există vreun motiv 

bun pentru existenţa lor – în această seară concentrându-ne asupra laturii civile. Se pretinde că o zi 
de odihnă este pentru binele public, şi în acest scop ar fi drept ca statele să facă legi pentru aceasta. 
Dar acest lucru este o greşeală. 

În primul rând, a-i obliga pe oameni să nu lucreze înseamnă a-i forţa să fie leneşi, şi, continuând 
acest lucru, provoacă o mare lenevie, iar aceasta este rădăcina răului necurmat, existând şi un 
proverb în multe limbi care spune: „Satan găseşte ceva rău de făcut pentru mâinile leneşe.” Oamenii 
leneşi vor găsi mereu ceva în care să se angajeze în locul ocupaţiilor lor obişnuite. 

Cavalerii lui Satan se plâng împotriva prizonierilor care lucrează pentru că acest lucru, susţin ei, 
tinde să înjosească şi să scadă preţul muncii libere, şi în unele locuri, în New York, spre exemplu, 
sunt suficient de puternici şi au introdus legi pentru a interzice acestei categorii să lucreze. Citesc 
din „New York Independent” pentru a arăta consecinţa acestei măsuri. Am citit despre această 
chestiune în 18 Aprilie 1889 mărturia lui directorul Dunston din închisoarea Auburn: „Lenevia 
impusă criminalilor condamnaţi îi demoralizează şi le ruinează sistemul fizic.” Directorul Fuller din 
închisoarea Clinton spune: „Pentru a evita efectele decăderii din punct de vedere mintal, moral şi 
fizic, există consecinţa detenţiei prizonierilor fără ocupaţie, şi ca răspuns la apelul personal al 
oamenilor pentru muncă, le-am oferit slujbele pe care am fost capabil să le ofer.” Directorul Brush 
din Sing Sing spune: „Este greu să vezi trândăvia din închisoare, mai ales pentru angajaţii închisorii 
care înţeleg pe deplin consecinţele acesteia; prizonierii devin curând neliniştiţi, nefericiţi şi 
mizerabili. Pentru ei timpul trece greu; trupurile lor devin curând bolnave, iar mintea devine 
nesănătoasă. De fapt, nimic în afară de boală, demenţă şi moarte nu se poate aştepta de la o condiţia 
ca aceasta.” Doctorul Barber de la închisoarea Sing Sing a declarat: „Detenţia în celulele lor într-o 
lenevie sihastră se pare că îi instigă împotriva lor înşile – o pradă pentru influenţele otrăvitoare a 
gândurilor necurate, a conversaţiilor corupte, a obiceiurilor dezgustătoare, a extenuării fizice şi 
mentale şi a degradării morale.” Superintendentul general al închisorilor, Lathrop, afirmă: 
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„Trândăvia este otrava unei închisori, a cărei influenţă malignă nici o administraţie a vreunei 
închisori, oricât de umană, ingenioasă sau energică, nu a reuşit vreodată să o înfrângă.” Mai departe, 
am o scrisoare de la un director de la închisoarea Sing Sing în care afirmă: „Din propria experienţă, 
nimic nu poate fi mai rău într-o închisoare decât trândăvia. O consider ca fiind o crimă a statului 
împotriva prizonierilor, un mare rău pentru plătitorul de taxe şi pentru societate. Este o crimă 
împotriva prizonierului pentru că îl face complet nepotrivit pentru viaţa din lumea în care va fi pus 
în libertate. 

Industria într-o închisoare înseamnă că atunci când un prizonier este pus în libertate el deţine ca şi 
capital o sănătate bună, o minte ageră, muşchi antrenaţi, obiceiul de a munci şi o meserie. Şi mai 
mult decât atât, el are siguranţa că poate obţine venit pentru sine şi pentru familia sa. În opoziţie, 
dacă este ţinut în trândăvie, pleacă o epavă atât din punct de vedere fizic cât şi mintal, fără a avea 
obiceiuri bune şi fără a deţine abilitatea de a se susţine.” Evident că într-o închisoare este mai rău 
decât oriunde altundeva, dar efectul trândăviei este acelaşi oriunde; ei vor găsi o ocupaţie pentru 
minte şi pentru trup – astfel că toţi, dacă sunt leneşi, o vor face. O altă ilustrare o reprezintă 
decăderea călugărilor din secolul al patrulea, care lucrau cât se putea de puţin. A citi despre viciul, 
lascivitatea şi degradarea acestor oameni este suficient pentru a convinge pe oricine de efectele 
negative ale impunerii trândăviei. Acum, este ştiut faptul că duminica este cea mai proastă zi din 
săptămână datorită răutăţii, crimei şi beţiei, mai rea decât toate celelalte zile cumulate. Cei care 
pregătesc legea duminicală pretind că acesta se datorează faptului că barurile sunt deschise, dar nu 
este adevărat că barurile sunt deschise duminica la fel ca şi în celelalte zile ale săptămânii? Nu se 
datorează faptului că duminica oamenii sunt mai leneşi decât în oricare altă zi? Aceasta nu se 
datorează barurilor, ci pentru că lenevia abundă printre majoritatea oamenilor. Acum citez din 
lucrarea doctorului Craft, „Sabatul pentru om”: „Faptul că aproape jumătate din alcoolul şi trei 
pătrimi din beţiile din această ţară se consumă sâmbătă seara şi duminică, este prea bine cunoscut 
pentru a avea nevoie de dovadă sau exemplificare.” Acesta este un timp pentru trândăvie 
obligatorie. Atunci cauza nu constă în localurile publice, ci în trândăvie. Citez acum din profesorul 
Swing în legătură cu Chicago: „A avea 2500 de baruri deschise într-o zi a leneviei nu înseamnă 
numai jefuirea zilei de trăsătura ei caracteristică, de folosirea ei fizică şi mintală, ci înseamnă a 
transforma o zi într-un rău pozitiv. Nu există nici un avantaj pentru oamenii de rând să aibă o zi de 
odihnă de munca lor obişnuită, dacă acea zi atrage după sine o cheltuială în plus şi o aprindere a 
patimilor.” 

„Cum vor putea să prevină cheltuiala şi aprinderea patimilor dacă îi obligă să fie leneşi? Dacă 
magazinele sunt închise, dacă fabricile sunt închise iar sapa şi târnăcopul sunt abandonate pentru 24 
de ore, numai paharele şi sticlele pot face zgomot, cărţile de joc sunt amestecate, zarurile sunt 
aruncate iar banii, atât de greu câştigaţi sunt irosiţi, atunci ar fi mai bine ca industria să funcţioneze 
şapte zile pe săptămână.” Exact. Atunci, cum vor putea opri jocul de cărţi? Oamenii pot juca la fel 
de bine acasă ca şi la bar. „Munca obişnuită de-a lungul unui an nu-i va cauza nici pe jumătate atât 
rău cât îi vor face 52 de zile în berărie. O zi care închide fabrica şi deschide barul este o absurditate. 
Ce zi dulce trebuie să fie aceasta dacă este o chestiune deschisă dacă cei care se bucură de ea vor şi 
trece de ea! Un şirag de mătănii rupt este mai probabil decât un suflet salvat.” Acesta a fost mereu 
situaţia de la debutul primei legi duminicale, şi mereu va fi atunci când oamenii sunt forţaţi să 
trândăvească. „Statisticile arată că în Germania, unde vânzarea de lichior este permisă în mod liber 
şi duminica, 53 la sută din crime sunt comise în intervalul de timp dintre sâmbătă şi luni dimineaţa. 
Multe femei germane se îngrozesc la gândul că vine duminica. Soţii care au lucrat din greu şi au 
fost serioşi de-a lungul săptămânii descoperă un lucru periculos de făcut în pauza săptămânală, şi 
revin acasă de la recreaţia lor de duminică într-o stare sufletească proastă.” Aşadar, nu observaţi că 
tendinţa tuturor legilor duminicale este spre rău, şi mereu va fi aşa? Vorbind despre Anglia, autorul 
citează: „Este foarte evident că Dumnezeu este mai mult dezonorat iar răul mai bine slujit duminica 
decât în restul zilelor din săptămână.” Doctorul Craft spune că o mărturie similară este oferită de 
judecători, capelani şi alţii referitor la traficul de lichior din ziua de duminică din America. 
Înregistrările poliţiei din Brooklyn arată că duminica se operează de două ori mai multe arestări 
pentru beţie şi conduită dezordonată decât în oricare altă zi din săptămână. Aproape în fiecare luni 
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dimineaţă, judecătorul Reynolds este aşteptat de soţiile lucrătorilor care au fost arestaţi datorită 
petrecerilor de duminică, şi îi cer să-şi folosească influenţa pentru a-i salva. 

Dacă ar exista legi prohibite, nu am avea atât de multe astfel de întâmplări, dar relele leneviei 
impuse ar fi vizibile oriunde. În faţa unor asemenea dovezi, fac apel la fiecare minte sinceră şi 
cinstită dacă nu ar fi mai bine să-i lăsăm pe oameni să-şi urmeze în mod cinstit chemările personale 
decât să-i supunem tuturor relelor şi ispitelor unei duminici de lenevie? Doctorul Clark spune: 
„Vânzarea de lichior din ziua de duminică reprezintă piratul vieţii comerciale, jefuind toate celelalte 
ocupaţii şi interese. Duminica jefuieşte biserica şi căminul de prezenţa taţilor şi fraţilor.” 

Doctorul Craft a numit Londra ca fiind cea mai bună dovadă de bine pentru impunerea păzirii 
duminicii, iar senatorul Payne din Ohio, auzindu-l înaintea comitetului oferind instrucţiuni 
referitoare la legea odihnei duminicale, i-a pus următoarea întrebare: „Aţi văzut ultima mărturie 
oferită de autorităţi potrivit căreia Londra este cel mai imoral, desfrânat oraş din lume duminica?” 
Iar doctorul Craft a răspuns: „Aceasta se datorează consumului de lichior, nu pentru că poşta este 
închisă.” Aceşti oameni doresc să îmbunătăţească această stare de lucruri prin a crea mai multă 
trândăvie. Nu este clar că nici un stat nu-şi poate permite să aibă legi duminicale şi să le impună? 
Cineva spune: „De ce un oraş care păzeşte duminica nu este mai bun decât unul care nu o face?” 
Da, însă religia acelui oraş face diferenţa, sau duminica? Există ceva religie într-o duminică? Nu 
este respectul pe care oamenii îl au în inimile lor ceea ce face diferenţa? Mai mult decât toate 
acestea, un om poate să închirieze o uniformă şi să facă întreceri pe străzi, să se îmbete, şi să facă ce 
pofteşte, dar dacă nu provoacă prea mult zgomot sau dacă nu încalcă regulile, poate merge liber, dar 
un om cinstit care îşi urmează ocupaţia zilnică este arestat şi amendat. Ce realizează lucrul acesta? 
Oferă un premiu pentru crimă, nu-i aşa? Atunci, nici un stat nu-şi poate permite să denunţe ca fiind 
crimă munca cinstită şi să ofere premii pentru crime. Nici o lege duminicală nu poate fi benefică. 
Dar nu se răsfrânge acest argument asupra Celui Atotputernic care a numit o zi de odihnă? Nu; 
scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să-L venereze pe El. El a aşezat asupra omului această lege 
religioasă care o păzeşte pentru totdeauna de a deveni o zi a leneviei. Dumnezeu a stabilit-o ca pe 
un memorial al Său pentru a atrage mintea omului la Sine. Ea trebuie să fie păstrată sfântă, nu 
civilă. Mai departe, nevoile fizice ale omului nu sunt luate în considerare. Noi trebuie să lucrăm 
şase zile pentru că Dumnezeu a făcut astfel, şi să ne odihnim în cea de-a şaptea pentru că El a făcut 
asta; nu să ne odihnim pentru că s-ar putea să ne punem în pericol sănătatea, ci lucrăm şi ne 
odihnim pentru că Domnul a făcut aşa şi pentru că omul are nevoie de „o zi din şapte pentru odihnă 
fizică.” 

Numai nevoile spirituale ale omului sunt luate în considerare în această poruncă. Dar când un stat 
îi obligă pe oameni să se odihnească duminica fără a fi capabil de a alătura zilei pedeapsa pe care 
Dumnezeu o alătura Sabatului Său, aceasta devine pur şi simplu o zi a leneviei şi a răutăţii. 
Doctorul Clark a spus celor ce se luptau pentru muncă în Indianapolis ca răspuns la întrebarea: „Nu 
este posibil ca această zi de odihnă săptămânală să fie asigurată fără vreo referinţă la religie?” „O zi 
săptămânală de odihnă nu a fost niciodată asigurată în vreo ţară decât numai pe temeiul 
obligativităţii religioase.” Joseph Cook spune: „Degeaba impuneţi o zi de odihnă dacă nu impuneţi 
şi închinarea.” Doctorul Craft spune: „Am primit răspunsuri în scris de la aproximativ 150 de 
persoane, mulţi dintre ei muncitori, la următoarea întrebare: ‚Observându-i pe funcţionari, mecanici 
şi alţi angajaţi, care categorie este în cea mai bună formă din punct de vedere fizic şi mintal luni 
dimineaţa: cei care merg la biserică, sau cei care îşi petrec sabatele la picnic şi cu alte plăceri?’ Cei 
care merg la biserică sunt cu 25 la sută mai mulţi decât ceilalţi. Cei ce păstrează Sabatul şi cei ce 
merg la biserică, fie ei muncitori, mecanici, negustori sau profesionişti, sunt într-o formă mai bună 
pentru a intra la lucru luni dimineaţa decât cei care au petrecut duminica în plăceri chiar inocente. 
Cei ce merg la biserică pot fi recunoscuţi în mulţime – curaţi, sănătoşi, prosperi.” Acum, dacă legile 
duminicale sunt uşor de apărat din punct de vedere al sănătăţii, atunci numai cei ce merg la biserică 
pot să susţină aceasta. Dacă acest lucru dovedeşte ceva, este numai dreptul de a-l obliga pe om să 
meargă la biserică. Aşadar, toate argumentele lor dovedesc faptul că închinarea şi religia trebuie să 
meargă împreună cu legea duminicală, sau dacă nu, aceasta devine cea mai rea zi din săptămână. 
Dar ce devine în acest caz? Statul va oferi bisericii puterea de a obliga oamenii să se închine pentru 
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a-i salva de efectele leneviei. Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat în secolul al patrulea, şi aici 
intervine o altă sursă a răului. Înmulţeşte ipocrizia şi atrage oamenii într-un obicei al mediocrităţii şi 
necinstei, aşa că oricum ar întoarce-o, fiecare pas pe care îl fac nu face altceva decât să mărească 
răutatea, şi în final va atrage un dezastru pe care nici nu-l visează. 

 
Ultima prelegere despre 

Organizarea bisericii (IV) 
A. T. Jones 

 
La finalul prelegerilor mele despre organizarea bisericii, aş dori să vă ofer câteva versete 

referitoare la datoria diaconilor. Romani 16:1. Termenul „serv” este „deacxonness” – un diacon 
care este servul bisericii. Fapte 6:1-4. Aceasta se referă la Fapte 4:32-37. Aceştia şapte (Fapte 6) nu 
sunt numiţi efectiv diaconi, dar ei sunt de fapt cei dintâi diaconi care au fost vreodată aleşi, 
contextul evidenţiind faptul că ei au fost aleşi pentru a se îngriji de micile nevoi ale bisericii, de 
chestiunile temporale şi pentru a-i ajuta pe prezbiteri. Rădăcina termenului grecesc semnifică 
„prăfuit prin alergare” – aşadar, făcând permanent comisioane încât este prăfuit. Se îngrijeşte de 
cina Domnului, veşmintele pentru botez, etc., se îngrijeşte de cei săraci şi de fondurile pentru 
aceştia, dar el nu botează, aceasta fiind datoria predicatorului. Referitor la administrarea ritualurilor, 
se obişnuieşte ca prezbiterul să le înfăptuiască, dar în ceea ce priveşte mânuirea simbolurilor, 
diaconii asistă, ca la ritualul cinei Domnului. 

Aş dori să vorbesc şi despre o altă latură a ordinii bisericii: Matei 18:15-18. „Dacă fratele tău a 
păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur.” Nu este aceasta o afirmaţie clară? Cui 
să-i spui? Lui. Mai departe? Singur. Am făcut noi acest lucru? Nu am vorbit noi cu alţi oameni? Da, 
şi aceasta cauzează toată problema în sânul bisericii. Nu avem nici un drept de a spune o greşeală 
decât fratelui şi, ca ultimă resursă, bisericii. Dacă acest verset ar fi respectat, nu ar mai exista 
judecăţi în sânul bisericii. Acest verset a fost aşezat aici pentru a-i fi supuşi, şi haideţi să ne hotărâm 
să facem acest lucru de acum înainte, şi să nu mai vorbim despre greşeala unui frate decât lui, şi 
acest lucru de două ori înainte de a-l face cunoscut bisericii. Care este motivul pentru care i-l 
spunem lui? Pentru a-l condamna? Nu, ci pentru a-l recupera. Dacă păcătuieşte împotriva mea, cine 
este rănit? Nu eu? Dar cine păcătuieşte? Nu el, şi nu este el acela care trebuie salvat din eroarea căii 
sale? Trebuie să-i spunem lui pentru a-l recupera pe el din greşeala lui, şi acesta este întregul scop. 
Galateni 6:1 Cine trebuie să-l recupereze? „Tu care eşti spiritual.” Atunci, ce trebuie făcut mai 
întâi? Să verific dacă eu sunt spiritual, dacă am mintea lui Dumnezeu sau nu, şi mai departe, atunci 
când merg la Domnul se poate să aflu că greşeala este de partea mea şi că nu trebuie deloc să merg 
la fratele; dar, dacă după toate acestea, îmi dau seama că fratele a greşit, atunci merg în spiritul 
umilinţei, care este spiritul lui Hristos. 

Atunci când el descoperă unei persoane propria greşeală, o face pentru a-l salva, şi acesta ar trebui 
să fie singurul scop pe care ar trebui să-l aibă oricine atunci când îi spune altcuiva greşeala, „şi ia 
seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” Atunci nu există nici un motiv de a merge la un frate 
pentru a găsi o greşeală la el. Amintiţi-vă de asemenea că trebuie să facem o deosebire între păcătos 
şi păcat. „Urăşte păcatul din toată inima ta, dar iubeşte-l pe păcătos.” Cine poate urî păcatul mai 
mult decât Domnul, şi cine-l iubeşte pe păcătos cel mai mult? Dacă îl dispreţuim pe păcătos pentru 
păcatul său, Domnul ne va lăsa într-o zi să ne luptăm împotriva aceluiaşi păcat în propriile noastre 
puteri şi să învăţăm propria slăbiciune. Dacă după ce îi spui unui frate greşeala, el nu te ascultă, mai 
ia cu tine pe unul sau doi. Pentru ce? Pentru ca ei să fie martori în cazul în care chestiunea va ajunge 
în faţa bisericii, şi „fiecare cuvânt trebuie a fi dovedit,” şi prin mărturie poţi dovedi că ai urmat 
Cuvântul Domnului. Care este ideea în toată această chestiune? Să-l faci pe fratele să-şi vadă 
greşeala. Fraţii care sunt chemaţi ca martori nu cunosc motivul pentru care au fost chemaţi. Dacă le 
spun mai întâi, pot să influenţez relatarea prin propria-mi prismă. Aceşti martori mă aud cum îi 
vorbesc din nou, şi dacă nici fratele şi nici ei nu văd chestiunea aşa cum eu o văd, este timpul să mă 
opresc, dar dacă şi ei încearcă să-l facă să vadă aşa cum văd şi eu, iar el nu vrea, atunci lăsaţi ca 
biserica să audă chestiunea, şi dacă el persistă în refuz, „să fie pentru tine ca un păgân şi ca un 
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vameş.” – nu să-l alungi pentru totdeauna, ci să lucrezi pentru el ca şi pentru oricare alt păgân. 
Pavel vorbeşte despre acest lucru în Tit 3:10 – ereticul fiind „cel care alege pentru sine.” Dacă un 
frate ţi se împotriveşte ţie şi martorilor şi bisericii pentru a alege pentru sine şi este un eretic, „fiind 
condamnat de sine,” – nu de biserică sau de un frate – toţi aceştia străduindu-se să-l salveze şi nu 
să-l condamne. Acum Matei 18:18 – atunci şi numai atunci este împlinit acest verset, procedându-se 
potrivit cuvântului Domnului devine acţiunea Domnului şi este acceptată în cer. Dacă un frate 
păcătuieşte împotriva bisericii – călcând Sabatul, spre exemplu – prezbiterul trebuie să-l recupereze 
pe unul ca acesta, şi nu trebuie ca biserica să-l mustre deschis (citiţi Matei 18:15-17), iar îndatoririle 
unui prezbiter despre care am vorbit în prelegerea anterioară, care să meargă însoţit de martori a 
doua oară dacă este necesar, şi în final să aducă cazul înaintea bisericii, dacă nu se mai poate face 
altceva. 

Acum, referitor la comunicarea în exclusivitate cu cei care comit greşeala. Atunci când un frate a 
făcut o greşeală şi este recâştigat, nu uitaţi că trebuie să fie pentru ultima dată. Nu trebuie să i se 
spună şi altcuiva după aceea. Mântuitorul ne-a interzis să-i spunem vreodată altcuiva decât lui. 
Acum, Matei 5:22-24; deci există şi o verificare asupra lui de asemenea, şi el nu poate avea pace 
până când nu-l va asculta pe fratele. El trebuie să se oprească şi să se împace cu fratele său. Acum 
să citim Psalmul 15:1-3, inclusiv notele de pe margini – nu trebuie să primim o plângere despre un 
frate. Exod 23:1 – „să nu primeşti un zvon neadevărat,” după cum apare în versiunea ebraică. Ce 
este un zvon neadevărat? A spune ceea ce nu ştim personal că este adevărat, chiar dacă poate fi 
adevărat. A repeta un astfel de lucru este echivalent cu a spune o minciună. Nu trebuie să lăsăm loc 
unui zvon, astfel încât nici o relatare nu poate merge mai departe de cel ce o spune fără a aduce 
mărturie mincinoasă, şi astfel călcarea poruncii a noua. Leviticul 19:16 – cine este un bârfitor? Citiţi 
Proverbe 12:13 – şi vei şti întotdeauna. Nu vă amestecaţi niciodată cu unul ca acesta; un credincios 
o acoperă şi caută să oprească răutatea. Aşadar, Proverbe 20:19 – „Poţi păstra un secret?” spun ei. 
Atunci să răspundeţi: „Da, dar tu poţi?” Dacă este un secret, nu am nici un drept să-l destăinuiesc 
nimănui; a trăda ceea ce este spus în taină este trădare. De ce îi spunem numai celui ce greşeşte 
despre greşeala sa? Leviticul 19:17 şi nota marginală. Acelaşi lucru îl afirmă şi Matei 18. Lucrul 
acesta este făcut pentru a-l salva din propriul păcat, dar dacă refuz să merg la el iar el continuă pe 
calea lui cea rea, devin părtaş păcatului său. Cain a spus: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” Da 
fraţilor, noi trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Acum din nou: „Ia seama cum auzi.” Apoi, este 
imposibil să asculţi o mărturie şi să o repeţi exact aşa cum ai auzit-o. Ea va primi nuanţa fiecărei 
minţi prin care a trecut, aşa că trebuie să fim atenţi la lucrurile care se afirmă şi pe care trebuie să le 
repetăm, sau dacă nu, vom transmite o impresie diferită de cea pe care a intenţionat-o naratorul. 
Atunci, din nou amintiţi-vă ceea ce vi s-a spus într-o prelegere anterioară: „nu primiţi o acuză 
împotriva unui prezbiter.” 1Timotei 5:19-21. Şi pentru ce această provocare solemnă? 1Petru 2:9-
11. În mod deosebit pentru că există cei care dispreţuiesc autoritatea şi care vorbesc de rău pe 
cineva, şi făcând astfel, ei se aşează mai presus de îngeri, şi devin asemenea lui Satan care îi acuză 
pe fraţi zi şi noapte. Dar de ce vorbim despre Hristos aici? Citiţi Iuda 6. Deci procedând astfel, noi 
ne aşezăm mai presus de Hristos. Acum Iacob 4:11. Făcând aşa, începem de unde a început Satan, 
şi acolo vom merge dacă vom continua această lucrare. 
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Adunarea de tabără 

Prezbiterul Jones pleacă pentru a asista la 
adunarea de tabără de la Williamsport, Penn. 

 
Ultima sa prelegere despre Dezavantajele Legislaţiei Religioase – 
Adevărata poziţia a doctorului Craft şi a altor reformatori naţionali 

– Ei resping Evanghelia lui Hristos şi refuză principiile Sale – 
Foarte mulţi noi veniţi – Mulţimi prezente duminică care au 

plecat înainte de furtună – Noile programe ale taberei 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 20 Mai – Timp de 
câteva zile, a fost o serie de ploi puternice însoţite uneori de grindină, cu puţin soare, care au 
încurcat cumva diferitele manifestări şi care au incomodat în mod serios pe noii veniţi care sosesc. 
Referitor la grupele de adunare, a fost o perioadă foarte aglomerată de vreme ce institutul s-a închis 
iar adunarea lucrătorilor a început. Patru clase de dezbateri au fost în sesiune în acelaşi timp şi, pe 
lângă acestea, trei sau patru întâlniri de un alt caracter probabil în acelaşi timp. Oricum, dezbaterile, 
sub conducerea căpitanului Eldrige şi a locotenentului său Belden se pare că au depăşit de fiecare 
dată comitetul de conferinţă şi au avut mai multe întâlniri decât toate celelalte ramuri ale lucrării. 
Totul forfoteşte, totul este în activitate, şi multe instrucţiuni bune şi de folos au fost oferite şi 
primite, aşa că, în ciuda noroiului şi a umezelii, se pot vedea feţe bucuroase, şi chiar dacă lucrătorii 
îi zoresc pe predicatori atât de aproape încât aceştia se gândesc în mod serios dacă au sau nu vreun 
„drept” la această adunare, totuşi toţi simt că este bine că sunt aici, şi se bucură, răspândind 
armonia. Prezbiterul Jones împreună cu soţia sa au plecat, el mergând la adunarea de la 
Williamsport, Penn., iar ea la casa lor de la Battle Creek, Mich. Prezbiterul Olsen urmează să plece 
mâine la Colorado, şi apoi la Minneapolis. Prezbiterul W. C. White şi D. T. Jones vor rămâne pe 
parcursul întregii săptămâni, iar doamna White va fi împreună cu noi până la finalul întâlnirii. 
Parcul a fost plin duminică după amiaza, dar un vânt puternic şi furtuna i-a alungat pe oameni la 
apus. Următorul program îl va înlocui pe cel anterior tipărit în Capital, şi va rămâne valabil pe 
parcursul întregii întâlniri. 

 
PROGRAMUL TABEREI 

 
5:30 Tinerii în cortul din partea de vest, străinii în cortul din partea de est, iar toţi ceilalţi în 

locaşul de închinare. 
8:00 Închinarea familiei – copiii în cortul din partea de vest, comitetul conferinţei în birou, toţi 

ceilalţi în corturi. 
9:00 Întâlnirea anuală. 
10:30 Lecturi biblice – pentru public şi cei noi în credinţă în locaşul de închinare, pentru membrii 

mai vechi în cortul din partea de est, pentru tineri în cortul din partea de vest, pentru lucrătorii 
biblici şi pentru străini în locul principal. 

12:00 Consultări – liderii de district în cortul din partea de vest, comitetul de recepţie în cortul din 
partea de est. 

14:30 Predica sau prelegerea de după-amiază. 
16:30 Întâlnirea anuală. 
18:15 Profesorii şcolii de sabat în cortul din partea de vest, dezbaterile în cortul din partea de est. 
19:30 Predica sau prelegerea de seară. 
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Ultima prelegere a prezbiterului Jones 
Autoritatea legilor duminicale 

A. T. Jones 
 

Dorim să examinăm în această seară ce autoritate există pentru legea duminicală. În cadrul 
audierii din comitetul senatului, a avut loc următoarea conversaţie. Domnul Jones răspunde 
întrebării ridicate de domnul Wood potrivit căreia convingerile conştiinţei nu ne cer să lucrăm în 
prima zi a săptămânii. Doresc să discut pe marginea opiniei judecătorului Cooley. 

Domnul Wood – Mă refer la Biblie. 
Domnul Jones – Ei bine, opinia judecătorului Cooley vorbeşte despre o forţare prin lege. 

Judecătorul Cooley spune: „Dar evreul care este obligat să respecte prima zi a săptămânii atunci 
când conştiinţa sa îi cere de asemenea s-o serbeze pe cea de-a şaptea, poate în mod plauzibil să 
concluzioneze că legea este părtinitoare împotriva religiei sale, şi, prin faptul că îl obligă să păstreze 
în fiecare săptămână un al doilea Sabat, incorectă, cu toate că indirect, îl pedepseşte pentru ceea ce 
crede.” Am arătat – 

Preşedintele – A spus „plauzibil.” Acest cuvânt „plauzibil” ar putea indica că există pe undeva 
puncte de vedere opuse. 

Domnul Jones – Argumentului nu i se poate răspunde. Curtea supremă din Pennsylvania a 
menţionat câteva lucruri pe baza cărora acest lucru poate fi susţinut. Citez mai departe din 
judecătorul Cooley. El spune: 

„Legile care interzic serviciul obişnuit duminica vor fi apărate fie pe aceleaşi motive care justifică 
pedeapsa pentru profanare, sau pe baza stabilirii regulilor sanitare, fondate pe demonstraţia 
experienţei că o zi de odihnă din şapte este necesară pentru a recupera energiile pierdute ale trupului 
şi minţii.” Acesta este baza petiţiei sale. Răspunsul la cele de mai sus este următorul: „Curtea 
supremă din Pennsylvania a preferat pentru o astfel de legislaţie cel de-al doilea motiv decât primul, 
dar ni se pare că dacă trebuie considerat numai beneficiul individului, la argumentul pe care îl poate 
aduce împotriva legii cel ce deja a păstrat ziua a şaptea, nu i se poate răspunde.” (Stephen J. Field a 
pretins cu ani în urmă că oamenii de ştiinţă şi oamenii se stat au dovedit faptul că omul are nevoie 
de o zi de odihnă din şapte pentru sistemul său fizic, dar el nu a încercat să arate de ce omul are 
nevoie de două zile în loc de una. Toată această chestiune este o fraudă. Vine cu teoria „o zi din 
şapte,” şi a apărut, după cum am arătat, în secolul al şaisprezecelea prin domnul Nicholas Bowne.) 

Domnul Blair – El susţine de asemenea că pentru binele general, pentru binele public, legile 
duminicale sunt constituţionale. 

Domnul Jones – Da; pentru a fi lipsit de autoritate. Atunci următoarea propoziţie este după cum 
urmează: 

„Dar, din alt punct de vedere, este clar că aceste legi sunt tolerabile de autoritate, cu tot 
inconvenientul pe care îl produc acelor idei religioase care nu recunosc sacralitatea celei dintâi zile 
a săptămânii.” 

(Acesta este modul în care judecătorul Cooley răspunde unui argument la care nu se poate 
răspunde, şi acesta este modul în care s-a răspuns de pe vremea lui Zosoman care, atunci când a fost 
întrebat pe ce autoritate îşi bazează anumite edicte, a răspuns: „Aşa a plăcut eparhiei apostolice.” – 
ca şi în Parlamentul Englez; au impus o taxă iar părinţii noştri au refuzat să se supună; iar noi 
refuzăm acum.) 

Domnul Jones – Ce autoritate există pentru legile duminicale? 
Preşedintele – Despre acesta aţi discutat, dar se pare că afirmaţi că, datorită faptului că legile 

duminicale sunt susţinute de autoritate, acesta este singurul argument în favoarea unei legi rele, că 
acesta este rolul autorităţii în această chestiune. Dar poate exista o autoritate bună pentru legea 
duminicală. 

Domnul Jones – Acest lucru este arătat aici, că nu există o autoritate bună pentru ea, atunci când 
pedepseşte pe nedrept pe cineva pentru necredinţa sa. 

Preşedintele – El nu spune că este rea. 
Domnul Jones – Există vreun răspuns pentru un argument pentru care nu există nici un răspuns? 
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Aş dori ca în această seară să cercetăm ce autoritate există pentru legile duminicale. Doctorul Craft, 
doctorul Herrick şi ceilalţi pretind ca fundament cea de-a patra poruncă. Atunci, ce autoritate există 
în cea de-a patra poruncă pentru legile duminicale? Acum, aceasta este o problemă care ţine de 
legislaţie şi de lege, aşa că haideţi să o cercetăm din punct de vedere legal. Dacă proiectul de lege ar 
fi adoptat şi ar deveni lege, curţile vor fi călăuzite pentru interpretarea legii de anumite reguli foarte 
bine stabilite, dintre care una spune: „Ceea ce trebuie să facă o curte este de a susţine legea aşa cum 
este scrisă.” Acum, să presupunem că legea a luat cunoştinţă de porunca a patra. Dacă fac lucrul 
acesta, atunci ei trebuie să o ia aşa cum e scrisă, şi acolo spune că ziua a şaptea este Sabatul, şi chiar 
această primă regulă a legii va anula legea duminicală. Dar ei vor afirma: „Acolo nu spune care zi a 
şaptea.” Acum, este clar că este cea de-a şaptea zi după şase zile de lucru ale Creatorului la creaţie, 
şi, în mod consecvent, trebuie să fie cea de-a şaptea zi dintr-un ciclu de şapte, şi, aşa cum prezintă 
Noul Testament Sabatul, este cea de dinaintea celei dintâi a săptămânii; citiţi Marcu 16:1,2; Luca 
24:1. 

Cea de-a doua regulă este: „În cazul tuturor legilor, intenţia celui ce a dat legea este ca ea să fie 
impusă.” Acum, care era intenţia celui ce a dat legea? Nu a fost cea de-a şaptea zi care el a dorit să 
fie ţinută? Nu le-a dovedit pe parcursul peregrinajului prin pustiu, prin căderea manei timp de şase 
zile, prin porţia dublă din ziua a şasea şi prin faptul că nu a căzut nimic în ziua a şaptea timp de 
patruzeci de ani? Nu a arătat El care doreşte El să fie ţinută? Ei bine, atunci, potrivit legii, curţile nu 
pot niciodată să susţină legile duminicale pe temeiul poruncii a patra. O altă regulă este: „Atunci 
când cuvintele sunt clare în cadrul unei legi scrise, nu există loc pentru interpretare; ea trebuie 
urmată.” Nu există loc pentru interpretare acolo unde cuvintele sunt clare pentru ca oamenii să le 
poată înţelege. Câte cuvinte sunt în porunca a patra care nu sunt clare? Nici unul. Cuvintele sunt nu 
numai clare, dar sunt cele mai clare, curate ale limbii engleze. Atunci curţile trebuie să se pronunţe 
împotriva legii dacă vor rămâne curţi ale legii, dar atunci vor veni teologii cu definiţiile lor 
teologice şi se vor aştepta ca curţile să îi urmeze, transformând astfel curţile în curţi teologice. Dar 
când ei încearcă să spună că expresia este nedefinită, ei îşi asumă o autoritate pe care nu o are nici 
un om, deoarece dacă este indefinită, atunci Domnul a făcut-o astfel, şi nici o putere de pe pământ 
nu o poate face definită. La început ei o declară a fi indefinită şi apoi o declară definită prin 
introducerea duminicii. 

Dacă curţile acţionează împotriva regulilor obişnuite ale legii, este violată o altă regulă care 
afirmă: „Nici o interpretare forţată sau nenaturală nu va fi pusă asupra unui limbaj sau asupra unei 
reguli.” A face ca fraza „ziua a şaptea” din acea poruncă indefinită să însemne oricare altă zi din 
cele şapte şi nu ziua a şaptea, sau a face ca legea să sprijine serbarea celei dintâi zi a săptămânii 
pentru comemorarea învierii, nu presupune numai a pune o interpretare forţată şi chiar una foarte 
nenaturală asupra ei, dar presupune de asemenea o violare directă a unei alte reguli: „O constituţie 
sau o regulă nu trebuie să fie făcută să însemne un lucru la un timp şi altceva la alt timp atunci când 
circumstanţele s-au schimbat pentru a face o regulă diferită dacă cazul o cere.” Însemnătatea 
constituţiei (sau a regulii) este fixată în momentul adoptării, şi nu este diferită într-un alt timp, 
atunci când o curte are ocazia de a trece peste ea. 

Citez din nou din audierea din cadrul senatului, din argumentul doctorului Herrick Johnson: 
Doctorul Johnson – Această numire a unei zile din şapte este arbitrară. Nu există nimic în natură 

care să indice diviziunea timpului. Există o zi de douăzeci şi patru de ore. Există luna şi există anul, 
toate acestea fiind diviziuni naturale; dar nu există nimic în natură pentru a indica diviziunile 
săptămânale; păstrarea unei zile din şapte. Este arbitrar, iar noi o privim ca o dovadă a originii sale 
Divine. 

Preşedintele – Cum fundamentaţi Sabatul însuşi pe decretul Divin atât timp cât nu există o lege 
naturală care să indice ziua care trebuie ţinută? 

Doctorul Johnson – Se găseşte în Revelaţie şi o găsim într-un acord desăvârşit cu legile naturii. 
Preşedintele – Fundamentaţi legea unei zile de odihnă din şapte pe Revelaţie, adică pe Biblie. 
Doctorul Johnson – Da domnule. 
Preşedintele – Dar există mulţi oameni care se îndoiesc că se bazează pe Revelaţie, nu-i aşa? 
Doctorul Johnson – Nu cred că cineva care acceptă Biblia se îndoieşte de faptul că există o zi din 
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şapte care trebuie serbată ca şi zi de odihnă. 
Preşedintele – Ne puteţi spune care este autoritatea? 
Doctorul Johnson – Există referinţe la această lege pe tot parcursul Bibliei. 
Preşedintele – Acum veniţi şi schimbaţi acea zi a Sabatului la care se referă Domnul? 
Doctorul Johnson – Ceea ce păzim noi a fost schimbat de Domnul Însuşi. 
Preşedintele – Când a făcut El lucrul acesta, şi pe ce limbă? 
Doctorul Johnson – A existat o întâlnire pentru închinare în prima zi a săptămânii, ziua în care 

Domnul a înviat, şi, şapte zile mai târziu a existat o altă întâlnire pentru acelaşi scop, şi atunci se 
face referire la ea ca fiind ziua Domnului. 

Preşedintele – După schimbare? 
Doctorul Johnson – Da domnule, după schimbare. 
Preşedintele – Atunci este fundamentată pe două sau trei zile care au fost celebrate ca zile de 

închinare religioasă după înviere? 
Doctorul Johnson – Da domnule. 
Aşadar, aceasta reprezintă întreaga autoritate pe care ei o deţin pentru celebrarea duminicii, şi 

totuşi ei merg la porunca a patra ca fundament. Atunci ce este aceasta decât o acţiune total contrară 
legii? Porunca a fost stabilită şi adoptată cu mult înainte de a fi nevoie de o înviere, iar ziua a şaptea 
a constituit scopul şi intenţia Autorului ei cu mult înainte de a exista o astfel de nevoie şi, de aceea, 
nu poate însemna altceva acum. O altă regulă a legii este aceasta: „O curte sau o legislatură care ar 
trebui să îngăduie o schimbare a părerii publice pentru a o influenţa în vederea oferirii unei 
construcţii la o constituţie scrisă care nu este garantată de fondatorii ei, ar fi pe bună dreptate de 
condamnat cu dezaprobarea unui jurământ oficial ca îndatorire publică.” 

Acum, ce doresc aceşti teologi de la congres? Nu este de a adopta o lege care să ofere poruncilor 
o construcţie pe care Dumnezeu nu a intenţionat-o niciodată? Aceasta este exact motivul pentru care 
senatorul Blair a cerut congresului puterea. Proiectul de lege al senatorului Blair se referă la 
duminică ca fiind „ziua Domnului.” Dacă proiectul ar deveni lege, nu ar trebui ca curţile să caute în 
Biblie pentru a constata care este ziua pe care Domnul o pretinde a fiind a Sa? În cazul acesta, ce ar 
descoperi? Prima afirmaţie este aceasta: „Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” Următoarea: 
„Ziua a şaptea este Sabatul.” Foarte bine atunci, Fiul omului este Domnul zilei a şaptea. Toţi trebuie 
să recunoască că această concluzie este logică şi că nu poate fi cu succes controversată. De aici, 
oricare ar fi ziua al cărei Domn este Hristos, acea zi este Sabatul. Ioan a spus: „Am fost în spiritul în 
ziua Domnului,” şi de aceea Ioan a fost în spiritul în ziua a şaptea. Dar argumentul acestor oameni 
va fi: „Curţile nu au autoritatea de a interpreta Biblia, ci numai de a decide ce semnificaţie are 
legea.” Făcând lucrul acesta, ce urmează? La început ei au afirmat că duminica este ziua Domnului 
şi apoi îi obligă pe oameni s-o accepte ca atare, indiferent de voinţa lor. Nu există nici o autoritate 
pentru legi duminicale în porunca a patra şi, de aceea, pentru a obţine o autoritate, curţile legislative 
trebuie schimbate în curţi teologice, iar biserica va trebui să dicteze curţilor, guvernând astfel peste 
stat. 

Acum, legile duminicale ale statelor mai tinere se bazează pe legile celor mai vechi, fiecare stat 
din cele treisprezece de la început deţinând o religie statală şi legi duminicale. Aceste state mai 
vechi le-au copiat din Anglia şi de la Papalitate. Sistemul britanic este sistemul papal cu nume 
creştin, iar în spatele tuturor se află păgânismul care le însufleţeşte. Prima duminică, aşa cum am 
văzut, a fost stabilită de Constantin care şi-a asumat titlul de Pontifex Maximus al creştinilor şi de 
asemenea titlul păgân pentru a le face pe plac tuturor supuşilor săi. O înaltă autoritate afirmă că 
titlul pe care l-a folosit, Dies Solis, constituie o dovadă suficientă a ideii păgâne (ziua soarelui, 
adică „sun-day”) care este afiliată originii sale, iar aceasta a fost ideea lui Constantin de a armoniza 
diferitele elemente ale noii credinţe. Aceasta este singura autoritate care există pentru celebrarea 
duminicii. Atunci, în loc de a face eforturi pentru a stabili legi duminicale, nu ar trebui să avem ca 
scop să le ştergem din cărţile statuare ale statelor noastre, şi să înălţăm constituţia statelor la nivelul 
constituţiei Statelor Unite? S-a sugerat ca următoarea petiţie a congresului să fie mai modestă decât 
cea precedentă astfel încât să nu mai apară nici o încercare de legislaţie religioasă – ci vor întreba 
pur şi simplu dacă angajaţilor guvernamentali ar trebui să li se îngăduie să se odihnească duminica – 
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dar este de datoria fiecărui cetăţean de bună credinţă să i se opună celei din urmă, fiecărei încercări 
de a face legi duminicale sau despre celebrarea duminicii în vreo formă. Aceşti oameni doresc să 
creeze un precedent. Dacă ei vor reuşi să determine guvernul să recunoască principiul potrivit 
căruia un stat are dreptul să formuleze legi pe acest subiect, pretenţia lor va creşte până când în final 
vor obţine putere legislativă deplină care să le favorizeze poziţia. Doctorul Craft a afirmat despre 
această politică nouă: „Ne va conduce la ceva mult mai satisfăcător.” Acesta a fost argumentul lui 
Constantin în secolul patru, iar ca rezultat, am avut apariţia papalităţii, şi dacă congresul va face 
primul pas, oricât de nevinovat pare acesta, tot atât de sigur se va naşte şi papalitatea. 

Acum doresc să vorbesc despre petiţiile care au fost prezentate congresului, petiţii care au pretins 
a conţine 14 milioane de nume, şi care demonstrează răutatea şi lipsa de onestitate ale întregului 
complot, şi care vă vor îngădui să decideţi dacă asemenea metode nesfinte pot avea consecinţe rele. 
Atunci când senatorul Blair a prezentat petiţia în faţa congresului, a afirmat că acesta conţine 14 
milioane de nume şi a făcut afirmaţia că nu au existat decât 407 de semnături de bună credinţă. I-am 
scris personal senatorului şi l-am întrebat dacă această afirmaţie este corectă, iar el a răspuns că 
este, şi a spus: „Citesc din extrasul pe care îl găsiţi în Înregistrarea din însemnarea pusă la dispoziţie 
în mod normal de către cei ce au cerut prezentarea,” şi a adăugat: „Puteţi avea acces la fişiere, sau 
orice prieten, dacă nu puteţi ajunge, şi să citească relatările şi semnăturile.” Pas cu pas, de-a lungul 
petiţiei, numele sunt semnate de aceeaşi mână, o mână la un anumit număr din ele, apoi o altă mână 
la celelalte, şi aşa mai departe. Cum s-a întâmplat aşa ceva? Toate numele, mai puţin a celui ce a 
scris, sunt oferite prin „aprobare,” el scriind toate numele şi ataşând un certificat semnat de sine 
potrivit căruia respectivii au aprobat petiţia. Aceste semnături personale reprezintă numele de bună 
credinţă. Un predicator poate citi petiţia în biserică şi să le ceară tuturor să fie de acord cu ea. Dacă, 
să spunem, cincizeci din 300 prezenţi poate şi-au dat consimţământul, el revine la studiul său, şi, 
potrivit ordinelor de la centru, va scrie numele fiecărui participant la biserică, chiar şi al celor care 
nu au fost prezenţi deoarece, aşa cum a explicat cineva, „tăcerea oferă consimţământ, iar noi trebuie 
să ne supunem ordinelor oricum.” Iar acum ei merg din nou peste tot din ordinul secretarului 
Asociaţiei Naţionale a Reformei care a trimis un circular care le cere să obţină de data aceasta 
semnătura personală a fiecărui membru, şi astfel au „duplicat” numele. Atunci când se aduce la 
îndeplinire acest lucru iar ei adaugă aceste liste noi celor vechi, vor avea 28 de milioane în loc de 14 
milioane. 

Acum, referitor la „aprobările” petiţiilor, doamna Bateham, avocatul celor de la W.C.T.U. a spus: 
„Semnăturile sunt cele mai valoroase, însă aprobările se numără mai repede.” În Indianapolis, 
doctorul Craft a obţinut semnăturile a 240 Campioni ai Muncii pentru petiţie, şi pentru că ei erau 
delegaţi la convenţie din alte regiuni, el a pretins întregul trup al campionilor din Statele Unite „prin 
aprobare” – 240.000. Din nou, cardinalul Gibbons a scris o scrisoare în care a spus: „Sunt cel mai 
fericit să-mi adaug numele,” şi prin împuternicirea singurei sale semnături, au fost adăugaţi la 
petiţie prin „aprobare” cei 7.200.000 de catolici din Statele Unite. Domnul D. E. Lindsey din 
Baltimore i-a scris cardinalului întrebându-l dacă prin semnătura sa a intenţionat să-i includă pe toţi 
ceilalţi catolici, şi vă citesc răspunsul pe care l-a oferit prin secretarul său: „Vă răspund scrisorii 
dvs. datate 25 februarie 1889, primită la timp. Eminenţa Sa Cardinalul Gibbons doreşte să vă scriu 
referitor la orice încuviinţare pe care eminenţa sa a dat-o pentru ‚legea duminicală’ la care vă 
referiţi, că nu ar fi avut autoritatea, el nu a avut intenţia de a-i constrânge pe arhiepiscopi, episcopi 
sau pe laicii catolici din Statele Unite. Eminenţa sa m-a invitat să vă spun că a fost îndemnat să scrie 
o scrisoare în sprijinul pasajului din proiectul de lege, în mod deosebit din consideraţia odihnei şi a 
recreaţiei de care ar beneficia cetăţenii care lucrează, şi al facilităţii de care ar beneficia prin 
celebrarea duminicii într-un mod religios şi cuviincios. Este incorect a presupune că eminenţa sa, în 
cuvintele invocate de senatorul Blair care a semnat proiectul de lege, a spus astfel că cei 7.200.000 
de catolici şi-au dat consimţământul pentru proiect. Am onoarea de a rămâne cu mult respect, al 
dvs. credincios, (semnat) J. P. Donahue, cancelar.” 

Dacă se ţine seama şi de faptul că o mare parte din aceşti catolici sunt membrii ai Campionilor 
Muncii deja număraţi, revine din nou „duplicarea.” Deci, şi conferinţele generale ale bisericilor 
Metodistă, Prezbiteriană, Baptistă şi cea Germană care au fost „de acord” cu petiţiile, iar doctorul 
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Craft a socotit toţi membrii acestor denominaţiuni cu toate că fuseseră deja socotiţi în bisericile lor 
de pastorii locali. Mai departe, un mare procent din membrii bisericilor Prezbiteriană, Baptistă şi 
Metodistă sunt de asemenea membrii în W.C.T.U., organizaţie ale cărei membrii fuseseră deja 
socotiţi, triplându-le astfel numele, iar în noile petiţii urmând să fie socotite de patru ori. Referitor la 
semnăturile catolicilor, nu este adevărat că petiţiile sunt acceptate printre ei. Demnitarii şi laicii 
catolici de pe tot cuprinsul ţării cântă proteste împotriva unei asemenea legislaţii. Un domn din 
Minneapolis Minn. a strâns semnăturile a peste 1.200 de episcopi, preoţi, călugăriţe etc. şi aproape 
fiecare catolic căreia i-a fost prezentat protestul, l-a semnat. Mai departe, în cadrul petiţiei 
prezentate congresului de aceşti oameni se pretinde că toate semnăturile sunt ale persoanelor „care 
au peste 21 de ani,” în timp ce, aşa cum se poate vedea mai sus, au fost socotiţi toţi catolicii 
indiferent de vârstă, iar în cadrul şcolilor de duminică au fost socotite numele tuturor copiilor, chiar 
şi celor mai mici. 

Aş dori să vă arăt modul în care doctorul Craft a reuşit să obţină semnăturile Campionilor în 
Muncă din Indianapolis. I-a fost adresată întrebarea dacă nu ar fi cel mai bine pentru guvern să 
controleze toate liniile de cale ferată şi să oprească circulaţia trenurilor în ziua de duminică. El a 
răspuns: „Cred lucrul acesta” şi a continuat: „Dacă cei de la căile ferate refuză ceea ce noi cerem 
acum, oamenii vor pretinde controlul asupra întregii lucrări.” Apoi el a dat citire următoarei petiţii, 
aceleiaşi petiţii care circulă acum în Minnesota şi în alte state: „Petiţie a cetăţenilor adulţi din statul 
… pentru o lege a zilei a şasea. Către senatul statului: Petiţia semnată către dumneavoastră în 
vederea promovării unui proiect de lege care să interzică oricărei persoane să angajeze pe cineva 
sau ca cineva să fie angajat pentru mai mult de şase zile pe săptămână, excepţie făcând serviciile 
interne şi îngrijirea celor bolnavi, pentru ca cei cărora legea sau obiceiul le permite să lucreze 
duminica să fie protejaţi în dreptul lor de a se odihni într-o altă zi a săptămânii, şi în dreptul lor la 
un salariu pentru şase zile de lucru.” 

Nu este se mirare că a obţinut semnăturile, totuşi sunt mulţi cavaleri care nu au putut fi convinşi 
sub nici o formă să semneze vreo petiţie care să favorizeze legislaţia duminicală. Principiul care stă 
la baza acestei petiţii nu este altul decât socialismul. Dacă o persoană poate ca în mod legal să fie 
plătită pentru o zi mai mult decât lucrează, atunci el poate pretinde să fie plătit şi dacă nu lucrează 
deloc. Dacă are dreptul la şapte zile plătite pentru şase zile lucrate, atunci poate pretinde salariul pe 
şase zile pentru cinci zile lucrate, salariul pe cinci zile pentru patru zile lucrate, salariul pe patru zile 
pentru trei zile lucrate, salariul pe trei zile pentru două zile lucrate, salariul pe două zile pentru o zi 
lucrată şi salariul pe o zi în schimbul nici unei zile lucrate. Nu este aceasta ordinea logică? Dar se 
poate pretinde că aceşti oameni nu vor de fapt salariul pentru şapte zile pentru numai şase zile 
lucrate, dar vă pot arăta că exact acest lucru îl fac. În cadrul argumentului reverendului George 
Elliott înaintea comitetului senatului, apar următoarele întrebări din partea senatorului Call răspunse 
de domnul Elliott: 

Senatorul Call – Propuneţi ca senatul să ia o măsură de precauţie pentru a-i plăti pentru ziua de 
duminică pe angajaţii guvernului care sunt scutiţi de la muncă în ziua de duminică? 

Domnul Elliott – Mă aştept să le oferiţi o compensare adecvată. 
Senatorul Call – Propuneţi ca legea să specifice ca aceeaşi sumă de bani care este oferită pentru 

şapte zile de lucru, să fie plătită pentru şase zile de lucru? 
Domnul Elliott – Da, deoarece noi credem că angajaţii pot presta toată munca în şase zile, iar dacă 

prestează toată munca trebuie să fie plătiţi ca atare. 
Să ne oprim aici şi să-i punem muncitorului în mod serios această întrebare. Dacă aceşti oameni 

reuşesc în efortul lor de a vă „salva” de la „monopolurile” care vă oprimă, cine vă va salva de la 
monopolul religios în care ei caută să vă atragă? Şi reţineţi că un monopol religios este cel mai 
teribil şi mai formidabil pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Prietenii mei, atunci când predicatorii 
planifică o astfel de acţiune, intervenind în mod deliberat în favoarea tendinţelor socialiste a 
claselor muncitoare şi având de-a face cu dogma bisericii Catolice, pentru ca preoţii să deţină 
dreptul de a dicta oamenilor cum să acţioneze şi cum să vorbească, ducând acest principiu în 
bisericile lor, lăudându-se chiar că ei controlează un anumit număr de voturi pe care sunt dispuşi să 
le negocieze pentru favoruri politice. Atunci când predicatorii planifică o astfel de acţiune, ei sunt 
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orice altceva, dar nu predicatori ai Evangheliei. Iar Evanghelia va fi, nu a fost, respinsă în urmărirea 
judiciară a maşinaţiilor lor ticăloase. Aşa s-a întâmplat în Columbus, O., în februarie trecut ceea ce 
s-a numit Convenţia Internaţională a Sabatului Ohio, ţinută în sprijinul legislaţiei duminicale, şi se 
presupunea a reprezenta toate denominaţiunile din stat. Un mare număr de vorbitori proeminenţi au 
fost prezenţi, inclusiv doctorul Wilbur F. Craft şi Thomas McDougall din Cincinnati care a fost 
special invitat. Aş dori să vă arăt că acest domn a prezentat Evanghelia lui Isus Hristos ca 
reprezentând calea de regenerare a omenirii, şi că această convenţie (având printre ei pe 
vicepreşedintele şi pe alţii din Asociaţia Reformei Naţionale) a respins în mod deliberat Evanghelia 
şi a refuzat să-i îngăduie acestui domn să mai vorbească. Vă citesc extracte din discursul care poate 
fi găsit tipărit în întregime în American Sentinel, Oakland, Cal., emisia din 3 aprilie. „Simpatizând 
pe deplin cu orice mişcare raţională şi bine direcţionată în scopul unei mai bune celebrări a 
Sabatului civil, vă răspund cererii pe care mi-aţi adresat-o de a vorbi. Relele care există şi despre 
care se fac plângeri (vorbind despre nepăsare, etc.). Cum poate exista o lege care să le impună? 
Prosperitatea lor este problema omului de stat şi a creştinului. 

Orice lege referitoare la acest subiect care depinde pentru impunerea ei de un resort al unei curţi 
cu juraţi, în starea existentă a părerilor publice din marile noastre oraşe, trebuie să fie cu siguranţă 
un eşec sub orice sistem drept al unei curţi cu juraţi care reprezintă comunitatea din care provine. 
Ce este atunci de făcut? Căutaţi să faceţi ce este mai bine. Ridicarea maselor din marile noastre 
oraşe şi elevarea lor la o mai bună păzire a legii trebuie căutată prin intermediul Evangheliei lui Isus 
Hristos. Lucrând în Numele Său, mergeţi în căminele lor, căutaţi bunăstarea lor, educaţi-i prin 
puterea şi învăţătura lui Isus Hristos, şi veţi vedea reforma pe care o căutaţi. Ei aşteaptă serviciul 
său, educaţia sa. Nu în cadrul comisiilor; nu în rezoluţii; nu în decretele legislaţiei, ci oferiţi timpul, 
banii, rugăciunile şi serviciul dumneavoastră de a duce în căminele maselor trudite folositoarea 
Evangheliei, şi veţi înălţa reforma aşa cum nimic nu o poate face pentru cei pe care acum îi priviţi 
ca duşmani ai Sabatului. Să învăţăm că aceasta este o chestiune extrem de practică, prezentând 
probleme pentru consideraţia noastră care sunt dificil de rezolvat şi pe care nici o legislaţie nu le 
poate rezolva. Rădăcinile răului sunt şi mai adânci; ei au nevoie de Evanghelia lui Hristos ca 
puterea care ne oferă ceea ce ne dorim. Abandonaţi agitaţia şi slujirea pentru ceea ce nu poate fi 
realizat şi consacraţi timpul, banii, rugăciunile şi serviciul vostru pentru a duce celor pentru care 
Hristos a murit Evanghelia dragostei Sale şi lucrarea Sa de servire.” În chiar următoarea întâlnire 
după acest discurs, s-a făcut o propunere potrivit căreia „această convenţie nu este de acord cu 
discursul domnului McDougall.” Propunerea a fost adoptată în unanimitate şi fără discuţii. O 
întâlnire similară a fost aranjată în Cincinnati pentru următoarea duminica pentru ca domnul 
McDougall să vorbească, dar atunci când comitetul a citit discursul său din Columbus l-au aşteptat 
şi l-au întrebat dacă discursul pe care l-a ţinut la Columbus conţine gândurile pe care doreşte să le 
transmită şi la Cincinnati. După ce au primit răspunsul afirmativ din partea sa, i-au cerut să nu 
participe la întâlnire, şi pentru că le-a spus că nu are obiceiul de a merge ca „vorbitorul de la 
întâlnire” acolo unde nu este dorit, el nu a fost prezent. Acum, prin respingerea doctrinei lui Isus 
Hristos, sunt aceşti oameni consecvenţi? Evident că da, deoarece în cazul în care ei îi pot face pe 
oameni neprihăniţi prin intermediul legislaţiei, pentru ce să mai aibă ei nevoie de Evanghelie? Mai 
departe, Îl pot urma aceşti predicatori politici pe blândul şi umilul Isus care a respins politica şi care 
a spus „Împărăţia Mea nu este de pe pământ.”? Evanghelia lui Hristos nu se armonizează cu 
maşinaţiile politice; iar sugestiile de a predica Evanghelia şi de a lucra după metodele şi cu 
mijloacele Evangheliei nu sunt pe gustul predicatorului politic. 

Sub constituţia şi guvernul nostru, această ţară a fost un exemplu pentru întreaga lume. Exemplul 
ei a fost oferit tuturor naţiunilor ca demn de urmat. Nu constituie aceasta o mărturie mare în 
favoarea ţării şi a constituţiei noastre? Aşadar, atunci când aceşti oameni încearcă să strice libertatea 
religioasă şi civilă de care ne putem bucura acum şi care a constituit o putere regeneratoare pentru 
celelalte naţiuni prin exemplul său, şi caută să o înlocuiască cu impunerea legislaţiei religioase şi a 
intoleranţei religioase, aruncând naţiunea înapoi în vremurile întunecate, care vor fi consecinţele 
pentru celelalte ţări? Ei vor decade de asemenea, papalitatea îşi va ridica din nou capul şi va deveni 
puterea supremă, şi o imagine vie a ei va fi ridicată în ţara noastră pe fundamente papale. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; JOI DIMINEAŢA, 
23 MAI, 1889 

 
Adunarea de tabără 

Întâlnirea generală şi prima sesiune 
a Conferinţei 

 
Raportul Complet al Proceselor Verbale ale Conferinţei – 
Se Stabilesc Comitetele – Procesele Verbale ale Societăţii 
Misionare şi ale Tipografiei – Raportul Trezorierului –Noii 

Veniţi s-au Adunat în Sala de Mese – Supă Fierbinte 
şi Cafea Dimineaţa Devreme 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 22 Mai – Conferinţa 

anuală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea din statul Kansas s-a reunit la ora 9 joi, 21 mai, acesta fiind 
cea de-a cincisprezecea adunare anuală. Preşedintele, C. A. Hull, a făcut apel la fraţi pentru ordine, 
şi a fost urmat de rugăciunea prezbiterului O. A. Olsen, preşedintele conferinţei generale, 
prezbiterul W. C. White fiind de asemenea prezent. În ordine, notele ultimei conferinţe au fost citite 
de secretarul L. J. Rousseau, iar prezbiterul C. C. Reynolds a atras atenţia asupra greşelii de a 
schimba numele bisericii, acesta fiind Altoona în loc de Chanute, după care notele au fost aprobate. 
Apoi secretarul a dat citire numelor delegaţilor care aveau scrisori de acreditare, care, exceptându-i 
pe predicatorii John Gibbs, S. S. Shrock, Joseph LaMont, Smith Sharp, C. C. Reynolds, W. W. 
Stebbins, L. T. Rousseau, M. H. Gregory şi C. P. Haskell, au fost următorii: Alton, M. E. Reynolds; 
Centerville, S. N. Ayers; Caney, E. T. Burch; Dennis, T. M. Thorn; Deer Creek, O. S. Ferrin; 
Emporia, Fannie Cook, M. Moore, C. A. Haas; Felsburg, William Jared; Fort Scott, O. S. 
Hullingsworth; Greenleaf, O. Mathleson; Hutchinson, J. M. Jones, H. P. Baker, M. A. Patton; Lone 
Elm, Rufus Baker; Louisville, H. N. Copeland; Moline, J. M. Gibbs; Newton, W. W. Stebbins; 
Ottawa, J. L. Bellbart, A. E. Field, P. P. Wilcox, S. C. Osborne; Oronoque, J. H. Rogers; Poret, 
Nettie Dixon, N. P. Dixon; Rotate, Lizzie Farnsworth; Stover, N. W. Vincent; Savery, Sarah 
Atiken, Robert Atiken; Topeka, Howard Parsons, L. Winston, E. F. Detter, L. Dye Chambers, 
George Night, George W. Eddy; Valley Center, I. S. Welch, T. R. Owing; Valedy, E. R. Carpenter, 
R. H. Miller; Wichits, J. H. Baker, Bell Fend, John R. Ogden; El Dorado, Elizabeth Pirtle, Mollie 
Pirtle; Harvey Country, W. J. Jacob; Otis, John Mason, G. H. Mohr, John Smidt. 

S-a stabilit ca fraţii predicatori din afară să ia parte la întâlniri. 
 

Săptămâna de rugăciune 
 
Săptămâna de rugăciune a fost celebrată de toată lumea şi a rezultat într-un beneficiu mare, tonul 

spiritual al bisericii fiind îmbunătăţit. Se pare că Dumnezeu S-a apropiat de oameni iar perioada de 
devoţiune a fost simţită ca folositoare şi înălţătoare. 

 
Lucrarea cu petiţiile 

 
În general fraţii au abordat chestiunea cu rapiditate şi le-au răspândit în mod liber. Întreaga 

dezbatere a impus o săptămână întreagă de devoţiune numai pentru această chestiune, iar un grup, 
cei din Leavenworth, au renunţat la dezbaterile lor şi au început să-şi prezinte petiţiile în vederea 
semnăturilor timp de trei săptămâni, având ca rezultat procurarea a peste 4000 de semnături. 
Cotidianele nu au înţeles la început lucrarea lor, iar unele s-au opus în mod violent, dar dezbaterile 
au intervievat editorii, au explicat poziţia lor iar situaţia s-a schimbat complet, ziarele nu numai 
luând poziţie împreună cu noi, dar şi lăudând dezbaterile noastre cu căldură şi recomandând şi fiind 
de acord cu lucrarea lor. Petiţiile au circulat pretutindeni înainte de a începe dezbaterile fără a le 
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afecta. Ca rezultat al eforturilor cu petiţiile, mai mult de 26000 de nume au fost trimise ca protest 
împotriva legislaţiei religioase, iar acum s-au mai adunat 1000 care vor fi trimise. 

 
Şcoala 

 
Acest subiect a fost abordat cu seriozitate timp de mai mulţi ani iar interesul referitor la el se pare 

că a fost în creştere de la an la an până când a fost deschisă o şcoală de probă anul acesta la Ottawa, 
folosindu-se clădirea bisericii. Scaunele, sobele, etc. de care era nevoie au fost achiziţionate iar 
prezbiterul L. J. Housseau şi soţia sa au fost numiţi profesori. Au venit 35 de elevi, fraţii din 
biserica din Ottawa oferindu-le cazare şi mâncare. Donaţiile de 300 de dolari pentru un fond alături 
de învăţământul gratuit au fost aproape suficiente pentru a acoperi toate cheltuielile, aşa încât din 
toate punctele de vedere, mai puţin cel al prezenţei, şcoala a împlinit aşteptările comitetului 
conferinţei. 

„Referitor la lucrarea din New Mexico, nu pot face mai mult,” a afirmat preşedintele, „decât de a 
da citire următoarei rezoluţii: 

ÎNTRUCÂT, New Mexico este mult mai apropiat de Colorado decât de Kansas, iar conferinţa din 
Colorado este dispusă de a prelua câmpul şi de a aduce la îndeplinire propunerea făcută conferinţei 
Kansas, de aceea 

Se Hotărăşte: Conferinţa Kansas este eliberată de toate pretenţiile la New Mexico, iar cortul oferit 
de conferinţa generală alături de fondul strâns în Kansas pentru a fi folosit în vederea deschiderii 
lucrării din New Mexico, se transferă conferinţei Colorado, cu excepţia fondului care a fost deja 
cheltuit pentru dezbaterile din câmpul respectiv.” 

 
Sugestii făcute de preşedinte 

 
Următoarele sugestii au fost făcute de preşedinte. Ca lucrării din Leavenworth să i se ofere un cort 

şi un grup de profesori. 
Ca o broşură bună şi un misionar bun să fie trimise în câmp şi ca fratele Q. Dye Chambers să fie 

trimis în interesele acestei lucrări. 
Ca altcineva să fie trimis în interesul lucrării şcolii de Sabat. 
Ca propunere, au fost anunţate următoarele comitete: 
Revizia Contabilă – L. Winston, T. J. Eagle, J. H. Baker, E. M. Gwin, J. D. Rockey. 
Pentru Propuneri – L. Winston, John Gibbs, R. Dobbins, T. J. Eagle, O. S. Ferrew. 
Pentru Analiză – R. C. Porter, James Merrow, W. W. Stebbins. 
Pentru Autorizări şi Scrisorile de Recomandare – D. T. Jones, C. Reynolds, L. Dye Chambers, E. 

H. Gates, Gen. Jennings. 
Pentru Revizia Contabilă a Cărţii Trezorierului – J. LaMont, J. S. Thup. 
Chestiunea şcolii şi a cererii comitetului şcolii pentru o moţiune separată a fost susţinută şi s-a 

propus ca această chestiune să primească o atenţie imediată. Preşedintele a făcut următoarele numiri 
pentru comitetul şcolii: T. J. Eagle, L. J. Rousseau, John Helitgae, L. Winston, L. Dall, A. G. 
Miller. 

 
Publicaţia şi Societatea Misionară 

 
Întâlnirea a fost deschisă de către Preşedintele Hall, după care înregistrarea întâlnirii de anul trecut 

de la Emporia, Kan. a fost citită de către secretarul L. Dye Chambers şi a fost aprobată. Apoi 
secretarul a citit situaţia financiară din ultimul an. Pe parcursul lecturării, secretarul a atras atenţia 
asupra faptului că fraţii şi surorile au împrumutat societatea din când în când cu anumite sume de 
bani pe care nu le foloseau, şi că aceste sume ar trebui trimise cu specificaţia perioadei 
împrumutului. Dacă este specificată o anumită dată, atunci banii vor fi înapoiaţi în ziua respectivă. 
Dacă nu este specificată o anumită dată, ar trebui trimisă o înştiinţare cu două sau trei săptămâni 
înainte pentru a suma să fie returnată. 
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Creşterea cu 3.088,04$ se datorează aproape în totalitate creşterii lucrărilor de partea agenţilor 
comerciali, datorită lucrării făcute de predicatori iar fraţii au rămas în urmă cu mai bine de 700$ 
anul acesta, sau cu mai bine de o treime decât anul trecut. Balanţa în favoarea societăţii de 
3.696,21$ însumează toate socotelile şi notele făcute de mână referitor la valoarea lor afişată, şi cu 
toate că raportul arată o aparentă creştere în decursul anului de 316,26$, totuşi există datorii mari 
care vor contrabalansa această creştere. Secretarul a atras atenţia asupra scăderii muncii individuale 
a membrilor care a dus la o pierdere de 700$, şi a îndemnat la creşterea efortului. Detaliile 
raportului său arată de asemenea că datoriile societăţilor locale cresc, şi nu ar trebui să fie aşa, şi a 
pledat pentru un efort în vederea scăderii datoriilor. Referindu-se la lucrarea agenţilor comerciali, el 
a afirmat că anul acesta vânzările a fost de 415.748,40 faţă de puţin peste 8.000$ anul trecut, 
datorită creşterii numărului de agenţi comerciali şi a creşterii valorii cărţilor comercializate. A fost 
oferit un raport detaliat pe care nu-l putem publica datorită spaţiului restrâns. Numai din „Lecturi 
Biblice” s-au vândut peste 1.500, totalul de 8.617 cărţi vândute constituind un record; însă 
societatea a înregistrat o pierdere; mulţi dintre agenţii comerciali fiind de asemenea plătiţi fapt 
pentru care societatea a ajuns în datorii de 1.500$ în ultimii doi până la cinci ani, aceasta constituind 
o clasă de datorii dificilă în cazul în care vor fi plătiţi, clasă ce paralizează societatea în lucrarea ei. 
Capitalul iniţial în 1884 a fost de 4.255,88$ iar în acest an este de 17.162,76$ - o creştere de 
12.903,88$ - cu aproape de patru ori mai mult, cu toate că nu a existat o creştere a capitalului, ci o 
scădere constantă. O asemenea condiţie necesită o datorie grea la biroul Review, şi cu toate că 
stocul de anul acesta este mai mare decât anul trecut, totuşi datoriile noastre cresc proporţional, 
deoarece capitalul nostru a devenit prea mic pentru activităţile în care ne-am implicat, şi prin 
urmare creşte la proporţii mari. El a îndemnat la achitarea promisiunilor neplătite. Dacă acest lucru 
ar fi realizat, datoria ar scade la jumătate. Sunt alţi fraţi care sunt capabili de a investi bani în 
această lucrare, şi a fost făcut un apel la aceştia de a veni în faţă şi de a ajuta societatea prin 
mijloacele lor. 
 

Raportul secretarului şi casierului 
(comprimat) 

 
Chitanţe în timpul anului   16.162,96$ 
Anul trecut    13.074,92$ 
Creşterea din timpul anului   3.088,04$ 

 
Situaţia financiară a societăţii 

 
Totalul valorilor    10.621,63$ 
Totalul datoriilor    6.925,42$ 
Balanţa în favoarea societăţii  3.696,21$ 
Anul trecut    3.379,85$ 
Creşterea valorilor din timpul anului 316,36$ 
 

Raportul comitetului de revizie a conturilor 
TOPEKA, KAN. Aprilie 22 

 
Noi, comitetul numit de dumneavoastră pentru a verifica registrele casierului Societăţii Misionare 

şi de Publicaţii Kansas, am concluzionat: 
Rezervă   3.799,07$ 
Mobilă şi dispozitive fixe  244,20$ 
Numerar   648,99$ 
Datorii de la câmpuri   1.355,78$ 
Datorii de la indivizi   4.683,59$ 
Totalul valorilor   10.621,63$ 



 

 89

Totalul datoriilor   6.925,42$ 
Valoarea netă   3.696,21$ 
şi am găsit registrele corecte. 
 Comitetul: T. D. Rockey, J. LaMont, Smith Sharp. 
 
Totalul cărţilor vândute: 8.617 în valoare totală de 15.748,40$. 
Apoi s-a făcut o propunere şi s-au stabilit comitetele, iar preşedintele a anunţat următoarele: 
Numiri: John Gibbs, J. H. Rogers, Rufus Baker, R. Dobbins şi W. W. Stebbins. 
Rezoluţii: J. LaMont, C. P. Haskell şi E. W. Rice. 
Revizie: J. D. Rockery, Smith Sharp şi J. LaMont. 
S-a propus ca întâlnirea să se întrerupă până joi la 16:30. 
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THE TOPEKA DAILY CAPITAL; VINERI DIMINEAŢA, 
24 MAI, 1889 

 
Adunarea de tabără 

Prezbiterul Porter pleacă în Sedalia – Ajunge 
C. A. Johnson din Nebraska 

 
Tabăra roieşte, ridicând corturi, ascultând prelegeri, ore de 

instruire, conferinţe sau vânând locuri de dormit. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 23 Mai – Avem o 
vreme minunată iar tabăra este cuprinsă de forfotă şi viaţă. Nu este posibil a afla numărul total al 
celor prezenţi, fiecare tren aducând alţii şi alţii, mulţi venind în grupuri, dar cu siguranţă se poate 
afirma că sunt peste 600, chiar 700 acum. Preşedintele Hall face orice efort posibil alături de cei 
numiţi pentru a-i întâmpina pe noii veniţi, dar aceasta este o sarcină pe care numai ei o pot aprecia. 
O cameră dintr-o căsuţă este ocupată de zece persoane şi fiecare loc disponibil a fost utilizat. Atât 
de multe clase de instrucţie sunt în desfăşurare în acelaşi timp încât chiar şi pupitrul principal este 
utilizat, iar un studiu biblic se desfăşoară pe scaune iar altul pentru străini în picioare, în timp ce 
întâlniri şi studii de toate genurile se ţin în fiecare cort şi în cortul principal. Domnul Belden şi-a 
încheiat misiunea aici şi pleacă la adunarea din Williamsport, Pa. Şcoala de Sabat şi asociaţia H&T 
se întrunesc astăzi. Ce s-a întâmplat veţi afla mai departe, de asemenea şi un rezumat al predicii 
Doamnei White. Lucrările conferinţei înaintează şi se aşteaptă ca comitetele să-şi prezinte curând 
rapoartele. Prezbiterul R. C. Porter a plecat astăzi pentru a asista la convenţia naţională a 
reformatorilor din Sedalia, Mo., iar prezbiterul Johnson a sosit cu trenul de după-amiază din 
Nebraska. 

 
Darurile şi chemarea lui Dumnezeu 

E. G. White 
 
Romani 2:4 – Fără pocăinţa cui? A noastră. Acesta aş dori să vă arăt astăzi. Mai întâi referitor la 

darurile lui Dumnezeu – Fapte 14:15-17 – atunci când cei din Listria erau pe cale de a i se închina 
lui Pavel şi Barnaba, ei au rostit această explicaţie în care se arată că atunci când Dumnezeu a 
îngăduit ca toate neamurile să meargă după propria lor voinţă, El le-a dat totuşi darurile naturale 
fără pocăinţă. De asemenea în Matei 5:45, toate acestea vin peste toţi, pocăiţi şi nepocăiţi. Acum, 
referitor la darurile spirituale, şi acestea sunt fără pocăinţă: Ioan 3:16. Acest eveniment s-a petrecut 
înainte sau după pocăinţa anuală? Romani 5:6,8,10. Atunci, Hristos a murit pentru cei nesfinţiţi, 
pentru păcătoşi şi pentru duşmanii Săi, iar în El Dumnezeu a dat totul, Romani 8:32. Nu scrie „nu 
ne va da” ci „cum nu ne va da gratuit toate lucrurile.” Dacă El L-a dat pe propriul Său Fiu pentru 
păcătoşi, cum să nu ne dea toate celelalte lucruri; aşadar, în cel dintâi mare dar noi avem tot ceea ce 
poate oferi Dumnezeu. Cu El, nu fără de El. Dacă nu-L primim pe El nu putem avea celălalt dar, dar 
cel ce Îl au pe El, au totul: Coloseni 2:9,10. Aşadar, este adevărat că darurile sunt fără de pocăinţă. 
Apoi chemarea: cât de vastă este! Isaia 30:18. Aşadar, chemarea este pentru salvare. 2Petru 3:9. El 
cheamă la pocăinţă. Aşadar, chemarea şi darurile lui Dumnezeu sunt fără de pocăinţă. Romani 
10:11-17. Aşadar, acel dar prin care oamenii Îl cheamă pe Dumnezeu, reprezintă darul însuşi. 
Dumnezeu trimite oameni pentru a chema oamenii la El. Fapte 2:39. Atunci, unde intervine 
pocăinţa? Nu putem veni la El dacă nu ne pocăim, dar Romani 2:4 ultima parte arată unde intervine 
pocăinţa. În aceste daruri Dumnezeu arată bunătatea Sa şi se aşteaptă ca descoperirea bunătăţii Sale 
să-i conducă pe oameni la Sine. Romani 10:8-10. „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ” a spus 
Mântuitorul, „voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” Înălţarea Mântuitorului a fost o manifestare a 
bunătăţii lui Dumnezeu. Acum, Fapte 5:30,31. El este înălţat pentru a oferi oamenilor pocăinţa, aşa 
că prin bunătatea lui Dumnezeu, în acest fel, şi pocăinţa este un dar. Acum aş dori să citesc de-a 
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lungul Scripturii, câteva texte pentru a arăta descrierea care ne-a fost făcută despre El. Exod 33:13; 
34:5-9 arată unde şi când Domnul S-a descoperit pe Sine – atât de măreţ, atât de impunător, atât de 
bun a fost Dumnezeu, încât Moise a pledat ca el şi copiii lui Israel să aibă un caracter asemenea Lui. 
Întregul scop a fost de a-i conduce pe oameni de la răutatea lor la bunătatea Sa. Osea 11:2-9; 8:12. 
Acum, pentru ce a fost dată legea? Deoarece El i-a iubit pe oameni. Deuteronomul 33:2,3; Exod 
20:20. 

După ce a dat legea, Moise le-a dat-o oamenilor pentru ca ei să-şi poată vedea păcatele şi să se 
întoarcă la Dumnezeu şi să li se înlăture păcatele. Acum, Osea 11:1-9. Din nou, atunci când poporul 
a păcătuit, Dumnezeu se prezintă pe Sine atât de înfricoşător încât îi ia de mână şi îi smulge din 
păcatul lor, şi chiar şi atunci când vine timpul când ar trebui să-i lepede, El exclamă: „Cum aş putea 
să te leapăd”, descoperind marea Lui dragoste pentru ei, aşteptând încă puţin. Ieremia 39:1. Datorită 
consecinţei inevitabile a răutăţii lor, Dumnezeu a încercat în mod constant să îi smulgă de pe căile 
rele pe care le-au urmat. Acum, Noul Testament: Tit 3:3-7. Ce ne-a făcut mai buni decât am fost? 
Mântuitorul nostru, dragostea lui Dumnezeu fiind descoperită nu prin faptele noastre, ci potrivit 
dispoziţiei Sale de a avea încredere în noi mai mult decât merităm. Aşadar, ideea întregii Scripturi 
este că dragostea lui Dumnezeu îi atrage pe oameni la pocăinţă, toate darurile Sale fiind oferite fără 
aceasta. Efeseni 2:1,2. Dar ce ne face atât de diferiţi? „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, 
pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, chiar când eram morţi în păcat, ne-a adus la viaţă 
împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi), şi ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să stăm 
împreună în locurile cereşti în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a 
harului Său în bunătatea Lui faţă de noi prin Hristos Isus, căci prin har sunteţi mântuiţi, prin 
credinţă, şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” Dragostea lui Dumnezeu care 
este bogat în milă, este cea care ne-a schimbat şi ne-a făcut diferiţi de ceea ce eram. Numai 
dragostea lui Dumnezeu ne poate schimba. Numai prin contemplarea ei şi prin venerarea Sa putem 
deveni mai buni, deoarece omul se transformă după chipul a ceea ce venerează, asemănându-se 
caracterului celui pe care îl venerează. Citiţi cuvintele Mântuitorului din Marcu 7:10,11; Romani 
3:8-19. Pentru a deveni mai buni trebuie să avem o imagine adevărată şi înflăcărată despre 
Dumnezeu pentru a-L putea venera pentru ceea ce este, asemănându-ne astfel din ce în ce mai mult 
cu El. Aşadar, atunci când El ne atrage la Sine, ne acordă bunătatea Sa de dragul Fiului Său, nu este 
aşa? Citiţi Ioan 1:12 şi comentariile marginale. Tuturor celor care L-au primit le-a dat dreptul şi 
privilegiul de a deveni fii, fără deosebire, şi moştenitori ai tuturor lucrurilor – Ioan 8:31-36 – robul 
păcatului nu locuieşte, dar fiul locuieşte pentru totdeauna; aceasta este făgăduinţa, liber de păcat şi 
liber de fapt. 

Evrei 2:14,15. De ce temere de moarte? Romani 6:21. Pentru că toţi au păcătuit, îi aşteaptă 
moartea, aşa că toţi aşteaptă cu teamă, însă Mântuitorul a suferit moartea pentru a ne elibera de 
Satan care deţine puterea asupra morţii. Romani 8:1-8,17. Atunci, dacă suntem moştenitori ai lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus, iar El este moştenitorul tuturor, atunci toate lucrurile 
vor fi ale noastre. Primindu-L pe Isus, primim totul, şi bunătatea lui Dumnezeu este cea care 
realizează totul. Acum primim spiritul adopţiei (robul nu rămâne în casă pentru totdeauna), însă 
spiritul adopţiei ne face fii; Galateni 4:4-7, şi tocmai acest lucru l-a afirmat Mântuitorul în Ioan 8. 
Atunci viaţa veşnică aparţine celor … dar mai este ceva. Atunci când Îl primim pe Isus Hristos şi 
devenim fii ai lui Dumnezeu, atunci Tatăl ne iubeşte tot atât de mult ca pe propriul Său Fiu. Toţi ar 
trebui să ştim aceasta şi ar trebui să încercăm să înţelegem, şi să ştim că Dumnezeu este dragoste. 
Citiţi Ioan 17:17-23, şi amintiţi-vă mereu de asta. Dumnezeu doreşte să ştim lucrul acesta şi să îl 
credem, chiar dacă nu-l putem înţelege. Nu-l putem înţelege, dar îl putem crede şi ne putem bucura 
de el, şi vom avea toată veşnicia la dispoziţie pentru a-l studia în întregime. Atunci, care este 
privilegiul nostru de a fi iubiţi aşa cum Îl iubeşte pe propriul Său Fiu, pentru că Dumnezeu este 
dragoste iar cel ce locuieşte în Dumnezeu, locuieşte în dragoste. Ioan 17:26. Ce este deci ceea ce ne 
face buni? Ce altceva decât bunătatea lui Dumnezeu? Nu uitaţi ce a spus Ioan: 1Ioan 3:1-3. 
Minunata dragoste a fost cea care l-a uimit. Nu putea decât să se mire fără a o înţelege. Atunci, nu 
este adevărat că darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt oferite fără pocăinţă. 
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Asociaţia școlii de Sabat 
 
Cea de-a douăsprezecea sesiune anuală a acestei asociaţii s-a reunit Miercuri la ora 9. Prezbiterul 

L. D. Rousseau a prezidat. Au fost citite şi aprobate procesele verbale din cadrul întâlnirii 
precedente din Emperia, şi după câteva remarci scurte făcute de preşedinte, au fost aprobate prin 
numire următoarele comitete: 

Numiri: C. McReynolds, William Dail şi C. T. Ferrin. 
Rezoluţii: W. H. Gregory, W. S. Hyatt şi James A. Morrow. 
Revizie: Ed Dexter şi John Ashcrofht. 
 

Discursul preşedintelui 
 
Aş dori să vă atrag atenţia asupra faptului că datorită lipsei cunoaşterii planurilor şi detaliilor 

lucrării şcolii de Sabat, există multă neregularitate în metode şi confuzie în învăţătura oferită. Dacă 
ar putea fi formulat un plan şi numite câteva persoane competente pentru a-l prezenta în cadrul 
şcolii de Sabat, şi toţi predicatorii s-ar ghida după el, în ceea ce priveşte această lucrare, toate 
şcolile, toţi membrii şi slujbaşii ar lucra inteligent şi în armonie cu statul şi cu asociaţiile 
internaţionale. Recomand ca fiecare şcoală din stat să fie vizitată cel puţin o dată pe an şi să i se 
ofere un curs practic de instruire în ceea ce priveşte metodele şi lucrarea şcolii de Sabat, mai ales în 
ceea ce priveşte lucrarea cu copiii. De asemenea, recomand ca şcoala pentru copii să existe în cadrul 
fiecărei şcoli în care este posibil a fi introdusă şi ca persoane competente să fie alese pentru a fi 
profesori, persoane care să fie instruite detaliat în ceea ce priveşte cerinţele. Recomand de asemenea 
să de întocmească planuri pentru a avea anul viitor la adunarea noastră anuală, un reprezentant al 
asociaţiei internaţionale a Şcolii de Sabat care va veni pregătit pentru a oferi instrucţiuni referitoare 
la lucrarea şcolii de Sabat. 

Mai recomand de asemenea să se facă pregătiri ca fiecare companie de corturi să poată intra în 
posesia unei serii de lecţii a adevărurilor denominaţionale pentru adulţi (tinerilor asigurându-li-se de 
către instructor) care să constea în cel puţin 20 sau 25 de lecţii. 

 
Întâlnirea despre sănătate şi cumpătare 

 
Cea dintâi întâlnire a acestei asociaţii a fost convocată de către preşedintele dr. R. Dobbins care a 

afirmat că, dată fiind lipsa secretarului şi a trezorierului, ar trebui numit un secretar provizoriu, iar 
domnişoara Eddy a fost aleasă. Ea a dat citire notelor ultimei întâlniri de la Emporin care au fost 
probate. Raportul financiar a fost citit, şi apoi a urmat 

 
Discursul preşedintelui 

 
Vă atrag atenţia că raportul secretarului acoperă numai chestiunile financiare referitoare la 

lucrarea de sănătate şi cumpărate, şi de aceea voi schiţa pe scurt lucrarea care a fost îndeplinită în 
ultimul an, pe lângă lucrarea care a fost amintită. 

Am debutat lucrarea la Topeka în iunie, loc în care a fost format primul club local de Sănătate şi 
Cumpătare. Pe parcursul anului am vizitat multe din bisericile noastre şi am susţinut 90 de 
discursuri care au avut drept rezultat înrolarea a 340 de membrii şi organizarea a cinci cluburi 
locale. Oricum, mare parte din lucrare a fost îndeplinită la sfârşitul adunărilor de tabără, loc în care 
mulţi au semnat mărturia de abstinenţă şi au devenit membri. Oriunde am fost, i-am găsit pe fraţi 
doritori de a auzi şi învăţa tot ceea ce puteau referitor la igienă şi viaţă cumpătată. Găsesc acest 
domeniu ca fiind foarte vast, deoarece cei ce îl abordează intră în ceea ce se numeşte trai drept, 
îmbrăcăminte corectă, grijă adecvată de propriile trupuri şi puritate socială; de fapt este ceva de 
genul Ioan Botezătorul – un predecesor. Spiritul profeţiei declară a fi antebraţul soliei, şi totuşi îmi 
pare rău să afirm că multe din bisericile noastre sunt cu mult în urma adevăratei cunoaşteri a legilor 
sănătăţii. Am găsit câteva care au fost învăţate cum să-şi supună apetitul legilor naturale care sunt 
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legile lui Dumnezeu. În concluzie, sugerăm următoarele. Ca predicatorii să acorde mai multă atenţie 
acestor subiecte prin a prezenta solia, deoarece dacă se obţine o cunoaştere inteligentă a legilor 
sănătăţii şi cumpătării înainte de acceptarea adevărului, va fi mai uşor a-i determina pe oameni să 
trăiască cumpătat. Dacă sunt învăţaţi acum ce şi cum să mănânce, cum să se îmbrace şi cum să-şi 
îngrijească trupurile, vor fi mult mai capabili de a aprecia Solia Îngerului al Treilea atunci când este 
prezentată. El a atras de asemenea atenţia asupra faptului că în cadrul organizaţiei generale nu există 
nici o provizie pentru o societate statală care să fie acum susţinută de contribuţii voluntare. El a 
cerut rezoluţii pentru această chestiune, şi a remarcat că ar putea fi necesar să se întoarcă la 
organizaţia generală. 

La cerere, preşedintele a numit apoi comitetele. 
La numiri – J. H. Raker şi E. E. Pither. 
La rezoluţii – J. LaMont. B. P. Stebbins şi J. H. Rogers. 
Fiind făcută invitaţia pentru intervenţii, prezbiterul B. P. Stebbins a vorbit lucruri interesante, 

povestind experienţe personale, şi printre ale lucruri bune el a spus că oamenii ar trebui ca mai întâi 
să fie convertiţi la sănătate şi cumpătare, şi mai apoi la cauză; deoarece dacă cineva nu este 
cumpătat, nu-L poate sluji pe Dumnezeu în mod acceptabil, iar a fi cumpătat înseamnă mai mult 
decât simpla abstinenţă de la alcool, tutun, ceai şi cafea. Dacă violăm legile naturale, minţile noastre 
şi trupurile noastre suferă şi slăbesc, fără voia lui Dumnezeu. Nu ne putem aştepta să trăim în mod 
deliberat necumpătat, să avem vieţi nesănătoase şi să-L servim pe Domnul în mod acceptabil. Dacă 
am fi fost pe deplin cumpătaţi, nu am fi văzut boala şi suferinţa printre noi, lucruri care sunt vizibile 
peste tot. 

Întâlnirea a fost amânată până duminică la ora 9. 
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Adunarea de tabără 

Raportul Comitetului referitor la 
propunerea pentru o școală 

 
Ziua de vineri dedicată aproape în întregime lucrării de 
conferinţă – Întreaga tabără unită în cadrul unei întâlniri 

speciale la apusul soarelui – Procesele verbale ale 
Asociaţiei Şcolii de Sabat ai fraţilor noi aleşi ai conferinţei 

 
Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 25 Mai – Întreaga 

dimineaţă de vineri, de la ora 9 la 13, a fost consacrată lucrării conferinţei. După amiaza, asociaţia 
Şcolii de Sabat a susţinut o altă sesiune şi a ales lucrători pentru anul viitor. Comitetul care se ocupă 
cu scrisorile de recomandare şi cu autorizările a prezentat raportul. Comitetul care s-a ocupat cu 
ridicarea clădirii unei şcoli a prezentat raportul. Nu s-a luat o decizie definitivă în ceea ce priveşte 
ridicarea unei clădiri în centru pentru toate conferinţele din vestul Mississippi sau una în Kansas 
spre beneficiul celor din Colorado, Kansas, Missouri, Arkansas şi Texas. Costurile estimative 
variază de la 10.000$ la 40.000$, în funcţie de locaţie şi scop. Trimit rapoarte complete a tuturor 
faptelor şi discuţiilor. La apusul soarelui, întreaga tabără s-a adunat pentru închinare, aşa cum este 
obiceiul la debutul Sabatului, şi totul s-a transformat într-o întâlnire socială. Au fost prezenţi mai 
bine de o mie de oameni, mulţi din locuitorii din Ottawa venind pentru a asculta îndemnurile 
doamnei White. 

 
Cea de-a treia sesiune a Conferinţei anuale 

 
Întâlnirea a fost convocată de preşedinte, rugăciunea a fost rostită de prezbiterul Johnson, după 

care au fost citite şi aprobate notele ultimei întâlniri. La recomandarea preşedintelui, rezoluţiile au 
fost lăsate pe masă, iar comitetul care se ocupă cu scrisorile de recomandare şi cu primirea în 
biserici a raportat o recomandare ca următoarele biserici să fie admise: Florence, Winfield, Moline, 
Harvey Country, Grenola, Olney. 

Comitetul şcolii a adus următorul raport, rezoluţia fiind prezentată de profesorul W. W. Prescott: 
ÎNTRUCÂT, este evident faptul că s-a manifestat un interes asupra subiectului educaţiei tinerilor 

dintre noi, colegiul Battle Creek nefiind capabil de a preîntâmpina cererile şi deoarece următoarele 
avantaje în această direcţie fiind cerute, şi 

ÎNTRUCÂT, costul îngrijirii instituţiei şi menţinerii unei şcoli bune în fiecare conferinţă este prea 
mare pentru a purta această povară singuri, şi 

ÎNTRUCÂT, experimentăm o dificultate în a oferi profesori potriviţi şi manageri pentru şcoli în 
fiecare conferinţă în mod separat, de aceea 

Se hotărăşte, 
1. Recomandăm ca câteva conferinţe din sud-vest, şi anume Colorado, Kansas, Missouri, 

Arkansas şi Texas să-şi unească interesele în ceea ce priveşte această chestiune şi să stabilească şi 
să menţină o şcoală bine echipată, aşezată în centru. 

2. Să fie formată o organizaţie care să fie cunoscută ca Societatea Educaţională a Adventiştilor de 
Ziua a Şaptea care, prin intermediul membrilor unui consiliu de conducere, să deţină controlul 
asupra şcolii. 

3. Capitalul acestei organizaţii să nu fie mai mic de 20.000$. 
4. Capitalul să fie împărţit în contribuţii de câte 10$. 
5. Kansas să contribuie cu 10.000$ la capital, iar ceilalţi 10.000$ să fie împărţite în mod echitabil 

celorlalte conferinţe numite. 
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6. Fiecare dintre aceste conferinţe să numească un comitet de doi, ca parte în comitetul general, 
pentru a aduce la îndeplinire acest plan. 

Raportul fiind acceptat, prof. W. W. Prescott a vorbit pe larg în favoarea rezoluţiilor. El a arătat 
principalele două dificultăţi referitoare la colectarea banilor şi găsirea profesorilor competenţi, dar 
există o creştere a cererii de la an la an pentru o şcoală bine echipată şi dirijată. O şcoală săracă 
reprezintă o investiţie săracă. Referitor la o şcoală a conferinţei, părerile sunt împărţite. Se propune 
să existe una în partea de nord-vest şi pentru a satisface mai multe conferinţe, să fie localizată în 
partea centrală. Voi cei din Kansas, cunoaşteţi mai bine decât mine dificultăţile, dar cred că este 
nevoie de o şcoală, însă planurile trebuie puse la cale astfel încât povara să fie împărţită pe cât de 
mult posibil, şi trebuie avut grijă ca problema să nu fie abordată într-o manieră care să rezulte într-
un eşec. Dacă conferinţele alăturate îşi unesc forţele astfel încât să fie oferit un sprijin rezonabil, 
atunci succesul poate fi asigurat de la început. Nu sfătuiesc la o acţiune pripită, ci atunci când veţi 
începe, să o faceţi cu o hotărâre de a o şi susţine. 

Rezoluţia fiind deschisă pentru discuţii, dr. Landis din Lone Elm a atras atenţia asupra unei oferte 
de 1.000$ din partea unui cetăţean din zona sa şi a posibilităţii ca şi alţii să facă ca acel punct să fie 
luat în considerare în mod favorabil. 

Prezbiterul I. S. Schrock a vorbit într-o oarecare măsură, asigurându-i pe fraţi de sprijinul şi 
cooperarea nemţilor în cazul în care se poate înfiinţa şi o clasă germană în cadrul şcolii. 

Prezbiterul McReynolds şi alţii au vorbit pe scurt în favoarea şcolii şi a fost făcută propunerea de 
a fi înfiinţat un comitet pentru a instrui oamenii noştri în activitatea comercială pentru a strânge 
banii necesari. Prezbiterul Desler a întrebat referitor la dorinţa conferinţelor vecine de a coopera. 
Prezbiterul Gates din Colorado a spus că el nu ştie ce vor face fraţii din conferinţa lui, dar ştia că 
sunt dornici de o asemenea şcoală şi credea că vor fi de acord cu acesta din toată inima. Prezbiterul 
D. T. Jones din Missouri a fost în favoarea planului de cooperare şi a fost de acord cu proiectul, dar 
nu era pregătit să vorbească în dreptul statului său, dar credea că va fi sprijinit şi îşi va face partea. 
„Este imposibil” a afirmat el „ca colegiul Battle Creek să accepte toţi şcolarii care vin, iar şcolile 
alăturate sunt necesare.” Prezbiterul Hyatt din Texas a fost de acord din toată inima cu rezoluţiile în 
mod personal, şi a spus că oamenii săi erau pe deplin în favoarea unei şcoli de acest gen, dar el nu 
putea vorbi în dreptul fraţilor din stat, fiind relativ străin printre ei. A fost ridicată din nou întrebarea 
dacă era cel mai bine să se stabilească dacă celelalte conferinţe vor coopera, şi dacă nu era mai bine 
să se realizeze un început la care să se adauge pe măsură ce alte conferinţe vor coopera. Prezbiterul 
McReynolds a întrebat dacă nu era necesară convocarea celorlalte conferinţe înainte de a trece la 
acţiune. Doamna White a spus că ea ştia faptul că fraţii din Kansas doreau în mod normal o şcoală 
în Kansas, „dar abandonaţi această problemă pentru prezent. Nu puteţi vota să strângeţi banii 
necesari independent de adunare? În Kansas există sărăcie ca şi în altă parte, dar veţi descoperi că 
atunci când vine timpul, vor exista cei ce pot să investească mijloace în lucrare. Este mai uşor să 
ridici clădirile decât să obţii talentele consacrate pentru a călăuzi şcolile după ce acestea sunt 
construite.” Doamna a ilustrat într-o oarecare măsură motivele pentru care talentul ar trebuie să fie 
consacrat pentru ca tonul moral al şcolii să fie ţinut sus la un standard potrivit, şi a afirmat că 
aceasta a fost cea mai mare dificultate în a avea multe şcoli. Influenţa morală şi religioasă ar trebui 
să predomine. Şcolile noastre ar trebui să fie câmpuri misionare, efortul din interiorul şi din 
exteriorul întâlnirilor, ordinea din clădire, toate acestea ar trebui să tindă a menţine spiritul religios. 
Atunci, întrebarea este dacă sunteţi pregătiţi de a vă uni, de a vă consacra mijloacele şi de a pune la 
dispoziţie capacităţile pentru a avea o şcoală bună şi pentru a o face cât de mult posibil apropiată de 
perfecţiune. 

Prezbiterul Sharp a spus că au fost aduse înaintea fraţilor trei propuneri: o şcoală a conferinţei 
care să coste aproximativ 10.000$; o alta prin alăturarea conferinţelor care să coste aproximativ 
20.000$, şi o a treia, o singură şcoală în munţii Rocky la vest de Mississippi, care să coste 40.000$. 
Se pare că nici una dintre aceste propuneri nu a satisfăcut dorinţele. 

Doamna White a spus că în legătură cu şcolile pentru mai mulţi elevi, i s-a arătat că ar trebui să 
existe şcoli mici ale bisericii în care să fie învăţaţi copiii mici, şi că profesorii din colegiul Battle 
Creek ar trebui instruiţi să predea în aceste şcoli. 
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După o pauză de 30 de minute, întâlnirea a fost din nou convocată după rugăciunea profesorului 
Prescott, acest domn a sugerat referitor la şcolile mici că şcolile mai mari ar trebui folosite pentru a 
pregăti surorile să meargă în biserici şi să aibă grijă de copiii mici în cadrul acestor şcoli. Apoi i-a 
întrebat pe fraţi ce aleg dintre a avea două şcoli la vest de Mississippi sau una poziţionată în centru. 
Au urmat discuţii, iar majoritatea au fost în sprijinul ideii de a avea două şcoli, ţinând cont de 
majoritate. Profesorul Prescott a spus că trebuie să se înţeleagă că el nu are nici un plan de propus, 
„dar întrebarea era dacă veţi putea lua povara a două şcoli, şi dacă se pot obţine cadrele calificate 
pentru două şcoli.” 

Doamna White a spus că a avut câteva experienţe în această privinţă de la inaugurarea colegiului 
de la Battle Creek şi South Lancaster şi cât de dificil a fost să se obţină ajutorul necesar. Acum, 
referitor la latura financiară, „nici o şcoală pe care am început-o noi nu s-a auto susţinut de la 
început, întotdeauna existând un deficit la sfârşitul anului.” 

„Cunosc suma necesară planificării şi munca depusă pentru a aduce colegiul de la Battle Creek la 
ceea ce este acum. Şcolile nu primesc mai multe donaţii sau sprijin decât altele, şi dacă veţi încerca 
să începeţi cu două şcoli, aceasta va constitui o mare povară care nu este mai de dorit decât aceea de 
a avea o singură şcoală bine echipată şi corect condusă. Acum, chestiunea care trebuie luată în 
considerare este: unde vă sunt ajutoarele şi care vă sunt avantajele? Voi nu vă daţi seama ce 
presupune a menţine standardul ridicat atât în religie cât şi în ştiinţă. Până nu veţi avea la dispoziţie 
talentele sfinţite, vă veţi descoperi în faţa unei mari lucrări.” 

Prezbiterul Sharp a spus că pe lângă interesele locale, este de preferat o şcoală. Soluţia acestei 
probleme a educaţiei se găseşte în şcolile bisericii. Nu ar fi nevoie de o altă şcoală pentru mai mulţi 
elevi dacă colegiul Battle Creek ar putea primi mai mulţi. Dacă pentru a ridica o şcoală în Kansas 
este nevoie de 10.000$, aceasta nu ar fi tot atât de eficientă ca una mai mare poziţionată în partea 
centrală; şi mai departe, marea problemă este de a obţine ajutorul necesar pentru a avea două şcoli. 
El a afirmat că o singură şcoală poziţionată în partea centrală ar fi mult mai profitabilă în timp. 
Profesorul Prescott a afirmat că ar putea oferi anual certificate pentru profesori competenţi, însă 
scopul în a avea propriile noastre şcoli este ca educaţia religioasă să constituie trăsătura 
proeminentă, şi din acest punct de vedere, numai puţini pot fi recomandaţi. „Asta vrem să spunem 
când afirmăm că este dificil de obţinut ajutorul necesar pentru două şcoli. Atât South Lancaster cât 
şi Minneapolis au luat personal de la colegiul Battle Creek pentru a putea funcţiona şcolile de acolo, 
iar acum de unde vă mai poate veni ajutor pentru a avea şcoli acolo? Nord-vestul a votat deja 
referitor la această chestiune să se unească cu Battle Creek şi să ceară ajutor de acolo, şi dacă şi voi 
faceţi la fel, nu ştiu de unde vă va veni ajutorul. Eu vreau să fac tot ce se poate mai bine, dar nu în 
grabă.” În discuţiile care au urmat, părerea generală a fost că în afară de Battle Creek nu există 
ajutorul necesar înfiinţării altor două şcoli. Apoi subiectul a fost abandonat pentru sâmbătă seara. 
Comitetul care se ocupă cu scrisorile de recomandare a raportat următoarele: comitetul de cercetare 
a găsit că biserica din Louisville a mandatat trei delegaţi, şi a recomandat ca R. Dobbins şi Sarah 
Brink să fie delegaţi în locul celui deja reprezentat. De asemenea, la întâlnirea din cadrul bisericii 
conferinţa în sesiune a făcut propunerea de a schimba numele bisericii din Louisville în Wamego, 
iar comitetul nu vede nici un motiv pentru care cererea lor să nu fie împlinită. De asemenea îi 
recomandăm pe A. S: Combs şi H. C. Fitzgerald ca delegaţi din partea bisericii din Neosho Rapids, 
şi pe George Jennings ca delegat din partea bisericii din Pittsburg. De asemenea, ca numele bisericii 
Clark Township să fie schimbat în Tampa. W. H. Sugery, preşedintele comitetului. Votat. 

Comitetul autorizărilor şi scrisorilor de recomandare a expus următorul raport parţial:  
Pentru scrisorile de recomandare: C. McReynolds, C. P. Haskell, M. H. Gregory, J. LaMont, 

Smith Sharp, W. W. Stebbins, L. J. Rousseau, John Gibbs. 
Pentru autorizări: N. P. Dixon şi Rufus Baker. 
G. T. Haffner este angajat în lucrarea de cercetare atât timp cât este direcţionat de comitetul 

conferinţei. 
N. Drake este împuternicit să meargă la şcoala de la Battle Creek şi să cerceteze în pauză. 
(Semnat de întregul comitet.) Raport adoptat. 
ÎNTRUCÂT, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu lumina soliei Îngerului al Treilea şi a lăsat pe 
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seama noastră responsabilitatea de a o duce în lume; şi 
ÎNTRUCÂT, există o nevoie urgentă de mijloace pentru a sprijini misiunile noastre din străinătate 

care sunt deja înfiinţate, şi de a înfiinţa şi menţine misiuni în ţări străine, de aceea 
Se Hotărăşte, Că noi ca şi conferinţă susţinem planul darurilor din prima zi a săptămânii aşa cum 

a fost recomandat de către conferinţa generală, şi că ne vom folosi influenţa ca indivizi pentru ca tot 
poporul nostru să sprijine în cea dintâi zi a săptămânii misiunile din străinătate. Prezbiterul Jones a 
vorbit în cele din urmă despre rezoluţii, oferind date şi aspecte interesante pentru a arăta care va fi 
rezultatul dacă aceste daruri ar fi oferite în mod sistematic şi continuu, şi că dacă acest plan ar fi 
adoptat de către toţi, nu ar mai fi lipsă de fonduri. El a spus că poate fi obţinut în mod gratuit o 
broşură care vorbeşte despre misiunile străine de la biroul Review, Battle Creek, Mich. Doamna 
White a oferit o relatare interesantă despre parcursul şederii ei în misiunile străine; despre condiţiile 
răspândirii lucrării în lume; consecinţele servirii continue a cuvântului; descrierea lucrătorilor, 
experienţele şi încercările lor. 
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Adunarea de tabără 
Marea Adunare, o Experienţă din Trecut 

 
Sâmbătă, Şcoala de Sabat – Predica profesorului W. W. Prescott – Decizia Conferinţei în legătură 

cu Şcoala, încă în incertitudine – Majoritatea în favoarea aşezării ei în Kansas. 
 

Corespondenţă specială din Capitală. Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 27 Mai – Ziua de 
Sabat (sâmbătă) a răsărit limpede şi însorită, cu toate că a fost rece. La ora 9, marea adunare a zilei 
s-a desfăşurat în cortul principal – Şcoala de Sabat. Au fost 108 clase – 2 scandinave, 9 germane, 5 
pentru copii, 7 primare, 8 intermediare şi 67 pentru adulţi – cu un total de 718 de membrii. 

Efortul magistral al profesorului Prescott poate fi găsit mai jos, de asemenea convorbirea sa de 
după-amiază şi lucrările conferinţei referitoare la stabilirea unei şcoli. 
 

Marea luptă 
W. W. Prescott 

 
La început, profesorul Prescott a afirmat că atunci când oamenii se întâlnesc împreună pentru a se 

închina este necesar ca solemnitatea şi liniştea să pătrundă audienţa pentru a fi acceptată înaintea lui 
Dumnezeu. El a ales ca şi text de început Deuteronomul 30:15 şi a afirmat că puţini oameni au un 
punct de vedere sănătos asupra vieţii, deoarece efortul lui Satan este de a ne induce în eroare în ceea 
ce priveşte acest aspect. El şi-a exprimat dorinţa de a ne gândi la aceste lucruri ca la ceva real. Noi 
nu am urmat fabule viclean născocite, şi şi-a exprimat dorinţa ca o concepţie sănătoasă să vină 
asupra noastră despre Dumnezeu Tatăl, Fiul, îngerii cei sfinţi, îngerii cei răi ca realităţi, nu ca 
lucruri care sunt departe de noi, ci ca realităţi prezente, deoarece eforturile Diavolului au fost 
depuse pentru a-i determina pe oameni să acţioneze contrar poruncii lui Dumnezeu, aşa că el Îl 
aşează pe Dumnezeu într-o lumină greşită şi oferă o perspectivă eronată asupra vieţii şi a datoriilor 
ei. El doreşte, dacă este posibil, să ascundă de minţile noastre ceea ce cere Dumnezeu de la noi şi 
ceea ce este pregătit să facă pentru noi. Aş dori să puteţi vedea toate acestea în adevărata lumină, 
deoarece lucrarea lui Satan reprezintă cauza pentru care nu putem vedea cu adevărat aceste lucruri. 
Iată marea controversă care se desfăşoară an după an – planurile lui Dumnezeu şi planurile lui 
Satan. Dumnezeu şi îngerii Săi şi puterea Sa împotriva lui Satan şi a îngerilor săi, şi a păcatului, iar 
noi suntem subiecţii acestei controverse – unul chinuindu-se să salveze, iar celălalt să piardă; cel din 
urmă venind la noi nechemat şi fără nici un efort. Ajutorul lui Dumnezeu, al lui Hristos şi a 
îngerilor sfinţi ne este oferit în mod gratuit, dar nu suntem obligaţi să-l acceptăm – pentru a-l obţine, 
trebuie să-l cerem. Dacă nu vom face aceasta, vom fi pierduţi. Dumnezeu doreşte să ne facă fii şi 
fiice ale Sale, El doreşte să ne cureţe, să ne înalţe, să ne ridice din noroi şi să ne aşeze picioarele pe 
stâncă, şi să aşeze un cântec nou pe buzele noastre. Dar ce doreşte diavolul să facă pentru noi? Să 
ne tragă în jos; să aducă asupra noastră răul; să aducă asupra noastră boala; să ne tragă în jos la 
nivelul său. Acum, aceasta este alegerea. Numai datorită faptului că Dumnezeu veghează asupra 
noastră în fiecare clipă noi putem trăi. Dacă diavolul ar fi lăsat să facă ce doreşte, noi nu ne-am mai 
fi putut aduna pentru a învăţa despre Dumnezeu. El încearcă mereu să înşele şi să facă lumea să 
apară atractivă iar împărăţia departe în viitor, şi că nimic nu merită să te lupţi. 

Uneori gândim că împărăţia este aproape de noi, dar pentru alţii îşi pierde strălucirea iar această 
lume pare a fi mai vrednică de dorit. Ce este aceasta? Care este lucrarea diavolului? El doreşte să ne 
facă pe fiecare dintre noi asemenea lui. V-a condus el vreodată la bine? El va face tot ceea ce este în 
această lume atât de atractiv pentru a compara viaţa veşnică cu câştigul lumesc. Cel mai mare efort 
al său este de a-i face pe oameni să creadă că nu există diavol astfel încât el să poată acţiona pe 
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neaşteptate. Haideţi să cântărim cu grijă aceste lucruri. Dacă ne vine gândul de a nu fi zeloşi în 
servirea noastră pentru Dumnezeu – aceasta vine de la diavol. Dacă simţim în inimile noastre 
dragostea cuvenită pentru Dumnezeu, aceasta este o influenţă cerească. Acest conflict este în 
continuă desfăşurare, şi nu există decât două clase – servii lui Dumnezeu şi servii diavolului. Toate 
aceste lucruri sunt adevărate. Poţi alege să fi un fiu al lui Dumnezeu şi să ai viaţa veşnică, sau poţi fi 
un serv al lui Satan şi să fi pierdut pentru totdeauna. Aceasta este alegerea pusă înaintea fiecăruia 
dintre noi. 

Nimeni nu alege deliberat să fie un serv al lui Satan, dar amânăm decizia de la o zi la alta şi 
aparent merge, dar cu adevărat nu am luat nici o decizie? Nu, atât timp cât nu decidem să fim 
urmaşi ai lui Hristos, suntem servi şi sclavi ai lui Satan. Nu este nici o îndoială că „în timp ce vă 
promit libertatea, ei înşişi sunt servi ai păcatului.” Dumnezeu ne promite anumite lucruri, dar noi nu 
le facem reale; nu le credeţi pe jumătate. Sper că noi avem impresia existenţei credinţei, dar dacă 
am crede nu ar exista ezitare, nu ar exista creştin îndoielnic printre noi. El spune că Îşi va întinde 
dreapta pentru a ne ajuta, dar Îl credem? Această promisiune nu este departe – chiar promisiunile 
Sale, dacă sunt crezute, fac imposibilă apariţia ezitării şi a îndoielii. Promisiunile sunt condiţionate. 
Dacă ne pocăim; cât? Suficient de mult pentru a regreta păcatele şi a ne opri din a păcătui. El 
doreşte ca noi să credem. Cât? Să credem că Hristos este Mântuitorul nostru şi că Dumnezeu ne-a 
iubit suficient (nu numai pe patriarhi, ci pe noi – pe tine şi pe mine) pentru a face aceasta. Dacă 
credem acest lucru, suntem învăţaţi îndeaproape, şi promisiunea nu mai pare a fi îndepărtată. 

Dacă crucea ar fi ridicată aici şi Hristos ar veni şi ar spune: „Priveşte semnele cuielor. Aceasta a 
fost pentru tine.” Nu ar părea aceasta adevărat pentru noi? Ei bine, tot la fel de adevărat este că 
acest lucru a fost făcut pentru noi. Dar Satan încearcă să ne oblige să ne concentrăm numai asupra 
lucrurilor din prezent, şi să uităm de viitor. Este dorinţa lui Dumnezeu de a ne arăta aprecierea, 
dorinţa şi temerea în ceea ce priveşte viaţa veşnică. Nu este nici o onoare pentru Dumnezeu ca noi 
să-I servim. Valoarea acestui lucru provine din capacitatea noastră de alegere. Nu există nimic care 
să ne ţină afară din împărăţia lui Dumnezeu, cu excepţia voinţei noastre. Nu există nici o putere în 
cer sau pe pământ care să ne salveze împotriva voinţei noastre. Această alegere este cea care face 
viu un lucru solemn. Există un anume gând care predomină, şi anume că atunci când Îl alegem pe 
Hristos, ajungem mai jos pe scara morală, că cei lumeşti sunt deasupra noastră, dar acest lucru este 
fals. Cel care Îl urmează pe Hristos este înălţat; numai ochii noştri fac să pară altfel. 

Dacă religia lui Hristos ajută, atunci ajută în viaţa de zi cu zi. Ea trebuie să ne ajute, spre exemplu, 
să fim cumpătaţi. Ar trebui să ne ajute să nu fim creştini irascibili. Există o pace care vine în viaţa 
creştinului şi care ar trebui să vină în căminele noastre. Atunci când vorbim despre lucrurile 
comune, suntem în pace, dar atunci când vorbim despre Hristos şi dragostea Sa, suntem înălţaţi în 
atmosfera Sa. Există semne, şi cineva poate spune în funcţie de conversaţie cât de mult a avansat un 
creştin. Vom discuta despre aceasta. Aici lucrează Satan pentru a ne menţine tăcuţi, un fel de 
constrângere de a ne trage departe de subiectele religioase. Dacă suntem cu adevărat străini şi 
călători, despre ce vom vorbi cel mai mult? Dacă ni s-ar lăsa o moştenire prin care să ne putem 
stabili identitatea, ce am face? Am vorbi despre viitorul din faţa noastră, nu? Ei bine, ne aşteaptă o 
moştenire. Dacă suntem ai lui Hristos, atunci suntem sămânţa lui Avraam şi moştenitori potrivit 
făgăduinţei. Atunci, ne-am dovedit titlul? Le-am spus fraţilor noştri despre viitorul nostru? 

Aceste lucruri, fraţilor, sunt realităţi. Nu există nici o umbră pe care să n-o putem străpunge. 
Există adevăr în promisiunile lui Dumnezeu pentru cei ce rămân credincioşi. Dacă suntem cu 
adevărat ai lui Hristos, acest lucru se va da pe faţă nu numai în căminele noastre, ci şi în relaţia pe 
care o avem cu vecinii noştri. Aduceţi religia voastră în cămine, la vecini şi în afaceri. Atunci când 
ajungem la punctele dificile din vieţile noastre, unde ne este ajutorul? „Nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu Sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.” Noi dorim să fim într-o poziţie 
în care să putem pretinde aceste promisiuni. Noi nu suntem izolaţi, ci avem influenţă asupra altora, 
şi avem o responsabilitate văzând că influenţa noastră este mereu exercitată pentru Dumnezeu şi 
adevărul Său. Există prea multă pasare a responsabilităţilor de la unul la altul şi ne pierdem din 
vedere propria individualitate. Influenţa noastră pentru Dumnezeu ar trebui să fie activă. Dacă nu 
există nici o diferenţă de religie, responsabilităţile sunt aceleaşi. Nu puteţi scăpa de acest lucru, şi 
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trebuie să răspundeţi pentru el. Dumnezeu ne înconjoară cu circumstanţe şi oportunităţi iar noi va 
trebui să dăm socoteală pentru ele. De aceea ne este dată această viată; pentru a ne pregăti pentru 
viitor, iar la judecată atunci când vom sta înaintea Sa, deconectaţi de această lume, întrebarea va fi 
nu referitoare la bani, influenţă sau ceilalţi oameni, ci despre caracter – orice nu se potriveşte aici, 
reprezintă un insucces. Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi copiii Săi, iar El nu poate fi înşelat. „Cunosc 
faptele tale.” Acest lucru este încurajator pentru creştin, dar este adevărat şi în ceea ce-i priveşte pe 
ceilalţi. „Cunosc faptele tale” este spus şi păcătosului de asemenea. Dumnezeu ne cere să fim 
sinceri cu noi înşine şi cu El. Nu-L putem înşela. Orice minciună va reprezenta un insucces. Ar 
trebui să ne gândim în mod serios la aceste lucruri şi să căutăm acel ajutor care ne va face capabili 
de a le vedea în adevărata lumină. Dumnezeu este răbdător şi plin de milă şi ne cheamă la El, în 
ciuda necredinţei noastre. Să ne gândim cum an după an ne-am întors de la Dumnezeu şi cât de 
răbdător ne-a aşteptat, şi cum, atunci când ne întoarcem, El ne aşteaptă pe când suntem încă departe. 
Nu ar trebui să fim plini de mulţumire? Atunci când spiritul Său ne îndeamnă să venim la El şi să 
avem viaţa veşnică, ar trebuie să-I fim recunoscători şi să-L ascultăm, şi atunci când ne decidem să-
L urmăm pe Hristos, cât de grijulii ar trebui să fim să umblăm pe măsura chemării care ne-a fost 
adresată. „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.” 

Întâlnirea de după-amiază a fost consacrată discuţiilor referitoare la şcoală, iar profesorul Prescott 
a vorbit. El a spus că doreşte să prezinte câteva chestiuni practice. Referitor la lucrarea noastră ca 
popor, deseori se ridică întrebarea: „Cât timp ar trebui să consacre tinerii noştri pentru a participa la 
şcolile publice?” Nu se poate oferi un răspuns general. Depinde foarte mult de vârstă şi de 
posibilităţile anterioare. Ei trebuie să aibă timpul necesar maturizării şi experienţei creştine. Este 
regretabil dacă sunt zoriţi mai devreme. Ca regulă, eu am sfătuit o amânare de cel puţin doi ani. 
Predomină părerea că tot ceea ce este necesar pentru a primi educaţia necesară este angajarea în 
lucrare, iar acest lucru este adevărat, dar problema este că noi avem propriile noastre idei. Credeţi 
că necesită mai puţină pregătire să prezinţi adevărurile lui Dumnezeu decât să lucrezi în aceeaşi 
direcţie în şcolile noastre publice pe poziţii similare? Necesită o concepţie mai largă a ceea ce se 
cere pentru a avea o concepţie adecvată despre acest subiect. Necesită pregătire şi educaţie, şi apoi 
vine necesitatea ajutorului lui Dumnezeu – educaţia şi pregătirea fiind lucrurile de care are nevoie 
poporul nostru pentru a lucra mai cu succes pentru Dumnezeu. Dacă am fi adoptat vederi mai largi 
despre nevoile noastre cu zece ani în urmă, nu am fi fost paralizaţi din cauza nevoii de ajutoare 
competente. „Nimeni nu poate fi prea educat pentru a deveni un discipol umil al lui Hristos.” Dacă 
aveţi tineri capabili de o educaţie înaltă, încurajaţi-i la aceasta. Dacă pregătirea religioasă merge 
mână în mână cu educaţia, este mai sigur să le fie oferită o educaţie înaltă. Avem mai multă nevoie 
de cultivare, rafinament şi educaţie în lucrarea noastră. Este un lucru minunat a combina elevarea cu 
umilinţa, pentru că ele aparţin una celelalte. Educaţia, cultura, rafinamentul şi umilinţa trebuie să 
meargă împreună în lucrarea noastră. Unii cred că educaţia îl va înnobila pe cel ce o are şi îl va 
ridica deasupra educaţiei normale. Asemenea educaţie trebuie dispreţuită. Aceasta nu este adevărata 
educaţie. Este slavă, o mărire exterioară. Educaţia pe care o dorim noi este aceea care îl face pe 
tânăr să iubească mai mult pe părintele bătrân şi căminul. Adevărata educaţie realizează acest lucru, 
ne face să ne iubim unul pe celălalt, pe Dumnezeu şi lucrarea Sa din ce în ce mai mult. Acest gen de 
pregătire trebuie să fie introdusă în căminele noastre. Dacă vom locui împreună cu Dumnezeu şi 
dacă El trebuie să fie Dumnezeul nostru, şi noi trebuie să fim pregătiţi să locuim împreună cu El. 
Oferiţi-le tinerilor care sunt capabili de acest lucru o pregătire completă. 

Un alt punct. De ce este atât de necesar să cheltuim atât de mult? Nu putem închiria câteva 
camere? Ba da, şi cred că şcoala ar fi cu mult mai ieftină. Noi nu avem numai de educat, ci trebuie 
să învăţăm şi religie de asemenea, trebuie să dezvoltăm moralul şi mentalitatea acestor tineri. Pentru 
a face acest lucru ne trebuie influenţele căminului. Casele noastre costă mai mult decât şcolile 
noastre. Mai degrabă aş renunţa la sala de clasă decât la casă. Acum, aţi dori să vă mutaţi acolo 
unde este şcoala, sau să-i trimiteţi pe copii la nişte familii, sau în cadrul şcolii? Depinde de modul în 
care gândiţi şi de cum vă este familia, dar dacă şcoala de acasă ar fi ceea ce trebuie să fie, acela este 
cel mai bun loc pentru copilul vostru, şi dacă acum este ceea ce ar trebui să fie, mai bine renunţaţi la 
alte planuri. Privind la dezvoltarea mentală şi morală a tinerilor noştri de la an la an, am simţit că 
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valoarea lor nu poate fi estimată în funcţie de bani. 
Atunci s-a înaintat o moţiune pentru a se lua o decizie în legătură cu rezoluţia despre şcoală. Apoi 

s-a dat citire rezoluţiei. Ca răspuns la întrebările referitoare la locaţia şcolii, s-a afirmat că rezoluţia 
prezentă plănuieşte o şcoală aşezată în partea de sud-vest, dar dacă se decide ridicarea unei singure 
şcoli, atunci ar trebui amplasată la vest de Mississippi şi ar fi suficientă pentru cele nouă conferinţe 
dintre acel râu şi munţii Rocky. Domnişoara Parsons, Landis şi alţii au vorbit pe scurt, balanţa 
părerilor părând să fie în favoarea unei şcoli în Kansas. Domnul L. J. Rousseau a spus că el nu vede 
problema de a decide dacă şcoala ar trebui să fie în Kansas sau în altă parte. Noi ar trebui să ne 
gândim la alţii ca la noi înşine şi ar trebui să facem ce este mai bine pentru toţi copiii. În replică, s-a 
afirmat că zece acrii de teren ar trebui să fie minimum pentru o şcoală. 

Apoi s-a trecut la îmbunătăţirea amendamentului pentru a include toate conferinţele din vestul 
Mississippi şi de la est de munţii Rocky, în vederea unei şcoli aşezată în partea centrală. După 
îndelungi discuţii, a fost concepută o moţiune, iar conferinţa a fost suspendată pentru o reuniune cu 
preşedintele. 

 
Scena de închidere 

 
Adunarea de Tabără, Ottawa, Kan., 27 Mai – Scena de închidere a constat în botezul a 33 de 

candidaţi. Prezbiterul W. W. Stebbins a oficiat. Podul şi malurile râului au fost pline cu spectatori. 
Din toate punctele de vedere, aceasta a fost cea mai de succes şi cu cea mai mare participare 
întâlnire a acestei denominaţiuni din statul nostru. 
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