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1876
Multele beneficii ale vieții active, în aer liber

Ar fi bine pentru voi să vă lăsați deoparte grijile complicate și să vă
găsiți un loc retras la țară unde nu există o influență așa de puternică să
degradeze principiile morale ale tineretului.
Este adevărat că la țară nu veți fi eliberați cu totul de neplăcere și de
griji complicate; dar acolo veți evita multe rele și veți închide ușa unui
potop de ispite ce amenință să ia în stăpânire mintea copiilor voștri. Ei
au nevoie de ocupație și varietate. Monotonia casei lor îi face neliniștiți
și iritabili, iar ei au căzut în obiceiul de a se amesteca cu băieții
orașului, obținând astfel o educație de stradă.
Ar fi foarte bine folositor pentru ei să trăiască la țară; o viață activă,
în aer liber, le-ar dezvolta sănătatea minții și a trupului. Ei ar trebui să
aibă o grădină pe care s-o cultive și în care pot găsi atât plăcere, cât și
ocupație folositoare. Cultivarea folorilor și a altor plante tinde să
îmbunătățească gustul și judecata, în timp ce o cunoaștere a creațiunii
lui Dumnezeu, folositoare și frumoasă, are o influență rafinatoare și
înobilatoare asupra minții, îndreptând-o către Creatorul și Maestrul
tuturor. – Testimonies, vol.4, p.136. (1876)

1882
Pericolele Orașelor
Puţini îşi dau seama de importanţa de a ne feri, pe cât este posibil,
de toate tovărăşiile ce nu sunt prietene cu viaţa religioasă. Puţini sunt
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aceia care, în alegerea anturajului, fac din prosperitatea lor spirituală
primul lucru pe care îl iau în consideraţie.
Părinţii se îngrămădesc cu familiile lor în oraşe, pentru că gândesc
că aici le este mai uşor să obţină mijloace de trai decât la ţară. Copiii,
neavând ce face atunci când nu sunt la şcoală, capătă o educaţie a
străzii. Datorită unor tovărăşii rele, ajung să-şi formeze obiceiuri
vicioase şi destrăbălate. Părinţii văd toate acestea; dar se cere sacrificiu
pentru a le corecta abaterile şi ei stau acolo unde se află, până când
Satana obţine un control deplin asupra copiilor lor.
Mai bine să sacrifici orice consideraţie lumească decât să pui în
primejdie sufletele preţioase care ţi-au fost încredinţate. Ei vor fi
asaltaţi de ispite şi trebuie învăţaţi să le facă faţă; dar este de datoria ta
să pui capăt oricărei influenţe, să renunţi la orice obicei, să rupi orice
legătură ce te reţine de la o consacrare liberă şi deschisă, a ta şi a
familiei tale, lui Dumnezeu.
În loc să vă grămădiţi în oraşe, căutaţi pentru copiii voştri un loc cât
mai retras cu putinţă, apărat de ispite, şi acolo instruiţi-i şi educaţi-i
pentru a fi de folos. Profetul Ezechiel enumeră astfel cauzele ce au dus
la păcatul Sodomei şi la nimicirea ei: „Era îngâmfată, trăia în belşug şi
într-o linişte nepăsătoare, ca şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui
nenorocit şi celui lipsit”. Toţi aceia care vor scăpa de soarta Sodomei
trebuie să se ferească de comportarea care a adus judecăţile lui
Dumnezeu asupra cetăţii nelegiuite. -Testimonies, Vol 5, pp.232,233.
(1882)
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1885
Semanlul pentru fugă
Nu este acum timpul potrivit pentru poporul lui Dumnezeu să-și
fixeze afecțiunile în adunarea comorilor lor în lume. Nu este departe
timpul când, ca și ucenicii de la început, vom fi forțați să ne căutăm
refugiul în locuri pustii și singuratice. După cum asedierea
Ierusalimului de către armatele romane a fost semnalul de fugă pentru
creștinii idei, tot la fel preluarea puterii de către națiunea noastră
(americană) în a decreta și impune sabatul papal va fi o avetizare
pentru noi.
Atunci va fi timpul să părăsim orașele mari, pregătindu-ne pentru
părăsirea celor mai mici pentru a pleca în case retrase din locuri izolate
între munți. Acum, în loc de a căuta locuințe scumpe aici, ar trebui să
ne pregătim să ne mutăm într-o patrie mai bună, o patrie cerească. În
loc de a ne cheltui mijloacele în satisfacere de sine, ar trebuie să
învățăm să economisim. – Testimones for the church, vol.
5,pp.464,465(1885)

1892
Cum trebuie să se simtă îngerii
Mă gândesc cum trebuie să se simtă îngerii văzând apropiindu-se
sfârșitul și pe aceia care pretind a avea cunoașterea lui Dumnezeu și a
lui Isus Hristos pe care L-a trimis El, înghesuindu-se laolaltă,
colonizând, participând la adunări și simțindu-se descurajați și
nesatisăcuți dacă nu există predici multe de care să beneficieze sufletele
lor și să fie întărită biserica în timp ce ei practic nu fac nimic. – Letter,
16 e, 1892.
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1893
Sfat și avertizare pentru cei care anticipează părăsirea
orașelor
Scrisoarea dumitale, fratele meu, îmi spune că muți sunt profund
agitați să plece din Battle Creek. Este nevoie, mare nevoie, ca această
lucrare să fie făcută și asta acum. Cei care au simțit, în sfârșit, că
trebuie să fac o mutare să n-o facă în pripă, din entuziasm, într-un mod
nechibzuit sau în așa fel încât mai târziu să regrete profund că s-au
mutat…
Luați seama ca nu cumva să existe mișcări pripite în ascultarea de
sfatul de a vă muta din Battle Creek. Nu faceți nimic fără a căuta înțelep
ciunea de la Dumnezeu care a promis s-o dea cu mână largă și fără
mustrare tuturor celor care o cer. Tot ceea ce poate face cineva este să
avertizeze și să sfătuiască pe aceia care sunt convinși cu privire la
datoria de a se muta, apoi să-i lase sub călăuzirea lui Dumnezeu, cu
întreaga inimă deschisă pentru a învăța și asculta de El.
Sunt tulburată când mă gandesc la faptul că ar putea să fie chiar unii
din învățătorii noștri care au nevoie să fie mai echilibrați, cu o judecată
sănătoasă. Mesagerilor care duc lumii noastre solia harului și în care
oamenii au încredere li se va cere sfatul. Mare precauție trebuie să fie
exersată de acești bărbați care nu au o experință adevărată în lucrurile
practice ale vieții și care vor fi în primejdia de a sfătui, ignorând la ce îi
va conduce aceasta pe alții să facă.
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DARUL DE A SFĂTUI
Unii bărbați au o înțelegere a lucrurilor, având capacitatea de a
sfătui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. În momente în care cauza
lui Dumnezeu are nevoie de îndemnuri sănătoase, solemne și solide, ei
pot spune acele cuvinte ce vor conduce mințile încurcate și care se află
în întuneric, să vadă ca pe o străfulgerare iute de lumină, calea pe care
s-o urmeze, cum și răspunsul la întrebarea care le ținuse în uimire și
încurcătură în săptămâni și luni de cercetare. E o descoperire, o
limpezire a cărării dinaintea lor și Domnul Și-a lăsat lumina să
pătrundă , iar ei văd că primesc răspuns la rugăciuni și calea le este
arătată clar. Pot fi date unele sfaturi pripite – doar să iasă din Battle
Creek, deși nu exsită nimic definit în mod clar cu privire la
îmbunătățirile ce le vor face pentru ei sau pentru alții în înaintarea
spirituală dacă fac aceast.

LUAȚI ÎN CONSIDERAȚIE, CU ATENȚIE, FIECARE
MIȘCARE
Fiecare să-și ia timp să se gândească cu atenție și să nu fie ca omul
din parabolă care a început să construiască fără a fi în stare să termine
construcția. Na-r trebui să se facă nici o mutare fără ca totul să fie cu
grijă luat în considerare și cântări… Fiecărui om i-a fost încredințată o
lucrare în funcție de capacitățile lui. Atunci el să nu se miște cu ezitare,
ci cu hotărâre, totuși încrezându-se umilit în Dumnezeu.
Pot exista unii care se vor grăbi să facă ceva și să intre în unele
afaceri despre care nu știu nimic. Dumnezeu nu cere asta. Gândiți cu
sinceritate și rugăciune, studiind Cuvântul cu toată atenția, cu mintea și
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inima trează pentru a auzi vocea lui Dumnezeu… A înțelege voia lui
Dumnezeu este un lucru mare…
NEVOIA DE PLANURI BINE DEFINITE
Adresez aceste cuvinte bisericii din Battle Creek, să umble în
sfaturile Domnului. Este necesară mutarea voastră – a multora din
Battle Creek - și de asemenea e necesar să aveți planuri bine definite cu
privire la ce veți face când veți ieși din Battle Creek. Nu plecați în pripă
fără să știți ce faceți … Doresc să avem generali, bărbați înțelepți,
prudenți și bine echilibrați care vor fi sfătuitori siguri, care au ceva
înțelegere a naturii umane și care știu să îndrume și să sfătuiască în
frică de Dumnezeu.
EXPERIENȚA NOUĂ ESTE ÎNSOȚITĂ DE PERICOL
Am văzut că fiecare fază nouă a experienței în biserică este însoțită
de pericol din cauză că unii aud lucruri tari. În timp ce unii învățători
pot fi puternici și eficienți în predarea doctrinelor biblice, nu toți vor fi
bărbați cu o cunoaștere a vieții practice și nu toți vor putea să sfătuiască
în siguranță mințile încurcate. Ei nu discern situațiile complicate ce vin
în mod obligatoriu asupra fiecărei familii care va face o schimbare. De
aceea toți să fie atenți la ceea ce spun: dacă nu cunosc gândurile lui
Dumnezeu în anumite chestiuni, să nu vorbească niciodată din
considerente bănuite sau presupuse. Dacă ei nu știu nimic definit, s-o
spună, iar individul să se sprijine deplin pe Dumnezeu. Să se facă multă
rugăciune, chiar cu post, ca nimeni să nu umble în întuneri, ci să umble
în lumină după cum Dumnezeu este lumină…
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UMBLAȚI CU PRUDENȚĂ
Nimic să nu fie făcut într-un mod dezordonat cu mari sacrificii sau
pierderi de proprietate din cauza unor vorbiri arzătoare și impulsive ce
stârnesc un entuziasm care nu este după voia lui Dumnezeu ca, în felul
acesta, o biruință ce trebuie câștigată neaparat, să fie transformată întro înfrângere datorită lipsei de moderație înțeleaptă, de gândire
corespunzătoare de principii și de scopuri sănătoase. În această
chestiune să existe tact înțelept și nevăzut care este Dumnezeu.
Elemente omenești se vor lupta pentru supremație și poate fi făcută o
lucrare ce nu poartă semnătura lui Dumnezeu. Acum rog pe fiecare să
nu privească cu prea multă tărie și încredere la sfătuitorii omenești, ci
să privească în modul cel mai stăruitor la Dumnezeu care este înțelept
în sfat. Supuneți căile și voința voastră căilor și voinței lui Dumnezeu…
CONSECINȚA MIȘCĂRILOR PRIPITE
Dacă unii s-ar muta în grabă fugind din Battle Creek și ar fi duși în
descurajare, nu se vor gândi la ei înșiși că s-au mutat în mod
imprudent, ci îi vor învinui pe alții care au adus o presiune asupra lor
ca s-o poarte. Toată încurcătura și înfrângerea lor va fi pusă în seama
acelora la care n-ar trebui să se gândească…
Acum, chiar acum este timpul când primejdiile ultimelor zile se
îngroașă în jurul nostru și avem nevoie de bărbați înțelepți ca sfătuitori,
nu bărbați care vor simți că au datoria să stârnească și să creez
dezordine, dar care nu pot să dea un sfat înțelept, să organizeze și să
aranjeze ca fiecare inițiativă să scoată ordine din confuzie, odihnă și
pace din ascultare de Cuvântul Domnului. Fiecare om să se afle în locul
său adevărat, lucrând pentru Maestru, potrivit cu capacitățile sale…
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Cum se va face aceasta ? ”Luați jugul Meu asupra voastră”, spune
Domnul Isus Hristos care v-a cumpărat cu propiul Lui sânge prețios și
ai cărui slujitori și proprietate sunteți și … ”învățați de la Mine: căci Eu
sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele
voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.” Dacă
fiecare va veni la Isus într-un spirit gata să fie învățat și cu căință a
inimii, atunci mintea lui se află în condiția de a fi instruită,de a învăța
de la Isus și de a asculta de poruncile Lui…
ADUCEȚI ORICE PLAN ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU
Nu se poate să avem o credință slabă acum; nu putem fi într-o
atitudine de nepăsare, indolență și inactivitate. Trebuie să fie folosită
fiecare iotă de abilitate și trebuie depusă gândire ascuțită, calmă și
profundă. Înțelepciunea oricărui agent omenesc nu este suficientă
pentru planificare și invenție în aceste timpuri. Aduceți fiecare plan
înaintea lui Dumnezeu cu post, și cu umilirea sufletului înaintea
Domnului Isus și încredințați-I Lui căile voastre. Făgăduința sigură este
că El vă ca îndruma pașii. Resursele Lui sunt infinite. Sfântul lui Israel,
care cheamă oștirea cerului pe nume ține stelele cerului în poziția lor,
vă are în pază pe fiecare în parte…
Aș vrea ca toți să-și poată da seama ce posibilități există pentru toți
cei care Îl fac pe Hristos tăria și siguranța lor deplină. Viața ascunsă cu
Hristos în Dumnezeu are întodeauna un refugiu și poate spune: ”Pot
totul în Hristos care mă întărește”.
Voi lăsa în seama voastră această problemă; căci am fost îngrijorată
și tulburată cu privire la primejdiile ce-i asaltează pe toți cei din Battle
Creek, ca nu cumva să se mute în mod nechibzuit și vrăjmașul să
9
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profite. Nu trebuie să fie așa deoarece dacă umblăm smeriți cu
Dumnezeu, vom umbla în siguranță. – Letter 45, 1893.

1894
Trimiteți-vă copiii la școlile din orașe, unde fiecare fază a ispitei
așteaptă să-i atragă și să-i demoralizeze, iar lucrarea de formare a
caracterului va fi de zece ori mai grea, atât pentru părinți, cât și pentru
copii. – Fundamentals of Christian Education, p.326. (1894)
Cu o bucată de pământ și o casă confortabilă
Pământul trebuie făcut să-și ofere tăria; dar fără binecuvântarea lui
Dumnezeu acesta nu poate face nimic. La început, Dumnezeu privise la
tot ce făcuse și le-a declarat foarte bune. Blestemul a fost adus asupra
pământului ca rezultat al păcatului. Dar să sporească acest blestem din
cauza înmulțirii păcatului ? Ignoranța își face lucrarea sa dăunătoare.
Robii leneși măresc răul prin obiceiurile lor de indolență. Mulți nu vor
să-și câștige pâinea prin sudoarea frunții și refuză să cultive solul. Dar
pământul are binecuvântări ascunse în adâncimile lui pentru aceia care
au curaj, voință și perseverență ca să-i adune comorile. Tații și mamele
care au o bucată de pământ și o casă confortabilă, sunt împărați și
împărătese.
Mulți fermieri nu au reușit să obțină rezultate adecvate de la
pământul lor și au privit lucrul acesta ca fiind o ocupație înjositoare; ei
nu văd că în el există o binecuvântare pentru ei și pentru familiile lor.
Tot ce pot discerne este doar semnul sclaviei. Livezile lor sunt neglijate,
semințele nu sunt semănate la timpul potrivit, iar cultivarea solului
este doar o lucrare superficială. – Fundamentals of Christian
Education, pp.326.327. (1894)
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1895
Extindeți-vă și măriți-vă, dar nu la un centru
Poporul este încuraja să se concentreze în Battle Creek, iar ei își
plătesc zecimea și își oferă influența la clădirea unui Ierusalim modern
care nu este după porunca lui Dumnezeu. Îm acest fel, li se taie altor
locuri avantajele pe care ar trebui să le aibă. Extindeți-vă și măriți-vă,
dar nu într-un singur loc. Mergeți și înființați centre de influență în
locuri unde nimic sau aproape nimic nu s-a făcut. Rupeți grupările
voastre consolidate; răspândiți razele de lumină salvatoare și revărsați
lumina în colțurile întunecate ale pământului. – Testimonies to
Ministers, pp.254.255. (1895)

1897
Grăbiți-vă să fiți gata
Când puterea acordată împăraților este aliată cu bunătatea, este din
cauză că cel din poziție de răspundere se află sub porunca divină. Când
puterea este aliată cu răul, este aliată cu forțele satanice și va lucra la
distrugerea acelora care alcătuiesc propietatea lui Dumnezeu. Lumea
protestantă a așezat un sabat idol în locul unde ar trebui să fie sabatul
Domnului și calcă pe urmele papalității. Pentru acest motiv, văd că este
o necesitate pentru poporul lui Dumnezeu să se mute din orașe în
locuri retrase la țară unde să-și poată cultiva pământul și să-și crească
propiile produs. În felul acesta, ei își pot crește copiii cu obiceiuri
simple și sănătoase. Eu văd necesitatea de a ne grăbi să pregătim toate
lucrurile pentru criză. – Letter 90, 1897.
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1899
Lecții de la Enoh și Lot
Ca popor a lui Dumnezeu care păzește poruncile Lui, trebuie să
părăsim orașele. Așa cum a făcut Enoh, noi trebuie să lucrăm în orașe
dar nu să locuim în ele. – Evanghelism , p.78,79 (1899

1900
Un spirit nehotărât
Nu am putut dormi mai mult de ora două azi dimineață. În timpul
nopții am avut un vis. Îndemnam stăruitor niște familii să se folosească
de mijloacele arătate de Dumnezeu și să plece din orașe ca să-și salveze
copiii. Unii zăboveau nefăcând nici un efort hotărât.
Îngerii îndurării au grăbit pe Lot, pe soția și ficele lui luându-i de
mână. Dacă Lot s-ar fi grăbit așa cum dorea Domnul, soția lui nu s-ar fi
prefăcut într-un stâlp de sare. Lot a îngăduit prea mult un spirit
șovăitor. Să nu fim ca el. Aceeași voce care l-a avertizat pe Lot să
părăsească Sodoma ne îndeamnă și pe noi: ”Ieșiți din mijlocul lor și
despărțiți-vă de ei… nu vă atingeți de ce este necurat” 2 Corinteni 6:17.
Aceia care ascultă acest avertisment vor găsi un refugiu. Fiecare să fi cu
băgare de seamă și să caute să-și salveze familia. Să se încingă pentru
lucru. Dumnezeu va descoperi pas cu pas ce să facă mai departe.
Ascultați vocea lui Dumnezeu care vorbește prin apostolul Pavel:
”Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cutremur. Căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și
voința și înfăptuirea.” Filipeni 2:12,13. Lot mergea prin câmpie cu pași
înceți și fără voință. El s-a asociat cu răufăcători timp atât de
îndelungat încât n-a putut să vadă primejdia în care se afla până când
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soția lui a rămas pentru totdeauna un stâlp de sare în câmpie. – Review
and Herald, 11 decembrie 1900.
Înainte de a cădea nenorocirea
Înainte ca pedepsele ce nu mai pot fi reţinute să vină asupra
locuitorilor pământului, Domnul invită pe toţi aceia care sunt cu
adevărat israeliţi să se pregătească pentru evenimentul acela.
Părinţilor, El le dă avertismentul: "Aduceţi-vă copiii în casele voastre;
ţineţi-i departe de aceia care dispreţuiesc poruncile lui Dumnezeu, care
propagă şi practică răul. Ieşiţi cât mai repede cu putinţă din oraşele
mari. Înfiinţaţi şcoli ale comunităţii. Daţi copiilor voştri Cuvântul lui
Dumnezeu ca bază a întregii lor educaţii. Testimonies, vol.6, p.195
(1900)

Sunt instruită de Domnul să avertizez poporul nostru să nu se adune
în orașe ca să găsească locuințe pentru familiile lor. Sunt instruită să le
spun taților și mamelor: Nu eșuați în a vă ține copiii în perimetrul
teritoriului casei voastre. – Manuscris 81, 1900.
Pământul ne va asigura necesitățile
Dacă pământul este cultivat, cu binecuvântarea lui Dumnezeu ne va
asigura necesitățile. Nu trebuie să fim descurajați de lucrurile
trecătoare din cauza eșecului aparent, nici să nu fim mâhniți din cauza
întârzierii. Ar trebui să lucrăm pământul cu voioșie, speranță și
recunoștință, crezând că el ține în sânul lui rezerve bogate, mai bine
bogate decât aur și argint, pentru ca lucrătorul credincios să le culeagă.
Este greșit să fie acuzat de zgârcenie. Cultivat în mod corespunzător și
inteligent, pământul își va da comorile pentru beneficiul omului.
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Munții și dealurile se schimbă; pământul se învechește ca o haină; dar
binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă în pustie pentru
poporul Lui, nu va înceta niciodată.
Timpuri serioase ne stau în față, iar familiile au mare nevoie să iasă
din orașe, la țară, ca adevărul să poată fi dus la drumurile cât și la
gardurile pământului. Mult depinde de alcătuirea planurilor noastre
potrivit cu Cuvântul Domnului și de îndeplinirea lor cu energie
perseverentă. Mai mult depinde de activitatea consacrată și de
stăruință decât de geniu și de învățătură din cărți. Toate talentele și
capacitățile date ființelor omenești, dacă nu sunt folosite, au doar
puțină valoare.
O întoarcere la metodele mai simple va fi apreciată de copii și
tineret. Lucrul în grădină și pe câmp va fi o schimbare plăcută de la
rutina obositoare a lecțiilor abstracte în care n-ar trebui niciodată să fie
închisă mintea lor tânără. Va fi prețios mai ales pentru copilul nervos
care găsește lecțiile din cărți obositoare și greu de amintit. Pentru el
există sănătate și fericire în studiul naturii; iar impresiile făcute nu i se
vor șterge din minte pentru că vor fi asociate cu obiecte ce se află mereu
înaintea lui. – Testimonies, vol. 6, pp.178.179. (1900)

1902
Ramuri industriale pentru familiile din orașe
Credincioșii care trăiesc acum în orașe vor trebui să se mute la țară
ca să-și poată salva copiii de la distrugere. Trebuie acordată atenție
organizării de întrepinderi în care să fie angajate aceste familii. Aceia
care se ocupă de activitatea la __ și __ ar trebui să vadă ce poate fi
făcut de aceste instituții pentru a întemeia astfel de ramuri industriale
14
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așa încât cei din poporul nostru, care doresc să părăsească orașele, să
poată găsi case modeste fără mari cheltuieli și să poată găsi de lucru.
Atât la __ cât și la __ exită semne distinctive favorabile și încurajatoare
pentru dezvoltarea acestui plan. Studiați-le.
Nu se poate specifica tot ceea ce trebuie făcut înainte de a începe.
Rugați-vă cu privire la acest lucru și amintiți-vă că Dumnezeu este la
cârmă și dirijează lucrarea diferitelor proiecte. Un loc în care lucrarea
este condusă în mod corect este un exemplu pentru alte locuri. Nu
trebuie să existe îngustime sau egoism în lucrul făcut și acesta trebuie
plasat pe o temelie simplă și rațională. Toți să fie învățați nu doar să
afirme adevărul ca adevăr, ci să-l exemplifice în viața zilnică. – Letter
25, 1902.
Dumnezeu își va ajuta poporul
Părinții pot cumpăra case mici la țară cu teren pentru cultivat unde
să poate avea livezi și să poată crește zarzavaturi și fructe mici care să ia
locul cărnii atât de dăunătoare vieții din sângele ce circulă prin vene. În
astfel de locuri, copiii nu vor fi înconjurați de influențele degradante ale
vieții de oraș. Dumnezeu își va ajuta poporul să găsească astfel de case
în afar orașelor. – Medical Ministry, p.310. (1902).
Lucrând în orașe dinafara lor
Pe cât este posibil, instituțiile noastre ar trebui să fie așezate în afara
orașelor. Trebuie să avem lucrătorri pentru aceste instituții, iar dacă
acestea se află în orașe înseamnă că familiile poporului nostru trebuie
să se localizeze aproape de ele. Dar nu este voia lui Dumnezeu ca
poporul Lui să se stabilească în orașe unde există continuă agitație și
confuzie. Copiii lor trebuie să fie scutiți de aceasta deoarece întregul
15
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sistem este demoralizat din cauza grabei, vitezei și zgomotului. Domnul
dorește a poporul Lui să se mute la țară unde să aibă grădină, să-și
crească propriile fructe și legume și unde copiii lor pot fi aduși în
contact direct cu lucrările lui Dumnzeu din natură. Solia mea este:
scoateți-vă familiile din orașe.
Adevărul trebuie spus, fie că oamenii vor asculta, fie că nu vor
asculta. Orașele sunt pline de ispite. Trebuie să ne planificăm lucrarea
în așa fel încât să-i ținem pe tinerii noștri cât mai departe posibil de
această contaminare.
În orașe trebuie să se lucreze dinafara lor. Solul Domnului a spus:
”Orașele să nu fie avertizate ? Ba da ; dar nu de poporul lui Dumnezeu
locuind în ele , ci vizitându-le pentru a le avertiza de ceea ce vine
asupra pâmântului.”- Letter, 182, 1902.
Noi trebuie să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii în
eforturile noastre de a cumpăra propietăți la țară cu prețuri mici, iar
din aceste centre să lucrăm în orașe. – Special Testimonesc, Seriesc B,
No. 14, p.7. (1902)
Orașele vor fi pedepsite
de judecățile lui Dumnezeu
S-a apropiat timpul când oraşele vor fi lovite de judecăţile lui
Dumnezeu. Peste puţin timp, oraşele acestea vor fi zguduite în chip
îngrozitor. Indiferent cât de mari şi cât de tari ar fi aceste clădiri,
indiferent câte măsuri s-au luat împotriva focului, să se atingă numai
Dumnezeu de aceste clădiri şi în câteva minute sau în câteva ore ele ar
fi în ruină.
16
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Nelegiuitele oraşe ale lumii noastre vor fi măturate de mătura
nimicirii. În nenorocirile care se abat acum asupra unor clădiri mari
sau asupra unor mari părţi de oraş, Dumnezeu ne arată ce se va
întâmpla cu întregul pământ. – Testimonies , vol. 7, p. 82-83 (1902)
Apropierea iminentă a judecăților lui Dumnezeu
Există motive pentru care n-ar trebui să construim în orașe. – Letter
158, 1902
Să ne păstrăm individualitatea
De ani de zile mi s-a dat o lumină specială cu privire la faptul că nu
trebuie să ne concentrăm lucrarea în oraşe. Agitaţia şi zăpăceala de care
sunt pline oraşele acestea, stările de lucruri aduse de uniunile
muncitoreşti şi de greve, se dovedesc a fi o mare piedică pentru
lucrarea noastră. Oamenii caută să aducă pe aceia care sunt angajaţi în
diferite meserii sub robia unor anumite uniuni. Nu este planul lui
Dumnezeu acesta, ci planul unei puteri pe care noi în nici un caz nu ar
trebui să o recunoaştem. Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte;
nelegiuiţii se leagă în mănunchiuri gata să fie arse.
Noi trebuie să folosim acum toate puterile cu care am fost înzestraţi
pentru a face cunoscută lumii ultima solie de avertizare. În lucrarea
aceasta noi trebuie să ne păstrăm individualitatea. Nu trebuie să ne
unim cu societăţi secrete sau cu uniuni muncitoreşti. Noi trebuie să fim
liberi în Dumnezeu, privind pururea la Hristos pentru a primi
învăţătură. Toate mişcările noastre trebuie făcute cu înţelegerea
însemnătăţii lucrării ce trebuie făcută pentru Dumnezeu. – Testimonies
vol. 7, p.84, (1902)
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Uniuni ce sunt sau vor fi formate
Aceia care pretinde a fi copiii lui Dumnezeu nu trebuie în nici un fel
să se unească cu sindicatele ce sunt formate sau cu cele ce se vor forma.
Domnul interzice aceasta. Nu pot aceia care studiază profețiile să vadă
și să înțeleagă ce este înaintea noastră ? – Letter 201, 1902.

1903
Să nu așteptați ca vreo minune
să schimbe rezultatele unui drum greșit
Privesc aceste flori și de câte ori le văd mă gândesc la Eden. Ele sunt
o expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Astfel, El ne dă în această
lume să gustăm puțin din Eden. Vrea să ne desfătăm în lucrurile
frumoase ale creațiunii Sale și să vedem în ele o expresie a ceea ce vrea
să facă pentru noi.
El vrea să trăim acolo unde avem loc destul. Poporul Său nu trebuie
să se îngrămădească în orașe. El vrea ca aceștia să-i scoată familiile din
orașe ca să se poată pregăti mai bine pentru viața veșnică. În scurt
timp, va trebui să părăsească orașele.
Aceste orașe sunt pline cu tot felul de răutăți: bătăi, omoruri și
sinucideri. Satana se află în ele, controlându-i pe oameni în lucrarea
lor de distrugere. Sub influența lui, ei ucid de dragul uciderii și vor face
aceasta din ce în ce mai mult…
Dacă ne așezăm sub influențe inacceptabile, putem aștepta ca
Dumnezeu să facă o minune pentru a schimba rezultatele căii noastre
18
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greșite ? Nu, deloc. Ieșiți din orașe cât de repede posibil și cumpărați o
bucată mică de pământ unde puteți avea o bucată de grădină, unde
copiii voștri pot privi florile cum cresc și pot învăța de la ele lecții de
simplitate și curăție. – General Conference Bulletin, 30 martie, 1903.
După cum deschide Dumnezeu calea
A venit timpul când familiile ar trebui să se mute din orașe, după
cum deschide Dumnezeu calea. Copiii trebuie luați la țară. Părinții să
cumpere un loc potrivit, după cum le permite mijloacele. Chiar dacă
locuința e mică, trebuie să aibă și pământ care să poată fi cultivat.
Manuscript 50, 1903.
Timpuri furtunoase ne stau în față
Acest dezastru (incendiul clădirii Review and Herald) poate face o
schimbare hotărâtă a problemelor. Sper că frații noaștri vor lua aminte
de lecția pe care Dumnezeu încearcă să-i învețe și că nu vor reconstrui
casa de editură în Battle Creek. Dumnezeu vrea să ne spună să nu ne
stabilim în orașe deoarece înaintea noastră sunt timpuri foarte
furtunoase. – Letter 2 , 1903.
Când nelegiuirea abundă într-o națiune, întodeauna trebuie să fie
auzită vreo voce dând avertizare și învățătură, așa cum a fost auzită
vocea lui Lot în Sodoma. Totuși Lot și-ar fi putut păzi familia de multe
rele dacă nu și-ar fi făcut casa în aceestă cetate păcătosă și poluată. Tot
ce a făcut Lot și familia lui în Sodoma ar fi putut face și dacă ar fi locuit
la o oarecare depărtare de cetate. Enoh a umblat cu Dumnezeu și totuși
el n-a locuit în mijlocul niciunei cetăți poluate cu orice fel de violență și
răutate, cum a făcut Lot în Sodoma. – Evanghelism, p.79. (1903)
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O , dacă poporul lui Dumnezeu ar înțelege distrugerea iminentă a
mii de orașe ce sunt acum aproape predate idolatriei. – Review and
herald, 10 septembrie, 1903.
Probleme de muncă în viitor
Organizațiile sindicale vor fi unele din mijloacele ce vor aduce
acestui pământ un timp de strâmtorare ce n-a mai fost de când e lumea.
- Letter 200, 1903.
Conflicte între confederațiile de meseri
și organizațiile sindicale
Lucrarea poporului lui Dumnezeu este de a se pregăti pentru
evenimentele viitoare ce în curând vor veni asupra lor cu o forță
orbitoare. În lume se vor forma monopoluri uriașe. Oamenii se vor uni
în organizații ce-i vor înfășura în legăturile dușmanului. Câțiva oameni
se vor asocia să acumuleze toate mijloacele ce se pot obține în anumite
ramuri de afaceri. Se vor forma sindicate de lucru, iar aceia care vor
refuza să adere la aceste organizații vor fi însemnați. – Letter 26, 1903.
Pregătirea pentru aceste situații
Uniunile de lucru și legile lumii sunt o capcană. Stați departe de ele
și evitați-le, fraților. Să nu aveți nimic de a face cu ele. Datorită acestor
sindicate și coaliții, curând va fi foarte greu pentru instituțiile noastre
să-și continue lucrul în orașe. Avertizarea mea este: stați departe de
orașe. Nu construiți sanatorii în orașe. Educați poporul nostru să iasă
din orașe la țară unde pot obține o bucată mică de pământ și unde pot
face o casă pentru ei și pentru copiii lor…
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Restaurantele noastre trebuie să fie în orașe; altfel lucrătorii din
aceste restaurante nu pot ajunge la oameni ca să-i învețe principiile
corecte de viețuire. În prezent trebuie să avem și case de adunări în
orașe. Trebuie să ne pregătim pentru aceste situații. Aceasta este
lumina dată mie. – General Conference Bulletin, 6 aprilie, 1903.

Nerespectarea Decalogului
Aceste sindicate sunt unul dintre semnele zilelor din urmă. Oamenii
sunt legaţi în legături gata să fie aprinse. Ei pot să fie membrii bisericii,
dar cât timp aparţin acestor uniuni, nu au posibilitatea să păzească
poruncile lui Dumnezeu; pentru că a aparţine acestor uniuni înseamnă
a desconsidera întregul Decalog. ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot
cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Aceste cuvinte arată
întreaga datorie a omului. Ele presupun consacrarea în slujba lui
Dumnezeu a întregii fiinţe, trup, suflet şi spirit. Cum pot oamenii să
asculte aceste cuvinte şi în acelaşi timp să fie angajaţi în a susţine ceea
ce privează pe vecinii lor de libertate de acţiune? Cum pot oamenii
asculta aceste cuvinte, şi să formeze asociaţii care jefuiesc clasele sărace
de drepturile care le aparţin pe bună dreptate, permiţându-le să
cumpere şi să vândă, doar cu anumite condiţii?" - Letter 26, 1903.

1904
Retrageți-vă în libertatea zonelor rurale
Foarte curând vine timpul când puterea autoritară a sindicatelor de
lucru va deveni foarte apăsătoare. Domnul a instruit poporul nostru de
repetate ori să-și ducă familiile departe de orașe, la țară unde pot șă-și
21
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crească propriile produse; deoarece, în viitor, cumpărarea și vânzarea
va fi o problemă foarte serioasă. Trebuie acum să începem a asculta
instrucțiunile ce ne-au fost date în repetate rânduri: ieșiți din orașe în
regiuni rurale unde casele nu sunt înghesuite unele lângă altele și unde
veți fi liberi de interferarea dușmanilor. – Letter 5, 1904.
Evitați certurile de partide
Oameni s-au coalizat pentru a se opune Domnului oştirilor. Alianţele
acestea vor dăinui până ce Hristos va părăsi locul Său de mijlocire
dinaintea tronului harului şi va îmbrăca veşmintele răzbunării. Agenţi
satanici sunt prin toate oraşele, organizându-i sârguincios, în grupe, pe
cei care se opun Legii lui Dumnezeu. Persoane ce se declară că sunt
sfinţi, precum şi necredincioşi notorii, se alătură la grupele acestea.
Acesta nu e un timp când poporul lui Dumnezeu să fie slab. Nu ne
putem îngădui nici măcar o clipă să nu veghem. – Testimoniesc, vol.8,
p.42 (1904)

Fructe, legume și păsări de curte sugerate pentru o regiune
În această vecinătate există o suprafață întinsă de teren neocupat.
Mulți din poporul nostru, care trăiesc în atmosfera otrăvită a orașelor
ar putea să obțină în mod avantajos câțiva acri din acest teren. Ei s-ar
putea întreține crescând fructe, legume și păsări de curte. Sanatoriul ar
cumpăra cu plăcere ouă și legume de la ei. Eu doresc ca astfel de
întrepinderi să fie începute. O mare binecuvântare ar veni asupra
părinților și copiilor dacă ei ar părăsi orașele rele și poluate și ar pleca
la țară. – Letter 63, 1904.
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Nu trebuie să ne colonizăm
În zile noastre, Domnul dorește ca poporul Lui să fie împrăștiat pe
toată fața pământului. Ei nu trebuie să se colonizeze. Isus a spus:
”Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură”
Marcu 16:15. Când ucenicii și-au urmat înclinația de a rămâne în
Ierusalim într-un număr mare, a fost permisă persecuția să vină asupra
lor, iar ei au fost împrăștiați în toate părțile lumii locuite.
Timp de ani de zile, solii de avertizare și rugăminți stăruitoare au
chemat poporul nostru să meargă în marele ogor al Stăpânului și să
lucreze în mod neegoist pentru suflete. – Testimonies, vol.8, p.215.
(1904)
Împrăștiați în locuri neavertizate
Mulți din membrii comunităților noastre mari nu fac aproape nimic.
Ei ar putea săvârși o lucrare bună dacă, în loc de a se îngrămădi la un
loc, s-ar risipi în locuri în care încă nu a intrat adevărul. Pomi plantați
prea înghesuiți nu se dezvoltă. Ei sunt transplantați de grădinar pentru
a avea loc să crească și să nu stea pitici și bolnăvicioși. Aceeași regulă sar aplica bine și la bisericile noastre mari. Mulți membri mor din punct
de vedere spiritual din cauza lipsei acestei lucrări. Ei devin slabi și
ineficienți. Transplantați, ei ar avea loc să crească puternici și viguroși.
Nu este planul lui Dumnezeu ca poporul lui să locuiască laolaltă în
comunități mari . Ucenicii Domnului Hristos sunt reprezentanții Lui pe
pământ, iar Dumnezeu plănuiește ca ei să fie răspândiți peste tot
cuprinsul țării, în orașe mari și mici și sate, ca lumini în mijlocul
întunericului lumii. Ei trebuie să fie misinoari pentru Dumnezeu,
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mărturisind prin credința și faptele lor despre apropiata revenire a
Mântuitorului.
UNDE EXISTĂ O DESCHIDERE PENTRU TRAI
Membri laici ai comunităților pot îndeplini o lucrare pe care,
deocamdată, abia abia au început-o. Nimeni n-ar trebuie să se mute în
locuri noi doar de dragul avantajelor lumești; dar acolo unde există o
deschidere pentru câștigarea existenței, să intre într-un loc una sau
două familii care sunt bine înrădăcinate în adevăr și să lucreze ca
misionari. Ei ar trebui să simtă o dragoste pentru suflete, o povară de a
lucra pentru ele și să studieze modul în care să le aducă la adevăr. Ei
pot să împartă publicațiile noastre, să țină adunări în casele lor, să-și
cunoască vecinii și să-i invite la aceste adunări. În felul acesta, ei pot
lăsa lumina lor să lumineze în fapte bune. – Testimonies, vol.8,
p.244.245. (1904)
Să nu vă momească atracțile instituțiilor
Aceia care doresc să locuiască aproape de casa noastră de editură
sau de sanatoriu și de școală la Takoma Park, ar trebui să ceară sfatul
înainte de a se muta.
Acelor care privesc către Mountaint View ca la un loc favorabil în
care să trăiască, din cauză că Pacific Press se va stabili acolo, le-și putea
spune: priviți spre alte părți ale lumii care au nevoie de lumina ce va
fost încredințată. Amintiți-vă că Dumnezeu i-a dat fiecărui om lucrul
lui. Alegeți niște localități unde veți avea ocazia să vă lăsați lumina să
lumineze în mijlocul întunericului moral.
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Întodeauna se întâmplă că atunci când se înființează o instituție întrun loc, există multe familii care doresc să se așeze lângă ea. Așa a fost în
Battle Creek și în Oakland și, într-o anumită măsură, aproape în fiecare
loc unde avem o școală sau un sanatoriu. – Fundamentals of Christian
Educațion, pp. 494,495. (1904)
Nu înființați centre Ierusalim
Nu vă înghesuiți într-un loc făcând aceeași greșeală ce sa făcut în
Battle Creek. Există sute de locuri care au nevoie de lumina ce v-a dat-o
Dumnezeu. - Fundamentals of Christian Educațion, p.495. (1904)

1905
Nu înființați centre Ierusalim
Poporul nostru nu trebuie … să privească __ ca un centru de tipul
Ierusalimului. Să nu creadă că, fiindcă unii din frații noștri sunt
chemați aici să se asocieze cu lucrarea de publicație, acesta este un loc
pentru mulți din poporul nostru să se stabilească aici cu familiile lor. Și
orcine este conectat cu lucrarea de aici să fie gata să plece dacă dacă
Dumnezue îl cheamă în alt loc. –Manuscript 148, 1905.
Pentru a evita ispita și corupția
Unii sau întrebat de ce casa noastră de editură ar trebui să fie mutată
de la Oakland la Mountaine View. Dumnezeu Și-a chemat poporul să
părăsească orașele. Tinerii care sunt conectați cu instituțiile noastre nar trebui să fie expuși ispitelor și corupției ce se găsesc în orașele mari.
Mountain View a părut a fi o așezare potrivită pentru tipografie. –
Manuscript 148, 1905.
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Unde poate tineretul să fie învățat cel mai eficient
Dumnezeu a trimis avertizare după avertizare că școlile, casele de
editură și sanatoriile noastre trebuie să fie înființate afară din orașe, în
locuri unde tineretul poate învăța în cel mai eficient mod ce este
adevărul. Nimeni să nu încerce să folosească Mărturiile pentru a
justifica stabilirea unor mari invenții de afaceri în orașe. Nu faceți fără
efect lumina ce a fost dată cu privire la acest subiect.
Se vor ridica oameni spunând lucruri perverse pentru a contraface
chiar mișcările pe care Dumnezeu îi conduce pe servii Săi să le facă.
Dar este timpul ca bărbații și femeile să judece de la cauză la efect. Este
prea târziu, prea târziu ca să înființăm mari firme de afaceri în orașe –
prea târziu pentru a chema în oraș tineri și tinere de la țară. În orașe
apar condiții ce vor face foarte dificil pentru aceia din credința noastră
să rămână în ele. De aceea, ar fi o mare greșeală a investi bani în
înființarea de afaceri în orașe. – Manuscript 76, 1905.
Viața la oraș nu este în planul lui Dumnezeu
Peste tot în lume, marile oraşe devin focare de viciu. La tot pasul se
desfăşoară priveliştile şi se aud zgomotele răului. Pretutindeni eşti
ademenit la senzualitate şi viaţă de plăceri. Curentul corupţiei şi crimei
creşte continuu. Fiecare zi aduce raportul de violenţă: tâlhării, omoruri,
sinucideri şi fărădelegi care nu pot fi numite.
Viaţa în marile oraşe este falsă şi artificială. Pasiunea arzătoare
pentru câştigarea de bani, vâltoarea senzaţiilor puternice şi căutarea
plăcerii, setea de etalare ostentativă, luxul şi extravaganţa sunt toate
forţe care, acaparând masele de oameni, deturnează mintea de la
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scopul adevărat al vieţii. Ei deschid uşa pentru o mie de rele. Asupra
tineretului, acestea au o putere aproape irezistibilă.
Una dintre cele mai subtile şi mai periculoase ispite care îi asaltează
pe copiii şi tinerii din marile oraşe este iubirea de plăceri. Sărbătorile
sunt numeroase; jocurile şi cursele de cai atrag mii de persoane, iar
vâltoarea senzaţiilor puternice şi a plăcerii îi distrage de la datoriile
serioase ale vieţii. Banii care ar fi trebuit economisiţi pentru
întrebuinţări mai folositoare sunt aruncaţi pe distracţii.
Prin lucrarea trusturilor şi în urma grevelor organizate de sindicate,
condiţiile de trai din oraş sunt din ce în ce mai grele. Înaintea noastră
stau necazuri serioase; iar pentru multe familii va deveni o necesitate să
se mute din oraşe.
Mediul înconjurător din marile oraşe reprezintă adesea un pericol
pentru sănătate. Probabilitatea ridicată de a intra în contact cu
persoane bolnave, aerul poluat, apa murdară, hrana murdară,
locuinţele aglomerate, întunecoase şi insalubre sunt cauza multor rele
care pot fi întâlnite.
Nu a fost scopul lui Dumnezeu ca oamenii să stea înghesuiţi în oraşe
mari, îngrămădindu-se unii într-alţii pe străduţe şi în apartamente
închiriate. La început, El i-a pus pe primii noştri părinţi în mijlocul
priveliştilor şi sunetelor de care doreşte să ne bucurăm şi astăzi. Cu cât
ne armonizăm mai mult cu planul originar al lui Dumnezeu, cu atât
vom avea mai multe şanse de a asigura sănătatea trupului, minţii şi
sufletului. - Ministry of Healing p.363,365 (1905).
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Sufletele copiilor contra unei
vieți ușoare și confortabile
Nu-i mai lăsați pe copii să fie expuși ispitelor orașelor ce sunt coapte
pentru distrugere. Domnul ne-a trimis avertizare și sfat ca să ieșim din
orașe. Atunci să nu mai facem investiții în orașe. Taților și mamelor,
cum priviți voi sufletele copiilor voștri ? Îi pregătiți pentru a deveni
membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc ? ”Ce folosește
unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul ?” Cum vor fi
înlesnirea, confortul și comoditatea comparate: cu valoarea sufletelor
copiilor voștri ? – Manuscris 76, 1905.

Calitățile creștine sunt mai bine
Dobândite în locuri retrase
Nu există nici măcar o singură familie dintr-o sută care să câștige din
punct de vedere fizic, intelectual sau spiritual datoriă faptului că
locuiește în oraș. Credința, speranța, dragostea, fericirea pot fi obținute
mult mai bine în locuri retrase unde se găsesc câmpii, dealuri și copaci.
Luați-vă copiii departe de imaginile și sunetele orașului, departe de
uruitul și zgomotul mașinilor și al căruțelor cu cai, iar mintea le va
deveni mai sănătoasă. Va fi mai ușor să aduceți în inimile lor adevărul
Cuvântului lui Dumnezeu. – Manuscris 76, 1905.

Pentru a obține cele mai bune rezultate ale vieții
O locuință scumpă, mobilă fină, etalare, lux și comoditate nu
furnizează condițiile esențiale pentru o viață fericită și folositoare. Isus
a venit pe acest pământ ca să îndeplinească cea mai măreață lucrare ce
a fost efectuată vreodată între oameni. El a venit ca ambasadorul lui
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Dumnezeu ca să ne arate cum să trăim astfel încât să obținem cele mai
bune rezultate ale vieții. Care au fost condițiile alese de Tatăl infinit
pentru Fiul Său ? O casă izolată în munții Galileii; o familie întreținută
prin muncă cinstită, cu respect de sine, o viață de simplitate; conflic
zilnic cu dificultatea și asprimea; sacrificiu de sine, economic, serviciu
plin de răbdare și voioșie; ora de studiu lângă mama Lui, cu sulul
Scripturii deschise; liniștea zorilor sau amurgului în valea verde;
slujbele sfinte ale naturii; studiul creațiunii și al providenței; și
comuniunea sufletului cu Dumnezeu – acestea au fost condițiile și
ocaziile vieții lui Isus din copilărie.
MOȘTENIREA BĂRBAȚILOR NOBILI
Așa este cu majoritatea celor mai buni și mai nobili bărbați ai tuturor
timpurilor. Citiți istoria lui Avraam, Iacov, Iosif, David, și Elisei.
Studiați viețile oamenilor din timpurile de mai târziu care au ocupat, în
modul cel mai vrednic, poziții de încredere și responsabilitate, oameni
a căror influență a fost cea mai eficientă pentru înălțarea lumii.
Câți de mulți din aceștia au fost crescuți în case la țară ! Ei au
cunoscut foarte puțin luxul. Nu și-au petrecut tinerețea în distracții.
Mulți au fost forțați să lupte cu sărăcia și greutățile. Au învățat de
timpuriu să muncească, iar viața lor activă în aer liber a dat vigoare și
elasticitate facultăților lor. Forțați să depindă de resursele lor proprii, ei
au învățat să lupte împotriva dificultăților și să învingă obstacolele și au
căpătat curaj și perseverență. Au învățat lecții de independență și de
stăpânire de sine. Protejați într-o mare măsură de tovărășii rele, ei erau
mulțumiți cu plăceri naturale și cu companii sănătoase. Aveau gusturi
simple și obiceiuri cumpătate. Erau conduși de principii și au crescut
curați, tari și cinstiți. Când au fost cheamți la lucrarea vieții lor, ei au
adus în ea putere fizică și intelectuală, voioșie a spiritului, capacitate de
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a plănui și a executa și statornicie în a rezista răului, ce i-a făcut o
putere pozitivă pentru bine în lume.
MAI MULT DECÂT BUNĂSTAREA
Mai mult decât orice avere ce o puteți da ca moștenire copiilor voștri,
va fi darul unui corp sănătos, al unei minți sănătoase și al unui caracter
nobil. Aceia care înțeleg ce constituie adevăratul succes al vieții, vor fi
înțelepți la timp. Când vor alege o casă, vor avea în vedere cele mai
bune lucruri ale vieții.
În loc de a sta acolo unde pot fi văzute doar lucrările omului, unde
imaginile și sunetele sugerază adesea gânduri rele, unde agitația și
confuzia aduc oboseală și neliniște, mergeți acolo unde puteți să priviți
lucrările lui Dumnezeu. Aflați odihna spiritului în frumusețea, liniștea
și pacea naturii. Lăsați ochii să se odihnească pe câmpiile verzi, pe
dumbrăvi și dealuri. Uitați-vă la cerul albastru de deasupra,
neîntunecat de praful și fumul orașului și respirați aerul înviorător.
Mergeți acolo unde, departe de zăpăceala și risipa vieții îl puteți
îndruma să învețe despre Dumnezeu prin lucrările Sale și-i puteți
educa pentru o viață de integritate și folosință. – Minirtry of Healing,
pp.265-367. (1905)

Viața la țară – o binecuvântare pentru săraci
Dacă săracii îngrămădiți acum în orașe ar găsi case cu teren, ar putea
nu numai să-și câștige existența, ci să și găsească sănătate și fericire ce
acum le sunt necunoscut. Partea lor va fi muncă grea, hrană simplă,
economie atentă și adesea greutăți și lipsuri. Dar ce binecuvântare vor
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avea părăsind orașul cu ademenirile sale la rău, cu dezordinea și crima,
cu mizeria și ticăloșia pentru liniștea, pacea și curățenia de la țară.
Mulți dintre aceia care trăiesc în orașe, care nu au un petec de iarbă
verde pe care să-și pună piciorul, care an de an au privit curțile
murdare și aleile înguste, pereții de cărămidă și pavajul, cerul întunecat
din cauza norilor, prafului și fumului – dacă ar putea fi luați în vreo
zonă agricolă înconjurată de câmpii verzi, de păduri, dealuri și râuri, cu
cer senin, cu aer curat și proaspăt de țară, li s-ar părea aprope ca-n cer.
Despărțiți într-o mare măsură de contactul cu oamenii și de
dependența de ei, separați de preceptele, obiceiurile și excitările
degradante, ei ar veni mai aproape de inima naturii. Prezența lui
Dumnezeu le-ar fi mai reală. Mulți ar învăța lecția dependenței de El.
Prin natură, ar auzi vocea Lui vorbind inimilor lor despre pacea și
iubirea Sa, iar mintea, sufletul și trupul ar răspunde puterii
vindecătoare și dătătoare de viață. – Ministry of Healing, pp.190-192.
(1905)

1906
Solia dată de Domnul

”Afară din Orașe; afară din Orașe !” – aceasta este solia pe care mi-o
dă Domnul. Cutremurele vor veni; inundațiile vor veni, iar noi nu
trebuie să ne stabilim în orașele păcătoase unde dușmanul este slujit în
mult feluri și unde Dumnezeu este adesea uitat. Domnul dorește să
avem vedere spirituală clară. Noi trebuie să fim prompți în a discerne
primejdiile ce vor însoți înființarea instituțiilor în aceste orașe
nelegiuite. Trebuie să facem planuri înțelepte pentru a avertiza orașele
și, în același timp, să locuim acolo unde putem să ne protejăm pe noi și
31

ULTIMA CRIZĂ ȘI VIAȚA LA ȚARĂ

pe copiii noștri de influențele contaminatoare și demoralizatoare atât
de răspândite în aceste locuri. – Life Sketches, pp.409, 410.(1906)

Rezultatele respingerii avertismentelor
Mi sa poruncit să rostesc solia că oraşele pline de nelegiuire şi
păcătoase până la limită vor fi nimicite de cutremure, de incendii şi de
inundaţii. Lumea întreagă va fi avertizată cu privire la faptul că există
un Dumnezeu care îşi va arăta autoritatea. Mijloacele Sale nevăzute vor
cauza nimicirea, devastarea şi moartea. Toate bogăţiile adunate vor fi
ca un lucru de nimic...
Vor veni calamităţile cele mai îngrozitoare şi cele mai neaşteptate,
iar aceste nenorociri vor urma una după alta. Dacă avertizările pe care
lc-a adresat Dumnezeu vor fi ascultate şi dacă bisericile se vor pocăi,
întorcându-se la supunerea faţă de El, unele oraşe ar putea să fie
cruţate pentru un timp. Totuşi, dacă oamenii care au fost înşelaţi
continuă să meargă pe aceeaşi cale pe care au mers până acum,
desconsiderând Legea lui Dumnezeu şi prezentându-le altora nişte
minciuni, Dumnezeu le va îngădui să sufere nenorociri, pentru ca
simţurile lor să fie sensibilizate...

Domnul nu-i va pedepsi pe toţi cei nelegiuiţi deodată, şi nici nu va
nimici popoare întregi, dar va pedepsi oraşele şi locurile unde oamenii
s-au lăsat de bunăvoie în stăpânirea slujitorilor lui Satana. Oraşele mari
vor fi tratate cu asprime, dar nu vor fi pedepsite cu toată indignarea lui
Dumnezeu, pentru că mai sunt unele suflete care vor scăpa de amăgirile
vrăjmaşului, se vor pocăi şi vor fi convertiţi, în timp ce masele vor
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aduna nelegiuirea pentru marea zi a mâniei lui Dumnezeu. Evangelism
, p.27. (1906)
O viziune a marii distrugeri
Vineri dimineaţa trecută, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost
prezentată o scenă foarte impresionantă. Parcă mă trezisem din somn,
dar nu eram la mine acasă. Am putut să văd de la fereastră o explozie
îngrozitoare. Mingi mari de foc cădeau peste case, iar din aceste mingi
zburau în toate direcţiile nişte săgeţi aprinse. Incendiile erau imposibil
de oprit şi multe locuri erau nimicite. Groaza oamenilor era de
nedescris. – Evangelism, p.29. (1906)

Păziți-vă copiii de focarele nelegiuirii
Nici un fel de avantaje temporare să nu-i ispitească pe părinți a
neglija instruirea copiilor lor. Oriunde este posibil, este datoria
părinților de a face case la țară pentru copiii lor. Copiii și tinerii trebuie
păziți cu atenție. Ei trebuie să fie ținuți departe de focarele nelegiuirii
ce se găsesc în orașele noastre. Să fie înconjurați de influențele unui
adevărat cămin creștin – un cămin în care locuiește Domnul Hristos. –
Letter 268, 1906

A ajuta să deschidă calea
Tot mai mult, pe măsură ce timpul avansează, poporul nostru va
trebui să părăsească orașele. Ani de zile am fost instruiți că frații și
surorile noastre și în special familiile cu copii, ar trebui să plănuiască să
părăsească orașele pe măsură ce li se deschide calea. Dar până când
pleacă, atât timp cât rămân, ei ar trebui să fie foarte activi făcând
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lucrare misionară, oricât de limitată le-ar fi sfera de influență. –
Review and Herald, 27 septembrie, 1906.

1907
Așezări potrivite pentru instituții

Încă mai este dată instrucțiunea: Ieșiți din orașe. Înființați-vă
sanatorii, școli și birouri departe de centrele populate. Mulți vor insista
acum să rămână în orașe dar va veni în curând timpul când toți aceia
care doresc să evite imaginile și sunetele răului se vor muta la țară
deoarece răutatea și corupția vor crește într-un asemenea grad încât
chiar și atmosfera orașelor va părea că este stricată. – Letter 26, 1907.
Primejdia celor ce rămân în orașe
fără să fie necesar
Conform cu lumina ce mi-a fost dată, îi îndemn pe oameni să iasă
din marile centre de populație. Orașele noastre cresc în nelegiuire și
devin din ce în ce mai evident că aceia care care rămân în ele fără a fi
necesar, își primejduiesc mântuirea sufletelor . – Manuscris 115, 1907.
Biserici dar nu instituții în orașe
Domnul ne-a instruit în mod repetat că trebuie să lucrăm în orașe
din centre aflate în afara lor. În aceste orașe trebuie să avem case de
inchinare ca memorial pentru Dumnezeu dar instituțiile noastre pentru
publicarea literaturii noastre, pentru vindecarea bolanavilor și pentru
pregătirea lucrătorilor trebuie să fie înființate în afara orașelor. În
special este important ca tineretul nostru să fie protejat de ispitele vieții
de oraș.
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În armonie cu aceste învățături este faptul că au fost cumpărate și
repuse în folosință case de rugăciune în Washington și în Nashville, în
timp ce casele de editură și sanatoriile au fost înființate departe de
centrul aglomerat al acestor orașe ca centre în afara lor. Acesta este
planul ce a fost urmărit în mutarea la țară a altor case de editură și
sanatorii și aceasta se urmărește acum în Marea Britanie cu privire la
casa de editură și școala din Londra. Acum ni se dă ocazia să înaintăm
prin providența lui Dumnezeu, ajutându-i pe frații nostri în acestea
precum ca și în multe alte centre importante să se stabilească lucrarea
pe baze solide pentru a putea fi dusă înainte cu fermitate. – Special
Testimonesc, Seriesc B, No. 8.7.8, (1907)

1908
Refugiul locurilor de la țară
Părinții să înțeleagă că educarea copiilor lor este lucrarea importantă
în salvarea sufletelor. La țară se va găsi exercițiu folositor din
abundență făcând lucrurile ce trebuie făcute și va da sănătate fizică prin
dezvoltarea nervilor și mușchilor. Solia mea este: afară din orașe pentru
educarea copiilor noștri.
Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți mijloacele adevăratei
educații atunci când i-a instruit să lucreze pământul și să-și îngrijească
grădina. După intrarea păcatului prin neascultarea de cerințele
Domnului, lucrul ce trebuia făcut în cultivarea solului a fost multiplicat
foarte mult, deoarece, din cauza blestemului, creșteau spin și mărăcini.
Dar ocupația în sine nu a fost dată omului din cauza păcatului. Însuși
marele Maestru a binecuvântat lucrarea de cultivare a pământului.
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„CA ÎN ZILELE LUI NOE”
Este scopul lui Satana să atragă bărbații și femeile în orașe, iar
pentru a-și atinge scopul inventează tot felul de lucruri noi și ciudate,
distracții și excitații. Orașele de astăzi de pe pământ devin ca și orașele
dinainte de potop.
Noi ar trebui să simțim o povară continuă pe măsură ce vedem
împlinirea cuvintelor Domnului Hristos : ”Cum s-a întâmplat în zilele
lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului”. Matei
24:37. În zilele dinaintea potopului era inventată orice fel de distracție
pentru a conduce bărbații și femeile la uitare și păcat. Astazi, în 1908,
Satana lucrează cu intensitate ca aceleași condiții rele să biruie, iar
pământul devine corupt. Libertatea religioasă va fi doar puțin
respectată de creștinii cu numele deoarece mulți dintre ei nu au o
înțelegere a lucrurilor spirituale.
Nu se poate să nu vedem că sfârșitul lumii trebuie să vină în curând.
Satana lucrează asupra minții bărbaților și femeilor și mulți par a fi
plini de o dorință după distracții și excitații. Ca în zilele lui Noe, orice
fel de rău este în creștere. Divorțul și căsătoria sunt la ordinea zilei. În
timpuri ca acestea, poporul care caută să păzească poruncile lui
Dumnezeu ar trebui să caute locuri retrase departe de orașe …
NU ESTE O PIERDERE
Cine va fi avertizat ? Spunem din nou: Afară din orașe ! Nu
considerați o mare pierdere faptul că trebuie să plecați la dealuri și la
munți, ci căutați acel loc retras unde puteți fi singuri cu Dumnezeu
pentru a învăța voia și calea Lui.
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Îndem poporul nostru să facă lucrarea vieții lor aceea de a căuta
spiritualitatea. Hristos este la ușă. De aceea spun poporului nostru: Nu
considerați o pierdere atunci când sunteți chemați să părăsiți orașele și
să vă mutați la țară. Aici îi așteaptă binecuvântări bogate pe aceia care
le vor înțelege. Privinde scenele naturii, lucrările Creatorului, studiind
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, în mod imperceptibil, veți fi schimbați
în același chip. – Manuscript 85, 1908.

Vremuri tulburi înaintea noastră
Nu trebuie să ne așezăm acolo unde vom fi forțați să avem relații
strânse cu aceia care nu-L onorează pe Dumnezeu … În curând va veni
o criză cu privire la păzirea duminicii…
Grupul acelora care păzesc duminica se întărește în pretențile sale
false, iar aceasta va însemna asuprirea celor care păzesc sabatul
Domnului. Trebuie să ne așezăm acolo unde putem împlini porunca
sabatului în toată plinătatea ei. ”Să lucrezi șase zile”, spunea Domnul,
”și să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă
închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrarea în ea.”
De asemenea, trebuie să fim atenți să nu ne plasăm acolo unde va fi
greu pentru noi și pentru copiii noștri să păzească sabatul.
Dacă, în providența lui Dumnezeu, putem procura locuri departe de
orașe, Domnul ar vrea s-o facem. Vremuri tulburi ne stau în față. –
Manuscript 99, 1908
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1909
Acces ușor către orașe
Să fie numiți bărbați cu judecată sănătoasă care, fără să-și spună
intențiile în afară, să caute propietăți în așezările rurale cu acces ușor
către orașe, corespunzătoare pentru școli mici de pregătire a
lucrătorilor și unde pot fi asigurate, de asemenea, condiții pentru
tratarea sufletelor bolnave și obosite care nu cunosc adevărul. Căutați
astfel de locuri în afara orașelor mari unde pot fi asigurate clădiri
potrivite, fie ca daruri din partea propietarilor, fie cumparate la un preț
rezonabil din darurile poporului nostru. Nu înălțați clădiri în orașele
zgomotoase. – Medical Ministry, pp.308, 309. (1909).
Eforturile lui Dumnezeu de a-i trezi pe oameni
Pe când eram la Loma Linda, California, 16 aprilie 1906, a trecut pe
dinaintea mea o înfăţişare extrem de uimitoare. În timpul unei viziuni
de noapte, mă găseam pe o înălţime de pe care puteam vedea casele
zgâlţâite ca o trestie în vânt. Clădiri mari şi mici, cădeau la pământ.
Locuri de petrecere, teatre, hoteluri, şi locuinţele bogaţilor era zguduite
şi sfărâmate. Multe vieţi era nimicite, şi aerul era plin de ţipetele celor
răniţi şi îngroziţi.
Îngerii nimicitori de la Dumnezeu erau la lucru. O atingere şi clădiri
atât de temeinic construite, încât oamenii le priveau ca sigure faţă de
orice primejdie, deveneau repede grămezi de moloz. Nu era nicăieri
asigurare că locul era sigur. Nu mă simţeam în vreo primejdie
deosebită, dar grozăvia scenelor care mi-au trecut pe dinainte nu pot
găsi cuvinte să o descriu. Părea că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu
ajunsese la sfârşit şi că venise ziua judecăţii.
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Îngerul care stătea lângă mine mi-a arătat apoi că numai puţini au o
idee de nelegiuirea care există în lumea noastră astăzi şi îndeosebi
nelegiuirea din oraşele mari. El declara că Domnul a rânduit un timp
când va cerceta pe călcătorii de lege cu mânie, pentru nesocotirea
stăruitoare a Legii Sale.
Cât de înspăimântător a fost tabloul care mi-a trecut pe dinainte, şi
ceea ce s-a imprimat cel mai mult în mintea mea a fost instrucţiunea
dată în legătură cu el. Îngerul care sta alături de mine declara că
stăpânirea supremă a lui Dumnezeu şi sfinţenia Legii Sale trebuie să fie
descoperite celor care în chip stăruitor refuză de a da ascultare
Împăratului împăraţilor. Cei care aleg să rămână neloiali trebuie să fie
loviţi din milă cu pedepse, pentru ca, dacă e cu putinţă, să fie treziţi la o
înţelegere a păcătoşeniei purtării lor. - Testimonies vol.9, p.92.93.
(1909)

1910
Timpul este aproape când orașe mari vor fi șterse de pe fața
pământului și fiecare trebuie să fie avertizat cu privire la aceste judecăți
gata să vină. – Evangelism, p.29. (1910)

1913
Rămâneți în comunitățile mici
Începeți școli noi
Multe familii care, ca să-și educe copiii, se mută în locuri unde sunt
înființate școlile noastre mari, ar face un lucru mai bun pentru
Maestrul rămânând acolo unde se află. Ei ar trebui să încurajeze
comunitatea ai cărei membrii sunt să înființeze o școală a comunității
în care copiii care aparțin de ea să poată primi o educație creștină
39

ULTIMA CRIZĂ ȘI VIAȚA LA ȚARĂ

completă și practică. Ar fi mult mai bine pentru copiii lor, pentru ei
înșiși și pentru cauza lui Dumnezeu dacă ar rămâne în comunitățile mai
mici unde este nevoie de ajutorul lor, în loc să plece în comunitățile mai
mari unde, deoarece nu este nevoie de ei, se află într-o ispită continuă
de a cădea în inactivitate spirituală.
Oriunde există câțiva păzitori ai sabatului, părinți ar trebui să se
unească în a asigura un loc pentru o școală în care să poată fi instruiți
copiii și tinerii lor. Ei se angajeze un învățător creștin care, ca un
misionar consacrat, să-i educe pe copii în așa fel încât să-i conducă a
deveni misionari. – Counsels to teachers, pp.173, 174. (1913)
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