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Gili Cârstea

Deoarece august este luna vacanţelor pentru cei mai mulţi dintre cititorii acestei pagini, 
credem că este potrivit să facem o pauză şi în conversaţiile noastre. Mulţumim tuturor celor care 
ne-au urmărit cu interes sau curiozitate pe parcursul acestor luni. Mulţumim, de asemenea, 
pentru încurajările celor care şi-au luat timp să ne scrie. Ne cerem scuze celor care au fost 
tulburaţi de anumite formulări, stângace sau lipsite de răbdarea sfinţilor, publicate aici. 
Recunoaştem că Duhul are de lucru cu noi mai mult decât cu alţii. Sperăm să nu ne împotrivim 
acestei preţioase lucrări. Şi sperăm, cu voia Domnului, să revenim la începutul toamnei.

Un ultim gând de recunoştinţă se îndreaptă către Domnul, neprihănirea noastră, pentru 
sensibilitatea şi delicateţea cu care continuă să ne descopere caracterul Tatălui în aceste ore târzii 
ale istoriei. Fără efortul Lui permanent, am fi continuat să adorăm un Dumnezeu îmbrăcat cu 
hainele caracterului lui Satana, căutând cu înfocare mântuirea personală. Dar El a făcut să 
strălucească peste noi dragostea fără egal a Tatălui, acea dragoste care suferă totul, inclusiv 
moartea veşnică.

El o spune mai frumos decât se poate spune:

„Când oamenii sunt legaţi împreună, nu cu forţa sau prin interese egoiste, ci prin 
dragoste, ei demonstrează acţiunea unei influenţe deasupra oricărei influenţe omeneşti. Când se 
constată această unitate, acolo este dovada că s-a restaurat chipul lui Dumnezeu în omenire, că a 
fost implantat un nou principiu de viaţă. Aceasta demonstrează că natura divină are putere să 
combată forţele supranaturale ale răului şi că harul lui Dumnezeu poate supune egoismul inerent 
inimii fireşti” (DA 678).

Binecuvântat să fie Tatăl nostru pentru cadoul inestimabil făcut prin Hristos, acela de a ne 
face din nou părtaşi de natură divină. Doar ea este capabilă să supună „egoismul inerent inimii 
fireşti.” El doreşte şi poate să facă din noi o familie unită, nu prin forţă sau prin interese egoiste, 
ci prin dragostea jertfitoare. Cândva vom înţelege că aceasta este cea mai puternică forţă care 
acţionează în univers, şi ne vom ruşina de aşteptările noastre pentru tărie şi putere în încheierea 
planului de mântuire.

Pe curând, şi „Domnul, neprihănirea noastră” să fie singurul interes în aceste zile pline de 
pericole.
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