
sjukdom och leda andra att betrakta både kroppslig och själslig 
hälsa som helig.

Kristi ambassadörer, de som Guds levande visdomsord blivit 
anförtrodda åt, kan bli dubbelt så användbara om de vet hur 
man hjälper de sjuka. En praktisk kunskap om hälsoreformen 
gör män och kvinnor bättre kvalificerade att förkunna 
budskapet om nåd och straff för världen.
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14. januari 1902                                                                                        av. Ellen. G. White.

Gå framåt
Jag har fått i uppdrag att tala om att det medicinska 
missionsarbetets framgång är enligt Guds plan. Detta arbete 
måste utföras, sanningen måste bäras ut på vägar och stigar. 
Pastorer och församlingsmedlemmar borde vakna och förstå att 
det är nödvändigt att samarbeta i detta verk.

Med enträgen, outtröttlig energi har de som känt bördan för det 
kristna hjälparbetet vittnat genom sina gärningar, om att de inte 
är nöjda med att bara vara teoretiska troende. De har försökt 
vandra i ljuset. De har satt sin tro i verket. De har kombinerat 
tro och gärningar. De har utfört det verk som Herren har visat 
borde göras, och många själar har blivit upplysta, övertygade 
och hjälpta. 

Ointresset för hälsoreformen och det medicinska 
missionsarbetet bland våra pastorer är förvånande. Till och med 
de som inte bekänner sig vara kristna behandlar
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