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C ând ne aflăm cu copiii într-o călătorie de 
durată, părinții sunt adesea întrebați de  
aceștia: „Mai este mult?”

Fiind copiii ai lui Dumnezeu ne întrebăm și 
noi: „Mai este mult? Am ajuns în momentul în care 
Domnul să vină să ne ia în Canaanul ceresc?”

Aceasta e în funcție de cât de mult depindem de 
El! Cât de mult rămânem în dragostea Mântuito-
rului? Cât de dragă ne este comuniunea noastră cu 
El? Cât de mult aplicăm harul Său în viaţa noastră 
zilnică? Cât de mult reflectăm chipul Său?

A mai trecut aproape un an și a sosit o altă 
Săptămână de Rugăciune. Sunt multe lucruri pentru 
care putem fi recunoscători lui Dumnezeu. Totuși, 
chiar dorește Domnul ca noi să venim an după an 
la El fără a permite cu adevărat să fim schimbaţi în 
caracter după asemănarea cu Hristos? Să ne rugăm 
ca aceasta să fie o Săptămână de Rugăciune decisivă 
pentru fiecare dintre noi!

Nu uitaţi că:
Sabatul din 14 decembrie va fi o zi de 

rugăciune şi post.
Duminică, 15 decembrie se va face o co-

lectă specială pentru misiuni.
Să ne amintim și de cei care sunt izolaţi sau for-

ţaţi să rămână acasă și să depunem eforturi speciale 
pentru a împărtăși cu ei aceste lecturi.

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dum-
nezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, 
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că 
Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea 
aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.”  
(1 Ioan 3:2, 3).

„Timpurile în care trăim pretind acţiuni reformatoare.”  
(Mărturii, vol. 4, pg. 488 engl.)
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Editorial

Ilie cel profetic, marele reforma-
tor care va veni înainte de cea de-a 
doua venire a lui Hristos „va în-
toarce inimile părinţilor spre copiii 
lor, și inimile copiilor spre părinţii 
lor” (Maleahi 4:6). Aici se vede o 
lucrare de reînviorare și reformă ce 
începe în cămin.

„Cei care poartă ultima solie de 
har adresată lumii trebuie să simtă 
că este de datoria lor să-i înveţe pe 
părinţi cu privire la religia în că-
min. Marea mișcare reformatoare 
trebuie să înceapă prin a prezenta 
taţilor, mamelor și copiilor princi-
piile legii lui Dumnezeu. Atunci 
când sunt prezentate pretenţiile 
legii iar oamenii sunt convinși 
de datoria lor de a da ascultare, 
arătaţi-le că asupra lor se află 
răspunderea de a decide nu numai 
pentru ei înșiși, ci pentru copiii lor. 
Arătaţi că ascultarea de cuvântul 
lui Dumnezeu este singura noastră 
siguranţă împotriva relelor care 
duc lumea spre nimicire.”1

Pentru a pregăti prima venire a 
lui Hristos, Ilie cel profetic – pe care 
Isus l-a identificat ca fiind Ioan Bo-
tezătorul (Matei 11:11-14) – trebuia 
să meargă înaintea lui „în duhul și 
puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile 
părinţilor la copii și pe cei neascul-
tători la umblarea în înţelepciunea 
celor neprihăniţi, ca să gătească 
Domnului un norod bine pregătit 
pentru Domnul” (Luca 1:17).

În același fel, misiunea poporului 
lui Dumnezeu din aceste zile de 
pe urmă este de a pregăti un popor 
înainte de cea de-a doua venire a lui 
Hristos în glorie. Prin harul divin, 
acești „reformatori” sau „restauratori” 
trebuie să aducă în atenţia oameni-
lor instituţiile divine întemeiate în 
Eden. Căsătoria după principiul lui 
Dumnezeu (Geneza 1:27), dieta de 
la început (versetul 29) și Sabatul 
zilei a șaptea (Geneza 2:1-3) sunt 
printre acele instituţii care trebuie 
restaurate în cadrul procesului de 

pregătire a unui popor deosebit care 
să-L primească pe Domnul în slavă.

Apostolul Petru, vorbind despre 
lucrarea ce trebuie făcută înainte de 
„marea zi a Domnului” – încheie-
rea timpului de probă – a declarat: 
„Pocăiţi-vă, dar, și întoarceţi-vă la 
Dumnezeu, pentru ca să vi se ștear-
gă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremurile de înviorare și să trimită 
pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte 
pentru voi: pe Isus Hristos, pe care 
cerul trebuie să-L primească, până la 
vremurile așezării din nou a tuturor 
lucrurilor; despre aceste vremuri a 
vorbit Dumnezeu prin gura tuturor 
sfinţilor Săi proroci din vechime.” 
(Faptele Apostolilor 3:19-21).

Aici avem:
1. Pocăinţă, care înseamnă părerea 

de rău pentru păcate și părăsirea lor.
2. Convertirea, „înnoirea minţii 

voastre, ca să puteţi deosebi bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plă-
cută și desăvârșită” (Romani 12:2).

3. „Ştergerea păcatelor” ca o 
condiţie esenţială a primirii „în-
viorării” botezului Duhului Sfânt 
asupra poporului lui Dumnezeu 
înaintea încheierii lucrării lui 
Dumnezeu pe pământ.

Apostolul explică faptul că 
Hristos trebuie să fie reţinut în cer 
până la „vremurile  așezării din nou 
a tuturor lucrurilor.” De aceea, „în 
acest timp, chiar înainte de cea de-a 
doua venire a lui Hristos pe norii 
cerului, Dumnezeu cheamă băr-
baţi care să pregătească un popor 
care să stea în picioare în marea zi 
a Domnului. În aceste zile de pe 
urmă trebuie făcută exact același fel 
de lucrare pe care a făcut-o Ioan. 
Domnul dă poporului Său solii 
prin instrumentele pe care le-a ales 
și El dorește ca toţi să asculte de 
îndemnurile și avertismentele pe 
care le trimite. Solia care a prece-
dat slujirea publică a lui Hristos a 
fost: Pocăiţi-vă, vameși și păcătoși; 
pocăiţi-vă, farisei și saduchei; ‚căci 

Împărăţia cerului s-a apropiat.’ 
Solia noastră nu trebuie să fie una 
de pace și siguranţă. Ca popor care 
crede în revenirea iminentă a lui 
Hristos, trebuie să dăm o solie ho-
tărâtă – ‚Pregătește-te să întâlnești 
pe Dumnezeul tău.’

Solia noastră trebuie să fie la fel 
de directă ca cea a lui Ioan. El i-a 
mustrat pe regi pentru nelegiuirea 
lor. În ciuda faptului că viaţa sa se 
afla în primejdie, el nu a îngăduit ca 
adevărul să se stingă pe buzele sale. 
Lucrarea noastră din acest timp tre-
buie făcută cu aceeași credincioșie…

În acest timp, când apostazia 
este aproape universală, Dumnezeu 
îi cheamă pe solii Săi să vestească 
legea Sa în spiritul și puterea lui Ilie. 
Asemenea lui Ioan Botezătorul care, 
pentru a pregăti un popor pentru 
prima venire a lui Hristos, a atras 
atenţia lor la cele Zece Porunci, în 
același fel trebuie ca și noi să pro-
clamăm fără sunete ezitante solia: 
‚Temeţi-vă de Dumnezeu și daţi-I 
slavă căci a venit ceasul judecăţii Lui’ 
(Apocalipsa 14:7). Cu seriozitatea 
care i-a caracterizat pe Ilie profetul 
și Ioan Botezătorul, trebuie să ne 
străduim să pregătim calea pentru 
cea de-a doua venire a lui Hristos.” 2

Fie ca Domnul să ne dea harul 
Său minunat ca să pregătim un 
popor pentru venirea Sa iminentă!
Trimiteri:
1 Testimonies, vol. 6, pg. 119 engl.
2 Comentarii Biblice, vol. 4, pg. 1184 engl.

A pregati un popor-
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Vineri ,  6  decem brie  2013

Fragmente din scrierile lui E. G. White

                               rebuie să fim  
                      un popor deosebit de  
                 lume. Ochii lumii sunt  
            îndreptaţi asupra noastră și  
        suntem observaţi de mulţi 
despre care nu avem nici o cunoș-
tinţă. Există unii care știu câte ceva 
despre învăţăturile de doctrină pe 
care pretindem că le credem și ei 
observă ce efect are credinţa noastră 
asupra caracterelor noastre. Ei 
așteaptă să vadă ce fel de influenţă 
exercităm noi și cum ne purtăm 
înaintea unei lumi lipsite de credin-
ţă. Îngerii din ceruri privesc asupra 
noastră. „Suntem făcuţi o priveliște 
pentru lume, îngeri și oameni”  
(1 Corinteni 4:9 engl.). 1

Nu	fiți	surprinşi	de	ceea	
ce	vedeți

Nu se întâmplă destule în jurul 
nostru care să ne arate pericolul 
care învăluie calea pe care ne aflăm? 
Peste tot se văd epave ale umanită-
ţii, altare familiale neglijate, familii 
destrămate. Există o abandonare 
ciudată a principiului, o coborâre 
a standardului moral; păcatele se 
înmulțesc repede și ca urmare jude-
căţile lui Dumnezeu sunt revărsate 

în viaţă și sănătoși, mulţi își dedică 
timpul și mijloacele încredinţate lor 
de Dumnezeu împodobirii sărma-
nului lor trup muritor, uitând că 
acesta poate fi atins în orice moment 
de degetul lui Dumnezeu și așezat 
în patul morţii. Dar pe măsură ce 
se apropie de ultima lor schimbare 
și chinul morţii face ca organismul 
lor să sufere, întrebarea cea mai 
importantă este: „Sunt pregătit să 
mor? Sunt pregătit să apar înaintea 
lui Dumnezeu la judecată și să trec 
cu bine marea cercetare?” Întrebaţi-i 
atunci, ce părere au despre împodo-
birea persoanei lor; și, dacă înţeleg 
ceva din ceea ce înseamnă să fie 
pregătiţi să se înfăţișeze înaintea lui 
Dumnezeu, vă vor spune că, dacă 
ar putea șterge și trăi iarăși trecu-
tul, și-ar îndrepta viaţa și s-ar feri 
de nebunia lumii, de deșertăciunea 
și mândria ei; ei ar trăi spre slava 
lui Dumnezeu și ar fi un exemplu 
pentru cei din jurul lor.

De ce sunt atât de puţini cei 
care sunt interesaţi de binele lor 
veșnic, de ce atât de puțini se 
pregătesc pentru ultima lor schim-
bare? Pământul îi atrage, comorile 
lui par să aibă valoare în ochii lor. 

pe pământ prin potop și nimicirea 
Sodomei prin foc. Ne apropiem de 
sfârșit. Dumnezeu a răbdat mult 
timp răutatea omenirii, însă pedeap-
sa nu este mai puţin sigură. Cei care 
mărturisesc că sunt lumina lumii să 
se depărteze de tot ceea ce este nele-
giuit. Vedem același spirit care se dă 
pe faţă împotriva adevărului așa cum 
se întâmpla și pe vremea lui Hristos. 
Din cauză că le lipsesc argumentele 
biblice, cei care desfiinţează legea 
lui Dumnezeu vor inventa falsităţi 
ca să-i denigreze și să-i ponegreas-
că pe lucrători. Ei au făcut aceasta 
Răscumpărătorului lumii; ei vor 
face același lucru și urmașilor Săi. 
Rapoarte care nu au nici o bază vor 
fi considerate ca fiind adevărate. 2

Nu	uitați:	Creştinii	trebuie	
să	fie	asemenea	lui	Hristos!

Conformarea pretinșilor creș-
tini la lume este o dezonoare adusă 
mărturisirii lor, o dezonoare adusă 
cauzei lui Dumnezeu. Ei mărtu-
risesc că au ieșit din lume ca să fie 
despărţiţi de ea, și totuși sunt atât de 
aproape de ea prin îmbrăcăminte, 
conversaţie, acţiuni, încât nu există 
nici o deosebire. În timp ce sunt încă 

O semintie aleasa

T

-,
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Ei găsesc multe lucruri care să le 
ocupe mintea și nu au timp să se 
pregătească pentru cer. Satan caută 
mereu să-i afunde tot mai mult în 
greutăţi. Imediat ce o problemă a 
dispărut din mintea lor, el stă gata 
să-i implice în alta trezind în ei 
dorinţa nesfântă după mai multe 
lucruri de pe pământul acesta. În 
felul acesta, timpul lor trece, iar 
atunci când este prea târziu, ei 
văd că, de fapt, nu au dobândit 
nimic de valoare. Ei au încercat să 
se prindă de umbre și au pierdut 
viaţa veșnică. Mulţi dintre cei care 
imită obiceiurile și modele lumii 
pretind că fac aceasta pentru a avea 
o influenţă asupra celor din lume. 
Însă aici ei comit o greșeală tristă 
și fatală. Dacă doresc să aibă o in-
fluenţă reală și mântuitoare, atunci 
să trăiască ceea ce mărturisesc, să 
dea pe faţă credinţa lor prin fapte 
neprihănite și să facă evidentă 
deosebirea dintre creștin și lume. 
Cuvintele noastre, îmbrăcămintea 
noastră, acţiunile noastre ar trebui 
să vorbească în favoarea lui Dum-
nezeu. Atunci toţi ar ajunge să 
cunoască faptul că noi am fost cu 
Isus. Necredincioșii vor vedea că 
adevărul pe care îl mărturisim are 
o influenţă sfântă, iar credinţa în 
venirea lui Hristos are un impact 
asupra caracterului nostru. Dacă 
cineva dorește să aibă o influenţă 
care să fie în favoarea adevărului, 
atunci să-l trăiască și în felul aces-
ta, să imite Modelul cel smerit. 3

Schimbându-ne	atitudinea
 Din lumina pe care mi-a dat-o 

Dumnezeu, știu că Domnul ar face 
mult mai multe pentru noi ca popor 
dacă am dori să umblăm în umilinţă 
înaintea Sa. Toţi cei din poporul lui 
Dumnezeu vor fi încercaţi și puși 
la probă, și dorim ca voi să vă aflaţi 
într-o stare în care să purtaţi aproba-
rea lui Dumnezeu și să nu fiţi găsiţi 
cu lipsă atunci când valoarea voastră 
morală este cântărită pe cumpăna 
Sanctuarului. Dorim să mergeţi con-
tinuu înainte și în sus; dar ceea ce vă 
împiedică în mare măsură progresul 
este părerea voastră înaltă despre voi, 
despre propriile voastre capacităţi. 

Dacă a existat vreodată vreun loc în 
care eul trebuie să moară, acel loc 
este aici. Să vedem lupta de moarte. 
Să auzim vaietele morţii. Înălţarea 
de sine a despărţit întotdeauna 
sufletul de Dumnezeu, indiferent de 
cine a nutrit-o, fie cei din poziţii cu 
răspundere fie cei care se află în po-
ziţii mai puţin importante. Orice s-a 
făcut pentru a atrage atenţia la sine, 
a distras această atenţie de la slava 
ce ar fi trebuit dată lui Dumnezeu și 
a adus slăbiciune sufletelor voastre. 
Pe această cale a părerii înalte despre 
sine și a încrederii în sine, va căuta 
Satan să prindă în capcană pe popo-
rul lui Dumnezeu.

Domnul are pentru noi lecţii 
foarte importante; și, dacă nu avem 
un spirit umil și gata de a învăţa, 
nu ne vom afla în poziţia de unde 
putem învăţa lecţiile pe care El 
dorește să ni le predea. Vom crede 
că suntem înţelepţi când nu suntem. 
Vom considera că știm întreaga 
lecție, când, de fapt, avem nevoie să 
studiem noțiunile primare ale aces-
teia. Dumnezeu ne va încerca iarăși 
și iarăși, până când biruim ceea ce 
ne asaltează sau ne lăsăm cu totul în 
voia încăpăţânării și spiritului nostru 
răsculător. Atunci când Domnul 
Se poartă cu noi în felul acesta, 
există pericolul ca noi să ne ridicăm 
împotriva Sa, să ne încăpăţânăm să 
nu ne supunem voinţei Sale. Trăim 
timpuri solemne. Așteptăm judecata 
iar mai apoi veșnicia, și ar fi potrivit 
ca noi să umblăm în mare umilinţă a 
sufletului înaintea lui Dumnezeu.

Unii s-au ridicat împotriva măr-
turiilor pe care li le-a trimis Dum-
nezeu. Ei au fost gata să recunoască 
faptul că mărturia dată altora era 
dreaptă, și că adevărul a fost acela 
care a fost scos la iveală în cazul 
fraţilor lor; însă atunci când greșelile 
lor au fost descoperite și s-a atras 
atenţia asupra abaterilor lor, ei au 
declarat că nu așa stăteau lucrurile. 
Ei s-au înfășurat în hainele îndrep-
tăţirii de sine și au spus: „Aceea 
nu se referă la mine.” Un spirit de 
fariseism a pătruns în poporul care 
pretinde a crede adevărul pentru 
aceste zile de pe urmă. Ei sunt mul-
ţumiţi cu starea în care se află. 4

Păzirea	copiilor	noştri	
După cum israeliţii și-au ţinut 

copiii în interiorul caselor lor atunci 
când judecăţile lui Dumnezeu 
loveau ţara Egiptului, în același fel 
trebuie să ne ţinem copiii despărţiţi 
și deosebiţi de lume în acest timp de 
primejdie. Trebuie să-i învăţăm că 
poruncile lui Dumnezeu înseamnă 
mult mai mult decât ne dăm noi 
seama. Cei care le păzesc nu vor 
imita practicile călcătorilor legii lui 
Dumnezeu.

Părinţii trebuie să aibă respect 
faţă de cuvântul lui Dumnezeu, 
să asculte de învăţăturile acestuia. 
Părinţilor de astăzi, Dumnezeu le 
spune așa cum le-a spus și israeli-
ţilor: „Şi poruncile acestea… să le 
ai în inima ta. Să le întipărești în 
mintea copiilor tăi și să vorbești de 
ele când vei fi acasă, când vei pleca 
în călătorie, când te vei culca și când 
te vei scula. Să le legi ca un semn 
de aducere aminte la mâini și să-ţi 
fie ca niște fruntare între ochi. Să le 
scrii pe uișorii casei tale și pe porţile 
tale.” (Deuteronomul 6:6-9).

În ciuda acestei instrucţiuni clare, 
unii din poporul lui Dumnezeu în-
găduie copiilor lor să meargă la școli 
publice, acolo unde ei se amestecă 
cu cei care sunt decăzuţi în ceea ce 
privește moralitatea. În aceste școli, 
copiii lor nu pot studia nici Biblia, 
nici să înveţe principiile ei. Părinţi 
creștini, trebuie să luaţi măsuri ca 
odraslele voastre să fie educate în 
privinţa principiilor biblice. Şi să 
nu fiţi mulţumiţi dacă ei studiază 
Cuvântul doar în școala biseri-
cii. Învăţaţi-i voi înșivă pe copiii 
voștri Scripturile când staţi jos, când 
plecați de acasă, când vă întoarceți și 
când sunteți pe cale. Faceţi plimbări 
cu copiii voștri mai des decât acum. 
Vorbiţi cu ei. Așezaţi mintea lor pe 
cursul cel drept de gândire. Când 
faceţi aceasta, veţi vedea că lumina 
și slava lui Dumnezeu vor pătrunde 
în căminele voastre. Dar cum puteţi 
să așteptaţi binecuvântările Sale în 
timp ce nu-i învăţaţi pe copiii voștri 
așa cum trebuie? 5

Părinţi, când sunteţi un exem-
plu de mândrie pentru copiii voștri, 
semănaţi o sămânţă care răsare și 
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aduce rod. Ceea ce semănaţi aceea 
veţi și secera. Recolta va fi bogată și 
sigură. Este mai ușor să dai o lecţie 
de mândrie, decât o lecţie de umilin-
ţă. Satan și îngerii săi sunt pregătiţi 
să facă în așa fel încât fapta ta sau 
cuvântul care îl spui să-i încurajeze 
pe copiii tăi să imite modele lumii și, 
în mândria lor, să intre într-o socie-
tate care nu este sfântă. O, părinţi, în 
felul acesta plantaţi în propriul vostru 
sân un spin care adesea va fi simţit cu 
durere. Dacă aţi dori să contracaraţi 
lecţia tristă pe care aţi predat-o copi-
ilor voștri, veţi vedea că este aproape 
imposibil. Poate că le refuzaţi acele 
lucruri care să le satisfacă mândria, 
totuși aceasta locuiește încă în inimă 
și nimic nu o poate nimici în afară 
de Spiritul prompt și puternic al lui 
Dumnezeu. Când acesta își găsește 
drum în inimă, va lucra ca un foc cu-
răţitor iar mândria și dragostea lumii 
vor fi nimicite.

Dacă nu vă treziţi faţă de inte-
resele veșnice ale copiilor voștri, ei 
se vor pierde cu siguranţă din cauza 
neglijenţei voastre. Şi posibilitatea 
ca părinţii necredincioși să fie ei 
înșiși salvaţi este foarte mică. Vieţile 
părinţilor ar trebui să fie exemplare. 
Ei ar trebui să exercite o influenţă 
sfântă în familiile lor. Când pun preţ 
pe interesele veșnice ale copiilor lor, 
vor mustra mândria din ei, o vor 
mustra cu credincioșie și nu o vor 
încuraja prin cuvânt sau faptă. 6

Părinţi, vă rog fierbinte, de dragul 
lui Hristos, de dragul scumpilor 
voștri copii, învăţaţi-i că Dumnezeu 
are pretenţii de la ei și că ei trebuie 
să fie pe deplin pregătiţi pentru orice 
lucrare pe care o găsesc. Educaţi-i, 
învăţaţi-i să aibă ochii îndreptaţi 
numai spre slava lui Dumnezeu. 
Pentru a crește în har, ei trebuie să 
ajungă ei înșiși să cunoască temeiul 
credinţei noastre. Învăţaţi-i să fie 
învăţăcei în școala lui Hristos, să 
obţină o cunoștinţă a Scripturilor, să 
folosească sârguincios orice mijloc 
al harului, pentru ca dragostea lor 
să crească tot mai mult, ca să aprobe 
lucrurile care sunt excelente. 7

Isus, Regele slavei, care Şi-a dat 
viaţa ca să ne răscumpere, a purtat 
o coroană de spini. În felul acesta 

a fost împodobit capul cel sfânt al 
Învăţătorului nostru. „Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, 
zdrobit pentru fărădelegile noastre. 
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut 
peste El, și prin rănile Lui suntem 
tămăduiţi” (Isaia 53:5). Totuși chiar 
aceia care mărturisesc că sunt răs-
cumpăraţi prin sângele lui Isus, văr-
sat pentru ei, pot nutri mândrie prin 
împodobirea persoanei lor și totuși 
să pretindă că sunt urmașii Modelu-
lui sfânt, umil și jertfitor de sine. O, 
dacă toţi ar putea să vadă acest lucru 
așa cum îl vede Dumnezeu!

Israel a fost neatent cu privire la 
mândria, moda și caracterul lumesc 
aflat chiar în mijlocul lui. Aceste 
lucruri L-au despărţit pe Dumnezeu 
de poporul Său și au închis arca în 
dreptul lor. Atunci când adevărul 
le schimbă inima, aceasta va duce 
la moartea faţă de lume. Atunci ei 
vor pune la o parte împodobirea 
exterioară și, dacă sunt morţi, nu vor 
fi atinși de râsul, batjocura și dispre-
ţul necredincioșilor. Ei vor simţi o 
dorinţă puternică de a fi despărţiţi 
de lume, asemenea Maestrului lor. 
Ei nu vor imita mândria acesteia, 
moda sau obiceiurile ei. Ei vor avea 
întotdeauna înaintea lor scopul nobil 
de a-L slăvi pe Dumnezeu și de 
a câștiga moștenirea nemuritoare. 
Această perspectivă va înghiţi tot 
ceea ce se află în jur și este de natură 
pământească. Dumnezeu dorește să 
aibă un popor despărţit și deosebit 
de lume. Şi de îndată ce o persoană 
nutrește dorinţa de a imita moda 
lumii, Dumnezeu încetează să-l mai 
recunoască drept copil al Său. El 
arată că este străin faţă de har, străin 
faţă de blândul și smeritul Isus. Dacă 
L-ar fi cunoscut, ei ar fi umblat într-
un mod vrednic de El.

O formă de evlavie nu va mântui 
pe nimeni. Toţi trebuie să aibă o ex-
perienţă adâncă și vie. Numai aceas-
ta îi va mântui în timpul strâmtorării 
dinaintea noastră. Atunci lucrarea 
lor va fi încercată, pentru a se vedea 
ce fel de lucrare este. Dacă este aur, 
argint sau pietre preţioase, ei vor fi 
ascunși ca sub acoperișul cortului lui. 
Dar dacă faptele lor sunt lemn, paie, 
trestie, nimic nu-i poate apăra de 

cumplita mânie a lui Iehova.
Mulţi se măsoară între ei și-și 

compară viaţa cu viaţa altora. Nu ar 
trebui să se întâmple astfel. Nimeni, 
în afară de Hristos, nu ne este dat ca 
exemplu, și toţi ar trebui să ne stră-
duim să excelăm în a-L imita. Noi 
suntem conlucrători cu Hristos sau 
conlucrători cu vrăjmașul. Fie strân-
gem cu Hristos, fie risipim. Suntem 
creștini hotărâţi, din toată inima, ori 
nu suntem deloc. Nimeni nu intră 
în Cer fără să facă nici un sacrificiu. 
Cei care sunt gata să facă orice sacri-
ficiu pentru a dobândi viaţa veșnică, 
o vor avea; și va merita să suferim, 
să ne răstignim și să jertfim orice 
idol pentru ea. Greutatea veșnică de 
slavă de nespus cântărește mai greu 
decât orice comoară pământească și 
eclipsează orice atracţie lumească. 8

Gândurile	şi	conversația	
concentrate	în	jurul	unui	
singur	subiect

Ce merită să captiveze mai mult 
mintea decât planul de răscumpă-
rare? Acesta este un subiect inepui-
zabil. Dragostea lui Isus, mântuirea 
oferită omului căzut prin dragostea 
Sa nemărginită, sfinţenia inimii, 
adevărul preţios și mântuitor dat 
pentru aceste zile de pe urmă, harul 
lui Hristos – acestea sunt subiecte 
care pot să anime sufletul și să-i 
facă pe cei curaţi cu inima să simtă 
bucuria pe care au simţit-o ucenicii 
atunci când Isus a venit și mers cu 
ei în timp ce călătoreau spre Emaus. 
Cel care și-a concentrat afecţiunile 
asupra lui Hristos, va savura acest 
fel de tovărășie sfântă și va strânge 
tărie divină dintr-o astfel de legătu-
ră; dar cel căruia nu-i face plăcere o 
astfel de conversaţie, căruia îi place 
cel mai mult să vorbească despre 
lucruri lipsite de valoare și pline de 
sentimentalism, s-a îndepărtat mult 
de Dumnezeu și moare treptat faţă 
de aspiraţiile sfinte și nobile. Ceea 
ce este senzual și pământesc este 
considerat de acesta ca fiind ceresc. 
Când discuţiile au un caracter frivol 
și de nemulţumire, căutând apreci-
erea și simpatia omenească, acestea 
izvorăsc dintr-un sentimentalism 
bolnăvicios și nici tinerii, nici cei cu 
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părul cărunt nu se află în siguranţă. 
Atunci când adevărul lui Dumnezeu 
este un principiu trainic în inimă, 
el va fi asemenea unui izvor viu. Se 
pot face încercări pentru a-l înăbuși, 
dar el va izbucni în altă parte. El este 
acolo și nu poate fi înăbușit. Adevă-
rul din inimă este un izvor de viaţă. 
El înviorează pe cel obosit și înăbu-
șă, stăpânește gândurile și cuvintele 
rele…

Dumnezeu Şi-a binecuvântat 
poporul păzitor al poruncilor și toate 
împotrivirile și falsităţile care sunt 
aduse asupra lor îi vor întări numai 
pe aceia care stau fermi în apărarea 
credinţei date sfinţilor o dată pentru 
totdeauna. Dar dacă cei care măr-
turisesc că sunt depozitarii legii lui 
Dumnezeu devin călcători ai acelei 
legi, grija Sa protectoare va fi retrasă 
și mulţi vor cădea prin depravare și 
imoralitate. Atunci nu vom putea sta 
în picioare înaintea vrăjmașului. Dar 
dacă poporul Său rămâne despărţit 
și deosebit de lume, ca o naţiu-
ne care împlinește neprihănirea, 
Dumnezeu va fi apărarea lor și nici 
o armă ridicată împotriva lor nu va 
avea succes. 9

Prețuind	chemarea		
noastră	unică

Domnul Însuși a pus un zid de 
despărţire între lucrurile lumii și lu-
crurile pe care El le-a ales din lume 
și le-a sfinţit pentru Sine. Lumea 
nu va recunoaște această deosebire; 
ea pretinde că nu este nevoie de ea. 
Slujitorii mamonei vor depune toate 
eforturile ca să dărâme aceste bariere 
și să distrugă linia de demarcaţie 
dintre ce este sfânt și ce este nesfânt. 
Mulţi dintre pretinșii urmași ai lui 
Hristos sunt hotărâţi să-l doboa-
re și să menţină o înţelegere între 

Hristos și Belial. Dar Dumnezeu 
a stabilit această despărţire și El va 
face ca ea să existe. Atât în Vechiul 
cât și în Noul Testament, Domnul 
poruncește în mod hotărât popo-
rului Său să fie deosebit de lume, în 
spirit, în scopuri, în practică, să fie 
o naţiune sfântă, un popor deosebit, 
ca să vestească puterile minunate ale 
Celui ce i-a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată. Răsăritul nu 
este mai departe de apus decât sunt 
copiii luminii în obiceiuri, practici și 
spirit de copiii întunericului.

Această deosebire va fi mai 
clară, mai hotărâtă, pe măsură ce ne 
apropiem de timpul sfârșitului. Nu 
mărturisirea de credinţă, nu numele 
scris în registrul comunităţii ne fac 
să fim copiii lui Dumnezeu. Trebuie 
să avem o legătură vie cu Hristos; 
trebuie să fim una cu El, umpluţi cu 
Duhul Său, părtași ai naturii divine, 
răstigniţi faţă de lume cu afecţiunile 
și poftele ei trupești, reînnoiţi în 
cunoștinţă și adevărata sfinţenie. 10

Este	vremea	să	ne	trezim!
Schimbări deosebite și rapide vor 

avea lor în curând, iar poporul lui 
Dumnezeu trebuie să fie înzestrat 
cu Duhul Sfânt, pentru ca să facă 
faţă cu înţelepciune cerească situa-
ţiilor extreme ale acestui timp, și pe 
cât este cu putinţă să contracareze 
mișcările demoralizatoare din lume. 
Dacă biserica n-ar dormi, dacă 
urmașii lui Hristos ar veghea și s-ar 
ruga, ei ar putea avea lumină pentru 
a înţelege și a evalua mișcările vrăj-
mașului.

Sfârșitul este aproape! Dum-
nezeu cheamă biserica să pună la 
punct lucrurile care rămân. Lucră-
tori împreună cu Dumnezeu, voi 
sunteţi împuterniciţi de Domnul să 
luaţi și pe alţii în Împărăţia ceru-
lui. Trebuie să fiţi agenţii vii ai lui 
Dumnezeu, canale de lumină pentru 
lume; în jurul vostru se află îngerii 
cerului cu misiunea primită de la 
Hristos de a vă susţine, întări și spri-
jini în lucrarea de salvare a sufletelor.

Fac apel la bisericile din 
toate conferinţele: rămâ-

neţi despărţiţi și deosebiţi 
de lume – în lume, dar 

nu din ea, reflectând razele străluci-
toare ale Soarelui Neprihănirii, fiind 
curați, sfinți și nepătați, iar în credin-
ţă ducând lumina la toate drumurile 
și gardurile pământului.

Comunităţile să se trezească până 
când nu este prea târziu pentru tot-
deauna. Fiecare membru să se apuce 
de lucrarea lui și să reabiliteze nume-
le Domnului după care este numit și 
el. Credinţa curată și evlavia serioasă 
să ia loc indolenţei și necredinţei. 
Atunci când credinţa se prinde de 
Hristos, adevărul va aduce bucurie 
sufletului, iar slujbele religioase nu 
vor mai fi plictisitoare și neinteresan-
te. Întrunirile voastre sociale, acum 
fără energie și lipsite de viaţă, vor fi 
vitalizate de Duhul Sfânt; veţi avea o 
experienţă bogată în fiecare zi atunci 
când trăiţi creștinismul pe care îl 
mărturisiţi. Păcătoșii vor fi convertiţi. 
Ei vor fi atinși de cuvântul adevăru-
lui și vor spune așa cum au spus unii 
dintre cei care au ascultat învăţăturile 
lui Hristos: „Am văzut și ascultat 
lucruri minunate astăzi.”

Având în vedere ce s-ar putea 
face dacă biserica și-ar împlini 
răspunderile date de Dumnezeu, 
vor mai dormi membrii ei și mai 
departe, sau vor înţelege onoarea 
care le-a fost dată prin providenţa 
milostivă a lui Dumnezeu? Vor 
aduna ei trăsăturile ereditare, se vor 
folosi de lumina prezentă și vor sim-
ţi nevoia de a se ridica și a face faţă 
obligaţiilor urgente care se prezintă 
acum? Oh, dacă s-ar trezi cu toţii și 
ar arăta lumii că au o credinţă vie, 
că în faţa lumii se află lucruri de o 
importanţă vitală, că Isus va veni în 
curând. Lăsaţi ca oamenii să vadă că 
noi credem că ne aflăm la hotarele 
lumii veșnice. 11

Trimiteri:
1 The Review and Herald, 18 iunie 1889. 
2 Testimonies, vol. 5, pag. 601 engl.
3 The Review and Herald, 12 decembrie 1882. 
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5 The Spalding Magan Collection, pag. 244.
6 The Review and Herald, 12 decembrie 1882.
7 Ibid., 8 ianuarie 1884.
8 Ibid., 12 decembrie 1882. 
9 Testimonies, vol. 5, pag. 600, 601 engl.
10  The Review and Herald, 8 ianuarie 1884.
11 Testimonies, vol. 6, pag. 436, 437 engl.
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Un studiu din Biblie  
şi Spiritul Profetic cu  

comentarii de D. Guzman

                            sosit timpul ca  
                 noi să-L con- 
  templăm pe  
           Domnul, ca El să 
pună în inimile noastre dorinţa 
ca astăzi – mai mult ca oricând 
înainte, toţi ca unul singur – să 
putem înălţa adevărul pe care ni l-a 
dat Dumnezeu în aceste zile de pe 
urmă ale istoriei omenirii. Biserica 
a ajuns într-un moment crucial și 
decisiv în care trebuie să ne îmbră-
căm cu armătura lui Dumnezeu ca 
să ne împotrivim lucrării puternice 
ale lui Satan și forţelor rele care 
năvălesc în lume prin ispite subtile 
ca să-i prindă pe oameni în mreje și 
să-i ducă la pierzare.

Să ne rugăm la Dumnezeu ca în 
timpul Săptămânii de Rugăciune, 
să medităm profund și serios, și ca 

aceasta să fie mai mult decât o 
simplă lectură ocazională și 
insipidă, fără ca la sfârșit să fi 
câștigat o experienţă spirituală. 
Nu! Ci mai degrabă, fie ca în 

aceste zile să ne cercetăm inima 
cu hotărârea puternică de a ne 

preda viaţa, familiile și tot ce avem 
în mâinile iubitoare ale lui Dumne-
zeu, ca El să ne călăuzească astăzi și 
în veci, Amin.

La	granița	veşniciei
Când deschidem sulul profeţiei 

înaintea noastră, marele Eu Sunt 
ne arată că am ajuns la marginea 
veșniciei. Ne aflăm în amurgul 
istoriei noastre pământene. Suntem 
despărţiţi de veșnicie doar de o linie 
subţire. Suntem pe marginea celei 
mai mari crize din toate veacurile. 

Pana Inspiraţiei spune clar că „trăim 
în timpul sfârșitului. Semnele tim-
pului care se împlinesc cu repeziciu-
ne declară că venirea lui Hristos este 
chiar la uși. Zilele în care trăim sunt 
solemne și importante. Spiritul lui 
Dumnezeu este retras treptat dar cu 
siguranţă de pe pământ. Plăgile și 
judecăţile deja cad pe dispreţuitorii 
harului lui Dumnezeu. Calamită-
ţile pe uscat și apă, starea nesigură 
a societăţii, veștile de război, nu 
prevestesc nimic bun. Ele prevăd 
apropierea unor evenimente de cea 
mai mare însemnătate.”1

Starea	poporului	lui	Dum-
nezeu	din	zilele	de	pe	urmă

Au trecut aproape 2000 de ani 
de la acel măreţ moment când 
Mântuitorul lumii a chemat doi-
sprezece oameni să-L însoţească în 
slujirea Lui de pe pământ. Acesta a 
fost începutul a ceea ce mai târziu 
avea să fie numită biserica crești-
nă. Ce scenă minunată! Ce lucrare 
sublimă a început să se dezvolte 
atunci! Ce bucurie mare trebuie să 
fi simţit Învăţătorul când s-a născut 
biserica Sa! Desigur că atunci ochii 
lui Isus au privit și la viitorul lungii 
istorii a bisericii Sale, chiar până 
la vremea revenirii Sale, când îi 
va strânge pe ai Săi și-i va duce în 
locașurile făgăduite copiilor săi din 
vremurile străbune. Cum îl vede 
Domnul pe poporul rămășiţei Sale 
în aceste zile de pe urmă? Ce simte 
inima Sa atunci când vede starea 
noastră actuală? Poate că Mântu-
itorul nostru iubit simte tristeţe 
și durere văzând starea noastră ca 

A

Purtatorii
de stindard
-
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popor căruia i-a încredinţat adevă-
rurile solemne pentru aceste zile de 
pe urmă. Reţinând acest lucru, să 
medităm și să ne gândim la starea 
noastră prezentă în timp ce ne 
întrebăm cu seriozitate: Îl reprezen-
tăm cu credincioșie pe Cel care ne-a 
chemat să fim poporul Său? Arată 
faptele noastre clar că trăim lumi-
na pe care Dumnezeu a revărsat-o 
asupra noastră? Există o linie clară 
de despărţire între cei necredincioși 
– cei lumești – în contrast cu noi cei 
care pretindem că suntem poporul 
rămășiţei lui Dumnezeu? Din păca-
te, putem spune că biserica de astăzi 
nu poate fi comparată aproape 
deloc cu biserica creștină timpurie 
pe care a întemeiat-o Hristos. Au 
trecut anii, iar astăzi avem o biserică 
diferită, o biserică ce își permite să 
fie treptat târâtă în lume. Cu ezitare 
și mare îngrijorare îi vedem și auzim 
pe conducătorii tineri că au dorinţa 
de a vedea biserica crescând, permi-
ţând modei și obiceiurilor lumești 
să fie tolerate în mijlocul poporului 
lui Dumnezeu care a fost chemat să 
poarte stindardul pătat cu sânge al 
lui Emanuel. Să facem un apel căl-
duros către conducătorii tineri din 
inima lucrării – chiar către cei care 
lucrează în bisericile mici și umile 
din întreaga lume: să ne străduim 
ca stindardul să nu fie coborât ci 
ridicat! Acest steag – acest stan-
dard – Domnul l-a așezat în mâinile 
noastre și ne poruncește să-l ţinem 
foarte, foarte sus.

Stindardul	rămăşiței
Ce este stindardul poporului 

rămășiţei lui Dumnezeu? Desigur că 
stindardul pe care Providenţa divină 
l-a așezat în mâinile noastre este cel 
care spune: „Aici este răbdarea sfin-
ţilor: aici sunt cei ce păzesc porunci-
le lui Dumnezeu și credinţa lui Isus” 
(Apocalipsa 14:12). „Solia îngerului 
al treilea, care cuprinde soliile pri-
mului și celui de-al doilea înger, este 
solia pentru acest timp. Trebuie să 
ridicăm stindardul pe care stă scris: 
‚Poruncile lui Dumnezeu și credinţa 
lui Isus.’” 2

Dumnezeu	ne	cheamă	să	
ridicăm	steagul	şi	să	lu-
crăm	împreună

„Dumnezeu vă cheamă pe toţi 
să înălţaţi stindardul care poartă 
inscripţia: ‚Aici sunt cei ce păzesc 
poruncile lui Dumnezeu și credinţa 
lui Isus’. El Își îndeamnă poporul 
să lucreze în perfectă armonie. El îi 
cheamă pe cei implicați în lucrarea 
noastră medicală să se unească cu 
lucrarea de predicare; el îi cheamă pe 
cei care predică cuvântul să coopere-
ze cu lucrătorii medicali misionari; și 
El cheamă biserica să-și facă datoria 
ţinând sus stindardul adevăratei 
reforme pe teritoriul lor, lăsându-i 
pe lucrătorii instruiţi și cu experi-
enţă să meargă în câmpuri noi. Să 
nu se rostească nici un cuvânt care 
să-i descurajeze pe ceilalți, pentru că 
aceasta întristează inima lui Hristos 
și produce mare plăcere vrăjmașului. 
Toţi trebuie să fie botezaţi cu Duhul 
Sfânt; toţi trebuie să se abţină de la a 
condamna și critica spusele altora și 
să se apropie de Hristos ca să poată 
aprecia marile răspunderi pe care 
le au conlucrătorii Săi. ‚Uniţi-vă, 
uniţi-vă’ sunt cuvintele Învăţătorului 
nostru divin. Unitatea înseamnă pu-
tere; dezbinarea înseamnă slăbiciune 
și înfrângere.”3

Datoria	membrilor	biseri-
cii	şi	a	predicatorilor

„Să se facă lucrarea din casă în 
casă cu credincioșie. Sufletele pier 
din corabia siguranţei. Stindardul 
adevărului să fie ridicat de către 
membrii bisericii în vecinătatea lor. 
Predicatorii să-și întindă cortul și să 
predice adevărul poporului cu putere 
iar apoi să se mute în altă vecinătate 
și predice adevărul și acolo.” 4

Atitudinea	asemenea	lui	
Hristos

Solul Domnului face apelul:
„Dumnezeu vorbește serios cu 

noi. Numai cei care sunt convertiţi 
vor intra în Împărăţia cerului. Ce 
am crede dacă Hristos nu ar da pe 
faţă căldura dragostei, nu ar arăta 
nici o bunăvoinţă de a-i ajuta pe 

cei în nevoi? Totuși, mulţi dintre 
cei care mărturisesc că sunt urmașii 
Său sunt reci și lipsiţi de înţelege-
re. Ei nu fac decât puţine eforturi 
de a-i ajuta pe cei cu care intră 
în legătură. Ei nu au un caracter 
transformat. Cuvintele lor arată că 
ei nu sunt convertiţi. Ei nu au deloc 
gingășia lui Hristos. Trăsăturile lor 
de caracter lipsite de amabilitate, 
lipsa lor de înţelegere arată că și-au 
pierdut dragostea dintâi. Ei trebuie 
să se pocăiască și să se convertească; 
pentru că Hristos este foarte dezo-
norat de egoismul lor. Mântuitorul 
nu locuiește în inima lor altfel ar fi 
atinși de slăbiciunile altora. Ei sunt 
egoiști, aspri și neprimitori.

Dacă, atunci când Hristos va veni 
a doua oară, ei vor fi așa cum sunt 
acum – aspri în vorbire, cu un spirit 
brutal și lipsiţi de dragostea asemă-
nătoare cu cea a lui Hristos – sfeșni-
cul lor va fi mutat din locul său. Ei 
nu vor fi pregătiţi să-L întâmpine pe 
Domnul lor. O, dacă ar simţi nevoia 
de a se îmbrăca cu Domnul Isus! O, 
dacă ar căuta să înţeleagă care este 
datoria omului faţă de aproapele lui!

Vă spun, în numele lui Isus din 
Nazaret, că trebuie să aibă loc o refor-
mă în mijlocul nostru ca popor. Dacă 
oamenii nu dau pe faţă o asemănare 
cu Hristos în toată purtarea lor faţă 
de aproapele lor, dacă nu ascultă de 
legile cerului în fiecare amănunt, 
nu vor intra niciodată în cetatea lui 
Dumnezeu. Nu există nici o scuză 
pentru nimeni ca să dea greș.

Caracterul lui Hristos se află 
înaintea noastră ca să fie studiat și 
imitat.

Dacă cineva face o lucrare care 
nu este în întregime perfectă, frații 
săi s-o distrugă, vorbind despre 
ea, criticându-o și dispreţuindu-o? 
Poate că cel care face greșeli face 
tot ce poate mai bine. S-a purtat 
Hristos în felul acesta cu lucrarea 
imperfectă a ucenicilor Săi? Dacă 
El S-ar purta cu fiinţele omenești 
cu greșeli așa cum se poartă ei 
adesea unul cu altul, ce s-ar alege de 
ei? Am putea spune pe bună drep-
tate: ‚Mai bine să cad în mâinile 
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Domnului, dar să nu cad în mâinile 
oamenilor.’ Dumnezeu este prea 
înţelept ca să greșească și prea bun 
ca să ne facă vreun rău.

Cei care sunt în legătură cu 
serviciul lui Dumnezeu ar trebui să 
fie sfinţiţi, trup, suflet și spirit, altfel 
ei vor mânji lucrarea lui Dum-
nezeu și-L vor face de rușine pe 
Hristos. Ce vrea să spună Cuvântul 
lui Dumnezeu atunci când decla-
ră că Hristos va înfăţișa înaintea 
Lui această Biserică, slăvită, fără 
pată, fără zbârcitură sau altceva de 
felul acesta? Înseamnă că poporul 
lui Dumnezeu poate și trebuie să 
ajungă la standardul desăvârșirii 
creștine. Dar, pentru a face aceasta, 
ei trebuie să înveţe de la Hristos 
blândeţea și smerenia.

Prin jertfa lui Hristos, s-a luat 
orice măsură ca cei credincioși să 
primească toate lucrurile care ţin de 
viaţă și evlavie. Desăvârșirea carac-
terului Său face ca noi să putem 
obţine desăvârșirea.” 5

Trebuie	să	înălțăm		
stindardul	Sabatului

„Chestiunea Sabatului va fi 
subiectul în jurul căruia se dă marea 
bătălie finală la care va lua parte 
întreaga lume. Oamenii au onorat 
principiile lui Satan mai presus de 
principiile care stăpânesc în cer. Ei 
au primit un Sabat neadevărat, pe 
care Satan l-a înălţat ca semn al 
autorităţii sale. Dar Dumnezeu a 
pus sigiliul Său pe cerinţa Sa împă-
rătească. Fiecare instituţie a Saba-
tului poartă numele autorului ei, un 
semn care nu se șterge și care arată 
autoritatea fiecăruia. Noi suntem cei 
care trebuie să-i ajutăm pe oameni 
să înţeleagă aceasta. Noi trebuie să le 
arătăm că este de o însemnătate vi-
tală dacă ei poartă semnul Împărăţiei 
lui Dumnezeu sau semnul împărăţiei 
răzvrătirii, deoarece ei se declară 
supuși ai împărăţiei al cărei semn îl 
poartă. Dumnezeu ne-a chemat să 
înălţăm stindardul Sabatului călcat 
în picioare. Atunci, cât de important 
este ca exemplul nostru în păzirea 
Sabatului să fie cel drept.” 6

Este nevoie de o slujire altruistă 
și umilă – lipsită de orice ambiţie 
pământească sau eclesiastică și pe 
deplin consacrată serviciului lui 
Dumnezeu.

„Există un element numit „dra-
goste” care ne învaţă să-i lăudăm și 
să-i flatăm pe cei cu care ne întovă-
rășim, să nu le spunem cu credin-
cioșie despre pericolul în care se află 
și să nu-i avertizăm și sfătuim spre 
binele lor. Această dragoste nu este 
de origine cerească. Cuvintele și fap-
tele noastre ar trebui să fie serioase 
și sobre, în special în faţa celor are 
neglijează mântuirea sufletelor lor. 
Dacă mărturisim că suntem fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, ar trebui să 
ne purtăm în așa fel cu cei necre-
dincioși încât sufletul nostru să nu 
poarte sângele lor atunci când îi vom 
întâlni în marea zi a judecăţii finale. 
Dacă ne unim cu ei în ușurătate, 
flecării și căutare de plăceri sau în 
orice altceva ce alungă seriozitatea 
din minte, le spunem continuu prin 
exemplul nostru: ‚Pace, pace; nu vă 
tulburaţi. Nu există nici un motiv ca 
să ne alarmăm.’ Acest lucru spune 
păcătosului: ‚Îţi va fi bine.’ Oh, cât de 
multe suflete iubitoare de comodita-
te se află în mijlocul nostru, suflete 
care se unesc de fapt cu păcătoșii și, 
în timp ce se află în tovărășia aces-
tora, nu spun și nu fac nimic ca să le 
deștepte convingerea, nimic care să 
le tulbure siguranţa lor pământească! 
Mulţi dintre cei care mărturisesc 
că sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu 
și care se numesc lumina lumii, nu 
reflectă nici o lumină asupra întune-
ricului ei. Dacă acești mărturisitori 
ai lui Hristos care sunt cu inima 
împărţită, indolenţi și iubitori de 
plăceri ar fi ceea ce pretind a fi, cât 
de mult bine ar putea face!...

Solia adusă poporului prin 
servitorii credincioși ai lui Dum-
nezeu nu are scopul de a-i liniști cu 
privire la siguranţa lor pământească. 
Ea are cuvinte care să-i îndemne 
la acţiune. Noi îi cheamăm pe cei 
care imită exemplul lui Meroza să 
se trezească. Mergeţi la lucru; faceţi 
ceva pentru mântuirea sufletelor, 

ceva pentru înaintarea cauzei lui 
Dumnezeu; faceţi aceasta acum.” 7

„Dumnezeu cere servilor Săi să 
ia poziţie sub stindardul pătat cu 
sânge al Prinţului Emanuel, lup-
tându-se în puterea Sa să păstreze 
curate și nemânjite principiile ade-
vărului. Niciodată să nu se abată de 
pe calea jertfirii de sine și a umilinţei 
pe care trebuie să meargă orice creș-
tin adevărat. Când ei cooperează în 
felul acesta cu Dumnezeu, Hristos ia 
chip în ei, ‚nădejdea slavei’ (Coloseni 
1:27). Îmbrăcaţi în blândeţea și sme-
renia Sa, ei își găsesc cea mai mare 
plăcere în împlinirea slujbei Sale. 
Ambiţia pământească face loc unei 
dorinţe de a sluji Învăţătorului.” 8

„Dumnezeu dorește ca bărbaţii 
din slujba Sa, de sub stindardul 
Său, să fie extrem de onești și 
mai presus de orice bănuială în ce 
privește caracterul, dorește ca bu-
zele lor să nu rostească nimic care 
să semene cu neadevărul. Limba 
lor trebuie să fie adevărată, ochii 
lor trebuie să fie curaţi, iar acţiuni-
le lor să fie exact și întocmai cum 
poruncește Dumnezeu.” 9

„Trebuie să avem un corp al 
predicatorilor convertit. Eficienţa și 
puterea care însoţesc un predicator 
cu adevărat convertit i-ar face pe 
ipocriţii din Sion să tremure, iar pe 
păcătoși să se teamă.” 10

Dumnezeu	cere	poporului	
Său	să	fie	sfânt	şi	curat

„Dorinţa lui Dumnezeu este ca 
poporul Său să fie un popor sfinţit, 
curăţit și sfânt, și să transmită lumi-
nă tuturor celor din jurul lor. Dar 
numai dacă ţin stindardul ridicat, 
numai dacă arată că adevărul pe 
care mărturisesc a-l crede poate să-i 
influențeze spre neprihănire și poate 
să-i întărească în viaţa lor spirituală; 
numai când principiile adevărului 
devin o parte a vieţii lor zilnice, pot 
fi ei o laudă și onoare la adresa lui 
Dumnezeu pe acest pământ.” 11

„Dumnezeu dorește să aibă un 
popor separat și deosebit de lume. 
De îndată ce cineva nutrește dorinţa 
de a imita moda lumii, Dumnezeu 
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încetează să-l mai recunoască drept 
copil al Său, și el devine copilul lu-
mii și al întunericului. Cei care L-au 
mărturisit pe Hristos, în realitate 
renunţă la El și arată că sunt străini 
faţă de har și faţă de blândul și sme-
ritul Isus. Dacă s-ar fi familiarizat cu 
El, ar avea o umblare vrednică de El.

Tineri și bătrâni, Dumnezeu vă 
încearcă acum. Voi vă hotărâţi pro-
priul destin veșnic. Mândria voastră, 
conversaţiile voastre nefolositoare 
și goale, egoismul vostru, toate sunt 
așezate în cumpănă, și în multe 
cazuri greutatea răului este în mod 
îngrozitor împotriva voastră. În 
timp ce răul crește și prinde rădăcini 
adânci, el înăbușe sămânţa cea bună 
care este semănată în inimă. Mulţi 
se măgulesc că sunt creștini buni 
care nu au nici o rază de lumină de 
la Isus. Ei nu știu ce înseamnă să 
aibă inima înnoită prin har. Ei nu 
au nici o experienţă vie pentru ei în 
lucrurile lui Dumnezeu.

Dumnezeu Își încearcă popo-
rul din această lume. Lumea este 
locul unde suntem pregătiţi să ne 
înfăţișăm înaintea Sa. Aici oame-
nii arată ce putere are influenţă 
asupra inimii lor și le controlează 
acţiunile. Dacă aceasta este puterea 
adevărului divin, acesta va duce la 
fapte bune. Îl va înălţa pe primitor 
și-l va face să fie nobil, generos, 
asemenea Domnului divin. Dar 
dacă îngerii cei răi stăpânesc inima, 
acest lucru se va vedea în diferite 
moduri. Roadele vor fi lăcomia, 
egoismul, mândria și patimile rele. 
Inima este nespus de înșelătoare și 
deznădăjduit de rea. Mulţi dintre 
mărturisitorii religiei nu sunt gata 
să se cerceteze îndeaproape ca să 
vadă dacă sunt în credinţă, și unii 
se bazează pe o nădejde falsă. Ei 
par să creadă că o mărturisire a 
adevărului îi va mântui. Când își 
vor supune acele păcate pe care le 
urăște Hristos, Isus va intra și va 
cina cu ei și ei cu El. Atunci ei vor 
trage putere divină de la Isus, vor 
crește în El și vor putea spune cu 
biruinţă divină: ‚Dar mulţumiri fie 
aduse lui Dumnezeu, care ne dă 

biruinţa prin Domnul nostru Isus 
Hristos.’ (1 Corinteni 15:57).

Fiecare creștin are privilegiul de 
a se bucura de atingerea Duhului 
Sfânt. O pace dulce și cerească poa-
te umple inima, și puteţi medita cu 
plăcere la Dumnezeu și la cer. Veţi 
putea să vă ospătaţi din făgăduin-
ţele glorioase ale cuvântului Său. 
Dar mai întâi trebuie să vă asiguraţi 
că aţi început umblarea creștină. 
Trebuie să știţi că primii pași au 
fost făcuţi pe calea către viaţa veșni-
că. Să nu vă lăsaţi înșelaţi cu privire 
la acest lucru; căci interese veșnice 
sunt în joc.”12

„Când nu doriţi să fiți deosebiţi 
de lume, dar doriţi să vă amestecaţi 
cu ea așa încât să nu se vadă nici o 
diferenţă între voi și lume, atunci 
puteţi ști că inimile voastre sunt 
îngreuiate de îngrijorările vieţii 
acesteia. Oh, există atât de multe 
interese egoiste, atât de multe corzi 
care ne leagă de lume! Dar trebuie să 
continuăm să tăiem aceste corzi și să 
fim în starea de așteptător al Dom-
nului nostru.

Lumea a pătruns cu forţa între 
sufletul nostru și Dumnezeu. Dar 
ce drept avem noi să permitem 
inimilor noastre să devină îngreu-
nate de îngrijorările acestei vieţi? 
Ce drept avem prin consacrarea 
noastră faţă de lume, să neglijăm 
chestiunile bisericii și interesele 
aproapelui nostru?”13

„În loc de a deveni asemenea 
lumii, trebuie să devenim tot mai 
deosebiţi de lume. Satan se amestecă 
și va continua să se amestece cu bise-
ricile depunând un efort meșteșugit 
împotriva adevărului lui Dumnezeu. 
Tot ceea ce face poporul lui Dum-
nezeu ca să cucerească lumea va trezi 
împotrivirea hotărâtă din partea 
puterilor întunericului. Ultima mare 
luptă a vrăjmașului va fi una foarte 
hotărâtă. Va fi ultima bătălie dintre 
puterile întunericului și puterile 
luminii. Toţii copiii adevăraţi ai lui 
Dumnezeu vor lupta cu curaj de 
partea lui Hristos. Cei care în această 
mare criză își permit să fie mai mult 
de partea lumii decât de partea a lui 

Dumnezeu, se vor așeza în cele din 
urmă cu totul de partea lumii.” 14

Concluzie
Dorim să facem apel la predi-

catorii, pastorii, lucrătorii biblici, 
conducătorii și la poporul nostru în 
general să lucrăm cu toată puterea 
pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să 
ţinem sus principiile noastre înalte 
oricare ar fi preţul. Prin harul pe care 
ni l-a dat Dumnezeu, să închidem 
ușa faţă de lume. Pastori și predica-
tori, să condamnăm clar și cu putere 
orice abatere de la adevăr, oricât de 
mică ar fi aceasta – și oricât ne-ar 
costa. Să nu îngăduim nici o prac-
tică lumească mai întâi în familiile 
noastre și apoi prin mărturia noastră, 
pentru ca Dumnezeu să poată face o 
reformă în bisericile în care lucrăm.

Fie ca Domnul să atragă sufletele 
la Sine și să facă pe fiecare să simtă 
răspunderea sfântă de a forma astfel 
de caractere încât lui Hristos să 
nu-i fie rușine să-i numească fraţi. 
Înălţaţi stindardul, iar apoi binecu-
vântarea cerească va fi rostită asupra 
voastră în acea zi când fiecare va pri-
mi după faptele săvârșite în trup.”15

Să veghem și să înţelegem 
pericolele din zilele de astăzi; ca să 
putem accepta datoria noastră ca, 
până la încheierea timpului de har, 
să ţinem sus stindardul adevărului 
sfânt pe care ni l-a dat Domnul pen-
tru a lăsa ca acest adevăr veșnic să 
strălucească înaintea lumii. Domnul 
să-Şi binecuvânteze poporul astăzi și 
în veci. Amin.
Trimiteri:
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2 Sfaturi pentru sănătate, pg. 357 engl.
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4 Evangelizarea, pg. 397.
5 Pacific Union Recorder, 9 februarie 1905.
6 Testimonies, vol. 6, pg. 352. 
7 The Review and Herald, 8 ianuarie, 1884.
8 That I May Know Him, pg. 123.  
9 Îndrumarea copilului, pg. 152 engl. 
10 Slujitorii evangheliei (1892), pg. 28 engl.
11 This Day With God, pg. 53.  
12 The Review and Herald, 9 septembrie 1884.
13 The Signs of the Time, 7 ianuarie 1886.
14 The Kress Collection, pg. 105. 
15 Testimonies, vol. 5, pg. 602 engl.
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Cel	mai	măreț	vis
Dacă i-am întreba pe oameni cu 

privire la aspiraţiile lor viitoare și ce 
planuri au pentru viaţa lor, am primi 
o mare diversitate de răspunsuri. De-
sigur, vârsta și poziţia socială ne-ar 
ajuta să determinăm felul acelor răs-
punsuri. Tinerii ar spune: să termin 
școala, să obţin un loc de muncă, să 
mă căsătoresc și să prosper. Cei mai 
în vârstă și mai realizați ar pomeni de 
pensionare și de urmărirea unei cali-
tăţi mai bune a vieţii. Am auzit odată 
că o femeie în vârstă și-a împlinit 
visul de a-și petrece vârsta înaintată 
într-un orășel liniștit de pe malul 
mării așa încât să se poată plimba pe 
faleză în fiecare zi. Între aceste două 
extreme am avea cu siguranţă un 
mare număr de „călătorii” cu accentul 

pe anumite ţinte și scopuri preci-
se – și poate chiar am intui lipsa de 
ambiţie din partea unora.

Dar voi? Ce planuri aveţi pentru 
viitorul vostru? A visa nu este păcat, 
atâta timp cât visele voastre nu vin 
în contradicţie cu măreţele planuri 
pe care Dumnezeu le are pentru 
voi. Nu este greu de înţeles: Dum-
nezeu vă iubește atât de mult încât, 
putând vedea viitorul pe care noi 
nu-l putem vedea, uneori El permite 
ca planurile voastre să nu se împli-
nească. Poate fi dureros, dar este ca 
și cum El ne garantează: „Lucruri 
pe care ochiul nu le-a văzut, urechea 
nu le-a auzit, și la inima omului nu 
s-au suit, așa sunt lucrurile pe care 
le-a pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9). Să 

ne oprim o clipă și să încercăm să ne 
imaginăm ce a vrut să spună aposto-
lul. Acesta este unul dintre cele mai 
minunate versete din Biblie. Cea 
mai vie imaginaţie, chiar și în această 
eră a incredibilelor realităţi digita-
le, nu poate vizualiza grandoarea 
și frumuseţea desăvârșită a ceea ce 
Dumnezeu a rezervat pentru priete-
nii Săi. Pentru că Isus Însuși a spus: 
„Nu vă mai numesc robi, pentru că 
robul nu știe ce face stăpânul său; ci 
v-am numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit de la 
Tatăl Meu.” (Ioan 15:15).

Un	loc	mai	bun	–		
incomparabil	mai	bun!

Da, este adevărat: Dumnezeu a 
rezervat pentru prietenii Săi un loc 

Duminică, 8 decembrie 2013

de Daniel Boarim

Dieta 

pentru înaltare,
-
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minunat care întrece cele mai formi-
dabile visuri ale noastre. Nu cred că e 
nevoie să vă întreb dacă doriţi să fiţi 
acolo. Oricare alt răspuns în afară de 
un răsunător: „Da, sigur că da, doresc 
să fiu acolo” ar fi cel puţin incoerent 
sau un rod al neîncrederii. Cartea 
biblică a Apocalipsei (engl. a „Reve-
laţiei”) – greșit numită cartea „tra-
gediilor și terorilor” – în ultimele ei 
capitole, ne vorbește despre sfârșitul 
fericit al prietenilor lui Dumnezeu. 
„El va șterge orice lacrimă din ochii 
lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici 
durere, pentru că lucrurile dintâi au 
trecut.” (Apocalipsa 21:4). Imaginaţi-
vă o realitate la fel de minunată ca 
aceasta în care știrile rele vor dispărea 
pur și simplu din „media”. De fapt nu 
va mai exista „media” așa cum o știm 
acum. Tehnologia și știinţa lui Dum-
nezeu vor fi suficiente ca să uimească 
și cea mai strălucitoare minte.

Accesul
Calea pe care ajungem în Cer este 

clară. Ușa este deschisă. În Biblie, 
există, fără îndoială, unele lucruri 
care sunt greu de înţeles, dar știinţa 
mântuirii este atât de concretă încât 
chiar și un copil o poate înţelege și se 
poate bucura de ea. „Celui ce îi este 
sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii 
fără plată.” (Apocalipsa 22:17). Este 
nevoie ca mai întâi să ne fie sete; deci 
este nevoie să o dorim! O doriţi? O 
doriţi cu adevărat? Dar, staţi puţin; 
„dorinţa” menţionată aici nu este o 
„dorinţă magică” dintr-un scenariu de 
tipul „tot-ce-trebuie-să-faci-este-să-
ţi-dorești-și-vei-avea”. În contrast cu 
această credinţă periculoasă, este vor-
ba doar de o dorinţă activă, dinamică 
ce acţionează. Prin puterea Duhului 
Sfânt și cu consimţământul total din 
partea persoanei și având iniţiativa 
acesteia, o nouă dispoziţie mentală se 
instalează care duce la două lucruri: 
stăpânirea de sine și puterea voinţei. 
Ca să explicăm mai bine:

1. Stăpânirea de sine de a nu face 
ceea ce este vătămător și

2. Puterea voinţei de a face ce 
este bine.

Cu alte cuvinte, hotărâţi-vă să:
1. Abandonaţi tot ceea ce este 

păcătos, și
2. Faceţi tot ceea ce înnobilează.

Aţi observat vreodată că verbul 
„a dori” este însoţit întotdeauna de 
verbul „a face”? Acesta este secretul 
succesului în această viaţă și, fără în-
doială, al succesului în vederea câști-
gării vieţii veșnice. Dar aici mai este 
implicat și un alt aspect important: 
atât „dorinţa” noastră cât și „înfăptu-
irea” sunt slăbite de starea păcătoasă 
a omenirii. În noi înșine, noi suntem 
neputincioși. Natura firească, oricât 
de mult își dorește să facă binele, 
tinde spre direcţia opusă (Romani 
7)! De aceea, Biblia spune: „Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează 
în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și 
voinţa și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13). 
Şi, în același context, citim: „Duceţi 
până la capăt mântuirea voastră, 
cu frică și cutremur.” (versetul 12). 
Acest lucru se poate înţelege doar 
într-un singur fel: Dumnezeu 
lucrează și omul cooperează. Este 
o lucrare armonioasă și minunată. 
Uniţi cu Hristos, nu va exista nici 
un obstacol de netrecut. Credeţi în 
puterea care vine din unirea cu Hris-
tos? Este puterea care alungă tot răul 
și garantează biruinţa.

„Adevărul	vă	va	face	slobozi”
Pe parcursul vieţii creștine, sunt 

descoperite multe adevăruri trans-
formatoare și revitalizatoare în felul 
în care o persoană se raportează la 
Hristos și caracterul Său uimitor. 
Scopul acestor adevăruri, pe care Isus 
ni le descoperă puţin câte puţin, este 
acela de a ne scoate din degenerarea 
extremă în care ne-a aruncat păcatul 
și a ne duce în cealaltă extremă a 
perfecţiunii și fericirii din care a căzut 
prima pereche. Ce înseamnă aceas-
ta în practică? Pe lângă nevoia de 
curăţie și sfinţenie, ea mai înseamnă a 
merge în direcţia păcii, a fericirii și a 
sănătăţii. Înseamnă a recupera lucru-
rile bune de care ne-a privat păcatul 
și a arunca gunoiul trăsăturilor rele 
și urmarea lor rea cu care ne-a rănit 

și continuă să ne rănească păcatul. În 
fond, înseamnă libertate. Mai exact: 
păcatul este o dependenţă care fasci-
nează, amăgește și înrobește. Este o 
emoţie trecătoare care duce la tristeţe, 
boală și moarte. Şi când știm aceasta, 
prin comuniunea cu Isus, adevărul ne 
va face slobozi!

Minunea	minunilor
Este clar? Dumnezeu dorește să 

ne dea înapoi fericirea, integritatea 
și bunăstarea noastră de care am fost 
deposedaţi în mod violent de către 
păcat. Aceasta este esenţa planului 
de răscumpărare. De multe ori noi 
abuzăm de libertatea de alegere pe 
care ne-a dat-o Dumnezeu și, ca 
niște copii încăpăţânaţi și imaturi, 
fugim exact în direcţia pericolului. 
Prin comuniune zilnică cu Hristos 
ne maturizăm spiritual, și ajungem 
în cele din urmă să vedem lucruri-
le din jurul nostru cu alţi ochi, un 
proces pe care Pavel îl descrie foarte 
bine prin cuvintele: „Dar lucrurile 
care pentru mine erau câștiguri le-
am socotit ca o pierdere, din pricina 
lui Hristos.” (Filipeni 3:7).

Multe lucruri se schimbă în viaţa 
noastră. Ai avut această experienţă, 
drag cititor? Aceasta este cea mai 
mare dintre toate minunile, în care 
acţiunile din viaţa noastră sunt invi-
zibile precum vântul, însă simţite în 
transformarea care are loc prin um-
blarea fericită de zi cu zi cu Isus. Așa 
s-a întâmplat și în cazul ucenicilor, 
așa se va întâmpla și cu noi dacă 
deschidem ușa inimilor noastre ca 
răspuns la bătaia liniștită a lui Isus!

Ce	se	schimbă?
Totul se schimbă în bine. Tot 

ceea ce Dumnezeu ne cere să lăsăm 
în urmă ne provoacă vătămare și tot 
ceea ce ne cere să facem este întot-
deauna sănătos și sigur. Atunci când 
Isus spune „nu” și anume, „Nu face 
asta, să nu faci cealaltă”, găsim înti-
părit „Da, doresc să ai succes; doresc 
ca tu să fii biruitor.” Citiţi rar și cu 
mare atenţie următoarele câteva ver-
sete care vorbesc clar despre intenţia 
bună a lui Dumnezeu faţă de ome-
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nire: „Alege viaţa, ca să trăiești, tu și 
sămânţa ta” (Deuteronomul 30:19). 
„Căci Eu știu gândurile pe care le 
am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, și nu de nenorocire, 
ca să vă dau un viitor și o nădejde.” 
Şi următorul, unul dintre cele mai 
frumoase și mișcătoare apeluri din 
Biblie: „Mă veţi căuta, și Mă veţi 
găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată 
inima” (Ieremia 29:11, 13).

Marele	final:	Înălțarea
Întregul cer este implicat fără 

încetare în pregătirea noastră pentru 
ultimul capitol al istoriei omenirii. 
Dumnezeu știe că, pentru a putea 
trece cu bine cea mai mare din-
tre toate încercările, trebuie să ne 
supunem procesului de transformare 
și disciplinare menţionat anterior și 
cunoscut ca „transferarea îndreptă-
ţirii lui Hristos”. Despre ce vorbim? 
Vorbim despre un popor special care 
trăiește într-un timp special, cu o 
misiune specială și o solie măreaţă 
pe care trebuie să o dea lumii: Cei 
o sută patruzeci și patru de mii. Şi 
mai este ceva: Acest grup special de 
oameni trebuie să adopte și un stil 
de viaţă special.

Stilul	de	viață	al	candida-
ților	pentru	înălțare

Am auzit cu toţi clișeul: „Oame-
nii moderni adoptă un stil de viaţă 
sinucigaș.” Are logică! Acum trebuie 
să vă întreb: E logic ca un candidat 
pentru înălţare să adopte același stil 
de viaţă? E logic ca el să-și distrugă 
sănătatea dată de Dumnezeu prin 
obiceiuri de mâncare și odihnă și, mai 
ales, prin gânduri dăunătoare? Am 
auzit pe cineva spunând odată: „Ceea 
ce ni se spune despre obiceiurile de 
mâncare sunt doar niște ‚sfaturi’ și nu 
‚principii’. Sfaturi care pot să fie sau 
nu urmate fără implicaţii prea mari 
în ce privește mântuirea.” Ce credeţi? 
Să ne gândim puţin la aceasta. În 
Apocalipsa 3:18, citim: „Te sfătuiesc 
(observaţi: te sfătuiesc) să cumperi 
de la Mine aur curăţat prin foc…; și 
haine albe…; și doctorie pentru ochi, 
ca să-ţi ungi ochii și să vezi.” (Sublini-

eri adăugate). Şi acestea sunt „sfaturi”! 
Ce se va întâmpla dacă noi nu urmăm 
aceste „sfaturi” divine? Încă o dată 
este ușor să înţelegem aici conceptul 
întipărit al libertăţii de alegere. Dar, 
„ce seamănă omul, aceea va și secera” 
(Galateni 6:7) și „Toate lucrurile îmi 
sunt îngăduite, dar nu toate sunt de 
folos” (1 Corinteni 6:12).

Obiceiurile	de	mâncare	
ale	candidaților	pentru	
înălțare

Cu toţi cunoaștem istoria profe-
tului Ilie, însă trebuie să aprofundăm 
studiul nostru puţin mai mult în ce 
privește stilul lui de viaţă, întrucât 
are mult de a face cu propria noastră 
experienţă. Pe măsură ce momen-
tul înălţării lui se apropia, Ilie s-a 
dezbrăcat de propria sa natură și s-a 
unit tot mai mult cu natura divină 
a lui Hristos. Chiar și obiceiurile 
lui de mâncare au suferit schimbări 
esenţiale – ele au devenit mai simple 
și mai sănătoase. (Vezi 1 Regi 17:6, 
14, 15; 19:6). De ce? Răspunsul se 
găsește imediat: El se pregătea pen-
tru cetăţenia cerească, atât în relaţiile 
sale cu alţii, cât și în stilul său de 
viaţă. Cazul nostru nu este diferit! 
Obiceiurile noastre de mâncare 
trebuie să devină în mod progresiv 
mai naturale, simple și sănătoase pe 
măsură ce epilogul glorios al istoriei 
noastre se apropie, sau, cu alte cuvin-

te, dacă dorim cu adevărat să facem 
parte din acel grup fericit al celor 
care vor fi înălţaţi.

„Mai	mult	decât	biruitori	
în	dreptul	lor”

Fiţi cu mare atenţie la următorul 
paragraf inspirat: „În cazul în care 
creștinii își ţin trupul sub control, și 
își aduc toate poftele și patimile sub 
stăpânirea conștiinţei luminate, sim-
ţind că au datoria faţă de Dumnezeu 
și de aproapele lor ca să păzească 
legile care guvernează sănătatea și 
viaţa, vor avea binecuvântarea vigorii 
fizice și mentale. Ei vor avea putere 
morală ca să se angajeze în lupta 
împotriva lui Satan; și, în numele 
Celui care a biruit apetitul în locul 
lor, ei pot fi mai mult decât biru-
itori în dreptul lor. Această luptă 
este deschisă pentru toţi cei care se 
angajează în ea.” 1

Binecuvântări	pe	care	nu	
le	puteți	rata!

Dintre toate binecuvântările pe 
care Dumnezeu le-a dat bisericii 
Sale, una dintre cele mai speciale 
este aceea a soliei reformei sanitare, 
deoarece avem multe de câștigat 
atunci când o primim și multe de 
pierdut atunci când o respingem. Aţi 
fost atenţi la citatul inspirat? Dacă 
suntem atenţi la obiceiurile noas-
tre de mâncare și sănătate, aceasta 
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va contribui la claritatea minţii și 
puterea morală care ne pregătește 
și ne întărește în războiul împotriva 
răului în care suntem cu toţii impli-
caţi. Următorul paragraf este chiar 
mai clar: „Să nu ne lăsăm convinși 
să introducem în gură nimic din 
ceea ce ar îmbolnăvi trupul nostru, 
indiferent cât de mult ne place lucrul 
respectiv. De ce? – Pentru că suntem 
proprietatea lui Dumnezeu. Aveţi 
de câștigat o coroană, de câștigat un 
cer și un iad de evitat. Atunci, de 
dragul lui Hristos, vă întreb: Doriţi să 
aveţi lumina care strălucește înaintea 
voastră cu raze clare și distincte ca 
mai apoi să vă întoarceţi de la ea și să 
spuneţi: ‚Îmi place acest lucru și îmi 
place celălalt’? Dumnezeu vă cheamă 
pe toţi să începeţi să faceţi planuri, să 
cooperaţi cu Dumnezeu în marea sa 
grijă și dragoste ca să înalţe, să înno-
bileze și să sfinţească întregul suflet, 
trup și duh, ca să puteţi fi împreună 
lucrători cu Dumnezeu.” 2

Lor	nu	le	place	de	voi!
Merită să subliniem începutul 

citatului: „Să nu ne lăsăm convinși să 
introducem în gură nimic din ceea ce 
ar îmbolnăvi trupul nostru, indiferent 
cât de mult ne place lucrul respectiv.” 
Concluzia este clară. Vă place mânca-
rea nesănătoasă (junk-food*)? Totuși, 
înţelegeţi că ea nu vă place pe voi! 
Vă place ciocolata, produsele rafinate 
și prăjite? Vă plac sucurile acidulate? 
Toate vă urăsc! Lista este lungă – o 
cunoașteţi cu toţii – și nu face parte 
din dieta sănătoasă, din dieta candi-
daţilor pentru înălţare. Sunt unii care 
spun că relaţia multora cu mâncarea 
lor nesănătoasă este un caz de dragos-
te neîmpărtășită. Aceste produse hi-
percalorice și nesănătoase nu vor face 
altceva decât să vă îmbolnăvească și 
urâțească trupurile și să vă încețoșeze 
conștiința, ceea ce va avea repercusi-
uni negative asupra puterii voastre de 
judecată și spiritualităţii voastre. În 
plus, aceasta nu este nimic mai mult 
decât „patimă oarbă.” Sunteţi înșelaţi 
fără să știţi aceasta. Este timpul să pu-
neţi punct acestei relaţii unilaterale în 
care voi sunteţi cei care au de suferit.

Două	plăceri	în	loc	de	una
Este vremea să schimbaţi 

relaţia pe care o aveţi cu mânca-
rea. Hotărâţi-vă să vă placă doar 
acele alimente care vă plac pe voi 
– produsele sănătoase date vouă cu 
generozitate de Creator și care sunt 
sănătoase și gustoase! Ele vă vor 
oferi două plăceri: Plăcerea unui 
gust bun și cea mai mare plăcere 
– știţi care este? Plăcerea de a vă 
simţi bine! Pentru că acest lucru l-a 
plănuit Dumnezeu pentru noi prin 
solia reformei sanitare: Calitatea 
vieţii și o bună dispoziţie mentală 
pentru a înţelege și a da lumii ves-
tea Sa cea bună.

Limite	delicioase
Puneţi-vă ţinte în viaţă, faceţi un 

plan realizabil, și urmaţi-l cu hotărâ-
re – dar în special cu plăcere. Aceas-
ta va fi provocarea voastră personală 
legată de sănătate. Sunteţi familia-
rizaţi cu capcanele și știţi cum să le 
evitaţi. În general, puteţi să vă bazaţi 
pe Cel care a biruit zeul apetitului 
în pustie, începând biruinţa voas-
tră exact acolo unde părinţii noștri 
și-au pecetluit înfrângerea. Dove-
diţi-vă vouă și celor care vă observă 
aducând laudă celui care deţine cu 
adevărat controlul: Hristos, având 
consimţământul și iniţiativa voastră 
deplină. Numai în felul acesta puteţi 
să experimentaţi limitele delicioase 
ale cumpătării, având ochii mereu 
aţintiţi asupra premiului mai mare. 
Cu alte cuvinte, nu faceţi nebunia de 
a sacrifica plăcerea mai mare pentru 
plăcerile mai mici și trecătoare.

Vă	simțiți	fără	putere	față	
de	obiceiurile	voastre	rele?

Atunci citiţi aceasta: „Mântuitorul 
a biruit ca să arate omului cum poate 
birui… Îndemnaţi-l pe cel ispitit să 
privească nu la împrejurări, nici la slă-
biciunea lui sau la puterea ispitei, ci la 
puterea cuvântului lui Dumnezeu.” 3

Acum	depinde	de	tine
„Nimeni dintre cei care mărturi-

sesc că sunt evlavioși să nu privească 
cu indiferenţă la sănătatea trupului 

și să se măgulească că necumpătarea 
nu este păcat.” 4

„Nici un om nu poate deveni 
un lucrător încununat cu succes 
în lucrurile spirituale până nu este 
strict cumpătat în obiceiurile lui 
alimentare. Dumnezeu nu poate da 
Duhul Său cel Sfânt celor care, deși 
cunosc cum ar trebui să mănânce ca 
să fie sănătoși, cultivă obiceiuri care 
le slăbesc mintea și trupul.” 5

„Trebuie să învăţăm că îngădu-
irea apetitului este cea mai mare 
piedică în calea dezvoltării mentale 
și a sfinţirii sufletului.” 6

„Este imposibil ca cei care își 
satisfac apetitul să obţină desăvârși-
rea creștină.” 7

„Cei care au primit învăţături 
cu privire la relele folosirii cărnii, 
ceaiului și a cafelei, a produselor 
alimentare grase și nesănătoase, și 
care sunt gata să facă un legământ 
cu Dumnezeu prin jertfă, nu vor 
continua să-și satisfacă pofta pentru 
ceea ce știu că este nesănătos. Dum-
nezeu cere ca poftele noastre să fie 
curăţate și să se practice jertfirea de 
sine cu privire la acele lucruri care 
nu sunt bune. Aceasta este o lucrare 
ce trebuie făcută înainte ca poporul 
Său să poată sta în picioare înaintea 
Sa ca popor ce a atins desăvârșirea.” 8

Atunci, de ce să nu începem să 
ne revizuim meniul și obiceiurile din 
viaţa noastră azi? Un singur lucru e 
sigur: Dacă veți alege calea arătată 
de cer, în viitor veţi putea privi în 
urmă fără regrete. Veţi avea multe 
lucruri pentru care să sărbătoriţi și 
să-i mulţumiţi lui Dumnezeu pentru 
că a trimis această lumină minunată. 
Atât de minunată și necesară încât 
noi – acum când tocmai terminăm de 
citit – putem „sta în picioare înaintea 
lui ca popor ce a atins desăvârșirea.”
Trimiteri:
1 Testimonies, vol. 4, pag. 35, 36 engl.
2 The Review and Herald, 7 ianuarie 1902.
3 Slujirea medicală, pag. 181 engl. 
4 Dietă și hrană, pag. 62 engl. 
5 Ibid., pp. 55, 56 engl.
6 Ibid., p. 45 engl.
7 Ibid., p. 22 engl.
8 Ibid., p. 36 engl.

* http://medlive.hotnews.ro/ce-inseamna-junk-food-si-care-sunt-alimentele-care-intra-in-aceasta-categorie.html
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                u mulţi ani în urmă pe  
                      când eram lucrător  
                     biblic pe lângă un pastor  
                    cu experienţă, vizitam  
               diferiţi membri și persoa-
ne interesate care locuiau în locuri 
izolate. Într-un anume loc, am dorit să 
vizităm o membră a bisericii pe care 
nici unul din noi doi nu o cunoscuse 
anterior, așa că mă întrebam cum 
aveam să o recunoaștem. În timp ce ne 
uitam la oamenii care ieșeau din lifturi 
în holul în care trebuia să ne întâlnim 
cu ea, a ieșit o doamnă și imediat am 
știut că ea era sora noastră.

Despărțire
Motivul pentru care am recu-

noscut că această soră era membra 
bisericii noastre a fost acela că ea se 
deosebea clar de toate celelalte femei 
de acolo. Dumnezeu a arătat clar că 
El dorește să aibă un popor foarte 
deosebit și despărţit de toate celelal-
te popoare de pe faţa pământului.

„De aceea: Ieșiţi din mijlocul lor și 
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu 
vă atingeţi de ce este necurat, și vă voi 
primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veţi 
fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotpu-
ternic” (2 Corinteni 6:17, 18).

ascultarea adevărată, umilă și de bună 
voie de cerinţele Sale îi face pe copiii 
Săi adoptaţi, primitorii harului Său, 
părtașii marii Sale mântuiri. Unii ca 
aceștia vor fi deosebiţi, o priveliște 
pentru lume, îngeri și oameni. Carac-
terul lor deosebit și sfânt va fi vizibil 
și-i va deosebi în mod clar de lume, 
de plăcerile și pofta ei.” 1

Împlinind	învățătura
Dumnezeu Își iubește poporul 

atât de mult încât dorește să petreacă 
veșnicia cu el. „Apoi am văzut un cer 
nou și un pământ nou; pentru că ce-
rul dintâi și pământul dintâi pieriseră, 
și marea nu mai era. Şi eu am văzut 
coborându-se din cer, de la Dumne-
zeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, 
gătită ca o mireasă împodobită pen-
tru bărbatul ei. Şi am auzit un glas 
tare care ieșea din scaunul de domnie 
și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu 
cu oamenii! El va locui cu ei, și ei vor 
fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși 
va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” 
(Apocalipsa 21:1-3). Vă puteţi ima-
gina că marele Dumnezeu al univer-
sului dorește să locuiască cu poporul 
Său și să trăiască împreună cu ei de-a 
lungul veacurilor nesfârșite?

Miercuri, 11 decembrie 2013

Atunci când Dumnezeu spune că 
poporul Său trebuie să iasă din lume, 
că poporul Său trebuie să iasă din 
Babilon, El dorește ca noi să ieșim 
cu totul – nu numai o parte. Numai 
când ne hotărâm să ne despărţim 
complet de tot ceea ce el numește 
urâciune, numai atunci devenim fii 
și fiice ale celui Atotputernic.

Înţelegem că suntem proprie-
tatea Sa pentru că Isus a venit în 
această lume și a plătit preţul pentru 
răscumpărarea noastră. Totuși, 
numai atunci când în mod deliberat 
acceptăm sacrificiul lui Isus și ne 
predăm pe deplin Lui, numai atunci 
intrăm în acea relaţie specială de fii 
și fiice. „Dacă voiește cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, 
să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă 
urmeze” (Luca 9:23).

„Urmașilor lui Hristos li se cere să 
iasă din lume şi să fie despărţiţi și să 
nu se atingă de ceea ce este necurat, 
iar ei au făgăduinţa de a fi fii și fiice 
ale Celui Preaînalt, membrii ai fami-
liei regale. Dar dacă ei nu împlinesc 
condiţiile, ei nu pot avea parte de 
împlinirea făgăduinţei. O mărtu-
risire a creștinismului nu are nici o 
valoare în ochii lui Dumnezeu; însă 

Frunze de smochin

de P. D. Lausevic

C

sau
lâna de miel?
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Aceasta nu se referă doar la viaţa 
viitoare despre care vorbim în cercu-
rile teologice. Dumnezeu dorește să 
înceapă să trăiască cu noi chiar aici, 
chiar acum – astăzi. „Rămâneţi în 
Mine, și Eu voi rămâne în voi. După 
cum mlădiţa nu poate aduce rod de 
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot 
așa nici voi nu puteţi aduceţi rod, 
dacă nu rămâneţi în Mine” (Ioan 
15:4). Iar această trăire cu El are loc 
prin Duhul Sfânt. „Cei care Îl văd 
pe Hristos în adevăratul Său carac-
ter și Îl primesc în inimă au viaţa 
veșnică. Hristos locuiește în noi prin 
Duhul; iar Duhul lui Dumnezeu, 
primit în inimă prin credinţă, este 
începutul vieţii veșnice.” 2

Când privim în viitor la timpul 
când Duhul Sfânt va fi revărsat 
asupra poporului lui Dumnezeu în 
plinătatea experienţei Ploii Târzii, 
avem multe lecţii de învăţat de la 
biserica creștină timpurie. Ce a făcut 
ca ei să poată primi plinătatea puterii 
Duhului Sfânt? Ce a făcut ca acest 
popor relativ necunoscut, care în 
ciuda tuturor intenţiilor și voinţei lor 
nu puteau atrage nici un urmaș la 
noua lor religie, să îngrozească lumea? 
„Primii creștini au fost într-adevăr un 
popor deosebit. Purtarea lor fără pată 
și credinţa lor neşovăielnică erau o 
mustrare continuă care tulbura pacea 
păcătosului. Deși puţini la număr, 
fără averi, poziţie sau titluri onorifice, 
ei au fost groaza făcătorilor de rele 
oriunde caracterul şi învăţăturile lor 
erau cunoscute.”3 Nu numai noua lor 
învăţătură a provocat un interes. Şi 
îmbinarea învăţăturii cu caracterul a 
tulburat întregul imperiu roman, cât și 
toate culturile și religiile care veneau 
în contact cu acest popor unic.

Lumea mai putea accepta încă 
o idee sau o învăţătură. Însă, tocmai 
această învăţătură care chiar avea 
putere să schimbe caracterul, a făcut-
o atât de puternică. „Cea mai mare 
amăgire a minţii omenești de pe vre-
mea lui Hristos era că simpla aproba-
re a adevărului înseamnă îndreptăţire. 
În toată experienţa omenească, s-a 
dovedit că o cunoaștere teoretică a 
adevărului nu este îndestulătoare 
pentru mântuire. Ea nu produce 
roadele neprihănirii. Zelul pentru 
ceea ce se numește adevărul teologic 
este adeseori însoţit de o ură faţă de 
adevărul curat, așa cum se manifestă 

în viaţă.” 4 Acest adevăr a fost experi-
mentat de primii creștini.

Noi ca adventiști vorbim adesea 
despre viitorul decret duminical și 
despre când va veni. În realitate, nu 
va veni până când nu va exista un 
popor care să experimenteze în viaţa 
lor adevărul în așa măsură încât să 
trăiască viaţa lui Isus în experienţele 
lor zilnice. Căci ei sunt în realitate 
creștini – unii care sunt asemenea lui 
Hristos. Așa că întrebarea care trebu-
ie să ne-o punem este aceasta: Sun-
tem cu adevărat creștini – sau suntem 
creștini doar cu numele? Nu putem 
să slujim și lumii și lui Isus. „Nimeni 
nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau 
va urî pe unul și va iubi pe celălalt; 
sau va ţine la unul și va nesocoti pe 
celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu 
și lui Mamona” (Matei 6:24).

Când vorbim despre despărţire 
de lume, trebuie să înţelegem că 
aceasta presupune în primul rând trei 
chestiuni. „De aceea vă spun: nu vă 
îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-
vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici 
de trupul vostru, gândindu-vă cu ce 
vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa 
mai mult decât hrana, și trupul mai 
mult decât îmbrăcămintea?” (versetul 
25). Implică ceea ce mâncăm, ce bem 
și cum ne îmbrăcăm.

De aceea, vorbind despre refor-
ma în îmbrăcăminte, Duhul Dom-
nului face o evaluare obiectivă. „Să 
se schimbe moda și atunci nu se va 
mai pomeni de comoditate. Fiecare 
copil al lui Dumnezeu are datoria 
să întrebe: ‚Cu ce mă deosebesc de 
lume?’ Să suferim puţină neplăcere 
şi să fim de partea sigură. Ce cruci 
poartă poporul lui Dumnezeu? Ei 
se amestecă cu lumea, iau parte la 
spiritul ei, se îmbracă, vorbesc și 
acţionează ca ea.” 5

Însemnă aceasta că lor nu le pasă 
ce mănâncă sau cum se îmbracă? 
„Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici 
nu seamănă, nici nu seceră și nici 
nu strâng nimic în grânare; și totuși 
Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. 
Oare nu sunteţi voi cu mult mai de 
preţ decât ele?” (versetul 26). Este 
evident că păsărilor le pasă cu ce 
mâncare se hrănesc. Totuși, ele nu 
sunt preocupate de aceste lucruri. 
În același fel, poporul lui Dumne-
zeu nu va fi preocupat de hrana și 
îmbrăcămintea lor. Ei vor face aceste 

lucruri întotdeauna spre slava și 
onoarea lui Dumnezeu, dar nu vor 
fi niciodată atât de ocupaţi cu aceste 
lucruri încât aceasta să-i îndepărteze 
de experienţa spirituală cu Domnul, 
care este scopul principal al vieţii lor.

Hainele	de	la	început
Indiferent despre ce subiect 

vorbim, întotdeauna trebuie să com-
parăm ideile și obiceiurile prezente 
cu planul iniţial al lui Dumnezeu 
pentru poporul Său. „Așa vorbește 
Domnul: ‚Staţi în drumuri, uitaţi-vă 
și întrebaţi care sunt cărările cele 
vechi, care este calea cea bună: um-
blaţi pe ea, și veţi găsi odihnă pentru 
sufletele voastre!’” (Ieremia 6:16). 
Isus Însuși, atunci când a fost pe 
pământ, a trebuit să îndrepte multe 
greșeli bazându-Se pe planul iniţial. 
El putea spune: „…dar la început nu 
a fost așa” (Matei 19:8).

Atunci când Dumnezeu i-a creat 
pe primii noștri părinţi, aceștia erau 
diferiţi de orice altă creatură. „Dum-
nezeu a făcut pe om după chipul Său, 
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; 
parte bărbătească și parte femeiască 
i-a făcut” (Geneza 1:27).

Având în vedere că omenirea a 
fost creată după chipul lui Dumne-
zeu, ne întrebăm vreodată ce fel de 
îmbrăcăminte poartă Dumnezeu? 
Se îmbracă El cu ceva? „Binecu-
vântă, suflete, pe Domnul! Doamne 
Dumnezeule, Tu ești nemărginit de 
mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire 
și măreţie! Te învelești cu lumina 
ca și cu o manta; întinzi cerurile 
ca un cort.” (Psalmii 104:1, 2). Da! 
Dumnezeu Se îmbracă în strălu-
cire, măreţie și lumină. Așa că ne 
așteptăm ca primii noștri părinţi, 
când zburdau prin grădină, să fi fost 
îmbrăcaţi cu strălucire, măreţie și 
lumină pentru că au fost creaţi după 
chipul lui Dumnezeu. Imaginea lui 
Adam și a Evei umblând goi prin 
grădina Edenului în felul în care 
înţelegem noi goliciunea astăzi, este 
o imagine lumească.

Este adevărat că într-un anumit 
sens, ei erau goi, fără haine. „Omul 
și nevasta lui erau amândoi goi și nu 
le era rușine.” (Geneza 2:25). Totuși, 
această goliciune trebuie deosebită 
de starea în care s-au aflat după ce 
au păcătuit. „Atunci li s-au deschis 
ochii la amândoi; au cunoscut că 
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erau goi, au cusut laolaltă frunze de 
smochin și și-au făcut șorţuri din 
ele.” (Geneza 3:7). Imediat după ce 
au păcătuit, ei au simţit că pierduse-
ră ceva și au încercat să acopere ceea 
ce pierduseră făcându-și niște haine 
din frunze de smochin.

„Dumnezeu îi înștiinţase pe 
primii noștri părinţi cu privire la 
pomul cunoștinţei, și erau foarte 
bine informaţi despre căderea lui 
Satan și pericolul de a asculta de 
sugestiile lui. El nu i-a lipsit de 
puterea de a mânca din fructul oprit. 
I-a lăsat ca agenţi morali liberi să 
creadă cuvântul Său, să asculte de 
poruncile Sale și să trăiască, sau să-l 
creadă pe ispititor, să nu asculte și 
să piară. Ei au mâncat amândoi, și 
marea înţelepciune pe care au do-
bândit-o a fost cunoașterea păcatului 
și un sentiment de vinovăţie. Vălul 
de lumină din jurul lor a dispărut 
imediat după aceea, și apăsaţi de 
simţământul vinovăţiei și al pier-
derii vălului lor divin, i-a apucat un 
tremur și au încercat să-şi acopere 
trupul dezvelit.” 7

De ce au făcut haine din frunze 
de smochin? Ei se întâlneau regulat 
cu Creatorul lor în anumite mo-
mente ale zilei și, pentru că știau că 
urmau să vină în prezenţa Sa, știau 
că trebuie să fie îmbrăcaţi. Ei nu 
puteau să fie îmbrăcaţi în întregime 
ca atunci când au fost înconjuraţi de 
vălul de lumină, așa că au început să 
se îmbrace cu ce au găsit.

Este interesant de observat că, cu 
cât cad oamenii mai mult în păcat, 
cu atât mai mult doresc să vină goi în 
prezenţa lui Dumnezeu – sau cel pu-
ţin cu tot mai puţină îmbrăcăminte. 
De aceea, cu ani în urmă când oame-
nii intrau într-o biserică, ei se asigu-
rau că erau îmbrăcaţi suficient. Astăzi 
vedem bluze strâmte și/sau rușinos 
de decoltate descoperind prea mult 
din zona pieptului, mâneci scurte sau 
fără mâneci, împreună cu pantaloni 
scurţi și fuste scurte în biserică, toate 
indicând faptul că suntem tot mai 
puţin sensibili la păcat și venim în 
prezenţa lui Dumnezeu cu șorţurile 
noastre de frunze de smochin.

Şi totuși reverenţa sfinţilor îngeri, 
care nu au păcătuit niciodată, este 
remarcabilă pentru că ei se acoperă 
când se apropie de marele Dumne-
zeu în templul Său cel sfânt. „În anul 

morţii împăratului Ozia, am văzut 
pe Domnul șezând pe un scaun de 
domnie foarte înalt, și poalele man-
tiei Lui umpleau Templul. Serafimii 
stăteau deasupra Lui, și fiecare avea 
șase aripi: cu două își acopereau faţa, 
cu două își acopereau picioarele, și 
cu două zburau” (Isaia 6:1, 2).

 Spunând aceasta, este mai bine ca 
cineva să vină în prezenţa lui Dum-
nezeu îmbrăcat cu hainele lui sărăcă-
cioase de frunze de smochin decât să 
nu vină deloc. Ca păcătoși, Dumnezeu 
dorește să venim la El exact așa cum 
suntem, pentru că El are un remediu 
pentru starea noastră nenorocită și 
stricată în are ne aflăm.

Planul	de	răscumpărare
Adam și Eva au venit înaintea lui 

Dumnezeu îmbrăcaţi într-un mod 
nepotrivit nu numai în exterior, ci și 
starea lor interioară era ca cea prezen-
tată de Isaia atunci când descrie pe 
pretinsul popor al lui Dumnezeu din 
timpul Său. „Din tălpi până-n creștet, 
nimic nu-i sănătos, ci numai răni, 
vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate 
și nealinate cu untdelemn” (Isaia 1:6).

Şi ce a făcut Isus cu astfel de 
păcătoși pe care I-a iubit atât de mult 
încât a fost gata să schimbe viaţa Sa 
cu a lor? După ce a explicat planul de 
răscumpărare lui Adam și soţiei lui 
și jertfa ce trebuia adusă pentru a-i 
răscumpăra dintr-o astfel de decă-
dere, Domnul Dumnezeu le-a făcut 
„haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele” 
(Geneza 3:21). Dumnezeu ilustrează 
practic jertfa Sa pentru păcătos și 
apoi le întipărește această lecţie în 
minte schimbându-le hainele din 
frunze de smochin cu cele din piele 
care reprezintă cel mai bine planul de 
răscumpărare, datorită jertfirii unui 
animal pentru binele lor.

În fiecare zi, când își acopereau 
trupul cu aceste haine pe care Dum-
nezeu le-a pregătit special pentru 
ei, li se reamintea că Îl primiseră 
pe Hristos ca neprihănire a lor. În 
felul acesta, schimbarea hainelor le 
schimba de fapt caracterul. „Probabil 
că nici o chestiune nu a dus la o astfel 
de dezvoltare a caracterului nostru 
precum reforma în îmbrăcăminte.” 8

Din acest motiv, când vedem o 
persoană îmbrăcată necorespunzător, 
ce înțelegem? „Am văzut că înfăţi-
şarea exterioară este un indiciu al 

inimii… Dacă aceste persoane nu 
sunt curăţite de decăderea lor, nu vor 
putea niciodată vedea pe Dumne-
zeu, pentru că numai cei curaţi cu 
inima Îl vor vedea.” 9

L-am primit pe Isus ca Mântuitor 
al nostru personal? Dacă da, atunci în 
înfăţișarea noastră exterioară va avea 
loc o schimbare corespunzătoare. 
Este adevărat că ne putem schimba 
înfăţișarea exterioară fără să existe o 
schimbare interioară; totuși, nimeni 
nu poate schimba interiorul fără să ca 
aceasta să se vadă în exterior.

Dacă ne uităm la diferitele 
schimbări care au avut loc în cazul 
primilor noștri părinţi, se observă 
clar că de câte ori se schimba nive-
lul spiritualităţii lor, se schimba și 
înfăţișarea lor exterioară. Mai întâi, ei 
erau îmbrăcaţi cu o haină de lumină. 
Imediat după ce au păcătuit, a avut 
loc o schimbare automată în înfăţișa-
rea lor exterioară – lumina a dispărut. 
Dacă ducem o viaţă creștină și apoi 
pierdem legătura noastră cu Domnul, 
unul din primele semne este schim-
barea felului în care ne îmbrăcăm. 
Timp de mulţi ani am observat 
membrii ai bisericii pornind pe calea 
apostaziei și prima lor schimbare a 
fost în îmbrăcăminte.

Atunci când Adam și Eva și-au 
amintit că trebuia să se întâlnească cu 
Dumnezeu după cum le era obiceiul, 
și-au dat seama de goliciunea și ruși-
nea lor și au încercat să facă tot ce le-a 
stat în putinţă ca să-și acopere trupul 
dezvelit. Faptul că ei doreau să se 
înfăţișeze înaintea lui Dumnezeu ca și 
cum nu se întâmplase nimic, dovedea 
îndreptăţirea lor de sine. Dar Dum-
nezeul nostru nu S-a lăsat înșelat. El 
îi iubea prea mult ca să-i lase în felul 
în care erau atunci. După ce au înţeles 
planul pe care Dumnezeirea îl avea 
ca să salveze omenirea și au primit în 
mod personal acel plan, imediat după 
aceea s-a văzut o schimbare în felul 
în care erau îmbrăcaţi. Dumnezeu nu 
i-a lăsat în frunzele lor de smochin și 
nici nu le-a făcut un fel de îmbrăcă-
minte ca cea a „oamenilor peșterilor”,  
ci le-a făcut haine din piele. El i-a 
îmbrăcat cu haine care erau un simbol 
al planului de răscumpărare. În același 
fel, când cineva îl primește pe Hristos 
ca Mântuitor al lui personal, imediat 
se vede o schimbare în felul în care se 
îmbracă. În loc de frunze de smochin, 
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oamenii vor fi îmbrăcaţi complet, așa 
cum se va discuta în următorul articol. 

În același fel, atunci când Adam 
și Eva priveau la noile lor haine, ei 
urma să-și reamintească că Hristos 
urma să moară ca ei să poată trăi. 
Şi noi, când Îl primim pe Isus ca 
Mântuitor personal, ne vom schimba 
imediat felul în care ne îmbrăcăm. 
Ori de câte ori ne uităm la principiile 
reformei în îmbrăcăminte așa cum au 
fost date ele poporului lui Dumnezeu 
din zilele din urmă și chiar vedem 
o cruce legată de ele, ne amintim de 
planul de răscumpărare pentru pă-
cătoși și că Hristos este neprihănirea 
noastră. „Reforma în îmbrăcăminte 
este privită de către unii cu mare in-
diferenţă, iar de către alţii cu sfidare, 
pentru că de ea este legată o cruce. 
Pentru această cruce îi mulţumesc lui 
Dumnezeu. Este exact ceea ce avem 
nevoie ca să deosebim și să despărţim 
de lume pe poporul lui Dumnezeu 
cel păzitor de porunci.” 10

Identificare
„Am văzut că securea trebuie 

așezată la rădăcina copacului. O astfel 
de mândrie nu ar trebui îngăduită în 
biserică. Tocmai aceste lucruri despart 
pe Dumnezeu de poporul Său și le 
blochează intrarea în arcă. Israelul 
nu a luat nici o măsură împotriva 
mândriei, a modei și a conformării la 
lume care se văd chiar în mijlocul lui. 
Ei înaintează în fiecare lună în ceea ce 
privește mândria, lăcomia, egoismul și 
dragostea faţă de lume. Atunci când 
inima lor este influenţată de adevăr, 
acesta îi va face să moară faţă de 
lume, și ei vor lăsa deoparte pangli-
cile, dantelele și gulerele; și dacă sunt 
morţi, râsul, batjocura și dispreţul 
celor necredincioşi nu-i vor clinti. Ei 
vor simţi o dorinţă aprinsă de a fi des-
părţiţi de lume, asemenea Maestrului. 
Ei nu vor imita mândria, moda sau 
obiceiurile ei. Înaintea lor se va afla 
tot timpul acest obiectiv nobil de a-L 
slăvi pe Dumnezeu și de a dobândi 
moștenirea nemuritoare. Această 
speranţă va înghiţi tot ceea ce se află 
în jur și este de natură pământească. 
Dumnezeu va avea un popor deose-
bit şi despărțit de lume. Îndată ce cine-
va are dorinţa de a imita moda lumii, 
şi nu doreşte să se supună imediat, chiar 
atunci Dumnezeu încetează să-l mai 
recunoască drept copil al Său.” 11

Dumnezeu a dat lui Israel 
principiile reformei în îmbrăcăminte 
nu numai ca să amintească de jertfa 
lui Hristos pentru omenire, ci și cu 
scopul de a-i identifica drept popo-
rul Său. Așa cum citim în Numeri 
15:37-41, Dumnezeu a hotărât ca 
un fir albastru să-i identifice pe cei 
care fac parte din poporul Său. „Aici 
Dumnezeu a poruncit în mod expres 
ca un detaliu foarte simplu să fie ata-
șat îmbrăcăminții copiilor lui Israel 
cu scopul de a-i deosebi de naţiunile 
idolatre din jurul lor. Când priveau 
la elementul specific îmbrăcăminții 
lor, își aminteau că ei erau poporul 
lui Dumnezeu păzitor de porunci, și 
că El lucrase într-un mod minunat 
ca să-i scoată din robia egipteană ca 
să-I slujească și să fie un popor sfânt 
pentru El. Ei nu trebuia să slujească 
propriilor lor dorinţe, nici să imite 
naţiunile idolatre din jurul lor, ci să 
rămână un popor deosebit, separat, 
ca toţi cei care priveau la ei să poată 
spune: Aceștia sunt cei pe care Dum-
nezeu i-a scos din ţara Egiptului, care 
păzesc legea celor Zece Porunci. Un 
israelit era recunoscut ca fiind astfel 
de îndată ce era văzut, pentru că 
Dumnezeu l-a deosebit pe el ca fiind 
al Său prin mijloace simple.

„Porunca dată de Dumnezeu 
copiilor lui Israel de a atașa un fir 
albastru la hainele lor nu le influenţa 
în mod direct sănătatea, numai că 
Dumnezeu avea să-i binecuvânteze 
prin ascultare, iar firul avea să-i facă 
să-și amintească mereu de înaltele 
pretenţii ale lui Dumnezeu și să-i îm-
piedice să se amestece cu alte naţiuni, 
unindu-se în sărbătorile lor cu băuturi 
îmbătătoare, mâncând cu ei carne de 
porc și mâncare grea, vătămătoare 
pentru sănătate. Dumnezeu doreș-
te ca acum poporul Său să adopte 
îmbrăcămintea reformă, nu numai ca 
să-i deosebească de lume ca popor al 
Său deosebit, ci pentru că este nevoie 
de o reformă în îmbrăcăminte pentru 
sănătatea fizică și mentală. Poporul 
lui Dumnezeu a pierdut în mare 
măsură caracterul lor deosebit, și a 
copiat tot mai mult lumea, ameste-
cându-se cu ea, până când a ajuns 
în multe privinţe ca ea. Aceasta nu 
este pe placul lui Dumnezeu. El îi 
îndeamnă, așa cum i-a îndemnat pe 
copiii lui Israel în vechime, să iasă din 
lume și să părăsească obiceiurile lor 

idolatre, neurmând propria lor inimă 
(pentru că inima lor este nesfinţită) 
și nici proprii lor ochi, care i-au dus 
să se depărteze de Dumnezeu și să se 
unească cu lumea.” 12

Concluzie
Privind la toate aceste citate din 

Biblie și Spiritul Profetic, putem 
vedea că Dumnezeul nostru chiar ne 
iubește. „Şi noi am cunoscut și am 
crezut dragostea pe care o are Dum-
nezeu faţă de noi. Dumnezeu este 
dragoste; și cine rămâne în dragoste 
rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu 
rămâne în el.” (1 Ioan 4:16). El ne 
dă principiile reformei în îmbrăcă-
minte din dragoste. Este spre binele 
nostru să urmăm aceste principii 
pentru sănătatea noastră fizică, men-
tală și spirituală. Nu numai că avem 
de câștigat în mod personal, dar ne 
identifică și ca popor al Său deosebit 
în această lume.

De câte ori ni se pare că este o 
cruce să ne îmbrăcăm în felul prevă-
zut de Dumnezeu prin scrierile inspi-
rate, trebuie să ne amintim că acest fel 
de îmbrăcăminte simbolizează jertfa 
lui Isus pentru o lume pierdută. Cea 
mai importantă întrebare pentru tine 
astăzi este: Te-ai văzut ca păcătos care 
are nevoie de un Mântuitor? L-ai 
văzut pe Isus ca jertfă pentru păcatele 
tale? L-ai primit pe El ca Răscumpă-
rător al tău personal? Dacă nu, atunci 
acum este timpul să iei această decizie 
de a-L primi din toată inima și de a 
accepta cu bucurie hainele de piele 
(principiile reformei în îmbrăcăminte) 
ca simbol al acelei acceptări. 
Trimiteri:
1 Testimonies, vol. 2, pag. 441 engl.  
  [Sublinieri adăugate.]
2 Hristos lumina lumii, pag. 388 engl.
3 Marea luptă, pag. 46 engl. [Sublinieri  
  adăugate.]
4 Hristos lumina lumii, pag. 309 engl.
5 Testimonies, vol. 1, pag. 278 engl.  
  [Sublinieri adăugate.]
6 Comentarii Biblice, vol. 1, pag. 1081 engl.
7 The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 40.  
  [Sublinieri adăugate.]
8 Testimonies, vol. 4, pag. 636 engl.
9 Ibid., vol. 1, pag. 136 engl. [Sublinieri  
   adăugate.]
10 Ibid., vol. 3, pag. 171 engl.
11 Ibid., vol. 1, pag. 136, 137 engl. [Sub- 
   linieri adăugate.]
12 Ibid., pag. 524, 525 engl. [Sublinieri  
   adăugate.]
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acum în aceeași măsură ca și femeile 
ţintele născocirilor lui Satan în aceas-
tă privinţă. Depravarea morală atât de 
avansată în societate trebuie abordată, 
sau vom fi înghiţiţi ca popor de valul 
care ne va purta departe în mare și ne 
va îndepărta de Stânca Mântuirii.

„Intraţi pe poarta cea strâmtă. 
Căci largă este poarta, lată este calea 
care duce la pierzare, și mulţi sunt 
cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care duce 
la viaţă, și puţini sunt cei ce o află” 
(Matei 7:13, 14).

Chemarea	de	a	fi	despărțiți
Poporul lui Dumnezeu este un 

popor separat.
De aceea ni se poruncește în 

mod clar: „Nu vă înjugaţi la un jug 
nepotrivit cu cei necredincioși. Căci 
ce legătură este între neprihănire 
și fărădelege? Sau cum poate sta 
împreună lumina cu întunericul? 
Ce înţelegere poate fi între Hristos 
și Belial? Sau ce legătură are cel 
credincios cu cel necredincios? Cum 
se împacă templul lui Dumnezeu 
cu idolii? Căci noi suntem templul 

Vineri, 13 decembrie 2013

               hestiunea reformei în  
       îmbrăcăminte este atât  
     simplă cât și complicată.  
 Simplă, pentru că Scriptura 
și Inspiraţia scot în evidenţă atât de 
clar importanţa ei și dau instrucţi-
uni clare cu privire la acest subiect. 
Complicată, pentru că de mult timp 
nu am luat în serios acest subiect. În 
timp puțini au plâns și au suspinat 
datorită influenţei tot mai mari a 
modei lumești în mijlocul poporului 
nostru, majoritatea am fost înclinaţi 
să lăsăm deoparte acest subiect ca 
fiind unul de o importanţă cola-
terală. Acum, rezultatul anilor în 
care acest subiect a fost neglijat se 
simte în starea generală din mijlocul 
poporului lui Dumnezeu. Trebuie 
să ne confruntăm cu acest subiect ca 
niciodată mai înainte sau să suferim 
consecinţele care ne vor conduce 
spre nimicire.

Fiind bărbat, trebuie să recunosc 
că în trecut această chestiune nu mi 
s-a părut atât de importantă. Desigur 
că industria modei ţintește mai mult 
spre femei decât spre bărbaţi. Dar 
tendinţele se schimbă și bărbaţii sunt 

C

Firul  
albastru 

de David Zic

Îmbracându-ne pentru venirea Stapânului

:

- -
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Dumnezeului celui Viu, cum a zis 
Dumnezeu: ‚Eu voi locui și voi um-
bla în mijlocul lor; Eu voi fi Dum-
nezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.’ 
De aceea: ‚Ieșiţi din mijlocul lor și 
despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu 
vă atingeţi de ce este necurat, și vă 
voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi 
Îmi veţi fi fii și fiice, zice Domnul 
cel Atotputernic.’” (2 Corinteni 
6:14-18).

Industria	modei
Îmbrăcămintea nu este pă-

cătoasă. De fapt, îmbrăcămintea 
este folosită în Scriptură ca simbol 
al neprihănirii acoperitoare a lui 
Hristos. Dar vrăjmașul sufletelor a 
luat îmbrăcămintea și a făcut din 
ea un idol care desparte omenirea 
de Creatorul ei. Industria modei 
exploatează slăbiciunea omenească 
faţă de mândrie și vanitate și în felul 
acesta leagă victimele ei de lucrurile 
din această lume.

Prin contrast, fiii și fiicele lui 
Dumnezeu iau poziţia de a se des-
părţi de lucrurile acestei lumi. „Nu 
iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubește cineva lumea, dragostea 
Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2:15).

„Urmașilor lui Hristos li se 
poruncește să iasă din lume și să fie 
despărţiţi, să nu se atingă de nimic 
necurat și ei au făgăduinţa de a fi fii 
și fiice ale Celui Preaînalt, membri 
ai familiei regale. Dar dacă ei nu 
împlinesc condiţiile, ei nu vor putea 
împlini făgăduinţa. O mărturisire a 
creștinismului nu are nici o valoare 
în ochii lui Dumnezeu; însă asculta-
rea adevărată, umilă și de bună voie 
faţă de cerinţele Sale îi desemnează 
ca fiind copiii Săi adoptaţi, primito-
rii harului Său, părtași ai marii Sale 
mântuiri. Aceștia vor fi deosebiţi, 
o priveliște pentru lume, îngeri și 
oameni. Caracterul lor deosebit și 
sfânt va fi vizibil, și-i va despărţi în 
mod clar de lume, de afecţiunile și 
plăcerile ei.” 1

Deosebit	prin	firul	albastru
Atunci când Dumnezeu a dorit 

ca poporul Său să fie diferit de lume, 
El a dorit ca îmbrăcămintea lor să 
reflecte această despărţire.

„Domnul a zis lui Moise: ‚Vor-
bește copiilor lui Israel și spune-le 
să-și facă, din neam în neam, un 
ciucure la colţurile veșmintelor lor și 
să pună un fir albastru peste ciucu-
rele acesta din colţurile veșmintelor. 
Când veţi avea ciucurele acesta, să 
vă uitaţi la el și să vă aduceţi aminte 
de toate poruncile Domnului, ca 
să le împliniţi și să nu urmaţi după 
poftele inimilor voastre și după 
poftele ochilor voștri, ca să vă lăsaţi 
târâţi la curvie. Să vă aduceţi astfel 
aminte de poruncile Mele, să le îm-
pliniţi și să fiţi sfinţi pentru Dum-
nezeul vostru. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru care v-am scos 
din ţara Egiptului, ca să fiu Dum-
nezeul vostru.” (Numeri 15:37-41).

Firul albastru era un semn de 
identificare, nu pentru ei, ci pentru 
lume, în același fel, în noua dispen-
saţiune, îmbrăcămintea noastră este 
un semn de identificare pentru lume. 
Când vor vedea înfăţișarea noastră 
exterioară vor privi în interiorul 
inimii noastre.

„Voi sunteţi epistola noastră, 
scrisă în inimile noastre, cunoscută 
și citită de toţi oamenii” (2 Corin-
teni 3:2).

„Să se schimbe moda și atunci 
nu se va mai pomeni de comoditate. 
Fiecare copil al lui Dumnezeu are 
datoria să întrebe: ‚Cu ce mă deose-
besc de lume?’ Să suferim puţină ne-
plăcere și să fim de partea sigură. Ce 
cruci poartă poporul lui Dumnezeu? 
Ei se amestecă cu lumea, iau parte 
la spiritul ei, se îmbracă, vorbesc și 
acţionează ca ea.” 2

Nu puteţi sluji la doi stăpâni. 
Când devii robul modei lumești, nu 
poţi pretinde în același timp că ești 
urmaș al lui Hristos.

„Nimeni nu poate sluji la doi 
stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va 
iubi pe celălalt; sau va ţine la unul 
și va nesocoti pe celălalt; nu puteţi 
sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 
De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi 
de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi 
mânca sau ce veţi bea; nici de trupul 
vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi 
îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult 
decât hrana, și trupul mai mult decât 
îmbrăcămintea?” (Matei 6:24, 25).

Înseamnă aceasta că dieta și 
îmbrăcămintea nu sunt importante? 
Nu. Ci pur și simplu spune că cei 
care sunt creștini din toată inima 
nu se preocupă cu aceste lucruri 
pentru că ei și-au predat viaţa lui 
Hristos și, ascultători, fac ceea ce ar 
face Hristos în privinţa dietei și a 
îmbrăcăminții. 

„Uitaţi-vă la păsările cerului: ele 
nici nu seamănă, nici nu seceră și 
nici nu strâng nimic în grânare; și 
totuși Tatăl vostru cel ceresc le hră-
nește. Oare nu sunteţi voi cu mult 
mai de preţ decât ele?“ (versetul 26).

În același fel, trebuie să fim 
despărţiţi de lume în obiceiurile de 
mâncare și îmbrăcăminte. Nu vom fi 
preocupaţi de aceste lucruri.

Hristos este gata să vă conducă 
spre El de acolo de unde vă aflaţi în 
acest moment, indiferent unde ar fi 
acest loc. Nu vă faceţi griji cu privire 
la locul în care v-aţi aflat până acum. 
Nu vă faceţi griji cu privire la cei din 
jurul vostru care vor vedea schimba-
rea din viaţa voastră. Dacă nu l-am 
reflectat așa cum trebuie pe Hristos 
înaintea lumii până acum, putem 
începe astăzi. Ce mărturie vie și 
minunată puteţi deveni, mărturie 
referitoare la puterea lui Hristos în 
convertire. Un rob al modei poate fi 
eliberat din această cursă. Legătura 
voastră cu Hristos va fi evidentă în 
felul acesta pentru întreaga lume.

Personal mi-a fost greu să înţeleg 
importanţa acestui subiect al refor-
mei în îmbrăcăminte până nu am 
înţeles această realitate aspră: Poţi 
reflecta doar două lucruri înaintea 
lumii. În timp ce lumea încearcă 
să-ţi spună să fii „tu însuţi”, realita-
tea este că tu reflecţi numai unul din 
două lucruri înaintea lumii. Atunci 
când cineva privește la tine, vei fi fie 
o reflectare a blândului și smeritului 
Isus, fie vei fi o reflectare a vrăjmașu-
lui sufletelor. Îmbrăcămintea ta este 
un indiciu exterior al inimii.

„Chiar cei care mărturisesc că 
sunt spălaţi de sângele lui Isus, văr-
sat pentru ei, se gătesc și își împo-
dobesc sărmanele trupuri muritoare 
și totuși îndrăznesc să mărturiseas-
că că sunt urmașii Modelului sfânt, 
jertfitor de sine și umil. Ar fi bine 
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dacă toţi ar putea vedea această 
chestiune așa cum o vede Dum-
nezeu și cum mi-a arătat-o mie! A 
fost prea mult pentru mine ca să 
suport, să simt durerea sufletului pe 
care am simţit-o atunci când am 
privit-o. Îngerul a spus: ‚Poporul lui 
Dumnezeu este deosebit; pe unii ca 
aceștia îi curăţă pentru Sine.’ Am 
văzut că înfăţișarea exterioară este 
un indiciu al inimii. Atunci când 
în exterior atârnă panglici, gulere și 
lucruri inutile, aceasta arată clar că 
în inimă se află iubirea pentru toate 
aceste lucruri. Dacă aceste persoane 
nu se curăţă de întinarea lor, ele nu 
vor putea vedea nicioda-
tă pe Dumnezeu, deoa-
rece numai cei cu inima 
curată Îl vor vedea.” 3

„Caracterul unei 
persoane este apreciat în 
funcţie de stilul în care se 
îmbracă. Un gust rafinat, 
o minte cultivată se va 
descoperi prin alegerea 
unei vestimentaţii simple 
și adecvate. Când este 
unită cu modestia în pur-
tare, simplitatea decentă 
în îmbrăcăminte va avea 
un mare efect, învăluind 
o tânără în acea atmosfe-
ră de reţinere sfântă, care 
va constitui pentru ea un 
scut ce o va feri de o mie 
de primejdii.” 4

„Regulile”	
îmbrăcăminții

Având în vedere că 
sunt atât de multe lucruri 
legate de îmbrăcăminte, ce principii 
călăuzitoare ne dă Inspiraţia? În 
această prelegere, nu dorim doar să 
vă spunem că subiectul îmbrăcă-
minte este important, ci și să vă dăm 
sfaturi practice care să vă ajute să re-
zolvaţi această problemă. Mai jos se 
află mai multe principii călăuzitoare 
care ar trebui să vă ajute în alegerea a 
ceea ce să purtăm în fiecare zi. În ca-
zul în care chestiunea îmbrăcăminții 
a fost o povară pentru tine, parcurge 
această listă în fiecare dimineaţă 
când te hotărăști ce să porţi.

1.	Este	modestă?
Îmbrăcămintea este o „înve-

litoare”, așa că atunci când „lasă 
prea mult dezvelit”produce dintr-o 
dată chiar efectul opus scopului ei 
primordial. Îmbrăcămintea voastră 
ar trebui să fie o învelitoare modestă, 
nici prea scurtă, nici prea strâmtă.

„Vreau, de asemenea, ca feme-
ile să se roage îmbrăcate în chip 
cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu 
împletituri de păr, nici cu aur, nici cu 
mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci 
cu fapte bune, cum se cuvine femei-
lor care spun că sunt evlavioase”  
(1 Timotei 2:9, 10).

2.	Atrage	atenția	asupra	mea?
Deoarece îmbrăcămintea este o 

reflectare a ceea ce se află în inimă, 
ar trebui să vă întrebaţi dacă cea 
pe care o purtaţi este concepută în 
așa fel încât să atragă atenţia la voi. 
Orice îmbrăcăminte purtată din 
mândrie și vanitate, chiar dacă este 
modestă, este o urâciune înaintea lui 
Dumnezeu. Îmbrăcămintea nu ar 
trebui să atragă atenţia, ci să reflecte 
relaţia interioară cu Dumnezeu. 
Gândiţi-vă la scopul pentru care 
alegeţi aceste haine precum și la 
culoare, croială, mărime etc.

„Podoaba voastră să nu fie 
podoaba de afară, care stă în împle-
titura părului, în purtarea de scule de 
aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să 
fie omul ascuns al inimii, în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând și li-
niștit, care este de mare preţ înaintea 
lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3, 4).

3.	Este	curată,	îngrijită	şi	
sănătoasă?

„Nu știţi că voi sunteţi templul 
lui Dumnezeu și că Duhul lui 
Dumnezeu locuiește în voi? Dacă 
nimicește cineva templul lui Dum-
nezeu, pe acela îl va nimici Dum-

nezeu; căci templul lui Dum-
nezeu este sfânt, și așa sunteţi 
voi” (1 Corinteni 3:16, 17).

„[Creatorul nostru] dorește 
ca îmbrăcămintea să fie nu nu-
mai îngrijită și sănătoasă, ci să ne 
șadă bine și să fie adecvată.” 5

4.	Este	ea	adaptată	
climei?

Ar trebui să aveţi în vedere 
ca hainele voastre să fie adaptate 
temperaturii pentru a vă păs-
tra sănătatea. Există o legătură 
strânsă între îmbrăcăminte și 
reforma sanitară.

Femeia virtuoasă „Nu se 
teme de zăpadă pentru casa ei, 
căci toată casa ei este îmbrăcată 
cu cărămiziu [adică, cu haine 
căptușite]” (Proverbele 31:21).

5.	Este	potrivită	pentru	
vârsta	şi	meseria	mea?

Prea adesea, oamenii uită de 
vârsta lor când își aleg haine-

le. „Este întotdeauna bine să fim 
îngrijit îmbrăcaţi și într-un fel 
care să se potrivească cu vârsta și 
poziţia noastră socială.” 6

6.	Evită	ea	asemănarea	cu	
îmbrăcămintea	sexului	opus?

În moda modernă, există o ten-
dinţă tot mai mare fie să se producă 
îmbrăcăminte imorală, fie să încerce 
să le facă pe femei să arate cât de 
mult posibil asemenea bărbaţilor.

„Femeia să nu poarte îmbrăcă-
minte bărbătească, și bărbatul să nu 
se îmbrace cu haine femeiești; căci 
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oricine face lucrurile acestea este o 
urâciune înaintea Domnului Dum-
nezeului tău” (Deuteronomul 22:5).

„Există o tendinţă tot mai mare 
ca femeile să arate prin îmbră-
cămintea și înfăţișarea lor cât se 
poate de asemănător cu celălalt 
sex, și să-și croiască hainele într-un 
mod foarte asemănător cu acela al 
bărbaţilor, dar Dumnezeu numește 
aceasta ca urâciune.”7

7.	Şi	părul	este	folosit	ca	
învelitoare

Nu uitaţi că și părul face parte 
din „învelitoarea” voastră. Felul în 
care vă aranjaţi părul reflectă și el 
relaţia cu Dumnezeu în faţa lumii. 
„Nu vă învaţă chiar și firea că este 
rușine pentru un bărbat să poarte 
părul lung, pe când pentru o feme-
ie este o podoabă să poarte părul 
lung? Pentru că părul i-a fost dat 
ca învelitoare a capului” (1 Corin-
teni 11:14, 15).

8.	Îl	slăveşte	pe	Dumne-
zeu	ceea	ce	port?

Adevărata problemă nu este CE 
purtaţi, ci DE CE purtaţi respectivul 
lucru. Dacă atrageţi atenţia asupra 
voastră, nu puteţi în același timp 
să Îl reflectaţi pe Hristos înaintea 
lumii. Chiar dacă vă sunt acoperite 
toate părţile corpului, dar într-un fel 
și cu o culoare care să atragă atenţia 
asupra trupului vostru în loc de a 
atrage atenția asupra feței voastre, nu 
puteţi ca în același timp să-L slăviţi 
pe Dumnezeu. „Deci fie că mâncaţi, 
fie că beţi, fie că faceţi altceva: să 
faceţi totul pentru slava lui Dumne-
zeu”(1 Corinteni 10:31).

Acțiunea	bisericii
Îi poate disciplina biserica pe 

membrii care calcă regulile de mai 
sus în ce privește îmbrăcămintea 
creștină? Poate biserica refuza bote-
zul cuiva care nu dorește să trăiască 
la înălţimea acestor principii?

Solul Domnului scrie: „Am văzut 
că securea trebuie așezată la rădăcina 
pomului. O astfel de mândrie nu ar 
trebui îngăduită în biserică. Tocmai 
aceste lucruri Îl despart pe Dumne-
zeu de poporul Său și le blochează 

accesul în arcă. Israelul nu a luat nici 
o măsură împotriva mândriei, a mo-
dei și a conformării la lume care se 
vede chiar în mijlocul lui. Ei înaintea-
ză în fiecare lună în ceea ce privește 
mândria, lăcomia, egoismul și dragos-
tea faţă de lume. Atunci când inima 
lor este influenţată de adevăr, acesta 
îi va face să moară faţă de lume, și ei 
vor lăsa deoparte panglicile, dantelele 
și gulerele; și dacă sunt morţi, râsul, 
batjocura și dispreţul celor necredin-
cioși nu-i vor clinti. Ei vor simţi o 
dorinţă aprinsă de a fi despărţiţi de 
lume, asemenea Maestrului. Ei nu 
vor imita mândria, moda sau obi-
ceiurile ei. Înaintea lor se va afla tot 
timpul acest obiectiv nobil de a-l slăvi 
pe Dumnezeu și de a dobândi moș-
tenirea nemuritoare. Această speranţă 
va înghiţi tot ceea ce se află în jur și 
este de natură pământească. Dumne-
zeu dorește să aibă un popor deosebit 
și diferit de lume. Îndată ce cineva are 
dorinţa de a imita moda lumii, și nu 
dorește să se supună imediat, chiar 
atunci Dumnezeu încetează să-l mai 
recunoască drept copil al Său. Ei 
sunt copiii lumii și ai întunericului. 
Ei poftesc după prazul și ceapa din 
Egipt, adică doresc să fie cât se poate 
de asemănători cu lumea; dar făcând 
aceasta, cei care mărturisesc că s-au 
îmbrăcat cu Hristos, de fapt L-au 
lepădat și arată că sunt străini faţă de 
har și străini faţă de umilul și blândul 
Isus. Dacă L-ar cunoaște, ar umbla 
într-un mod vrednic de El.”8

„Moda dăunează intelectului și 
soarbe spiritualitatea din poporul 
nostru. Ascultarea de modă pătrun-
de în bisericile noastre adventiste 
de ziua a șaptea și, mai mult decât 
oricare altă putere, desparte pe po-
porul nostru de Dumnezeu. Mi s-a 
arătat că regulile bisericii noastre au 
mari lipsuri. Etalările mândriei prin 
îmbrăcăminte, care este interzisă de 
cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să 
constituie un motiv suficient pentru 
aplicarea disciplinei bisericii. Dacă, 
în ciuda avertismentelor, apelurilor și 
rugăminţilor stăruitoare se conti-
nuă să se urmeze voinţa pervertită, 
aceasta poate fi privită ca dovadă 
că inima nu este deloc contopită 
cu Hristos. Eul, și numai eul, este 

obiectul adorării, și un astfel de 
pretins creștin îi va conduce pe mulţi 
departe de Dumnezeu.

Asupra noastră ca popor zace un 
păcat îngrozitor prin aceea că am per-
mis membrilor bisericii să se îmbrace 
într-un mod care le contrazice cre-
dinţa. Trebuie să ne ridicăm imediat și 
să închidem ușa faţă de vraja modei. 
Dacă nu facem aceasta, bisericile 
noastre vor deveni imorale.”9

Împlinirea	profeției
Noi așteptăm cu nerăbdare Ploa-

ia Târzie. Însă trebuie să ne pregătim 
pentru acest eveniment. În biserica 
primară învăţătura și caracterul au 
fost cele care au îngrozit lumea.

„Primii creștini erau cu adevărat 
un popor deosebit. Purtarea lor fără 
pată și credinţa lor statornică erau o 
mustrare continuă care tulbura pacea 
păcătosului. Deși puţini la număr, 
fără bogăţie, poziţie sau titluri onori-
fice, ei au fost o groază pentru făcă-
torii de rele peste tot unde caracterul 
și învăţătura lor erau cunoscute.”10

În perioada Laodicea suntem 
și noi chemaţi să punem deoparte 
hainele noastre și să ne îmbrăcăm 
cu hainele oferite nouă de Domnul. 
Acum este timpul să cumpărăm 
haina albă.

„Te sfătuiesc să cumperi de la 
Mine aur curăţat prin foc, ca să te 
îmbogăţești; și haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă 
rușinea goliciunii tale; și doctorie 
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să 
vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toţi 
aceia pe care-i iubesc. Fii plin de 
râvnă, dar, și pocăiește-te! Iată Eu 
stau la ușă și bat. Dacă aude cineva 
glasul Meu și deschide ușa, voi intra 
la el, voi cina cu el, și el cu Mine” 
(Apocalipsa 3:18-20).
Trimiteri:
1 Testimonies, vol. 2, pg. 441 engl.
2 Ibid., vol. 1, pg. 278 engl.
3 Ibid., pg. 136 engl.
4 Educaţia, pg. 248 engl.
5 Ibid.
6 Testimonies, vol. 4, pg. 142 engl.
7 Ibid., vol. 1, pg. 421 engl.
8 Ibid., pg. 136, 137 engl.
9 Ibid., vol. 4, pg. 647, 648 engl.
10 Marea luptă, pg. 46 engl.
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Ziua	a	şaptea
Ca popor, cunoaștem foarte bine 

adevărul minunat al Sabatului zilei 
a șaptea dat nouă în Scriptură și 
dorinţa Domnului de a înălţa legea 
Sa care a fost călcată în picioare în 
această lume întunecoasă. Adesea, 
suntem mulţumiţi de această cunoș-
tinţă, mergem la biserică săptămânal, 
ne plătim zecimea, credem adevărul. 
Când studiem subiectul Sabatului, 
vom găsi mai mult – mult mai mult 
– că Dumnezeu dorește să ne înveţe 
și să ne ajute să trăim.

Sabatul	înseamnă	mai	
mult	decât	a	merge	la	bi-
serică	în	ziua	a	şaptea

„Dumnezeu a binecuvântat ziua 
a șaptea și a sfinţit-o.” (Geneza 2:3).

„Sabatul este firul de aur care Îl 
leagă pe Dumnezeu de poporul Său.”1

Pentru a sfinţi Sabatul, trebuie 
să fim un popor sfânt. Acest lu-
cru nu se poate întâmpla dacă nu 
suntem uniţi cu Hristos, care este 
Neprihănirea noastră. Nu poate fi 
păstrat nici dacă nu facem voia lui 
Dumnezeu în celelalte șase zile ale 
săptămânii. Acesta este un studiu 
mai profund, dar haideţi să căutăm 
să ne rugăm și să săpăm mai adânc 

„Atunci când se întemeiază noi 
biserici, predicatorii ar trebui să 
dea instrucţiuni atente cu privire la 
păzirea corectă a Sabatului. Trebuie 
să fim atenţi, ca nu cumva practicile 
neglijente ale păzitorilor duminicii 
să fie urmate de cei care mărturisesc 
că păzesc ziua sfântă de odihnă a lui 
Dumnezeu. Linia de demarcaţie tre-
buie făcută să se vadă clar și distinct 
între cei care poartă semnul împără-
ţiei lui Dumnezeu și cei care poartă 
semnul împărăţiei răzvrătirii.” 3

Care	este	linia	de	demarcație?
Fiți	pregătiți	zilnic

„Pe tot parcursul săptămânii, 
trebuie să avem Sabatul în minte și 
să facem pregătiri ca să-l păzim așa 
cum cere porunca. Nu trebuie să pă-
zim Sabatul ca pe o chestiune legală. 
Trebuie să înţelegem însemnătatea 
lui spirituală în toate tranzacţiile 
vieţii. Toţi cei care consideră Saba-
tul ca semn între ei și Dumnezeu, 
arătând că El este Dumnezeu care 
îi sfinţește, vor reprezenta princi-
piile guvernării Sale. Ei vor aduce 
în practica zilnică legile împărăţiei 
Sale. Ei se vor ruga zilnic ca sfinţirea 
Sabatului să-i însoţească. Ei vor avea 
în fiecare zi tovărășia lui Hristos și 

Sa b at,  14  decem brie  2013

în Cuvântul lui Dumnezeu ca să în-
ţelegem privilegiul nostru și răspun-
derea noastră înaintea lui Dumne-
zeu. 1 Petru 2:9 ne dă acea chemare 
specială, acel minunat mandat de 
creștini și urmași ai lui Hristos.

„De Sabat este legată mult mai 
multă sfinţenie decât este dată de 
mulţi pretinși păzitori ai Sabatului. 
Domnul a fost foarte dezonorat de 
cei care nu au păzit Sabatul în con-
formitate cu porunca, nici în literă 
nici în spirit. El cere o reformă în ce 
priveşte păzirea Sabatului.”2

„Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâ-
măturile de mai înainte, vei ridica 
din nou temeliile străbune, vei fi 
numit ‚Dregător de spărturi’, ‚Cel 
ce drege drumurile și face ţara 
cu putinţă de locuit’. Dacă îţi vei 
opri piciorul în ziua Sabatului ca 
să nu-ţi faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă; dacă Sabatul va 
fi desfătarea ta, ca să sfinţești pe 
Domnul, slăvindu-L, și dacă-L vei 
cinsti neurmând căile tale, neîn-
deletnicindu-te cu treburile tale și 
nededându-te la flecării, atunci te 
vei putea desfăta în Domnul, și Eu 
te voi sui pe înălţimile ţării, te voi 
face să te bucuri de moștenirea ta-
tălui tău Iacov; căci gura Domnului 
a vorbit.” (Isaia 58:12-14).

Un studiu din Biblie şi Spiritul Profectic cu comentarii de Manuel Henda

Ziua de odihna-
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vor exemplifica desăvârșirea caracte-
rului Său. În fiecare zi lumina lor va 
lumina pe alţii prin fapte bune.

În toate aspectele care au de a face 
cu succesul lucrării lui Dumnezeu, 
chiar primele biruinţe trebuie câștiga-
te în viaţa de familie. Aici trebuie să 
înceapă pregătirea pentru Sabat. În 
cursul săptămânii, părinţii să-și amin-
tească de faptul că familia lor trebuie 
să fie o școală în care copiii lor să fie 
pregătiţi pentru curţile de sus. Cu-
vintele lor să fie cuvinte drepte. Nici 
un cuvânt, care nu ar trebui auzit de 
copiii lor, să nu le scape de pe buze. 
Spiritul să nu fie întărâtat. Părinţi, 
trăiţi în timpul săptămânii ca în faţa 
unui Dumnezeu sfânt, care v-a dat 
copii pe care să-i educaţi pentru El. 
Educaţi pentru El micuţa biserică 
din căminul vostru, pentru ca în 
Sabat toţi să fie pregătiţi să se închine 
în sanctuarul Domnului.” 4

Fiți	pregătiți	în	odihnă
„Atunci când vă aduceţi aminte 

de Sabat, cele vremelnice nu le vor 
învălui pe cele spirituale. Nici o dato-
rie care ţine de cele șase zile de lucru 
nu va fi lăsată pentru Sabat. În timpul 
săptămânii, energiile noastre nu vor 
fi epuizate în așa măsură în munca 
pentru cele vremelnice, încât în ziua 
în care Domnul S-a odihnit și a fost 
înviorat, noi să fim prea obosiţi ca să 
ne angajăm în serviciul Său.”5

Terminați pregătirile în ziua 
de pregătire. Nu este greu, ca prin 
planificare corectă, să ne terminăm 
lucrul cu ceva timp înainte, ca să 
avem timp să ne odihnim, să ne 
rugăm și să cântăm înainte de ve-
nirea Sabatului. Ziua pregătirii este 
exact asta, ziua în care avem grijă 
ca îmbrăcămintea noastră de Sabat, 
hrana pentru Sabat și curăţenia 
casei și a trupului să fie împlinite 
înainte de începerea Sabatului.

„În timp ce pregătirea pentru 
Sabat trebuie să se facă pe parcursul 
întregii săptămâni, vineri este ziua 
specială de pregătire. Prin Moise, 
Domnul a zis copiilor lui Israel: 
‚Mâine este ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului; coaceţi ce aveţi 
de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert și 
păstraţi până a doua zi dimineaţa 
tot ce va rămâne’ (Exodul 16:23)… 
Trebuia să se facă ceva pentru pre-
gătirea pâinii trimise din cer pentru 

copiii lui Israel. Domnul le-a spus 
că această lucrare trebuia făcută 
vinerea, ziua pregătirii. Aceasta era 
o încercare pentru ei. Dumnezeu a 
dorit sa vadă dacă ei aveau sau nu să 
sfinţească Sabatul.” 6

„În timp ce gătitul ar trebui 
evitat în Sabat, nu este necesar să se 
mănânce mâncarea rece. În anotim-
pul rece, mâncarea pregătită cu o zi 
înainte să fie încălzită. Iar mâncarea, 
deși simplă, trebuie să fie gustoasă 
și atrăgătoare. Pregătiţi ceva care să 
fie privit ca special, deosebit, ceva pe 
care familia nu-l are în fiecare zi.”7

„Pregătirea pentru Sabat să se în-
cheie vinerea. Aveți grijă ca toată îm-
brăcămintea să fie pregătită, iar toată 
pregătirea hranei să fie gata. Cizmele 
să fie lustruite, iar baia făcută. Acest 
lucru este posibil de realizat. Dacă 
faci din aceasta o regulă, atunci se pot 
realiza toate aceste lucruri. Sabatul 
nu trebuie dedicat reparării haine-
lor, gătitului, căutării de plăceri sau 
oricărei activităţi lumeşti. Înainte de 
apusul soarelui, puneţi deoparte orice 
ocupaţie seculară și toate revistele lu-
mești să fie luate de la vedere. Părinţi, 
explicaţi copiilor voștri ce faceţi și de 
ce faceţi aceasta și lăsaţi-i să vă ajute 
în pregătirea pentru păzirea Sabatului 
în conformitate cu legea.” 8

Fiți	pregătiți	în	inimă
Sabatul este ziua în care să ne 

apropiem mai mult de Domnul, de 
familie, de fraţii și surorile noastre. 
Atunci, cât este de important să 
avem o pregătire corespunzătoare 
a inimii așa încât să putem avea o 
stare de spirit prin care să căutăm 
și să primim binecuvântările de la 
Domnul nostru.

Fiţi pregătiţi devreme. Nu 
trebuie să ne grăbim și să întâr-
ziem la primirea binecuvântărilor 
Sabatului. Dacă în mod obișnuit 
întârziem săptămânal cu pregătiri-
le, atunci ce se va întâmpla când ne 
pregătim ca să-L întâmpinăm pe 
Isus la întoarcerea Sa?

„Ar trebui să păzim cu gelozie 
hotarele Sabatului. Aduceţi-vă 
aminte că fiecare clipă este un timp 
consacrat, sfinţit. Ori de câte ori este 
posibil, angajatorii să le dea liber 
muncitorilor lor de vineri la amiază 
până la începutul Sabatului. Daţi-
le timp să se pregătească, să poată 

întâmpina ziua Domnului având 
mintea liniștită. Făcând astfel, nu 
veţi suferi nici o pierdere, nici chiar 
în lucrurile vremelnice.”9

Fiţi pregătiţi în relaţiile voastre. 
Nu este o închinare curată ceea în 
care ne întâlnim cu alţii și avem 
resentimente în inimă. Trebuie să ne 
străduim să fim cu adevărat uniţi în 
spirit cu fraţii și surorile noastre și cu 
familiile noastre, altfel nu vom primi 
binecuvântările lui Dumnezeu. 
„Urmăriţi pacea cu toţi și sfinţirea, 
fără de care nimeni nu va vedea pe 
Domnul” (Evrei 12:14).

„Există un alt lucru căruia ar 
trebui să i se acorde atenţie în ziua 
pregătirii. În această zi, ar trebui în-
depărtate toate neînțelegerile dintre 
fraţi, atât în familie, cât și în biserică. 
Toată amărăciunea, mânia și răuta-
tea să fie alungate din suflet. Într-un 
spirit umil, ‚mărturisiţi-vă unii altora 
greșelile și rugaţi-vă unii pentru alţii, 
va să fiţi tămăduiţi.’ (Iacov 5:16).

Înainte de apusul soarelui, mem-
brii familiei să se adune să citească 
din cuvântul lui Dumnezeu, să cânte 
și să se roage. Aici este nevoie de 
reformă, pentru că mulţi au fost ne-
păsători în acest punct. Trebuie să ne 
mărturisim greșelile lui Dumnezeu 
și unii altora.” 10

Fiţi pregătiţi în atitudinea de 
închinare. Fie că aveţi sau nu copii, 
toţi ar trebui să aibă o atitudine de 
închinare, căutând pe Domnul, lău-
dând bunătatea Sa, ascultând glasul 
Său liniștit și încet. Este potrivit 
să avem un rând de haine speciale 
pentru această închinare reverenţi-
oasă. Nu uitaţi, biserica nu este un 
spectacol de modă; este locul în care 
este căutat Dumnezeu.

Copiii să ia parte la altarul 
familial. Toţi să-și aducă Bibliile 
și fiecare să citească un verset sau 
două. Apoi, să se cânte niște imnuri 
cunoscute, urmate de o rugăciune. 
Pentru aceasta, Isus a dat un model. 
Rugăciunea domnească nu a fost 
dată pentru a fi repetată formal, ci 
ca un exemplu a ceea ce ar trebui 
să fie rugăciunile noastre – simple, 
serioase și cuprinzătoare. Într-o ce-
rere simplă, spune-I Domnului care 
sunt nevoile tale și exprimă-ţi re-
cunoștinţa pentru mila Sa. În felul 
acesta, Îl inviţi pe Isus ca oaspete în 
căminul și inima ta.”11
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„Mulţi au nevoie să fie învăţaţi cu 
privire la cum ar trebui să apară în 
adunarea pentru închinare în Sabat. 
Ei nu trebuie să intre în prezenţa 
lui Dumnezeu cu haine obișnuite 
pe care le poartă în timpul săptă-
mânii. Toţi ar trebui să aibă haine 
speciale de Sabat, care să fie purtate 
atunci când participă la serviciul 
divin în casa lui Dumnezeu. Deși 
nu ar trebui să ne conformăm modei 
lumii, nu ar trebui să fim indife-
renţi cu privire la înfăţișarea noastră 
exterioară. Trebuie să fim îngrijiţi și 
aranjaţi, totuși fără podoabe. Copiii 
lui Dumnezeu ar trebui să fie curaţi 
în interior, cât și în exterior.” 12

Treziţi-vă devreme și fiţi veseli 
acasă. Aceasta face parte din pre-
gătirea pentru o atitudine corectă 
de slujire a Domnului. Dacă toţi se 
trezesc devreme, odihniţi, vom avea 
parte de o așteptare calmă și sfântă 
de a ne întâlni cu Domnul și cu alţii.

„Orele preţioase ale Sabatului să 
nu fie irosite în pat. În Sabat dimi-
neaţa, familia ar trebui să se trezeas-
că devreme. Dacă se trezesc târziu, 
va exista multă tulburare și agitaţie 
în pregătirea pentru micul dejun și 
pentru Şcoala de Sabat. Se creează o 
stare de grabă, îmbulzeală și ne-
răbdare. În felul acesta, sentimente 
nesfinte pătrund în cămin. Sabatul, 
profanat în felul acesta, devine o 
povară, iar sosirea lui este mai mult 
temută decât iubită.”13

Mâncaţi mai puţin pentru a avea 
minţi mai clare. Se pierde atât de 
mult când suntem prea obosiţi sau 
prea sătui. Minţile noastre devin 
întunecate iar noi nu înţelegem tot 
ceea ce dorește Domnul să ne înveţe.

„Noi nu trebuie să pregătim pen-
tru Sabat o cantitate mai îmbelșuga-
tă sau o varietate mai mare de feluri 
de mâncare decât în alte zile. În loc 
de aceasta, mâncarea ar trebui să fie 
mai simplă, și ar trebui să se mănân-
ce mai puţin, pentru ca mintea să fie 
clară și viguroasă pentru a înţelege 
lucrurile spirituale. Mâncarea peste 
măsură înceţoșează creierul. Se pot 
auzi cele mai preţioase cuvinte, dar 
ele nu sunt apreciate, pentru că 
mintea este confuză din cauza unei 
diete nepotrivite. Mâncând peste 
măsură în Sabat, mulţi au contribuit, 
mai mult decât își închipuie ei, la 
dezonoarea lui Dumnezeu.” 14

Închinarea	în	Sabat
„Slujiţi Domnului cu bucurie, 

veniţi cu veselie înaintea Lui. Să 
știţi că Domnul este Dumnezeu! 
El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi 
suntem poporul Lui și turma pășunii 
Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, 
intraţi cu cântări în curţile Lui! Lă-
udaţi-L și binecuvântaţi-I Numele.” 
„A trimis poporului Său izbăvirea, 
a așezat legământul Său în veci; 
Numele Lui este sfânt și înfricoșat” 
(Psalmii 100:2-4; 111:9).

„Când intraţi în locul de închi-
nare, rugaţi-L pe Dumnezeu să în-
depărteze tot răul din inima voastră. 
Aduceţi în casa Sa numai ceea ce El 
poate binecuvânta. Îngenuncheaţi 
înaintea lui Dumnezeu în templul 
Său și consacraţi Lui ceea ce este al 
Său, ceea ce El a cumpărat cu sângele 
lui Hristos. Rugaţi-vă pentru vorbitor 
sau pentru cel care conduce întruni-
rea. Rugaţi-vă ca o mare binecuvân-
tare să vină prin cel care prezintă cu-
vântul vieţii. Străduiţi-vă să prindeţi 
binecuvântarea pentru voi.” 15

Este important să nu uităm că 
suntem chemaţi să-L reprezentăm 
pe Hristos în tot ceea ce spunem și 
facem. Bunul gust, ordinea și curăţe-
nia ar trebui să caracterizeze înfăţi-
șarea și locuinţele păzitorilor Saba-
tului, cât și întregul loc de închinare 
și serviciul Său. Este important să-i 
învăţăm pe copii prin precept și 
exemplu și să-i împiedicăm să creeze 
dezordine și gălăgie în biserică.

Totuși ni se poruncește: „Dar 
toate să se facă în chip cuviincios și 
cu rânduială.” (1 Corinteni 14:40).

„Casa lui Dumnezeu este adesea 
profanată de către copiii păzitorilor 
Sabatului. Părinţii lor le îngăduie să 
alerge prin casă, să se joace, să vor-
bească şi să atragă atenţia oameni-
lor, să-şi dea pe faţă temperamentul 
rău chiar acolo unde ei s-au adunat 
ca să se închine lui Dumnezeu. Am 
văzut că în adunarea sfinţilor ar 
trebui să domnească o linişte sfântă. 
Însă casa unde se adună poporul 
lui Dumnezeu este transformată 
adesea într-un Babilon, un loc al 
confuziei şi dezordinii. Acest lucru 
nu place lui Dumnezeu.” 16

„Dacă atunci când vin în casa 
de închinare, oamenii nutresc un 
respect adevărat faţă de Domnul și 

sunt conștienţi că se află în prezenţa 
Sa, în tăcere va fi o dulce elocvenţă. 
Şoptitul, râsul și vorbitul care poate ar 
fi fără păcat în alte locuri, nu ar trebui 
să fie aprobat în casa unde I Se aduce 
închinare lui Dumnezeu. Mintea ar 
trebui să fie pregătită să audă cuvân-
tul lui Dumnezeu ca acesta să aibă 
influența potrivită și să impresioneze 
în mod corespunzător inima…

Atunci când adunarea este des-
chisă prin rugăciune, orice genunchi 
ar trebui să se plece în prezenţa Ce-
lui Sfânt, și orice inimă ar trebui să 
se înalţe la Dumnezeu în consacrare 
tăcută… Tot serviciul divin ar trebui 
condus cu solemnitate și teamă ca si 
cum ne-am afla în prezenţa vizibilă 
a Stăpânului adunărilor.” 17

Același principiu se aplică și 
după serviciul divin, pentru ca inima 
noastră să poată absorbi solia solem-
nă care ne-a fost dată.

„Când se rostește cuvântul, ar tre-
bui să vă amintiţi, fraţilor, că ascultaţi 
glasul lui Dumnezeu prin slujitorul 
Său delegat. Nu dormiţi nici o clipă, 
pentru că prin această aţipeală s-ar 
putea să pierdeţi chiar acele cuvinte 
de care aveaţi nevoie cel mai mult 
– exact cuvintele care, dacă ar fi fost 
ascultate, v-ar fi scutit picioarele de a 
rătăci pe căi greșite. Satan și îngerii 
lui sunt ocupaţi să creeze o stare de 
paralizie a simţurilor, așa încât aver-
tismentele și mustrările să nu fie au-
zite; sau dacă sunt auzite, să nu aibă 
efect asupra inimii și să nu ducă la o 
reformare a vieţii. Uneori un copilaș 
poate atrage atenţia ascultătorului 
în așa fel încât prețioasa sămânţă nu 
cade într-un pământ bun și nu aduce 
roade. Uneori tinerii și tinerele nu-
tresc atât de puţin respect faţă de casa 
și închinarea lui Dumnezeu, încât 
vorbesc continuu unii cu alţii în tim-
pul predicii. Dacă aceștia ar putea să 
vadă îngerii lui Dumnezeu privind la 
ei și notând faptele lor, ar fi umpluţi 
de rușine și dezgust faţă de ei înșiși. 
Dumnezeu dorește ascultători atenţi. 
În timp ce oamenii dormeau, Satan a 
semănat neghina.

Atunci când este rostită binecu-
vântarea, toţi ar trebui să stea liniștiţi 
și în tăcere, ca și cum s-ar teme să 
piardă pacea lui Hristos. Toţi să iasă 
fără să se înghesuie sau să vorbească 
tare, simţind că se află în prezenţa 
lui Dumnezeu, că ochii Săi sunt 
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îndreptaţi asupra lor și că ei tre-
buie să se poarte ca în prezenţa Sa 
vizibilă. Nimeni să nu se oprească pe 
intervalele de trecere ca să salute sau 
să bârfească, blocând astfel ieșirea 
celorlalţi. În incinta bisericii, trebuie 
să se manifeste un respect sacru. 
Acesta nu trebuie să fie un loc în 
care să te întâlnești cu vechii prieteni 
și în care să fie introduse gândurile 
obișnuite și tranzacţiile lumești de 
afaceri. Acestea ar trebui lăsate afară 
din biserică. Dumnezeu și îngerii 
au fost dezonoraţi de râsul nepăsă-
tor și zgomotos și de mersul târșâit 
al picioarelor care se aud în unele 
locuri.” 18

Bucurați-vă	de	părtăşie
Unul din scopurile adunărilor 

este întâlnirea unii cu alţii ca să 
avem părtășie, să ne încurajăm și 
să ne întărim în cea mai sfântă 
credinţă. Nu trebuie să fie o aduna-
re obișnuită ci una sfântă. Conver-
saţiile ar trebui să fie înălţătoare, 
înnobilatoare.

„Niciun cuvânt stricat să nu vă 
iasă din gură; ci unul bun, pentru 
zidire, după cum e nevoie, ca să dea 
har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29).

„Nu primim nici a suta parte din 
binecuvântarea pe care ar trebui să o 
obţinem când ne întâlnim ca să ne 
închinăm lui Dumnezeu. Facultăţile 
noastre perceptive trebuie ascuţite.” 19

Sabatul este timpul când să pri-
mim o porţie dublă de mană. Aceas-
ta nu înseamnă că avem nevoie de 
ore de predici. Dacă avem atitudinea 
și inima corectă, la fel și predicatorul, 
atunci Dumnezeu poate vorbi fără 
ca noi să obosim. Timpul dedicat 
serviciului divin este, de asemenea, o 
ocazie de a împărtăși din bunătatea 
Sa arătată în viaţa noastră, o ocazie 
de a-L lăuda.

„În general, predica din adună-
rile noastre de Sabat ar trebui să fie 
scurtă. Ar trebui să se dea ocazie ca 
cei care Îl iubesc pe Dumnezeu să-și 
exprime recunoștinţa și adoraţia.”20

„[Bine a spus Daniel Webster:] 
Mulţi dintre predicatorii de astăzi 
iau textul din St. Paul și predică din 
ziare. Când fac aceasta, prefer să mă 
gândesc la ale mele, decât să ascult. 
Doresc ca pastorul să vină la mine în 
Spiritul evangheliei spunând: ‚Ești 
muritor. Timpul tău de probă este 

scurt, lucrarea ta trebuie făcută re-
pede… Te apropii cu repeziciune de 
judecata lui Dumnezeu. Judecătorul 
stă în faţa ușii.’” 21

„Nimeni să nu vină la locul de 
închinare ca să moțăie. Nimeni nu ar 
trebui să doarmă în casa lui Dumne-
zeu. Nu adormiţi atunci când vă an-
gajaţi în treburile voastre vremelnice, 
pentru că aveţi interes faţă de lucrarea 
voastră. Să permitem ca serviciul, care 
implică interese veșnice, să fie așezat 
pe un nivel mai jos decât chestiunile 
vremelnice ale vieţii?”22

Sabat	după-amiază
După amiaza și seara de Sabat 

sunt și ele un timp special. Nu ar tre-
bui să-l folosim pentru propria plă-
cere sau ca să vorbim despre lucrurile 
noastre. Este un timp sacru în care să 
învăţăm mai multe despre Creatorul 
nostru prin intermediul creaţiei Sale. 
În special pentru cei care au familii, 
acesta este timpul ideal de a se apro-
pia unul de celălalt. Atunci va fi cea 
mai bună zi din săptămână.

„Şcoala de Sabat şi întrunirea 
pentru închinare ocupă numai o 
parte din Sabat. Se poate face din 
partea care rămâne pentru familie, 
partea cea mai sfântă şi preţioasă 
din toate orele Sabatului. Părinţii ar 
trebui să folosească mult din acest 
timp cu copiii lor.” 23

„Întreabă dobitoacele, și te vor 
învăţa, păsările cerului, și îţi vor 
spune; vorbește pământului, și te va 
învăţa; și peștii mării îţi vor povesti” 
(Iov 12:7, 8).

„Când vremea este frumoasă, 
părinţii să se plimbe cu copiii lor 
pe câmpii și în dumbrăvi. În mijlo-
cul lucrurilor frumoase din natură, 
vorbiţi-le despre scopul instituţiei 
Sabatului.” 24

Călătoria	în	Sabat
„Dacă dorim binecuvântarea 

promisă celui ascultător, trebuie să 
păzim Sabatul cu mai mare stricteţe. 
Mi-e teamă că adesea călătorim în 
această zi când acest lucru ar putea fi 
evitat. În armonie cu lumina pe care 
Domnul a dat-o cu privire la păzirea 
Sabatului, ar trebui să fim mai atenţi 
în ce privește călătoria cu barca sau 
mașina în această zi. În aceste ches-
tiuni, ar trebui să dăm un exemplu 
corect copiilor și tinerilor noștri. Pen-

tru a ajunge în comunităţile care au 
nevoie de ajutorul nostru și pentru a 
le da solia pe care Dumnezeu dorește 
ca ei să o asculte, poate că este nece-
sar să călătorim în Sabat; dar cât este 
cu putinţă, ar trebui să ne cumpărăm 
biletele și să facem pregătirile necesa-
re în altă zi. Atunci când începem o 
călătorie ar trebui să depunem orice 
efort ca să o planificăm în așa fel în-
cât să evităm să ajungem la destinaţia 
dorită în Sabat.”25

(Este important să înţelegem 
ceea ce se spune în contextul zilelor 
în care a fost scris textul. Bărcile și 
mașinile se refereau la transportul 
plătit necesar când se călătorea pe 
distanţe lungi. Credincioșii din acea 
vreme călătoreau cu calul și trăsura, 
călătoria durând foarte mult. Teh-
nologia avansată a facilitat opţiunile 
noastre de transport de astăzi, însă 
principiile implicate sunt indepen-
dente de trecerea timpului.)

Rezumat
„Mari binecuvântări sunt incluse 

în păzirea Sabatului și Dumnezeu 
dorește ca ziua Sabatului să fie pen-
tru noi o zi de bucurie.” 26

Să ne aducem aminte că Sabatul 
este un timp când să comunicăm 
cu Creatorul, Răscumpărătorul și 
Sfinţitorul nostru. Rugăciunea mea 
este ca toţi să primească binecuvân-
tarea Sa.

„Căci Fiul omului este Domn și 
al Sabatului” (Matei 12:8).
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U

caci vine noaptea-

O compilaţie din Biblie şi Spiritul Profetic, cu comentarii de F. Matyas

                na dintre caracteris- 
       ticile lumii noastre  
    moderne este aceea că  
       am pierdut din vedere 
scopul iniţial al zilei și al nopţii. 
Dar „Dumnezeu a văzut că lumina 
era bună; și Dumnezeu a despărţit 
lumina de întuneric” (Geneza 1:4).

Când eram mic, existau niște 
sate liniștite în care oamenii nu 
aprobau tura de noapte la serviciu. 
„Ziua este pentru muncă, noaptea 
pentru odihnă,” spuneau ei. Vechiul 
vrăjmaș al lucrurilor bune este șiret: 
pe măsură ce tura de zi nu mai este 
singura opţiune, se înmulţesc locuri-
le de distracţie de noapte, nimicind 
în oameni dragostea pentru lucru 
ziua. În căminele noastre au pătruns 
diferite aparate moderne și, din 
păcate, au distrus buna rutină zilnică 
în multe cămine. Oamenii nu mai 
pot să lucreze pur și simplu pentru 
că sunt epuizaţi că se culcă târziu. 
Pe vremea patriarhilor, oamenii au 
înţeles însemnătatea zilei și a nopţii. 
Ei știau cum să folosească bine tim-
pul. Noaptea era dedicată odihnei și 
somnului, iar ziua era pentru muncă 

și alte activităţi. Iacov s-a plâns lui 
Laban din cauza asprimii nopţilor 
de muncă ce nu-i permiteau să se 
odihnească. „Ziua mă topeam de 
căldură, iar noaptea mă prăpădeam 
de frig și-mi fugea somnul de pe 
ochi” (Geneza 31:40).

David Îl lăuda pe Domnul 
dimineaţa devreme: „Deșteptaţi-vă, 
alăută și harpă! Mă voi trezi în zori 
de zi” (Psalmii 108:2).

Isus Însuși a folosit bine lu-
mina zilei: „A doua zi dimineaţa, 
pe când era încă întuneric de tot, 
Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus 
într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” 
(Marcu 1:35). El a scos în evidenţă 
cărei categorii îi place să lucreze în 
întunericul nopţii: „Dar, pe când 
dormeau oamenii, a venit vrăjmașul 
lui, a semănat neghină între grâu și a 
plecat” (Matei 13:25).

Scopul	lui	Dumnezeu	
pentru	poporul	Său	ales

„Căci iată, întunericul acoperă 
pământul, și negură mare, popoarele; 
dar peste tine răsare Domnul, și slava 
Lui se arată peste tine” (Isaia 60:2).

„Dumnezeu a dorit ca poporul 
Său să fie lumina lumii. De la ei 
trebuia să strălucească slava legii 
Sale așa cum este descoperită în 
practica vieţii. Pentru împlinirea 
acestei intenţii, El a făcut ca popo-
rul ales să ocupe o poziţie strategică 
între naţiunile pământului.”1

El i-a avertizat prin profeţi 
pentru că nu au fost credincioși în 
această chestiune. „Ascultaţi cuvân-
tul Domnului, copiii lui Israel! Căci 
Domnul are o judecată cu locuitorii 
ţării, pentru că nu este adevăr, nu 
este îndurare, nu este cunoștinţă de 
Dumnezeu în ţară” (Osea 4:1).

„Cu secole înainte de prima 
venire a lui Hristos, întunericul 
acoperise pământul și negură mare 
popoarele. Satan își arunca umbra 
lui diabolică pe calea oamenilor, ca 
să-i împiedice să nu câștige cunoș-
tinţa de Dumnezeu și lumea vii-
toare. Mulţimile stăteau în umbra 
morţii. Singura lor nădejde era ca 
această întunecime să fie ridicată de 
la ei pentru ca Dumnezeu să poată 
fi descoperit.”2

Lucrati, ,
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Isus	lucrând
David, unsul lui Dumnezeu, a 

văzut cu ochii profetici că cea de 
a doua venire a lui Hristos va fi 
„ca lumina dimineţii când răsare 
soarele în dimineaţa fără nori” 
(2 Samuel 23:4). Aceasta a fost 
mărturia lui Osea: „El Se ivește ca 
zorile dimineţii” (6:3).

„În linişte şi pe neobservate, 
lumina zilei cuprinde pământul, 
împrăştiind umbra şi întunericul 
şi trezind pământul la viaţă. Tot 
astfel urma să Se arate și Soarele 
Neprihănirii, cu ‚vindecarea sub 
aripile Sale’ (Maleahi 3:20). Mul-
ţimile care ‚locuiau în ţara umbrei 
morţii’, aveau să vadă ‚o mare 
lumină’ (Isaia 9:2).”3

Cum s-a împlinit această 
făgăduinţă? Isus a spus: „Eu sunt 
Lumina lumii; cine Mă urmează pe 
Mine nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).

„Cât sunt în lume, sunt Lumina 
lumii” (Ioan 9:5).

„Oamenii erau uimiţi de învă-
ţătura Lui; căci îi învăţa ca unul 
care are putere, nu cum îi învăţau 
cărturarii” (Marcu 1:22)

„Când au văzut noroadele lucrul 
acesta, s-au înspăimântat și au slăvit 
pe Dumnezeu, care a dat oamenilor 
o astfel de putere” (Matei 9.8).

„După El au mers multe gloate; 
și acolo a vindecat pe cei bolnavi” 
(Matei 19:2).

„Isus S-a dus cu ucenicii Săi 
la mare. După El a mers o mare 
mulţime de oameni din Galileea; 
și o mare mulţime de oameni din 
Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, 
de dincolo de Iordan și dimpre-
jurul Tirului și Sidonului, când a 
auzit tot ce făcea, a venit la El. Isus 
a poruncit ucenicilor să-I ţină la 
îndemână o corăbioară, ca să nu fie 
îmbulzit de norod. Căci El vindeca 
pe mulţi și de aceea toţi cei ce aveau 
boli se înghesuiau spre El ca să se 
atingă de El. Duhurile necurate, 
când Îl vedeau, cădeau la pământ 
înaintea Lui și strigau: ‚Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu’” (Marcu 3:7-11).

„Isus observa cu adânc interes 
schimbarea feţei ascultătorilor Săi. 
Feţele care exprimau interes și plă-

rea lui Hristos, aceste persoane au 
ieșit în faţă și și-au împlinit misi-
unea divină cu înţelepciune și zel 
așa cum le cerea măreţia lucrării. 
Ei au dus o solie care făcea apel la 
inima oamenilor, slăbind vechi-
le superstiţii care piperniciseră 
atât de mult timp vieţile a mii de 
oameni. Înaintea mărturiei lor, 
teoriile și filosofiile omenești au 
devenit ca niște născociri pros-
tești. Puternice au fost rezultatele 
cuvintelor Mântuitorului adresate 
mulţimii aceleia uimite și cuprin-
se de teamă din templul de la 
Ierusalim.”5

Isus a spus despre Sine: „Cât 
este ziuă, trebuie să lucrez lucrările 
Celui ce M-a trimis; vine noaptea, 
când nimeni nu mai poate să lucre-
ze. Cât sunt în lume, sunt Lumina 
lumii.” (Ioan 9:4, 5).

„ ‚ Dacă umblă cineva ziua,’ a 
continuat El, ‚nu se poticnește, pen-
tru că vede lumina lumii acesteia’ 
(Ioan 11:9). Cel care împlinește 
voinţa lui Dumnezeu, care umblă 
pe calea pe care a trasat-o Dum-
nezeu, nu se poate împiedica și să 
cadă. Lumina Duhului călăuzitor 
al lui Dumnezeu îi dă o percepţie 
clară cu privire la datoria lui și îl 
conduce drept până la sfârșitul 
lucrării sale. ‚Dar dacă umblă noap-
tea, se poticnește, pentru că n-are 
lumina în el’ (versetul 10). Cel care 
umblă pe o cale aleasă de el, acolo 
unde Dumnezeu nu l-a chemat, se 
va poticni. Pentru el, ziua a devenit 
noapte și oriunde s-ar afla, el nu 
este în siguranţă.” 6

Pericolul
„Ca oamenii să reţină formele 

religiei, dar să le lipsească evlavia 
vitală, convine strategiei lui Satan.” 7

„Întunericul spiritual care cade 
peste popoare, peste biserici şi in-
divizi nu apare ca urmare a faptu-
lui că Dumnezeu a retras în mod 
arbitrar ajutorul harului divin, ci 
din cauza neglijării sau respingerii 
luminii divine de către oameni. O 
ilustraţie izbitoare a acestui adevăr 
este prezentată în istoria poporu-
lui evreu din timpul lui Isus. Prin 
faptul că s-au dedicat lumii și L-au 

cere Îi produceau mare satisfacţie. 
Când săgeţile adevărului străpun-
geau sufletul, trecând de barierele 
egoismului și dând naștere la pocă-
inţă și, în cele din urmă, la recunoș-
tinţă, Mântuitorul Se bucura din 
inimă. Când privirea Lui Se rotea 
deasupra mulţimii ascultătorilor și 
recunoștea printre ei feţe pe care le 
văzuse mai înainte, chipul Lui Se 
lumina de bucurie. El vedea în ei 
supuși ai împărăţiei Sale.” 4

Isus	cheamă	la	lucru
„Când a văzut gloatele, I s-a 

făcut milă de ele, pentru că erau ne-
căjite și risipite ca niște oi care n-au 
păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: 
‚Mare este secerișul, dar puţini sunt 
lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul 
secerișului să scoată lucrători la sece-
rișul Lui’” (Matei 9:36-38).

„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit 
cu ei și le-a zis: ‚Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer și pe pământ. 
Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce 
v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu 
voi în toate zilele, până la sfârșitul 
veacului’” (Matei 28:18-20).

Chemarea	aceasta	a	fost	
făcută	doar	pentru	ucenici?

„Dar tuturor celor ce L-au pri-
mit, adică celor ce cred în Numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii 
ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Ce 
implică această chemare? O misiu-
ne. „Voi sunteţi lumina lumii. O ce-
tate așezată pe un munte nu poate 
să rămână ascunsă” (Matei 5:14).

Cei care își înţeleg misiunea 
trebuie să posede această pute-
re, ca prin laudă, recunoștinţă și 
slujire voioasă să reflecte caracterul 
marelui Dătător și al legii acelei ţări 
unde nimeni „nu caută folosul său.”

„Nestematele adevărului care 
au ieșit de pe buzele lui Hristos 
în acea zi plină de evenimente 
au fost păstrate ca o comoară în 
multe inimi. Astfel, au apărut noi 
gânduri în viaţa lor, au fost trezite 
noi aspiraţii și a început o nouă 
istorie. După răstignirea și învie-
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uitat pe Dumnezeu și cuvântul 
Său, înţelegerea lor s-a întunecat, 
iar inimile lor au devenit lumești și 
senzuale. Astfel, ei erau neștiutori 
cu privire la venirea lui Mesia, iar 
în mândria și necredinţa lor ei L-au 
respins pe Mântuitorul.”8

În	timpul	ucenicilor
După înălţarea lui Isus și împli-

nirea făgăduinţei revărsării Duhului 
Sfânt, ucenicii au putut mărturisi 
despre Hristos cu mare putere.

„Hristos a umplut gândurile 
[ucenicilor]; înaintarea împără-
ţiei Sale era ţinta lor. În minte și 
caracter ei deveniseră asemenea 
Stăpânului lor, iar oamenii ‚au pri-
ceput că fuseseră cu Isus’ (Faptele 
Apostolilor 4:13)… Ei puteau să 
rostească numele lui Isus plini de 
siguranță; căci nu era El Prietenul 
și Fratele lor mai mare? Aduși în 
comuniune apropiată cu Hristos, ei 
au șezut cu El în locurile cerești. În 
ce limbaj arzător și-au îmbrăcat ei 
ideile când au adus mărturie pentru 
El! Inimile lor erau supraîncărca-
te cu o bunăvoinţă atât de plină, 
de adâncă și cuprinzătoare, încât 
i-a impulsionat să meargă până la 
marginile pământului, mărturisind 
despre puterea lui Hristos. Ei do-
reau din toată inima să ducă înainte 
lucrarea pe care o începuse El. Ei 
au înţeles măreţia datoriei lor faţă 
de cer și răspunderea lucrării lor. 
Întăriţi prin înzestrarea cu Duhul 
Sfânt, ei înaintau plini de zel ca să 
sporească biruinţele crucii. Duhul 
îi anima și vorbea prin ei. Pacea lui 
Hristos strălucea de pe feţele lor. Ei 
își consacraseră vieţile Lui ca să slu-
jească și trăsăturile lor de caracter 
dovedeau că ei se predaseră.” 9

„În zilele apostolilor, creștinii 
erau plini de seriozitate și entu-
ziasm. Ei lucrau atât de neobosit 
pentru Stăpânul lor încât într-un 
timp relativ scurt, în ciuda împotri-
virii aprinse, evanghelia împărăţiei 
a fost auzită în toate părţile locuite 
ale pământului. Zelul dat pe faţă 
atunci de către urmașii lui Isus a 
fost înregistrat de către pana inspi-
raţiei pentru încurajarea credincio-
șilor din toate veacurile.” 10

Dumnezeu	îi	poate	bi-
necuvânta	numai	pe	cei	
care	cooperează	cu	El

„Asemenea lui Hristos, solii de 
astăzi ai Celui Preaînalt trebuie să-și 
ocupe poziţia în marile aglome-
rări urbane, unde se pot întâlni cu 
mulţimile care vin din toate părţile 
lumii. Asemenea Lui, fiind ascunși 
în Dumnezeu, ei trebuie să semene 
sămânţa evangheliei, prezentând 
înaintea altora adevărurile preţioase 
ale Sfintei Scripturi care vor prinde 
rădăcini adânci în minte și inimă, și 
vor răsări spre viaţa veșnică.” 11

Solul Domnului ne avertizează: 
„Mi-a fost arătat că, dacă poporul 
lui Dumnezeu nu depune nici un 
efort, ci așteaptă ca înviorarea să fie 
revărsată asupra lor și să îndepărteze 
lipsurile și să le îndrepte greșelile; 
dacă ei depind de aceasta ca să fie 
curăţiţi de întinăciunea cârnii și a 
duhului și ca să fie pregătiţi să se 
implice în marea strigare a îngerului 
al treilea, ei vor fi găsiţi cu lipsă.” 12

„Putem fi siguri că atunci când 
este revărsat Duhul Sfânt, cei care 
nu au primit și apreciat ploaia 
timpurie nu vor vedea și nici nu vor 
înţelege valoarea ploii târzii.” 13

Cine	trebuie	să	lucreze?	Toți
„În timp ce întregul cer este 

în freamăt, trimiţând soli în toate 
părţile pământului ca să ducă înainte 
lucrarea de răscumpărare, biserica 
viului Dumnezeu trebuie ca și ea 
să colaboreze cu Isus Hristos. Noi 
suntem membri ai trupului Său 
simbolic. El este Capul, care contro-
lează toate mădularele trupului. Isus 
Însuși, în îndurarea Sa nemărginită, 
lucrează cu inimile omenești, produ-
când transformări spirituale atât de 
uimitoare încât îngerii le privesc cu 
mirare și bucurie.” 14

„Dacă Domnul a vorbit cândva 
prin mine, El vorbește când spun 
că lucrătorii angajaţi în lucrarea de 
educaţie, în lucrarea de predicare și 
în lucrarea misionar medicală trebuie 
să stea ca o unitate, lucrând cu toţii 
sub supravegherea lui Dumnezeu, 
fiecare ajutând pe celălalt, fiecare 
binecuvântând pe celălalt. Cei care 
sunt în legătură cu școlile și sanatoriile 

noastre trebuie să lucreze cu râvnă și 
seriozitate. Lucrarea care se face sub 
slujirea Duhului Sfânt, din dragoste 
pentru Dumnezeu și omenire, va pur-
ta semnătura divină și va lăsa o impre-
sie asupra minţii omenești. Domnul 
îi cheamă pe tineri să intre în școlile 
noastre și să se pregătească repede 
pentru slujire. În locuri diferite din 
afara orașelor, trebuie înfiinţate școli 
unde tinerii noștri pot primi o edu-
caţie care să-i pregătească să meargă 
înainte să facă lucrare de evangheliza-
re și lucrare misionar medicală.” 15

„Aceste femei care sunt binevo-
itoare și gata să facă ceea ce găsește 
mâna lor să facă, ajutând cu bucurie 
pe soţii lor în purtarea poverilor lor 
și educându-i pe copiii lor pentru 
Dumnezeu, sunt misionare în cel 
mai înalt sens.” 16

„Copiii și tinerii ar trebui să fie 
misionari în cămin făcând acele 
lucruri care trebuie făcute și pe care 
cineva trebuie să le facă… Prin 
împlinirea cu credincioșie a micilor 
lucruri care ţi se par neimportante, 
poţi dovedi că ai un adevărat spirit 
misionar.” 17

„Atunci când Spiritul Domnului 
lucrează asupra inimii părinţilor, 
rugăciunile și lacrimile lor se vor 
înălţa la Dumnezeu și ei se vor ruga 
cu stăruinţă și vor primi har și în-
ţelepciune din cer și vor putea lucra 
pentru copiii lor neconvertiţi. Când 
în cămin se manifestă acest Spirit, 
el va fi adus în biserică iar cei care 
sunt misionari în cămin vor deveni 
agenţi pentru Dumnezeu în biserică 
și în lume. Instituţiile pe care le-a 
întemeiat Dumnezeu vor fi diferite 
în întregime.” 18

Hristos	te	aşteaptă
„Domnul pretinde ca orice 

talent și capacitate să fie folosite. 
Atunci când trândăvia și lenevia 
vor fi înlăturate din biserică, Spi-
ritul Domnului se va manifesta cu 
bunăvoinţă; puterea divină se va uni 
cu efortul omenesc, biserica va vedea 
intervenţiile providenţiale ale Dom-
nului Dumnezeu al oștirilor, lumina 
adevărului va fi răspândită, cunoștinţa 
de Dumnezeu și a lui Isus Hristos pe 
care L-a trimis. Ca pe vremea apos-
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tolilor, multe suflete se vor întoarce la 
Domnul. Pământul va fi luminat de 
slava îngerului din ceruri…

„Dacă pustia bisericii trebuie 
să devină asemenea unui câmp 
rodnic, iar câmpul rodnic să fie ca 
o pădure, aceasta se va întâmpla 
prin revărsarea Duhului Sfânt a lui 
Dumnezeu asupra poporului Său. 
Agenţii cerești au așteptat mult ca 
agenţii omenești, membrii bisericii, 
să coopereze cu ei în marea lucrare 
ce trebuie făcută. Ei vă aşteaptă. 
Atât de mare este câmpul, atât de 
cuprinzător este planul, încât toate 
inimile sfinţite sunt împinse la lucru 
ca agent al puterii divine… Toţi cei 
care cred adevărul pentru acest timp 
să dea la o parte neînțelegerile, să 
îndepărteze invidia, vorbirea și bă-
nuiala rea. Apropiaţi-vă unii de alţii, 
apropiaţi-vă unii de alţii. ‚Deci ca 
unii care prin ascultarea de adevăr v-
aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să 
aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, 
iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din 
toată inima’ (1 Petru 1:22).”19

„Cei care nu depun nici un efort 
hotărât, ci pur și simplu așteaptă 
ca Duhul Sfânt să-i constrângă să 
acţioneze, vor pieri în întuneric. Nu 
trebuie să staţi liniștiţi fără să faceţi 
nimic în lucrarea lui Dumnezeu.” 20

Aceasta este profeţia pentru 
timpul nostru: „Atunci când puterea 
divină este unită cu efortul omenesc, 
lucrarea se va răspândi asemenea fo-
cului în miriște. Dumnezeu va folosi 
agenţi despre a căror origine oame-
nii nu vor putea afla nimic. Îngerii 
vor face o lucrare pe care oamenii 
ar fi putut avea binecuvântarea de 
a o împlini dacă nu ar fi neglijat să 
răspundă chemării lui Dumnezeu.”21

„Îngerul care se unește în vestirea 
soliei îngerului al treilea urmează să 
lumineze întregul pământ cu slava 
lui. Aici este prezisă o putere de răs-
pândire mondială și neobișnuită… 
Slujitorii lui Dumnezeu, cu feţele 
luminate și strălucind de o sfântă 
consacrare, se vor grăbi din loc în loc 
să vestească solia din cer.”22

Dragi fraţi și surori, să lucrăm cât 
timp este încă ziuă. Nu este de ajuns 
să primim adevărul și să facem parte 
din biserica rămășiţei lui Dum-

nezeu. Să lucrăm atâta timp cât 
Lumina noastră „Isus” este în locul 
cel sfânt. Să lucrăm cât timp Duhul 
Sfânt lucrează pentru noi!

Dacă	nu	lucrăm…
„Perioada marii lumini spiritu-

ale, în cazul în care lumina nu este 
nutrită și împlinită cu sfinţenie, se 
va preface într-un timp de întuneric 
la fel de mare. Impresia făcută de 
Duhul lui Dumnezeu, dacă oamenii 
nu fructifică impresia cea sfântă, 
și nu calcă pe un loc sfânt, va pieri 
din mintea lor. Cei care doresc să 
înainteze în cunoștinţă spirituală 
trebuie să stea în picioare chiar lângă 
fântâna lui Dumnezeu și să bea 
iarăși și iarăși din izvoarele mântuirii 
deschise pentru ei. Ei nu trebuie să 
plece niciodată de la sursa înviorării; 
ci, cu inimile pline de recunoștinţă și 
dragoste pentru revărsarea bunătăţii 
și a milei lui Dumnezeu, ei trebuie 
să bea continuu din apa vie.” 23

„Îndreptăţirea de sine nu este 
adevărată îndreptăţire iar cei care 
se prind de ea vor fi lăsaţi să sufere 
consecinţele prinderii de o înșelă-
ciune fatală. Astăzi, mulţi pretind 
că ascultă poruncile lui Dumnezeu, 
dar ei nu au dragostea lui Dumne-
zeu în inimile lor ca să se reverse 
spre alţii. Hristos îi cheamă să se 
unească cu El în lucrarea Sa pentru 
mântuirea lumii, dar ei se mulţu-
mesc spunând: ‚Voi merge, Doam-
ne.’ Ei nu se duc. Ei nu cooperează 
cu cei care fac lucrarea lui Dum-
nezeu. Ei sunt trândavi. Asemenea 
fiului necredincios, ei fac promisi-
uni false lui Dumnezeu. Însușindu-
și legământul solemn al bisericii, ei 
s-au angajat să primească și să as-
culte cuvântul lui Dumnezeu, să se 
predea slujirii lui Dumnezeu, însă 
ei nu fac aceasta. Ei mărturisesc 
să sunt fii ai lui Dumnezeu, dar în 
viaţă și caracter ei neagă relaţia. Ei 
nu se predau voinţei lui Dumnezeu. 
Ei sunt o minciună vie.” 24

„Cât de mulţi vor plânge că au 
pierdut ocaziile atunci când este prea 
târziu pentru veșnicie! Astăzi avem 
talent și ocazie, dar nu știm cât timp 
vor mai fi acestea ale noastre. Atunci 
să lucrăm cât timp este ziuă; pentru 

că vine noaptea când nimeni nu mai 
poate lucra. ‚Ferice de robul acela pe 
care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi 
făcând așa’ (Luca 12:43).”25

„Dacă cultivaţi cu credincioșie via 
sufletului vostru, Dumnezeu vă face 
lucrători împreună cu El. Şi aveţi o 
lucrare de făcut nu numai pentru voi, 
ci pentru alţii. Comparând biserica cu 
o vie, Hristos nu a spus că trebuie să 
ne limităm simpatia și lucrarea numai 
la membrii noștri. Via Domnului 
trebuie mărită. El dorește ca ea să fie 
extinsă în toate părţile pământului. 
Când primim învăţătura și harul lui 
Dumnezeu, trebuie să dăm și altora 
cunoștinţa cu privire la felul cum să 
fie îngrijite plantele preţioase. În felul 
acesta, putem mări via Domnului. 
Dumnezeu caută să găsească dovezi 
ale credinţei, dragostei și răbdării 
voastre. El caută să vadă dacă folosim 
orice avantaj spiritual ca să devenim 
lucrători destoinici în via Sa de pe 
pământ ca să putem intra în Paradi-
sul lui Dumnezeu, acel cămin edenic 
din care au fost alungaţi Adam și Eva 
prin păcat.” 26
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Procesul de curatire

Biserica nu-i templul mare
Cu turla înălțată-n sus,
Ci-s oameni strânși în adunare
Supuși greșelii și de păcat răpuși.

O inimă și-o minte sfâșiată
Ne trebuie până ce totu-i gata.
Pe temelia adevărului bazată 
Cu inima veghind înfricoșată.

Domnul va lucra în inimi
Până ce numărul se va-mplini.
Spre cer acum e timpul să privim,
Acum nu-i timpul să dormim.

E scurtul timp de probă,
Să n-ațipim pe largul drum
Fără rezervă de ulei în candelă
Ci să ne pocăim cu toți de-acum.

Să trăim ca și Hristos în fiecare zi,
Curați și inocenți și harnici.

Prin sângele-I răscumpărător
Avem toți har – și-i îndestulător.

Uniți putem doar merge înainte
Ca frații să-ncercăm ca să lucrăm.
Nu doar atât, căci noi mai vrem
S-aducem înapoi la staul oi pierdute.

Veni-va în curând Domnul, Salvatorul
Și L-om vedea pe Cel după care-am tânjit,
Pentru noi, pe cruce, Isus s-a jertfit,
Prin sânge să-și răscumpere poporul.

Cu Hrist ca rege pe Calvar,
Supuși ai Lui în timp de har,
Pășind n-ainte prin credință
Pe drumul Lui spre biruință.

 Traducere după B. Montrose
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