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Aºteptând ºi veghind

Prin îndurarea duioasã a Tatãlui nostru ceresc am
ajuns la sfârºitul unui alt an ºi încã o datã avem

privilegiul de a ne bucura de sãptãmâna de rugãciune.
Cu inimile recunoscãtoare Îl lãudãm pe Dumnezeu

pentru multele binecuvântãri revãrsate asupra poporului
Sãu în timpul acestui an 2002. În ciuda calamitãþilor care
au loc, noi, cei care suntem încã printre cei vii, suntem
îndatoraþi Domnului nostru pentru viaþã, sãnãtate, putere
ºi pentru cã ne-a pãstrat în iubirea, harul ºi adevãrul Sãu.

Titlul generic pentru aceastã sãptãmânã de rugãciune
este: Aºteptând ºi veghind. Dacã a fost vreodatã un timp
când aceasta ar trebui sã fie o realitate în vieþile noastre,
acel timp este acum. Diferiþi fraþi au contribuit cu gânduri
ºi mesajele lor vor fi citite în aceastã sãptãmânã. Ne rugãm
ca Domnul sã binecuvânteze din abundenþã pe fiecare
cititor ºi ca soliile sã poatã avea un efect durabil asupra
inimilor noastre.

Sabatul din 14 decembrie este propus sã fie o zi
specialã de post ºi de rugãciune. Acei care vor ºi pot
sunt invitaþi sã se alãture poporului lui Dumnezeu în acest
timp de rugãciune cu umilinþã.

Duminicã 15 decembrie se va strânge un dar care
sã fie folosit pentru susþinerea lucrãrii de reformã, în
special în misiunile strãine. Vã rugãm sã faceþi o jertfã
specialã pentru a aduce Domnului un dar generos. Este
fãgãduitã o rãsplatã ºi împlinirea ei este sigurã.

Domnul sã binecuvânteze pe toþi acei care participã
la aceastã binecuvântatã sãptãmânã de rugãciune.
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Zilele pe care le trãim
sunt imprevizibile ºi
nesigure ºi nu se poate

ºti care va fi urmãtorul lucru care
se va abate asupra lumii. Din 11
septembrie 2001 lumea întreagã se
aflã într-o stare de confuzie,
teamã, îngrijorare ºi catastrofe
grozave. Naþiunile lumii sunt
înfuriate ºi gata de rãzbunare,
rãzboi ºi nimicire totalã. Spiritul
Profeþiei descrie aceastã stare cu
urmãtoarele cuvinte:

„Agenþii rãului îºi combinã
forþele ºi se consolideazã. Ei se
întãresc pentru ultima mare crizã.
Mari schimbãri urmeazã sã aibã
loc în curând în lumea noastrã ºi
miºcãrile finale vor fi rapide.”1

„Mi-au fost arãtaþi locuitorii
pãmântului în cea mai mare
confuzie. Rãzboi, vãrsare de
sânge, lipsã, nevoie, foamete ºi
molime erau în toatã þara. Când
aceste lucruri au înconjurat pe
poporul lui Dumnezeu, aceºtia au
început sã strângã rândurile ºi sã
dea la o parte micile neînþelegeri
dintre ei. Ei nu mai erau stãpâniþi
de orgoliu, ci o adâncã umilinþã i-
a luat locul. Suferinþa, nedu-
merirea ºi lipsa au fãcut ca
raþiunea sã-ºi reia locul pe tron ºi
omul pãtimaº ºi iraþional s-a
însãnãtoºit ºi a acþionat cu
pricepere ºi înþelepciune.”2

„Ne aflãm la hotarele lumii
veºnice. Nu avem timp de pierdut.
Este timpul de a spune oamenilor
cã Hristos vine. Sã-i avertizãm,

vizitându-i la casele lor ºi vorbind
ºi rugându-ne cu ei personal. Prin
asemenea eforturi vom câºtiga
suflete la Hristos. Dacã venim la
Dumnezeu cu credinþã, El ne va
da putere ºi har pentru fiecare
datorie.”3

„Este o lume de avertizat.
Vegheaþi, aºteptaþi, rugaþi-vã,
lucraþi ºi nimic sã nu fie fãcut prin
ceartã ºi slavã deºartã. Sã nu se
facã nimic pentru a creºte
prejudecata, ci sã se facã orice
lucru posibil pentru a reduce
prejudecata, pentru a lãsa sã
pãtrundã lumina, razele
strãlucitoare ale Soarelui Nepri-
hãnirii în mijlocul întunericului
moral. Este încã o mare lucrare de
fãcut ºi trebuie depus orice efort
posibil pentru a-L descoperi pe
Hristos ca pe Mântuitorul iertãtor

de pãcate, pe Hristos ca pe
purtãtorul de pãcate, pe Hristos ca
pe luceafãrul strãlucitor de
dimineaþã ºi Domnul ne va da
favoare înaintea lumii pânã când
lucrarea noastrã este îndeplinitã.”4

„Ne aflãm în judecata de
cercetare; ºi lucrarea pentru acest
timp este o solemnã cercetare de
inimã. Datoria fiecãruia este de a
se gândi, a veghea ºi a se ruga. Nu
vi se porunceºte de cãtre Domnul
sã cercetaþi inima semenului
vostru. Puterile voastre de
cercetare sã fie puse la lucru
pentru a descoperi ce rele pândesc
în propria voastrã inimã, ce
defecte se gãsesc în caracterul
vostru; ce lucrare trebuie fãcutã în
propriul vostru cãmin.”5

„Sunt trei cuvinte de ordine în
viaþa creºtinului, care trebuie sã fie
respectate dacã nu dorim ca Satan
sã câºtige biruinþa asupra noastrã,
ºi anume: veghere, rugãciune ºi
lucrare. Pentru înaintarea în viaþa
divinã este nevoie de rugãciune ºi
de veghere în vederea rugãciunii.
Niciodatã în istoria voastrã n-a
fost un timp mai important decât
cel prezent.”6

Referinþe:

1. Testimonies, vol.9, pg.11.
2. Ibid., vol.1, pg.257.
3. The Review and Herald, 19 noiembrie
   1914.
4. Evanghelizare, pg.40.
5. The Review and Herald, 29
   decembrie 1896.
6. Testimonies, vol.2, pg.254.
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Noi am aºteptat plini
de bucurie venirea
în curând a Domnului

nostru pe norii cerului. Noi nu
am îndrãznit sã fim printre acei
care ziceau, chiar ºi în inimile
lor: „Domnul meu întârzie sã
vinã”; cãci asupra unora ca
aceºtia este rostit un vai
îngrozitor. Enoh a umblat cu
Dumnezeu ºi a avut pãrtãºie cu
El ºi Dumnezeu l-a instruit pe
servul Sãu cu privire la cea de-a
doua venire a Domnului nostru.
Cuvântul inspirat spune: „ªi
pentru ei a proorocit Enoh, al
ºaptelea partiarh de la Adam,
când a zis: ‚Iatã cã a venit
Domnul cu zecile de mii de sfinþi
ai Sãi, ca sã facã o judecatã
împotriva tuturor ºi sã
încredinþeze pe toþi cei nelegiuiþi
de toate faptele nelegiuite pe care
le-au fãcut în chip nelegiuit ºi de
toate cuvintele de ocarã pe care
le-au rostit împotriva Lui aceºti
pãcãtoºi nelegiuiþi’.” Învãþãtura
venirii lui Hristos a fost fãcutã
de cunoscut chiar aºa de timpuriu
omului care umbla cu Dumnezeu
într-o comuniune continuã.
Caracterul evlavios al acestui
profet trebuie sã reprezinte starea
de sfinþire la care trebuie sã
ajungã poporul lui Dumnezeu,
care aºteaptã sã fie înãlþat la cer.

Învãþãtura despre venirea lui
Isus trebuia sã aibã un efect ºi o
influenþã vizibilã asupra vieþilor
ºi caracterelor oamenilor ºi unul
dintre marii învãþãtori, unul
dintre cele mai curate exemple
între oameni a proclamat-o
înaintea locuitorilor lumii vechi,
înainte de potop ºi înainte de
propria sa înãlþare la cer. Acest
mare eveniment – venirea
Domnului nostru în toatã slava
cerului – trebuie sã fie adus în
atenþia oamenilor ºi toþi ar trebui
sã trãiascã raportându-se la
aceasta – la ziua lui Dumnezeu
care urmeazã sã vinã curând
asupra noastrã. Aºteptarea
venirii lui Hristos trebuia sã-i
facã pe oameni sã se teamã de
Domnul ºi sã se teamã de
judecãþile Lui asupra cãlcã-
torilor legii Lui. Ea trebuia sã-i
trezeascã la o înþelegere a
marelui pãcat de a respinge
ofertele harului Sãu.

În zilele apostolului Pavel,
fraþii tesaloniceni lucrau sub
impresia greºitã cã Domnul avea
sã se întoarcã în zilele lor ºi
Pavel le-a scris pentru a corecta
aceastã impresie falsã, spunând
ce evenimente trebuia sã se
întâmple înainte ca venirea sã
poatã avea loc. El a declarat:
„Nimeni sã nu vã amãgeascã în

vreun chip; cãci nu va veni
înainte ca sã fi venit lepãdarea
de credinþã ºi de a se descoperi
omul fãrãdelegii, fiul pierzãrii,
protivnicul care se înalþã mai pe
sus de tot ce se numeºte
Dumnezeu sau de ce este
vrednic de închinare. Aºa cã se
va aºeza în Templul lui
Dumnezeu, dându-se drept
Dumnezeu.” Omul fãrãdelegii
trebuia sã se ridice ºi sã-ºi facã
lucrarea de înãlþare ºi hulã,
înainte ca fraþii sã poatã aºtepta
venirea lui Hristos. Acel mare
eveniment trebuia sã fie
precedat de o lepãdare de
credinþã. Avea sã se descopere
o formã de anticrist ºi aluatul
apostaziei trebuia sã lucreze cu
putere crescândã pânã la
sfârºitul timpului. Noi nu
trebuie sã fim surprinºi peste
mãsurã când vedem scãderea
foarte rãspânditã a credinþei ºi
evlaviei. Eu mi-am dat mãrturia
în ultimii patruzeci de ani cã vor
fi unii care vor cãdea de pe calea
trasatã pentru ca cei rãscum-
pãraþi ai Domnului sã meargã pe
ea. Dumnezeu a trimis aver-
tismente, mustrãri ºi încurajãri
poporului Sãu. El i-a avertizat
cã unii aveau sã se îndepãrteze
de credinþã, dând crezare
duhurilor amãgitoare.

Timpul de aºteptare

E.G. White

Vineri, 6 decembrie 2002
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De la început, învãþãtura
specialã a vrãjmaºului lui Dum-
nezeu ºi al omului a fost cã legea
lui Dumnezeu era greºitã ºi
contestabilã. El a reprezentat
întotdeauna legea împãrãteascã a
libertãþii ca fiind opresivã ºi de
nesuportat. El a numit-o „un jug
de sclavie”. El a declarat cã era
imposibil pentru om sã þinã
preceptele lui Iehova. Aceasta a
fost ºi este încã lucrarea lui
Satan. Aceasta este învãþãtura
amãgitoare pe care diavolii cautã
s-o rãspândeascã în toatã lumea.
„Nici o lege” este strigãtul
vrãjmaºului lui Dumnezeu. Sã
trecem de partea marelui rebel?
Dacã facem aceasta, va fi spre
ruina noastrã. Sã facem fãrã
valoare legea lui Dumnezeu,
fiindcã Satan ne spune cã vom fi
mai liberi ºi mai fericiþi dacã
procedãm astfel? Au fost Adam
ºi Eva mai fericiþi ºi s-au bucurat
ei de mai multã libertate când au
acceptat sugestiile celui rãu ºi au
acþionat conform lor?

Vom spune cã am fost amãgiþi
cu privire la învãþãtura apropiatei
veniri a lui Hristos? Sã declarãm
noi cã toatã vorbirea noastrã
despre venirea Lui a fost în
zadar? Sã zicem cã toatã lucrarea
noastrã de a pregãti un popor
care sã fie gata pentru venirea
Lui a fost zadarnicã? –
Niciodatã. Noi nu trebuie sã
devenim nerãbdãtori ºi
nemulþumiþi fiindcã timpul încã
zãboveºte. Noi trebuie sã
aºteptãm cu rãbdare ca lucrarea
lui Dumnezeu sã fie sãvârºitã.
„ªi acesta va fi legãmântul pe
care îl voi face cu casa lui Israel
dupã acele zile, zice Domnul: voi
pune legea Mea în interiorul lor
ºi o voi scrie în inimile lor; ºi voi
fi Dumnezeul lor ºi ei vor fi

poporul Meu.” „Sã ne þinem cu
tãrie ºi neclãtinaþi de mãrturisirea
credinþei noastre; cãci Cel care a
fãcut fãgãduinþa este credincios;
ºi sã avem consideraþie unii
pentru alþii pentru a ne provoca”
– la îndoialã, necredinþã ºi
apostazie? – Nu, ci la „iubire ºi
fapte bune, fãrã sã pãrãsim
adunarea noastrã laolaltã, dupã
cum este obiceiul unora, ci
îndemnându-ne unii pe alþii ºi
aceasta cu atât mai mult cu cât
vedeþi cã ziua se apropie.”

Trebuie sã avem o cunoºtinþã
a Scripturilor aºa încât sã putem
urmãri direcþia profeþiei ºi sã
înþelegem specificãrile fãcute de
profeþi, de Hristos ºi de apostoli;
pentru ca sã nu fim în
necunoºtinþã; ci sã fim în stare
sã vedem cã ziua se apropie, aºa
încât cu un zel ºi efort sporit, sã
putem sã ne îndemnãm unii pe
alþii la credincioºie, evlavie ºi
sfinþenie. „Cãci dacã pãcãtuim
cu voia dupã ce am primit
cunoºtinþa adevãrului, nu mai
rãmâne nici o jertfã pentru
pãcate.” Aici este o afirmaþie
foarte solemnã ºi una care ar
trebui sã fie prezentatã adesea
sufletelor, pentru a le arãta
pericolul pãcãtuirii dupã ce au
primit o cunoºtinþã a adevãrului
lui Dumnezeu. Dorim sã-i
avertizãm pe bãrbaþi ºi femei sã
se þinã departe de acest teren.
Toþi ar face bine sã-ºi
aminteascã, atunci când sunt
ispitiþi sã se abatã de la calea cea
dreaptã a dreptãþii, cã acei care
au primit o cunoºtinþã a
adevãrului ºi totuºi apostaziazã,
„pãcãtuiesc cu voia”, calcã
legea lui Dumnezeu („cãci
pãcatul este cãlcarea legii”) –
pentru unii ca aceºtia nu mai
rãmâne nici o jertfã pentru

pãcat. „Sã nu vã pãrãsiþi dar
încrederea pe care o aºteaptã o
mare rãsplãtire. Cãci aveþi nevoie
de rãbdare, pentru ca, dupã ce aþi
fãcut voia lui Dumnezeu, sã
puteþi primi fãgãduinþa. Încã
puþinã vreme ºi Cel ce vine va
veni ºi nu va zãbovi.”

Cei care pun întrebãri ºi se
îndoiesc ºi cei apostaziaþi spun
acelora care aºteaptã venirea
Domnului lor: ‚voi sunteþi profeþi
mincinoºi; Voi ne-aþi spus de ani
de zile cã mai este puþin timp
pânã sã vinã ziua lui Dumnezeu;
ºi este evident cã Hristos nu va
veni încã mulþi ani de acum
înainte.’ Nu vã este fricã sã faceþi
asemenea afirmaþii? Nu v-a
descris Hristos pe voi în persoana
servului necredincios care a zis:
‚Domnul meu întârzie sã vinã,’
ºi care a început sã mãnânce ºi
sã bea cu beþivii ºi sã-i batã pe
tovarãºii lui de slujbã? Cuvântul
inspirat declarã: „Cel drept va
trãi prin credinþã, dar dacã cineva
se trage înapoi, sufletul meu nu
va gãsi plãcere în el. Însã noi nu
suntem din aceia care se dau
înapoi pentru pierzare; ci din
aceia care cred spre mântuirea
sufletului.” „ªi credinþa este o
încredere neclintitã în lucrurile
nãdãjduite, o puternicã
încredinþare despre lucrurile care
nu se vãd.”

Hristos a vorbit în mod repetat
despre a doua Sa venire pe
pãmânt. Cu o anumitã ocazie a
zis: „Sã nu vã miraþi de aceasta:
cãci vine ceasul în care toþi acei
din morminte vor auzi glasul Lui
ºi vor învia; acei care au fãcut
binele vor învia pentru viaþã, iar
acei care au fãcut rãul vor învia
pentru osândã.”

Au trecut mai mult de
optsprezece secole de când Acela
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care vorbea cum n-a mai vorbit
nici un om, a rostit aceste
cuvinte. Acela care nu putea rosti
decât adevãrul, a fãcut aceastã
afirmaþie care spunea cã ceasul
era foarte aproape; dar morþii
sunt încã în mormintele lor.
Glasul Dãtãtorului de viaþã nu i-
a chemat încã pe morþii cei
adormiþi din închisorile lor
întunecoase, dar noi nu ne-am
pierdut credinþa, fiindcã ceasul
prezis nu a venit încã. Noi tot mai
lucrãm, încrezându-ne, având
credinþã ºi aºteptând, fãrã a face
nici un pas înapoi; ci ascultãm de
poruncile Cãpeteniei mântuirii
noastre, a cãrei poruncã pentru
poporul Sãu este: „Mergeþi
înainte.”

Va veni ceasul; nu este prea
departe ºi unii dintre noi care
vom fi în viaþã pe pãmânt vom
vedea prezicerea verificatã ºi
vom auzi glasul arhanghelului ºi
trâmbiþa lui Dumnezeu rãsunând
de pe munte, câmpie ºi mare
pânã la cele mai îndepãrtate
locuri ale pãmântului. Toatã
fãptura va auzi acel glas ºi acei
care au trãit ºi au murit în Isus
vor rãspunde la chemarea
Prinþului vieþii. Se va auzi în
închisorile oamenilor, în grotele
adâncului, în stânci ºi în peºterile
pãmântului, doar pentru a fi
ascultat. Este acelaºi glas care a
zis: „Veniþi la Mine toþi cei trudiþi
ºi împovãraþi ºi Eu vã voi da
odihnã” – acelaºi glas care a
spus: „Iertate îþi sunt pãcatele.”
Toþi acei care au ascultat de
glasul acela când a spus, „dacã
voieºte cineva sã vinã dupã
Mine, sã se tãgãduiascã de sine,
sã-ºi ia crucea ºi sã Mã urmeze,”
va auzi cuvintele „Bine, rob bun
ºi credincios, intrã în bucuria
Stãpânului tãu.” Pentru ei acel

glas va însemna odihnã, pace ºi
viaþã veºnicã. Ei îl vor
recunoaºte ca pe glasul Aceluia
care a fost atins de sentimentul
neputinþelor lor.

Vor deveni vreunii istoviþi
acum? Va zice cineva: „Cetatea
este încã foarte departe?” Sã
renunþãm noi la credinþa noastrã
ºi sã dãm înapoi spre pierzare,
când ne apropiem de lumea
veºnicã? Nu, nu. Dumnezeu
trãieºte ºi domneºte. „Aduceþi-vã
aminte de zilele de mai înainte,
în care, dupã ce aþi fost luminaþi,
aþi suferit o mare luptã de
încercãri.” Sã renunþãm la
credinþa noastrã? Sã ne pierdem
încrederea? Sã devenim nerãb-
dãtori? –Nu, nu. Nu ne vom
gândi la aºa ceva. „Cãci este cu
neputinþã ca acei care au fost
odinioarã luminaþi ºi care au
gustat din darul ceresc ºi au fost
fãcuþi pãrtaºi ai Duhului Sfânt ºi
au gustat cuvântul bun al lui
Dumnezeu ºi puterile lumii ce va
veni, dacã se abat, sã fie readuºi
la pocãinþã; vãzând cã Îl
rãstignesc din nou pe Fiul lui
Dumnezeu ºi Îl fac de ocarã pe
faþã. Cãci pãmântul care bea din
ploaia ce vine adesea asupra lui
ºi dã ierburi bune pentru aceia de
care este lucrat, primeºte
binecuvântarea de la Dumnezeu;
dar acela care aduce spini ºi
mãrãcini este respins ºi este
aproape de blestem, iar sfârºitul
lui este acela de a fi ars.”

Creºtinul este reprezentat prin
simbolul pãmântului, care bea
din ploaia ce vine peste el ºi
aduce roade pentru acela care îl
lucreazã ºi îl îngrijeºte. Urmaºul
lui Hristos trebuie sã strângã sevã
ºi hranã din viþa cea vie. El
trebuie sã aducã roadã spre slava
lui Dumnezeu. Domnul cere ca

fiecare plantã din grãdina Lui sã
fie prosperã ºi sã aducã roadã din
belºug – una de treizeci, alta de
ºaizeci ºi alta de o sutã de ori.

Noi nu trebuie sã fim
mulþumiþi cu strãlucirile momen-
tane de luminã; ci trebuie sã
cãutãm în mod constant
iluminarea Spiritului lui Dum-
nezeu. Este privilegiul nostru
acela de a studia cuvântul
adevãrului ºi de a-l asculta. Noi
nu suntem în siguranþã dacã nu
suntem gãsiþi adesea înaintea lui
Dumnezeu, aducând în credinþã
rugãciuni aprinse ºi eficiente.
Noi trebuie sã scoatem apã din
izvoarele mântuirii. Trebuie sã
ne ridicãm sufletul de la
dispoziþia lui obiºnuitã, pãmân-
teascã, la o atmosferã cereascã
ce-l va curãþi, înãlþa ºi rafina
pentru paradisul lui Dumnezeu.
Acei care þin poruncile lui
Dumnezeu, au dreptul sã-ºi
însuºeascã fãgãduinþele bogate
pe care El le-a dat.

Pe bunã dreptate ar putea
copiii lui Dumnezeu sã fie
umpluþi de nãdejde ºi curaj, cu
bucurie când contemplã lucrurile
pe care Dumnezeu le-a pregãtit
pentru acei care-L iubesc. „Cãci
care este nãdejdea, bucuria sau
cununa noastrã de bucurie? Nu
sunteþi chiar voi în prezenþa
Domnului nostru Isus Hristos la
venirea Lui, cãci voi sunteþi slava
ºi bucuria noastrã?” Cãci
Domnul Însuºi Se va coborî din
cer cu un strigãt, cu glasul
arhanghelului ºi cu trâmbiþa lui
Dumnezeu: ºi cei morþi în
Hristos vor învia mai întâi; apoi
noi, cei vii care am rãmas vom fi
rãpiþi împreunã cu ei în nori ca
sã-L întâlnim pe Domnul în
vãzduh, ºi astfel vom fi întot-
deauna cu Domnul. De aceea
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mângâiaþi-vã unii pe alþii cu
aceste cuvinte.” „Dar despre
vremi ºi soroace, fraþilor, nu aveþi
trebuinþã sã vã scriu. Cãci voi
înºivã ºtiþi bine cã ziua Domnului
vine ca un hoþ noaptea. Cãci
atunci când vor zice: Pace ºi
siguranþã o nimicire neaºteptatã
va veni peste ei ca ºi chinurile
asupra femeii însãrcinate ºi nu va
fi scãpare. Dar voi, fraþilor, nu
sunteþi în întuneric, ca ziua aceea
sã vã prindã ca un hoþ. Voi sunteþi
copiii luminii ºi copii ai zilei. De
aceea sã nu dormim ca ceilalþi,
ci sã veghem ºi sã fim treji. Cãci
cei ce dorm, dorm noaptea ºi acei
ce se îmbatã, se îmbatã noaptea.
Dar noi, care suntem fiii zilei, sã
fim treji luându-ne platoºa
credinþei ºi a iubirii ºi drept coif
speranþa mântuirii.” „ªi iatã, Eu
vin curând ºi rãsplata Mea este
cu Mine sã dau fiecãrui om dupã
faptele lui.”

A fost Hristos un profet fals
când a rostit aceste cuvinte?
Peste optsprezece secole au
trecut de când a auzit Ioan acest
mare adevãr ºi Domnul nu a
venit încã pentru ca sã
domneascã. Dar sã renunþãm noi
sã aºteptãm venirea Lui? Vom
zice noi: „Domnul meu întârzie
sã vinã?” Vedeþi cum cuvintele
profeþiei s-au împlinit ºi se
împlinesc. Sã ne ridicãm capetele
ºi sã ne bucurãm, cãci mântuirea
noastrã se apropie, este mai
aproape decât atunci când am
crezut. Sã nu aºteptãm cu
rãbdare, plini de curaj ºi
credinþã? Sã nu pregãtim un
popor sã stea în picioare în ziua
socotelii finale ºi a judecãþii?1

Mulþi zic: „Dacã aº ºti cã Isus
are sã vinã peste cinci ani, aº face
din câºtigarea de suflete pentru
Hristos prima mea prioritate;

cãci aceasta ar fi cea mai
importantã consideraþie.”

ªi chiar aceste persoane poate
cã nu vor mai trãi doi ani sau
poate nici mãcar unul. Ar trebui
sã-L cãutãm mai întâi pe
Dumnezeu ºi sfinþenia Sa. În
providenþa Sa înþeleaptã noi nu
putem privi în viitor, ceea ce ne
provoacã adesea nemulþumire ºi
nefericire. Dar una dintre cele
mai mari dovezi pe care le avem
despre îndurarea iubitoare a lui
Dumnezeu este faptul cã ne
ascunde evenimentele de mâine.
Necunoºtinþa noastrã cu privire
la ziua de mâine ne face mai
vigilenþi ºi mai serioºi astãzi. Noi
nu putem vedea ce este înaintea
noastrã. Cele mai bune planuri
ale noastre par uneori sã fie
neînþelepte ºi greºite. Noi ne
gândim: „Dacã am cunoaºte
viitorul!” dar Dumnezeu doreºte
ca copiii Lui sã se încreadã în El
ºi sã fie gata sã meargã acolo
unde El îi va conduce. Noi nu
cunoaºtem timpul precis când
Domnul nostru Se va descoperi
pe norii cerului, dar El ne-a spus
cã singura noastrã siguranþã este
de a fi gata în fiecare clipã – o
poziþie de veghere ºi aºteptare.
Fie cã mai avem un an înaintea
noastrã, sau cinci, sau zece, noi
trebuie sã fim credincioºi astãzi
încredinþãrii noastre. Noi trebuie
sã ne îndeplinim îndatoririle
fiecãrei zile cu aceeaºi
credincioºie ca ºi când acea zi ar
fi ultima noastrã zi...

Mai avem doar puþin de
luptat; apoi Hristos va veni ºi
aceastã scenã de rãzvrãtire se va
încheia. Atunci ultimele noastre
eforturi vor fi fost fãcute pentru
a lucra cu Hristos ºi a duce
înainte împãrãþia Sa. Unii care au
stat în prima linie a luptei,

rezistând cu zel rãului nãvãlitor,
cad la postul datoriei lor; alþii
privesc cu durere la eroii cãzuþi,
dar n-au timp sã se opreascã din
luptã. Ei trebuie sã închidã
rândurile, sã prindã stindardul
din mâna paralizatã de moarte ºi
cu o energie nouã sã apere
adevãrul ºi onoarea lui Hristos.
Ca niciodatã mai înainte, trebuie
sã se opunã rezistenþã pãcatului
– împotriva puterii întuneri-
cului. Timpul pretinde o
activitate energicã ºi hotãrâtã din
partea acelora care cred adevãrul
prezent. Ei ar trebui sã înveþe
adevãrul atât prin precept cât ºi
prin exemplu. Dacã timpul pare
sã aºtepte mult pentru venirea
Eliberatorului nostru, dacã,
încovoiaþi de durere ºi istoviþi de
trudã, suntem nerãbdãtori ca
misiunea noastrã sã se încheie ºi
sã primim o eliberare onorabilã
din aceastã luptã, sã ne amintim
– ºi aceastã amintire sã þinã în
frâu orice murmurare – cã
Dumnezeu ne lasã pe pãmânt sã
înfruntãm furtuni ºi conflicte
pentru a ne desãvârºi caractere
creºtine ºi a-L cunoaºte mai bine
pe Dumnezeu, Tatãl nostru ºi pe
Hristos, Fratele nostru mai mare
ºi a lucra pentru Maestru în
câºtigarea de multe suflete la
Hristos, pentru ca cu inimã plinã
de bucurie sã putem auzi
cuvintele: ‚Bine, slugã bunã ºi
credincioasã, intrã în bucuria
Domnului tãu’.”

Referinþe:

1. The Review and Herald, 31
     iulie 1888.
2. The Review and Herald, 25
     octombrie 1881.
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Nu vã gândiþi

Instruindu-i pe cei flãmânzi ºi
fãcându-Se cunoscut ucenicilor
Sãi, Isus a spus: „Nu vã îngrijoraþi
dar, zicând: ‚Ce vom mânca?’ Sau:
‚Ce vom bea?’ Sau: ‚Cu ce ne vom
îmbrãca?’ Fiindcã toate aceste
lucruri Neamurile le cautã. Tatãl
vostru cel ceresc ºtie cã aveþi
trebuinþã de ele.” (Matei 6:31,32).
Ce fãgãduinþã preþioasã! Orice
creºtin credincios poate sã fie
sigur cã nu este orfan în aceastã
lume agitatã ºi tulburatã. El are un
Tatã iubitor ºi plin de compasiune
care cunoaºte fiecare nevoie a
copiilor Sãi. Aceasta este o mare
sursã de fericire – sã gãseºti un
Tatã iubitor prin Domnul nostru
Isus Hristos.

Hristos încã ne cheamã astãzi.
În mijlocul grijilor acestei vieþi El
ne spune, „Priviþi pãsãrile cerului:
cãci ele nu seamãnã, nici nu
secerã, nici nu strâng în hambare,
totuºi Tatãl vostru ceresc le
hrãneºte. Nu sunteþi voi cu mult
mai preþioºi decât ele?” (Matei
6:26). Aici Isus explicã faptul cã
Tatãl ne poartã de grijã ºi noi nu
putem face nimic fãrã El, nici
mãcar în aceastã viaþã vremelnicã.
Domnul ne asigurã mai departe cã
El ºtie totul despre noi,
confirmând faptul cã „chiar ºi

perii capului vostru vã sunt
numãraþi” (Matei 10:30). El ne
îndeamnã din nou sã nu ne temem
a ne încrede în El. Când citim
istoria ocaziei când Hristos privea
plin de compasiune ºi cu lacrimi
în ochi asupra poporului Sãu
înstrãinat, declaraþia Sa rãsunã:
„De câte ori am vrut sã-i strâng
pe copiii tãi laolaltã, dupã cum îºi
strânge cloºca puii sub aripile ei,
dar n-aþi vrut.” (Matei 23:37 u.p.).
Domnul îndurãtor nu ªi-a
schimbat iubirea Sa duioasã faþã
de noi, poporul Sãu de atunci ºi
pânã acum. El ne invitã încã sã
venim sub aripile Sale calde ºi
moi. ªi când nu dorim sã
rãspundem acestei invitaþii de a
accepta protecþia Lui, El Se
întristeazã. O, cât de mare ºi
inepuizabilã este iubirea lui
Dumnezeu pentru noi pãcãtoºii!

Cãutând în mod activ împãrãþia
lui Dumnezeu

Isus ne îndeamnã sã punem
toate grijile ºi poverile noastre la
picioarele Lui. Tot de pe buzele
marelui Învãþãtor, Domnul nostru
Isus Hristos, auzim de asemenea:
„Cãutaþi mai întâi împãrãþia lui
Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui ºi
toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra” (Matei 6:33).

     Dumnezeu ne cheamã sã
cãutãm împãrãþia Sa. O persoanã
care cautã ceva nu este leneºã, ci
activã. Dacã trebuie sã cãutãm
împãrãþia lui Dumnezeu care a
fost pierdutã de omenire, aceastã
împãrãþie nu va veni singurã la
noi. Noi trebuie s-o cãutãm. Dar
cum putem sã gãsim împãrãþia lui
Dumnezeu în aceastã lume
pãcãtoasã? Îndreptându-ne spre
Scripturile care sunt ca o luminã
ce strãluceºte într-un loc întunecat,
citim: „Pocãiþi-vã fiindcã
împãrãþia cerurilor este la uºi”
(Matei 3:2).

Citim cã împãrãþia cerurilor –
sau a lui Dumnezeu – este la uºi,
sau s-a apropiat prin Domnul
nostru Isus Hristos. Este foarte
aproape de noi. Isus zice: „Iatã Eu
stau la uºã ºi bat: dacã aude cineva
glasul meu ºi deschide uºa, voi
intra la el ºi voi cina cu el ºi el cu
Mine” (Apocalipsa 3:20). Noi nu
avem nevoie sã facem pelerinaje
lungi pentru a-L cãuta pe Hristos.
El a venit El Însuºi la noi ºi bate
la uºa fiecãreia dintre inimile
noastre pãcãtoase cu o invitaþie de
a intra cu El în împãrãþia Sa. Care
va fi rãspunsul tãu – rãspunsul
meu? Dacã nu-L las sã intre, El
va pleca ºi Eu voi fi pierdut.

Sã analizãm cu atenþie
instrucþiunile Domnului. Isus

Grijile acestei vieþi

Anatoli Bogatov – Ucraina

Sabat, 7 decembrie 2002
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spune clar cã nu putem dobândi
împãrãþia lui Dumnezeu prin
propria noastrã putere. „Vie
împãrãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer ºi pe pãmânt”
(Matei 6:10). Pentru a intra în
împãrãþia lui Hristos trebuie sã
cooperãm cu voinþa Maestrului ºi
sã purtãm cetãþenia acelei þãri mai
bune. Pentru aceasta avem nevoie
ca Hristos sã locuiascã în inimile
noastre, trebuie sã rãmânem în El
în fiecare clipã. Fãrã grijã, muncã
ºi luptã serioasã, noi nu vom
dobândi trãsãturile caracterului lui
Hristos. „Daþi-vã toatã silinþa” (2
Petru 1:5). Apostolul Petru explicã
faptul cã nu putem fi pãrtaºi ai
naturii divine dacã avem o
experienþã delãsãtoare ºi
neglijentã, lipsitã de efort
stãruitor.

Spiritul Profeþiei spune: „I-am
vãzut pe unii care nu participau la
aceastã lucrare de rugãciune în
agonie ºi stãruire. Ei pãreau
indiferenþi ºi nepãsãtori. Ei nu se
împotriveau întunericului din jurul
lor ºi acesta i-a învãluit asemenea
unui nor gros. Îngerii lui
Dumnezeu i-au pãrãsit pe aceºtia
ºi au mers în ajutorul celor serioºi
ºi rugãtori. I-am vãzut pe îngerii
lui Dumnezeu grãbindu-se în
ajutorul tuturor acelora care se
luptau cu toatã puterea sã se
împotriveascã îngerilor rãi ºi
încercând sã se ajute chemându-L
pe Dumnezeu cu perseverenþã.
Dar îngerii Sãi i-au pãrãsit pe acei
care n-au fãcut nici un efort de a
se ajuta singuri, ºi pe aceºtia i-am
pierdut din vedere.”1

Iosif, Daniel ºi Estera – de ce
s-au îngrijit ei?

Putem înþelege literal cuvintele
lui Hristos: „Nu vã gândiþi” ca
însemnând „Nu vã faceþi griji”?

Împrejurãrile din viaþa noastrã
se schimbã adesea. Dar noi trebuie
sã-I fim credincioºi lui Dumnezeu
tot timpul. Dacã pãzim poruncile
Sale numai când acest lucru este
convenabil pentru noi sau în
împrejurãri favorabile, atunci nu
putem sã contãm pe viaþa veºnicã.
Credincioºii care trãiesc astãzi în
multe þãri ale lumii se bucurã de
libertate religioasã, dar înseamnã
acesta cã putem trãi o viaþã
nepãsãtoare? Sã ne amintim de
experienþa ucenicilor lui Hristos:
„Rãmâneþi aici ºi vegheaþi
împreunã cu Mine” (Matei 26:38).
Ucenicii nici nu puteau sã-ºi
imagineze cât de greu avea sã fie
încercatã credinþa lor în noaptea
aceea. La fel se întâmplã ºi cu noi.
Domnul ne cheamã astãzi, în acest
timp favorabil, sã veghem
împreunã cu El. Noi, ca popor al
lui Dumnezeu, ales prin îndurarea
Sa, ar trebui sã ne gândim adânc
dacã suntem creºtini adevãraþi, cu
toatã inima ºi dacã putem sta în
picioare în timpul încercãrii. Când
suntem greu încercaþi, vom fi în
stare sã spunem ca Iosif: „Cum aº
putea sã fac acest mare rãu ºi sã
pãcãtuiesc împotriva lui
Dumnezeu”? (Genesa 39:9).

„Cum ar trebui întâmpinatã
aceastã ispitã atât de bruscã, atât
de puternicã ºi de seducãtoare?
Iosif ºtia prea bine care avea sã fie
consecinþa împotrivirii. Pe de o
parte erau ascunderea, favoarea ºi
rãsplãtiri; de cealaltã parte erau
dizgraþie, închisoare ºi poate
moarte. Întreaga sa viaþã mai
departe depindea de decizia
momentului. Avea sã triumfe
principiul? Avea sã rãmânã Iosif
credincios lui Dumnezeu? Cu o
emoþie inexprimabilã, îngerii
priveau asupra acestei scene.

Rãspunsul lui Iosif descoperã
puterea principiului religios. El
n-a vrut sã trãdeze încrederea
stãpânului sãu pe pãmânt ºi,
oricare aveau sã fie consecinþele,
el avea sã fie credincios
Stãpânului sãu ceresc.”2

Vom fi în stare sã procedãm ca
Daniel? “Daniel ºi-a propus în
inima lui sã nu se pângãreascã cu
carnea ºi cu vinul de la masa
împãratului; de aceea a cerut mai
marelui famenilor sã fie lãsat sã
nu se întineze.” (Daniel 1:8).
Daniel, fiind captiv în Babilon,
s-a temut ca cerinþele împãratului
Babilonului, la a cãrui dispoziþie
era, sã nu-l despartã de
Dumnezeu. El a meditat la
aceastã chestiune ºi a ajuns la
concluzia cã era timpul sã
acþioneze. Tânãrul Daniel s-a
apropiat de mai marele famenilor
cu cererea de a-i da hrana lãsatã
de Dumnezeu Însuºi pentru
oameni: „Sã ni se dea sã mâncãm
zarzavaturi ºi apã de bãut”
(Daniel 1:12). Daniel ºi tovarãºii
lui erau plini de grijã. Acele zile
nu erau unele de indiferenþã sau
lipsite de griji. Erau zile de luptã
ºi strâmtorare, dar rezultatele
erau evidente. Cuvântul lui
Dumnezeu spune despre Daniel
cã era un om preaiubit. (Daniel
10:11). El era un om al biruinþei.
El avea o cetãþenie cereascã pe
care n-a obþinut-o printr-o
vieþuire nepãsãtoare.

Sã vedem viaþa Esterei. Ce
încercare a venit peste ea!
Aceastã femeie temãtoare de
Dumnezeu nu ºi-a petrecut zilele
în inactivitate, deºi poziþia ei
regalã ar fi putut cu uºurinþã
conduce la aceasta. Când a venit
criza, ea ar fi putut sã se dea
înapoi în resemnare pasivã ºi sã
nu facã nimic pentru mântuirea
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poporului ei – poporul lui
Dumnezeu, când acesta era expus
unui mare pericol.

Mardoheu i-a confirmat totuºi:
„Cãci dacã vei tãcea acum,
ajutorul ºi izbãvirea vor veni din
altã parte pentru iudei. ªi tu ºi
casa tatãlui tãu veþi pieri. ªi cine
ºtie dacã nu pentru o vreme ca
aceasta ai ajuns la împãrãþie?”
(Estera 4:14).

Inima Esterei a fost miºcatã
pânã în profunzime pentru a salva
poporul Israel ºi dupã câteva clipe
de gândire a luat hotãrârea:
„Estera a trimis sã spunã lui
Mardoheu: „Du-te, strânge pe toþi
iudeii care se aflã în Susa ºi postiþi
pentru mine fãrã sã mâncaþi, nici
sã beþi, trei zile nici noaptea, nici
ziua. ªi eu voi posti odatã cu
slujnicile mele; apoi voi intra la
împãrat în ciuda legii; ºi dacã va
fi sã pier, voi pieri.” (Estera
4:15,16). Ea s-a hotãrât sã intre în
camera împãratului, ceea ce ar fi
putut-o costa viaþa. Dar dupã zile
de post ºi rugãciune ea a venit cu
îndrãznealã înaintea regelui cu
gândul: „Dacã va fi sã pier, voi
pieri.” Încã o datã vedem cã viaþa
unui adevãrat copil al lui
Dumnezeu este departe de a fi
inactivã ºi lipsitã de griji.

În aceste trei cazuri, ca ºi în atât
de multe alte exemple biblice,
adevãraþii credincioºi au fãcut
eforturi jertfitoare de sine pentru
cauza lui Dumnezeu. Ei aveau
teamã de Dumnezeu cã la timpul
rânduit urmau sã stea înaintea Lui
la judecatã ºi cã Judecãtorul
atotputernic avea sã-i întrebe cu
privire la fiecare faptã comisã în
viaþa lor. Toþi vor da socotealã cu
privire la modul cum ºi-au
îndeplinit fiecare datorie.

Vieþile eroilor Bibliei n-au fost
libere de griji ºi teamã. Studiindu-

le vieþile vedem cã ei cãutau „mai
întâi împãrãþia lui Dumnezeu ºi
neprihãnirea Lui” (Matei 6:33).
Putem doar sã fim uimiþi de
jertfirea lor de sine ºi loialitatea
faþã de cauza lui Dumnezeu ºi de
înþelepciunea ºi curajul lor.
Apostolul Pavel scrie: „Toate
aceste lucruri li s-au întâmplat ca
sã ne slujeascã drept pilde ºi au
fost scrise pentru învãþãtura
noastrã, peste care au venit
sfârºiturile veacurilor” (1 Cor.
10:11). A fi creºtin doar cu numele
nu are nici o valoare.

Exemple din Noul
Testament

Aici gãsim niºte femei sãrace,
simple ºi într-o stare umilã. Ele n-
au fost împãrãtese, dar vieþile lor
temãtoare de Dumnezeu le-au
fãcut vrednice de a fi menþionate
pe paginile sfinte. Fapta anume a
unei femei ne dã un exemplu
pentru noi: „ªi a venit la El o
femeie cu un vas de alabastru de
mir foarte scump ºi l-a turnat pe
capul Sãu, când El stãtea la masã.”
(Matei 26:7).

Aceastã femeie a fost atrasã de
iubirea lui Hristos. Ea nu era
nepãsãtoare sau indiferentã faþã de
lucrarea lui Dumnezeu ºi faþã de
Domnul Isus Însuºi. Ea era
împovãratã de întrebarea: Ce sã Îi
dau lui Isus drept recunoºtinþã
pentru iubirea Sa? În viaþa ei
sãracã ea a gãsit ce sã-I aducã
Domnului. Hristos a fost adânc
miºcat de actul ei ºi El apreciazã
ºi astãzi foarte mult fapte
asemãnãtoare.

Un alt exemplu strãlucit – viaþa
Dorcãi. Cum Îl slujea ea pe
Domnul ei? Þinea ea predici
elocvente sau îºi petrecea timpul
mai degrabã ajutându-i pe cei

nevoiaºi în bunãtatea ei? „Toate
vãduvele stãteau lângã [Petru]
plângând ºi arãtând hainele pe
care le fãcuse Dorca în timp ce era
cu ei” (Fapte 9:39). Vãduvele nu
doar cã îi spuneau lui Petru despre
faptele ei bune, ci ele îi ºi arãtau
hainele fãcute de ea, mãrturisind
despre bunãtatea ei ºi despre grija
ei pentru alþii. Sã ne gândim serios
la aceasta: Ce vor spune oamenii
despre noi? Ce mãrturie vom
primi la judecatã? Ce am fãcut noi
pentru Domnul? Iubiþi prieteni, o
viaþã fãrã griji nu este o viaþã
asemenea lui Hristos.

Ne învaþã evanghelia o viaþã
lipsitã de griji acasã ºi în
bisericã?

Când cãutãm sã lãsãm lumina
lui Hristos sã strãluceascã în
vieþile noastre, viaþa noastrã de
familie va reflecta razele
strãlucitoare ale slavei cereºti.
Isus, prin apostolul Pavel, dã
instrucþiuni directe acelora care
doresc cu adevãrat sã aducã solia
mântuirii altora, „Unul care sã-ºi
chiverniseascã bine casa ºi sã-ºi
þinã copiii în supunere cu toatã
cuviinþa. Cãci dacã cineva nu ºtie
sã-ºi cârmuiascã bine casa lui,
cum va îngriji de biserica lui
Dumnezeu?” (1 Timotei 3:4,5).

Chiar binecuvântãrile ce se
gãsesc în cercul familiei vin ca un
rezultat direct al grijii exercitate
între membrii familiei. Pentru a fi
prosper, fiecare membru al
familiei trebuie sã manifeste grijã
ºi hãrnicie: „ªase zile sã lucrezi,
sã-þi faci tot lucrul tãu” (Exodul
20:9). Este scris pentru capul
familiei: „În sudoarea feþei tale sã-
þi mãnânci pâinea” (Genesa 3:19).
ªi despre ajutorul sãu, soþia, stã
scris: „Ea este ca o corabie de
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negoþ; de departe îºi aduce pâinea.
Ea se scoalã când este încã noapte
ºi dã hranã casei sale, ºi împarte
lucrul de peste zi slujnicelor sale.”
(Proverbele 31:14,15).

Aºa învaþã Cuvântul Dom-
nului.

Pavel spune: „Cel ce fura sã
nu mai fure, ci mai degrabã sã
lucreze cu mâinile lui la ceva
bun, ca sã aibã ce sã dea celui
lipsit” (Efeseni 4:28). Aici se
spune clar cã fãrã exercitarea
grijii nu vom fi în stare sã ne
câºtigãm existenþa ºi sã-i ajutãm
pe cei în nevoie. Unii presupun
în mod greºit cã cuvintele lui
Isus – „Nu vã faceþi griji zicând:
‚Ce vom mânca?’ Sau: ‚Ce vom
bea?’ Sau: ‚Cu ce ne vom
îmbrãca?’ ” – se referã la a nu
lucra cu hãrnicie pentru a avea
tot ce este necesar pentru viaþa
noastrã, cã totul are sã le fie
oferit printr-o minune divinã.
Aceasta este o mare amãgire.

„Tu ai binecuvântat lucrarea
mâinilor lui” (Iov 1:10) – adicã
lucrarea mâinilor, nu lenevia lui.
„Dacã nu zideºte Domnul o casã,
degeaba lucreazã cei ce o zidesc;
dacã nu pãzeºte Domnul o cetate,
degeaba vegheazã cel ce o
pãzeºte.” (Psalmii 127:1). De
aceea noi ar trebui sã lucrãm ºi sã
zidim casa ºi Domnul ne va ajuta.
Dar dacã noi nu zidim ºi nu
lucrãm, Domnul nu va face lucrul
în locul nostru.

Apostolul Pavel spune clar cã
fericirea familiei pretinde grijã ºi
atenþie. Acelaºi lucru este adevãrat
cu privire la familia bisericii.
Acela care nu poate sã poarte grijã
de propria lui familie ºi care nu îi
aduce cele necesare, nu va fi în
stare sã poarte de grijã unei noi
biserici ºi sã-i slujeascã.

Cuvântul lui Dumnezeu
declarã. „Dacã cineva nu se
îngrijeºte de ai lui ºi în special
de cei din casa lui, s-a lepãdat de
credinþã ºi este mai rãu decât un
necredincios.” (1 Timotei 5:8).
Grija pentru familie este o cerinþã
a evangheliei. Ea nu ne învaþã
ceva neînþelept ci ne ajutã mai
degrabã sã avem o concepþie
sãnãtoasã despre viaþã. A-þi iubi
soþia, soþul, copiii, a-þi onora
pãrinþii ºi a le purta de grijã –
acestea sunt cerinþele lui
Dumnezeu. „ªi sã cãutaþi sã trãiþi
liniºtiþi, sã vã vedeþi de treburi ºi
sã lucraþi cu mâinile voastre, cum
v-am sfãtuit. ªi astfel sã vã purtaþi
cuviincios cu cei de afarã ºi sã
n-aveþi trebuinþã de nimeni.”
(1 Tesaloniceni 4:11,12).

O distincþie clarã

În capitolul 21 din evanghelia
dupã Luca, Isus a profeþit despre
starea de lucruri din ultimele zile,
chiar înainte de întoarcerea Sa,
explicând cã „vor fi semne în
soare, în lunã ºi în stele ºi pe
pãmânt strâmtorare între neamuri,
care nu vor ºti ce sã facã la auzul
urletului mãrii ºi al valurilor,
oamenii îºi vor da sufletul de
groazã, în aºteptarea lucrurilor
care se vor întâmpla pe pãmânt;
cãci puterile cerurilor vor fi
clãtinate.” El continuã cu un
avertisment special de a „avea
grijã la voi înºivã, ca nu cumva
inimile voastre sã fie îngreunate
cu îmbuibare de mâncare ºi
bãuturã ºi cu îngrijorãrile vieþii
acesteia, aºa încât ziua aceea sã
vinã fãrã veste peste voi.”
(Versetele 25,26, 34 sublinierea
autorului). La ce „griji” se referã
El? El le numeºte clar grijile
„vieþii acesteia” – în contrast

direct cu acele griji cu privire la
veºnicie.

Apostolul Pavel spune: „Cãci
întristãrile noastre uºoare de o
clipã lucreazã pentru noi tot mai
mult o greutate veºnicã de slavã.
Pentru cã noi nu ne uitãm la
lucrurile care se vãd, ci la cele ce
nu se vãd; cãci lucrurile care se
vãd sunt trecãtoare, pe când cele
ce nu se vãd sunt veºnice.”
(2 Corinteni 4:17,18). Concen-
trându-ne asupra lucrurilor
veºnice – având grijã de acele
lucruri care sunt de valoare
veºnicã – ne conformãm
instrucþiunii Domnului nostru.
Da, vom avea necazuri dar, deºi
„suntem încolþiþi în toate
chipurile, dar nu la strâmtoare; în
grea cumpãnã, dar nu deznã-
dãjduiþi; prigoniþi, dar nu pãrãsiþi;
trântiþi jos, dar nu omorâþi. Purtãm
întotdeauna cu noi, în trupul
nostru, omorârea Domnului Isus,
pentru ca ºi viaþa lui Isus sã se
arate în trupul nostru. Cãci noi cei
vii, totdeauna suntem daþi la
moarte din pricina lui Isus, pentru
ca ºi viaþa lui Isus sã se arate în
trupul nostru muritor.”
(2 Corinteni 4:8-11).

„De multe ori vine nenorocirea
peste cel fãrã prihanã, dar Domnul
îl scapã întotdeauna din ea.”
(Psalmii 34:19).

Viaþa creºtinã cuprinde griji,
nedumeriri ºi greutãþi, dar cu
Domnul nostru noi le putem face
faþã tuturor ºi sã privim înainte
spre un viitor strãlucit, chiar spre
viaþa veºnicã. Amin.

Referinþe:

1. Experienþe ºi viziuni,
    pg.200,201.
2. Patriarhi ºi profeþi, pg.243.
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Când Adam ºi Eva au
ieºit din mâna
Creatorului lor, ei erau

desãvârºiþi în toate detaliile.
Dumnezeu a rânduit ca omul sã
posede trãsãturile de caracter curate
ºi nobile ale Creatorului sãu.
Aceste trãsãturi de caracter erau
divine – fiindcã omul a fost creat
dupã chipul lui Dumnezeu (Genesa
1:26,27). El a fost creat ca un agent
moral liber. Omul ar fi putut fi creat
ca un robot; dar în marea iubire ºi
îndurare a lui Dumnezeu, acest act
de încoronare a lucrãrii mâinilor
Sale a fost înzestrat cu puterea de
a alege.

„Pentru om, ca fiinþã înzes-
tratã cu putere de raþiune ºi
conºtiinþã, legea moralã a lui
Dumnezeu este datã pentru a-i
controla acþiunile. Omul nu este
forþat sã asculte. El poate sã
sfideze legea lui Dumnezeu, cum
a fãcut ºi Adam, ºi sã suporte
consecinþele îngrozitoare; sau
trãind în armonie cu acea lege sã
recolteze rãsplata ascultãrii.”1

Cinstea

Se cere cinste strictã în fiecare
tranzacþie a vieþii. „Mai mult, ceea
ce se cere de la administratori, este
sã fie gãsiþi credincioºi”
(1 Corinteni 4:2). Cinstea este o

bijuterie foarte rarã care stã la
îndemâna tuturor. Pentru a o
poseda, noi trebuie sã venim la
Hristos ºi sã învãþãm de la El. Fãrã
El nu suntem în stare sã dobândim
cinstea în gând ºi acþiune.

Cinstea trebuie practicatã ºi
învãþatã

Se spune adesea cã trebuie sã
practicãm ceea ce predicãm. Vieþile
noastre sunt un exemplu constant
pentru acei din jurul nostru, spre
bine sau spre rãu. Influenþa noastrã
este o responsabilitate de care nu
putem fi eliberaþi. Unul dintre cei
mai mari martori pentru o lume
pãcãtoasã este viaþa nobilã a
copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu
este dezonorat prin falsitate ºi
necinste, care dau altora un motiv
de a-L pune la îndoialã pe El ºi
cuvântul Sãu.

Dumnezeu doreºte ca copiii Sãi
sã practice cinstea cu stricteþe.
Iubirea noastrã pentru Dumnezeu
ar trebui sã fie motivul pentru
ascultare. În fiecare zi acþiunile ºi
cuvintele noastre sunt înregistrate
ºi într-o zi noi va trebui sã dãm
socotealã înaintea marelui
Judecãtor al întregii omeniri.
Dumnezeu ne cunoaºte toate
gândurile; noi nu putem ascunde
nici mãcar un singur act de

nedreptate dinaintea Lui. Prin
gândurile, cuvintele ºi acþiunile
noastre vom fi îndreptãþiþi sau
osândiþi.

Principala responsabilitate
pentru insuflarea cinstei într-un
copil zace asupra pãrinþilor.
Domnul îi va întreba pe toþi
pãrinþii: „Unde este turma care þi-
a fost datã, turma ta cea
frumoasã?” (Ieremia 13:20). De
aceea este urgent necesar ca
pãrinþii sã-i educe pe copiii lor în
direcþia cea bunã. Noi ar trebui sã
înþelegem puterea exemplului
pãrintesc. Serva Domnului scrie:

„Este esenþial ca cinstea sã fie
practicatã în toate detaliile vieþii
mamei ºi este important în
instruirea copiilor a le învãþa pe
tinerele fete, ca ºi pe bãieþi ca
niciodatã sã nu ocoleascã adevãrul
sau sã înºele, nici în cele mai mici
lucruri.”2

Noi nu putem sã-i învãþãm pe
copiii noºtri lecþii de cinste ºi
integritate dacã noi înºine nu ne-
am supus vieþile lui Dumnezeu ºi
nu învãþãm zilnic de la El. De
aceea importanþa legãturii noastre
cu Hristos nu trebuie subestimatã.

Formarea caracterului

Acþiunile repetate formeazã
obiceiuri, care la rândul lor formea-

Cinste ºi integritate

M. Stoyko – Australia

Duminicã, 8 decembrie 2002
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zã caracterul. Micile fapte de cinste
ºi integritate, dacã sunt repetate,
vor deveni obiceiuri. Aceste
obiceiuri corecte vor forma un
caracter frumos ºi caracterul nostru
ne va hotãrî destinul pentru timp ºi
veºnicie.

Întrucât caracterul nostru este
singurul lucru pe care putem sã-l
luãm la cer, trebuie sã înþelegem
importanþa care ar trebui acordatã
dezvoltãrii sale corespunzãtoare
încã din pruncie. Copiii ar trebui
învãþaþi sã-L iubeascã pe
Dumnezeu, sã-L asculte ºi sã se
teamã de El din pruncie. În primii
lor ani se formeazã caracterele lor
ºi ceea ce învaþã în primii câþiva
ani ai vieþii lor va fi greu de ºters.
Biblia spune: „Învaþã pe copil calea
pe care trebuie sã meargã ºi când
va fi mare, nu se va abate de la ea.”
(Proverbele 22:6).

Cinstea faþã de Dumnezeu
ºi de om

„Acei care-ºi dau seama de
dependenþa lor de Dumnezeu vor
simþi cã trebuie sã fie cinstiþi cu
semenii lor ºi, mai presus de toate,
cã trebuie sã fie cinstiþi cu
Dumnezeu, de la care vin toate
binecuvântãrile vieþii. Ocolirea
poruncilor clare ale lui Dumnezeu
cu privire la zecimi ºi daruri este
înregistratã în cãrþile cerului ca furt
faþã de Dumnezeu.”3

Sã ne gândim la cuvintele lui
Dumnezeu: „Cãci Eu sunt
Domnul, Eu nu mã schimb; de
aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aþi
fost nimiciþi. Din vremea pãrinþilor
voºtri voi v-aþi abãtut de la
poruncile Mele ºi nu le-aþi pãzit.
Întoarceþi-vã la Mine ºi Mã voi
întoarce ºi Eu la voi, zice Domnul
oºtirilor. Dar voi întrebaþi: ‚În ce
trebuie sã ne întoarcem?’

Se cade sã înºele un om pe
Dumnezeu, cum Mã înºelaþi voi?
Dar voi întrebaþi: ‚Cu ce Te-am
înºelat?’ Cu zeciuielile ºi darurile
de mâncare. Sunteþi blestemaþi câtã
vreme cãutaþi sã Mã înºelaþi, tot
poporul în întregime! Aduceþi însã
la casa vistieriei toate zeciuielile ca
sã fie hranã în Casa Mea, puneþi-
Mã astfel la încercare, zice Domnul
oºtirilor, ºi veþi vedea dacã nu vã
voi deschide zãgazurile cerurilor ºi
dacã nu voi turna peste voi belºug
de binecuvântare. ªi voi mustra
pentru voi pe cel ce mãnâncã,
(lãcusta) ºi nu vã va nimici roadele
pãmântului ºi viþa nu va fi
neroditoare în câmpiile voastre,
zice Domnul oºtirilor. Toate
neamurile vã vor ferici atunci, cãci
veþi fi o þarã plãcutã, zice Domnul
oºtirilor.” (Maleahi 3:6-12).

Împreunã cu psalmistul putem
pune întrebarea „Cum voi rãsplãti
Domnului toate binefacerile Lui
faþã de mine?” (Psalmii 116:12).
Cum putem sã ne manifestãm
recunoºtinþa pentru ceea ce a fãcut
Domnul? În fiecare dimineaþã
soarele rãsare pentru a bucura încã
o zi. Mesele noastre sunt umplute
de darurile pãmântului. Apreciem
binecuvântarea constantã cu
sãnãtate ºi putere. Tot cerul este
revãrsat pentru mântuirea noastrã.
Cine poate preþui aceste
binecuvântãri? Sã lãsãm noi aceste
îndurãri fãrã a manifesta
recunoºtinþã? Nu. Sã zicem
împreunã cu David: „Îmi voi
împlini juruinþele fãcute
Domnului, în faþa întregului Sãu
popor”. (Psalmii 116:14).

De câte ori nu ne plãtim cu mur-
mur partea noastrã sãrãcãcioasã ºi
considerãm cã ne-am fãcut astfel
datoria. Dumnezeu a plãtit preþul
pentru tot ºi dacã am fi cinstiþi, am
recunoaºte cã trebuie sã dãm tot ce
avem pentru serviciul Sãu.

„Fiecare dintre noi sã punã
suflet în aceasta. Sã vedem dacã am
adus toate darurile noastre lui
Dumnezeu. Doresc acest lucru
pentru mine individual. Se poate sã
fi fost neglijent în anul care a trecut.
Nu ºtiu când sau unde, dar pentru
a mã asigura cã mi-am îndeplinit
întreaga datorie, la începutul anului
voi aduce un dar lui Dumnezeu
care sã fie folosit cum se va gãsi
de cuviinþã în unele din ramurile
lucrãrii Sale. Dacã vreunii dintre
voi, fraþii ºi surorile mele, sunteþi
convinºi cã nu aþi adus lui
Dumnezeu lucrurile care sunt ale
Lui, dacã nu v-aþi gândit cu
amabilitate la lipsurile celor sãraci,
sau dacã aþi reþinut de la cineva
ceea ce i se cuvine, eu vã îndemn
sã vã pocãiþi înaintea Domnului ºi
sã înapoiaþi împãtrit. Cinstea strictã
faþã de Dumnezeu ºi oameni este
singura care va satisface cerinþele
divine. Amintiþi-vã cã dacã aþi
profitat de semenul vostru în
comerþ sau l-aþi deposedat în vreun
fel de ceea ce era al sãu, sau dacã
L-aþi furat pe Dumnezeu prin
zecimi ºi daruri, toate acestea sunt
înregistrate în cãrþile Cerului.”4

Cinstea în timp ºi bani

Timpul este un dar de la
Dumnezeu. Fiecare moment Îi
aparþine Lui ºi nouã ni se cere
sã-l folosim cât putem mai bine.
Dumnezeu este glorificat atunci
când folosim acest talant preþios
cu credincioºie, pentru a-i
binecuvânta pe cei nevoiaºi ºi
pentru a împãrtãºi altora adevãrul.
„Cu privire la nici un talant nu va
cere El o socotealã mai strictã
decât cu privire la timpul nostru.”5

Timpul irosit este timp pierdut.
Noi nu putem schimba trecutul, nu
putem chema înapoi nici mãcar un
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singur moment. Trecutul este
istorie, putem doar sã-I cerem
iertare lui Dumnezeu dacã L-am
furat irosind timpul ºi neglijându-
ne îndatoririle. Dumnezeu ne-a dat
misiunea sã lucrãm astãzi pentru
El. Prin harul Sãu putem face bine
de acum înainte ºi astfel sã
rãscumpãrãm trecutul.

Dumnezeu are nevoie de
bãrbaþi, bãrbaþi care vor sta de
partea dreptãþii. Lucrarea Lui este
mare ºi fiecare are de ocupat un
loc. „Este nevoie de bãrbaþi al
cãror simþ al dreptãþii, chiar ºi în
cele mai mici chestiuni sã nu le
permitã sã facã o înregistrate a
timpului lor care nu este exactã ºi
corectã – oameni care vor înþelege
cã administreazã mijloace care
aparþin lui Dumnezeu ºi care nu
ºi-ar însuºi pe nedrept nici mãcar
un cent pentru folosinþa lor
proprie, oameni care vor fi la fel
de credincioºi ºi exacþi, atenþi ºi
conºtiincioºi în munca lor în
absenþa angajatorului ca ºi în
prezenþa lui, dovedind prin
credincioºia lor cã nu sunt doar
unii care vor sã placã oamenilor
ºi sã serveascã atunci când sunt
vãzuþi, ci cã sunt lucrãtori
conºtiincioºi, credincioºi ºi
adevãraþi, care fac binele nu
pentru laude omeneºti ci pentru cã
iubesc ceea ce este drept ºi aleg
aceasta dintr-un sentiment înalt al
datoriei lor faþã de Dumnezeu.”6

Integritate

Integritatea este fermitatea
principiului, statornicia ºi
neclintirea în decizia luatã pentru
bine. Ea este un lucru de care este
mare nevoie într-o lume în care se
promite mult ºi se câºtigã puþin.
„Deci toate lucrurile, pe care vã

spun ei sã le pãziþi, pãziþi-le ºi
faceþi-le; dar dupã faptele lor sã
nu faceþi. Cãci ei zic, dar nu fac.”
(Matei 23:3).

„Adevãratul caracter nu este
format dinafarã ºi îmbrãcat; el
radiazã dinãuntru. Dacã dorim
sã-i îndrumãm pe alþii pe calea
neprihãnirii, principiile neprihã-
nirii trebuie sã fie pãstrate cu
evlavie în inimile noastre proprii.
Mãrturisirea noastrã de credinþã
poate proclama teoria religiei, dar
evlavia noastrã practicã este aceea
care vesteºte cuvântul adevãrului.
Viaþa consecventã, conversaþia
sfântã, integritatea neabãtutã,
spiritul activ ºi binevoitor,
exemplul evlavios – acestea sunt
mijloacele prin care lumina este
transmisã lumii.”7

„Cea mai mare nevoie a lumii
este nevoia de oameni – oameni
care nu vor fi cumpãraþi sau
vânduþi, oameni care în adâncul
sufletului lor sunt credincioºi ºi
cinstiþi, oameni care nu se tem sã-
i spunã pãcatului pe nume, oameni
a cãror conºtiinþã se îndreaptã la
fel de statornic spre datorie ca ºi
acul busolei cãtre pol, oameni care
vor sta de partea dreptãþii chiar
dacã cerurile ar cãdea.

Însã un asemenea caracter nu
este doar rezultatul întâmplãrii; nu
se datoreazã favorurilor speciale
sau înzestrãrilor Providenþei. Un
caracter nobil este rezultatul
disciplinei de sine, al supunerii
naturii inferioare celei superioare
– supunerea eului în serviciul
iubirii faþã de Dumnezeu ºi om.”8

Vieþile marilor oameni

Biblia prezintã multe exemple
de integritate. Aceastã calitate se
vede în vieþile oamenilor care au
stat de partea dreptãþii în faþa

pericolului ºi chiar a morþii;
oameni ale cãror vieþi au fost o
mare binecuvântare pentru
semenii lor ºi care au stat ca
reprezentaþi ai lui Dumnezeu.
Unele dintre cele mai izbitoare
exemple sunt Iosif, Moise, Elisei,
Daniel ºi Pavel – cei mai mari
bãrbaþi de stat ºi conducãtori ai
timpului lor.

În tinereþea lor, Iosif ºi Daniel
s-au despãrþit de cãminele lor ºi
au fost duºi captivi în þãri pãgâne.
Iosif a fost supus în special ispitei
ºi schimbãrii de situaþie. El fusese
crescut cu grijã, protejat ºi iubit
în casa tatãlui sãu. El a fost
favorizat mai presus de toþi fraþii
sãi. Apoi a fost dus ca sclav sã
serveascã în casa lui Potifar, unde
prin muncã credincioasã a câºtigat
respectul ºi încrederea stãpânului
sãu.

Dupã ce a refuzat sã cedeze
înaintea pãcatului, el a fost închis
pe nedrept fãrã speranþã de
eliberare. Apoi, într-un timp de
crizã naþionalã, el a fost chemat
sã ajute la conducerea naþiunii
Egiptului – cea mai mare
împãrãþie din acel timp. Ce l-a
fãcut pe el în stare sã-ºi pãstreze
integritatea în aceste situaþii de
încercare?

„În copilãria lui, Iosif a fost
învãþat sã-L iubeascã pe
Dumnezeu ºi sã se teamã de El.
Adesea, în cortul tatãlui Sãu, sub
stelele Siriei, i s-a spus povestea
viziunii de noapte de la Betel, cu
scara de la cer la pãmânt ºi cu
îngerii care urcau ºi coborau ºi
despre Acela care de pe tronul de
sus i S-a descoperit lui Iacov. I s-a
spus povestea luptei de lângã
Iaboc, când, renunþând la pãcatele
îndrãgite, Iacov a stat ca biruitor
ºi a primit titlul de prinþ al lui
Dumnezeu.
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„Ca tânãr pãstor care îngrijea
turmele tatãlui sãu, viaþa curatã ºi
simplã a lui Iosif favorizase
dezvoltarea puterilor fizice ºi
mintale. Prin comuniune cu
Dumnezeu, prin naturã ºi prin
studiul marilor adevãruri care au
fost lãsate ca o încredinþare sfântã
din tatã în fiu, el a dobândit
puterea minþii ºi fermitatea
principiului.

În criza vieþii sale, când a fãcut
acea cãlãtorie teribilã din cãminul
lui din copilãrie din Canaan spre
robia ce-l aºtepta în Egipt,  privind
pentru ultima datã dealurile care
ascundeau corturile rudelor sale,
Iosif ºi-a amintit de Dumnezeul
tatãlui sãu. El ºi-a amintit de
lecþiile copilãriei sale ºi sufletul
sãu a vibrat de hotãrârea de a se
dovedi credincios – de a se
comporta întotdeauna cum se
cuvenea pentru un supus al
Împãratului cerului.

În viaþa amarã de strãin ºi sclav,
în mijlocul sunetelor ºi imaginilor
de viciu ºi al ispitirilor închinãrii
pãgâne, o închinare înconjuratã de
toate atracþiile bogãþiei, culturii ºi
a pompei regale, Iosif a rãmas
statornic. El învãþase lecþia
ascultãrii de datorie. Credincioºia
în orice stare, de la cea mai de jos
pânã la cea mai înaltã a antrenat
fiecare putere pentru cel mai înalt
serviciu.”9

Experienþa lui Iosif poate fi a
noastrã. Când suntem aduºi în
ispitã, sã ne uitãm la Dumnezeu
ºi sã alegem sã-I fim credincioºi,
indiferent cât ar costa aceasta.
Chiar dacã cinstea ºi integritatea
ne-ar costa viaþa, sã stãm fermi pe
poziþie.

Lumina lumii

Cinstea ºi integritatea carac-
terului sunt reflectate pe faþã. Ceea
ce este în inimã va strãluci în viaþã.
Dacã e ca faþa noastrã sã reflecte
frumuseþea caracterului lui
Hristos, noi trebuie sã ne concen-
trãm asupra Lui.

„Noi toþi privim cu faþa
descoperitã, ca într-o oglindã slava
Domnului ºi suntem schimbaþi în
acelaºi chip al Lui, din slavã în
slavã, prin Duhul Domnului”
(2 Corinteni 3:18). Contemplând
calitãþile caracterului lui Hristos ºi
studiind viaþa Lui, aceleaºi virtuþi
vor fi manifestate ºi în vieþile
noastre.

„Voi sunteþi epistola noastrã
scrisã în inimile noastre,
cunoscutã ºi cititã de toþi
oamenii.” (2 Corinteni 3:2).

Ce pot citi oamenii când ne
observã vieþile? Au fost cuvintele
noastre totdeauna adevãrate? Am
fost noi cinstiþi în toate afacerile
noastre? Am stat noi fermi ca
stânca atunci când a fost vorba de

principii? Am fost noi cãlãuziþi de
cuvântul lui Dumnezeu chiar ºi în
cele mai mici detalii ale vieþilor
noastre?

„Doamne, cine va locui în
cortul Tãu? Cine va locui pe
muntele Tãu cel sfânt? Cel ce
umblã în neprihãnire, cel ce face
voia lui Dumnezeu ºi spune
adevãrul din inimã.” (Psalmii
15:1,2).

„Veþi pregãti voi calea
Domnului ducând o solie hotãrâtã
pentru El, nu doar în cuvinte, ci ºi
printr-un exemplu de evlavie?
Venirea Domnului este foarte
aproape. Acei care cunosc
adevãrul ar trebui sã-l practice,
lãsând lumina sã strãluceascã în
precept ºi exemplu.”10

Acei care urmeazã sã stea pe
Muntele Sionului vor fi fãrã vinã.
În gura lor nu se va gãsi minciunã.
Numele Tatãlui va fi scris pe
frunþile lor. Ei vor reflecta pe
deplin caracterul Creatorului lor.
Domnul sã ne ajute pe fiecare
dintre noi sã facem parte din
aceastã grupã binecuvântatã care
va urma pe Miel ºi va locui pentru
totdeauna între cei sfinþi ºi
nepãtaþi!

Referinþe:

1. Semnele timpului, 23 ianuarie
   1879.
2. Îndrumarea copilului, pg.112.
3. Ibid.
4. The Review and Herald,
   3 ianuarie 1882.
5. Parabolele Domnului, pg.269.
6. Îndrumarea copilului, pg.113.
7. Hristos lumina lumii, pg.222.
8. Educaþia, pg.46.
9. Ibid., pg.42.
10. The Review and Herald,
     5 octombrie, 1911.

“Ap””Apoi  m-am uitat, ºi iatã cã Mielul stãtea pe muntele

Sionului; ºi împreunã cu El stãteau o sutã patruzeci ºi

patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi

Numele Tatãlui Sãu ... ªi în gura lor nu s-a gãsit minciunã,

cãci sunt fãrã vinã înaintea scaunului de Domnie al lui

Dumnezeu.”
(Apoc. 14:1, 5)
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De data aceasta nu mai este o
închipuire

Duminicã, 30 octombrie 1938,
la ora 8.00 dupã-amiazã, Orson
Wells anunþa pe postul naþional
de radio cã planeta pãmânt a fost
invadatã de fiinþe de pe Marte. Nu
a fost decât o piesã de teatru, dar
a fost luatã în serios. În câteva
minute oamenii din toatã
America de Nord se rugau,
plângeau ºi fugeau ca sã scape cu
viaþã din mâinile marþienilor.
Liniile telefonice erau supra-
încãrcate în timp ce oamenii îºi
sunau prietenii sau pe cei iubiþi
sã-ºi ia rãmas bun sau sã-i
avertizeze. Bisericile au fost
umplute pânã la refuz cu cei care
se grãbeau la adunãrile de
rugãciune pentru „sfârºitul
lumii”. Într-un oraº din vest o
femeie a intrat în fugã într-o
bisericã strigând: „New York-ul
este nimicit! Acesta este sfârºitul!
Aþi putea la fel de bine sã mergeþi
sã muriþi acasã! Tocmai am auzit
la radio.”

Au avut loc nenumãrate sinu-
cideri ºi o mulþime de oameni
fugeau încoace ºi încolo lipsiþi de
speranþã ºi fãrã vreun þel. Este
tragic sã te gândeºti la o astfel de
generaþie care nu înþelege
adevãrata valoare a vieþii.

Au trecut mai mult de 63 de
ani ºi de curând lumea a vãzut
realitatea New York-ului aproape
paralizat de groazã când douã
dintre cele mai înalte clãdiri ale
sale s-au prãbuºit la pãmânt.
Cutremurãtor! Comentatorii de
televiziune ºi de ºtiri au rãmas
fãrã grai – pur ºi simplu nu puteau
sã-ºi creadã ochilor. Unii au
strigat la Acela pe care mulþi Îl
uitaserã de multã vreme – la
Dumnezeu.

America era atacatã. Cum se
putea întâmpla aºa ceva? Era un
mare „imperiu” pe punctul de a
se prãbuºi? De data aceasta
situaþia era realã, nu doar o piesã
de teatru.

„În acest timp când nele-
giuirea predominã, ultima mare
crizã este la uºi.”1

Puterea Cuvântului

Într-o zi, un înger al lui
Dumnezeu i-a vorbit lui Daniel,
zicând:

„Tu, însã, Daniele, þine
ascunse aceste lucruri ºi
pecetluieºte cartea, pânã la
vremea  sfârºitului. Atunci mulþi
o vor citi ºi cunoºtinþa va creºte.”
(Daniel 12:4).

V-aþi întrebat vreodatã de ce,
timp de aproape 6.000 de ani, cea

mai mare vitezã atinsã de om a
fost viteza unui cal bun? Cu doar
o sutã de ani în urmã, unii
oameni de ºtiinþã susþineau cã ar
fi periculos ca omul sã ajungã la
viteza de 15mile/h pentru cã
aceasta i-ar tãia respiraþia. Dar
lumea s-a schimbat dintr-o datã.
Acum trãim într-o erã a vitezei
despre care bunicii noºtri n-ar fi
putut nici mãcar visa vreodatã.

Da, acesta este un semn care
aratã cã trãim în timpul menþionat
de profetul Daniel – sfârºitul
timpului. Este interesant sã ne
gândim la ceea ce au spus diferiþi
oameni care au avut o perspectivã
largã asupra acestui timp.

O afirmaþie interesantã a fost
fãcutã pe data de 7 aprilie 1869,
de cãtre chimistul francez, Pierre
Berthelot:

„Prevãd cã într-o sutã de ani
de fizicã ºi chimie omul va ºti ce
este atomul… Credem cã atunci
când ºtiinþa va ajunge la acest
stadiu … Dumnezeu va coborî pe
pãmânt cu legãtura Sa mare de
chei ºi va spune omenirii:
‚Domnilor, e ora închiderii.’ ”

Ceea ce a dat putere
predicilor lui Isus au fost
cuvintele Sale simple: „Dupã ce
a fost închis Ioan, Isus a venit în
Galilea, ºi propovãduia
Evanghelia împãrãþiei lui

Când se vor întâmpla aceste lucruri?

L. Tudoroiu – Canada

Miercuri, 11 decembrie 2002
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Dumnezeu. El zicea: ‚S-a
împlinit vremea, ºi Împãrãþia lui
Dumnezeu este aproape. Pocãiþi-
vã ºi credeþi în Evanghelie.’ ”
(Marcu 1:14, 15).

Pentru mulþi poate cã nu
exista nici un motiv pentru care
sã creadã cã se împlinea un timp
special. Ioan era în închisoare,
Irod era mai mult decât
mulþumit, poporul Israel era orb
în viciu ºi pãcat, totuºi Domnul
avea puterea de a spune: „S-a
împlinit vremea … Împãrãþia lui
Dumnezeu este aproape.” Este
nevoie de o privire agerã pentru
a face o astfel de afirmaþie.
Acesta a fost începutul slujirii
Sale. El a observat împlinirea
profeþiei. El ºtia cã trebuia sã
vinã timpul când El sã moarã
pentru o lume care nu mai avea
nici o altã speranþã de salvare.

Hristos a venit pe pãmânt fãrã
a deþine forþã armatã sau
financiarã, ci în bunãtate ºi
umilinþã. El a înfiinþat o bisericã
nemuritoare, o bisericã pe care
nu o poate nimici nici o putere –
nici prin foc, nici prin torturã sau
moarte vremelnicã. „El a ºezut
jos pe Muntele Mãslinilor. ªi
ucenicii Lui au venit la El la o
parte ºi I-au zis: ‚Spune-ne când
se vor întâmpla aceste lucruri?
ªi care va fi semnul venirii Tale
ºi al sfârºitului veacului
acestuia?’” (Matei 24:3). Dupã
câte se vede, aceastã întrebare
frãmântã încã o datã societatea
în care trãim, pentru cã
oamenilor nu le place sã trãiascã
în incertitudine – cu inimile
pline de „groazã în aºteptarea
lucrurilor care se vor întâmpla pe
pãmânt” (Luca 21:26). Ei vor sã
ºtie mai multe despre ce urmeazã
sã aibã loc în curând.

Faþã în faþã cu istoria

Sã ne gândim un moment la
mãrturia profetului Daniel:

„În anul dintâi al domniei lui
[Dariu], eu, Daniel, am vãzut din
cãrþi  cã trebuia sã treacã
ºaptezeci de ani pentru dãrâ-
mãturile Ierusalimului, dupã
numãrul anilor, despre care
vorbise Domnul cãtre proorocul
Ieremia. ªi mi-am întors faþa
spre Domnul Dumnezeu, ca
sã-L caut cu rugãciune ºi cereri,
postind în sac ºi în cenuºã.”
(Daniel 9:2, 3).

În rugãciunea lui serioasã,
Daniel a recunoscut cã timpul
sclaviei poporului evreu era un
rezultat direct al cãlcãrii legii lui
Dumnezeu. El a fost adus la
Babilon când era tânãr ºi el ºi-a
adus aminte toate experienþe pe
care le-a fãcut cu Dumnezeu în
timpul captivitãþii. Acum, când
era deja om în vârstã, el cere
iertare atât pentru propriile sale
pãcate cât ºi pentru cele ale
poporului sãu. Ce mãrturie
frumoasã despre credincioºia ºi
devotamentul acestui bãrbat
credincios. Ce exemplu minunat
de altruism ºi sacrificiu pentru
toþi aceia pe care Dumnezeu îi
adusese în Babilon. O, dacã
poporul lui Dumnezeu de astãzi
ar studia Biblia cu acelaºi spirit
cu care Daniel a cercetat-o, dacã
bãrbaþii ºi femeile s-ar umili aºa
cum s-a umilit acest frate drag,
ce minune ar avea loc cu noi!
Poate cã Duhul lui Dumnezeu ne-
ar da o gurã ca a lui ca sã vorbim
despre solemnitatea timpului
nostru – poate cu cuvinte ca
acestea: „S-a împlinit vremea” –
care sã miºte sufletele serioase
din aceastã lume spre pocãinþã.

Timpul nostru în profeþie

„De aceea, când veþi vedea
urâciunea pustiirii, despre care a
vorbit proorocul Daniel, aºezatã
în locul sfânt, … atunci …”
(Matei 24:15,16).

Rãsunã aceste cuvinte în
mintea noastrã mai mult decât
oricând? Este acesta semnul cã
vremea noastrã se împlineºte ºi
cã trebuie sã ne acoperim faþa ca
Daniel? Este aceastã afirmaþie
semnul puternic care dovedeºte
cã ne aflãm în „Era lui Anti-
hrist”? Prefigureazã aceastã
afirmaþie eliberarea noastrã?
Simþim cã este privilegiul ºi
ocazia noastrã – ca cea mai
degradatã generaþie care a trãit
vreodatã pe pãmânt, dar transfor-
matã prin minunatul har al lui
Dumnezeu – de a arãta înaintea
întregului univers cã Dumnezeu
are dreptate iar Satan, nu?

Este aceasta misiunea ultimei
generaþii? Ne temem sã spunem
„nu” când ºase miliarde vor
spune „da”?

Acum este vremea sã arãtãm
înaintea lumii ce înseamnã „Era
Antihrist”. Toate evenimentele
profetice indicã la un timp când
întreaga lume se va aduna pentru
ultima bãtãlie, când „cei puþini”
vor umple lumea cu „învãþãtura
lor” ºi atunci un alt hristos – un
hristos fals – va fi descoperit iar
Satan, vechiul vrãjmaº al lui
Dumnezeu, îºi va exercita puterea
sã nimiceascã ultima sãmânþã de
bine de pe faþa pãmântului.
„Nimeni sã nu vã amãgeascã în
vreun chip; cãci nu va veni
înainte ca sã fi venit lepãdarea de
credinþã ºi de a se descoperi omul
fãrãdelegii, fiul pierzãrii,
protivnicul, care se înalþã mai
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presus de tot ce se numeºte
‚Dumnezeu’ sau de ce este
vrednic de închinare aºa cã se va
aºeza în Templul lui Dumnezeu,
dându-se drept Dumnezeu.”
(2 Tesaloniceni 2:3,4).

Sã vedem ce spune Spiritul
Profeþiei despre aceastã
problemã:

„Prin decretul ce impune
instituþia papalitãþii violând astfel
legea lui Dumnezeu, naþiunea
noastrã se va rupe cu totul de
neprihãnire. Când protestantis-
mul va întinde mâna peste abis,
pentru a prinde mâna puterii
romane, când va întinde mâna
pentru a da mâna cu spiritismul,
când, sub influenþa acestor
întreite uniri, þara noastrã va
respinge orice principiu al
Constituþiei ei, ca o conducere
protestantã ºi republicanã, ºi va
face legi pentru propagarea
falsurilor ºi înºelãciunilor papale,
atunci putem cunoaºte cã a venit
timpul pentru lucrarea prin
minuni a lui Satan ºi cã sfârºitul
este aproape.”2

E uºor a greºi

În ultimii ani, glasuri pro-
eminente din arena politicã a
protestantismului cu numele sunt
pe cale de a-ºi exprima tot mai
fãþiº nemulþumirea faþã de
Constituþia Statelor Unite, lucru
considerat a fi o cale de salvare a
naþiunii (ºi pânã la urmã a întregii
lumi). Cât de mult ne aminteºte
aceasta de comentariul lui Caiafa
din timpul lui Isus: „Atunci,
preoþii cei mai de seamã ºi fariseii
au adunat Soborul ºi au zis: ‚Ce
vom face? Omul acesta face
multe minuni. Dacã-L lãsãm aºa,
toþi vor crede în El ºi vor veni
romanii ºi ne vor nimici ºi locul
nostru ºi neamul.’ Unul din ei,

Caiafa, care era mare preot în
anul acela, le-a zis: ‚Voi, nu ºtiþi
nimic; oare nu vã gândiþi cã este
în folosul vostru sã moarã un
singur om pentru norod ºi sã nu
piarã tot neamul?’ Dar lucrul
acesta nu l-a spus de la el; ci,
fiindcã era mare preot în anul
acela, a proorocit cã Isus avea sã
moarã pentru neam.” (Ioan 11:47-
51). Cu acea ocazie, politica
guvernului avea sã fie modificatã
aºa încât viaþa curatã ºi
binefãcãtoare a lui Hristos, plinã
de bunãtate ºi adevãr sã fie
sacrificatã în favoarea unui grup
de ipocriþi religioºi. Nu va avea
loc foarte curând aceeaºi scenã în
faþa ochilor noºtri? Conducãtori
religioºi eminenþi din lumea
pretinsã protestantã nutresc
aceleaºi sentimente ca ºi Caiafa,
având aceeaºi concepþie despre
convertirea lumii prin mijloace
legislative opresive.

Glasul Romei

Dincolo de „prãpastie” se aude
un alt glas care este chiar mai
puternic decât oricând înainte –
glasul Romei. Este un glas care
rosteºte aceleaºi „vorbe de hulã
împotriva Celui Preaînalt”,
(Daniel 7:25) care a vorbit de-a
lungul istoriei, un glas care este
la fel de plin de aroganþã lipsitã
de ruºine, ca întotdeauna. Când
s-a aprobat pentru prima datã
Constituþia Statelor Unite, reacþia
papei a fost foarte agresivã:

“ ‘Papa Pius al IX-lea, în
scrisoarea sa enciclicã din 15
august 1854, a spus: <Doctrinele
sau fanteziile absurde ºi eronate
pentru apãrarea libertãþii de
conºtiinþã sunt o erezie dintre cele
mai primejdioase – o ciumã, care
dintre toate celelalte, este cea mai
de temut într-un stat>.’ ”3

Aversiunea papalã faþã de
libertatea de conºtiinþã a fost
reconfirmatã în ultimii ani în
cartea Cheile acestui sânge, unde
autorul romano-catolic Malachi
Martin, un apãrãtor înverºunat al
idealurilor ºi scopurilor papale,
vorbeºte împotriva a ceea ce el
numeºte „minimaliºti” –
minoritãþi religioase statornice.

Totuºi, prin harul lui
Dumnezeu, Constituþia Statelor
Unite, mai garanteazã încã
tuturor oamenilor dreptul de a
alege. Dar cel mai important este
faptul cã Dumnezeu Însuºi îl
asigurã pe om de acest drept,
când declarã în Biblie: „Iau astãzi
cerul ºi pãmântul martor
împotriva voastrã, cã þi-am pus
înainte viaþa ºi moartea,
binecuvântarea ºi blestemul.
Alege viaþa ca sã trãieºti tu ºi
sãmânþa ta.” (Deuteronomul
30:19).

Spiritul Profeþiei avertizeazã:
„Cei care fac eforturi sã

schimbe Constituþia ºi sã
promulge o lege care sã impunã
pãzirea duminicii nu îºi dau
seama care vor fi rezultatele. O
crizã stã chiar înaintea noastrã.”4

Isus ºtia!

Toate aceste lucruri se
întâmplã sub ochii lui Isus. El ºtia
de urâciunea pustiirii, de fiul
pierzãrii, omul fãrãdelegii, alter
christos – „un alt hristos”. El ºtia
de urâciunea lui Israel, cã ei Îl vor
lepãda pe Isus nu ca om, ci ca
Dumnezeu. Ei L-au recunoscut ca
pe un Mare Învãþãtor sau Rabi ºi
au fost înclinaþi sã-L primeascã
în calitate de Profet, dar atunci
când S-a numit Fiu al lui
Dumnezeu, aceasta a fost
suficient pentru ca sã-L omoare
ca hulitor. Când l-au primit pe
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Baraba simbolul lui antihrist în
locul Fiului Mântuirii, ei au
considerat acest lucru ca nefiind
hulã. Se pare cã declaraþia lor:
„Noi nu avem alt rege decât pe
Cezar,” i-a urmãrit de-a lungul
secolelor ca o umbrã pe conºtiinþa
lor. Dupã cum spunea Martin
Luther: „Nu este sigur ci
periculos sã lucrezi împotriva
conºtiinþei.” Ei au ºtiut cã Isus era
Fiul lui Dumnezeu, totuºi au
lucrat împotriva apelurilor
Duhului Sfânt, pânã când în cele
din urmã au fost învãluiþi în
întuneric.

Cea mai puternicã declaraþie
pe care a fãcut-o Isus cu privire
la antihrist ºi semnele timpului
nostru se gãseºte în Ioan 5:43:
„Eu am venit în Numele Tatãlui
Meu ºi nu Mã primiþi; dacã va
veni un altul, în numele lui însuºi,
pe acela îl veþi primi.”

În esenþã El a vrut sã spunã:
„Dacã voi veni ca Fiu al lui
Dumnezeu nu Mã veþi primi, dar
dacã altul vine ca Fiu al Lui
Dumnezeu (care de fapt este fiul
pierzãrii) îl veþi primi ca Fiu al
lui Dumnezeu.” Sã vedem cât de
uimitor s-a împlinit ºi încã se mai
împlineºte profeþia într-o mãsurã
tot mai mare:

„Tu eºti Pãstorul, Tu eºti
Medicul, Tu eºti Conducãtorul,
Tu eºti Gospodarul; ºi în cele din
urmã, Tu eºti un alt Dumnezeu
pe pãmânt” – Discursul lui
Christopher Marcellus în cea de-
a patra sesiune a Conciliului
Lateran, 1512 (ºi adresat Papei);
Istoria Conciliilor, Labbe ºi
Conssort, vol. 24, col.109.

„Noi deþinem pe acest pãmânt
locul Dumnezeului celui
Atotputernic” – Scrisoare
enciclicã, 29 iunie 1894, marea
enciclicã a lui Leo XIII, pag. 304.

În cartea sa, Cheile acestui
sânge, pag. 143, autorul romano-
catolic Malachi Martin afirmã:

„Dacã mâine sau sãptãmâna
viitoare, printr-o minune
neaºteptatã, se va înfiinþa un
guvern mondial, Biserica nu va
trebui sã fie supusã unei
schimbãri esenþiale pentru a-ºi
putea menþine poziþia dominantã
ºi a-ºi promova scopul ei global.”

Într-adevãr, se întâmplã exact
aºa cum a prevãzut Ioan, ucenicul
cel iubit, în Apocalipsa 13:3,4:
„Unul din capetele ei pãrea rãnit
de moarte; dar rana de moarte
fusese vindecatã. ªi tot pãmântul
se minuna dupã fiarã. ªi au
început sã se închine balaurului
pentru cã dãduse puterea lui
fiarei. ªi au început sã se închine
fiarei, zicând: ‚Cine se poate
asemãna cu fiara ºi cine se poate
lupta cu ea?’”

Nu mai e timp

Pe data de 8 octombrie 1871,
D. L. Moody a deschis o serie de
întruniri prevãzutã a dura o
sãptãmânã în Chicago, adunând
cea mai mare mulþime din istoria
oraºului. Tema lui era Atunci ce
sã facem cu Isus? În acea searã,
Moody a dat auditorului o
sãptãmânã sã se hotãrascã ce va
face cu Isus. Chiar în acea searã
o mare parte din Chicago a fost
distrusã de foc. Sute de oameni
au murit. Moody nu a reuºit sã
mai þinã adunãri în acel loc decât
cu 23 de ani mai târziu, la
aniversarea acelui mare incendiu.
Pe când privea asupra
ascultãtorilor în acea searã, a
spus:

„În urmã cu 23 de ani, am
fãcut cea mai mare greºealã din
viaþa mea. Am dat auditorului

timp o sãptãmânã sã se hotãrascã
ce va face cu Isus. Am cercetat
aceastã adunare ºi nu vãd nici un
singur suflet la care am predicat
în acea searã. Nu mã voi mai
întâlni niciodatã cu acele
persoane pânã nu se vor ridica
împotriva mea la judecatã…
Dacã nu aþi luat acea hotãrâre, nu
mai aºteptaþi încã o zi, nici mãcar
o orã.”

„Ca unii care lucrãm
împreunã cu Dumnezeu, vã
sfãtuim sã faceþi aºa ca sã nu fi
primit în zadar harul lui
Dumnezeu. Cãci El zice: ‚La
vremea potrivitã, te-am ascultat,
în ziua mântuirii, te-am ajutat.
Iatã cã acum este vremea
potrivitã; iatã cã acum este ziua
mântuirii.’ ” (2 Corinteni 6:1,2).

Deci, iubiþii mei prieteni, dacã
astãzi acelaºi Isus bate gingaº la
uºa inimii voastre, nu spuneþi:
„nu avem alt prieten decât pe
Cezar”. Nu vã asumaþi acest mare
risc. Suntem aproape de
momentul când Mântuitorul
nostru vine sã-ºi recunoascã
poporul Sãu ºi trebuie sã fim gata
sã ne împotrivim fiarei în puterea
Duhului Sfânt. Biserica lui
Dumnezeu sã spunã:

„Ferice de cei ce îºi spalã
hainele, ca sã aibã drept la pomul
vieþii ºi sã intre pe porþi în
cetate.” (Apocalipsa 22:14).

Referinþe:

1. Parabolele Domnului, pg.138.
2. Testimonies, vol.5., pg.445.
3. Marea luptã, pg.563.
4. Testimonies, vol.5, pg.742.
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Adesea, Isus petrecea
timp singur în
Ghetsimani ca sã se

odihneascã ºi sã primeascã noi
puteri prin rugãciune. Totuºi într-o
noapte, totul era diferit. Inima Sa
era tulburatã iar El Se simþea ca ºi
cum ar fi fost exclus din prezenþa
Tatãlui Sãu.

Lãsând pe ceilalþi ucenici ai Sãi
afarã lângã grãdinã, El i-a rugat pe
Petru, Iacov ºi Ioan sã se roage
pentru ei ºi pentru El. Aceºtia trei
erau prieteni apropiaþi ºi au fost
martori la slava lui Hristos pe
Muntele Schimbãrii la Faþã. Ei
vãzuserã cum a vorbit Isus lui
Moise ºi Ilie ºi au auzit glasul lui
Dumnezeu rãsunând din ceruri.
Hristos dorea sã ºtie cã acum ei
erau aproape de El, ºi a spus: „Staþi
aici ºi vegheaþi împreunã cu Mine.”

În aceastã noapte totul era în joc.
Ispititorul venise pentru a da ultima
sa loviturã teribilã. Totul depindea
de rezultatul acestei lupte. ªi chiar
în ceasul acela Isus S-a întors la
locul unde îi lãsase pe prietenii Sãi,
numai ca sã-i gãseascã dormind.

Cât de mult ar fi fost încurajat
Hristos dacã i-ar fi gãsit rugân-
du-se, dar ei nu au ascultat de
cererea Sa repetatã: „Vegheaþi ºi
rugaþi-vã.”

Ucenicii care dormeau s-au
trezit când au recunoscut glasul lui

Isus. Hristos i-a zis lui Petru:
„Simone, dormi?” „N-ai putut sã
veghezi un ceas?” „Vegheaþi ºi
rugaþi-vã, ca sã nu cãdeþi în ispitã.”
Clipa grozavã sosise, ceasul care
avea sã hotãrascã soarta lumii, dar
ucenicii dormeau. Isus a dat de
multe ori avertismentul: „Vegheaþi
ºi rugaþi-vã ca sã nu cãdeþi în
ispitã.” (Matei 26:41). Acele
cuvinte reprezintã o avertizare
pentru toþi cei care doresc sã stea
credincioºi ºi tari în credinþã.
Nimeni nu este în siguranþã nici o
zi, nici mãcar o orã fãrã rugãciune.
Numai vegherea ºi rugãciunea ne
garanteazã siguranþa.

„Nimeni nu poate fi un creºtin
fericit dacã nu este un creºtin
veghetor. Cel care biruie trebuie sã
vegheze; pentru cã Satan se luptã
ca prin momeli lumeºti, prin
rãtãciri ºi superstiþie sã-i câºtige pe
urmaºii lui Hristos de partea lui. Nu
este de ajuns sã evitãm pericolele
vizibile ºi miºcãrile periculoase ºi
nedemne.”1

„Unele lucruri îndoielnice pot
pãrea lucruri bune, dar ele trebuie
studiate cu multã rugãciune, pentru
cã ele sunt mecanismele amã-
gitoare ale vrãjmaºului pe care le
foloseºte pentru a conduce sufletele
pe o cale care este atât de aproape
de calea adevãrului încât de abia
poate fi deosebitã de calea care

duce spre sfinþenie ºi cer. Dar
ochiul credinþei îºi dã seama cã ea
se abate de la calea cea dreaptã,
deºi acest lucru este aproape
imperceptibil. La început, se poate
crede cã este cea dreaptã, dar dupã
o vreme se va vedea cã se abate
mult de la calea siguranþei, de la
calea care duce la sfinþenie ºi la
cer.”2

„Prin faptul cã a dormit când
Isus i-a poruncit sã vegheze ºi sã
se roage, Petru a pregãtit calea
pentru marele sãu pãcat. Dormind
în acel ceas critic, toþi ucenicii au
suferit o mare pierdere. Hristos ºtia
prin ce încercãri grele urmau sã
treacã ei. El ºtia cum avea sã
lucreze Satan ca sã le paralizeze
simþurile ca sã nu fie pregãtiþi
pentru încercare. Din aceastã cauzã
i-a avertizat El. Dacã ar fi petrecut
acel timp în grãdinã veghind ºi
rugându-se, Petru nu ar fi fost lãsat
sã depindã de puterea lui slabã. El
nu L-ar fi tãgãduit pe Domnul lui.
Dacã ucenicii ar fi vegheat
împreunã cu Hristos în timpul
agoniei Sale, ei ar fi fost în stare sã
priveascã suferinþa Lui pe cruce. Ei
ar fi înþeles într-o oarecare mãsurã
natura chinului Sãu copleºitor. Ei ar
fi putut sã-ºi aminteascã cuvintele
Sale prin care a prezis suferinþele,
moartea ºi învierea Sa. În mijlocul
întunericului ceasului  cel mai greu

Vegheaþi, rugaþi-vã ºi lucraþi

H. Woywod – Germania

Vineri, 13 decembrie 2002
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al încercãrii, câteva raze de
speranþã ar fi luminat întunericul
ºi le-ar fi susþinut credinþa.”3

Este atât de important sã veghem
ºi sã ne rugãm. Trebuie sã ne luãm
timp sã ne gândim profund care sunt
adevãratele noastre motive ºi fapte.
„Pe voi înºivã încercaþi-vã dacã
sunteþi în credinþã. Pe voi înºivã
cercaþi-vã. Nu recunoaºteþi voi cã
Isus Hristos este în voi? Afarã numai
dacã sunteþi lepãdaþi.” (2 Corinteni
13:5).

Puterea rugãciunii continue

Biblia ne oferã multe exemple
de oameni care s-au rugat cu
stãruinþã ºi continuu. Când se ruga,
Ilie se prindea de fãgãduinþele
cerului ºi rãmânea în rugãciune
pânã când rugãciunile lui primeau
rãspuns. El nu a aºteptat sã
primeascã dovada faptului cã
Dumnezeu l-a auzit, ci a fost gata
sã riºte totul la cel mai mic semn
al favorii divine. Tot ce a putut face
cu ajutorul lui Dumnezeu, oricare
dintre noi putem face în serviciul
Domnului.

Iacov a fost biruitor în noaptea
luptei sale cu Îngerul pentru cã
poseda perseverenþã ºi hotãrâre.
Experienþa biruinþei sale trebuie sã
devinã a noastrã. „Cele mai mari
biruinþe ale bisericii lui Hristos sau
ale creºtinului individual nu sunt
cele câºtigate cu ajutorul talentului
sau educaþiei, sau al bogãþiei ºi
favorii oamenilor. Ele sunt acele
biruinþe care sunt câºtigate în
camera de audienþã cu Dumnezeu,
când credinþa stãruitoare pânã la
agonie se prinde de braþul cel tare
al puterii.”4

Biserica timpurie

Creºtinii Noului Testament erau
creºtini ai rugãciunii. Prima

bisericã a primit botezul Duhului
Sfânt în timpul unei adunãri de
rugãciune de Rusalii. În epistole
citim de asemenea cã ucenicii
cãutau în mod constant comu-
niunea cu Dumnezeu în rugãciune
în timp ce duceau solia despre Isus
în toatã lumea. Vezi Faptele
Apostolilor 2:42.

Rugãciunea este în miezul
serviciilor divine ale bisericii.
Desigur cã noi toþi ºtim acest lucru.
Dar deþine rugãciunea într-adevãr
acel rol vital pe care ar trebui sã-l
deþinã în închinarea noastrã? Sau
a fost redusã la o formã searbãdã
pe care o folosim pentru a deschide
ºi închide serviciile divine?

Rugãciunea puternicã

Isus a câºtigat putere din
rugãciunile pe care le înãlþa lui
Dumnezeu în favoarea ucenicilor
Sãi. El îl lua pe fiecare în parte ºi
se ruga Tatãlui pentru el. El a
mijlocit ºi mijloceºte de asemenea
ºi pentru tine zicând: „M-am rugat
pentru tine.”

Isus ne-a arãtat în viaþa Sa cum
Se ruga. El S-a rugat în pustiu când
diavolul L-a ispitit ºi s-a luptat
pentru sufletul Sãu.  El S-a rugat
în noaptea de dinaintea zilei când
i-a chemat pe ucenicii Sãi. El S-a
rugat toatã noaptea înainte de a-l
vindeca pe bãiatul posedat de
demoni ºi înainte de cea mai mare
minune a Sa – învierea lui Lazãr.
El nu a dorit sã facã nimic fãrã a se
ruga mai întâi.

Astãzi, se pare cã mulþi fraþi ºi
multe surori cred cã sunt prea
ocupaþi ca sã-ºi mai ia destul timp
sã se roage. Dar rugãciunea a fost
o sursã permanentã de putere
pentru Isus. „A doua zi dimineaþa,
pe când era încã întuneric, Isus S-
a sculat, a ieºit ºi S-a dus într-un

loc pustiu ºi se ruga acolo.”
(Marcu 1:35).

Rugându-ne pentru alþii

Când ne rugãm pentru alþii, Isus
ne aratã cã mai întâi trebuie sã ne
apropiem mai mult de El. Prin
mijlocirea pentru tovarãºii noºtri
noi devenim mai conºtienþi de
propriile noastre pãcate – pãcate pe
care Isus ar dori sã le îndepãrteze
din viaþa noastrã. Atunci putem
recunoaºte: „O, Doamne, nu m-am
vãzut niciodatã în felul acesta.
Dacã sunt într-adevãr aºa, ºi dacã
amãrãciunea, invidia ºi mândria
mea stau între Tine ºi mine, O,
Doamne, atunci îndepãrteazã totul
aºa încât sã pot deveni un alt om ºi
Tu sã mã poþi atrage la Tine.”

De ce este nevoie sã ne rugãm
pentru alþii? Nu doreºte Dumnezeu
deja sã-i salveze? Nu face tot ce-I
stã în putere, chiar dacã nu-I cerem
acest lucru? Sigur cã face, dar
rugãciunea nu numai cã mãreºte
dragostea noastrã pentru cei pentru
care ne rugãm, ºi dragostea lor
pentru noi, dar ne mãreºte ºi
credinþa ºi ne oferã o experienþã
mai înaltã cu Dumnezeu. Nu putem
înþelege în detaliu ce poate sã facã
rugãciunea, dar acest lucru nu ar
trebui sã ne descurajeze. De
asemenea, nu înþelegem totul
despre electricitate dar aceasta nu
ne reþine sã folosim avantajele
luminii, încãlzirii ºi energiei
electrice.

Rugãciune comunã

Pe lângã mijlocirea pentru
persoane particulare, noi trebuie
sã ascultãm de sfatul lui Isus din
Matei 18:19, 20: „Vã mai spun
iarãºi cã, dacã doi dintre voi se
învoiesc pe pãmânt sã cearã un
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lucru oarecare, le va fi dat de Tatãl
Meu care este în ceruri. Cãci acolo
unde sunt doi sau trei adunaþi în
Numele Meu, sunt ºi Eu în
mijlocul lor.”

Ellen White recomandã: „De
ce nu se adunã doi sau trei
împreunã ºi nu se roagã lui
Dumnezeu pentru salvarea unei
persoane anumite, ºi apoi pentru
alta?”5

Micile grupe de rugãciune
reprezintã baza rugãciunilor cu
succes ale bisericii fãcute pentru
alte persoane. Convertirile nu se
întâmplã pur ºi simplu ci au loc
într-un mod supranatural. Un
vânzãtor poate convinge pe cineva
sã cumpere o maºinã nouã. Un
agent imobiliar poate trezi
interesul pentru o casã nouã.
Aceºti vânzãtori pot avea succes
prin anumite metode. Dar numai
Dumnezeu poate converti un
suflet. Rugãciunea este o parte din
lucrarea de evanghelizare a
semenilor noºtri.

Dacã aruncãm o scurtã privire
asupra adunãrii de rugãciune din
Faptele Apostolilor 4:24-31, vom
descoperi o prezentare detaliatã a
cea ce a avut loc în timpul primei
biserici. Petru ºi Ioan fuseserã
prinºi ºi duºi într-o închisoare
pentru cã predicaserã adevãrul.
Consiliul iudeilor le poruncise sã
nu mai vorbeascã ºi sã nu mai
predice niciodatã în numele lui
Isus. Dupã ce au fost eliberaþi ei s-
au întors la credincioºi ºi le-au spus
despre lucrurile cu care au fost
ameninþaþi. Care a fost reacþia?
Când credincioºii au auzit acel
lucru, ei au cãutat comuniunea cu
Dumnezeu ºi „au ridicat glasul toþi
împreunã cãtre Dumnezeu”.
(Faptele Apostolilor 4:24).

Ei ºi-au început rugãciunea
recunoscând puterea lui Dum-
nezeu care a creat totul. ªi care a

fost rezultatul rugãciunilor lor? În
versetul 31 se spune: „Toþi s-au
umplut de Duhul Sfânt ºi vesteau
cuvântul lui Dumnezeu cu
îndrãznealã”.

Acelaºi Dumnezeu are acelaºi
scop ºi aceeaºi dorinþã astãzi, ca
marginile pãmântului sã audã
vestea bunã a lui Isus. Când noi,
ca popor al lui Dumnezeu, aducem
rugãciunile noastre la unison cu
pulsul inimii lui Dumnezeu ºi-L
rugãm sã ne dea hotãrâre pentru a
putea atinge scopurile sale, atunci
ºi noi vom experimenta puterea Sa
lucrând în biserica lui Isus Hristos.

Trei lucruri importante în viaþa
creºtinã

Dacã nu dorim ca Satan sã ne
biruiascã, atunci este important: sã
veghem, sã ne rugãm ºi sã lucrãm.

Rugãciunea ºi vegherea sunt
necesare pentru a putea creºte în
evlavie. Niciodatã nu a existat în
viaþa ta un timp mai important ca
acesta. Te poþi simþi în siguranþã
numai dacã veghezi, te rogi ºi
lucrezi continuu. Numai aceste
trei caracteristici te pot apãra de
cursele lui Satan. Acum trebuie sã
veghem ºi sã ne rugãm ca
niciodatã mai înainte ºi sã refuzãm
sã devenim nepãsãtori ºi
indiferenþi. Toþi cei care-L
mãrturisesc pe Hristos trebuie sã
vegheze, sã se roage pentru a pãzi
uºa cãtre inima lor.

Fã din Isus prietenul tãu

Ar trebui sã venim la Isus ºi
sã-I spunem toate nevoile ºi
durerile noastre. Putem sã aducem
înaintea Lui atât micile noastre
îngrijorãri ºi probleme cât ºi
greutãþile noastre mai mari. Ar
trebui sã aducem în rugãciune

înaintea Domnului toate temerile
ºi preocupãrile noastre care ne
produc îngrijorare. Când simþiþi cã
aveþi nevoie de prezenþa
Domnului peste tot ºi la fiecare
pas, atunci chiar Satan va fi limitat
în ocaziile de a vã supãra cu
ispitele sale. El nu are decât o
singurã dorinþã ºi încearcã din
greu sã vã þinã pe voi ºi gândurile
voastre departe de cel mai bun ºi
mai înþelegãtor Prieten al vostru.

Lucrând

Ce putere a zguduit lumea în
timpul reformei lui Martin
Luther? A fost puterea rugãciunii.
Slujitorii lui Dumnezeu ºi-au pus
picioarele în tãcere sfântã pe
Stânca fãgãduinþei. În timpul
procesului de la Augsburg, Luther
nu a uitat niciodatã sã dedice în
fiecare zi trei ore rugãciunii – în
mod special în timpul zilei cel mai
favorabil studiului.

„În intimitatea cãmãruþei sale
retrase, el era auzit revãrsându-ºi
sufletul înaintea lui Dumnezeu în
cuvinte pline de adoraþie, teamã
ºi speranþã ca atunci când cineva
vorbeºte cu un prieten.” ‚ªtiu cã
Tu eºti Tatãl ºi Dumnezeul nostru,’
spunea el, ‚ºi cã Tu îi vei împrãºtia
pe persecutorii copiilor Tãi; cãci
Tu Însuþi eºti expus împreunã cu
noi. Toatã aceastã lucrare este a Ta
ºi numai pentru cã Tu ne-ai
constrâns am pus umãrul la ea.
Apãrã-ne atunci, o, Tatã!’ ”6

Moto-ul lui Luther era:
„Rugaþi-vã ºi lucraþi.” El era
conºtient cã era dependent
continuu de ajutorul divin ºi s-a
apropiat de Dumnezeu în
rugãciune ºi umilinþã adâncã în
fiecare zi.

Nici unul care este umplut cu
dragostea lui Hristos nu poate sta
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fãrã sã lucreze. Fiecare zi ne aduce
mai aproape de sfârºit. Oamenii
cu care venim în contact în fiecare
zi au nevoie de ajutorul nostru.
Poate cã ei se aflã într-o astfel de
stare emoþionalã încât un cuvânt
întipãrit de Duhul Sfânt la
momentul potrivit îºi va atinge
scopul. Mâine poate cã unii din
aceºti oameni vor fi deja undeva
unde s-ar putea sã nu mai ajungem
niciodatã la ei. Ce eforturi facem
ca sã-i câºtigãm pentru Hristos?

Toþi cei care Îl iubesc pe
Dumnezeu din toatã inima trebuie
sã ºtie cã putem sã lucrãm numai
cât timp este ziuã. Isus spune:
„Vine noaptea când nimeni nu va
mai putea sã lucreze”. (Ioan 9:4).

El aratã de asemenea clar cã noi
trebuie sã-L aºteptãm dar nu în
trândãvie, ci lucrând cu sârguinþã.

„ªi veþi fi martorii Mei”
(Faptele Apostolilor 1:8). Dacã-L
iubim pe Isus, ne va plãcea sã
trãim pentru El, sã aducem
darurile noastre de mulþumire ºi
sã lucrãm pentru El. Aceastã
lucrare nu va fi grea; vom dori sã
suferim durere, necaz ºi sacrificiu
ºi vom înþelege dorinþa Sa de a
aduce mântuirea întregii omeniri.

Folosiþi toate ocaziile

Dumnezeu ne-a dat multã
pricepere, dar noi nu þinem pasul
cu providenþele Sale. Isus ºi
îngerii Sãi lucreazã neîncetat.
Aceastã lucrare înainteazã, dar,
din pãcate, noi ne oprim adesea iar
lucrarea încredinþatã nouã se
opreºte. Dacã am urma cu
credincioºie providenþa lui
Dumnezeu mai îndeaproape, am
pãºi imediat pe fiecare cale care
se deschide înaintea noastrã ºi am
folosi fiecare avantaj pe care îl
avem.

Lumina trebuie sã ajungã la
lume ca sã poatã fi rãspânditã. Isus
spune: „Voi sunteþi lumina lumii.”
Din pãcate, în mijlocul nostru
s-au furiºat trândãvia ºi necre-
dinþa. Ele ne reþin de la a ne face
lucrarea datã de Dumnezeu pentru
salvarea sufletelor.  Dar Dumne-
zeu are nevoie de bãrbaþi, femei,
tineri ºi copii care sã arunce
sãmânþa de-a lungul tuturor
apelor ºi sã foloseascã toate
ocaziile pe care le au. Vezi
Eclesiastul 11:4, 6.

Cei care nu au curaj, care se
tem ºi ezitã sã meargã înainte –
care doresc sã vadã clar fiecare pas
dinainte pe cale, sunt acum fãrã
valoare în rãspândirea adevãrului.

„Dacã ne-am da seama cu câtã
sârguinþã a lucrat Isus ca sã
semene sãmânþa evangheliei în
lume, noi, cei care trãim aproape
de încheierea timpului de probã,
am lucra neobosit sã dãm
sufletelor care pier pâinea vieþii.
De ce suntem atât de reci ºi
indiferenþi? De ce sunt inimile
noastre atât de greu impre-
sionabile? De ce nu doriþi sã vã
dedicaþi lucrãrii cãreia Hristos ªi-
a consacrat viaþa? Trebuie fãcut
ceva pentru a vindeca indiferenþa
grozavã care a pus stãpânire pe
noi. Sã ne plecãm capetele în
umilinþã când vedem cât de puþin
am fãcut din ceea ce am fi putut
face ca sã semãnãm sãmânþa
adevãrului.”7

Întreita solie îngereascã este
solia care trebuie rãspânditã peste
tot în zilele noastre. Toþi cei care
cred în ea trebuie sã înceapã sã
lucreze – toþi, indiferent dacã sunt
tineri sau bãtrâni, trebuie sã
participe la aceasta, aºa cum a spus
Isus: „Veþi fi martorii Mei.”

„Fraþilor, ieºiþi cu Bibliile
voastre, vizitaþi-i pe oameni la
gura sobei, citiþi cuvântul lui

Dumnezeu familiei ºi toþi cei care
voiesc, sã intre. Mergeþi cu o
inimã pocãitã ºi cu încredere
statornicã în harul ºi mila lui
Dumnezeu, ºi faceþi ce puteþi.”8

De ce nu vã plecaþi astãzi în
rugãciune -  de vreme ce ºtiþi cã
Dumnezeu doreºte sã vã
foloseascã drept soli pentru a
ajunge la oameni, ºi sã vã dedicaþi
încã o datã lui Isus? De ce nu vã
rugaþi ca Duhul Sãu sã punã pe
deplin stãpânire pe voi? De ce
nu-L rugaþi pe Dumnezeu sã vã
deschidã ochii sã vedeþi sufletele
pierdute din jurul vostru – aºa
încât mântuirea lor sã devinã mai
importantã pentru voi?

Dragi fraþi ºi surori, dragi
prieteni, fie ca Duhul lui
Dumnezeu sã lucreze la inimile
noastre acum ºi noi sã ne rugãm
aºa cum se ruga biserica primarã.
Sã ne rugãm ca sã putem veghea
continuu aºa încât ultima rãmãºiþã
sã poatã fi gãsitã credincioasã ºi
lucrarea de mântuire sã se
termine. Isus, Mântuitorul nostru,
va veni pe norii cerului ca sã-ªi
ia copiii acasã. Cu o dragoste de
neexprimat Isus le ureazã bun
venit celor credincioºi Lui…
Pentru Mântuitorul este o bucurie
de nedescris sã-i aibã cu El în
împãrãþia slavei pe toþi, mântuiþi
– mântuiþi pentru veºnicie prin
marea Sa suferinþã ºi jertfã. Amin!

Referinþe:

1. Testimonies, vol.8, pg.76.
2. Mãrturii pentru predicatori,
    pg.229 eng.
3. Hristos, Lumina lumii, pg.525.
4. Patriarhi ºi profeþi, pg.227.
5. Testimonies, vol.7, pg.12.
6. Marea luptã, pg.207.
7. Testimonies, vol.8, pg.34.
8. The Review and Herald,
   13 noiembrie 1833.
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La începutul creaþiunii nu
exista ploaie. „Fiindcã
Domnul Dumnezeu nu

dãduse încã ploaie pe pãmânt ºi
nu era nici un om ca sã lucreze
pãmântul. Ci un abur se ridica de
pe pãmânt ºi uda toatã faþa
pãmântului.” (Genesa 2:5,6).
Când, din cauza pãcatului
omului, Dumnezeu a trimis
potopul, apele nu au adus numai
nimicirea, ci ºi curãþirea. (Vezi 1
Petru 3:20, 21).

Când izraeliþii s-au stabilit în
Þara Fãgãduinþei ºi poporul a
început sã cultive pãmântul ºi sã
semene grâne, Dumnezeu a
promis: „Vã voi trimite ploi la
vreme, pãmântul îºi va da roadele
ºi pomii de pe câmp îºi vor da
rodurile.” (Leviticul 26:4).
Aceastã fãgãduinþã s-a împlinit
timp de multe secole. Cei care se
bazau pe recoltele fermelor lor nu
au fost niciodatã dezamãgiþi în
eforturile lor. Ei semãnau
sãmânþa ºi aºteptau ca ploaia sã
cadã la vremea potrivitã, ploaia
timpurie ºi ploaia târzie. „ªi voi,
copii ai Sionului, bucuraþi-vã ºi
veseliþi-vã în Domnul, Dumne-
zeul vostru, cãci El vã va da
ploaie la vreme, vã va trimite
ploaie timpurie ºi târzie, ca
odinioarã.” (Ioel 2:23).

„În Orient ploaia timpurie
cade în timpul semãnatului. Este
necesarã pentru ca sãmânþa sã
germineze. Vlãstarul gingaº
rãsare sub influenþa ploii
fertilizatoare. Ploaia târzie, care
cade aproape de sfârºitul
anotimpului, coace bobul ºi-l
pregãteºte pentru secerat.”1

Simbolismul spiritual al ploii

„Sã cunoaºtem, sã cãutãm sã
cunoaºtem pe Domnul! Cãci El
Se iveºte ca zorile dimineþii ºi
va veni la noi ca o ploaie, ca
ploaia târzie ºi timpurie, care
udã pãmântul!” (Osea 6:3 – eng.)

„Dumnezeu foloseºte aceste
procese din naturã pentru a
simboliza lucrarea Duhului
Sfânt. Dupã cum roua ºi ploaia
sunt date la început pentru a face
ca sãmânþa sã germineze, la fel
Duhul Sfânt este dat pentru a
realiza procesul creºterii
spirituale, de la o etapã la alta.
Coacerea bobului reprezintã
încheierea lucrãrii harului lui
Dumnezeu în suflet. Prin puterea
Duhului Sfânt imaginea moralã
a lui Dumnezeu trebuie
desãvârºitã în caracter. Noi
trebuie sã fim pe deplin
transformaþi asemenea lui
Hristos.”2

Nici un alt element din naturã
în afarã de ploaie nu putea
reprezenta mai bine lucrarea
Duhului Sfânt în inimile
omeneºti. Dupã multã vreme de
secetã pãmântul se usucã de tot,
vegetaþia se veºtejeºte, frunzele
se îngãlbenesc ºi se usucã iar
aerul este sufocant. Cei care
trãiesc la câmp devin triºti ºi
abãtuþi iar mulþi renunþã la a mai
lucra pãmântul. În astfel de
împrejurãri nici o sãmânþã nu
poate încolþi, creºte sau da roade,
indiferent cât de bunã este ea.
Câmpurile îºi pierd frumuseþea
lor naturalã iar natura însãºi este
sufocatã. Dar atunci când ploaia
doritã vine, mediul care mai
înainte fusese neproductiv devine
verde, frumos, abundent ºi plin
de viaþã.

Aºa se întâmplã cu persoana
care este afundatã în pãcat ºi în
necunoºtinþã faþã de lucrurile
spirituale ºi care nu cunoaºte
dragostea lui Dumnezeu. El sau
ea nu a fost atinsã încã de harul
mântuitor al lui Isus ºi nu a
experimentat încã puterea
transformatoare a Duhului Sfânt.
El sau ea este asemenea unui
pãmânt sterp, lipsit de viaþã.
Inima asprã este insensibilã faþã
de manifestãrile bunãtãþii ºi
dragostei lui Dumnezeu. Dar
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când cineva începe sã primeascã
primele picãturi de rouã cereascã,
Duhul Sfânt pãtrunde în inima
neînduplecatã, chiar dacã la
început, acest lucru se întâmplã
doar la suprafaþã. Începe lucrarea
de înmuiere ºi pe mãsurã ce
sufletul se supune influenþei
sfinþitoare a  Duhului Sfânt,
transformarea devine vizibilã.
Dupã cum ploaia schimbã puþin
câte puþin bulgãrele tare într-un
pãmânt roditor, la fel se întâmplã
ºi cu  oamenii care primesc
manifestarea Duhului Sfânt în
inima lor împietritã, înmuind-o,
fãcând-o blândã, plãcutã,
mulþumitã ºi fericitã. Faþa lor
strãluceºte iar noua experienþã
din viaþa lor le aduce pace în
inimã. Semnele rãutãþii ºi ale
pãcatului dispar încet iar
înfãþiºarea lor se schimbã dupã
asemãnarea Sa.  Puterea Duhului
lui Dumnezeu transformã ceea ce
este uscat în umiditate, ariditatea
în izvoare bogate de roade bune.
Are loc o schimbare totalã a firii
pãmânteºti în firea spiritualã iar
din suflet rãsar roade spirituale.
Vezi Galateni 5:17-24.

Prima ploaie spiritualã

Domnul a promis sã reverse
putere asupra copiilor Sãi prin
Duhul Sãu la vremea potrivitã, ºi
pentru o lucrare specialã, aºa cum
este descoperit în Ioel 2:28-32.

Poporul evreu ar fi putut fi
binecuvântat cu aceastã
fãgãduinþã minunatã, dar, pentru
cã L-au lepãdat pe Isus Hristos,
au lepãdat ºi puterea Duhului
Sfânt care ar fi venit asupra lor.
Astfel Dumnezeu S-a întors cãtre
o altã clasã, la început compusã
doar din câþiva bãrbaþi ºi femei.
Aceºtia erau suflete credincioase

ºi sincere, gata sã se supunã pe
deplin voinþei lui Dumnezeu. Ei
erau niºte persoane umile,
neînvãþate, fãrã nici un prestigiu
social sau politic, care aveau
nevoie de acea putere specialã ca
sã îndeplineascã acea Mare
Însãrcinare. Vezi Matei 28:20.

Cum avea sã se împlineascã
fãgãduinþa lui Dumnezeu, „Voi fi
întotdeauna cu voi”? Isus a
promis: „Totuºi vã spun adevãrul:
vã este de folos sã mã duc; cãci,
dacã nu Mã duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar dacã Mã
duc, vi-L voi trimite. ªi când va
veni El, va dovedi lumea
vinovatã în ce priveºte pãcatul,
neprihãnirea ºi judecata.” (Ioan
16:7, 8).

Dupã înãlþarea lui Hristos,
ucenicii au fost încurajaþi de
fãgãduinþa unui Mângâietor care
avea sã vinã. (Vezi Faptele
Apostolilor 1:8). Dar ei nu ºi-au
petrecut timpul de aºteptare în
trândãvie. Ei ºi-au umilit inimile,
ºi-au mãrturisit toate pãcatele ºi
s-au împãcat unii cu alþii. Ei s-au
adunat ca sã-ºi aminteascã de
instrucþiunile Învãþãtorului lor, sã
se roage, sã-L preamãreascã ºi
sã-L slãveascã pe Dumnezeu.”
Vezi Faptele Apostolilor 2:1-8.

Cei care cãutau cu seriozitate
sã facã pregãtirea necesarã au
primit confirmarea acceptãrii
divine. Duhul Sfânt S-a coborât
asupra lor cu putere fãrã mãsurã,
ºi ei au fost fãcuþi potriviþi pentru
marea lucrare de predicare a
evangheliei.

Rezultatele imediate ale
ploii timpurii

Rezultatele acestei manifestãri
minunate a puterii lui Dumnezeu
au fost vãzute imediat. Mii au

primit solia ºi au fost bine
întemeiaþi în credinþã. Vezi
Faptele Apostolilor 6:7; 11:21.

În felul acesta, biserica
apostolicã, fãrã bani, fãrã case de
rugãciune, fãrã sprijinul statului
sau al societãþii, fãrã a avea în
mijlocul lor mari personalitãþi sau
doctori în ºtiinþã, întemeiatã doar
pe temelia credinþei apostolice a
devenit o fortãreaþã puternicã.
Temelia creºtinismului a fost
pusã pentru totdeauna prin
puterea Duhului Sfânt.

Fãgãduinþa este pentru
timpul sfârºitului

Când ªi-a adunat din nou
poporul în 1844 prin întreita solie
îngereascã, Dumnezeu a dorit sã-
ªi manifeste încã o datã puterea
prin revãrsarea Duhului Sfânt
asupra lor. Aceasta i-ar fi fãcut în
stare sã dea omenirii ultima
avertizare ºi i-ar fi pregãtit pentru
terminarea lucrãrii evanghelice ºi
pentru sfârºitul lumii, în
împlinirea a ceea ce stã scris în
Faptele Apostolilor 2:14-20.
Spiritul Profeþiei ne spune:

”Dacã toþi cei care au
participat la lucrarea din 1844 ar
fi primit a treia solie îngereascã
ºi ar fi vestit-o în puterea Duhului
Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu
putere prin eforturile lor. Un
torent de luminã ar fi fost revãrsat
asupra lumii. Locuitorii pãmân-
tului ar fi fost avertizaþi cu ani în
urmã, lucrarea s-ar fi sfârºit iar
Hristos ar fi venit pentru rãs-
cumpãrarea poporului Sãu.”3

Patruzeci ºi patru de ani mai
târziu, în 1888, la Conferinþa
Generalã þinutã în Minneapolis,
Dumnezeu a dorit din nou sã
reverse Duhul Sãu Sfânt asupra
celor adunaþi. „Domnul în marea
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Sa bunãtate a trimis o solie foarte
preþioasã la poporul Sãu prin
prezbiterii Waggoner ºi Jones.
Aceastã solie trebuia sã-L arate
într-un mod mai clar lumii pe
Mântuitorul înãlþat, jertfa pentru
pãcatele lumii întregi. Ea
prezenta îndreptãþirea prin
credinþa în Garantul; îi invita pe
oameni sã primeascã neprihã-
nirea lui Hristos, care se
manifestã prin ascultare de toate
poruncile lui Dumnezeu. Mulþi Îl
pierduserã din vedere pe Isus. Ei
aveau nevoie sã aibã ochii
orientaþi spre persoana Sa divinã,
spre meritele Sale ºi dragostea Sa
neschimbãtoare faþã de familia
omeneascã. Toatã puterea este
datã în mâinile Lui, ca sã dea
daruri bogate oamenilor,
acordând darul nepreþuit al
propriei Sale neprihãniri
agentului uman lipsit de ajutor.
Aceasta este solia care Dum-
nezeu a poruncit sã fie datã lumii.
Ea este a treia solie îngereascã,
care trebuie vestitã cu glas tare ºi
însoþitã de revãrsarea Duhului
Sãu într-o mãsurã bogatã.”4

Deºi marea majoritate nu a
înþeles ºi nu a primit solia, cei
puþini care au primit-o, au primit
putere sã înceapã o miºcare
reformatoare în bisericã. Când
mai târziu, a avut loc criza
menþionatã în Mãrturii cãtre
predicatori, pg. 514 eng.,
supunând biserica unei încercãri,
s-au definit aceste douã clase prin
acþiunile lor, nu numai înaintea
bisericii, ci ºi în faþa autoritãþilor
lumii. În timp ce o mare clasã a
ales sã sprijine greºeala de a
comite „trãdare faþã de împãrãþia
lui Hristos,”5 o minoritate a rãmas
credincioasã pe platforma
adevãrului, fãrã sã oscileze,
alegând sã-L slujeascã mai

degrabã pe Dumnezeu decât pe
oameni. Misiunea de a lumina
lumea poate fi îndeplinitã cu
succes numai de cei care iubesc
„poruncile lui Dumnezeu” ºi au
„credinþa lui Isus” (Apocalipsa
14:12). Cei care sunt reprezentaþi
de celãlalt înger din Apocalipsa
18 vor fi îmbrãcaþi cu puterea
Duhului Sfânt în plinãtatea ei în
timpul ploii târzii.

De ce avem nevoie pentru a
primi ploaia târzie?

Evenimentele actuale aratã
mai mult ca oricând cã trãim
ultimele clipe ale istoriei lumii
noastre rele, corupte, bolnave ºi
bãtrâne. Dumnezeu aºteaptã cu
nerãbdare sã-i elibereze pe aleºii
Sãi de apãsarea arhiamãgitorului
care este atât de furios, ºtiind cã
timpul lui e mai scurt decât
oricând înainte. Dar Domnul Îºi
aºteaptã cu nerãbdare poporul sã
se pregãteascã pentru ploaia
târzie. Atunci ce ar trebui sã
facem? Ce i-a fãcut pe primii
ucenici în stare sã primeascã
ploaia timpurie? Când li S-a arãtat
în camera de sus dupã învierea Sa,
Isus le cunoºtea marea lor nevoie
ºi le-a dat o mare parte de putere.
„Dupã aceste vorbe a suflat peste
ei ºi le-a zis: ‚Luaþi Duh Sfânt!’”
(Ioan 20:22). Prin aceastã
cantitate de Duh Sfânt, ucenicii
au putut sã-ºi dea seama de
adevãrata lor stare ºi fiecare dintre
ei s-a strãduit sã se pregãteascã,
ajutându-se unii pe alþii în aceastã
lucrare. Ei s-au rugat împreunã,
au postit, ºi-au mãrturisit pãcatele
ºi ºi-au umilit inimile, pânã au
ajuns la unitatea credinþei ºi la
sfinþenie, ceea ce i-a fãcut în stare
sã primeascã puterea doritã.

Ca indivizi ºi bisericã ar trebui
sã ne rugãm zilnic pentru puterea
acelui suflu divin aºa încât sã ne
putem birui mândria, defectele de
caracter, egoismul ºi neînþe-
legerile. Ar trebui sã ne umilim
inimile înaintea lui Dumnezeu ºi
unii faþã de alþii. Este nevoie sã
ne mãrturisim greºelile, sã
postim, sã ne rugãm ºi sã ne
consacrãm viaþa Domnului.
Condiþiile de a primi ploaia târzie
sunt aceleaºi: „Pocãiþi-vã ºi
întoarceþi-vã la Dumnezeu,
pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele
ºi sã vinã de la Domnul vremurile
de înviorare.” (Faptele Apos-
tolilor 3:19) „Mulþi nu au primit
ploaia timpurie într-o mãsurã
deplinã. Ei nu au primit toate
beneficiile pe care Dumnezeu le-
a prevãzut astfel pentru ei. Ei se
aºteaptã ca locul gol sã fie umplut
de  ploaia târzie.”6

„Dacã membrii biserici nu au
astãzi o legãturã vie cu Izvorul
creºterii spirituale, ei nu vor fi
gata în timpul seceriºului. Dacã
nu-ºi þin lãmpile curate ºi arzând,
nu vor primi mai mult har în timp
de nevoie deosebitã.”7

„Dumnezeu este Cel care a
început lucrarea ºi El Îºi va
termina lucrarea, fãcându-l pe om
desãvârºit în Isus Hristos. Dar nu
trebuie manifestatã nici o
neglijenþã faþã de harul repre-
zentat de ploaia timpurie. Numai
cei care trãiesc la nivelul luminii
pe care o au vor primi o luminã
mai mare. Dacã nu înaintãm
zilnic în exemplificarea virtuþilor
creºtine active, nu vom
recunoaºte manifestãrile Duhului
Sfânt în timpul ploii târzii.”8

„Aproape de sfârºitul
seceriºului pãmântului, este
promisã o revãrsare specialã a
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harului spiritual pentru a pregãti
biserica pentru venirea Fiului
omului. Aceastã revãrsare a
Duhului este asemãnatã cu
cãderea ploii târzii; ºi pentru
aceastã putere suplimentarã,
creºtinii trebuie sã se roage
Domnului seceriºului ‚în timpul
ploii târzii’. Ca rãspuns ‚Domnul
scoate fulgere ºi va trimite o
ploaie îmbelºugatã.’ ‚El … vã va
trimite ploaie timpurie ºi târzie.’
(Zaharia 10:1; Ioel 2:23).”9

Corpul de credincioºi este în
etapa bisericii luptãtoare. Este o
bisericã ce este încã „slabã ºi cu
defecte”. Este un corp de membri
diferiþi, format din oameni de
diferite caractere, cu diferite
niveluri de spiritualitate. Dupã ce
cernerea ºi-a îndeplinit misiunea
cu temeinicie, biserica va primi
torentele spirituale ale ploii târzii.
Duhul Sfânt va fi dat tuturor celor
care rãmân ºi care sunt gata, iar
biserica va deveni triumfãtoare ºi
se va împlini profeþia urmãtoare:

„Cel mai mic se va face o mie,
ºi cel mai neînsemnat, un neam
puternic. Eu, Domnul, voi grãbi
aceste lucruri la vremea lor.”
(Isaia 60:22).

„Servii lui Dumnezeu cu feþele
luminate ºi strãlucind de o
consacrare sfântã, se vor grãbi din
loc în loc sã vesteascã solia din
cer. Avertizarea va fi datã prin mii
de glasuri, peste tot pe pãmânt.
Vor avea loc minuni, cei bolnavi
vor fi vindecaþi, semne ºi minuni
îi vor urma pe cei credincioºi. ªi
Satan lucreazã prin minuni
mincinoase, fãcând chiar sã se
coboare foc din cer în faþa
oamenilor. Apocalipsa 13:13. În
felul acesta locuitorii pãmântului
vor fi fãcuþi sã ia poziþie.”10

O lucrare de contrafacere
periculoasã

Sunt douã aspecte în textele
menþionate mai sus care trebuie
examinate: Primul este acela cã
rãmãºiþa care va primi ploaia
târzie va fi formatã din mii, nu
din milioane. De aceea avem de
fãcut o lucrare urgentã în aceste
ultime zile de încercare pentru
a-i include pe cei care mãrturisesc
adevãrata credinþã, dar care sunt
legaþi de o clasã numeroasã
formatã din milioane de membri
– „un loc de unde prezenþa ºi
slava divinã s-a depãrtat”11 cu
mult timp în urmã.

Al doilea aspect este acela cã
atunci ºi Satan va fi activ, fãcând
semne ºi minuni astfel încât, dacã
este cu putinþã, sã-i înºele ºi pe
cei aleºi. Prin falsul spirit
penticostal care s-a dezvoltat în
diferite biserici decãzute el va
face o lucrare atât de uimitoare
încât mulþi vor fi înºelaþi. Aceste
semne vor fi o încercare pentru
Adventiºtii de Ziua a ªaptea.
Serva Domnului spune:

„Nu trebuie sã ne lãsãm
amãgiþi. În curând vor avea loc
minuni, care au o legãturã strânsã
cu Satan. Cuvântul lui Dumnezeu
spune cã Satan va face minuni.
El îi va îmbolnãvi pe oameni ºi
dupã aceea va îndepãrta dintr-o
datã puterea lui satanicã de la ei.
Ei vor fi consideraþi vindecaþi.
Aceste vindecãri aparente vor fi
o încercare pentru Adventiºtii de
Ziua a ªaptea. Mulþi dintre cei
care au avut multã luminã nu vor
umbla în luminã, pentru cã ei nu
au devenit una cu Hristos.”12

Starea de încropealã ºi
indiferenþã care îi caracterizeazã

pe mulþi va pregãti calea pentru
lucrarea de amãgire a celui rãu.
Domnul sã ne ajute ca nici unul
dintre cei care aparþin poporului
rãmãºiþei lui Dumnezeu sã nu fie
înºelat. Ar trebui sã ne rugãm
pentru un botez zilnic cu ploaia
timpurie ca sã fim gata sã primim
mai abundent torentele bine-
cuvântate ºi pline de putere ale
ploii târzii, ultima ploaie revãrsatã
de Dumnezeu asupra rãmãºiþei
Sale. „Darul Duhului Sãu Sfânt,
bogat, deplin ºi abundent este
pentru biserica Sa asemenea unui
zid de foc care-i înconjoarã ºi de
care puterile întunericului nu pot
trece.”13

„Tot ceea ce avem de fãcut este
sã menþinem vasul curat ºi drept,
pregãtit pentru primirea ploii
cereºti ºi sã ne rugãm: ‚Lasã ca
ploaia târzie sã cadã în vasul
meu’.”14

Referinþe:
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13. In Heavenly Places, pg.282.
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a28^aaa^28^^28^aaaaaa
28

Cum voi rãsplãti
Domnului toate
binefacerile Lui faþã

de mine?” (Psalmii 116:12). Ar fi
bine ca toþi sã privim în urmã în
vieþile noastre sã vedem cât de
îndurãtor a fost Domnul cu noi.

Din fire, oamenii nu sunt gata
sã dea. În loc de aceasta, ei
aºteaptã întotdeauna sã primeascã
ceva. Când se apropie sfârºitul
anului cunoscut pentru  sãrbãtorile
sale, aproape toþi se aºteaptã sã
primeascã daruri.

Ne întrebãm: Cât de mult am
primit din mâinile Domnului?
Primim de la El viaþã, sãnãtate,
pâinea zilnicã, îmbrãcãminte ºi un
adãpost unde sã locuim. Toate
acestea le primim gratis. Suntem
niºte oameni foarte privilegiaþi.
Domnul a fost ºi este foarte
binevoitor faþã de fiecare dintre noi.

Cel mai mare dar

„Fiindcã atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât a dat pe
singurul Lui Fiu pentru ca oricine
crede în El sã nu moarã ci sã aibã
viaþã veºnicã.” (Ioan 3:16).

Cel mai mare dar pe care l-am
primit de la Tatãl nostru ceresc a
fost Fiul Sãu, Isus Hristos, care a
murit ca sã ne mântuiascã.
Apostolul Ioan spune: „Îl iubim

pentru cã El ne-a iubit mai întâi.”
(1 Ioan 4:19). Adam ºi Eva fuseserã
înºtiinþaþi cu privire la cãderea lui
Satan, la excluderea lui din cer ºi
la faptul cã încerca a-ºi întemeia
tronul pe pãmânt. Ei trebuia sã
vegheze ºi sã nu se despartã unul
de altul. Dar femeia a ascultat de
glasul ºarpelui, a mâncat din pomul
oprit ºi apoi  i-a dus un fruct soþului
ei ºi a mâncat ºi el.

„Dar prin neascultare, puterile
[omului] s-au pervertit iar
egoismul a luat locul dragostei.
Natura lui a devenit atât de slabã
prin neascultare, încât îi era
imposibil ca prin propria lui putere
sã se împotriveascã puterii rãului.
El devenit captivul lui Satan ºi ar
fi rãmas aºa pentru veºnicie dacã
Dumnezeu nu ar fi intervenit în
mod special.”1

„Cãderea omului a umplut tot
cerul de durere. Lumea pe care a
creat-o Dumnezeu era vãtãmatã de
blestemul pãcatului ºi locuitã de
fiinþe sortite nenorocirii ºi morþii.
Pãrea cã nu existã nici o scãpare
pentru cei care cãlcaserã legea.
Îngerii ºi-au încetat cântecele lor
de laudã. Peste tot în curþile
cereºti, era plânset din cauza
ruinei pe care o aduse pãcatul.

Fiului lui Dumnezeu, Coman-
dantul glorios al cerului, i s-a fãcut
milã de neamul omenesc cãzut.

Inima Sa a fost miºcatã de o
neþãrmuritã milã atunci când
vaietele lumii s-au înãlþat pânã la El.
Dar iubirea divinã concepuse un
plan prin care omul sã poatã fi
rãscumpãrat. Legea cãlcatã a lui
Dumnezeu cerea viaþa pãcãtosului.
În tot universul nu se afla decât Unul
singur care, în folosul omului, putea
sã satisfacã cerinþele ei. Deoarece
legea divinã este la fel de sfântã ca
Dumnezeu Însuºi, numai cineva
deopotrivã cu El putea face ispãºire
pentru cãlcarea ei. Nimeni altul, în
afarã de Hristos, nu putea sã
rãscumpere neamul omenesc din
blestemul legii ºi sã-l aducã iarãºi
în armonie cu cerul. Hristos avea sã
ia asupra Sa vinovãþia ºi ruºinea
pãcatului – pãcat ce este atât de
dezgustãtor pentru un Dumnezeu
sfânt, încât avea sã-L despartã pe
Tatãl de Fiul Sãu. Hristos avea sã
coboare pânã în adâncurile mizeriei
pentru a salva neamul omenesc din
ruina sa.”2

Înþelegem cã în planul de
rãscumpãrare Tatãl nostru ceresc a
dat acestei lumi cãzute cel mai mare
Dar al Cerului, prin aceea cã L-a
trimis pe Isus sã moarã pentru noi.

Îi voi da inima mea

„Fiule, dã-mi inima ta ºi sã
gãseascã plãcere ochii tãi în cãile
mele.” (Proverbele 23:26).

Ce sã-I dau lui Dumnezeu?

M. C. Fernandes – Africa de Sud

Duminicã, 15 decembrie 2002
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Cea mai mare recunoºtinþã de
care putem da dovadã faþã de
Domnul este sã-I dãm inima
noastrã pãcãtoasã. „Veniþi la Mine
toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu
vã voi da odihnã.” (Matei 11:28).
Ce înseamnã sã-I dãm inima lui
Isus? Înseamnã sã intenþionãm a
deveni membri ai bisericii?
Înseamnã sã fim membri botezaþi?
Înseamnã sã mergem la bisericã ºi
sã participãm la fiecare serviciu
divin? Înseamnã mult mai mult
decât toate acestea. Înseamnã
predarea trupului, sufletului ºi
spiritului Lui ºi îndeplinirea
voinþei lui Dumnezeu. Mulþi ale
cãror nume sunt trecute în
registrele bisericii nu ºi-au predat
încã inimile lui Isus. Ei au un
picior în bisericã ºi unul în afara
ei. Adevãratul credincios cautã
mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu
ºi neprihãnirea Lui. Sunt mulþi
care Îi dau doar jumãtate din inima
lor lui Dumnezeu, dar El nu
primeºte o predare parþialã.
Predarea trebuie sã fie totalã ºi
completã. O lucrare fãcutã pe
jumãtate reprezintã o lepãdare
constantã a lui Hristos.

A preda inima lui Hristos
înseamnã a trãi o viaþã nouã ºi
acest lucru este posibil prin
puterea Duhului Sfânt. Omul nu
se poate schimba prin exercitarea
propriei sale voinþe. El nu posedã
facultãþi prin care sã poatã avea
loc o asemenea schimbare.
Plãmãdeala, ceva cu totul din
afarã, trebuie introdusã în aluat
pentru ca acesta sã fie transformat.
La fel se întâmplã ºi cu harul lui
Dumnezeu; el trebuie introdus în
inima pãcãtosului aºa încât el sã
fie potrivit pentru împãrãþia lui
Dumnezeu.

Puterea reînviorãtoare trebuie
sã vinã de la Dumnezeu. Aceastã
schimbare poate avea loc doar prin

Duhul Sfânt. Toþi cei care doresc
sã fie mântuiþi – remarcabili sau
umili, bogaþi sau sãraci – trebuie
sã-ºi supunã voinþa atracþiei
acestei puteri.

„Asemenea plãmãdelii, care
amestecatã cu aluatul lucreazã din
interior spre exterior, la fel se
întâmplã ºi cu reînnoirea inimii
care are loc prin harul lui
Dumnezeu care lucreazã pentru a
transforma viaþa. Nici o simplã
transformare externã nu este
suficientã pentru a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu. Sunt mulþi
care încearcã sã se reformeze prin
corectarea unui obicei rãu sau a
altuia ºi sperã cã în felul acesta
devin creºtini, dar ei încep într-un
loc greºit. Prima noastrã lucrare
este asupra inimii.”3

Inima celui care o predã lui
Hristos este umplutã cu dragoste
faþã de cei pentru care a murit El.
Oamenii nu-i iubesc pe ceilalþi
doar pentru cã ei spun amin ºi
încearcã sã-i mulþumeascã, ci
pentru cã ei sunt proprietatea lui
Hristos. Sufletul convertit cu
adevãrat îºi consacrã întreaga
viaþã serviciului lui Hristos.

Voi lucra ca sã salvez sufletele

Când ne predãm inima lui Isus,
facem acest lucru pentru cã
suntem constrânºi de dragostea Sa
ºi aceasta ne va face sã iubim
sufletele pentru care El ªi-a dat
viaþa. Pentru a lucra pentru
Domnul în favoarea celor care
sunt pierduþi, ar trebui sã ºtim care
este valoarea unui suflet.

„Cãci ºtiþi cã nu cu lucruri
pieritoare, cu argint sau cu aur, aþi
fost rãscumpãraþi din felul deºert
de vieþuire, pe care-l moºteniserãþi
de la pãrinþii voºtri, ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fãrã
cusur ºi fãrã prihanã.” (1 Petru
1:18, 19).

Rãscumpãrarea neamului
omenesc a costat cel mai mare
preþ care a fost plãtit vreodatã,
sângele lui Hristos. El ªi-a pãrãsit
tronul de slavã din cer ca sã vinã
în aceastã lume a pãcatului ca sã-
ªi dea viaþa pentru noi. De la
naºterea Sa pânã la moarte, El a
dus o viaþã de peregrin. Deºi era
creatorul tuturor lucrurilor, El nu
a avut unde sã-ªi plece capul.
(Luca 9:58).

„Valoarea unui suflet, cine o
poate mãsura? Dacã vreþi sã vedeþi
cât preþuieºte, mergeþi în
Ghetsimani ºi vegheaþi cu Hristos
în acele ceasuri de chin, când a
asudat picuri mari de sânge. Uitaþi-
vã la Mântuitorul înãlþat pe cruce.
Ascultaþi acel strigãt disperat:
‚Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?’
(Marcu 15:34). Uitaþi-vã la capul
rãnit, la locul unde a fost strãpuns,
la picioarele rãnite. Nu uitaþi cã
Hristos a riscat totul. Pentru
rãscumpãrarea noastrã, cerul însuºi
a fost pus în primejdie. La piciorul
crucii, amintindu-vã cã Hristos ªi-
ar fi dat viaþa chiar ºi pentru un
singur pãcãtos, puteþi aprecia
valoarea unui suflet.”4

Astãzi, ca niciodatã mai înainte,
trebuie sã ne înþelegem res-
ponsabilitatea faþã de Dumnezeu
ºi de sufletele care sunt pierdute
în întunericul pãcatului. Misio-
narul are de îndeplinit o datorie
specialã ºi anume de a da celor
pierduþi solia mântuirii. De multe
ori lucrarea lui cere sacrificiu ºi
renunþare la lucrurile pe care le
preþuieºte. Când suntem chemaþi
sã lucrãm într-un câmp prosper
unde avem tot ce ne dorim – cum
ar fi mijloace de transport bune,
hranã bunã ºi o locuinþã bunã –
suntem foarte încurajaþi. Dar
foarte adesea este implicat un
sacrificiu care ne cere sã lãsãm în
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urmã familiile, rudele, como-
ditatea ºi avantajele ºi sã mergem
unde ne cheamã Domnul sã
lucrãm.

Îmi amintesc când am fost
chemat sã lucrez în Angola, în
Africa, unde rãzboiul civil fãcea
ravagii de peste 30 de ani. Mulþi
au avut cuvinte de descurajare
pentru mine ºi familia mea, dar eu
simþeam cã Domnul mã cheamã
ºi, gândindu-mã la cuvintele din
Isaia 6:1-8, am primit chemarea.
Când am ajuns în Angola ºi am
vãzut în ce stare se aflau þara ºi
fraþii, am fost îngrozit, dar colegul
meu mi-a spus: „Frate, nu te
întrista. Aici în Africa am avut cele
mai mari experienþe cu Dum-
nezeu.” Dupã mai mult de patru
ani de lucrare, ºi datoritã expe-
rienþelor pe care le-am avut cu
Dumnezeu, acum pot spune:
„Binecuvântat sã fie numele
Domnului.” Aici, în aceastã þarã
care, din cauza rãzboiului, a
devenit lipsitã de multe dintre
facilitãþile ºi resursele ei, am putut
simþi prezenþa Domnului,
protecþia ºi purtarea Sa de grijã
mai mult decât oricând înainte.

Zecimea este a Domnului

Noi suntem proprietatea lui
Isus Hristos. Îi aparþinem prin
creaþie ºi rãscumpãrare. Când
locuieºte în inimã, Hristos curãþã
sufletul de toatã nelegiuirea, ºi cea
mai mare dorinþã va fi aceea de a
vedea progresul lucrãrii lui
Dumnezeu. Dacã suntem admi-
nistratori credincioºi, nu vor lipsi
niciodatã resursele pentru
sprijinirea misiunilor. Vistieria
Domnului va fi întotdeauna plinã
pentru a sprijini nevoile lucrãrii.

„O zecime din tot câºtigul
nostru este a Domnului. El a pus-

o deoparte pentru Sine, pentru a
fi folositã în scopuri religioase. Ea
este sfântã. O neglijare sau
amânare a acestei datorii, va
atrage dupã sine dizgraþia divinã.
Dacã toþi creºtinii cu numele ar
aduce cu credincioºie zecimile lor
lui Dumnezeu, vistieria Lui ar fi
totdeauna plinã.”5

Din pãcate, unii membri ai
bisericii acþioneazã asemenea lui
Anania ºi Safira prin aceea cã reþin
ceea ce aparþine Domnului.
Zecimea este la fel de sfântã ca
Sabatul, ºi nu ne aparþine. Ea este
a Domnului. Este un pãcat mare
acela de a reþine ceea ce ar trebui
dat Domnului. Mulþi nu prosperã
în viaþa spiritualã ºi materialã. Ei
sunt slabi ºi instabili pentru cã nu
sunt administratori credincioºi. A
fura înseamnã a cãlca legea lui
Dumnezeu, iar Biblia îi numeºte
hoþi pe cei care Îl jefuiesc pe
Dumnezeu. Îl jefuiesc membrii
bisericii pe Dumnezeu?

„Se cade sã înºele un om pe
Dumnezeu cum Mã înºelaþi voi?
Dar voi întrebaþi: ‚Cu ce Te-am
înºelat?’ ,Cu zeciuielile ºi darurile
de mâncare. Sunteþi blestemaþi câtã
vreme cãutaþi sã Mã înºelaþi, tot
poporul în întregime! Aduceþi însã
la casa vistieriei toate zeciuielile,
ca sã fie hranã în Casa Mea; puneþi-
Mã astfel la încercare, zice Domnul
oºtirilor, ºi veþi vedea dacã nu vã
voi deschide zãgazurile cerurilor,
ºi dacã nu voi turna peste voi
belºug de binecuvântare’.”
(Maleahi 3:8-10).

Niciodatã nu trebuie sã
cheltuim banii Domnului pentru
nevoile sau plãcerile noastre.
Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie
de mijloace ºi multe misiuni
strãine se aflã în mari nevoi. Ar
trebui sã fim credincioºi aºa încât
lumina evangheliei sã  fie vestitã

oricãrui neam, oricãrei seminþii
oricãrei limbi ºi oricãrui norod.

Ce altceva mai pot sã dau?

„Cei care au fost fãcuþi pãrtaºi
ai harului lui Dumnezeu nu ar
trebui sã ezite sã-ºi arate
aprecierea faþã de acel dar. Ei nu
ar trebui sã considere zecimea ca
fiind limita dãrniciei lor. Evreii au
fost rugaþi sã dea lui Dumnezeu,
pe lângã zecime, numeroase
daruri; nu ar trebui ca ºi noi care
ne bucurãm de binecuvântãrile
evangheliei sã facem la fel de mult
pentru susþinerea cauzei lui
Dumnezeu cât s-a fãcut în
dispensaþiunea anterioarã mai
puþin privilegiatã? Nimeni nu ar
trebui sã uite sã aducã lui
Dumnezeu daruri de mulþumire ºi
de bunã voie, ca prin intermediul
lor lumina preþioasã pe care au
primit-o sã poatã fi dusã ºi altora
la fel de valoroºi ca ei înºiºi...

O, de aº putea sã-i impresionez
pe toþi cu privire la importanþa
împlinirii poruncii lui Dumnezeu
în toate privinþele ºi de a deveni
lucrãtori împreunã cu El! Sã ne
umilim inimile înaintea Domnului
ºi când vom deveni adevãraþi
urmaºi ai Sãi, simþãmântul nostru
va fi acela de a mãrturisi cã nu am
fãcut decât foarte puþin pentru
scumpul nostru Mântuitor care a
fãcut atât de mult pentru noi.
Haideþi sã ne cercetãm înde-
aproape inimile, motivele ºi
faptele noastre, dându-ne seama
cã fiecare dintre acestea trebuie sã
poatã suporta privirea cercetãtoare
a Stãpânului ºi cã atunci vom
primi verdictul Sãu imparþial...

Domnul va lucra pentru
poporul Sãu când cei care au venit
de curând la credinþã ºi cei care
sunt de mai mult timp în adevãr
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spun fiecare în parte: pot ºi vreau
sã fac ceva pentru Maestru. Voi
depune ceva în banca cerului,
chiar dacã acest lucru mã costã
renunþarea la sine. ªi dupã ce
servii Sãi s-au ridicat la nivelul
privilegiilor lor ºi au fãcut tot ce
le-a stat în putinþã, chiar fãcând
sacrificii din partea lor, atunci
Domnul va duce înainte lucrarea
Sa. El poate supune chiar ºi cele
mai încãpãþânate inimi. El poate,
prin Duhul Sãu cel Sfânt, aduce
pe cel mai egoist ºi apucãtor sã
aprecieze adevãrul mai presus de
comorile pãmântului, ºi sã aducã
talanþii lor de mijloace ºi
capacitatea lor în serviciul Sãu.”6

Rãsplata urmãrii lui Hristos

„Ce frumoase sunt pe munþi
picioarele celui ce aduce veºti
bune, care vesteºte pacea,
picioarele celui ce aduce veºti
bune, care vesteºte mântuirea!
Picioarele celui ce zice Sionului:
‚Dumnezeul tãu împãrãþeºte!’ Iatã
glasul strãjeriilor tãi rãsunã: ei
înalþã glasul ºi strigã toþi de
veselie; cãci vãd cu ochii lor cum
se întoarce Domnul în Sion.”
(Isaia 52:7, 8).

Trebuie sã lucrãm astãzi pentru
Domnul cu toatã puterea ºi tãria
pe care ne-a dat-o, pentru cã într-
o zi vom fi rãsplãtiþi. Când va
reveni Isus, noi vom avea
privilegiul de a ne vedea unii pe
alþii personal, faþã în faþã, cât ºi
de a ne întâlni cu aceia pe care i-
am condus la Isus. Aceasta va fi
cea mai mare rãsplatã a noastrã,
cea mai mare bucurie ºi apoi sã
trãim în acel loc pe care El l-a
pregãtit pentru noi.

„Orice faptã a noastrã de
ajutorare a poporului lui Dum-

nezeu va fi rãsplãtitã ca ºi cum I-a
fost fãcutã Lui.”7

„Cei mântuiþi se vor întâlni cu
acei a cãror atenþie ei au îndreptat-
o cãtre Mântuitorul înãlþat ºi-i vor
recunoaºte. Ce discuþie bine-
cuvântatã vor avea cu aceste
suflete! ‚Am fost pãcãtos,’ se va
spune, ‚fãrã Dumnezeu ºi fãrã
speranþã în lume iar tu ai venit la
mine ºi mi-ai îndreptat atenþia
cãtre scumpul Mântuitor ca
singura mea speranþã.’... Alþii vor
spune: ‚Am fost pãgân într-o þarã
pãgânã. Þi-ai pãrãsit prietenii ºi
cãminul comod ºi ai venit sã mã
înveþi cum sã-L gãsesc pe Isus ºi
sã cred în El ca singurul
Dumnezeu adevãrat. Mi-am
nimicit idolii ºi m-am închinat lui
Dumnezeu iar acum Îl vãd faþã în
faþã. Sunt mântuit, mântuit pe
vecie, sã-L privesc pentru
totdeauna pe Cel pe care-L
iubesc.’

Alþii îºi vor exprima recuno-
ºtinþa faþã de cei care i-au hrãnit
pe cei flãmânzi ºi i-au îmbrãcat pe
cei goi. ‚Când disperarea a cuprins
sufletul meu în necredinþã,
Domnul te-a trimis la Mine,’ spun
ei, ‚ca sã-mi spui cuvinte de
speranþã ºi mângâiere. Mi-ai adus
hranã pentru nevoile mele fizice
ºi mi-ai deschis Cuvântul lui
Dumnezeu, trezindu-mã faþã de
nevoile mele spirituale. Te-ai
purtat cu mine ca ºi cu un frate.
Ai nutrit compãtimire faþã de
necazurile mele ºi mi-ai vindecat
sufletul lovit ºi rãnit, aºa încât am
putut prinde mâna lui Hristos care
era întinsã pentru a mã salva. În
neºtiinþa mea, m-ai învãþat cu
rãbdare cã aveam un Tatã care Se
îngrijea de mine. Mi-ai citit
fãgãduinþele preþioase din
Cuvântul lui Dumnezeu. Ai
insuflat credinþa cã El mã va

mântui. Inima mea a fost înmuiatã,
supusã ºi zdrobitã când contem-
plam jertfa pe care o fãcuse
Hristos pentru mine... Sunt aici,
mântuit, mântuit pe vecie, ca sã
trãiesc veºnic în prezenþa Lui ºi
sã-L laud pe Acela care ªi-a dat
viaþa pentru mine.’

Ce bucurie va fi când aceºti
mântuiþi se vor întâlni ºi-i vor
saluta pe cei care au dus povara
salvãrii lor! ªi cei care nu au trãit
pentru ei, ci pentru a fi o
binecuvântare celor nefericiþi care
au avut atât de puþine
binecuvântãri – cum va vibra
inima lor de mulþumire.”8

Concluzie

Dragi fraþi, ne aflãm la sfârºitul
unui alt an. Fie ca Duhul Sfânt sã
ne cãlãuzeascã în tot adevãrul
când ne predãm vieþile Domnului
ºi cãutãm mai întâi împãrãþia lui
Dumnezeu ºi neprihãnirea Sa.
Haideþi sã ne înnoim legãmântul
cu Domnul aºa încât atunci când
Duhul Sãu cel Sfânt va fi revãrsat
asupra bisericii, noi sã putem sta
în picioare ºi lua parte la marea
strigare. Vino, Doamne, Isuse.
Amin.
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