Săptămâna de rugăciune, 7 - 16 decembrie 2018

1

Săptămâna de rugăciune

- Editie
, speciala - Saptamâna de rugaciune
7 - 16 decembrie 2018

În acest număr:
Editorial
Ambasadori pentru Hristos

3

Vineri, 7 decembrie 2018
Lumini în lume

4

Sabat, 8 decembrie 2018
Organizaţi pentru slujire

8

Duminică, 9 decembrie 2019
Ca frunzele toamna
Miercuri, 12 decembrie 2018
Lucrarea de pionierat a Evangheliei
Vineri, 14 decembrie 2018

12
16

Propovăduind fiecărui suflet Evanghelia

20

Sabat, 15 decembrie 2018
„La timp și ne la timp”

24

Duminică, 16 decembrie 2018
„Eu sunt cu voi în toate zilele”
Poezie
Dezvăluindu-L pe Hristos altora

28
32

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

Str. Morii, nr. 27 505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Tel. 0268 213714 Fax 0268 214111
E-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

Revista „Păzitorul Adevărului” este o publicație
trimestrială editată de Asociația Religioasă a
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care prezintă articole pe teme de doctrină biblică,
cu scopul de a îmbogăți viața spirituală a acelora
care caută să cunoască mai mult despre Dumnezeu.

În Era informațională de astăzi, este destul de ușor să
îți faci o impresie despre oameni, căutând online, ca să
vezi ce prieteni au.
În Scriptură, Domnul nostru Isus Hristos declară: „Voi
sunteţi prietenii Mei dacă faceţi orice vă poruncesc Eu.
De acum înainte nu vă mai numesc robi, pentru că robul
nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru
că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.
Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am
rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să
rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele
Meu, să vă dea.” (Ioan 15:14-16 engl.).
Ca prieteni ai Lui, Hristos are încredere în noi că putem să Îl prezentăm cum se cuvine celor care nu Îl cunosc.
Tratăm cu seriozitate această responsabilitate? Am apreciat noi acest mare privilegiu așa cum ar trebui? Încă un an
se apropie de sfârșit - un an în care Cel mai bun Prieten
al nostru a revărsat multe binecuvântări asupra fiecăruia
dintre noi. Oare nu este timpul potrivit să împărtășim
mai deschis cu alții care nu L-au cunoscut sau poate au
uitat de El? În Matei 28:19-20 Domnul ne poruncește:
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și
învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”
Prelegerile din acest an, „Ambasadori pentru Hristos”, sunt intenţionate să ne inspire și să ne motiveze să
avem un zel mai profund, pentru a putea reprezenta cât
mai drept guvernarea sublimă și principiile neegoiste ale
celui de-al treilea cer – Sanctuarul de sus, unde domnește
Stăpânul nostru. Aceasta vrea să ne echipeze cu mijloacele
necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcina încredinţată nouă de Domnul.
Fiecare dintre noi să ne îngrijim cu rugăciune de nevoia noastră spirituală în această privinţă, împărtășind aceste
publicații și cu alţii care poate sunt izolați sau imobilizaţi
în casă, și având în vedere următoarele date:
• Rugăciune cu post: Sabat, 15 decembrie
• Dar pentru misiuni: Duminică, 16 decembrie
Rugăciunea noastră este ca Duhul Domnului Hristos
să ne învioreze inimile pentru ca să preluăm această oportunitate din tot sufletul – să fim într-o așteptare zeloasă,
să avem mai multă râvnă pentru lucrarea Tatălui nostru
(Luca 2:49).
Textul acestei reviste este o traducere a revistei
„Reformation Herald”, vol. 59, nr. 6, 2018, publicație
oficială a Bisericii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă.
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Ambasadori
În 2 Corinteni, capitolul 5,
apostolul Pavel declară că „dacă
este cineva în Hristos, este o
făptură nouă. Cele vechi s-au dus,
iată că toate lucrurile s-au făcut
noi” (versetul 17). În versetul 18,
el continuă, spunând că Hristos
a încredințat acestor făpturi noi
slujba împăcării. În versetul 20 el
afirmă: „noi suntem ambasadori ai
lui Hristos” (engl. KJV). Să rezumăm:
1. Născându-ne din nou, devenim
făpturi noi în Hristos;
2. Fiind făpturi noi în Hristos, devenim slujbași ai împăcării între
umanitate și Dumnezeu, între
oameni și apropiații lor;
3. Ca făpturi noi, și, prin urmare,
slujitori, suntem ambasadori
pentru Hristos.
Putem să înţelegem marele
privilegiu de a ne numi ambasadori
pentru Hristos?
Un ambasador este cel mai
înalt trimis oficial al guvernului, care își reprezintă țara în faţa
unei alte națiuni. Prin urmare, un
ambasador trebuie să fie o persoană
care este foarte respectată, atât de
către propriul guvern, cât și în țara
gazdă. Ori de câte ori există o criză
serioasă între cele două națiuni,
ambasadorul este imediat consultat
și, în multe cazuri, acţionează ca un
ministru (slujitor) al reconcilierii
între cele două țări.
Biblia face referire la toți
creștinii adevărați ca fiind ambasadori ai lui Hristos, reprezentând
guvernul ceresc înaintea lumii. Ei
recunosc limba cerului și o traduc în limba pământului. Ei sunt
miniştri (slujitori) ai reconcilierii
(împăcării), reprezentând caracterul
Domnului Hristos înaintea lumii;
atrăgând atenția asupra lui Hristos și mijlocind împreună cu El în
numele păcătoșilor. Pe scurt, ei sunt
ofițeri superiori înaintea lumii, în
numele lui Hristos.

pentru Hristos

Creștinul nu are nevoie să se
proclame el însuși ambasador, ci,
prin purtarea sa: prin faptele și
cuvintele sale dezvăluie că reprezintă caracterul Domnului. Nu
toți vor sluji în aceeași calitate sau
manieră. Dar fiecare copil al lui
Dumnezeu trebuie să fie credincios
responsabilității lui.
Când Petru și Ioan au fost duși
în fața Sinedriului, îndrăzneala
și comportamentul lor neînfricat
înaintea celor mai înalte autorități
ale națiunii, au făcut ca ascultătorii
„să priceapă că fuseseră cu Isus”
(Fapte 4:13).
A fi ambasador implică un mare
privilegiu, cât și responsabilitate.
A fi reprezentant al Împărăției
cerurilor nu este o poziție neînsemnată. Cum rămâne cu comportamentul unui ambasador? Tot ce se
spune sau se face trebuie să reflecte
împărăția reprezentată.
„De la înălţarea Sa, Hristos a
continuat lucrarea Sa pe pământ
prin ambasadori aleşi, prin care El
vorbeşte fiilor oamenilor şi slujeşte
nevoilor lor. Marele Conducător
al bisericii îngrijeşte de lucrarea
Sa prin uneltele omeneşti, alese de
Dumnezeu să acţioneze ca reprezentanţi ai Săi.
Poziţia acelora care au fost
chemaţi de Dumnezeu să lucreze
prin cuvânt şi învăţătură pentru
zidirea bisericii Sale este una de o
covârşitoare răspundere. În locul
lui Hristos, ei trebuie să stăruie pe
lângă bărbaţi şi femei să
se împace cu Dumnezeu; şi ei pot aduce la
îndeplinire misiunea
lor numai în măsura în care primesc
înţelepciune şi
putere de sus.” 1
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Comunicarea directă
Ambasadorii trebuie să mențină
o comunicare constantă cu guvernul
pe care îl reprezintă. Ei trebuie să
lucreze într-o perfectă armonie cu
superiorul din țara lor.
Același lucru trebuie să se
întâmple și cu ambasadorii lui
Hristos. Ei trebuie să aibă o comunicare permanentă cu Regele lor,
Isus Hristos.
„Cel care învaţă pe alţii cuvântul
trebuie ca el însuşi să trăiască într-o
conştientă şi continuă comunicare cu
Dumnezeu prin rugăciune şi cercetarea Cuvântului Său, căci în aceasta
stă izvorul puterii… Cu un zel de netăgăduit, el trebuie să ceară fierbinte
lui Dumnezeu să-l întărească şi să-i
dea putere, atât pentru a-şi împlini
datoria, cât şi pentru încercare şi ca
să-i atingă buzele cu cărbunele aprins.
Deseori, trimişii lui Hristos se prind
mult prea slab de realităţile veşnice.
Dacă oamenii ar umbla cu Dumnezeu, El i-ar ascunde în crăpătura
Stâncii. Astfel ascunşi, ei Îl pot vedea
pe Dumnezeu aşa cum L-a văzut
Moise. Prin puterea şi lumina pe care
El o împarte, ei pot înţelege mai mult
şi pot realiza mult mai mult decât
mintea lor mărginită ar fi gândit că
este cu putinţă.” 2
Suntem conștienți de poziția
noastră în această lume, ca ambasadori pentru Hristos?

Referințe

Faptele Apostolilor, pag. 360 (Cap. 34,
„O slujire consacrată”)
2
Ibid, pag. 362 (Cap. 34, „O slujire
consacrată”)
1

3

Vineri, 7 decembrie 2018

Lumini
în lume
Compilație din scrierile E. G. White

Urmaşii Domnului Hristos trebuie să fie conlucrători cu Stăpânul
lor; ei trebuie să fie „fără prihană şi
curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără
vină în mijlocul unui neam ticălos
şi stricat, în care”, spunea apostolul
Pavel, „străluciţi ca nişte lumini în
lume”. Noi trebuie să primim razele
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii şi prin faptele noastre bune să
le lăsăm să strălucească mai departe
asupra altora, în raze clare, sigure,
niciodată schimbătoare, niciodată
întunecându-se. Nu putem fi siguri
că nu facem nici un rău celor din
jurul nostru, decât dacă exercităm
o influenţă pozitivă asupra lor, care
să-i ducă spre cer. 1

Apelul din acest ceas
Lumea necredincioasă așteaptă
mărturia voastră, și vă implor ca,
prin mila Domnului, să vă ridicați
și să răspundeți așteptărilor lor.
Întunericul acoperă pământul și
negură mare, popoarele; iar în
mijlocul acestei nopți morale ce se
așază peste lume, vă implor, pe cei
care credeţi, să mărturisiți celor care
stau în întuneric că există lumină
și că nimeni nu trebuie să umble în
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întuneric; pentru că lumina adevărată strălucește acum. 2
Cum aproape totul în jurul
nostru este învăluit în negura groasă
a rătăcirii şi amăgirii, se cuvine ca noi
să ne scuturăm din amorţeală şi să
trăim aproape de Dumnezeu, unde
putem să atragem raze de lumină şi
slavă de pe chipul Domnului Isus. Pe
măsură ce întunericul se adâncește şi
rătăcirea se răspândeşte mai mult, ar
trebui să dobândim o cunoaştere mai
profundă a adevărului şi să fim pregătiţi să ne menținem poziţia noastră
prin Scripturi. 3
Cât de ușor vorbim în cuvinte
înduioșătoare despre prietenii sau
rudele noastre, și totuși, cât de greu
ne este să vorbim despre El, a cărui
dragoste nu are asemănare, exprimată prin Hristos răstignit printre noi.
Dragostea Tatălui nostru ceresc,
prin darul singurului Său Fiu față
de lume, este suficientă să inspire
fiecare suflet, să topească fiecare
inimă de piatră și lipsită de dragoste pentru a o face pocăită și
sensibilă, dar, cu toate acestea,
oare vor vedea ființele cerești în
aceia pentru care Hristos a murit,
insensibilitate față de dragostea

Lui, împietrirea inimii și nici un
răspuns de recunoștință și afecțiune
față de Dătătorul tuturor lucrurilor
bune? Să absoarbă problemele mai
puțin importante întreaga putere a
ființei, iar dragostea lui Dumnezeu
să nu primească nici un răspuns? Va
străluci în zadar soarele dreptății?
Având în vedere ce a făcut Dumnezeu, ar putea ca cererile Sale să
se răsfrângă mai puțin asupra ta?
Avem noi oare inimi care pot fi
atinse, care pot fi impresionate de
dragostea divină? Suntem dispuși
să fim vase alese? Nu are oare
Dumnezeu privirea ațintită asupra
noastră și nu ne-a poruncit El să
trimitem mai departe solia Lui de
lumină? Avem nevoie de o creștere
a credinței. Trebuie să așteptăm, să
veghem, să ne rugăm, să lucrăm, să
pledăm ca Duhul Sfânt să fie turnat
peste noi din abundență, pentru a fi
lumini în lume. 4

Conduși de Duhul lui
Dumnezeu
Care a fost rezultatul revărsării Duhului în ziua Cincizecimii?
Vestea minunată a învierii Mântuitorului a fost dusă până la margi-
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nile cele mai îndepărtate ale lumii
locuite. Inimile ucenicilor erau
supraîncărcate de o bunăvoință atât
de plină, adâncă și cuprinzătoare,
încât i-a determinat să meargă până
la marginile pământului, mărturisind: „Departe de mine gândul să
mă laud cu altceva decât cu crucea
Domnului nostru Isus Hristos.”
În timp ce proclamau adevărul așa
cum este el în Isus, inimile se supuneau sub puterea soliei. Biserica
vedea convertiți strângându-se din
toate părțile. Cei care căzuseră de la
credinţă erau reconvertiți. Păcătoșii
se uneau cu creștinii în căutarea mărgăritarului de mare preț.
Aceia care erau cei mai înverșunați
adversari ai Evangheliei, au devenit
campionii ei... Fiecare creștin vedea
în fratele său asemănarea divină a
dragostei și bunăvoinței. Un singur
interes prevala. Un subiect spre
care aspirau a reușit să le înghită
pe toate celelalte. Singura dorință
a credincioșilor era să dezvăluie
asemănarea caracterului Domnului
Hristos și să lucreze pentru extinderea Împărăției Sale.
Observați că Duhul a fost
revărsat după ce ucenicii ajunseseră
într-o perfectă unitate, când nu mai
aspirau la poziția cea mai înaltă. 5

Nevoia de o lucrare serioasă pentru ceilalți
Hristos nu a spus ucenicilor Săi
că lucrarea lor avea să fie uşoară. El
le-a prezentat vasta alianţă a răului,
desfăşurată împotriva lor. Ei aveau
să lupte „împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva răutăţii spirituale din
locurile înalte” (Efeseni 6:12 engl.
KJV, rom. BTF). Însă ei nu aveau
să fie lăsaţi să lupte singuri. El i-a
asigurat că avea să fie cu ei… Atâta
timp cât aveau să asculte de Cuvântul Său şi să lucreze în legătură cu
El, nu puteau să dea greş. Mergeţi
la toate neamurile, le-a poruncit El.
Mergeţi până la cele mai îndepărtate regiuni locuite ale globului şi fiţi
siguri că prezenţa Mea va fi cu voi

chiar şi acolo. Lucraţi cu credinţă
şi încredere, căci niciodată nu va fi
un timp când să vă părăsesc. Voi fi
totdeauna cu voi, ajutându-vă să vă
aduceţi la îndeplinire datoria, călăuzindu-vă, îmbărbătându-vă, sfinţindu-vă, sprijinindu-vă şi dându-vă
succes în rostirea cuvintelor care să
îndrepte atenţia altora spre cer. 6
Cei care devin copii ai lui Dumnezeu sunt obligați să facă tot ce
le stă în putere pentru a-i căuta și
a-i salva pe cei pierduți. Ei trebuie
să se folosească de toate mijloacele posibile pentru a le reprezenta
păcătoșilor cuvântul vieții și harul
mântuitor al lui Hristos. Amintindu-şi sacrificiul pe care l-a făcut
Hristos pentru a fi un exemplu perfect pentru oameni, membrii bisericii trebuie să urmeze exemplul lui
Hristos de sacrificiu de sine, jertfire
de sine, pentru a salva sufletele care
pier în necredință și păcat...
Și totuși, câți membri ai bisericii
există, care simt puțină responsabilitate de a-L face pe Hristos cunoscut
prietenilor și vecinilor lor! Dacă toți
ar fi purtat dragostea Lui în inimile
lor și adevărul pe buzele lor, dacă
am fi fost sârguincioși în a deschide
cuvântul vieții celorlalți, arătând ce
este Hristos pentru noi și ce este
El dispus să fie pentru ei, alte sute
s-ar fi bucurat astăzi în adevăr. Dar
preferăm să ne închidem în noi
înșine. Și avem impresia că suntem
bine, că nu este datoria noastră să
vorbim despre Domnul Hristos. Nu
este El totul în toate pentru noi?
Dacă obținem vreo victorie, oare nu
este aceasta realizată prin harul Său?
Atunci de ce să nu-L preamărim?
Pilda banului de argint pierdut și
cea a oii pierdute ne învață cele mai
prețioase lecții. Ele tratează subiectul omului pierdut și recuperat.
Mulți, mult mai mulți ar fi recuperaţi dacă s-ar lucra pentru ei aşa
cum este prezentat în aceste pilde.
Creșterea în har este evidentă
printr-o capacitate crescândă de a
lucra pentru Dumnezeu. Cel care
învață în școala lui Hristos va ști
cum să se roage și cum să vorbeas-
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că în numele Domnului. Realizând că îi lipsesc înțelepciunea și
experiența, el se va supune pregătirii Marelui Învățător, știind că doar
așa va atinge perfecțiunea în slujirea
lui Dumnezeu...
Membri ai Bisericii, rugați-L pe
Dumnezeu să pună asupra voastră
povara de a deschide Scripturile
pentru alții și de a face lucrare
misionară pentru cei care au nevoie
de ajutor. Unii vor fi salvați într-un
fel, alții în altul, dar lucrarea trebuie
întotdeauna făcută așa cum va conduce Domnul.
Haideți să ne pregătim să
ridicăm standardul Domnului,
standardul purității și al sfințeniei.
Fie ca fiecare suflet să își purifice
inima și să se pregătească pentru
venirea Domnului cu putere și
mare slavă. Fie ca cei credincioși să
fie însuflețiți de harul Domnului
pentru a lucra în vederea salvării
semenilor lor...
Oh, cât de solemnă și importantă este lucrarea încredințată
nouă! Cât de departe ajung roadele acestei lucrări! Cum putem să
obținem puterea și înțelepciunea
necesare pentru realizarea cu succes
a acesteia? Întocmai cum Daniel l-a
căutat pe Domnul, tot așa trebuie
să-L căutăm și noi. Daniel declară,
„Mi-am întors fața spre Domnul
Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă.”
Trebuie să-L căutăm pe Domnul în
umilință și căință, mărturisindu-ne
propriile păcate, intrând în comuniune strânsă unii cu alții. Frați și
surori, rugați-vă, rugați-vă de dragul
vostru, și de dragul altora.
Trebuie să venim la Dumnezeu prin credință, să ne revărsăm
rugămințile înaintea Sa, crezând că
El va lucra în favoarea noastră, și în
favoarea celor pe care căutăm să-i
salvăm. Trebuie să acordăm mai
mult timp rugăciunii sincere. Având
credința neclintită a unui copilaș,
trebuie să venim la Tatăl nostru ceresc, să-I spunem Lui toate nevoile
noastre. El este gata întotdeauna
să ne ierte și să ne ajute. Sursa
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înțelepciunii divine este inepuizabilă, iar Domnul ne încurajează să
extragem cât mai mult din ea...
Oh, să avem dorința fierbinte
de a-L cunoaște pe Dumnezeu
printr-o cunoştinţă experimentală,
să intrăm în camera de audiență a
Celui Prea Înalt, întinzând mâna
credinței și aruncând sufletele
noastre neajutorate în braţele Celui
Atotputernic pentru a le salva. Bunătatea Sa iubitoare este mai bună
decât viața în sine.
Dacă am realiza cu câtă seriozitate a lucrat Domnul Isus pentru
a răspândi în lume sămânța adevărului, noi, cei care trăim la sfârșitul
timpului de probă, am lucra necontenit pentru a oferi pâinea vieții sufletelor pierdute. De ce suntem atât
de reci și indiferenți? De ce inimile
noastre nu sunt impresionabile?
De ce suntem atât de indispuși
să ne dedicăm lucrării pentru
care Hristos Și-a consacrat viața?
Trebuie făcut ceva pentru a vindeca
indiferența teribilă ce a pus stăpânire peste noi. Să ne plecăm capetele
în umilinţă, când vedem cât de
puțin am făcut, în comparație cu cât
am fi putut face pentru a semăna
sămânța adevărului.
Frați și surori, vă vorbesc
în cuvinte pline de dragoste și
blândețe. Treziți-vă și consacrați-vă
fără rezerve lucrării de răspândire
a luminii adevărului pentru acest
timp, celor care sunt în întuneric.
Încingeți-vă cu spiritul marelui Maestru slujitor. Învățați de
la Prietenul păcătoșilor cum să
slujiți sufletelor bolnave de păcat.
Amintiți-vă că în viețile urmașilor
Săi trebuie să se vadă același devotament, aceeași supunere față de
lucrarea lui Dumnezeu – în fiecare
cerință socială, în fiecare afecțiune
pământească, care a fost văzută în
viața Lui. Cerințele lui Dumnezeu
trebuie să fie întotdeauna primordiale. Iar exemplul lui Hristos trebuie
să ne inspire în a depune eforturi
neîncetate pentru binele celorlalți.
Dumnezeu cheamă fiecare
membru al bisericii să intre în
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serviciul Său. Adevărul care nu
este trăit, care nu este împărtășit
cu alții, își pierde din puterea
dătătoare de viață, pierde puterea
sa vindecătoare. Toți trebuie să
învețe să lucreze, să își facă partea
ca purtători de poveri. Fiecare
persoană care se alătură bisericii
trebuie să fie un nou agent pentru desfășurarea pe mai departe
a marelui plan de răscumpărare.
Întreaga biserică, acționând în
mod unitar, contopindu-se într-o
unire perfectă, trebuie să fie un
agent misionar viu, activ, mișcat și
controlat de Duhul Sfânt.
Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu
cu seriozitate, fără îndoială că El
va netezi calea înaintea noastră.
Peste tot în jurul nostru sunt uși
deschise pentru lucrare. Să studiem cu rugăciune lucrarea care
trebuie făcută, iar apoi să intrăm
în ea cu toată asigurarea credinței.
Trebuie să lucrăm în liniște și
umilință, cu blândețea și smerenia
lui Hristos, înțelegând că în fața
noastră este un timp de încercare,
și că vom avea nevoie întotdeauna de harul ceresc pentru a putea
înțelege cum să lucrăm cu diverse
minți. Lucrătorul răbdător, umil,
care se aseamănă cu Dumnezeu,
este cel care va avea ceva de arătat
ca rezultat al muncii sale.
Succesul nostru ca popor și
indivizi nu depinde de numere sau
poziție, nici de realizări intelectuale, ci de umblarea şi conlucrarea cu
Hristos. Cu cât suntem mai deplin
pătrunşi de Duhul Său, cu atât
mai mare va fi dragostea noastră
pentru lucrare, și cu atât mai mare
plăcerea noastră de a călca pe
urmele pașilor Stăpânului. Inimile
noastre vor fi umplute cu dragostea
lui Dumnezeu, iar noi vom vorbi
despre Mântuitorul răstignit cu
putere și onestitate. Și când El este
înălțat înaintea oamenilor, iar ei
privesc la jertfa Sa, la bunătatea
Sa, îndurarea Sa duioasă, smerenia
și suferința Sa, inimilor acestora
vor fi înmuiate și supuse și ei vor fi
câștigați pentru cauza Lui. 7

Vrednici de cele mai bune
surse de putere
Cât de mare va fi recunoştinţa
sufletelor pe care le vom întâlni în
curţile cereşti, când vor înţelege
preocuparea iubitoare şi plină de
simpatie care a fost nutrită pentru
mântuirea lor! Toată lauda, cinstea
şi slava vor fi aduse lui Dumnezeu
şi Mielului pentru răscumpărarea
noastră; dar exprimarea recunoştinţei faţă de slujitorii pe care i-a folosit El pentru salvarea sufletelor care
erau gata să piară, nu ne va distrage
de la cinstea adusă lui Dumnezeu.
Cei răscumpăraţi îi vor întâlni şi îi vor recunoaşte pe aceia a
căror atenţie au îndreptat-o spre
Mântuitorul înălțat. Ce conversaţie
binecuvântată vor avea cu aceste
suflete! Se va spune: „Eu am fost
un păcătos, fără Dumnezeu şi fără
speranţă în lume, iar tu ai venit la
mine şi mi-ai îndreptat atenţia spre
Mântuitorul cel preţios, ca fiind
singura mea nădejde. Eu am crezut
în El. M-am căit de păcatele mele
şi am fost făcut să stau împreună
cu sfinţii Săi în locurile cereşti, prin
Hristos Isus”. Alţii vor spune: „Eu
am fost un păgân în ţările păgâne.
Tu ţi-ai lăsat prietenii şi căminul
confortabil şi ai venit să mă înveţi
cum să-L găsesc pe Isus şi să cred
în El ca singurul Dumnezeu adevărat. Mi-am dărâmat idolii şi m-am
închinat lui Dumnezeu, iar acum
Îl văd faţă în faţă. Sunt mântuit,
pentru totdeauna mântuit și pot
să-L privesc mereu pe Acela pe care
Îl iubesc. Atunci, L-am văzut doar
cu ochii credinţei, dar acum Îl văd
aşa cum este. Acum pot să exprim
faţă de Acela care m-a iubit şi m-a
curăţit de păcatele mele cu sângele
Său, recunoştinţa mea pentru mila
Sa răscumpărătoare.”
Alţii îşi vor exprima recunoştinţa faţă de cei care i-au hrănit pe
cei flămânzi şi i-au îmbrăcat pe cei
goi. „Când disperarea îmi cuprindea
sufletul în necredință„, vor spune
ei, „Domnul te-a trimis la mine ca
să-mi adresezi cuvinte de încurajare
şi de mângâiere. Mi-ai adus hrană
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pentru nevoile mele trupeşti şi ai
deschis înaintea mea Cuvântul lui
Dumnezeu, stârnindu-mi interesul
faţă de nevoile mele spirituale. Tu
m-ai tratat ca pe un frate. Ai simţit
împreună cu mine în necazurile
mele şi ai refăcut sufletul meu rănit,
ca să mă pot prinde de braţul lui
Hristos, care era întins spre mine
pentru a mă salva. În ignoranța
mea, tu m-ai învăţat cu răbdare că
aveam un Tată în ceruri, care Se
îngrijea de mine. Mi-ai citit făgăduinţele preţioase din Cuvântul lui
Dumnezeu. Mi-ai inspirat credinţa
că El mă va mântui. Când am contemplat sacrificiul pe care Domnul
Hristos l-a făcut pentru mine, inima mea a fost sensibilizată, supusă
şi zdrobită. Am ajuns să flămânzesc
după pâinea vieţii, iar adevărul a
fost preţios pentru sufletul meu.
Sunt aici, mântuit, pentru totdeauna mântuit, ca să trăiesc mereu în
prezenţa Sa şi să-L laud pe Acela
care Și-a dat viaţa pentru mine”.
Ce bucurie va fi când cei mântuiţi îi vor întâlni şi îi vor saluta pe cei
care au simţit o povară pentru ei!
Cum va tresălta de mulţumire inima celor care nu au trăit pentru a-și
face pe plac, ci spre a fi o binecuvântare pentru nefericiţii care nu au
avut parte de atâtea binecuvântări! 8
Să ne curățăm sufletele, supunându-ne adevărului, să ne ridicăm
„spre cer mâini curate, fără mânie
și fără îndoieli”, ca să putem căpăta
acest dar ceresc, și să realizăm, printr-o experiență binecuvântată, care
este semnificația cuvintelor apostolului: „plini de toată plinătatea lui
Dumnezeu.” 9

Începând aici, chiar acum
Poporul lui Dumnezeu trebuie să
fie o lumină în lume. Fiecare trebuie
să realizeze că asupra lor se află responsabilitatea solemnă de a reflecta
razele de lumină pe cărarea celor
care nu păzesc Legea lui Dumnezeu. Hristos Însuși a declarat, „Voi
sunteți lumina lumii.” Trebuie să
căutăm să fim purtători de lumină.
Iar când lumina adevărului divin

strălucește cu claritate din cuvintele
și faptele copiilor lui Dumnezeu,
oare vor fi certuri, clevetiri, printre
purtătorii de lumină? Lumea nu
va vedea nici un dezacord în viețile
celor prin care lumina cerului se
revarsă pretutindeni. Frați și surori,
pe măsură ce lăsați lumina voastră
să strălucească înaintea oamenilor,
ei vor „vedea faptele voastre bune și
vor slăvi pe Tatăl vostru, care este în
ceruri.” Ca urmare a acestor fapte
bune, se va răspândi o influență, care
va aduce mântuire pentru cei care o
privesc. Dumnezeu dorește ca noi să
menținem lumina noastră strălucind
permanent.
În timpul nopții, Dumnezeu
mi-a descoperit starea spirituală
a membrilor bisericii care trăiesc
în Oakland și în orașele alăturate.
Într-un timp când mulți se plângeau, căutau vină și vorbeau în
detrimentul celorlalți, un standard
important a fost înălțat și rotit împrejur până când a apărut înaintea
lor ca o oglindă, în care oricine
privea își vedea reflecția, cu toate
greșelile și păcatele sale. Întreaga
grupă de oameni supuși greșelii,
condamnaţi pentru păcătoșenia
cursului lor, s-a prosternat înaintea
lui Dumnezeu și imediat a început
să-și mărturisească propriile fărădelegi; și, ce scenă de pocăință și
mărturisire a fost aceasta ! A urmat
o curățire minunată a taberei, iar
puterea neasemuită a lui Dumnezeu s-a descoperit.
Nu voi fi niciodată mulțumită,
până când o astfel de
experiență nu va avea loc
în biserica de aici. Vrem
să vedem mântuirea lui
Dumnezeu. Vrem ca
adevărul să meargă înainte
cu putere mare; și de ce,
oare, de ce continuăm să
îl împiedicăm? De ce Îl
întristăm pe Duhul Sfânt
al lui Dumnezeu? De ce Îl
facem de ruşine, purtând
după noi dispozițiile noastre egoiste, neconvertite, și,
în același timp, pretinzând
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că suntem creștini? Să ne ajute
Dumnezeu ca fiecare dintre noi
să avem o viziune clară pentru a
distinge ceea ce putem face, privind
la Domnul Isus și realizând cum
trebuie că apare întregul curs al
nostru în faţa Lui, cum trebuie că
priveşte El invidia și cearta. Dumnezeu să ne ajute să dăm la o parte
defectele noastre individuale de caracter. Vrem să vedem puterea Lui
descoperită în această comunitate.
Dacă nu ar fi vorba de aceasta, nu
aş pleca de acasă şi nu aş veni aici,
pentru a vă vorbi atât de des. Însă,
noapte după noapte, nu pot dormi
mai mult de câteva ore; și adesea, în
mijlocul nopții mă trezesc şezând
în pat, rugându-mă lui Dumnezeu
pentru cei care nu își dau seama de
starea lor spirituală; iar apoi, mă ridic, merg prin cameră și spun, „Oh,
Doamne, pune-ți poporul în ordine,
înainte să fie prea târziu!” 10
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Sabat, 8 decembrie 2018

Organizati
, pentru
slujire
de Marcelo Gines din Thailanda
De-a lungul întregii ei existențe,
Domnul a intenţionat ca biserica
să fie agentul Său desemnat pentru
mântuirea sufletelor. Nu că biserica
trebuie să fie Mântuitorul – ea trebuie să fie pur si simplu instrumentul ce
duce Evanghelia în lume și îi aduce
pe oameni la credința în singurul
Mântuitor, „Isus Hristos din Nazaret.” (Fapte 4: 10, 12).
„Biserica este instrumentul ales
de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru
slujire, iar misiunea ei este aceea de a
duce lumii Evanghelia. De la început,
planul lui Dumnezeu a fost acela ca,
prin biserica Sa, să descopere lumii
plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunată,
au datoria să transmită cunoştinţa
despre mărirea Sa.” 1
Biserica nu trebuie doar să Îl propovăduiască pe Mântuitorul răstignit
și înviat, ci este însărcinată de asemenea să reflecte lumii frumusețea carac-
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terului Său – mărirea Sa. Pe măsură
ce biserica face cunoscută Evanghelia
și reflectă înaintea lumii frumusețea
caracterului Domnului Hristos, sufletele sincere sunt luminate și conduse
să creadă în Isus. În acest mod biserica
este instrumentul ales de Dumnezeu
pentru mântuirea oamenilor.

Trupul omenesc – o ilustrare a planului Domnului
Hristos pentru biserica Sa
În scrisoarea sa adresată bisericii
din Corint, apostolul inspirat a oferit
o explicație profundă credincioșilor, cu
privire la biserica lui Hristos: „Există
o diversitate de daruri, dar același
Duh; sunt diferenţe de administraţie,
dar același Domn. Şi există felurite
lucrări, dar este același Dumnezeu,
care lucrează totul în toți. Și manifestarea Duhului este dată fiecărui om
spre folosul altora... Căci, după cum
trupul este unul și are multe mădulare
și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un

singur trup, tot așa este și Hristos.”
(1 Corinteni 12:4-7, 12 engl. KJV).
Așa cum trupul omenesc este
compus din diferite organe și sisteme,
care au diferite funcții - și totuși,
toate lucrează împreună, pentru buna
funcționare a întregului organism
– așa este și cu biserica lui Hristos,
cu membrii ei, care, de asemenea,
lucrează împreună pentru interesul
întregului corp al bisericii și pentru
îndeplinirea misiunii sale. Și, după
cum trupul omenesc are multe părți,
fiecare în parte cu o funcție specifică,
tot așa, toți membrii din biserică au
diferite sarcini de împlinit și diferite
funcții de ocupat. Nu toți trebuie să
devină pastori, profeți sau învățători;
nu toți urmează să devină președinți,
casieri sau vreo altă poziție în biserică.
Dar fiecare trebuie să îndeplinească
lucrarea desemnată lui, în coordonare
și cooperare cu ceilalți membri ai corpului, acționând armonios împreună.
În biserica timpurie, „fiecare
membru era sfătuit să-şi îndepli-
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nească bine partea sa. Fiecare trebuia
să folosească în chip înţelept talentele încredinţate lui. Unii fuseseră
înzestraţi de Duhul Sfânt cu daruri
speciale – „întâi apostoli; al doilea,
prooroci; al treilea, învăţători; apoi,
pe cei ce au darul minunilor; apoi pe
cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite
limbi” (1 Corinteni 12:28). Însă toate
aceste categorii de lucrători trebuia să
lucreze în armonie.” 2

Hristos Și-a organizat biserica
Tot ceea ce face Domnul Hristos
este în ordine. Începând cu lucrarea
de creare a lumilor nenumărate din
spațiul vast, până la administrarea
universului sau alte probleme, El este
organizat în mod desăvârșit. Același
lucru este valabil și cu privire la
înființarea Bisericii Sale pe pământ.
Hristos Însuși a fost cel care a făcut
primul pas în organizarea bisericii
Sale, printr-o formă mai simplă de
organizare, potrivită pentru biserica
incipientă, care la timpul acela număra doar câțiva membri.
„Cu ocazia hirotonirii celor doisprezece s-a făcut primul pas pentru
organizarea bisericii, care, după
înălţarea lui Hristos, avea să ducă mai
departe lucrarea Sa pe pământ.” 3
Apoi următorul pas a fost făcut
în timpul apostolilor, nu la mult
timp după înălțarea lui Hristos. Sub
îndrumarea Duhului Sfânt, apostolii
au continuat lucrarea lui Hristos,
predicând Evanghelia și dezvoltând
corpul bisericii.
Când Domnul Isus Și-a organizat pentru prima dată biserica în
rândul celor doisprezece, de exemplu, numai lui Iuda i s-a încredințat
sarcina specifică de a sluji ca trezorier al grupului. În timpul apostolilor, sarcini au fost distribuite
și altora, precum hirotonirea celor
șapte diaconi. Pe măsură ce numărul
membrilor bisericii a continuat să
crească, iar povara responsabilității
a devenit mai mare, este necesară o
dezvoltare progresivă în organizarea
bisericii, pentru a face faţă cererii în
activitatea și misiunea bisericii din
întreaga lume.

Scopul organizării bisericii
Spiritul Profetic ne dezvăluie
scopul lui Hristos în organizarea
bisericii Sale:
• În scopuri misionare: „Biserica
lui Hristos de pe pământ a fost
organizată în scopuri misionare, iar
Domnul doreşte să vadă întreaga
biserică alcătuind planuri şi găsind
mijloace prin care oameni de sus şi
de jos, bogaţi şi săraci, să poată auzi
solia adevărului.” 4
• Pentru a menține ordinea și armonia în biserică, la nivel global: „Mai
târziu, în istoria primei biserici,
când în diferitele părţi ale lumii
multe grupe de credincioşi au
alcătuit biserici, organizaţia bisericii
s-a perfecţionat progresiv, pentru ca
ordinea şi lucrarea armonioasă să
poată fi menţinute.”5
• Pentru a ține la distanță răzvrătirile
nelegitime și a respinge pretențiile
nesusținute de cuvântul lui Dumnezeu: „Oh, cât de mult s-ar bucura
Satana, dacă ar reuşi în eforturile lui
de a intra în mijlocul acestui popor
şi de a dezbina lucrarea, într-un
timp când organizarea temeinică
este esenţială şi va fi mijlocul de
apărare cel mai puternic pentru a ne
feri de răzvrătirile nelegitime şi pentru a respinge pretenţiile nesusţinute
de Cuvântul lui Dumnezeu!”6
• Pentru a asigura sprijinul pastorilor
• Pentru propagarea lucrării în
câmpuri noi
• Pentru a-i proteja pe membri, cât
și pe pastori, de membri nevrednici
• Pentru a menține proprietatea
bisericii
• Pentru publicarea adevărului prin
presă
• Pentru multe alte obiective. 7

Secretul succesului în biserica rămășiței
Când biserica rămășiței a fost organizată, în timpul sorei E.G.White,
unii s-au opus, pentru că se temeau
că rezultatul ar fi structură papală.
Cu toate acestea, serva Domnului
i-a încurajat pe membri, sprijinind și
ajutând la înființarea sistemului de
organizare al bisericii.
„Am dus o luptă grea în punerea bazei organizației. Cu toate că

Săptămâna de rugăciune, 7 - 16 decembrie 2018

Domnul a dat mărturie după mărturie asupra acestui punct, împotrivirea era puternică, și a trebuit să fie
înfruntată din nou și din nou. Dar
am știut că Domnul Dumnezeul lui
Israel ne călăuzea și conducea prin
providența Sa.” 8
Duhul Sfânt este cel care i-a
condus pe pionierii advenţi să organizeze biserica, în ciuda opoziției. Ei
au mers înainte, hotărâți să asculte
de îndrumarea lui Dumnezeu, aceea
de a institui sistemul de organizare.
Conform servei Domnului, acesta a
fost secretul prosperității lor: „Lucrarea noastră nu a fost susținută de
moșteniri sau daruri mari; pentru că
avem puțini oameni bogați printre
noi. Care este secretul prosperității
noastre? Am avansat la poruncile Căpitanului mântuirii noastre.
Dumnezeu a binecuvântat eforturile
noastre unite. Adevărul s-a răspândit
și a înflorit. Instituțiile s-au înmulțit.
Bobul de muștar a crescut într-un copac minunat. Sistemul de organizare
s-a dovedit un mare succes. Dăruirea
sistematică a fost adoptată în conformitate cu planul biblic. Trupul a fost
‚bine închegat și strâns legat, prin ceea
ce dă fiecare încheietură.’ Pe măsură
ce am avansat, sistemul nostru de
organizare s-a dovedit încă eficace.”9

Sistemul de organizare
proiectat de Dumnezeu
pentru biserica Sa
Biblia și Spiritul Profetic au
prezentat în mod clar sistemul de
organizare proiectat de Dumnezeu
pentru biserica Sa. Biblia declară în
mod clar că Hristos „este Capul trupului, al Bisericii” (Coloseni 1:18).
Acest sistem este contrar celui
papal, unde un om este capul bisericii
universale. Spiritul Profetic declară:
„Dumnezeu n-a dat nici măcar o referire în Cuvântul Său prin care să fi
desemnat vreun om pentru a fi capul
bisericii. Doctrina supremației papale
se opune direct învățăturii Scripturilor. Papa nu poate avea nicio putere
asupra bisericii lui Hristos afară de
aceea obținută prin uzurpare.” 10
„Biserica este clădită pe Hristos,
ca temelie a ei; ea trebuie să asculte de
Hristos, capul ei. Nu trebuie să fie stă-
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pânită de om şi nici să depindă de om.
Mulţi pretind că o anumită poziție în
biserică le dă autoritatea de a dicta ce
trebuie să creadă şi ce trebuie să facă
ceilalţi oameni. Dumnezeu nu aprobă
această pretenţie. Mântuitorul declară:
‚Voi toţi sunteţi fraţi’.”11
„Hristos este capul Bisericii.
Membrii corpului Său urmează instrucțiunile Capului, la fel
cum părţile corpului uman ascultă
impulsurile minții.” 12 Dacă toți
credincioșii vor lua la inimă acest
lucru, va exista o imagine mai bună a
bisericii organizate a lui Hristos decât a fost cazul în trecut, când membrii bisericii erau învățați să depindă
de om, în calitate de cap al lor.
În biserica organizată a lui
Hristos, cei aleși conducători au un
anumit grad de autoritate în sfera lor,
dar nu sunt cea mai înaltă autoritate
în biserică.
„Când este exercitată judecata
Conferinţei Generale, care este cea
mai înaltă autoritate pe care o are
Dumnezeu pe pământ, independenţa
individuală şi judecata personală nu
trebuie menţinute, ci predate.” 13
„Uneori, când o mică grupă de
oameni, cărora li s-a încredinţat administrarea generală a lucrării, în numele
Conferinţei Generale a căutat să pună
în aplicare planuri neînţelepte şi să
restrângă lucrarea lui Dumnezeu, am
spus că nu mai putem considera glasul
Conferinţei Generale, reprezentată
de aceşti câţiva oameni, ca vocea lui
Dumnezeu. Dar aceasta nu spune că
deciziile unei Conferinţe Generale,
compuse dintr-o adunare de bărbaţi
desemnați în mod corespunzător, reprezentativi din toate părţile
câmpului, nu trebuie să fie respectate.
Dumnezeu a rânduit ca reprezentanţii bisericii Sale din toate părţile
pământului, când sunt adunaţi în
sesiunea Conferinţei Generale, să aibă
autoritate. Greşeala pe care unii sunt
în primejdie să o facă, este de a da
minţii şi judecăţii unui om, sau unui
mic grup de oameni, deplina măsură a
autorităţii şi influenţei pe care Dumnezeu a investit-o în biserica Sa, în judecata şi vocea Conferinţei Generale
întrunite pentru a plănui prosperitatea
şi înaintarea lucrării Sale.” 14

10

Serva Domnului a subliniat în
mod clar sistemul de organizare
și ordine care ar trebui urmat de
biserica rămășiței lui Hristos. Cea
mai înaltă autoritate în biserică nu
trebuie să fie dată unui singur om
(Președintele Conferinței Generale)
sau unui grup de oameni (Comitetul
Executiv al Conferinței Generale
sau Consiliul Conferinței Generale),
ci mai degrabă reprezentanților sau
delegaților din toate părțile pământului, adunați la sesiunea Conferinței
Generale. Ei sunt cei care să planifice activitatea bisericii la nivel mondial, să aleagă slujbașii Conferinței
Generale, care să ajungă la un acord
cu privire la problemele doctrinare,
precum și să decidă asupra oricărei
chestiuni dificile nesoluționate la
diferite nivele ale bisericii organizate. Cei care sunt aleși slujbași ai
Conferinței Generale trebuie să
acționeze, pe durata mandatului lor,
ca organul de punere în aplicare a
deciziilor luate în cadrul sesiunii
Conferinței Generale. Între sesiuni,
ei acționează în numele Conferinței
Generale și vor fi trași la răspundere,
la următoarea sesiune, pentru orice
au făcut în timpul mandatului lor.
Acest sistem trebuie să se desfășoare
la toate nivelurile bisericii – Uniune,
Conferință, Câmp și Misiune. Este
total diferit de sistemul papal sau
puterea regală. Nu este o dictatură a
unui om sau a unui grup restrâns de
oameni care posedă autoritate – ci,
mai degrabă un om cu semenii săi,
care împreună acționează ca slujitori
pentru a îndeplini deciziile luate
de biserică în timpul sesiunilor, în
calitate de voce a lui Dumnezeu.

Avertizare împotriva spiritului de independență
Serva Domnului i-a avertizat
pe credincioși împotriva spiritului
de independență ce se strecoară în
biserică. Satana încearcă să distrugă
unitatea bisericii, introducând teorii
și idei înșelătoare membrilor.
„Unii au prezentat ideea că, pe
măsură ce ne apropiem de încheierea
timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va lucra independent de orice
organizaţie religioasă. Dar am fost

instruită de Domnul că în lucrarea
aceasta nu există ceva de genul fiecare
să fie independent. Stelele cerului se
află toate sub lege, fiecare influenţând
pe alta spre a face voia lui Dumnezeu, supunând ascultarea lor comună
legii care cârmuieşte acţiunea lor. Și,
pentru ca lucrarea Domnului să poată
înainta sănătos şi puternic, poporul
Lui trebuie să tragă împreună.” 15
„Spiritul acesta de îndepărtare
de colegii lucrători, cât și spiritul de
dezorganizare, sunt în chiar aerul pe
care îl respirăm… Mi s-a descoperit
că Satana depune un efort special
pentru a-i face pe oameni să creadă
că Dumnezeu este de acord cu faptul
că ei îşi aleg propriul drum, independent de sfatul fraţilor lor.
Aici se află un pericol grav pentru
prosperitatea lucrării noastre. Trebuie
să lucrăm prudent, înţelept şi în armonie cu judecata sfătuitorilor care se
tem de Dumnezeu, deoarece numai
pe această cale se găsesc puterea şi
siguranţa noastră. Dacă nu vom proceda aşa, Dumnezeu nu poate lucra
cu noi, prin noi şi pentru noi.” 16
Satana știe bine că puterea poporului lui Dumnezeu se află în unirea
lor cu Hristos și unul cu celălalt. Dar
dacă sunt dezorganizați și divizați,
devin slabi și ușor de învins.
„’Sfătuiţi-vă împreună’ este solia
care mi-a fost repetată mereu şi mereu de către îngerul lui Dumnezeu.
Influenţând judecata unui om, Satana poate să se străduiască să controleze lucrurile, făcându-le să i se
potrivească. El poate să aibă succes
în a conduce greşit mintea a două
persoane, dar atunci când se consultă
mai mulţi, este mai multă siguranţă… În unire este tărie. În divizare
este slăbiciune şi înfrângere.” 17
Nu există niciun punct în timp
când Domnul Hristos va anula sistemul de organizare în biserica Sa de pe
pământ; dimpotrivă, va continua până
la sfârșit. Cu cât rămășița poporului
lui Dumnezeu se apropie de timpul
sfârșitului, cu atât mai mult trebuie să
fie organizați și complet uniți. Mesagerul Domnului a proclamat:
„Avem nevoie să ţinem rânduielile
în mod drept, ca să nu aibă loc nicio
dărâmare a sistemului organizaţiei
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şi al ordinii, care a fost construit cu
muncă înţeleaptă şi atentă. Nu trebuie să se autorizeze unele elemente
dezordonate, care doresc să stăpânească lucrarea în vremea aceasta.” 18

Ultima chemare și misiune
a rămășiței
În Biblie și Spiritul Profetic,
ultima chemare și misiune a bisericii rămășiței lui Hristos este clar
prezentată în Isaia 58:12: „Ai tăi vor
zidi iarăși pe dărâmăturile de mai
înainte, vei ridica din nou temeliile
străbune; vei fi numit Dregător de
spărturi, Cel ce drege drumurile și
face țara cu putință de locuit.”
Spiritul Profetic explică faptul
că această prezicere face referire la
biserica rămășiței:
„La vremea sfârşitului, orice
instituţie divină va fi reinstaurată.
Spărtura făcută în Lege, atunci
când Sabatul a fost schimbat de om,
urmează să fie reparată. Rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, stând înaintea
lumii ca reformatori, trebuie să arate
că Legea lui Dumnezeu este temelia
oricărei reforme durabile… În cuvinte distincte şi lămurite ei trebuie să
prezinte nevoia de a asculta de toate
preceptele Decalogului. Constrânşi
de dragostea lui Hristos, ei trebuie să
colaboreze cu El în reclădirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie dregătorii
spărturii, cei ce dreg drumurile şi fac
ţara cu putinţă de locuit.”19
„Aici este răbdarea sfinților, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu și
credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12).
Acest verset nu face referire la
alt grup de oameni, decât la cei ce
sunt rezultatul final din timpul soliei
îngerului al treilea. Este o descriere
a bisericii rămășiței, care vor fi ieșit
victorioși din ultima bătălie a lui

Dumnezeu și poporului Său, împotriva Satanei.
Membrii bisericii rămăşiţei
trebuie să meargă să proclame
ultima solie de avertizare tuturor
locuitorilor pământului. Acest mesaj
trebuie să se concentreze asupra lui
Hristos, ca exemplu viu al neprihănirii caracterului lui Dumnezeu, al
sfințeniei și frumuseții Legii Sale.
Totuși, acest ultim mesaj al harului
nu trebuie să fie prezentat lumii
numai prin elocvența vorbirii, ci, mai
degrabă, prin puterea unui caracter
transformat și a unei vieți sfințite,
după asemănarea lui Hristos.
„Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie
să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii
lui Dumnezeu trebuie să dea pe
faţă slava Sa. În propria lor viaţă şi
în propriul lor caracter, ei trebuie să
descopere ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei.” 20
Motivul pentru care biserica
rămășiței a reușit să răspândească atât
de puțin mesajul, în ciuda eforturilor
sale, stă în defectele de caracter din
viețile membrilor ei. Mai întâi, trebuie să fim transformați în caracter,
înainte ca Duhul Sfânt să ne ofere
eficiența necesară predicării Evangheliei veșnice. Sufletele sincere din
diferite părți ale lumii, care sunt încă
în afara turmei lui Hristos, așteaptă
ca lumina să strălucească prin viețile
rămășiței lui Dumnezeu, înainte ca să
fie atrase să se alăture rămășiței.

Concluzie
De la înființarea ei până la
sfârșitul timpului, biserica a fost chemată să Îl mărturisească pe Domnul
Hristos. Dumnezeu a intenționat
ca prin biserica Sa să fie reflectat
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caracterul Său în fața lumii și să
fie reprezentat sistemul Său de
guvernare. 21 Prin intermediul membrilor bisericii,
ordinea și armonia divină
trebuie să se reflecte în
lume. Rămășița finală a lui
Dumnezeu este instrumentul cel mai important în
realizarea pe deplin a planului
Său pentru biserică. Acesta este
modul în care bătălia din marea
luptă va fi rezolvată în cele din urmă,
pe deplin. În acest fel, frumusețea
evangheliei veșnice va fi văzută și
propovăduită pe deplin fiecărei ființe.
Acesta este modul în care caracterul
lui Dumnezeu și Legea Sa vor fi
complet reabilitate înaintea tuturor
ființelor create din întregul univers.
Bogăția îndurării Domnului Hristos,
harul și dragostea Sa vor fi pe deplin
manifestate de un popor chemat
după numele Său – nu numai înaintea lumii, ci înaintea tuturor ființelor
cerești și terestre din întregul univers.
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Duminică, 9 decembrie 2018

Ca
frunzele
toamna
Compilație din Biblie și Spiritul Profetic,
cu comentarii de Mario Liñares din Brazilia

V-ați gândit vreodată câte frunze
cad toamna? Cantitatea frunzelor,
felul gingaș și blând în care acestea
cad și îmbracă pământul – sunt o
ilustrație perfectă a modului în care
cuvântul lui Dumnezeu trebuie să
fie adus la cunoștință lumii, împreună cu rezultatele sale minunate.
„Căci, după cum ploaia și zăpada
se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac
să rodească și să odrăslească, pentru
ca să dea sămânță semănătorului și
pâine celui ce mănâncă, tot așa și
Cuvântul Meu, care iese din gura
Mea, nu se întoarce la Mine fără
rod, ci va face voia Mea și va împlini
planurile Mele” (Isaia 55:10,11).

Mesagerii tăcuți
Istoria culturii umane este
strâns legată de presa din ere diferite. Deși astăzi mijloace moderne
ne permit să comunicăm electronic
aproape instantaneu cu oameni din
orice parte a lumii, există un mijloc
care este încă cel mai eficient în
predicarea Evangheliei, și anume,
pagina tipărită.

12

În sec. al XV-lea, Johannes Gutenberg (1398-1468) a revoluționat
presa cu invenția sa de tipărire cu
caracter mobil pe hârtie. Această
descoperire a jucat un rol cheie în
dezvoltarea Reformei Protestante,
precum și în Revoluția Industrială,
punând bazele materiale pentru
economia noastră modernă, bazată
pe cunoaștere, și pentru răspândirea
învățării în masă.
Prima lucrare tipărită de Gutenberg în mai multe exemplare
a fost Biblia. În prezent, conform
Raportului din 2017 despre Accesul
la Scriptură la nivel global prezentat
de Societățile Biblice Unite, Noul
Testament a fost tradus in 1515
limbi, iar Biblia, în format complet,
în 674 limbi, rămânând cea mai bine
vândută carte din lume. Se estimează că Biblia a fost distribuită în mai
mult de cinci miliarde de exemplare,
începând cu secolul al XIX-lea. În
ultimii ani, Societățile Biblice Unite
au distribuit, în medie, 30 milioane
de Biblii pe an, pe lângă Noul Testament și porțiuni din Scriptură.
O lucrare similară ar trebui efectuată cu publicațiile noastre. Serva

Domnului declară: „Din cărţile şi
revistele noastre trebuie să ţâşnească
raze puternice de lumină, pentru
luminarea lumii cu privire la adevărul prezent.” 1
Domnul ne-a dăruit pagina
tipărită ca o modalitate excelentă de
a aduce lumii Evanghelia mântuirii.
Aceasta (n.tr. pagina scrisă) poate
fi tipărită și distribuită cu ușurință,
adusă în fiecare casă; literalmente,
până la marginile pământului.
Următoarele adevăruri despre
activitatea noastră publicistică, se
aplică publicațiilor noastre tipărite
sau în format electronic.

Începutul publicațiilor
noastre
Mesagerul Domnului relatează:
„La o adunare ținută în Dorchester,
Massachusetts, din noiembrie 1848,
mi s-a dat o viziune asupra proclamării soliei sigilării și a datoriei
fraților de a publica lumina ce strălucea pe calea noastră.
După ce am ieșit din viziune,
i-am spus soțului meu: ‚Am o veste
pentru tine. Trebuie să începi să
tipărești un mic ziar și să îl trimiți
oamenilor. Să fie mic la început; dar,
pe măsură ce oamenii vor citi, îți vor
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trimite și mijloace prin care să poți
tipări, devenind un succes din prima.
De la acest început neînsemnat, mi
s-a arătat cum șuvoaie de lumină au
străbătut clar întreaga lume.’” 2
„Preţioasele foi tipărite au fost
aduse în casă, aşezate pe podea, iar
apoi un grup mic de persoane interesate s-a adunat și, îngenunchind cu
toții, am cerut Domnului cu inimi
umile și multe lacrimi, să-Și reverse
binecuvântările asupra acestor soli ai
adevărului în format tipărit.
Apoi, după ce am împăturit toate
hârtiile, iar soțul meu le-a împachetat
și a adresat exemplare tuturor acelora
despre care credea că le vor citi, le-a
pus într-o geantă și le-a dus pe jos la
oficiul poștal din Middletown. ”

Scopul publicațiilor noastre
„Publicaţiile noastre au de făcut
o lucrare cât nu se poate mai sacră
în a face clară, simplă şi pe înţeles
temelia spirituală a credinţei noastre.
Pretutindeni oamenii iau poziţie; toţi
se adună fie sub stindardul adevărului
şi neprihănirii, fie sub stindardul puterilor apostate, care se străduiesc să
obţină supremaţia. În acest timp, solia
lui Dumnezeu pentru lume trebuie
să fie prezentată cu atâta distincţie şi
cu atâta putere, încât oamenii să fie
aduşi faţă în faţă, minte către minte
şi inimă lângă inimă, cu adevărul. Ei
trebuie să fie aduşi să vadă superioritatea acestuia faţă de numeroasele
erori care se străduiesc să iasă la iveală, pentru a submina, dacă se poate,
Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest
timp solemn.
Marele scop al publicaţiilor noastre este acela de a înălţa pe Dumnezeu, de a atrage atenţia oamenilor
spre adevărurile vii ale Cuvântului
Său. Dumnezeu ne invită să înălţăm nu propriul nostru stindard, nu
stindardul acestei lumi, ci stindardul
adevărului.” 4
„Publicaţiile care ies din tiparniţele noastre au rostul de a pregăti
un popor care să-L întâmpine pe
Dumnezeu. În toată lumea ele trebuie să îndeplinească aceeaşi lucrare
pe care a făcut-o Ioan Botezătorul
pentru naţiunea iudaică. Prin solii
mişcătoare de avertizare, profetul lui

Dumnezeu i-a trezit pe oameni din
visul lor lumesc. Prin el Dumnezeu
a chemat la pocăinţă pe Israelul apostat. Prin prezentarea adevărului, el
a dat în vileag rătăcirile populare. În
contrast cu teoriile false ale timpului,
adevărul din învăţăturile lui apărea
ca o certitudine veşnică. ‚Pocăiţi-vă,
căci Împărăţia cerurilor este aproape’, era solia lui Ioan. (Matei 3:2)
Exact aceeaşi solie, prin publicaţiile
ieşite din tiparniţele noastre, urmează să fie prezentată lumii de astăzi.” 5

Publicațiile noastre de
sănătate
„Literatura noastră despre
sănătate constituie mâna de ajutor
a Evangheliei, deschizând calea
pentru pătrunderea adevărului, spre
salvarea multor suflete. Nu cunosc
nimic altceva care să descuie inimile
atât de repede ca acest fel de literatură, care, dacă este citită şi pusă în
practică, îi va conduce pe oameni să
cerceteze Biblia în vederea unei mai
bune înţelegeri a adevărului.” 6
„Punerea în circulaţie a publicaţiilor noastre de sănătate constituie
una dintre cele mai importante
lucrări. Este o lucrare care ar trebui
să prezinte un interes viu pentru
toţi cei care cred adevărurile speciale pentru acest timp. Acum, ca
niciodată mai înainte, Dumnezeu
doreşte ca mintea oamenilor să fie
profund mişcată, spre a studia marea
problemă legată de temperanţă şi
principiile care stau la baza reformei
autentice a sănătăţii...
Adevărata religie şi legile sănătăţii merg mână în mână. Este
imposibil să lucrăm pentru mântuirea oamenilor, fără să le prezentăm
nevoia de a da la o parte plăcerile
păcătoase care distrug sănătatea,
înjosesc sufletul şi împiedică adevărul divin să aibă influenţă asupra
minţii.” 7
„Publicaţiile legate de reforma
sănătăţii vor ajunge la mulţi care
nu vor vedea sau citi nimic despre
subiectele importante ale Bibliei... Adevărul trebuie să ajungă la
oameni prin reforma sănătăţii. Acest
lucru este esenţial pentru a atrage
atenţia la adevărul Bibliei.” 8
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„Mulţi dintre cei socotiţi ca fiind
irecuperabili, stricaţi, vor fi atraşi
de adevăr, dacă vor fi instruiţi în
mod corespunzător cu privire la
obiceiurile lor nesănătoase. Atunci
ei pot fi vase înălţate, nobile, sfinţite în folosul Domnului. Porniţi cu
mâinile pline de material adecvat de
citit şi cu inima plină de dragostea
lui Hristos pentru sufletele lor, abordându-i acolo unde se află.” 9
„Reforma sănătăţii va ajunge şi
a ajuns deja la o clasă de oameni la
care adevărul nu ar fi ajuns niciodată. Există o mare nevoie de a se
depune eforturi pentru a-i ajuta
pe oameni, credincioşi sau necredincioşi, în momentul de faţă, prin
prezentări şi publicaţii de sănătate.
Nu văd de ce cărţile de sănătate să
nu aibă un loc permanent, tot aşa
cum au celelalte publicaţii, în pofida
prejudecăţilor.” 10

Publicațiile noastre trebuie să meargă peste tot
„Publicaţiile noastre trebuie să
meargă pretutindeni. Să fie editate
în multe limbi. Solia îngerului al
treilea trebuie să fie dată prin mijlocul acesta şi prin învăţătorul viu.” 11
„Sunt multe locuri unde vocea
pastorului nu se poate face auzită,
locuri unde se poate ajunge doar prin
publicații – cărți, ziare și broșuri, pline
de adevărul biblic de care au nevoie
oamenii. Scrierile noastre trebuie să
fie distribuite pretutindeni. Adevărul
trebuie semănat lângă toate apele;
căci nu știm care va prospera, aceasta
sau aceea. În judecata noastră greșită,
s-ar putea să nu credem că este
înțelept să oferim literatură acelora
care ar accepta cel mai ușor adevărul.
Dar nu știm care ar putea fi rezultatele bune ale distribuirii unei broșuri ce
conține adevărul prezent.” 12
„În ce priveşte iluminarea şi întărirea sufletelor în adevăr, publicaţiile
vor face o lucrare mult mai mare
decât aceea pe care ar putea-o face
singuri slujitorii Cuvântului.” 13
„Ne apropiem cu grabă de sfârşit.
Lucrarea noastră trebuie să fie aceea
de a tipări şi a difuza cărţi şi reviste
care conţin adevărul pentru timpul
prezent.” 14

13

„Publicaţiile trebuie înmulţite şi
răspândite precum frunzele toamna.
Aceşti mesageri tăcuţi luminează şi
modelează mintea a mii de oameni, din fiecare ţară şi din fiecare
regiune.” 15
„Dacă există o lucrare mai importantă decât cealaltă, atunci aceea
este de a prezenta publicaţiile noastre în public, făcându-i pe oameni să
cerceteze Scripturile.” 16
„Fie ca fiecare credincios să facă
să circule broşuri şi cărţi care conţin
solia pentru acest timp. Avem nevoie
de colportori care vor porni să pună
în circulaţie publicaţiile noastre
pretutindeni.” 17
„Sfârşitul este aproape. S-a
pierdut deja mult timp în care aceste
cărţi ar fi trebuit să fie deja puse
în circulaţie. Vindeţi-le departe
şi aproape. Împrăştiaţi-le precum
frunzele toamna.” 18

O strategie divină
„Dumnezeu a rânduit lucrarea de
colportaj ca un mijloc de a prezenta
oamenilor lumina cuprinsă în cărţile
noastre, iar colportorii trebuie să
fie impresionaţi de importanţa de
a duce, cât de rapid posibil înaintea
lumii, cărţile necesare pentru educarea şi iluminarea spirituală a oamenilor. Aceasta este exact lucrarea pe
care Domnul vrea să o facă poporul
Său în timpul de pe urmă. Toţi aceia
care se consacră lui Dumnezeu
pentru a lucra în calitate de colportori, ajută la ducerea ultimei solii
de avertizare, adresate acestei lumi.
Noi nu putem să preţuim prea mult
lucrarea aceasta; căci, dacă n-ar fi
eforturile colportorului, mulţi nu ar
auzi niciodată această avertizare.” 19
„Lucrarea de colportaj, când e
bine condusă, este o lucrare misionară de cel mai înalt grad şi este o
metodă cât se poate de bună şi de
succes, ce poate fi folosită pentru a
pune înaintea oamenilor adevărurile
importante pentru acest timp.” 20
„Am fost instruită că lucrarea
de colportaj trebuie să fie readusă
la viață, iar aceasta înseamnă să fie
dusă înainte cu un succes crescând.
Este lucrarea Domnului, iar binecuvântarea îi va urma pe cei care
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se angajează în ea cu seriozitate și
sârguință.” 21
„Lucrarea cu cărţi ar trebui să
fie mijlocul de a duce repede lumii
lumina sacră a adevărului prezent.” 22
„Trebuie organizate campanii de
colportaj pentru vânzarea literaturii
noastre, pentru ca lumea să poată fi
luminată cu privire la ceea ce este la
un pas în faţa noastră.” 23
„Când vor deveni conştienţi de
importanţa punerii în circulaţie a
literaturii noastre, membrii bisericii
vor consacra mai mult timp acestei lucrări. Ziare, broşuri, cărţi vor
fi duse în casele oamenilor, spre a
predica ele însele Evanghelia.” 24
„Eram la adunări de tabără şi în
adunări mari în mijlocul comunităţilor noastre, unde pastorii prezentau clar primejdiile timpurilor în
care trăim şi marea importanţă a
grăbirii răspândirii literaturii noastre. Ca răspuns la aceste apeluri,
fraţii şi surorile s-au prezentat şi au
cumpărat multe cărţi. Unii au luat
puţine, dar alţii au cumpărat cantităţi mari. Cea mai mare parte din
cumpărători plăteau pentru cărţile
pe care le luau. Câţiva făceau aranjamente să plătească după aceea.
Din cauză că vânzarea cărţilor se
făcea la preţuri reduse, unele preţuri
fiind special reduse pentru ocazia
aceea, multe erau cumpărate și de
către persoane care nu aveau aceeași
confesiune. Acestea spuneau: ‚Ele
trebuie că au o solie pentru noi.
Oamenii aceştia sunt gata să facă
sacrificii, ca noi să le putem avea şi
noi ni le vom asigura pentru noi şi
pentru prietenii noştri.’
Dar din partea unora din poporul nostru se exprima nemulţumire.
Unul spunea: ‚Trebuie să fie oprită
lucrarea aceasta, de nu, afacerile se
duc de râpă.’ În timp ce unul dintre
fraţi ducea cu el un braţ de cărţi,
un colportor a pus mâna pe umărul
lui şi a spus: ‚Frate, ce faci cu atâtea
cărţi?’ Atunci am auzit glasul Sfătuitorului nostru, zicând: ‚Nu-i opriţi.
Acesta e o lucrare care trebuie să fie
făcută. Sfârşitul e aproape. Deja s-a
pierdut mult timp, în care cărţile
acestea ar fi trebuit să fie în circulaţie. Vindeţi-le în apropiere şi în

depărtare. Răspândiţi-le ca frunzele
toamna. Lucrarea aceasta trebuie
să continue fără interzicerile nimănui. Suflete pier fără Hristos. Să fie
avertizate cu privire la apropiata Sa
arătare pe norii cerului.’
Unii dintre lucrători continuau să pară mult deprimaţi. Unul
plângea şi zicea: ‚Aceştia fac o nedreptate lucrării noastre de editură,
cumpărând la un preţ atât de redus;
pe de altă parte, lucrarea acesta ne
lipseşte de unele din veniturile prin
care e susţinută lucrarea noastră.’
Glasul răspundea: ‚Nu suferiţi nicio
pagubă. Aceşti lucrători care iau
cărţile la un preţ redus nu ar putea
să facă o vânzare atât de rapidă decât cu acest aşa-zis sacrificiu. Mulţi
cumpără acum pentru prietenii lor
şi pentru ei, care altminteri nu s-ar
gândi să cumpere.’” 25
„Mesagerii tăcuţi, care sunt aşezaţi în casele oamenilor prin lucrarea
colportorului, vor întări lucrarea
Evangheliei din toate punctele de
vedere, deoarece Duhul Sfânt va impresiona minţile atunci când ei citesc
cărţile, după cum El impresionează
minţile acelora care ascultă predicarea Cuvântului. Aceeaşi slujire
din partea îngerilor va însoţi cărţile
care conţin adevărul, ca şi aceea care
însoţeşte lucrarea predicatorului.” 26
„Cât timp mai este har, colportorul va avea ocazia să lucreze… Până
când în ceruri se va rosti ‚S-a sfârşit’,
vor fi mereu locuri pentru lucru şi
inimi care să primească solia.” 27
„Din lumina dată mie, ştiu că
acolo unde acum este un colportor
în câmp ar trebui să fie o sută.” 28

Doriţi: Tinerii!
De-a lungul istoriei timpului,
Dumnezeu a ales special tinerii în
vederea responsabilităților mari.
„Este bine pentru om să poarte un
jug în tinerețea lui” (Plângerile lui Ieremia 3:27). Pe mulţi dintre cei care
au acceptat şi au fost credincioşi în
misiunea lor, Dumnezeu i-a așezat în
funcții importante, făcându-i lumini
mântuitoare pentru lume.
„Hristos îi cheamă pe tineri să se
înroleze voluntar, ca să ducă lumii
adevărul. Este nevoie de bărbaţi

Săptămâna de rugăciune, 7 - 16 decembrie 2018

viguroşi din punct de vedere spiritual, bărbaţi care să fie în stare să vadă
ce este de făcut chiar în preajma lor,
pentru că ei sunt dornici de lucru,
caută să lucreze. Biserica are nevoie
de oameni noi, care să aducă energie
în rânduri, oameni pentru aceste
timpuri, gata să facă faţă rătăcirilor,
oameni care vor insufla zel proaspăt
eforturilor tot mai slabe ale celor
câţiva lucrători, oameni ale căror
inimi sunt pline de dragoste creştină
şi ale căror mâini sunt dornice să
lucreze pentru Domnul lor.” 29
„Domnul face apel la tinerii
noştri să se angajeze ca evanghelişti
şi colportori, să facă lucrare din casă
în casă, în locuri în care adevărul nu
a ajuns încă...
Avem o lucrare de făcut. Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi pe tineri să se
dedice slujirii Cuvântului. Învăţaţi-i
să devină colportori, să vândă acele
cărţi pe care Domnul, prin Duhul
Său cel Sfânt, a inspirat mintea oamenilor să le scrie. Acest material de
citit va fi dat astfel la o mare clasă de
oameni care n-ar auzi adevărul, dacă
nu le-ar fi dus la uşi. Aceasta este
lucrarea evanghelistului.” 30
La fel cum sistemele de guvernare ale acestei lumi îi cheamă
pe tineri pentru serviciul militar,
fiecare tânăr ar trebui să își ia un

angajament față de Dumnezeu – să-și dedice cel
puțin un an din viață în
serviciul Său, vânzarea de
cărţi fiind cea mai bună
metodă de a-I sluji. Aceasta
ar fi o experiență minunată, ce le-ar întări credința
în Dumnezeu și i-ar ajuta
în luarea celor mai bune
decizii pentru viața actuală
și viitoare.
„Am auzit glasul Domnului întrebând: ‚Pe cine
să trimit și cine va merge
pentru Noi?’ Eu am răspuns: ‚Iată-mă, trimite-mă!’”
(Isaia 6:8).
Cu vigoarea tinerilor, experiența adulților,
gingășia copiilor și puterea
Duhului Sfânt, „evanghelia aceasta a Împărăției
va fi propovăduită în toată lumea,
ca să slujească de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”
(Matei 24 :14).

Răsplata celor care cooperează cu Dumnezeu
Domnul va răsplăti și va înmulți
chiar și cele mai mici eforturi în
lucrarea de răspândire a Evangheliei
în lume. Cuvântul Său nu se întoarce fără rod. Pe lângă cooperarea în
procesul de mântuire a celorlalți, ne
asigurăm propria mântuire.
Ne bucurăm să cunoaştem frați
și surori – familii întregi – cărora
li s-a făcut cunoscut adevărul prin
intermediul broșurilor, revistelor sau
cărților ce conțin adevărul pentru
acest timp. Dar, odată cu revărsarea
Duhului Sfânt, ploaia târzie, „mai
mult de o mie de persoane vor fi în
curând convertite într-o singură zi,
şi majoritatea dintre acestea vor fi
fost convinse la început prin citirea
publicaţiilor noastre.” 31
În cer, cei răscumpărați vor primi
coroane minunate împodobite cu
stele, pentru a se bucura o veșnicie de
răsplata acordată și de mulțumirea de
a-i vedea salvați, în brațele Domnului Hristos, pe aceia pe care i-au
condus la Mântuitorul. „Unii dintre
ei aveau coroane foarte strălucitoare,
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alţii mai puţin. Unele coroane erau
pline de stele, în timp ce altele aveau
doar puţine stele. Toţi erau foarte
mulţumiţi de coroanele lor.” 32
Toate făgăduințele Domnului
vor fi îndeplinite în mod desăvârșit.
„Aruncă-ți pâinea pe ape și, după
multă vreme, o vei găsi iarăși!” (Eclesiastul 11:1).
„Cei ce seamănă cu lacrimi, vor
secera cu cântări de veselie. Cel
ce umblă plângând când aruncă
sămânța, se va întoarce fără îndoială
cu veselie, aducând snopii săi cu el.”
(Psalmii 126:5, 6 engl. KJV).
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Miercuri, 12 decembrie 2018

de Emil Barbu din România

Lucrarea de pionierat
a Evangheliei

Marea misiune (însărcinare) a
evangheliei dată de Isus Hristos
ucenicilor Săi este: „Mergeți, de
aceea, și învățați toate neamurile,
botezându-i în numele Tatălui,
și al Fiului și al Duhului Sfânt:
învățându-i să păzească toate
lucrurile pe care vi le-am poruncit:
și iată, Eu sunt cu voi întotdeauna,
chiar până la sfârșitul lumii. Amin.”
(Matei 28:19, 20 engl. KJV).
Care este Evanghelia în această
misiune (însărcinare)? Evanghelia este Vestea Bună. Vestea este
transmisă prin cuvinte. Așadar,
Evanghelia sau Vestea Bună sunt
toate cuvintele care sunt întrupate
în Isus Hristos. „Și Cuvântul S-a
făcut trup.” (Ioan 1:14). De fapt,
toate lucrurile care ne înconjoară
nu sunt nimic altceva decât rezultatul cuvintelor lui Dumnezeu. Biblia
spune: „Dumnezeu a zis: Să fie
lumină. Și a fost lumină... Și Dumnezeu a zis: ‚Să se strângă la un loc
apele care sunt dedesubtul cerului
și să se arate uscatul!’ Și așa a fost.”
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(Geneza 1:3, 9). Chiar materia a
fost făcută de către cuvântul Său!
Apostolul Ioan spune: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost făcute
prin el; și fără El nu a fost făcut
nimic din cele care au fost făcute.”
(Ioan 1:1,3 engl. KJV).
Apostolul Pavel explică faptul
că „prin El se țin toate lucrurile.”
(Coloseni 1:17).
Chiar și astăzi, cuvintele au
putere creatoare. Spre exemplu, când
pronunțăm un cuvânt, sunetul lui
pătrunde în urechea externă și în
urechea internă este transformat întrun impuls nervos; prin nervul auditiv
acesta călătorește spre lobul temporal,
unde, datorită conexiunilor cu lobii
frontali și celelalte arii cerebrale,
sunetele sunt integrate și informația
este stocată în sistemul nervos ca materie. Astfel, cuvintele sunt transformate în materie în creierul nostru.
Această materie va rămâne
acolo. Cuvintele pe care le auzim

sunt sursa gândurilor, a modului
nostru de a reacționa; ele conduc la
fapte, faptele la obiceiuri, obiceiurile formează trăsăturile de caracter;
și caracterul este de fapt persoana.
Deci, noi suntem cuvintele pe care
alegem să le ascultăm.
Evanghelia este suma tuturor
cuvintelor care creează în mintea
umană caracterul lui Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Acesta este
chipul divin pe care omenirea l-a
pierdut când păcatul a pătruns în
rasa noastră.
La început, când Dumnezeu
a creat lumea, totul era perfect,
în ordine perfectă și supus legilor
care erau menite să mențină viața
într-o armonie perfectă și impresionantă, reflectând astfel caracterul
Creatorului.
Toate lucrurile au fost făcute de
Cuvânt și sunt susținute de Cuvânt.
„Domnul l-a făcut pe om drept,
la început. El a fost creat cu o minte perfect echilibrată, mărimea și
puterea tuturor organelor sale fiind
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perfect dezvoltată. Adam era un
tip de om perfect. Fiecare calitate
a minții era bine proporționată,
fiecare având o funcție distinctivă,
și totuși toate dependente una de
cealaltă pentru utilizarea completă
și adecvată a fiecăreia dintre ele.”1
„Cel care a creat mintea și a rânduit legile ei, s-a îngrijit de dezvoltarea ei în armonie cu ele”.2

Aceasta înseamnă că dezordinea sau boala apare atunci când
acea dezordine are loc în mintea
unei persoane sau în modul ei de
gândire. Înțeleptul Solomon spune
că „Dumnezeu i-a făcut pe oameni
drepți; însă ei umblă cu multe
șiretlicuri.” (Eclesiastul 7:29).
Degradarea umană începe cu
păcatul sau cu gândul păcătos. Ce
este păcatul? A asculta o minciuSănătatea și boala
nă sau un adevăr pe jumătate, sau
Conform științei medicale, săa asculta la cuvinte spuse într-un
nătatea este o condiție de bunăstare mod care să producă îndoială, sau
completă, fizică, mentală, psihică,
la cuvinte neadevărate, va conduce
socială și morală.
la fapte greșite (păcate), care vor
Această condiție perfectă de bu- degrada sănătatea.
năstare fizică, mentală și morală are
„O încălcare continuă a legilor
doar un secret: ascultare completă
naturii este o încălcare continuă a
de legile care guvernează universul, legii lui Dumnezeu. Povara prezengalaxia noastră, sistemul nostru
tă de suferință și angoasă pe care le
solar, pământul și corpul nostru –
vedem pretutindeni, diformitatea
macro- și microcosmosul.
actuală, degradarea și problemele
„Aceeași putere care susține
mentale care inundă lumea acum,
natura lucrează de asemenea și în
fac din ea, în comparație cu ce ar fi
om. Aceleași legi mărețe care conputut fi și ce intenționa Dumneduc stelele și atomul controlează
zeu ca ea să fie, o leprozerie [adică,
viața omului. Legile care guverneao colonie de leproși]; iar cei din
ză acțiunea inimii, reglementând
generația prezentă sunt slabi în pucircuitul curentului de viață spre corp, tere mentală, morală și fizică. Toată
sunt legile marii Inteligențe care are
această nenorocire s-a acumulat
jurisdicția asupra sufletului. De la El
din generație în generație pentru că
pornește toată viața. Doar în armoomul căzut vrea să încalce legea lui
nie cu El poate fi găsită adevărata ei
Dumnezeu. Păcate dintre cele mai
sferă de acțiune. Pentru toate lucrurile mari sunt comise prin îngăduirea
create de El, condiția este aceeași – o
unui apetit pervertit.”4 Un apetit
viață susținută prin primirea vieții
pervertit nu este doar necumpătare
lui Dumnezeu, o viață în armonie cu
cu privire la hrana, munca sau odihvoința Creatorului. A călca legea Sa,
na noastră, ci și un apetit vizual,
fizică, mentală sau morală, înseamnă a auditiv și intelectual, pervertit.
se pune în afara armoniei cu universul,
Mintea este modificată de ceea
a introduce discordie, anarhie, ruină.”3 ce aude și vede, și devine identică
De când am început să studiez
lucrurilor asupra cărora meditează.
cum funcționează corpul uman și
„Asemenea trupului, mintea își
cum ne îmbolnăvim, am avut mereu trage puterea din hrana pe care o
o dilemă: Ce se îmbolnăvește mai
primește. Ea este lărgită și înălțată
întâi: organismul, care găzduiește
de gânduri pure, întăritoare; însă
mintea, sau mintea, care controlea- este îngustată și înjosită de gânduri
ză organismul?
care sunt pământești, care privesc
Toate cuvintele pe care le auzim
pământul.
creează gânduri. Știm că un gând nuPărinți, voi... nu puteți ține
trit poate deveni o acțiune, o acțiune
neocupate mințile lor [ale copiirepetată devine un obicei și un obicei lor]; nici nu puteți alunga răul prin
repetat devine o trăsătură de caracter, încruntături. Doar prin implantarea
și suma trăsăturilor formează caracte- principiilor drepte puteți exclude
rul complet. Iar caracterul reprezintă
voi gândurile rele... Instruirea bună,
ceea ce este o persoană.
sănătoasă, este singurul mijloc de
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prevenție pentru tovărășiile rele, care
strică obiceiurile bune. Adevărul
va proteja sufletul de nenumăratele
ispitele care trebuie întâmpinate...
Încurajați-vă copiii să își umple inima cu cunoștință valoroasă,
să permită ca ceea ce este bun
să ocupe sufletul și să controleze
puterile sale, nelăsând niciun loc
pentru gânduri josnice, degradante.
Restricționați dorința de a citi material de lectură care nu oferă hrană
bună minții...
Cărți [n.ed. sau medii electronice], care conțin o denaturare a
adevărului, nu ar trebui să fie puse
niciodată în mâinile copiilor sau tinerilor. Nu permiteți copiilor voștri,
în însuși procesul de obținere a unei
educații, să primească idei care se
vor dovedi semințe ale păcatului.” 5
Astăzi mintea este pervertită de
un instrument ușor rafinat de păcat.
Acesta este acea „fereastră” (engl.
window) care, pe lângă cele câteva
lucruri bune, oferă o imagine largă
despre ceea ce este infam și degradant. Însă în mod firesc, mintea
umană alege ceea ce este rău. Stând
pe această fereastră (asemenea lui
Eutih în timpul predicii apostolului
Pavel), oamenii nu vor cădea înăuntru, ci în afară – și vor fi conduși la
degradare și ruină. Noi putem găsi
această fereastră (ecran) oriunde – în
tabletele noastre, în telefoanele noastre inteligente și în laptopuri. Acest
obicei de a privi orice lucru în orice
moment epuizează oamenii într-o
așa măsură, încât ei își pierd abilitatea de a discerne între bine și rău.
Una dintre cele mai importante
funcții ale creierului este capacitatea sa de a discerne între bine și
rău. În știința psihiatrică aceasta
se numește conștiință. Aceasta
este paralizată atunci când devenim obosiți fizic (prin imagini în
mișcare), când suntem în transă
(indusă prin privirea îndelungă
asupra unui ecran).
Primul act de neascultare a fost
cauzat de asemenea de inducerea
unei stări hipnotice, o ademenire
– un șarpe care vorbea. Acest prim
păcat a deschis ușa pentru dezordine, degenerare și moarte.
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„Dumnezeu l-a creat pe om
perfect și sfânt. Însă omul a căzut
din această stare sfântă pentru că a
încălcat legea lui Dumnezeu. De la
cădere a existat o creștere rapidă a
bolii, suferinței și morții. Totuși, în
ciuda faptului că omul L-a insultat
pe Creatorul său, iubirea lui Dumnezeu încă se extinde asupra rasei
umane; și El permite ca lumina
să strălucească, pentru ca omul să
poată înțelege, că trebuie să trăiască
în armonie cu legile care guvernează
ființa sa, dacă vrea să trăiască o viață
perfectă. Ca urmare, este de cea mai
mare importanță ca el să știe cum să
trăiască așa încât puterile trupului
său și ale minții să poată fi exercitate
spre gloria lui Dumnezeu.”6

Muncă de pionierat în vederea restaurării
Această lucrare este minunată.
Nu este nimic altceva decât lucrarea de restaurare a minții prin puterea divină – puterea voinței umane
de a alege în orice circumstanțe
lucrurile care ne aduc mai aproape
de inima Tatălui Ceresc.
Lucrarea evangheliei este de
a recrea sau de a readuce ordinea
în minte. Acceptarea dispusă a
informației aceleia conținute în
Evanghelie, care operează în armonie deplină cu mintea umană, ajută
la călăuzirea și restaurarea
trupului din boală la
sănătate.
Misiunea lui
Hristos în această
lume a fost de a
deschide o cale
prin care omenirea, deși degradată
prin păcat, să poa-
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tă fi readusă și integrată în armonie
universală cu Cerul, ca o ființă
perfectă. Această lucrare de vindecare a minții și de conducere spre
vindecare a trupului și a sufletului
este cea mai bună veste. Evanghelia
revelată în Isus Hristos este primul
tratament pentru omenirea căzută.
Nu există nici o persoană sănătoasă
în această lume. Degradarea morală
sau spirituală conduce spre degradarea corpului. Singura cale prin
care putem fi schimbați este prin
acceptarea în mintea noastră a acelei
informații care schimbă viața, adică,
Isus Hristos.
Cercetători renumiți din lume
au decis că Isus Hristos, cu caracterul Său perfect, ar trebui pus în
centrul axei timpului care măsoară istoria umană. Toată lumea se
raportează la El.
El este nu doar Cel care susține
istoria, ci de asemenea Cel care îi
ridică pe oameni din starea lor de
degradare și îi aduce înapoi în locurile cerești. Această ridicare începe
din momentul în care noi acceptăm
cuvintele Sale. Cu privire la aceasta,
apostolul Pavel spune: „Și Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși
pe deplin; și mă rog Domnului ca
întregul vostru duh, suflet și trup să
fie păzite fără prihană până la venirea Domnului nostru Isus Hristos.”
(1 Tesaloniceni 5:23).

Ce este această Evanghelie și cum reprezintă ea primul pas
spre restaurarea
omenirii?
„[Isus] mergea din
loc în loc făcând bine
și vindecându-i pe toți

cei ce erau asupriți de puterea lui
Satan. Erau sate întregi unde nu
era niciun geamăt de boală în vreo
casă; pentru că El trecuse prin
ele și îi vindecase pe toți bolnavii
lor. Această lucrare dădea dovadă
de ungerea Sa divină. Dragostea,
îndurarea și compasiunea erau manifestate în fiecare act al vieții Sale;
inima Sa se revărsa în simpatie
gingașă pentru copiii oamenilor.”7
Cel mai important lucru pentru oricine este restaurarea naturii
umane, pentru a reflecta chipul
lui Dumnezeu. Această restaurare
începe prin acceptarea principiilor
cerești primite prin Evanghelia lui
Isus Hristos. Niciun medicamentminune, nicio intervenție chirurgicală complexă nu poate produce
acele transformări extraordinare
care vor transforma o persoană
păcătoasă într-una bună, sau care
vor distruge urmele de boală și
moarte. Aceasta se întâmplă doar
prin acceptarea lui Isus ca temelie
a gândirii noastre, ca pe sămânța
pentru toate gândurile noastre.
Dacă permitem mâinii lui
Dumnezeu care lucrează în natură
să guverneze ființa noastră, atunci
boala va dispărea și sănătatea va fi
restaurată.
„Nu prin vreo putere inerentă își
dă pământul an după an bogățiile
și își continuă el marșul în jurul
soarelui. Mâna Celui Infinit este
permanent la lucru, conducând
această planetă. Puterea lui Dumnezeu exercitată continuu este cea
care ține pământul în poziția sa în
mișcarea sa de rotație. Dumnezeu
este Cel care face soarele să răsară
pe cer. El deschide ferestrele cerului
și dă ploaie.”8
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„Copiii lui Dumnezeu sunt cei
care sunt părtași ai naturii Sale. Nu
rangul pământesc, nici nașterea,
nici naționalitatea sau privilegiile
religioase sunt cele care dovedesc
dacă suntem membri ai familiei lui
Dumnezeu; ci dragostea, o dragoste
care cuprinde întreaga omenire.
Chiar păcătoșii ale căror inimi nu
sunt complet închise față de spiritul
lui Dumnezeu, vor răspunde la
amabilitate; în timp ce pot oferi ură
pentru ură, ei vor oferi de asemenea
iubire pentru iubire. Însă doar Duhul lui Dumnezeu va oferi iubire
în schimbul urii. A fi amabil cu cei
nerecunoscători și răi, a face binele
fără a spera la ceva în schimb, este
dovada sigură prin care copiii Celui
Preaînalt își arată înaltul lor rang.”9
Fie că acceptăm sau nu acest
lucru, prezența noastră e, fie o
binecuvântare, un remediu pentru
vecinii noștri, sau, din contră, o
otravă, un miros de moarte spre
moarte. Diferența între acestea
două este dată de lucrurile pe care
le nutrim în mințile noastre. Dacă
Isus este acolo, aceasta se va vedea;
dacă El nu este, atunci atât noi, cât
și cei care nu Îl cunosc pe Dumnezeu, vor fi dezamăgiți.
În biserica timpurie, lucrarea
ucenicilor era extinsă și profundă.
Începutul fiecărui efort misionar
este în esență lucrarea de restaurare a trupului ruinat de boală
și suferință. Doar după ce aceste
suferințe erau ușurate, puteau oamenii să experimenteze o viață nouă
în Isus Hristos. Acceptându-L pe
Hristos, întreaga lor ființă era umplută de prezența Sa și ei deveneau
canale de lumină pentru vecinii lor.
Acest spirit de viață care îi umplea
și care se difuza spre alții venea
din acea fântână de viață veșnică,
din care putem bea fără plată, fără
restricții.

Știința practică
Evanghelia nu este o teorie. Ea
este viață practică. În perioada când
lucram ca medic internist în Franța,
un coleg chirurg m-a întrebat în
timp ce serveam micul dejun: „De
ce ești vegetarian?” I-am răspuns:

„Datorită unei informații biblice
dovedite științific: Geneza 1:29.”
Continuând discuția în termeni pur
științifici, cu care el, ca medic, era
familiarizat – chimia concretă despre cât de eficient sunt asimilate în
organismul nostru elementele din
alimente pe bază de plante – această explicație tehnică s-a dovedit,
prin harul lui Dumnezeu, a fi „pana
pătrunzătoare” pentru el. A răspuns:
„Uau! Nu m-am gândit niciodată la
aceasta! E chiar uimitor!” Reacțiile
chimice perfecte, după planul
lui Dumnezeu, declară măreția
înțelepciunii Sale divine și povestesc despre planul făcut înainte de
creațiune. Acesta este de asemenea
motivul pentru care, pe măsură ce
trece timpul, omenirea descoperă
adevăruri pe care evanghelia le-a
făcut de cunoscut cu secole în urmă.
Puterea oricărui mijloc de
vindecare nu se găsește în mijlocul
propriu-zis, nici în persoana care îl
folosește. Isus Hristos este Vindecătorul. Dacă acest adevăr ar fi înțeles
de comunitatea medicală, precum și
de predicatorii evangheliei, atunci
lucrarea de salvare ar cuprinde în
curând întreaga lume, ca la începutul bisericii primare. Nimeni nu
își poate permite să creadă în mod
semeț că poate vindeca. Medicul
sau îngrijitorul medical poate doar
să ajute, însă vindecarea vine de la
fântâna vieții veșnice.
Majoritatea oamenilor sunt
indiferenți cu trupurile lor; ei mănâncă fără motiv și viața lor nu este
guvernată de nicio ordine, ei sunt
lacomi; ei doresc doar să își satisfacă
apetitul și pofta, fără să realizeze că
existența lor se datorează unui Sacrificiu. Alteori ei sunt doar neglijenți
sau indiferenți. Nu le pasă ce introduc în corpurile lor. Dacă ar putea să
înțeleagă următoarea afirmație, viața
lor ar fi schimbată:
„Domnul nostru a spus: ‚Dacă
nu mâncați trupul Fiului omului și
nu beți sângele Lui, nu aveți viață
în voi... Pentru că trupul meu este
cu adevărat o hrană și sângele Meu
este cu adevărat o băutură’ (Ioan
6: 53-55). Aceasta este adevărat
cu privire la natura noastră fizică.
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Morții lui Hristos noi îi datorăm
până și viața noastră pământească. Pâinea pe care o mâncăm este
răscumpărată cu trupul Său frânt.
Apa pe care o bem este cumpărată
cu sângele Lui vărsat. Niciunul, fie
că e vorba de sfânt sau de păcătos,
nu mănâncă hrana sa zilnică, fără să
fie hrănit de trupul și de sângele lui
Hristos. Crucea Calvarului este imprimată pe fiecare bucată de pâine
și în fiecare izvor de apă. Hristos a
învățat toate acestea când a desemnat emblemele marelui Său sacrificiu. Lumina care strălucește de la
serviciul Sfintei Cine din camera
de sus sfințește proviziile pentru
viața noastră zilnică. Masa familială
devine ca masa Domnului, și fiecare
participare la ea un sacrament.”10

Concluzie
Fiecare adevărat ucenic este născut în împărăția lui Dumnezeu ca
misionar. Existența noastră este un
balsam și o binecuvântare. Prezența
fiecărei ființe umane care este salvată prin îndurarea Domnului este un
loc unde viața abundă. „Binecuvântat este omul a cărui tărie este în
tine; în a cărui inimă sunt căile ei.
Când străbat aceștia Valea Plângerii
o prefac într-un loc plin de izvoare; și ploaia timpurie o acoperă cu
binecuvântări. Ei merg din putere
în putere, și se înfățișează înaintea
lui Dumnezeu în Sion.” (Psalmii
84:5-7). Fie ca toți să se bucure de
această fericire!
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Vineri, 8 decembrie 2017

Predicând evanghelia

la orice faptura

de José A. Usuga Goéz din Guatemala

„Mergeți în toată lumea și
propovăduiți evanghelia la orice
făptură.” (Marcu 16:15).
„Veți primi o putere, după ce
Duhul Sfânt va veni peste voi: și îmi
veți fi martori atât în Ierusalim, cât
și în Iudeea, și în Samaria, și până la
marginile cele mai îndepărtate ale
pământului.” (Fapte 1:8).
Conform acestor versete biblice,
este clar că solia evangheliei trebuie
să ajungă la marginile pământului.
Vestea bună a salvării în Hristos
trebuie să își croiască drum dincolo
de granițe și oceane, pentru a ajunge la cele mai îndepărtate colțuri
ale planetei. Aceasta este porunca
divină și ea este misiunea noastră,
ca popor ales al lui Dumnezeu.
Dacă lumea trebuie să fie luminată
de slava lui Dumnezeu, noi avem
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o parte importantă de îndeplinit în
această lucrare.
Fără nicio îndoială, noi simțim
uneori aceleași limite pe care ucenicii le-au simțit cu siguranță când
Mântuitorul le-a poruncit să predice
evanghelia tuturor. Provocarea era
prea mare pentru ei, la fel cum este și
pentru noi, însă promisiunea făcută
lor – că prezența Sa îi va însoți până la
marginea pământului – ne aparține de
asemenea și nouă. (Ioan 17: 18, 20).
Mulțumim Domnului, în Biblie
și în Spiritul Profetic găsim nu
doar însărcinarea încredințată de
a prelucra întreg câmpul, ci, de
asemenea, și forma și metodele prin
care să ajungem la acest obiectiv în
scurtul timp rămas. Domnul ne-a
încredințat planul Său de evanghelizare, însă ne-a lăsat de asemenea

și instrumentele pentru a-l realiza
cu succes.

Lucrarea misionară medicală
„Întreg capul este bolnav, și întreaga inimă slăbită. Din tălpile picioarelor până în creștetul capului nu este
nimic sănătos; doar răni, și vânătăi, și
răni putrezite: nu au fost închise, nici
legate.” (Isaia 1:5-6 engl. KJV).
„Pământul... este mânjit sub
locuitorii lui; pentru că ei au încălcat
legile, au schimbat rânduiala, au rupt
legământul veșnic. De aceea blestemul
a devorat pământul.” (Isaia 24:5, 6).
„Am ajuns într-un timp când
fiecare membru al bisericii trebuie
să se prindă de lucrarea misionară
medicală. Lumea este o leprozerie
plină cu victimele bolii fizice, cât și
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spirituale. Peste tot oamenii pier din
lipsa unei cunoștințe a adevărurilor
care ne-au fost încredințate. Membrii bisericii au nevoie de o trezire,
ca să își poată realiza responsabilitatea de a împărți aceste adevăruri.” 1
„În timpul slujirii Sale, Isus a
devotat mai mult timp vindecării celor bolnavi, decât predicării.
Minunile Sale mărturiseau despre
adevărul cuvintelor Sale, despre
faptul că El nu a venit pentru a
distruge, ci pentru a salva...
Urmașii lui Hristos trebuie să
lucreze așa cum a lucrat El. Trebuie să
îi hrănim pe cei flămânzi, să îi îmbrăcăm pe cei goi și să îi mângâiem pe cei
suferinzi și apăsați. Trebuie să slujim
celor care sunt în disperare, și să le
inspirăm speranță celor fără nădejde.”2
Multe uși acum închise se vor
deschide în fața atingerii delicate a
misionarului medical. Există mii de
suflete la care nu s-ar ajunge niciodată
dacă nu am folosi pana pătrunzătoare – lumina despre reforma sănătății.
Atât în lume cât și în creștinism, cu
diferitele sale grupări religioase, există
multe suflete care Îl așteaptă pe Restauratorul trupului, sufletului și spiritului. Acolo unde există durere putem
folosi cheile din mâinile noastre pentru a deschide ușa multor inimi pentru
adevăr: un cuvânt de încurajare, un sfat
plin de dragoste cu privire la nutriție,
rugăciune fierbinte pentru cei bolnavi,
tratamente simple prin remedii naturale, cântări de laudă, rugăciune pentru
familiile care trec prin dificultăți – toate acestea vor deschide calea pentru a
ajunge la oameni cu evanghelia pentru
că marea noastră nevoie este ocazia lui
Dumnezeu. (Luca 4:18).

Vizite personale acasă
Apostolul Pavel a mărturisit:
„Știți că nu am ascuns nimic din ce
vă era de folos, și nu m-am temut
să vă propovăduiesc și să vă învăț
public și din casă în casă... De aceea
vegheați, și aduceți-vă aminte că,
timp de trei ani, zi și noapte n-am
încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe
fiecare dintre voi.” (Fapte 20:20, 31).
„Succesul vostru nu va depinde
atât de mult de cunoștința și realizările voastre, cât va depinde de

abilitatea voastră de a vă găsi calea
spre inimă.”3
„Mult depinde de modul în
care îi întâmpinați pe cei pe care
îi vizitați. Puteți apuca mâna unei
persoane în salut într-un asemenea
mod, încât să îi câștigați încrederea
dintr-odată, sau într-un mod atât
de rece, încât el va crede că nu aveți
niciun interes pentru el.”4
„Această lucrare din casă în casă,
căutând suflete, alergând după oaia
pierdută, este lucrarea cea mai importantă care poate fi făcută.”5
„Toți cei care pot, ar trebui să
facă lucrare personală. În timp ce
merg din casă în casă, explicând
oamenilor Scripturile într-un mod
clar, simplu, Dumnezeu face adevărul puternic pentru a salva. Mântuitorul îi binecuvântează pe cei care
fac această lucrare.”6
„De o importanță egală cu eforturile publice este lucrarea din casă
în casă în locuințele oamenilor. În
marile orașe există anumite clase la
care nu se poate ajunge prin adunări
publice. Acești oameni trebuie căutați
la fel cum păstorul caută oaia sa
pierdută. Trebuie depus efort personal, stăruitor, în favoarea lor. Când
lucrarea personală este neglijată,
multe ocazii prețioase sunt pierdute,
care, dacă ar fi folosite, ar duce în
mod hotărât înainte lucrarea.”7
„Familii care țin Sabatul să se
mute ... [în regiuni noi] și să trăiască adevărul în fața celor care nu îl
cunosc. Aceste familii pot fi un ajutor
unii pentru alții, însă să fie atenți să
nu facă nimic ce va îngrădi calea lor.
Să facă lucrarea creștină de ajutorare,
hrănindu-i pe cei flămânzi și îmbrăcându-i pe cei goi. Aceasta va avea
o influență mult mai puternică spre
bine decât prezentarea de predici.
Sunt necesare fapte, precum și cuvinte, de simpatie. Ca introducere pentru
prezentarea mesajului Său, Hristos
făcea fapte de dragoste și generozitate. Acești lucrători să meargă din
casă în casă, ajutând acolo unde este
nevoie de ajutor, și, când se oferă ocazia, povestind istoria crucii. Hristos
trebuie să fie tema lor. Ei nu trebuie
să zăbovească asupra subiectelor de
doctrină; să vorbească despre lucrarea
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și sacrificiul lui Hristos. Să se prindă
de neprihănirea Sa, manifestând în
viețile lor puritatea Sa.”8
„Între membrii din bisericile
noastre ar trebui să existe mai multă
lucrare din casă în casă, lucrare de
prezentare a lecturilor biblice [pe care
noi astăzi le numim studii biblice], de
distribuire de literatură.”9
„Domnul cheamă la eforturi
serioase în locuri unde oamenii nu
știu nimic despre adevăr. Cântarea,
rugăciunea și studiile biblice sunt
necesare în căminurile oamenilor...
Cei care fac această lucrare trebuie
să aibă o cunoștință serioasă a Scripturilor. ‚Stă scris’ trebuie să fie arma
lor de apărare.”10

Slujirea prin muzică
„Ce este de făcut atunci? Mă
voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga
și cu mintea; voi cânta cu duhul,
dar voi cânta și cu mintea.”
(1 Corinteni 14:15).
„Există doar puține mijloace mai
eficiente pentru fixarea cuvintelor [lui
Dumnezeu] în memorie ca repetarea lor prin cântare. Și o astfel de
cântare are o putere minunată. Ea are
puterea de a supune naturile aspre și
necultivate; puterea de a trezi gândul
și a stârni simpatie, de a promova
armonia de acțiune și de a alunga
întunericul și presentimentele care
distrug curajul și slăbesc efortul.”11
A cânta spre slava lui Dumnezeu alungă vrăjmașul și a-L lăuda
pe Dumnezeu îl face [n.tr. pe
vrăjmașul] să dea înapoi, dându-ne
victoria.
„În timp ce Hristos lucra la
bancul de lucru al tâmplarului, alții
Îl înconjurau uneori, încercând să
Îl facă să devină nerăbdător; însă
El începea să cânte câțiva dintre
frumoșii psalmi, și înainte ca ei să
realizeze ce fac, se uneau cu El în
cântare, influențați, după cum se
vede, de puterea Duhului Sfânt,
care era acolo.”12
Sufletele sunt atrase spre Hristos și biserica Sa prin slujirea prin
muzică. Un imn care inspiră poate
să atingă corzile inimii, iar sufletul
este înmuiat și supus să primească
adevărul salvator în Isus Hristos.
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Slujirea prin colportaj
„Aruncă-ți pâinea pe ape: căci
după multe zile o vei găsi iarăși.
Împarte-o în șapte și chiar în opt;
căci nu știi ce nenorocire va da peste
pământ... Dimineața seamănă-ți
sămânța și până seara nu lăsa mâna
să ți se odihnească; fiindcă nu știi ce
va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă
amândouă sunt deopotrivă de bune.”
(Eclesiastul 11:1, 2, 6).
A oferi instruire în domeniul de
lucrare de colportaj este o sarcină pe
care biserica nu trebuie să o neglijeze.
„Când tinerii intră în câmpul
de colportaj, umpluți de o dorință
intensă de a-i salva pe semenii lor, o
recoltă pentru Domnul se va strânge,
ca urmare a eforturilor lor. Atunci,
fie ca ei să meargă ca misionari,
pentru a proclama adevărul prezent,
rugându-se în mod constant pentru
o lumină sporită și pentru călăuzirea
Duhului Sfânt, ca ei să poată ști
cum să spună cuvinte la timp celor
obosiți. Să folosească fiecare ocazie
de a îndeplini fapte de amabilitate,
amintindu-și că ei îndeplinesc misiuni pentru Domnul.”13
„Publicațiile noastre seamănă
acum sămânța adevărului, și sunt
instrumentele pentru a aduce atât de
multe suflete la Hristos, ca și cuvântul predicat. Biserici întregi au fost
ridicate ca urmare a circulației lor.”14
Vânzarea de cărți și reviste
poate fi rodnică, totuși interesul
pentru adevăr poate fi, de asemenea, trezit prin studii, sondaje de
opinii religioase, chestionare despre
subiecte de sănătate și de familie.
Aceste cercetări pavează drumul
pentru conversații, și cursuri biblice
ar trebui să fie disponibile pentru a
răspunde interesului trezit.
Isus ne-a dat câteva exemple
despre un sondaj de opinie: „Isus a
venit în părțile Cezareii lui Filip și
i-a întrebat pe ucenicii Săi: ‚Cine zic
oamenii că este Fiul Omului?’ Ei au
răspuns: ‚Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții
zic că este Ieremia sau unul dintre
profeți.’ ‚Dar voi cine ziceți că sunt
Eu?’ i-a mai întrebat El. Simon Petru
a răspuns: ‚Tu ești Hristosul, Fiul
Dumnezeului celui Viu!’ ” (Matei
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16:13-16). (Această conversație a
avut loc în cercul ucenicilor, dar un
exemplu similar în context public se
găsește în Matei 11:7-11).
Apelul lui Dumnezeu răsună
de-a lungul secolelor: „Cutreierați
drumurile Ierusalimului, priviți cu
luare-aminte și căutați în piețe! Dacă
veți găsi un om care să înfăptuiască
ce este drept și să caute adevărul, voi
ierta Ierusalimul.” (Ieremia 5:1).

Conferințe publice
Isus este prezentat în scripturi ca
cel mai mare orator cunoscut vreodată. Adesea discursurile Sale erau
ținute în câmpuri deschise, în auzul
urechilor unor mari mulțimi. (Vezi
Matei 5:1, 2;14:14; Luca 21:37, 38).
Apostolii au adoptat, de asemenea, această abordare în predicarea
evangheliei. După Cincizecime,
soliile lor erau însoțite de putere și
înțelepciune de sus pentru a atinge
inimile a mii de ascultători. (Vezi
Fapte 2:41; 4:4).
Când William Miller a ținut
prezentări despre a doua venire a
lui Hristos, aceasta atrăgea mulțimi
și producea o mare senzație. „Nicio
agitație sălbatică nu caracteriza întrunirile, ci o solemnitate profundă pătrundea mințile celor care ascultau.”15
Ellen Harmon a participat la
aceste întâlniri și a fost profund
mișcată de ele.
„În orașele de astăzi, unde există
atât de multe lucruri care să atragă și
să încânte, interesul oamenilor poate
fi trezit nu prin eforturi obișnuite.
Predicatori numiți de Dumnezeu vor
găsi că este necesar să depună eforturi
extraordinare pentru a captiva atenția
mulțimilor. Și când reușesc să adune
laolaltă un mare număr de oameni,
ei trebuie să prezinte mesaje de un
caracter atât de neobișnuit, încât
oamenii să fie treziți și avertizați.”16

Întruniri de tabără
„Întruniri de tabără trebuie ținute
în multe locuri, și după ce se încheie
întrunirea de tabără trebuie făcută
lucrare evanghelistică. Astfel trebuie
strânși snopii.”17
„Locuitorii unei cetăți vor merge
la cealaltă și vor zice: ‚Haideți să mer-

gem degrabă să ne rugăm Domnului
și să-L căutăm pe Domnul oștirilor:
Eu voi merge de asemenea!’” (Zaharia 8:21 engl. KJV).
„Întrunirile de tabără reprezintă unul dintre cei mai importanți
agenți în lucrarea noastră. Ele sunt
una dintre cele mai eficiente metode de a captiva atenția oamenilor
și de a ajunge la toate clasele cu
invitația evangheliei. Timpul în
care trăim este un timp de interes
intens. Ambiția și războiul, plăcerea
și goana după bani absorb mințile
oamenilor. Satan vede că timpul său
este scurt, și el și-a pus toți agenții
la lucru, ca oamenii să fie înșelați,
amăgiți, ocupați și fermecați, până
când timpul de probă se va încheia și
ușa milei va fi pe veci închisă.”18
„Dacă adunările noastre de tabără
vor fi conduse așa cum trebuie să fie,
ele vor fi o lumină în lume. Ele ar
trebui să fie ținute în orașele mari și în
orășele unde solia adevărului nu a fost
proclamată. Și ele ar trebui să continue
pentru două sau trei săptămâni. Poate
fi recomandabil uneori să se țină câte
o adunare de tabără pentru câteva
ocazii succesive în același loc; dar ca
regulă, locul ar trebui schimbat de la
an la an. În loc de a avea adunări de
tabără uriașe în doar câteva localități,
s-ar realiza mai mult bine dacă am
avea întruniri mai mici în mai multe
locuri. Astfel lucrarea se va extinde în
mod constant în câmpuri noi.”19

De ce să particip la adunarea de tabără?
„Veniți, frați și surori, la aceste
întruniri sacre convocate, pentru a-L
găsi pe Isus. El va veni la sărbătoare.
El va fi prezent și va face pentru voi
ceea ce aveți cel mai mult nevoie să fie
făcut. Fermele voastre nu trebuie considerate de o valoare mai mare decât
interesul cel mai înalt al sufleului.”20
„Este important ca membrii
bisericilor noastre să participe la
întâlnirile noastre de câmp. Vrăjmașii
sufletelor sunt mulți; și pentru că
numărul nostru este mic, ar trebui să
prezentăm un front cât de puternic
posibil. În mod individual voi aveți
nevoie de beneficiile adunării, și
Dumnezeu vă cheamă să fiți unul
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din cei prezenți în numărul celor din
rândurile adevărului.
Unii vor spune: ‚Este prea costisitor să călătoresc, și ar fi mai bine
pentru noi să economisim banii și să
îi dăm pentru înaintarea lucrării acolo
unde aceștia sunt atât de necesari.’ Nu
judecați în felul acesta; Dumnezeu
vă cheamă să vă luați locul în rândul
poporului Său. Întăriți întrunirea prin
tot ceea ce puteți, fiind prezenți cu
familiile voastre. Depuneți eforturi
suplimentare pentru a participa la
adunarea poporului lui Dumnezeu.
Frați și surori, ar fi mult mai bine
pentru voi să lăsați afacerea voastră
să sufere, decât să neglijați ocazia de
a asculta solia pe care Dumnezeu o
are pentru voi. Nu prezentați nicio
scuză care să vă împiedice de la a
câștiga orice avantaj spiritual posibil. Aveți nevoie de fiecare rază de
lumină. Aveți nevoie să fiți calificați
să dați un motiv pentru speranța
care este în voi, cu blândețe și teamă. Nu vă puteți permite să pierdeți
vreun astfel de privilegiu.”21

Mutându-ne în regiuni noi
„Domnul îi zisese lui Avraam:
‚Ieși din țara ta, dintre rudeniile tale și
din casa tatălui tău și vino în țara pe
care ți-o voi arăta!’ ” (Geneza 12:1).
Uneori, când cei din poporul
nostru se mută dintr-un oraș sau
dintr-o țară în alta, ei cad ușor în
anonimitate și astfel își pierd legătura cu biserica – și în unele cazuri
relația lor cu Isus, doar pentru a
sfârși în moarte spirituală.
Însă planul lui Dumnezeu este
ca, în loc de aceasta, să Îl luăm pe
Isus cu noi oriunde am merge, așa
cum a făcut Avraam. Oriunde ne
ridicăm tabăra, ar trebui întemeiat
un nou câmp de misiune, la fel
cum Avraam lăsa în urmă un altar
pentru Domnul.
„Dumnezeu cheamă familii
creștine să meargă în comunități
sociale care sunt în întuneric și rătăcire, și să lucreze în mod înțelept
și perseverent pentru Maestrul. A
răspunde la această chemare cere
sacrificiu de sine.” 22
„Membrii laici din bisericile
noastre pot îndeplini o lucrare care,

până acum, abia dacă au început-o.
Nimeni nu ar trebui să se mute în
locuri noi doar de dragul avantajelor
lumești; ci acolo unde se deschide
calea să obții o existență, una sau
două familii care sunt bine întemeiate în adevăr să pătrundă într-un
loc, pentru a lucra ca misionari. Ei
ar trebui să simtă o dragoste pentru
suflete, o povară de a lucra pentru
ei, și ar trebui să facă obiectul lor de
studiu acela de a ști cum să îi aducă
la adevăr. Ei pot distribui publicațiile
noastre, pot ține întâlniri în casele
lor, pot deveni familiarizați cu vecinii lor și îi pot invita să vină la aceste
întâlniri. Astfel ei pot lăsa lumina lor
să strălucească prin fapte bune.”23

Materiale tipărite și audiovizuale
Pe lângă răspândirea literaturii
tipărite, o metodă eficientă de evanghelizare pentru membrii laici este
prin folosirea materialelor audiovizuale. Mesaje scurte înregistrate
audio sau video au avut o influență
extraordinară asupra multor suflete, care au ajuns să ia poziție de
partea adevărului. Oriunde a fost
testată această metodă, știm că ea
funcționează. Frați din diferite țări
pot da mărturie despre faptul că
ceea ce spunem este adevărat.
„Trebuie introduse noi metode.
Poporul lui Dumnezeu trebuie să se
trezească pentru nevoile timpului în
care trăim. Dumnezeu are oameni
pe care îi va chema în serviciul Său
– oameni care nu vor duce înainte
lucrarea în modul lipsit de viață în
care a fost condusă în trecut...”24
„Se vor plănui mijloace pentru a
ajunge la inimi. Unele dintre metodele folosite în această lucrare vor fi
diferite de metodele folosite în trecut; însă nimeni să nu blocheze, din
această pricină, calea prin critică.
E nevoie de oameni care se
roagă lui Dumnezeu pentru
înțelepciune și care, sub călăuzirea
lui Dumnezeu, pot aduce viață
nouă în vechile metode de lucru
și pot inventa planuri noi și metode de a trezi interesul membrilor
bisericii și de a ajunge la bărbații și
femeile din lume.”25
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Programe radio și TV
„Încolo, fraților, rugați-vă pentru
noi, astfel cuvântul Domnului să se
răspândească și să fie proslăvit cum
este la voi.” (2 Tesaloniceni 3:1).
Ar fi o mare greșeală să nu folosim
avantajele mass media pentru a
predica evanghelia. Prin programe
radio și TV și forme selective de
medii sociale putem ajunge la sute
și chiar mii cu mesajul lui Hristos,
Mielul lui Dumnezeu, care îndepărtează păcatul lumii.
Isus a declarat: „Ce vă spun
Eu la întunerec, voi să spuneți la
lumină; și ce auziți șoptindu-se
la ureche, să propovăduiți de pe
acoperișul caselor.” (Matei 10:27).
Fără îndoială, aceasta este o altă
cale eficientă prin care să ajungem
la mulți cu mesajul adevărului. Mai
mulți lucrători trebuie să fie educați
pentru a-și desăvârși acest frumos talent de a vorbi înțelept de la microfoanele unui post de radio sau canal TV.
Fie ca Domnul să binecuvânteze
toate mijloacele folosite la predicarea evangheliei. Amin!
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Sabat, 15 decembrie 2018

„La timp
si
,
ne la timp”
De Sergey Karvatski din Rusia

La înălțarea Sa, Hristos a adresat
urmașilor Săi o datorie sfântă de
a proclama evanghelia împărăției
lui Dumnezeu tuturor națiunilor.
Aceasta însemna că fiecare ființă vie
de pe pământ urma să aibă ocazia
de a auzi cel mai prețios mesaj, că
păcatele lor pot fi iertate, că ei pot fi
salvați pentru veșnicie prin harul lui
Isus Hristos, că sfârșitul acestei lumi
se apropie și împărăția lui Dumnezeu vine. Planul lui Dumnezeu este
ca în acest mod să lumineze pământul cu slava Lui.
„Întregul pământ trebuie luminat
cu slava adevărului lui Dumnezeu.
Lumina trebuie să strălucească în
toate țările și peste toate popoarele.
Și cei de la care să strălucească ea
sunt cei care au primit lumina.”1
„A sosit timpul când solia despre
revenirea în curând a lui Hristos
trebuie să răsune în întreaga lume.”2
Timpul zboară și în fiecare secundă viața cuiva este curmată brusc. În
fiecare minut cineva își încheie contul
vieții... S-au împăcat cu Creatorul
lor aceste suflete care sunt atât de
prețioase lui Hristos? Au reușit toți
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cei care trec la odihnă să se pregătească pentru a-L întâlni pe Domnul?
Câte cunoștințe, rude sau alți oameni
care ne sunt dragi și-au încheiat viața
nepregătiți pentru veșnicie? Domnul ne poruncește: „Propovăduiește
Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și
ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă
cu toată blândețea și învățătura.”
(2 Timotei 4:2).
„Ultimele raze de lumină plină
de îndurare, ultima solie de îndurare care trebuie dată lumii, sunt o
descoperire a caracterului Său plin
de iubire. Copiii lui Dumnezeu
trebuie să manifeste slava Sa.”3
„Trebuie să mergem să proclamăm bunătatea lui Dumnezeu și să
facem explicit caracterul Său real în
fața oamenilor.”4

Slujirea – instrumentul lui
Dumnezeu
Iubiți prieteni, Hristos nu a dat
ucenicilor Săi o sarcină de a duce
oamenii în împărăția Sa pentru că
El nu a putut să o evanghelizeze El
însuși; pentru că pentru El nimic nu
este imposibil. Hristos Însuși ar fi

putut să predice adevărul mai rapid și
mai eficient decât orice ființă umană.
„Dumnezeu ar fi putut să își
atingă scopul de a salva păcătoșii
fără ajutorul nostru.”5 Domnul ar
putea să proclame mesajul mântuirii El Însuși sau prin îngeri, într-un
interval scurt de timp. Da, „Domnul ar fi putut să proclame adevărul
Său prin îngeri fără păcat, însă nu
acesta este planul Său. El alege
ființe umane, oameni cuprinși de
slăbiciune, ca instrumente pentru
realizarea planurilor Sale.”6
Îngerii ar fi îndeplinit misiunea
cu bucurie și necondiționat. Spre
exemplu, „îngerul trimis la Filip ar
fi putut să îndeplinească el însuși
lucrarea pentru etiopian.”7 Îngerul
a coborât din cer cu o misiune, însă
în loc de a veni la etiopian, el a
mers să îl caute pe Filip.
De ce și-a pierdut el timpul să
caute un om? De ce nu a făcut pur
și simplu el însuși acel lucru?
Misiunea a fost încredințată oamenilor, așa încât servindu-L, ei pot
să crească spre asemănarea cu Hristos! Slujirea este instrumentul lui
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Dumnezeu pentru creșterea creștină!
Ajutându-i pe semenii noștri, noi
creștem spiritual!

Cum putem deveni misionari eficienți?
Când Hristos a dat ucenicilor o
sarcină definită, „Mergeți în toată
lumea și propovăduiți evanghelia”
(Marcu 16:15), acest mic grup de
ucenici nu avea bogății, nici putere,
nici educație. Cum puteau ei să
îndeplinească însărcinarea dată de
Hristos?
În Ioan 20:19 citim despre
apariția lui Hristos în fața ucenicilor
în camera de sus, unde ei se strânseseră de teamă pentru viețile lor. Ușa
și ferestrele erau închise, și fiecare
foșnet cauza multă neliniște.
Ucenicii erau descurajați de
răstignirea iubitului lor Maestru.
Totuși, apărând în fața lor în mod
neașteptat în camera de sus, Isus
le-a spus: „După cum M-a trimis
pe Mine Tatăl, așa vă trimit Eu.”
(Ioan 20:21). Cum puteau să își
îndeplinească ei misiunea, dacă se
temeau chiar și numai să iasă din
camera de sus? Cunoscând îngrijorările și nevoia lor, El le-a spus
imediat: „Primiți Duhul Sfânt.”
(Ioan 20:22 engl. KJV).
După patruzeci de zile, Mântuitorul a spus că ucenicii aveau
nevoie de puterea specială a Duhului Sfânt, și în plus, El le-a promis
puterea Sa într-o măsură abundentă, dacă ei urma să o ceară. (Vezi
Fapte 1:4, 5. 8).
„Prezența vizibilă a lui Hristos
era pe punctul de a fi retrasă de la
ucenici, dar o nouă înzestrare cu
putere urma să le aparțină. Duhul
Sfânt urma să le fie dat în plinătatea
lui, sigilându-i pentru lucrarea lor.
‚Iată’, a spus Mântuitorul, ‚trimit
promisiunea Tatălui Meu asupra
voastră: dar rămâneți în Ierusalim,
până veți fi înzestrați cu putere de
sus.’ (Luca 24:49).”8
Această promisiune a întărit pe
urmașii lui Hristos, așa încât ei au
putut îndeplini lucrarea evangheliei
încredințată lor. Dumnezeu a promis
că El va trimite ucenicilor puterea
Duhului Sfânt.

„Ei au realizat că evanghelia trebuia dusă lumii, și au pretins puterea
pe care Hristos o promisese.”9
A fost Ziua Cincizecimii când
ucenicii au primit încredere, curaj –
calitățile necesare pentru lucrarea de
salvare.
„Duhul a venit asupra ucenicilor
așteptători, rugători, cu o amplitudine
care a atins fiecare inimă.”10 Domnul
a oferit bisericii talente pentru a îndeplini marea Sa însărcinare, dândule abilitatea de a înțelege și predica
în toate limbile existente în timpul
lor (vezi Fapte 2:4-12), precum și
puterea de a-i vindeca pe cei bolnavi
și a-i învia pe cei morți, exact așa cum
prezisese. (vezi Marcu 16:17, 18).

Rezultatul revărsării Duhului Sfânt

„Spiritul lui Hristos este un spirit
misionar. Chiar primul impuls al
inimii reînnoite este de a-i aduce și
pe alții la Mântuitorul.”12
Scumpul meu prieten, ai tu o
astfel de experiență în viața ta? Poate
că stai și aștepți până când altcineva
face lucrarea în locul tău.
Foarte adesea ne îndoim dacă
vom avea succes sau nu. Stăm,
plănuim, ținem seminare unii pentru
alții în locuri unde sunt atâția dintre
ai noștri, câți copaci în pădurea deasă, și nu mergem mai departe decât
aceasta. Însă cât de multe locuri și
cât de multe orașe mari ne cheamă
cu un strigăt macedonean?

Ordinele de înaintare

„Ducele de Wellington era
prezent odată într-un loc unde un
Mânați de dorința de a proclagrup de creștini discutau posibilitatea
ma adevărul, ucenicii au mers în
succesului în efortul misionar între
întreaga lume. În decurs de aproape păgâni. Ei apelau la duce să le spună
trei decenii, predicarea despre Hris- dacă, după judecata lui, aceste eforturi
tos s-a răspândit în toată Palestina, aveau probabilitatea de a se dovedi
Asia Mică, nordul Africii și Europa, un succes proporțional cu cheltuiala.
și a ajuns chiar și la cei ce trăiau pe
Bătrânul soldat a răspuns: ‚Domnicorăbii – solia mântuirii a ajuns în
lor, care este ordinul de înaintare?
aproape toate părțile civilizate ale
Succesul nu e problema pe care să
lumii din acele zile. Vocea adevăru- o discutați voi. Dacă citesc corect
lui a pătruns în cele mai îndepărtate ordinele date vouă, ele spun: ‚Mergeți
colțuri ale lumii cunoscute la acel
în toată lumea și predicați evanghelia
timp. Mii au dat ascultare soliei
oricărei făpturi.’ Domnilor, ascultați
mântuirii; multe biserici creștine au ordinele de înaintare date vouă.’ ”13
„Dacă veți înainta îndeplinind
fost organizate în Grecia, Macedolucrarea lui Hristos, îngerii lui
nia, India – și în cruda Romă, care
ura și persecuta creștinii, inclusiv în Dumnezeu vor deschide calea înaintea voastră, pregătindu-vă inimile
casa Cezarului.
pentru a primi evanghelia. Dacă
Urmașii sinceri ai lui Hristos
deveneau misionari, imediat ce aflau fiecare dintre voi ar fi un misionar
viu, solia pentru acest timp ar fi prode Salvatorul.
clamată cu grăbire în toate țările, la
„Fiecare ucenic adevărat este
toate popoarele, națiunile și limbile.
născut în împărăția lui Dumnezeu
Aceasta este lucrarea care trebuie
ca misionar. Cel care bea din apele
vii devine un izvor de viață. Primito- făcută înainte ca Hristos să vină cu
rul devine dătător. Harul lui Hristos putere și mare slavă. Eu chem biserica să se roage în mod serios ca voi
în suflet este ca un izvor în deșert,
să puteți înțelege responsabilitățile
țâșnind pentru a-i înviora pe toți,
voastre. Sunteți voi în mod indiviși făcându-i pe cei care sunt gata să
piară, dornici să bea din apa vieții.”11 dual lucrători împreună cu DumUn misionar este o persoană
nezeu? Dacă nu, de ce nu? Când
care îndeplinește o misiune. Este
intenționați să vă îndepliniți lucrarea
unul care L-a găsit pe Isus și nu
desemnată vouă de cer?
poate să stea tăcut; el este nerăbdăPentru toți cei descurajați există
tor să împărtășească altora revelația un singur remediu – credință, rugăprimită.
ciune și lucrare.”14
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Timpul se încheie
Ne-a rămas puțin timp să
îndeplinim misiunea încredințată
de Domnul și avem nevoie să ne
amintim că puterile întunericului
nu stau în nelucrare; vrăjmașul și
susținătorii săi lucrează 24 ore în
fiecare zi, în timp ce noi măsurăm și
putem deoparte pentru Dumnezeu
doar o minusculă parte din timpul
nostru, cumpănind dacă să lucrăm
pentru suflete sau nu. Ar trebui să
realizăm că pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, puterile
întunericului fac orice efort pentru
a implementa intențiile lor viclene,
conducând suflete la ruină.
Mânia vrăjmașului se intensifică
acum chiar mai mult, pe măsură
ce sfârșitul se apropie (Apocalipsa 12:12), totuși nu trebuie să fim
surprinși. Isus ne-a spus despre
aceasta dinainte (Matei 24:21; Ioan
15:20; 16:2; 2 Timotei 3:1, 12).
Este dificil să descriem în cuvinte
persecuțiile pe care le-au suferit
copiii lui Dumnezeu de-a lungul
secolelor. Ura vrăjmașului contra
urmașilor lui Hristos nu cunoaște
limite. Și din timpul lui Hristos
biserica a rezistat cu putere atacurilor puterilor întunericului doar cu
ajutorul Domnului. Milioane au fost
torturați și uciși. Însă moartea lor a
fost ca sămânța – mulți călăi s-au
întors mai apoi la Hristos și mulți
martori ai execuțiilor pe rug sau
ghilotine L-au primit pe Hristos ca
Mântuitorul lor personal.
Credința acestor copii ai lui Dumnezeu strălucește de-a lungul secolelor, inspirându-i și încurajându-i pe
urmașii lui Hristos. Și indiferent cât
de perseverent poate Satan să încerce
să lucreze contra bisericii lui Hristos,
el nu va câștiga niciodată victoria
finală; Hristos deja l-a învins pe cruce
și aceasta este o garanție sigură a victoriei pentru urmașii lui Isus! Și când
vreunii lucrători cad zdrobiți de mâna
vrăjmașului, alții pășesc în sus – ridicând standardul lui Hristos, mergând
printre spini, ținând ferm mâna
Salvatorului. În curând Domnul va
încheia lucrarea Sa pe pământ.
Dragul meu prieten, indiferent ce
obstacole apar pe calea ta, avem po-
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runca sigură a lui Hristos: „Mergeți
și predicați!” Nu avem niciun timp
de pierdut și de a fi distrași de
lucruri temporare neimportante,
de nevoi materiale, de aranjamente
pentru bunăstarea noastră. Nu există
timp pentru A FI DISTRAȘI DE
LA SCOPUL NOSTRU PRINCIPAL! Nu contează ce face diavolul,
lucrul principal și cel mai important
este ceea ce face Dumnezeu!
Ucenicii nu s-au neliniștit
și îngrijorat cu privire la Roma;
interdicțiile și amenințările nu au
putut să îi oprească sau să îi înspăimânte. Chiar cea mai teribilă
persecuție nu i-a făcut să se oprească
din a predica despre Hristos. Toate
dificultățile nu au încercat doar
credința lor, ci au întărit-o!
Imediat ce Hristos Și-a organizat biserica, iudeii au devenit și
mai învrăjbiți contra creștinilor.
Persecuții teribile și martiriile au
început. Totuși, fără teamă, cu
cântări, laude și rugăciuni pe buzele
lor, acești curajoși eroi ai credinței au
primit moartea din mâinile tiranilor
care nu înțelegeau lucrul principal:
unde murea un creștin, se nășteau
mii pentru viața cu Hristos!
Mai târziu, când Satan a înțeles
că nu putea distruge biserica în
acest mod, el și-a schimbat tactica;
forma războiului a fost schimbată.
În zilele lui Constantin persecuțiile
au încetat și riturile păgâne au intrat
în biserică, autoritatea umană a pus
în umbră autoritatea lui Dumnezeu
și poruncile lui Dumnezeu au fost
înlocuite de regulamente omenești.
Acum creștinii adevărați care păzeau
cu credincioșie poruncile lui Dumnezeu au fost persecutați de biserica
pretins creștină, care slujea de fapt
intereselor statului.
Mai târziu, marii reformatori
au îndeplinit o lucrare mare de a
duce Cuvântul Vieții la milioane
de oameni cu prețul vieților lor. Ei
au lucrat în timpuri periculoase cu
un scop: de a îndeplini misiunea
lui Hristos: „Evanghelia aceasta
a împărăției va fi propovăduită în
toată lumea.” (Matei 24:14).
Despre Ieremia este scris:
„Întemnițat și pus în butuci, profetul

a continuat totuși să rostească mesajele Cerului către cei care stăteau
prin preajmă. Vocea Sa nu putea
fi redusă la tăcere prin persecuție.
‚Cuvântul adevărului’ , a declarat el,
‚era în inima mea ca un foc arzător
închis în oasele mele, și eram obosit
de așteptare, și nu puteam să stau.’
(Ieremia 20:9).” 15
Controversa continuă și se va
intensifica; totuși, bazându-ne pe
experiențele din generațiile trecute,
noi suntem încurajați. Nu contează
ce tip de persecuții face vrăjmașul
și cum încearcă să contracareze
solia; el nu va avea succes, adevărul
va fi predicat.
Hristos a biruit în această controversă și a pavat calea spre victorie
pentru noi. Nu fiți descurajați; nu
deveniți descumpăniți; mergeți înainte cu îndrăzneală, în numele Celui
care a biruit deja și care ne dă putere
pentru a birui.

Instrumente în mâinile lui
Hristos
Exact cum un sculptor începe cu
o bucată simplă de granit și folosește
instrumente – unelte speciale – pentru a crea o sculptură frumoasă, tot
astfel putem fi noi instrumente în
mâinile Creatorului nostru.
„Să începem să lucrăm pentru
cei care nu au avut lumina... Ceea
ce avem nevoie este o credință vie,
credința de a proclama deasupra mormântului deschis al lui Iosif faptul că
avem un Mântuitor viu, unul care va
merge înaintea noastră și care va lucra
cu noi. Dumnezeu va face lucrarea
dacă noi îi vom furniza instrumentele.
E nevoie să fie între noi mult mai
multă rugăciune și mult mai puțină
necredință. Avem nevoie să ridicăm
standardul mai sus și mai sus înaintea poporului. Avem nevoie să ne
amintim că Hristos este întotdeauna
la dreapta noastră când propovăduim
libertate captivilor și când împărțim
pâinea vieții sufletelor flămânde.
Când păstrăm în fața minților
noastre urgența și importanța lucrării,
mântuirea lui Dumnezeu se va revela
într-un mod remarcabil.
Domnul să ne ajute să îmbrăcăm
armura și să acționăm ca și când

Săptămâna de rugăciune, 7 - 16 decembrie 2018

am fi serioși, ca și când sufletele
bărbaților și femeilor ar fi vrednice
de salvat. Să căutăm o nouă convertire. Avem nevoie de prezența
Duhului lui Dumnezeu cu noi.”16
Locuitorii Pământului au nevoie
să fie educați, mustrați și implorați
prin apeluri și aceasta trebuie făcut
de Duhul Sfânt, care va folosi
oameni ca instrumente ale Sale.
Dacă acesta este cazul, putem să
ne îndoim noi de succesul lucrării
misionare? – Nu, niciodată.

mișcându-și cu nerăbdare tentaculele, însă nefiind în stare să se întoarcă
în mare. Privitori și fotografi veneau
să captureze frumoasa, totuși îngrozitoarea priveliște. Priveau, însă nu
făceau nimic pentru a salva creaturile muribunde.
Un băiat nu a mai putut răbda
scena. În grabă a prins câteva stele
de mare și le-a dus în apă. Un om
l-a întrebat: „Pot să te întreb ce faci?”
Tânărul s-a oprit, a privit în sus,
și a răspuns: „Arunc stele de mare
în ocean. Valul le-a aruncat pe plajă
O onoare și un privilegiu
și ele nu se pot întoarce în mare
Domnul a revărsat asupra noastră prin eforturi proprii. Când se înalță
o mare onoare – putem deveni colasoarele, ele vor muri, dacă nu le
boratori ai Săi în lucrarea de salvare!
arunc înapoi în apă.”
Nu este o povară grea, este un mare
Omul a răspuns: „Dar trebuie că
PRIVILEGIU. „Dacă eu vestesc
sunt zeci de mii de stele de mare pe
Evanghelia, nu am dreptul să mă laud, plaja aceasta. Nu va marca o schimpentru că este obligația mea. Căci este bare, oricum.” Băiatul s-a aplecat,
vai de mine dacă nu vestesc Evana mai luat încă o stea de mare și a
ghelia!” (1 Corinteni 9:16). Tocmai
aruncat-o cât de departe putea în
acest privilegiu de a vesti solia salvării ocean. Apoi s-a întors, a zâmbit și a
unei lumi care piere, este cel care ți se spus: „Dar marchează o schimbare
oferă, dragul meu prieten! Vei primi
pentru aceasta!”
tu chemarea lui Dumnezeu, sau vei
În curând bărbatul i s-a alăturat
sta departe – decizia este a ta!
la acest proiect, apoi au venit alții
„Și evanghelia aceasta a
și mai mulți și mai mulți au urmat,
împărăției va fi propovăduită în
până când mulți oameni și-au pus ca
toată lumea ca o mărturie tuturor
țintă să facă un lucru care va marca
națiunilor; și apoi va veni sfârșitul.”
o schimbare. Ca urmare, mulțumită
(Matei 24:14). Cu noi sau fără noi,
persistenței acestui băiețel, aproape
lucrarea va fi îndeplinită!
toate stelele de mare au fost salvate,
Când Hristos a rostit aceste
deși fuseseră sortite la moarte!
cuvinte, El era înconjurat de un
Dragul meu prieten! Este
grup mic de pescari galileeni. El
adevărat că nu poți ajuta pe toată
Însuși era respins de iudei. De la
lumea, însă îi poți ajuta pe cei care
acel început, o mare lucrare trebusunt aproape de tine! Atunci, ajută
ie să se realizeze. Această solie va
cel puțin un suflet care piere, să afle
răsuna până când se răspândește
calea mântuirii!
în toate națiunile. Nicio persecuție
Dacă în mod neașteptat viața
nu o poate împiedica. Din contră,
ta s-ar încheia astăzi, te-ai gândit
persecuția tinde să faciliteze răsvreodată: „Ce am făcut eu personal
pândirea evangheliei.
pentru Domnul?”
Fiecare trebuie să facă o alegere:
„Te rog fierbinte,
să fie sau nu conlucrător cu Hristos
înaintea lui Dumnezeu
în încheierea lucrării evangheliei.
și înaintea lui Hristos
Puteți spune: „Ce pot să fac eu?”
Isus, care are să judece
Dacă doar stai, nu vei face nimic –
viii și morții, și pentru
dar dacă vei începe lucrarea unde te
arătarea și Împărăția
afli, în curând vei vedea rezultatele.
Sa: propovăduiește
Cuvântul, stăruie asupra
Puterea exemplului
lui la timp și ne la timp,
După o mare furtună la țărm, mii mustră, ceartă, îndeamde steluțe de mare se uscau pe mal,
nă cu toată blândețea
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și învățătura.” (2 Timotei 4:1, 2
subliniere personală).
„Sfârșitul este aproape, strecurându-se asupra noastră în mod tăcut,
imperceptibil, asemenea apropierii tăcute a unui hoț noaptea. Fie
ca Domnul să ne ajute să nu mai
dormim, cum fac alții, ci să veghem
și să fim treji. Adevărul va triumfa
în curând în mod glorios, și toți cei
care aleg acum să fie conlucrători
cu Dumnezeu vor triumfa cu el.
Timpul este scurt; va veni în curând
noaptea, când nimeni nu mai poate
lucra. Fie ca toți cei care se bucură
acum de lumina adevărului prezent
să se grăbească să împărtășească
altora adevărul.”17
Adevărul va triumfa în curând.
Lucrarea de salvare va fi încheiată.
Devino părtaș al acestui triumf!
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Duminică, 16 decembrie 2018

„Eu voi fi
			cu voi
			 întotdeauna”

de Ovidiu Năsui din Germania

Isus Își încheie marea misiune
dată nouă de a merge și a învăța
toate națiunile, cu asigurarea: „Eu
sunt cu voi întotdeauna, chiar până
la sfârșitul lumii. Amin.” (Matei
28:20 engl. KJV).
Când recapitulăm istoria sacră a
poporului lui Dumnezeu, există un
lucru care captează atenția noastră, și
vom fi foarte impresionați de acesta,
și anume: modul în care Dumnezeu a
interacționat cu poporul Său, modul
în care i-a condus, dragostea Sa, îndelunga Sa răbdare, dreptate și loialitate,
care întrec orice înțelegere și interpretare umană. Fiecare manifestare a
prezenței Sale, a puterii Sale creatoare,
a suveranității Sale, a naturii Sale și
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a legii Sale ne convinge că Dumnezeu este dragoste și că El a fost și va
fi întotdeauna așa. În dragostea lui
Dumnezeu sunt cuprinse fericirea
și binecuvântarea tuturor ființelor
create. Mereu și mereu Dumnezeu
a promis în cuvântul Său că El va fi
cu copiii Săi, că El îi va conduce în
mod providențial și îi va binecuvânta
și că nu îi va părăsi niciodată. Această
promisiune s-a împlinit întocmai în
modul în care El a promis.

O lecție de la vulturi
Moise descrie modul în care
Domnul i-a condus pe evrei în
călătoria lor prin pustie: „Ca vulturul
care își scutură cuibul, zboară deasu-

pra puilor, își întinde aripile, îi ia și-i
poartă pe penele lui: Așa a călăuzit
Domnul singur pe poporul Său, și nu
era niciun dumnezeu străin cu El.”
(Deuteronom 32:11, 12).
Ce descriere minunată! Pentru puii de vultur, cuibul înseamnă
siguranță, confort, comoditate; totul
este disponibil, hrana e asigurată. În
cuibul lor, puii se simt acasă, siguri. Ce
s-ar întâmpla dacă tânărul vultur și-ar
petrece toată viața în cuib? S-ar dezvolta el armonios? Ar ajunge el să fie
vultur frumos dezvoltat? Cu siguranță,
nu. Ar fi un vultur incapabil să zboare,
incapabil să își folosească aripile,
ar deveni leneș, egoist, așteptând
permanent să fie servit; ar rămâne
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un vultur care și-a pierdut motivația
și a trăit în zadar, fără niciun scop.
Însă vedeți, vine un moment în care
părintele-vultur își scutură cuibul și
îi învață pe pui să zboare. Acest „mic
vultur în devenire” devine în cele din
urmă un vultur matur, impunător, care
zboară prin aer cu aripile larg deschise, înfruntând furtuni și făcându-și
rost singur de hrană. Vulturul nostru
poate să înfrunte de-acum viața, și
este capabil să își construiască un cuib
pentru sine însuși și să își întemeieze
propria familie.
Când Moise prezenta imaginea
vulturului în versurile acestei cântări,
el prezenta doar propria sa experiență
și cea a poporului său, o experiență pe
care ei o avuseseră cu Dumnezeu de-a
lungul vieților lor. Este o descriere
acurată a iubirii infinite a grijii lui
Dumnezeu pentru ei și a modului
delicat și înțelept în care Dumnezeu
condusese și tratase iubitul Său popor.
Unele aspecte ale acestuia sunt
vrednice de menționat:
1. Dumnezeu le-a scuturat
„cuibul”

Din vremea lui Avraam, Dumnezeu a „scuturat cuibul” aleșilor
Săi. Adesea ei au fost nevoiți să fie
despărțiți de familiile care le erau
dragi, de locul lor natal, de țara
lor, devenind străini și peregrini
pe pământ, în căutarea unei patrii
mai bune. Ei nu au trăit în confort,
nu au avut o viață ușoară. Ei erau
persecutați de vrăjmașii lui Dumnezeu, și, de asemenea, frecvent L-au
mâhnit pe Dumnezeu prin infidelitate, idolatrie, neascultare și rebeliune – lucruri care aveau consecințe
dureroase pe termen lung.
2. El a vegheat asupra lor

În tot acest timp Dumnezeu a
vegheat asupra lor, având grijă de
ei; ochii Lui erau asupra lor zi și
noapte, și nimic nu li s-a întâmplat
fără voia Lui.
3. El și-a întins aripile, purtându-i pe acestea

Adesea când erau în primejdie de
a cădea, Domnul a intervenit și a întins o mână puternică să ajute. El nu

i-a părăsit, ferindu-i să își zdrobească
piciorul de vreo piatră (Psalmii 91:12).
David, amintindu-și de imaginea pe
care o descria Moise, a spus ulterior
în unul dintre psalmii săi: „El te va
acoperi cu penele Lui, și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză
este credincioșia Lui!” (Psalmii 91:4).
4. Dumnezeu Și-a condus poporul în mod sigur

Nu în „cuib” își găseau copiii lui
Israel siguranță, nici acasă, în cortul
lor sau în țara lor – ci, mai degrabă,
siguranța lor era Dumnezeu. Realitatea prezenței Sale cu ei era motivul pentru siguranța lor. Pentru cei
credincioși, Dumnezeu a fost mereu
și mereu tată, mamă, soră, frate, adăpost și ocrotire. Ce minunat să avem
un așa Dumnezeu!
Dacă privim mai aproape asupra acestui subiect, vom observa că
promisiunea Domnului de a fi cu poporul Său, în special cu cei pe care i-a
ales să conducă poporul Său – patriarhi, profeți și toți bărbații de credință
– a fost cu siguranță împlinită.

Promisiunea făcută lui
Isaac
„Eu sunt Dumnezeul tatălui tău
Avraam; nu te teme, căci Eu sunt
cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi
înmulți sămânța.” (Geneza 26:24).

Promisiunea făcută lui
Iacov
„Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi
pretutindeni pe unde vei merge și te
voi aduce înapoi în țara aceasta, căci
nu te voi părăsi până nu voi împlini
ce-ți spun.” (Geneza 28:15).

Promisiunea făcută lui
Iosua
„Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine,
cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa,
nici nu te voi părăsi.” (Iosua 1:5).

David prinde curaj într-o
criză
„David părea să fie despărțit de
orice sprijin omenesc. Tot ce îi era
drag pe pământ fusese măturat de
la el. Saul îl alungase din țara sa;
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filistenii îl alungaseră din tabăra lor;
Amaleciții îi jefuiseră cetatea, soțiile
și copiii lui fuseseră făcuți prizonieri
și propriii săi prieteni de încredere se
uniseră împotriva lui și-l amenințau
cu moartea. În această oră extremă,
David, în loc de a permite minții sale
să se ocupe cu aceste circumstanțe
dureroase, a privit cu seriozitate spre
Dumnezeu după ajutor. El ‚s-a încurajat în Domnul.’ El a revizuit viața
sa trecută, plină de evenimente. Când
îl părăsise Dumnezeu? Sufletul său
a fost înviorat în amintirea multelor
dovezi ale favorii lui Dumnezeu.”1

David îl încurajează pe
Solomon
„Întărește-te, îmbărbătează-te și
lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu,
Dumnezeul meu, va fi cu tine. El
nu te va lăsa, nici nu te va părăsi.”
(1 Cronici 28:10).

Promisiuni îndeplinite
Toate promisiunile menționate
până aici au fost împlinite în mod
minunat în viața poporului lui Dumnezeu. Domnul Și-a ales poporul
așa încât ei să mărturisească despre
El, prin cuvânt și faptă, oriunde ar
fi, despre iubirea Sa și despre harul
Său. Moise a observat: „Cum se va
ști că am căpătat trecere înaintea Ta,
eu și poporul Tău? Oare nu când vei
merge Tu cu noi și când prin aceasta
vom fi deosebiți, eu și poporul Tău,
de toate popoarele de pe fața pământului?” (Exodul 33:16).
Aceasta a fost dorința lui Moise, și
anume, ca prezența lui Dumnezeu să
îi separe de celelalte națiuni, și Domnul a fost gata să îi susțină în aceasta.
În epoca creștină, promisiunea
a fost împlinită: „Iată, fecioara va
fi însărcinată, va naște un fiu, și-i
vor pune numele Emanuel”, care,
tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este
cu noi.” (Matei 1:23).
„De când Isus a venit să locuiască
cu noi, știm că Dumnezeu cunoaște
încercările noastre și simpatizează cu
mâhnirile noastre. Fiecare fiu și fiică
a lui Adam poate înțelege că Cel ce
ne-a creat este prietenul păcătoșilor.
Pentru că în fiecare doctrină a harului,
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în fiecare promisiune de bucurie,
în fiecare faptă de iubire, în fiecare
atracție divină prezentată în viața
Mântuitorului pe pământ, Îl vedem
pe ‘Dumnezeu cu noi’. ”2

caracterul lor, și îi instruiește pentru
slujirea Sa, dacă ei vor fi disciplinați
și vor învăța de la El. Ei nu sunt aleși
pentru că sunt perfecți, ci în ciuda
imperfecțiunilor lor, pentru ca, prin
cunoașterea și practicarea adevărului,
Cel mai mare Misionar cu- prin harul lui Hristos, ei să poată fi
noscut vreodată
transformați după chipul Său.”6
„Salvatorul S-a amestecat cu
Pentru a aduce salvare omenirii,
oamenii ca unul care le dorea binele. Hristos avea nevoie de natura umană.
El le arăta simpatia Sa, slujea nevoEl a luat asupra Sa natura umană și
ilor lor și le câștiga încrederea. Apoi S-a făcut părtaș la ea; El a fost ispitit
le poruncea: ‘Urmați-Mă.’ ”3
în toate lucrurile la fel cum suntem și
noi, totuși a rămas fără păcat. Pe de
Trimiterea ucenicilor și
altă parte, cum stau lucrurile cu noi?
promisiunea lui Hristos
Noi ca ființe umane avem nevoie de
Hristos a dat ucenicilor Săi misiu- Divin, de o putere din afară, pentru
nea lor și a promis că va fi cu ei.
a restaura chipul Său în noi. Avem
Fiul Omului a îndurat disprețul, nevoie de El pentru a ne face în stare
insulta și batjocura în această lume
să reflectăm din ce în ce mai aproape
și era pe punctul de a Se întoarce
caracterul lui Hristos, să Îl avem pe
din nou în Cer, totuși, „când revede
Isus locuind în noi; atunci noi vom
ingratitudinea poporului pe care a
fi capabili să îndeplinim lucrarea
venit să îl salveze – nu Își va retrage
încredințată nouă. Cu alte cuvinte,
El de la ei simpatia și dragostea Sa?
fiecare dintre noi are nevoie să devină
Nu se vor centra afecțiunile Sale
părtaș de natura divină. Când această
asupra acelui tărâm unde El este
unire, sau fuziune, are loc, avem cerul
apreciat, și unde îngerii fără păcat
în inimile noastre, și natura umană
așteaptă să îndeplinească poruncile
slabă este făcută în stare să păzească
Sale? Nu; promisiunea Sa pentru cei poruncile lui Dumnezeu și să nu mai
iubiți, pe care îi lasă pe pământ, este: păcătuiască. Ce realizare magnifică!
‚Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar
„Urmașii lui Hristos trebuie să lupână la sfârșitul lumii’.”4
creze așa cum a lucrat El. Noi trebuie
„Deși slujirea urma să fie mutată
să îi hrănim pe cei flămânzi, să îi îmdin templul pământesc în cel ceresc,
brăcăm pe cei goi, și să îi mângâiem
deși sanctuarul și marele preot urma
pe cei suferinzi și întristați. Trebuie să
să fie invizibili pentru ochiul omenesc, slujim celor disperați, și să inspirăm
totuși ucenicii nu avea să sufere nicio
speranță celor fără nădejde. Și pentru
pierdere prin aceasta. Ei nu urma să
noi se va împlini de asemenea promisimtă nicio pauză în comuniunea lor,
siunea: „Neprihănirea ta îți va merge
nicio diminuare a puterii din cauza
înainte; și slava Domnului te va însoți
absenței Mântuitorului. În timp ce
din spate.” (Isaia 58:8, engl. KJV).
Isus slujește în Sanctuarul de sus, El
Iubiții mei, faptele neprihănite
este încă, prin Duhul Său, slujitorul
ale sfinților trebuie să se vadă și să
bisericii de pe pământ. El este retras
se simtă în viețile noastre. Ele vor
din fața ochiului simțului, însă promi- fi o mărturie despre neprihănirea
siunea Sa de la plecare este îndeplini- Domnului nostru Isus, din care ne
tă: ‚Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna,
împărtășim zilnic. Această neprihăchiar până la sfârșitul lumii.’ (Matei
nire se referă la puritatea inimii și
28:20). În timp ce El delegă puterea
corectitudinea vieții, la conformarea
Sa slujitorilor inferiori, prezența Sa
atât a inimii, cât și a vieții, cu legea
energizantă încă este cu biserica Sa.”5 divină, prin locuirea lui Hristos în
suflet. Noi nu vom fi mulțumiți doar
Lucrarea specială a lui
cu gândul că Hristos a murit, plătind
Dumnezeu pentru și cu tine la Golgota prețul răscumpărării pen„Dumnezeu ia oamenii așa
tru noi, ca să fie neprihănire pentru
cum sunt ei, cu elemente umane în
noi. Ci mai degrabă, vom dori cu
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seriozitate neprihănirea lui Isus, pe
care El este dispus să ne-o împartă
zi după zi, ca aceasta să fie o parte
din viața noastră. Să punem această
neprihănire zilnic în practică, prin
credință, în fapte de iubire, pe măsură ce înaintăm zilnic în viața noastră
de credință. Doar așa se va împlini
pentru noi promisiunea lui Hristos:
„Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna!”
De unde vor ști oamenii că noi
suntem ucenicii lui Hristos? Vă
amintiți la ce a atras atenția Moise în
conversația cu Dumnezeu? „Cum se
va ști că am căpătat trecere înaintea
Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când
vei merge Tu cu noi și când prin
aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul
Tău, de toate popoarele de pe fața
pământului?” (Exodul 33:16).
Iubiții mei, fie ca Domnul să ne
poată binecuvânta ca să fim un popor
special, un popor umil, să ne temem
de Dumnezeu și să Îi dăm slavă, să
reprezentăm cu onoare caracterul Său
pe pământ și să nu Îl dezamăgim.

Mărturia misionarilor
credincioși
David Livingstone:

În 1856, după 15 ani de muncă
intensă, neîntreruptă, Livingstone
s-a întors în Anglia pentru a-și vedea
soția și copiii, de care fusese despărțit
timp de patru ani. Întors din nou în
Anglia, el a fost primit acum cu mare
stimă. El era chemat să vorbească
peste tot despre experiențele sale în
Africa. Universitatea din Glasgow i-a
acordat un doctorat onorific special.
Studenții necredincioși plănuiseră să
își bată joc de el și să îl huiduiască,
alungându-l de pe scenă, întrucât nu
erau de acord să i se acorde acest titlu.
Însă, când a apărut în fața lor cu obrajii arși de soarele african, cu umărul
sfâșiat de colții leului, toți au fost profund mișcați. Ei priveau în el acum un
om care renunțase la toate. Sacrificiul
de sine și suferința îi erau săpate pe
chip. În fața ochilor lor ei aveau un
sfânt al lui Dumnezeu. Nimeni nu
a rostit vreun cuvânt. Solemnitatea
domnea, ca lângă un mormânt.
Livingstone a vorbit despre
marile nevoi ale africanilor și despre
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a fost ghidul și sprijinul
meu, spuneți-mi în ce
m-aș putea încrede. Am
o încredere la fel de fermă în Dumnezeu că El
îmi va ține picioarele pe
Muntele Sion, ca aceea
că trăiesc și respir; și îmi
voi menține această încredere până voi muri.”8
La scurt timp după
accidentul în care și-a
fracturat șoldul, ea mărturisea despre Salvatorul
ei: „Isus este binecuvântatul meu Răscumpărător,
și eu Îl iubesc cu întreaga
mea ființă.” Și iarăși: „Văd
lumină în lumina Sa. Am
bucurie în bucuria Sa,
și pace în pacea Sa. Văd
îndurare în îndurarea Sa
și dragoste în dragostea Sa...”
experiențele pe care le avusese acolo.
Într-un interviu ea declara: „CuÎncheind, a spus: „Acum mă întorc.
Dar aș vrea să vă spun că ceea ce m-a rajul meu își are temelia în Salvatorul
susținut în mijlocul tuturor greutăților, meu. Lucrarea mea este aproape
sfârșită. Privind asupra trecutului,
încercărilor și singurătății, a fost
nu simt nici cea mai mică urmă de
promisiunea: ‚Iată, Eu sunt cu voi
deznădejde sau descurajare. Mă simt
întotdeauna, până la sfârșitul lumii!’ ”
atât de recunoscătoare că Domnul
Hudson Taylor:
m-a ferit de disperare și descurajare, și
„Oh! Să fii plin de cunoștința
că încă pot să țin stindardul. Îl cunosc
voii lui Dumnezeu și de sentimentul pe Cel pe care Îl iubesc și în care se
prezenței lui Isus, să fii una cu El
încrede sufletul meu.”9
într-atât încât viața Sa să curgă prin
Cu câteva zile înainte ca ea să treavenele tale, încât El să împrumute
că la odihnă, ultimele ei cuvinte către
buzele tale pentru a rosti cuvintele
fiul ei au fost: „Știu în cine am crezut”;
Sale, fața ta pentru a arăta privirile
„Dumnezeu este iubire”; „Vom fi toți
Sale răbdătoare și iubitoare, mâinile acasă foarte curând de acum.”10
tale să lucreze pentru El.”
Mai devreme în viața ei scria:
O bucată de hârtie pe care sunt
„Recapitulând istoria noastră trecută,
notate gândurile lui Taylor, o hârtie
parcurgând fiecare pas de înaintare
îngălbenită, pe care el a purtat-o cu
spre poziția noastră curentă, pot spusine multe zile la rând, arată secretul
ne: Lăudat fie Domnul! Când văd ce
vieții sale de credință. Pe ea scrie:
a făcut Domnul, sunt plină de uimire,
„Doamne Isuse, fii pentru mine o
și de încredere în Hristos ca lider.”11
realitate clară, mai prezentă priviBun venit!
rii credinței mele decât orice lucru
„Promisiunea celei de-a doua
vizibil, mai dragă și mai aproape decât
veniri a lui Hristos urma să fie mereu
orice bun pământesc!”
proaspătă în mințile ucenicilor Săi.
Ellen G.White:
Același Isus pe care ei Îl văzuseră
În 25 ianuarie 1915, mesagerul
înălțându-Se la cer, urma să revină,
Domnului mărturisea: „Domnul a
pentru a-i lua la Sine pe cei care aici
fost ajutorul meu, Domnul a fost
jos se consacră slujirii Sale. Aceeași
Dumnezeul meu, și nu am nicio învoce care le spusese: ‚Iată, Eu sunt
doială. Dacă nu aș putea realiza că El cu voi întotdeauna, chiar până la
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sfârșit,’ urma să le spună Bun venit! în
prezența Sa în împărăția cerească.”12
Drag ucenic al lui Hristos, drag
misionar, fii credincios până la sfârșit;
nu obosi pe cale. Privește în sus în
credință și vei auzi vocea blândă a lui
Isus spunându-ți: „Bun venit!”
Ce întâlnire glorioasă!

Concluzie
Iubiții mei frați în Isus, fie ca noi
să păstrăm următoarele gânduri proaspete în mințile noastre în anul în care
vom păși în curând și până la revenirea Domnului nostru Isus: „Nu avem
nimic de ce să ne temem pentru viitor,
decât dacă vom uita calea pe care ne-a
condus Domnul și învățăturile Sale în
istoria noastră trecută.”13
Fie ca Domnul să ne ajute să nu
uităm istoria poporului nostru, ca
să nu fim nevoiți să o repetăm. Să
rămânem pe cărarea pe care Dumnezeu ne-a condus și să nu uităm
ceea ce El ne-a învățat cu privire la
istoria noastră trecută și la temelia
credinței noastre, o temelie pusă cu
multă trudă și mult sacrificiu de către
strămoșii noștri, prin harul și ajutorul
Domnului nostru Isus. Putem cu
toată siguranța să spunem: „Ebenezer”
– Până aici Dumnezeu ne-a ajutat!
„Emanuel” – Dumnezeu a fost și este
cu noi! Mulțumim Domnului încă o
dată pentru promisiunea Sa, care ne
însoțește zilnic, și care va rămâne ca o
ancoră a vieții noastre:
„Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna,
chiar până la sfârșitul lumii.”

Referințe

1
Patriarhi și profeți, p.692 (cap.68, David
la Țiclag). / 2 Hristos, Lumina lumii, p.24
(cap.1, Dumnezeu cu noi). / 3 Pe urmele
Marelui Medic, p.143 (cap.9, Predicând
și vindecând). / 4 Hristos, Lumina lumii,
p.830 (cap.87, La Tatăl Meu și la Tatăl
vostru)(sublinierea adăugată). / 5 Ibid.,
p.166 (cap.16, În templul Său)(sublinierea adăugată). / 6 Ibid., p.294 (cap.30, „El
a hirotonit doisprezece”). / 7 Ibid., p.350
(cap.37, Primii evangheliști). / 8 Schițe din
viața mea, p.442 (cap.58, Ultima boală). /
9
Ibid., pp.443, 444 (cap.58, Ultima boală).
/ 10 Ibid., p.449 (cap.58, Ultima boală). / 11
Ibid., p.196 (cap.31, Purtători de poveri).
/ 12 Istoria faptelor apostolilor, p.33 (cap.3,
Marea însărcinare) (sublinierea adăugată).
/ 13 Schițe din viața mea, p.196 (cap.31,
Purtători de poveri).

31

Editura Pazitorul
Adevarului
Str. Morii, nr. 27
505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Tel. 0268 213714 Fax 0268 214111
E-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

ISSN: 1584-269x

Revelându-L pe Hristos altora
Vorbim despre porunci pe table de piatră –
Manual pentru viață ele vor fi.
Ce des ne gândim doar la prima tablă;
În slăbiciune, există o parte ce nu o zărim.

Când suflete privesc spre noi și văd ceea ce văd,
Și aud fiecare ton al vocii noastre,
Vor observa ei în curând că nu este doar un „eu”
A cărui prezență aduce motive de bucurie?

Suntem judecați după zece porunci – nu doar după patru;
De la a cincea la a zecea trebuie să le păzim.
A ne umili mândria ce e adâncă până în măduvă:
Aceasta e cea mai mare nevoie a noastră.

Cel care ridică e Cel de pe cruce,
Care atrage suflete din întunericul adânc.
Așa încât noi putem cu bucurie să privim mândria doar ca pe o pierdere
Dacă vrem să îl reflectăm pe El!

A iubi pe cei rătăciți pentru care a murit Mielul
Este o teorie mare ca un ocean.
Dar ni se cere să stăm lângă coasta-i străpunsă
Fără să ținem cont de vreun alean.

Timpul e scurt acum și Spiritul e gata
Să fie revărsat fără plată de sus.
Mare putere este promisă pentru a asigura și a întări –
Se va mări într-o uimitoare mare strigare!

A asculta este vital – nu doar pe Domnul a-L iubi;
Fariseul a arătat cum aceasta sufocă
Atunci când trecem cu vederea cărarea reală pe care Isus păși,
Neglijând adevărata Sa iubire pentru alții.

Această măreață șansă este oferită păcătoșilor
Ca în curând să putem câștiga marele premiu.
Dumnezeu spală; El curăță; El ne poate face învingători;
El ne va învăța până când devenim înțelepți.

Să privim dincolo de fețe și să găsim domeniul adânc
În credință și zel, lucrători creștini!
Suflete dragi mor acum; ei trăiesc fără speranță!
Chemarea vine acum să nu fim dintre cei ce dau înapoi!

Scopul nostru și ținta noastră principală devin doar de a împărtăși;
Salvarea nimeni nu ar trebui să își dorească să o piardă!
Scopul nostru în viață este de a-i ajuta „pe cei de afară”
Ca ei să accepte Vestea bună!

Suntem chemați la o misiune și ni se cere să ne mișcăm mai rapid;
Nu este timp pentru a ne agita sau a fi nervoși.
Îngerii sunt gata – și așa e și Stăpânul –
Pentru a ne întări și conduce în serviciu.

Atunci să privim la căile noastre în acest nou an
Să ne ațintim mintea sus –
Veghind asupra inimii și a cuvintelor noastre în temere de Dumnezeu
Așa încât alții să poată vedea că El este dragoste!
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