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SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
A fost un an tulburător. Mulți au suferit
încercări grave și pierderi mari. Cu toate
acestea, în ciuda încercărilor enorme, trebuie
să ne amintim că Cel Atotputernic din ceruri –
Stăpânul Universului – veghează cu tandrețe
peste cei ce plâng. Cei dintre noi care suntem
printre cei vii, mai avem multe pentru care să
fim recunoscători — mai ales pentru promisiunea prețioasă a vieții veșnice, prin harul
abundent al lui Isus Hristos.
Colecția de prelegeri din acest an, intitulată Este timpul..., acoperă o serie de subiecte
pentru a ne inspira și a ne aminti de scopul
distinct pe care îl are Dumnezeu pentru noi pe
această planetă. Fiecare dintre noi este încă
aici pentru un motiv clar și suntem chemați —
de fapt, suntem îndemnați — să fim plini de
zel în legătură cu lucrarea Maestrului nostru.
Să luăm fiecare în considerare, profund și
cu rugăciune, lecturile pentru această Săptămână de Rugăciune, împărtășindu-le și cu alții
care ar putea fi izolați sau care se află acasă, și
să ne amintim următoarele date:

Post și rugăciune: Sabat, 12 Decembrie
Daruri pentru misiune: Duminică, 13 Decembrie

Fie ca Duhul Sfânt să ne revigoreze și să ne
energizeze din belșug cu o vitalitate proaspătă
pentru a fi slujitori mai credincioși în cauza
Domnului, în orice mod El ne împuternicește
— și să ne întărească încrederea prin cuvintele Sale: „Întoarceți-vă la cetățuie, prinși de
război plini de nădejde,” „căci în nădejdea
aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care
se vede nu mai este nădejde, pentru că de ce
ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate
vedea? Dar dacă sperăm pentru ceea ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.” (Biblia Traducerea
Fidelă, 2015) (Zaharia 9:12, Romani 8:24, 25).
Da, Domnul nostru chiar vine foarte curând!
Haideți să cooperăm și împreună să grăbim
timpul ca să Îl vedem pe El! Amin!

Revista „Păzitorul Adevărului” este o publicație
trimestrială editată de Asociația Religioasă a Adventiștilor de
Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă, 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.
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EDITORIAL

ESTE TIMPUL
D

e multe ori, când trebuie
să ni se readucă aminte că
„Este timpul”, este pentru că
trebuie să ne schimbăm modul de
gândire sau starea de spirit de unde
era la „unde trebuie să meargă”. Dacă
am fi cu adevărat pregătiți să facem
ceva, s-ar putea să nu fie necesar să
menționăm deloc timpul — lucrurile ar curge pur și simplu de la unul
la altul.
Dar cu această Săptămână de
rugăciune, ne este reamintit că „Este
timpul” ca noi să fim mai activi în
anumite lucruri la care, evident, nu
ne-am gândit suficient. Dacă ne-am
fi gândit cu adevărat la ele, lumea ar
putea fi un loc foarte diferit.
Dumnezeu a binecuvântat poporul Său cu privilegiul extraordinar
de a auzi, de a fi împuternicit, de a
trăi și de a proclama ultimul mesaj
de îndurare care trebuie dat unei
planete căzute:
„Ultimele raze de lumină milostivă, ultimul mesaj de îndurare care
trebuie dat lumii, este o revelație a caracterului iubitor [al Mirelui]. Copiii
lui Dumnezeu trebuie să manifeste
slava Sa. În propria lor viață și caracter, ei trebuie să dezvăluie ce a făcut
harul lui Dumnezeu pentru ei.” 1
De-a lungul anilor am fost
binecuvântați cu numeroase metode
și modalități de a îndeplini această
sarcină. Am apreciat noi, așa cum
ar trebui, resursele ce ne-au fost
încredințate? S-a observat: „Mișcarea
misionară este mult avansată comparativ cu spiritul misionar.” 2
Acum observăm că lucrurile devin din ce în ce mai dificile și că „lucrarea pe care biserica nu a făcut-o
într-un timp de pace și prosperitate
va trebui să fie făcută în timpul unei
crize teribile, sub cele mai descurajatoare și ostile împrejurări.” 3
Da, este timpul să se întâmple multe lucruri din partea noastră — cu cât
mai repede, cu atât mai bine. Suntem
chiar la ușa veșniciei. Pe ce platformă
vom sta noi? Pentru ce tabără vom
vorbi noi? Este timpul ca Spiritul

lui Hristos să fie turnat fără
măsură peste un popor care
flămânzește și însetează să îl
primească și să îl împartă cu o
lume care moare după acesta.
„În Ziua Cincizecimii
Duhul Sfânt a fost revărsat
peste ucenicii care se rugau,
și ei au dat mărturie despre
sursa acestuia tuturor, oriunde mergeau.
Spiritul misionar a fost
revărsat în provizii nelimitate, iar ucenicii au mărturisit
despre un Mântuitor răstignit și înviat și au convins lumea de păcat, de
dreptate și de judecata care va veni.
Au făcut exact așa cum le poruncise
Domnul lor înviat și au început să
predice Evanghelia la Ierusalim,
chiar în locul în care exista cea
mai profundă prejudecată și unde
au predominat cele mai confuze
idei cu privire la Acela care fusese
răstignit ca răufăcător. Trei mii de
oameni au primit mesajul și au fost
convertiți. Nu au fost intimidați prin
persecuție, închisoare și moarte; ci
au continuat să rostească cu toată
îndrăzneala cuvintele adevărului,
prezentând în fața evreilor lucrarea,
misiunea și slujirea lui Hristos, răstignirea, învierea și înălțarea Lui; iar
credincioșii au fost adăugați zilnic la
Domnul, atât bărbați, cât și femei.” 4
Suntem noi dispuși să ascultăm
ceasul profetic care ne spune clar
că este timpul să ne rugăm și să
acționăm în armonie cu rugăciunile
noastre — sau încercăm în zadar
să suprimăm și să aducem la tăcere
alarma sub o pernă, în timp ce o
amânăm? Alegerea este a noastră
— și decizia este acum. Suntem
dispuși să fim goliți de egoism și să
fim umpluți cu Duhul Sfânt?
„E privilegiul fiecărui creștin nu
numai de a aștepta, ci și de a grăbi venirea Domnului nostru Isus Hristos. ...
„Fraților și surorilor, rugați-vă
stăruitor pentru Duhul Sfânt.
Dumnezeu stă în spatele fiecărei
făgăduințe pe care a făcut-o.” 5
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„Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă izvoarele apei
vieții. Și noi înșine trebuie să primim
fiecare apa vie pentru noi înșine.
Să ne rugăm cu inima umilită și cu
toată stăruința, ca acum, în timpul
ploii târzii, torentele harului să
se poată revărsa peste noi. Să ne
rugăm cu ocazia fiecărei adunări,
cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar
acum sufletului nostru căldură și
umiditate. În timp ce ne rugăm lui
Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va
realiza în noi blândețea și smerenia
inimii, o dependență conștientă de
El, pentru a primi ploaia târzie care
ne desăvârșește. Dacă vom cere cu
credință binecuvântarea, o vom primi, așa cum a făgăduit Dumnezeu.” 6
Fie ca inimile noastre să fie
să fie înmuiate în mod sublim cu
dragostea revărsată a minunatului
nostru Mântuitor în timpul acestei
Săptămâni de Rugăciune și să fim
energizați din belșug cu minunata
Sa putere creatoare de a răscumpăra
timpul! Amin!

Referințe:
Parabolele Domnului Hristos, pp. 415, 416.
The Review and Herald, October 12, 1886.
3
Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 463.
4
The Review and Herald, November 6, 1894.
5
Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pp. 22,
23.
6
Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 508.
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Compilații din scrierile E. G. White

ESTE TIMPUL
SĂ ÎL CUNOȘTI PE SALVATORUL TĂU
VINERI, 4 DECEMBRIE 2020
DIVINITATEA VORBEȘTE
ASTĂZI CONȘTIINȚEI
NOASTRE
Scripturile, Vechiul și Noul
Testament trebuie studiate zilnic. Cunoștința lui Dumnezeu și
înțelepciunea lui Dumnezeu vin la
elevul care învață constant căile și
lucrările Sale. Biblia trebuie să fie
lumina noastră, educatorul nostru... Prima mare lecție din toată
educația este de a cunoaște și de a
înțelege voința lui Dumnezeu.1
Pe măsură ce lucrările lui Dumnezeu sunt studiate, Duhul Sfânt
face să strălucească în minte convingerea. Nu este convingerea pe
care o produce raționamentul logic;
ci, dacă mintea nu a devenit prea
întunecată pentru a-L cunoaște pe
Dumnezeu, ochiul prea slab pentru
a-L vedea, urechea prea surdă pentru a-I auzi vocea, atunci se înțelege
un sens mai profund și adevărurile
sublime, spirituale ale cuvântului
scris sunt imprimate în inimă. 2

DE CĂUTAT
CUNOAȘTEREA
SALVATOARE DE VIEȚI
4

„Mântuitorul spunea:
„Și viața veșnică este aceasta:
să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, și pe Isus
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”
Și Dumnezeu declară prin profet: „Înțeleptul să nu se laude cu
înțelepciunea lui, cel tare să nu se
laude cu tăria lui, bogatul să nu se
laude cu bogăția lui. Ci cel ce se
laudă să se laude că are pricepere și
că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt
Domnul, care fac minuni, judecată și dreptate pe pământ! Căci
în aceasta găsesc plăcere Eu, zice
Domnul”.
Nimeni nu poate să obțină
această cunoaștere de Dumnezeu, fără ajutor divin. Apostolul spune că „lumea, prin
înțelepciune, n-a cunoscut pe
Dumnezeu”. Domnul Hristos
„era în lume, și lumea a fost
făcută prin El, dar lumea nu L-a
cunoscut”. Domnul Isus le-a
spus ucenicilor Săi: „Nimeni nu
cunoaște pe Fiul, afară de Tatăl;
tot astfel nimeni nu cunoaște pe
Tatăl, afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. ” 3

BLOCADA INAMICULUI
De la început Satan și-a făcut
planul să-i facă pe oameni să-L uite
pe Dumnezeu, pentru a și-i asigura
pentru el. De aceea, a căutat să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu, pentru a-i face pe oameni
să aibă o concepție falsă despre El.
Creatorul le-a fost prezentat ca fiind îmbrăcat cu atributele prințului
întunericului — arbitrar, sever și
neiertător — pentru ca El să fie
de temut, ocolit și chiar urât de
oameni. Satan spera să încâlcească atât de mult mintea acelora pe
care i-a înșelat, încât ei să Îl scoată
pe Dumnezeu în afara cunoașterii
lor. Apoi el urma să șteargă chipul
divin din om și să imprime propria
sa înfățișare asupra sufletului; el
urma să îi umple pe oameni cu duhul său și să îi facă robi ai voinței
sale.
Satan a ispitit-o pe Eva prin
falsificarea caracterului lui Dumnezeu, stârnind neîncredere în El
și făcând-o să păcătuiască. Prin
păcat, mintea primilor părinți a fost
întunecată, natura lor degradată și
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concepția lor despre Dumnezeu,
modelată de propria lor limitare și
egoism. Și pe măsură ce oamenii
deveneau mai îndrăzneți în ceea
ce privește păcatul, cunoașterea și
iubirea de Dumnezeu au dispărut
din mintea și inima lor. „Pentru
că atunci când au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca
Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit,
ci s-au dedat la gânduri deșarte, și
inima lor fără pricepere s-a întunecat”.
Uneori, lupta lui Satan pentru
controlul asupra familiei omenești
părea să fie încununată de succes.
În timpul veacurilor dinaintea
primei veniri a Domnului Hristos, lumea părea că este aproape
cu totul sub stăpânirea prințului
întunericului și el domnea cu o
putere teribilă, ca și când, prin
păcatul primilor noștri părinți,
împărățiile lumii ar fi devenit de
drept proprietatea lui. Chiar și
poporul legământului, pe care
Dumnezeu îl alesese să păstreze în
lume cunoașterea Sa, se depărtase
atât de mult de El, încât pierduse
adevărata concepție a caracterului
lui Hristos.” 4

PROFUNZIMEA IUBIRII
LUI DUMNEZEU
RĂZBATE
Domnul Hristos a venit să arate
lumii pe Dumnezeu, ca un Dumnezeu al iubirii, plin de îndurare, de
iubire și împreună simțire. Întunericul dens cu care Satan s-a străduit
să înconjoare tronul Dumnezeirii
a fost risipit de către Răscumpărătorul lumii, și Tatăl S-a făcut din
nou cunoscut oamenilor ca lumină a vieții. ... Domnul Hristos Se
declară pe Sine ca fiind trimis în
lume ca un reprezentant al Tatălui.
Prin caracterul Său nobil, în mila și
îndurarea Lui, în iubirea și bunătatea Lui, El stă înaintea noastră ca o
personificare a perfecțiunii divine,
chipul Dumnezeului invizibil.
Apostolul spune: „Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea cu
Sine”. Numai când contemplăm
marele plan al mântuirii, putem
să avem o părere dreaptă despre
caracterul lui Dumnezeu. Lucrarea
de creațiune a fost o manifestare
a iubirii Sale; însă doar darul lui

Dumnezeu pentru a salva neamul omenesc vinovat și ruinat,
descoperă adâncimile profunde
ale bunătății și împreunei simțiri
divine. [Ioan 3:16 citat.] …
Fraților, împreună cu preaiubitul Ioan, vă invit să „vedeți ce
dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne
numim copii ai lui Dumnezeu”. Ce
dragoste, ce inegalabilă dragoste
ca, păcătoși și înstrăinați de El, așa
cum suntem, să putem fi aduși
înapoi la Dumnezeu și adoptați în
familia Sa! Noi ne putem adresa
astfel Lui cu Numele scump de
„Tatăl nostru”, care este un semn
al sentimentelor noastre față de El
și o garanție a considerației Sale
gingașe față de noi și a relației Sale
cu noi. Și Fiului lui Dumnezeu, privind la moștenitorii harului, „nu-I
este rușine să ne numească frați”.
Ei au o relație mult mai strânsă cu
Dumnezeu decât au îngerii care
n-au păcătuit niciodată.
Toată această iubire părintească,
ce a venit din generație în generație
prin canalele inimii omenești, toate
izvoarele de gingășie și bunătate
care s-au deschis în sufletele oamenilor nu sunt decât mici pâraie față
de oceanele fără margini, atunci
când sunt comparate cu iubirea
infinită și inepuizabilă a lui Dumnezeu. Limba nu poate să exprime
acest lucru. Pana n-o poate descrie.
Poți medita asupra acestui lucru în
fiecare zi a vieții tale. Poți să cercetezi Scripturile în mod sincer și
stăruitor pentru a înțelege; poți să
faci apel la toată puterea și capacitatea pe care Dumnezeu ți le-a dat,
în străduința de a înțelege iubirea
și mila Tatălui ceresc; și totuși, dincolo de acestea, mai există încă o
infinită bogăție. Poți studia veacuri
întregi această iubire și, cu toate
acestea, nu vei putea înțelege niciodată pe deplin înălțimea, lărgimea,

„

adâncimea și lungimea iubirii lui
Dumnezeu, care a dat pe Fiul Său
să moară pentru lume. Nici chiar
veșnicia nu va putea să o descopere pe deplin. Și totuși, studiind
Biblia și meditând asupra vieții
Domnului Hristos și a planului de
mântuire, aceste teme mărețe se
vor deschide din ce în ce mai mult
înțelegerii noastre.” 5

CÂMPUL DE LUPTĂ
SPIRITUAL
Este intenția continuă a lui
Satan să țină mintea oamenilor
ocupată cu acele lucruri care să-i
împiedice să capete cunoașterea
lui Dumnezeu. El caută să-i țină
ocupați cu lucruri ce vor întuneca
înțelegerea și vor descuraja sufletul. Suntem într-o lume a păcatului și a corupției, înconjurați de
influențe ce tind să ademenească
sau să înmoaie inima urmașilor
Domnului Hristos. Mântuitorul a
spus: „Și din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți
se va răci.” Mulți își fixează ochii
asupra nelegiuirii teribile ce există
în jurul lor, a apostaziei și slăbiciunii din toate părțile și vorbesc
despre aceste lucruri până când
inimile lor sunt pline de tristețe
și îndoială. Ei țin în modul cel
mai înalt înaintea minții lucrarea
meșteșugită a arhiînșelătorului și
se ocupă de laturile descurajatoare
ale experienței lor, în vreme ce se
pare că pierd din vedere puterea
Tatălui ceresc și iubirea Lui fără
egal. Toate acestea sunt așa cum le
dorește Satan. Este o greșeală să te
gândești la vrăjmașul neprihănirii
că este îmbrăcat cu o așa de mare
putere, în timp ce te ocupi atât de
puțin de iubirea lui Dumnezeu și
de puterea Sa. Noi trebuie să vorbim despre atotputernicia Domnului Hristos. Suntem în totul lipsiți

Ocupându-ne de iubirea lui Dumnezeu și a
Mântuitorului nostru, contemplând desăvârșirea
caracterului divin și dorind, prin credință, să ne fie
atribuită neprihănirea Domnului Hristos, vom fi
transformați într-un chip asemenea chipului Său.
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5

de putere pentru a putea scăpa din
prinsoarea lui Satan; dar Dumnezeu a stabilit o cale de scăpare. Fiul
Celui Prea Înalt are putere să lupte
pentru noi, ca „noi, … prin Acela
care ne-a iubit”, să putem fi „mai
mult decât biruitori”. 6
Nu există nicio tărie spirituală pentru noi în a continua să ne
gândim la slăbiciunile și căderile
noastre și în a deplânge puterea lui
Satan. Acest mare adevăr trebuie
să fie fixat ca un principiu viu în
mintea și inima noastră — eficiența
darului făcut pentru noi; că Dumnezeu poate și salvează în mod
desăvârșit pe toți cei care vin la El,
supunându-se condițiilor arătate în
Cuvântul Său. Lucrarea noastră este
aceea de a ne așeza voința noastră
de partea voinței lui Dumnezeu. ...
Domnul Isus a spus: „Tatăl
Însuși vă iubește”. Dacă ne vom fixa
credința asupra lui Dumnezeu, prin
Hristos, se va dovedi „ca o ancoră a
sufletului; o nădejde tare și neclintită,
care pătrunde dincolo de perdeaua
dinăuntrul Templului, unde Isus a
intrat pentru noi, ca Înaintemergător”. Este adevărat că vor veni dezamăgiri. Trebuie să ne așteptăm la
necazuri; dar trebuie să încredințăm
totul, mare sau mic, mult sau puțin,
lui Dumnezeu. El nu Se va încurca
din cauza multelor noastre necazuri
și nici nu va fi copleșit de greutatea
poverilor noastre. Grija Lui veghetoare se extinde asupra fiecărei
case și cuprinde pe fiecare în mod
individual; El este preocupat de toate
problemele, de toate lucrările și necazurile noastre. El observă fiecare lacrimă; El este mișcat de simțământul
neputinței noastre. Toate suferințele
și încercările care vin asupra noastră
aici sunt îngăduite pentru a aduce
la îndeplinire planurile iubirii Sale
față de noi, „ca să ne facă părtași
sfințeniei Lui” și să devenim astfel
părtași ai acelei bucurii depline care
se găsește în prezența Lui. ” 7

„

OBȚINEREA UNEI
CUNOȘTINȚE DESPRE
DUMNEZEU
„A căror minte necredincioasă a
orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care
este chipul lui Dumnezeu”. Dar
Biblia așază înaintea noastră, în
termeni mai puternici, importanța
faptului de a obține cunoașterea de
Dumnezeu. Petru spune: „Harul
și pacea să vă fie înmulțite prin
cunoașterea lui Dumnezeu și a
Domnului Isus Hristos.” „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit
toate lucrurile care privesc viața și
evlavia, prin cunoașterea Celui ce
ne-a chemat prin slava și puterea
Lui.” Și Scriptura ne îndeamnă:
„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, și vei avea pace.”
Dumnezeu ne-a poruncit: „Fiți
sfinți, căci Eu sunt sfânt”; iar un
apostol inspirat declară că, fără
sfințenie, „nimeni nu poate vedea
pe Domnul”. Sfințenia înseamnă a
fi de acord cu Dumnezeu. Prin păcat, a fost stricat chipul lui Dumnezeu în om și aproape că a fost șters;
este lucrarea Evangheliei aceea de a
reface ceea ce a fost pierdut; și noi
trebuie să conlucrăm cu instrumentul divin în această lucrare. Și cum
putem să fim în armonie cu Dumnezeu, cum vom primi asemănarea
cu El, dacă nu Îl vom cunoaște?
Pentru această cunoaștere a venit
Domnul Hristos în lume, pentru a
ne-o descoperi. …
În această viață, lucrarea
creștinului este aceea de a-L
reprezenta pe Hristos lumii în
viață și caracter, prezentându-L
pe Isus Hristos, cel binecuvântat.
Dacă Dumnezeu ne-a dat lumină,
ne-a dat-o pentru a o face cunoscută și altora. Dar, în comparație
cu lumina pe care am primit-o
și ocaziile și privilegiile ce ne-au

Atunci când cu adevărat se abate asupra noastră furtuna persecuției, oile adevărate vor auzi
glasul adevăratului Păstor. Se vor depune eforturi pline de lepădare de sine pentru a scăpa pe
cei pierduți.

6

fost date pentru a ajunge la inima oamenilor, rezultatele lucrării
noastre, cel puțin până acum, au
fost foarte mici. Domnul dorește
ca adevărul pe care El l-a adus la
nivelul înțelegerii noastre să aducă
mai multe roade decât s-au dat pe
față până acum. Dar când mintea
noastră este plină de întuneric și
tristețe, ocupându-se cu întunericul
și răul din jurul nostru, cum am
putea să-L reprezentăm pe Hristos
lumii? Cum poate mărturia noastră
să aibă puterea să câștige suflete?
Avem nevoie să-L cunoaștem pe
Dumnezeu și puterea iubirii Sale,
așa cum sunt descoperite în Hristos, printr-o cunoaștere experimentală. Noi trebuie să cercetăm Scripturile cu sârguință, cu rugăciune;
înțelegerea noastră trebuie să fie
trezită de Duhul Sfânt, și inimile
noastre trebuie să fie înălțate la
Dumnezeu în credință, speranță și
o laudă continuă. ...
Frați și surori, numai privind la
Hristos putem fi schimbați. Ocupându-ne de iubirea lui Dumnezeu și a
Mântuitorului nostru, contemplând
desăvârșirea caracterului divin și dorind, prin credință, să ne fie atribuită
neprihănirea Domnului Hristos,
vom fi transformați într-un chip asemenea chipului Său. De aceea, să nu
adunăm toate imaginile neplăcute —
nelegiuirea, corupția și dezamăgirea,
dovezi ale puterii lui Satan — și să le
agățăm în sălile memoriei noastre, să
vorbim despre ele și să ne lamentăm
din cauza lor, până când sufletele
noastre se vor umple de descurajare.
Un suflet descurajat este un corp de
întuneric; nu numai că personal nu
va primi lumina lui Dumnezeu, ci o
va ține ascunsă de alții. Satan dorește
să vadă efectele scenelor triumfului
său asupra ființelor umane, făcândui fără credință și descurajați.
Dar mulțumim lui Dumnezeu că
sunt priveliști mai strălucite, pe care
El ni le-a înfățișat. Să strângem laolaltă asigurările pline de binecuvântare ale iubirii Sale, ca niște comori
prețioase, și să privim mereu la ele.
Fiul lui Dumnezeu părăsind tronul
Tatălui Său, îmbrăcând divinitatea
Sa cu natura umană, ca să-l poată
salva pe om de sub puterea lui Satan;
triumful Său în favoarea noastră,
deschizând omului cerul, descoperind privirii omenești locul prezenței
divine în care Dumnezeirea Își
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descoperă slava; neamul omenesc
căzut dar ridicat din abisul ruinei în
care l-a aruncat păcatul, și adus din
nou în legătură cu Dumnezeul cel
infinit și, trecând cu bine proba, prin
credința în Răscumpărătorul nostru,
îmbrăcat în neprihănirea Domnului
Hristos și înălțat la tronul Său —
iată tablouri cu care Dumnezeu ne
îndeamnă să ne veselim cămările
sufletului.” 8

CONCENTRÂNDU-NE
PE LUCRURI CEREȘTI
În ceruri, Dumnezeu este totul în
toate. Acolo, sfințenia domnește în
mod absolut, nu există nimic care să
strice armonia perfectă cu Dumnezeu.
Dacă într-adevăr călătorim înspre
acolo, spiritul cerului va locui în
inimile noastre încă de aici. Dar, dacă
nu găsim nicio plăcere acum în contemplarea lucrurilor cerești, dacă nu
avem niciun interes în a privi caracterul Domnului Hristos, dacă sfințenia
nu are nicio atracție pentru noi,
— atunci putem fi siguri că speranța
noastră în ceea ce privește cerul este
zadarnică. O conformare desăvârșită
față de voia lui Dumnezeu este ținta
cea înaltă ce trebuie să fie continuu
înaintea creștinului. El va avea plăcere
să vorbească despre Dumnezeu, despre Domnul Hristos, despre căminul
binecuvântării și al purității, pe care
Domnul Hristos l-a pregătit pentru
cei ce-L iubesc. Contemplarea acestor
subiecte, atunci când sufletul se ospătează cu asigurările binecuvântate
ale lui Dumnezeu, este prezentată
de apostol ca o gustare a „puterilor
veacului viitor”.
Chiar înaintea noastră stă
încleștarea strânsă a marii lupte, când,
cu „tot felul de minciuni, de semne și
puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii”, Satan va lucra pentru a
prezenta în mod greșit caracterul lui
Dumnezeu, pentru ca, dacă va fi posibil, „să înșele … și pe cei aleși”. Dacă
a fost vreodată un popor care să aibă
nevoie de o lumină din cer mereu
crescândă, atunci acesta este poporul
pe care, în acest timp de primejdie,
Dumnezeu l-a chemat să fie depozitarul Legii Sale sfinte și să apere caracterul Său înaintea lumii. Acei cărora
le-a fost încredințată o sarcină așa de
sfântă trebuie să fie spirituali, elevați
și plini de vitalitate de adevărurile pe

care mărturisesc că le cred. Niciodată
n-a avut biserica o nevoie mai urgentă, mai gravă și niciodată n-a fost
Dumnezeu mai doritor ca biserica
să se bucure de experiența descrisă
în epistola apostolului Pavel către
Coloseni, când scria: „Nu încetăm să
ne rugăm pentru voi, și să cerem să
vă umpleți de cunoștința voii Lui, în
orice fel de înțelepciune și pricepere
duhovnicească, pentru ca astfel să
vă purtați într-un chip vrednic de
Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice
lucru; aducând roade în tot felul de
fapte bune, și crescând în cunoștința
lui Dumnezeu.” 9

ACȚIUNEA PENTRU
ASTĂZI
Atunci când furtuna persecuției
se abate cu adevărat asupra noastră,
oile adevărate, loiale, vor auzi glasul
adevăratului Păstor. Se vor depune
eforturi pline de lepădare de sine
pentru a scăpa pe cei pierduți și mulți
dintre cei care s-au despărțit de turmă
se vor întoarce la Marele Păstor.
Poporul lui Dumnezeu Își va strânge
rândurile și vor prezenta lumii un
front unit. În fața primejdiei comune,
lupta pentru supremație va înceta; nu
va mai fi ceartă cu privire la cine să fie
cel mai mare. Niciunul din adevărații
credincioși nu va spune: „Eu sunt al
lui Pavel, sau al lui Apolo, sau al lui
Chifa”. Mărturia fiecăruia și a tuturor
va fi: „Mă agăț de Hristos, mă bucur
în El ca Mântuitor al meu personal”.
În felul acesta, adevărul va fi
adus în viața practică și astfel se va
răspunde la rugăciunea lui Hristos,
rostită chiar înainte de umilirea și
omorârea Lui: „Ca toți să fie una,
cum Tu Tată ești în Mine, și Eu în
Tine; ca și ei să fie una în noi, pentru
ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. (Ioan 17:21). Iubirea lui Hristos,
iubirea fraților noștri, va da mărturie
lumii că noi am fost cu Isus și că am
învățat de la El. Atunci solia îngerului al treilea va crește până va ajunge
o mare strigare și tot pământul va fi
luminat de slava Domnului.”10
„Fii dependent de Dumnezeu;
așteaptă bucuria Lui; urmărește-L;
mizează în ascultare pe puterea
Cuvântului Său!
A asculta atunci când pare cel
mai greu este predarea adevărată
către Dumnezeu. Acest lucru îți
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va înviora natura morală și îți va
supune mândria. Învață să-ți supui
voința voinței lui Dumnezeu și vei fi
potrivit pentru moștenirea sfinților
în lumină.” 11

INVITAȚIA PENTRU
ACEST TIMP
O credință generală nu este
suficientă. Trebuie să îmbrăcăm
haina neprihănirii lui Hristos și să
o purtăm deschis, curajos, hotărât,
expunându-L pe Hristos și să nu
avem multe așteptări de la un om
finit, ci să continuăm să ne uităm
la Isus și să devenim încântați de
perfecțiunile caracterului Său.
Atunci vom manifesta individual
caracterul lui Isus și vom face
evident faptul că suntem revigorați
de adevăr; pentru că acesta
sfințește sufletul și aduce fiecare
gând în captivitate față de ascultarea de Hristos.
Fiecare misionar va avea lupte
grele de purtat cu sine, iar aceste
lupte nu vor deveni mai puține. Dar
dacă suntem în continuă creștere în
experiența creștină, dacă continuăm să ne uităm la Isus cu credință,
ne va fi dată putere pentru fiecare
situație de urgență. Toate puterile și
facultățile de natură regenerată trebuie aduse într-un exercițiu constant,
zilnic. În fiecare zi vom avea ocazia să
ne crucificăm sinele, să luptăm împotriva înclinației și a unui temperament
pervertit care ar atrage voința într-o
direcție greșită. Odihna și triumful
victoriei nu sunt încă ale noastre,
decât atunci când noi intrăm prin
credință în victoria pe care Hristos a
câștigat-o pentru noi.” 12
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6
Ibid., pp. 740, 741;
7
Ibid., pp. 741, 742;
8
Ibid., pp. 742–745;
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Ibid., pp. 745, 746;
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Ibid., vol. 6, p. 401 (ediția 1901);
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Ibid., p. 108.
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de David Mureșan — România

ESTE TIMPUL
SĂ TE NAȘTI DIN NOU

SABAT, 5 DECEMBRIE 2020
na dintre cele mai prețioase
și divine promisiuni este:
„Iată, Eu fac toate lucrurile
noi.” (Apocalipsa 21: 5). Ori de câte
ori este necesar să reînnoim un obiect,
acest lucru se datorează faptului
că cel utilizat în prezent nu se mai
potrivește cu cerințele utilizatorului.
Decizia de a face „ceruri noi și
un pământ nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 3: 13) este luată de însuși Creatorul. Aceasta se
datorează faptului că El are nevoie
să pună capăt istoriei întunecate,
pătate de păcate, din univers.
Este interesant faptul că toată
creația lui Dumnezeu, deși afectată
de păcat, va fi reînnoită de puterea și
voința absolută a Creatorului nostru.
Cu toate acestea, omenirea, după ce
a ales să păcătuiască, este invitată
să accepte în prealabil o reînnoire
specială efectuată de Dumnezeu prin
Duhul Sfânt, pentru că în cetatea
lui Dumnezeu „nimic întinat nu va
intra” (Apocalipsa 21: 27).
Avertismentul dat lui Nicodim
este încă valabil pentru toate ființele
afectate de păcat: „Drept răspuns,
Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îți
spun că, dacă un om nu se naște din
nou, nu poate vedea Împărăția lui
Dumnezeu.” (Ioan 3:3).

U
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O astfel de abordare este dată
deoarece Dumnezeu vrea ca toți să
fie mântuiți. Pentru că El declară:
„Căci Eu nu doresc moartea celui
ce moare, zice Domnul Dumnezeu,
întoarceți-vă dar la Dumnezeu și
veți trăi!” (Ezechiel 18: 32). Și în
același timp, Dumnezeu respectă
hotărârea fiecărui om.
El folosește toate căile posibile
pentru a-L face pe om conștient de
nevoia Sa și îi oferă ocazii să accepte oferta mântuirii.

nul unei inimi noi? — O viață schimbată. Există o moarte zilnică, ceas de
ceas, față de egoism și mândrie. ” 1
„Mintea este capitala trupului.” 2
„Mintea conduce întreaga ființă.
Toate acțiunile îndeplinite de noi,
indiferent dacă sunt bune sau rele,
își au originea în minte. Mintea este
aceea care I se închină lui Dumnezeu și Îi slujește și care ne aliază cu
ființele cerești.” 3
Deci, locul de unde începe reînnoirea autentică este mintea.

DE UNDE ÎNCEPE
ÎNNOIREA?

VOINȚA

„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați
prin înnoirea minții voastre, ca
să puteți deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desăvârșită.” (Romani 12:2, BTF).
Aici, termenul de „transformați”
înseamnă „schimbați”.
„Când Isus vorbește despre o
inimă nouă, El se referă la mintea,
viața, întreaga ființă. A avea o schimbare de inimă înseamnă a retrage
afecțiunile din lume și a le prinde de
Hristos. A avea o inimă nouă înseamnă a avea o minte nouă, scopuri noi, motive noi. Care este sem-

După ce Domnul a vorbit cu mintea noastră și oferta Sa ne impresionează — devine atractivă pentru noi,
El ne cere consimțământul spunând:
„Dacă voiești.” (Matei 19:21, trad. BTF).
Dumnezeu nu ne forțează niciodată voința, dar, ori de câte ori este
posibil, El ne întâlnește în cale cu
apelurile Duhului Sfânt pentru a ne
reaminti care este singura șansă la
mântuire.
„Voința ta este izvorul tuturor
acțiunilor tale. Această voință, care
formează un factor important în
caracterul omului, a fost, la căderea în
păcat, supusă controlului și stăpânirii
lui Satan; și de atunci, el lucrează tot-
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deauna în om și voința, și înfăptuirea,
după cum are plăcerea, dar spre ruina
și mizeria totală a omului.
„Dar sacrificiul infinit al lui
Dumnezeu, prin faptul că L-a dat pe
Domnul Isus, Fiul Său cel iubit, spre
a deveni o jertfă pentru păcat, Îl face
în stare să spună, fără să calce vreun
principiu al guvernării Sale: „Supune-te Mie; dă-Mi Mie voința ta; ia-o
de sub controlul lui Satan și atunci
am să o iau Eu în stăpânire. Apoi
voi putea lucra în tine și voința, și
înfăptuirea, după buna Mea plăcere.” Când El îți dă gândul lui Hristos,
voința ta devine asemenea voinței
Sale și caracterul tău este transformat spre a fi asemenea caracterului
Domnului Hristos.” 4
„Duhul lui Dumnezeu nu Își
propune să realizeze partea noastră
nici în domeniul voinței, nici în cel
al înfăptuirii. Aceasta este lucrarea omului în cooperare cu agenții
divini. Îndată ce ne orientăm voința
în armonie cu voința lui Dumnezeu,
harul lui Hristos vine în întâmpinarea
noastră, pentru a coopera cu agentul
uman; dar aceasta nu va fi o substituire a lucrării noastre și nu va acționa
independent de acțiunile noastre
hotărâte și decisive. Prin urmare, nu
abundența luminii și dovezile adăugate una după alta sunt cele care vor
converti sufletul; ci convertirea se va
produce numai când omul acceptă lumina, prin angajarea puterilor voinței,
prin înțelegerea și conștientizarea
lucrurilor despre care știe că reprezintă adevărul și neprihănirea și prin
cooperarea, în acest fel, cu lucrarea cerească rânduită de Dumnezeu pentru
mântuirea sufletului.” 5

ACȚIUNEA
A spune „Cred! Vreau!” este
fundamental, dar nu este de ajuns.
„De aceea, dați-vă și voi toate
silințele ca să uniți cu credința
voastră fapta; cu fapta, cunoștința;
cu cunoștința, înfrânarea; cu
înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea,
evlavia; cu evlavia, dragostea de
frați; cu dragostea de frați, iubirea
de oameni.” (2 Petru 1: 5-7).
„Prin cultivarea unor principii
sfinte, omul poate câștiga victoria asupra predispoziției spre rău.
Dacă se supune legii lui Dumnezeu,

simțurile lui încetează să mai fie
denaturate și deviate; capacitățile
lui încetează să mai fie pervertite și
irosite, prin exercitarea lor în vederea
atingerii unor obiective de natură să
Îl îndepărteze de Dumnezeu. În și
prin harul acordat de Cer, cuvintele,
gândurile și energiile pot fi curățite;
poate fi format un nou caracter, iar
degradarea produsă de păcat poate fi
învinsă.” 6

ESTE TIMPUL
Chiar dacă nu ne-am cerut
existența, ne bucurăm totuși de
viața dată de Dumnezeu, perioadă
în care suntem supuși celui mai important examen care are consecințe
veșnice. Duhul Sfânt vrea să ne dăm
seama ce înseamnă aceasta astăzi.
„Cum zice Duhul Sfânt: Astăzi,
dacă auziți glasul Lui” (Evrei 3:7)
[Sublinieri adăugate.]
Biblia abundă în exemple de
oameni care au primit invitația harului
și au fost transformați, reînnoiți și
pregătiți să trăiască cu ființe fără păcat.
Dar mulți sunt cei care au respins și au
neglijat apelul Duhului Sfânt, lăsând
să treacă timpul pentru o schimbare,
pentru nașterea lor din nou.

EXEMPLUL LUI FARAON
„Faraon, împăratul Egiptului,
este doar un vuiet; el a trecut de
timpul rânduit.” (Ieremia 46:17,
trad. KJV).
Să observăm un aspect esențial
al celei de-a doua plăgi care a
căzut asupra Egiptului. Faraonul
îi chemase pe Moise și pe Aaron,
spunând:
„Atunci Faraon a chemat pe
Moise și pe Aaron și a zis:„Rugați-vă
Domnului să depărteze broaștele
de la mine și de la poporul meu, și
am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.” Moise a zis lui
Faraon: „Hotărăște-mi când să mă
rog Domnului pentru tine, pentru
slujitorii tăi și pentru poporul tău,
ca să îndepărteze broaștele de la
tine și din casele tale! Nu vor mai
rămâne decât în râu.” El a răspuns:
„Mâine”.”(Exodul 8: 8-10).
„El hotărî ca aceasta să fie a
doua zi, nădăjduind în taină că în
acest interval de timp broaștele vor
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dispărea de la sine, și în felul acesta
să fie scăpat de amara umilire de a se
supune Dumnezeului lui Israel.” 7
Cu alte cuvinte, „mâine” este
politica de lucru a lui Satan și este
una dintre cele mai eficiente pentru
distrugere. Pe de altă parte, Duhul
Sfânt spune „astăzi” pentru că nu
avem garanția zilei de mâine.
„Dumnezeu le vorbește oamenilor prin slujitorii Săi, dându-le sfaturi
și avertizări și mustrând păcatul. El
le dă fiecăruia ocazia să-și îndrepte
greșelile înainte ca acestea să se fixeze în caracter; dar dacă cineva refuză
să fie îndreptat, puterea divină nu
se opune spre a zădărnici pornirile
acțiunilor proprii. Omul constată
că este mai ușor să repete ce a mai
făcut. El își împietrește inima împotriva influenței Duhului Sfânt.” 8
„Aceia care-și adorm o
conștiință vinovată cu gândul că,
atunci când vor vrea, vor putea să
schimbe cursul răului, care gândesc
că pot lua în râs chemările harului
și, cu toate acestea, inima să le fie
din nou și din nou mișcată, fac lucrul acesta spre propria lor pierzare. Ei gândesc că, după ce și-au pus
toată influența lor de partea marelui
răzvrătit, atunci când vin împrejurări grele de tot, când primejdia îi
încolțește din toate părțile, își vor
schimba direcția. Dar lucrul acesta nu se face așa ușor. Experiența,
educația și disciplina unei vieți
lăsate pradă poftelor păcătoase le-au
modelat într-atât caracterul, încât ei
nu mai pot atunci să își însușească
chipul lui Isus. Dacă n-ar fi strălucit
nici o lumină pe cărarea lor, atunci
situația lor ar fi fost cu totul diferită.
Mila ar fi putut mijloci, dându-le
ocazia să primească invitația ei; dar
după ce lumina este mereu lepădată
și disprețuită, în cele din urmă ea le
va fi retrasă.” 9

NEBUCADNEȚAR
Cât de impresionante și
înălțătoare sunt schimbările
făcute de lucrarea Duhului Sfânt!
După reînnoirea sa, Nebucadnețar
povestește experiența sa de
schimbare: „În vremea aceea, mi-a
venit mintea înapoi; slava împărăției
mele, măreția și strălucirea mea mi
s-au dat înapoi; sfetnicii și mai-marii
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mei din nou m-au căutat; am fost
pus iarăși peste împărăția mea și
puterea mea a crescut. Acum, eu,
Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc
pe Împăratul cerurilor, căci toate
lucrările Lui sunt adevărate, toate
căile Lui sunt drepte și El poate să
smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:36, 37).
„Monarhul atât de mândru
odinioară a devenit copilul umil al
lui Dumnezeu; conducătorul tiran
și arogant a devenit un împărat
înțelept și îndurător. Acela care
sfidase și hulise pe Dumnezeul
cerului, a recunoscut acum puterea
Celui Prea Înalt și cu seriozitate a
căutat să promoveze temerea de
Iehova și fericirea supușilor lui.” 10

SAUL DIN TARS
Fiind unul dintre cei mai zeloși
persecutori ai bisericii lui Hristos,
nepăsându-i cât de mult sânge a
fost vărsat atâta timp cât și-a atins
scopul, Saul a scris: „Am prigonit
până la moarte această Cale, am
legat și am pus în temniță bărbați și
femei” (Faptele Apostolilor 22:4).
Necredința lui Saul a fost cinstită, dar nu scuzabilă. „Mintea care
rezistă adevărului va vedea totul
într-o lumină pervertită. Aceasta
va fi fixată în mrejele sigure ale
inamicului și va vedea lucrurile în
lumina inamicului.” 11
„Întotdeauna Dumnezeu a
încredințat lucrarea sa agenților
omenești. Aici se cere cooperarea
forțelor divine cu cele omenești. Celor
ce lucrează în ascultare de adevăr li
se va da lumina vieții. Dacă Saul ar
fi spus: „Doamne, eu nu sunt deloc
înclinat să urmez instrucțiunile Tale,
specificate pentru a-mi îndeplini lucrarea mea de mântuire, atunci dacă
Domnul ar fi lăsat să strălucească de
zece ori lumina asupra lui Saul, ar fi
fost inutil. Omul are de făcut lucrarea
de cooperare cu Dumnezeirea și se
produce cea mai aspră și mai grozavă
luptă pentru ființa umană când trebuie să se ia marea hotărâre decisivă de
a înclina și supune voința și calea sa,
voinței și căilor lui Dumnezeu. ... Caracterul va determina natura hotărârii
și acțiunii luate. Înfăptuirea nu se face
prin simțul sau înclinația omului, ci
prin cunoașterea voinței Tatălui nos-
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tru care este în cer. Urmează și ascultă
de conducerea Duhului Sfânt.” 12
De îndată ce Saul a înțeles și a acceptat adevărul, a început să lucreze
neobosit pentru cauza lui Hristos,
spunând: „m-am făcut robul tuturor,
ca să câștig pe cei mai mulți”
(1 Corinteni 9:19) pentru Hristos.

CAZUL MEU ȘI CAZUL TĂU
„Și aceasta cu atât mai mult, cu
cât știți în ce împrejurări ne aflăm:
este ceasul să vă treziți în sfârșit
din somn, căci acum mântuirea este
mai aproape de noi decât atunci
când am crezut. Noaptea aproape
a trecut, se apropie ziua. Să ne
dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele
luminii.” (Romani 13: 11, 12).
„Când păcătosul ajunge la cruce
și privește la Acela care a murit pentru salvarea lui, el se poate bucura
cu o bucurie deplină; pentru că i
s-au iertat păcatele. Îngenunchind la
cruce, el a ajuns la locul cel mai înalt
la care poate ajunge omul. Lumina
cunoștinței slavei lui Dumnezeu este
descoperită în fața lui Isus Hristos; și
se rostesc cuvintele de iertare, zicându-i: „Trăiește, păcătosule vinovat,
trăiește.” Pocăința ta a fost acceptată,
căci am găsit o răscumpărare.” 13
„Tinerii se împiedică în special
de această frază: ‚o inimă nouă’. Ei
nu știu ce înseamnă aceasta. Ei caută o schimbare specială care să aibă
loc în sentimentele lor. Aceasta se
numește convertire. Peste această
eroare, mii s-au împiedicat spre ruină, neînțelegând expresia „Trebuie
să te naști din nou”. ” 14
„Una dintre cele mai serioase
rugăciuni raportate în Cuvântul
lui Dumnezeu, este rugăciunea lui
David, când a pledat: „Creează în
mine o inimă nouă, Dumnezeule”.
Răspunsul lui Dumnezeu la o astfel
de rugăciune este: „Îți voi da o
inimă nouă.” Aceasta este o lucrare
pe care niciun om mărginit n-o poate face. Bărbații și femeile trebuie
să înceapă mai întâi să caute pe
Dumnezeu cu cea mai mare seriozitate, pentru o adevărată experiență
creștină. Ei trebuie să simtă puterea
creatoare a Duhului Sfânt. Trebuie
să primească o inimă nouă, care să
fie înmuiată prin harul ceresc. Spi-

ritul egoist trebuie să fie curățit din
suflet. Ei trebuie să lucreze cu seriozitate și cu umilința inimii, fiecare
privind la Isus pentru îndrumare
și îmbărbătare. Apoi clădirea fiind
bine îmbinată, se dezvoltă devenind
un templu sfânt pentru Domnul.” 15
„Creștinii sinceri nu au nicio evlavie îndoielnică. Ei s-au îmbrăcat cu
Domnul Isus Hristos și nu mai poartă de grijă cărnii pentru a-i satisface
poftele. Ei privesc neîncetat la Isus
și așteaptă ordine de la El, așa cum
privește un rob la stăpânul său, sau
o roabă la stăpâna ei. Oriunde i-ar
duce providența lui Dumnezeu, ei
sunt gata să meargă. Ei nu-și atribuie
vreo slavă personală. Ei nu numesc
nimic din cea ce au ca proprietate
a lor proprie – nici învățătura, nici
talentele, nici avuția lor – ci se consideră doar ca niște administratori
ai harului felurit al lui Hristos și ca
slujitori ai bisericii pentru cauza lui
Hristos. Aceștia sunt solii Domnului
ca o lumină în mijlocul întunericului.
Inimile lor pulsează în armonie cu
imensa inimă a lui Hristos.” 16
Întrucât șansa de a primi mântuirea este numai atunci când ne predăm
întreaga ființă lui Hristos pentru ca
El să ne recreeze după chipul Său,
să nu nesocotim o mântuire atât de
mare. Această ofertă se face numai
în această viață scurtă, care nu știm
cât va dura. Deci, există o singură
opțiune pentru cel care dorește viața
veșnică — reînnoirea — și nu mâine,
ci astăzi. Dumnezeu așteaptă acest
lucru de la noi, pentru binele și
fericirea noastră veșnică.
Domnul este aproape. Amin.
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ESTE TIMPUL
SĂ FII UN REFORMATOR ADEVĂRAT
DUMINIC Ă , 6 DECEMBRIE 2020
SITUAȚIA ÎN LUME
Planeta Pământ — casa noastră
— a ajuns plină de frumusețe și
splendoare din mâinile Creatorului.
Totul era perfect, pregătit cu dragoste
și dedicat neamului omenesc pentru a se bucura din plin de ea. (Vezi
Geneza 1:31). Primul bărbat și prima
femeie au fost creați frumos din punct
de vedere fizic, dar, mai presus de
toate, aveau perfecțiune intelectuală
și un caracter drept, care urma să
fie consolidat prin comuniunea cu
Creatorul. „Perechea lipsită de păcat
nu purta niciun veșmânt artificial; ei
erau îmbrăcați cu un acoperământ
de lumină și slavă, așa cum poartă
îngerii. Atâta vreme cât au trăit în
ascultare de Dumnezeu, acest acoperământ de lumină a continuat să-i
înveșmânteze.” 1
Această scenă perfectă a durat
până când păcatul a pătruns, scufundând lumea în starea teribilă de
corupție, imoralitate și păcat.
Principiile divine prezentate în
Sfânta Biblie au fost abandonate și
degradate la nivelul unor simple
obiceiuri supuse preferințelor umane. Majoritatea celor care au rămas
în apărarea adevărului au fost din

nefericire conduși să mențină o
religie de spectacol exterior, de
stabilire de forme și ritualuri lipsite
de iubire.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII
UN REFORMATOR?
Un astfel de scenariu haotic are
nevoie de prezența reformatorilor.
„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.” (Isaia 58: 12). Această misiune importantă prezentată de profetul
Isaia identifică poporul care lucrează
să restaureze principiile divine care
au fost anulate și interpretate greșit.
Să fii un reformator nu înseamnă să te acomodezi cu acest scenariu. Înseamnă să lupți cu vigoare
și convingere să restaurezi stâlpii
adevărului care au fost distruși.
Înseamnă să rămâi credincios datoriei de a apăra legea lui Dumnezeu,
chiar în fața opoziției cumplite.
Neemia era slujitorul celui mai
puternic împărat din zilele lui. Cu
toate acestea inima lui era tulburată de cunoștința că Ierusalimul,
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cetatea sa natală, fusese devastat și
distrus. Dar el nu a fost descurajat
de dificultăți și imposibilități. Cu
dispoziția obișnuită reformatorilor,
el a făcut toți pașii necesari pentru
a-și atinge scopul. Sub îndrumarea lui Dumnezeu, el a biruit toate
barierele și a ajuns la Ierusalim cu
resursele pentru a putea să restaureze cetatea strămoșilor lui. Și când
vrăjmașii încercau să îl distragă de la
sarcinile lui – sau chiar să îl distrugă
– astfel încât lucrarea de restaurare
să nu poată continua, el spunea cu
convingere: „Eu fac o lucrare mare
astfel încât nu pot să cobor; de ce să
înceteze lucrarea, în timp ce o părăsesc și cobor la voi?” (Neemia 6:3,
traducerea BTF).
Satan vrea să ne implice în lucrări
care ne fac incapabili de a fi reformatori. El vrea să ne distragă atenția de
la moștenirea solemnă pe care am
primit-o prin Evanghelia veșnică;
dar, ca adevărați reformatori, trebuie
să răspundem: „Fac o treabă măreață, așa că nu mă pot opri!”

TIMPUL ÎN CARE TRĂIM
Zilele noastre sunt comparate
cu zilele de dinainte de potop.
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La fel ca în acel timp, principiile
sacre stabilite de Dumnezeu au fost
uitate, abandonate și ridiculizate.
Conform lumii, a fi credincios în
timpul prezent, nu este o virtute.
La fel ca în zilele lui Noe, desfrânarea, imoralitatea și necinstea sunt
comune rasei umane. „Și din pricina
înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mulți se va răci.” (Matei 24: 12).
Ascultarea de legea lui Dumnezeu, ca rezultat al unei vieți
transformate de Isus, este o caracteristică din ce în ce mai rară în zilele
noastre. Relativismul conduce omenirea în mlaștina păcatului. „Vai de
cei ce numesc răul bine și binele,
rău, care spun că întunericul este
lumină și lumina, întuneric, care
dau amărăciunea în loc de dulceață
și dulceața, în loc de amărăciune!”
(Isaia 5: 20).
Toate acestea arată că Hristos
este la ușă. Revenirea Lui în această
lume este mai aproape decât ne
putem imagina. Pana inspirată ne
arată, prin ceasul profetic, că se
apropie ora.
„Când pretinsul popor al lui
Dumnezeu se unește cu lumea,
trăind așa cum trăiește ea și unindu-se cu ea în pofte vinovate, când
luxul lumii devine luxul bisericii;
când clopotele de nuntă sună și
toți privesc înainte către mulți ani
de prosperitate pământească —
atunci, deodată, așa cum fulgerul
strălucește pe cer, va veni sfârșitul
visurilor și nădejdilor amăgitoare.” 2

LA CE SE AȘTEAPTĂ
DUMNEZEU DE LA UN
REFORMATOR?
A trăi ca bastioane fidele și
apărători ai adevărului în această
epocă a distrugerii totale a principiilor evlavioase, aceasta este misiunea
reformatorilor. Acum este timpul
restaurării și Dumnezeu așteaptă de
la poporul Său o adevărată lucrare
de reformă, începând de la inimă și
extinzându-se până la punctul de
pregătire pentru întoarcerea lui Isus
Hristos. (vezi Faptele Apostolilor
3:21).
A trăi și practica principiile
Cuvântului lui Dumnezeu în acest
timp prezent este responsabilitatea noastră. Dumnezeu ne-a dat
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privilegiul de a da mărturie pentru
numele Său, iar noi nu putem fi
distrași.
„Trăirea în viața de toate zilele
a principiilor arătate în Cuvântul
lui Dumnezeu este deseori privită
ca fiind neimportantă — o problemă prea neînsemnată pentru a i se
da atenție. Dar, avându-se în vedere lucrurile care sunt în joc, nimic
care poate ajuta sau împiedica nu
este prea mic.” 3
Ca rămășiță a lui Dumnezeu,
El așteaptă ca noi să fim adevărați
reformatori. Însă nu putem cădea în
aceeași greșeală ca națiunea iudaică. Ei erau poporul ales, o națiune
sfântă, iar acest lucru i-a umplut de
satisfacție și mândrie. Imaginându-și
că se vor bucura mereu de acest statut, ei au neglijat adevărata religie.
Ei au devenit mulțumiți să își placă
lor înșiși — și au uitat de Dumnezeu. Un simplu simț al moștenirii
familiale era suficient pentru ei, și
viața lor de zi cu zi nu se potrivea cu
mărturisirea lor de credință.
Același lucru se pare că se întâmplă cu noi. Noi am fost aleși de
Dumnezeu să purtăm standardul
adevărului în timpul din urmă. Nu
putem să fim mândri și să permitem satisfacției date de acest privilegiu să ne facă să uităm misiunea
noastră. Pentru a fi reformatori
pe care Dumnezeu poate conta,
trebuie să fim conștienți că inimile
noastre trebuie să fie în totalitate
transformate prin harul lui Hristos.
(vezi Ezechiel 36: 26). Cu o inimă
nouă, putem fi folosiți de Dumnezeu în marea lucrare de restaurare.

CONCEPTUL DE
REFORMATOR
Istoria noastră confesională a
început cu necesitatea de a sublinia imuabilitatea legii lui Dumnezeu. Poruncile Lui sunt veșnice,
Legea Lui este veșnică. Când, pentru comoditate și unire cu lumea,
principiile sacre au fost încălcate,
noi am fost chemați să rămânem
pe calea îngustă, în ascultare de
Cuvântul lui Dumnezeu.
„Când un popor este pe deplin
satisfăcut cu propriile lui realizări,
puțin se mai poate nădăjdui de la
el.”4

Părinții noștri care au inițiat reforma și-au asumat imediat misiunea
de a menține moștenirea divină.
Responsabilitatea de a purta
arca este acum pe umerii noștri.
Spiritul reformei trebuie să fie al
nostru. Nu putem opri lucrarea
care a început acum mai bine de o
sută de ani. A călca pe această cale
nu va fi ușor, dar aceasta este calea
pe care trebuie să o urmăm. Companionul nostru divin va fi alături
de noi la fiecare pas.
„‘Străduiți-vă să intrați pe
poarta cea strâmtă; căci largă este
poarta și largă este calea care duce
la distrugere, și mulți sunt cei
care intră acolo; pentru că strâmtă
este poarta și îngustă este calea
care duce la viață și puțini sunt
cei care o găsesc.’ Aceste drumuri
sunt distincte, separate, în direcții
opuse. O cale duce la viața veșnică,
cealaltă la moartea veșnică. Am
văzut distincția dintre aceste drumuri, precum și deosebirea dintre
taberele care merg pe ele. Drumurile sunt opuse; unul este lat și
neted, celălalt îngust și aspru. Tot
la fel, persoanele care merg pe ele
sunt opuse în caracter, în viață, în
îmbrăcăminte și în conversație. ”5
A fi reformatori înseamnă să ne
trăim zi de zi identitatea confesională. Am moștenit de la strămoșii noștri
speranța binecuvântată a venirii lui
Isus pe acest Pământ. Strălucirea
poruncii a patra de pe tablele legii lui
Dumnezeu a fost revelată, iar ziua a
șaptea, Sabatul odihnei, este inclusă
ca parte a vieții noastre creștine. Prin
faptul că avem descrierea „Mișcarea
de Reformă” adăugată la denumirea
noastră confesională noi realizăm
că această călătorie a noastră spirituală poate suferi un declin dacă nu
suntem vigilenți. A reforma înseamnă a schimba din ceva mai rău în
ceva mai bun. Cu toate acestea, în
reformă, trebuie să menținem – să
susținem — Cuvântul lui Dumnezeu la locul potrivit, ca singura noastră regulă de credință și practică.

REVENIREA LUI HRISTOS
Cel mai mare eveniment din
istorie este a doua venire a lui
Isus pe acest pământ pentru a-Și
căuta biserica. Pentru că suntem
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Acum este timpul
restaurării și Dumnezeu
așteaptă de la poporul Său o
adevărată lucrare
de reformă, începând din
inimă și extinzându-se
până la punctul
de pregătire pentru
întoarcerea lui
Isus Hristos.
Adventiști, pentru că așteptăm venirea Lui, noi suntem candidați la
a ne bucura cu veselie de acest moment epic. Urcarea cu Isus în nori
și începerea călătoriei către casa
veșnică sunt scopul nostru final.
Cu toate acestea, pentru a realiza
acest lucru, este necesară o pregătire.
Așteptarea lui Isus înseamnă pregătire, credincioșie și predare deplină
față de El. A-L aștepta, a ne identifica
drept copii ai Săi — în timp ce ne
dedicăm totodată afecțiunile noastre
lucrurilor acestei lumi, este trădare.
Și Satan prezintă nenumărate atracții
pentru a ne abate atenția de la Hristos și de la revenirea Sa pentru a ne
fixa ochii și inimile asupra lumii și a
atracțiilor ei, la fel ca în zilele lui Noe
(vezi Luca 17:26, 27).
„Mi-a fost arătată primejdia noastră, ca popor, de a ne asemăna cu
lumea mai degrabă decât cu chipul
lui Hristos. Noi ne aflăm acum chiar
la hotarele veșnice, dar este scopul
vrăjmașului sufletelor să ne facă să
amânăm mult pregătirea pentru
încheierea timpului. Satan îi va asalta
în orice mod imaginabil pe cei care
mărturisesc a fi poporul care păzește
poruncile lui Dumnezeu și așteaptă a
doua venire a Mântuitorului nostru
pe norii cerului cu putere și mare slavă. El vrea să-i facă pe cât mai mulți
posibil să amâne ziua socotelilor și
să devină în spirit asemenea lumii,
imitând obiceiurile ei.” 6
Nu putem, nici pentru o clipă,
să ne îndepărtăm ochii de Cer

și de la minunile Sale promise
credincioșilor. Mulți dintre noi nu
ne gândim prea mult la veșnicie,
dar facem tot ce putem pentru a
profita la maximum de această
viață pământească. Pentru aceasta,
ne investim tot timpul, puterea și
banii. S-ar putea chiar să realizăm
tot ceea ce este posibil în această
lume, dar să ratăm obiectivul. „Și
ce ar folosi unui om să câștige toată
lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar
pierde pe sine însuși?” (Luca 9: 25).
Vrei să locuiești în Ceruri? Dacă
da, este timpul să fii un reformator adevărat, așteptând și grăbind
revenirea lui Isus.

SABATUL
Unul dintre cele mai mari
adevăruri biblice ascunse pentru
aproape întreaga rasă umană timp
de mai multe secole este valabilitatea Sabatului celei de-a patra
porunci a legii lui Dumnezeu. A
fost dat primilor noștri părinți ca
o emblemă a iubirii și grijii Sale
pentru omenire. Și de atunci, Satan
a luptat pentru a ascunde, anula și
distruge ziua sfântă a Domnului.
De ce? Pentru că Sabatul Îl arată
pe Isus ca pe Creatorul nostru,
Mântuitorul și Regele suprem al
Universului.
„Dacă Sabatul ar fi fost păstrat de către toți, gândurile și
afecțiunile omului ar fi fost îndreptate către Creator ca obiect al
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adorării și al închinării, și niciodată
n-ar fi fost vreun închinător la idoli,
vreun ateu sau vreun necredincios.
Păzirea Sabatului este un semn al
credincioșiei față de adevăratul
Dumnezeu.”7
Când mesagerul Domnului a
avut o viziune despre sanctuarul
ceresc, ei i-a fost arătată o strălucire intensă în jurul celei de-a patra
porunci, făcând-o mai proeminentă
decât celelalte porunci. Aceasta a
servit nu numai pentru a arăta că
această poruncă nu a fost anulată,
ci și pentru a spune că este pecetea lui Dumnezeu, care identifică
poporul Său.
„Pentru aceia care sfințesc ziua
Sabatului, ea este semnul sfințirii.
Adevărata sfințire înseamnă a fi în
armonie cu Dumnezeu, a fi una cu
El în caracter. Ea se primește prin
ascultarea de principiile acelea care
sunt o transcriere a caracterului
Lui. Iar Sabatul este semnul ascultării. Acela care ascultă din toată
inima de porunca a patra va asculta
de întreaga Lege. El este sfințit prin
ascultare.” 8
Și cum păstrăm noi Sabatul?
Care au fost conversațiile și gândurile noastre în timpul orelor sacre
ale lui Dumnezeu? Am parcurs un
drum lung în această privință —
nu lucrăm sâmbăta, nu cumpărăm
sau nu vindem în această zi, nu
gătim în ea și o dedicăm bisericii și
lucrării misionare. Dar sfințirea Sabatului nu este doar despre aceste
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lucruri. Începe cu pregătirea, având
grijă ca totul să fie gata pentru a
te bucura de Sabat în compania
lui Isus. Hotarele zilei sfinte sunt
sacre. Trebuie să fim credincioși
atât la deschiderea cât și la închiderea Sabatului. Familia trebuie
să se bucure în armonie de aceste
ore. Gândurile noastre trebuie să
fie captive lui Isus în această zi.
În Sabat, singurul nostru obiectiv
ar trebui să fie să ne concentrăm
la a face voia lui Dumnezeu, nu a
noastră. (Vezi Isaia 58: 13, 14). Este
timpul să fii un adevărat reformator în păstrarea Sabatului!

„Una dintre ispitele cele mai
pline de succes ale lui Satan a fost
aceea de a oferi lucruri pământești. El
plănuiește să țină mințile și inimile oamenilor atât de absorbite de
atracțiile lumești, încât să nu mai fie
niciun loc pentru lucrurile cerești. El
are stăpânire asupra minților, prin
dragostea lor față de lume. Lucrurile pământești le eclipsează pe cele
cerești și Îl îndepărtează pe Domnul
din atenția și înțelegerea oamenilor. ...
Oamenii sunt fermecați de strălucirea
amăgitoare a lumii. Ei sunt atât de
legați de lucrurile pământești, încât
mulți ar săvârși orice păcat pentru a
câștiga vreun avantaj lumesc.” 10

SPIRITUL LUMESC
De la început, intenția lui Satan a
fost să ne despartă de Dumnezeu. Și
pentru aceasta, el ne prezintă lumea
și teoriile ei ca pe ceva foarte prețios,
sugerând că pierderea ei ne va aduce
nefericire, la fel cum a ademenit-o pe
Eva cu fructul interzis. Când Satan l-a
dus pe Isus pe un munte înalt, El i-a
arătat toată măreția lumii, împărățiile
ei și gloria lor, promițându-I Lui
posesia acestor lucruri, dacă doar i
s-ar închina lui. „Dar Hristos a rămas
neclintit. El a simțit forța acestei ispite;
dar El a întâmpinat-o în numele nostru și a biruit.” 9
Satan ne prezintă, de asemenea,
lumea și practicile ei ca pe o realizare. Suntem bombardați în orice
moment cu „rodul frumos” al lumii
și suntem invitați să luăm parte
la el. Și, din păcate, aceasta a avut
succes. Biserica a suferit mari pierderi pentru că a cedat atacurilor
inamice. Nu l-am respins cu „este
scris”, așa cum a făcut Isus. În acest
timp solemn de sigilare, mintea
noastră este absorbită de chestiuni
lumești. Apostolul Ioan ne avertizează: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este în
el.” (1 Ioan 2: 15).

„

ÎMBRĂCĂMINTEA
Una dintre principalele dovezi
ale religiei noastre este aspectul nostru — felul în care ne prezentăm.
Cuvântul lui Dumnezeu dezvăluie
modul în care ar trebui să se îmbrace un adevărat creștin. Dar dorința
de a fi asemenea necredincioșilor i-a
determinat pe copiii lui Dumnezeu
să se îmbrace conform lumii. Ei
ignoră instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi și decid
să-și urmeze propriul lor gust. La
fel ca Eva, ei nu cred în Cuvântul lui
Dumnezeu, în favoarea cuvintelor
vrăjmașului.
„Mulți se îmbracă la fel ca
lumea pentru a avea o influență
asupra necredincioșilor, dar fac
o greșeală regretabilă. Dacă vor
să aibă o influență adevărată și
salvatoare, să trăiască mărturisirea lor de credință, să-și arate
credința prin fapte bune și să facă
o deosebire clară între cel creștin
și cel lumesc. Cuvintele, îmbrăcămintea, faptele să vorbească
despre Dumnezeu. Atunci, asupra
tuturor celor din jurul lor va fi
revărsată o influență sfântă și chiar
și necredincioșii vor lua cunoștință
că ei au fost cu Isus. Dacă dorește

Prin harul lui Dumnezeu, putem avea caracterul Său implantat în inimile noastre. Și când
acel caracter va fi complet fixat în viața noastră, vom fi reformatori așa cum a fost Hristos.
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cineva să aibă o influență care să
vorbească în favoarea adevărului, să trăiască mărturisirea sa de
credință și să imite astfel umilul
Model.” 11
„Lepădarea de sine și sacrificiul de sine vor caracteriza viața
creștinului. Dovada că gustul este
convertit se va vedea în îmbrăcămintea tuturor acelora care
merg pe calea rânduită pentru cei
răscumpărați ai Domnului.” 12

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA
IMORALITĂȚII
Hainele din frunze de smochin
nu sunt pe placul lui Dumnezeu.
Protecția morală este o virtute a
îmbrăcămintei creștine. Senzualitatea
este o capcană pe care Satan ne-a întins-o, și copiii lui Dumnezeu trebuie
protejați de căderea în acea ispită,
prin conectare constantă la Hristos.
Cel care nu are picioarele înfipte pe
Stâncă nu va putea rezista tentației.
Nu numai atât, oricine provoacă
altora ispita prin vreo atitudine
oarecare — cum ar fi îmbrăcămintea
necorespunzătoare — va fi la fel de
vinovat ca cel ispitit. „Căci tot ce este
în lume: pofta firii pământești, pofta
ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de
la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2: 16).
„Lumea nu trebuie introdusă să
intre în biserică și nici nu trebuie să
fie căsătorită cu biserica, unindu-se
cu ea.” 13
Este timpul să fim adevărați reformatori! Hainele noastre trebuie să
fie de bun gust, de calitate durabilă.
Dar ceea ce nu-i place lui Dumnezeu
— lipsa modestiei, senzualitatea și
„frunzele de smochin” — trebuie să
fie respinse de creștini.
„Nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Moda corupe intelectul și consumă spiritualitatea
poporului nostru. Ascultarea
față de modă se răspândește în
comunitățile noastre adventiste de
ziua a șaptea și separă mai mult
decât orice altă putere pe poporul
nostru de Dumnezeu. Mi-a fost arătat că regulile bisericii noastre sunt
foarte defectuoase. Toate manifestările de mândrie în îmbrăcăminte,
care este interzisă în Cuvântul lui
Dumnezeu, ar fi un motiv suficient pentru aplicarea disciplinei

Săptămâna de rugăciune, 4 - 13 decembrie 2020

comunității. Dacă, în ciuda avertismentelor, apelurilor și rugăminților
stăruitoare, se continuă urmându-se voința perversă, acest lucru
poate fi privit ca dovadă că inima
cu nici un chip nu este făcută
asemenea lui Hristos. Eul, și numai
eul, este obiectul adorării și o astfel
de pretinsă creștină va îndepărta de
Dumnezeu multe persoane.” 14

EXEMPLE DE REFORMATORI ADEVĂRAȚI
Ilie a fost un adevărat reformator. El a pus principiile mai presus
de orice altceva. Cu riscul propriei
sale vieți, el a condus oamenii la o
decizie de a abandona idolatria și de
a se întoarce la Dumnezeu. Biblia îl
menționează ca simbol al lucrării de
restaurare din ultimele zile (Marcu
9:12; Maleahi 4: 5, 6). Credincioșii
care nu înclină genunchiul în fața
lui Baal sunt cei pe care Dumnezeu
se poate baza acum.
Ioan Botezătorul, în spiritul lui
Ilie, a propovăduit și el adevăruri
nepopulare, numind păcatul pe numele său adevărat, pregătind astfel
calea pentru Mesia. Și-a pierdut
viața pentru că și-a îndeplinit datoria de reformator. Cu toate acestea,
numele său este printre cele mai
mari din împărăția lui Hristos, care
a declarat despre el: „Dintre cei
născuți din femei, nu este niciunul
mai mare decât Ioan Botezătorul.”
(Luca 7:28).
În Evul Mediu, reformatori
curajoși s-au ridicat în apărarea
adevărurilor biblice. Luther și alții
au fost folosiți de Dumnezeu în
marea lucrare de înălțare a principiilor Cuvântului Său; el a fost
adesea expus la moarte de către
persecutorii săi, dar nu s-a ferit niciodată de datoria clară de a vorbi
și de a trăi adevărul pe care l-a aflat
în Hristos. Cu o anumită ocazie,
când i s-a recomandat să nu se
prezinte în fața autorităților care îl
acuzau, Luther a declarat: „Dacă ar
fi în Worms tot atâția diavoli câte
țigle sunt pe acoperișurile caselor,
tot aș intra”. 15
Acest spirit curajos, caracteristic
tuturor reformatorilor, a fost găsit
și la pionierii Mișcării de Reformă.
În fața disprețului și a acuzațiilor,

ei au stat fermi în apărarea adevărului, chiar cu prețul vieții lor. Și,
datorită eforturilor acestor viteji
războinici ai credinței, suntem
astăzi aici.
Spiritul Profetic subliniază
importanța unui caracter asemănător cu cel al lui Hristos în lucrarea
de reformă care trebuie făcută
astăzi.
„Reformatorii nu sunt distrugători. Ei nu vor căuta niciodată
să-i prăpădească pe aceia care nu
sunt de acord cu planurile lor și nu
le seamănă. Reformatorii trebuie
să înainteze, nu să dea înapoi. Ei
trebuie să fie hotărâți, fermi, stăruitori, neclintiți, dar fermitatea nu
trebuie să degenereze într-un spirit
dominator. Dumnezeu dorește
ca toți aceia care-I servesc să fie
tari ca stânca atunci când e vorba
de principii, dar blânzi și smeriți
cu inima, așa cum a fost Hristos.
Atunci, rămânând în Hristos, ei pot
face lucrarea pe care ar face-o El,
dacă ar fi în locul lor.” 16
Nu ne putem permite să deranjăm lucrarea cu „un spirit aspru,
osânditor (condamnator)”, acesta
„nu este esențial pentru eroism în
reformele din acest timp.” 17
Prin harul lui Dumnezeu, putem
avea caracterul Său implantat în inimile noastre. Și când acel caracter va
fi complet fixat în viața noastră, vom
fi reformatori, așa cum a fost Hristos.
Vom avea înțelepciune divină pentru
a spune femeii păcătoase cuvintele
potrivite sau pentru a-l mustra pe
Petru cel impulsiv. Vom reuși atât
să binecuvântăm oamenii, cât și să
răsturnăm mesele schimbătorilor
de bani. Dar nu vom fi niciodată
adevărați reformatori fără Spiritul lui
Hristos. Trăim în timpul restaurării
tuturor lucrurilor și Hristos trebuie
să locuiască în noi pentru a împlini
ceea ce El așteaptă de la noi.

CONCLUZIE
Ilie a fost urmărit și vânat peste
tot, totuși Dumnezeu l-a ascuns.
El a fost condamnat la moarte de
regina idolatră când a chemat oamenii să facă reformă. După ce și-a
îndeplinit slujirea, a fost ridicat la
cer fără să vadă moartea.
Ioan Botezătorul a fost maltratat, defăimat și închis. Slujirea lui
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scurtă și binecuvântată s-a încheiat
când a fost arestat și decapitat.
Majoritatea reformatorilor din
Evul Mediu au fost persecutați și
executați pentru îndeplinirea chemării lor de a reforma cauza lui Dumnezeu. „De altfel, toți cei ce voiesc să
trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor
fi prigoniți.” (2 Timotei 3:12).
Nu contează ce ni se întâmplă
ca urmare a mărturisirii noastre de
credință. În fața noastră este unul
dintre cele mai întunecate capitole
din istoria pământească. Vom fi
aduși în fața autorităților, judecați
și condamnați pe nedrept. Cu toate
acestea, ce este mai important? Isus
ne invită: „fii credincios până la
moarte și-ți voi da cununa vieții.”
(Apocalipsa 2:10). Promisiunea
pentru adevărații reformatori care
trăiesc în ultimele zile, este: „Celui
ce va birui îi voi da să șadă cu Mine
pe scaunul Meu de domnie, după
cum și Eu am biruit și am șezut
cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de
domnie.” (Apocalipsa 3:21). Isaia
51:11 arată că răsplata reformatorului credincios va fi incomparabilă și
veșnică.
Un reformator adevărat va suferi
persecuție, respingere și ofensă. Dar
lucrarea trebuie făcută. Eu am fost
chemat să îndeplinesc această misiune. Tu ai fost chemat să îndeplinești
această misiune. Ce mai așteptăm
noi? Fie ca Duhul Sfânt să ne călăuzească să fim reformatori adevărați!

Referințe:
Patriarhi și Profeți, p. 45; 2 Tragedia
Veacurilor, pp. 338, 339; 3 The Acts of the
Apostles, pp. 313, 314; 4 Ibid., p. 239;
5
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Ellen G. White, p. 156; 6 Mărturii pentru
comunitate, vol. 4, p. 306; 7 Tragedia
Veacurilor, p. 438; 8 Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 350; 9 Solii alese, vol.
1, p. 255; 10 Ibid., pp. 254, 255; 11 Evanghelizare, p. 672; 12 The Acts of the Apostles, p.
523; 13 Mărturii pentru pastori și slujitorii
Evangheliei, p. 265; 14 Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 647, 648; 15 Bullock,
Thomas A., The History of Modern Europe,
p. 44, British Library, 1871; 16 Mărturii
pentru comunitate, vol. 6, p. 151;17 Ibid.
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ESTE TIMPUL
SĂ ȘTII CE CREZI

MIERCURI, 9 DECEMBRIE 2020
sosit timpul să facem
cunoscute adevărurile
credinței. Există un adevăr
prezent pentru acest timp revelat
în lumina prețioasă a sanctuarului
ceresc.
Așa este acesta descris de pana
inspirată: „Subiectul cu privire la
Sanctuar și la judecata de cercetare
trebuie să fie clar înțeles de către
poporul lui Dumnezeu. Toți au
nevoie de o cunoaștere personală
a poziției și a lucrării Marelui lor
Preot. Altfel, le va fi cu neputință să
exercite credința care este absolut
necesară în vremea aceasta sau
să ocupe locul pe care Dumnezeu
dorește ca ei să-l ocupe. Fiecare are
un suflet de câștigat sau de pierdut.
Fiecare are un caz ce trebuie să se
înfățișeze înaintea barei de judecată
a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să
se întâlnească față în față cu Judecătorul cel mare. Cât de important
este, deci, ca fiecare minte să contemple cât mai des scena solemnă
în care se va ține judecata și se vor
deschide cărțile, când, așa cum
spune Daniel, fiecare trebuie să-și
primească plata la sfârșitul zilelor.

A
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„Toți aceia care au primit
lumină cu privire la acest subiect
trebuie să dea mărturie despre adevărurile mari pe care Dumnezeu
li le-a încredințat. Sanctuarul din
ceruri este chiar centrul lucrării lui
Hristos în favoarea oamenilor. El
cuprinde orice suflet care trăiește
pe pământ. El deschide privirii
Planul de Mântuire, aducându-ne
foarte aproape de încheierea vremii
și descoperindu-ne sfârșitul plin de
biruință, în lupta dintre neprihănire și păcat. Este de o importanță
copleșitoare ca toți să cerceteze
temeinic aceste subiecte și să fie în
stare să dea un răspuns oricui le
cere socoteală de nădejdea care este
în ei.” 1
A venit timpul să știți ce credeți
despre adevărul sanctuarului,
întrucât toate adevărurile pentru
acest timp sunt întruchipate în el.
Sanctuarul vorbește despre întruparea lui Hristos și despre moartea Sa pe cruce. Acesta dezvăluie
adevărul despre iertare, sfințire și
răscumpărare. Învață adevărul despre botez, adevărul despre Sabat
(sigilarea) și despre lege, precum

și adevărul despre legile reformei
sănătății. Și așa cum s-a menționat
mai sus, adevărul despre judecata
de cercetare (slujirea lui Hristos în
Locul Preasfânt), judecata finală și
alte adevăruri despre care mărturisim că toate sunt întruchipate în
sanctuar.
În acest timp, să ne concentrăm
în special atenția pe mesajul celor
trei îngeri din Apocalipsa 14 și al
celuilalt înger din Apocalipsa 18.

EVANGHELIA VEȘNICĂ
„Al treilea înger din Apocalipsa
14 este prezentat zburând repede
prin mijlocul cerului, strigând:
„Aici este răbdarea sfinților, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu
și credința lui Isus”. Aici ne este
arătată natura lucrării poporului
lui Dumnezeu. Copiii Lui au o
solie de o importanță așa de mare,
încât sunt reprezentați ca zburând
să o proclame în lumea întreagă.
În mâinile lor țin pâinea vieții
pentru o lume înfometată. Iubirea
Domnului Hristos îi constrânge.
Aceasta este ultima solie. Nu mai
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urmează nimic, nici o invitație a
milei nu va mai fi dată, după ce
această solie își va fi făcut lucrarea.
Ce încredere! Ce responsabilitate
zace asupra tuturor, aceea de a
transmite mai departe cuvintele
invitației binevoitoare: „Și Duhul și
Mireasa zic: «Vino!» Și cine aude să
zică: «Vino!» Și Celui ce îi este sete
să vină, oricine vrea să ia apa vieții
fără plată” (engl. KJV).
„Oricine aude să zică: Vino! Nu
numai pastorii, ci toți oamenii. Toți
trebuie să se alăture invitației. Nu
numai prin mărturisire, ci și prin
caracterul și îmbrăcămintea lor,
toți trebuie să aibă o influență care
să câștige. Ei sunt făcuți administratori pentru lume, executori ai
voinței Aceluia care a dat oamenilor adevărul cel sacru. O, dacă toți
ar simți demnitatea și slava încrederii pe care le-a dat-o Dumnezeul
lor!”2
Noi trebuie să știm care este
solia celui de-al treilea înger, care
urmează să fie dată lumii întregi.
Este legea și Evanghelia veșnică.
Uneori oamenii întreabă de ce este
numită Evanghelia veșnică. Acest
lucru se datorează faptului că legea
este veșnică și Evanghelia — vestea bună a mântuirii — este, de
asemenea, veșnică.
„Nimeni nu poate prezenta în
mod corect legea lui Dumnezeu
fără Evanghelie, sau Evanghelia
fără Lege. Legea este Evanghelia
întrupată, iar Evanghelia este legea
desfășurată. Legea este rădăcina,
Evanghelia este floarea parfumată
și rodul pe care ea îl aduce ”.3
„Legea și Evanghelia se află
într-o armonie deplină. Ele se
susțin reciproc. Cu toată maiestatea ei, Legea confruntă conștiința,
determinându-l pe cel păcătos să
simtă nevoia de Hristos ca jertfă de
ispășire pentru păcat. Evanghelia
recunoaște puterea și caracterul
neschimbător al Legii. „Păcatul nu
l-am cunoscut decât prin Lege”
(Romani 7:7). Simțământul acesta
de vinovăție pentru păcat, adus
în inimă de Lege, îl trimite pe cel
păcătos la Mântuitorul. În nevoia
lui, omul poate să prezinte argumentele puternice oferite de crucea
de pe Golgota. El poate să ceară
neprihănirea lui Hristos, deoare-

ce ea îi este împărtășită fiecărui
păcătos care se pocăiește. Domnul
Isus declară: „Tot ce-Mi dă Tatăl va
ajunge la Mine; și pe cel ce vine la
Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan
6:37). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să
ne ierte păcatele și să ne curețe de
orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).”4
În Apocalipsa 14:12, citim despre „credința lui Isus”. Ce constituie credința lui Isus cuprinsă în
solia celui de-al treilea înger? Isus
a purtat păcatele noastre ca Mântuitorul care ne iartă păcatele. El a
venit în lumea noastră și ne-a luat
păcatele asupra Lui, astfel încât să
putem primi neprihănirea Lui. Iar
credința în puterea lui Hristos de
a ne mântui pe deplin și complet
este credința lui Isus. Dar, în timp
ce legea ne dezvăluie păcatele, ea
nu ne oferă un remediu. Numai
Evanghelia lui Hristos poate oferi
iertare. Pentru a fi iertați, păcătoșii
trebuie să-și exercite pocăința față
de Dumnezeu, a cărui lege a fost
încălcată, și să aibă credință în
Hristos și jertfa Lui de ispășire.

LUMINA MESAJULUI
CELUILALT ÎNGER
Din nefericire, „Domnul a fost
insultat. Stindardul adevărului,
constituit de soliile primului, celui
de-al doilea și al treilea înger, a fost
lăsat în praf, pe cale. Dacă străjerii
sunt lăsați să ducă în rătăcire poporul în modul acesta, Dumnezeu îi
va considera responsabili pe unii,
pentru că nu au avut discernământul fin necesar pentru a descoperi
ce fel de hrană i s-a dat turmei
Sale.”5
„Noi suntem în primejdia de a
prezenta solia îngerului al treilea
într-un chip atât de imprecis, încât
să nu-i impresioneze pe oameni.
Atât de multe alte lucruri sunt
introduse, încât însăși solia care ar
trebui să fie proclamată cu putere

„
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ajunge să fie slabă și fără putere,
fără glas.”6
Prin urmare, Domnul a avut
amabilitatea de a trimite un alt
înger, care își unește vocea cu al
treilea înger. El nu aduce un mesaj
nou, ci mai degrabă îl întărește pe
cel existent.
„Solia îngerului al treilea
trebuie vestită cu putere. Puterea
proclamării primei și celei de-a
doua solii este intensificată în cea
de-a treia. În Apocalipsa, Ioan
spune cu privire la solul ceresc care
se unește cu îngerul al treilea: „Am
văzut pogorându-se din cer un alt
înger, care avea o mare putere; și
pământul s-a luminat de slava lui.
El a strigat cu glas tare” (Apocalipsa 18:1, 2).”7
„Mesajul celui de-al treilea
înger trebuie să treacă peste țară
și să trezească oamenii și să le
atragă atenția asupra poruncilor
lui Dumnezeu și credinței lui Isus.
Un alt înger își unește vocea cu
al treilea înger, iar pământul este
luminat de slava sa. Lumina crește
și strălucește pentru toate națiunile
pământului. Ea trebuie să meargă
înainte ca o lumină care arde. Va
fi însoțită de o mare putere, până
când razele sale de aur vor cădea
peste fiecare limbă, fiecare popor și
fiecare națiune de pe fața întregului pământ. Lasă-mă să te întreb,
ce faci pentru a te pregăti pentru această lucrare? Construiești
pentru eternitate? Trebuie să vă
amintiți că acest înger reprezintă
oamenii care au acest mesaj de dat
lumii. Te afli printre acei oameni?
Chiar crezi că această lucrare
în care suntem angajați este cu
adevărat mesajul celui de-al treilea
înger? Dacă da, atunci înțelegi că
avem o lucrare măreață de făcut și
că ar trebui să ne ocupăm de asta.
Trebuie să ne sfințim pe noi înșine
printr-o ascultare strictă de adevăr,
plasându-ne în relație corectă cu
Dumnezeu și cu lucrarea Lui. ” 8

Construiești pentru eternitate? Trebuie să vă
amintiți că acest înger reprezintă oamenii care au
acest mesaj de dat lumii. Te afli printre acei oameni?
17

Există unii care cred că nu contează în ce denominațiune vă aflați
— dar conform acestei afirmații,
suntem încurajați să fim printre
acei oameni reprezentați de îngerul
care luminează pământul cu slava
Sa. Aceștia sunt oamenii angajați
în proclamarea adevărului prețios
pentru acest timp.
Există totuși un popor care își
lasă deoparte propria voință și caută să facă voia lui Dumnezeu, un
popor în a cărui inimă și viață este
scrisă legea divină.
„Apocalipsa capitolul 18 indică
spre timpul când, ca urmare a
respingerii întreitei avertizări
din Apocalipsa 14:6-12, biserica
va ajunge în starea prevăzută de
îngerul al doilea, dar poporul lui
Dumnezeu care este încă în Babilon
va fi chemat să se despartă de legătura cu el. Această solie este ultima
care va mai fi dată lumii și ea își va
îndeplini lucrarea. Când aceia care
„n-au crezut adevărul, ci au avut
plăcere în nelegiuire” (2 Tesaloniceni 2:12), vor fi lăsați să primească
o lucrare de rătăcire și să creadă o
minciună, atunci lumina adevărului va străluci asupra acelora ale
căror inimi sunt deschise să-l primească și toți copiii lui Dumnezeu
care sunt în Babilon vor răspunde
chemării: „Ieșiți din el, poporul
Meu”. (Apocalipsa 18:4). ” 9
Mesajul adus de cel de-al patrulea înger este bazat pe Apocalipsa
3:18, 19. Iată cum îl descrie pana
inspirată:

18

„Mai multe persoane mi-au
scris, întrebându-mă dacă adevărul
despre îndreptățirea prin credință
este solia îngerului al treilea, iar eu
am răspuns: „Acesta este cu adevărat solia îngerului al treilea.” ” 10

O LUCRARE DE PURIFICARE, PREGĂTIRE ȘI
REFORMĂ
Profețiile din Apocalipsa capitolul 18 se vor împlini în curând.
În timpul vestirii mesajului celui
de-al treilea înger, acel alt înger
care coboară din cer, umple pământul cu slava lui Dumnezeu și
prin cunoașterea lui Isus Hristos
Mântuitorul nostru, Duhul Sfânt
va încheia lucrarea Sa de purificare în mințile și inimile tuturor
credincioșilor. Domnul declară:
„Atunci vă voi stropi cu apă curată
și veți fi curățiți; vă voi curăți de
toate spurcăciunile voastre și de
toți idolii voștri. Vă voi da o inimă
nouă și voi pune în voi un duh
nou; voi scoate din trupul vostru
inima de piatră și vă voi da o inimă
de carne. Voi pune Duhul Meu în
voi și veți urma poruncile Mele
și veți păzi și veți împlini legile
Mele.” (Ezechiel 36: 25-27 engl.
KJV). Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt trimis de Dumnezeu să
facă o lucrare specială. Aceasta a
început în 1888.
Tot ce este menționat în Apocalipsa 18 va fi realizat la încheierea
glorioasă a acestei lucrări, care

nu este încă terminată. Lumina
mesajului celui de-al patrulea înger
a început să strălucească în acea
mișcare impresionantă din Minneapolis în 1888. Singura concluzie
rezonabilă este că lumina a fost împiedicată de instrumentele umane.
„Timpul încercării se află chiar
în fața noastră, deoarece solia
îngerului al treilea, care a fost
rostită cu glas puternic, a început
să fie vestită deja prin descoperirea
neprihănirii lui Hristos, Mântuitorul care iartă păcatele. Acesta este
începutul luminii îngerului a cărui
slavă va umple tot pământul. Pentru că aceasta este lucrarea fiecărui
om care a auzit solia de avertizare,
și anume lucrarea de a-L înălța pe
Isus, de a-L prezenta lumii, așa
cum a fost descoperit în tipuri,
reprezentat prin simboluri, așa
cum a fost arătat în descoperirile
profeților și așa cum a fost prezentat în învățăturile date ucenicilor
Săi și în minunile uimitoare pe care
le-a făcut pentru fiii oamenilor.” 11
Mesajul de speranță adus de
acest înger (Apocalipsa 18: 1) este
mesajul martorului credincios al bisericii din Laodiceea, simbolizând
mișcarea de reformă.
Acest înger care își unește vocea
cu vestirea celui de-al treilea mesaj,
va lumina întregul pământ cu
gloria sa. Așa este prezisă o lucrare
de amploare universală și putere
extraordinară. Toate obstacolele
vor fi depășite de mișcarea puternică dezvoltată sub proclamarea
ultimului avertisment al celui de-al
treilea înger. Unii nu realizează că
aceasta este o mișcare religioasă,
dar următoarea referință ne clarifică acest lucru:
„Despre Babilon în acest timp
se spune: „Păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și
Dumnezeu Și-a adus aminte de
nelegiuirile ei.” (Apocalipsa 18: 5).
Ea și-a umplut măsura vinovăției
și distrugerea este pe cale să cadă
asupra ei. Dar Dumnezeu are încă
un popor în Babilon; și înainte de
pedeapsa judecăților Sale, acești
credincioși trebuie chemați, pentru
că „nu se împărtășesc de păcatele
ei și nu primesc din plăgile ei”. De
aici mișcarea simbolizată de îngerul care coboară din Cer, luminând
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De ce să nu iubești lucrurile pe care Hristos
le-a iubit și să urăști lucrurile pe care Hristos
le-a urât? El a luat suficiente măsuri pentru tine,
astfel încât să poți fi, prin El, mai mult, da, mai
mult decât biruitor.
pământul cu slava sa și strigând
tare cu o voce puternică, vestind
păcatele Babilonului. În legătură cu
mesajul său, se aude apelul: „Ieșiți
din ea, poporul meu.” Pe măsură
ce aceste avertismente se alătură
mesajului celui de-al treilea înger,
acesta se amplifică până la un strigăt puternic. ” 12
„Întrebarea cea mai importantă
pentru acest timp este:„ Cine este
de partea Domnului? Cine se va
uni cu îngerul pentru a da lumii
mesajul adevărului? Cine va primi
lumina care trebuie să umple întreg
pământul cu slava sa? ”13

LEPĂDAREA DE SINE ȘI
TRĂIREA ÎMPREUNĂ CU
HRISTOS
Al treilea înger, care zboară în
mijlocul cerului și vestește poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui
Isus, este o reprezentare a lucrării
noastre. Mesajul nu își pierde nimic
din forță pe măsură ce îngerul
înaintează în zborul său, iar Ioan
Revelatorul îl vede crescând în
putere și forță până când întregul
pământ este luminat cu gloria sa.
Calea poporului care păstrează poruncile lui Dumnezeu este înainte,
întotdeauna înainte. Mesajul adevărului pe care îl purtăm trebuie să
meargă către fiecare națiune, limbă
și popor, până când pământul este
umplut de gloria sa. Ne pregătim
noi pentru această mare revărsare a
Duhului lui Dumnezeu?
„Nu trebuie să ne facem griji
cu privire la ploaia târzie. Tot ce
trebuie să facem este să menținem
vasul curat și cu partea deschisă în
sus și pregătit pentru primirea ploii
cerești, și să ne rugăm în continu-

are: „Să vină ploaia târzie în vasul
meu. Să strălucească asupra mea
lumina îngerului glorios care se
unește cu al treilea înger; dă-mi o
parte de îndeplinit în lucrare; lasămă să fac să sune proclamația; lasămă să colaborez cu Isus Hristos.’
Căutând astfel pe Dumnezeu, lasămă să-ți spun că El te pregătește tot
timpul, oferindu-ți harul Său.
„Nu trebuie să fii îngrijorat. Nu
trebuie să te gândești că vine un
moment special când vei fi răstignit. Timpul pentru a fi răstignit este
chiar acum. În fiecare zi, în fiecare
oră, sinele trebuie să moară; sinele
trebuie răstignit; și apoi, când va
sosi vremea ca încercarea să vină
în mod serios asupra poporului lui
Dumnezeu, brațele veșnice sunt în
jurul tău. Îngerii lui Dumnezeu fac
un zid de foc împrejur și te izbăvesc.
„Toată răstignirea ta de sine
atunci nu va fi de niciun folos. Ea
trebuie [făcută] înainte ca soarta
sufletelor să fie decisă. Acum trebuie răstignit eul – acum, când este
lucrare de făcut; când se dă o oarecare utilizare a fiecărei capacități
încredințate. Acum trebuie să
golim și să curățăm temeinic vasul
de impuritatea sa. Acum trebuie
să fim făcuți sfinți față de Dumnezeu. Aceasta este lucrarea noastră,
chiar în acest moment. Nu trebuie
să aștepți nicio perioadă specială
pentru ca o lucrare minunată să
fie făcută; [aceasta] este astăzi. Mă
dăruiesc astăzi lui Dumnezeu. . .
„Ești gata să te predai acum?
Trebuie să-ți alungi păcatul chiar
acum, când îl vezi... Nu te gândi
că te vei putea abate și [că] veți
depăși în mod gradat; vei încerca
încetul cu încetul să renunți la pă-
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cat. Acum, în timp ce este chemat
astăzi, ține cont de invitație și nu îți
împietri inima.
„O, sufletul meu, de ce să nu
părăsești blestemul astăzi? Păcatul
a răstignit pe Domnul meu. De
ce să nu te întorci de la el cu ură?
De ce să nu iubești lucrurile pe
care Hristos le-a iubit și să urăști
lucrurile pe care Hristos le-a urât?
El a luat suficiente măsuri pentru
tine, astfel încât să poți fi, prin
El, mai mult, da, mai mult decât
biruitor.”14

CONCLUZIE
„Timpul nostru este prețios. Nu
avem decât puține, foarte puține
zile de probă, în care să ne pregătim pentru viața viitoare, nepieritoare. Noi nu avem timp de pierdut
în mișcări la voia întâmplării.
Trebuie să ne temem ca nu cumva
doar să atingem suprafața Cuvântului lui Dumnezeu.” 15
Fie ca Domnul Isus să vă călăuzească mereu viața, să fiți purtători
ai adevărurilor prețioase din acest
timp și Domnul să vă binecuvânteze din belșug! Amin.
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ESTE TIMPUL
SĂ FII SĂNĂTOS ȘI
SĂ ADUCI VINDECARE LUMII
VINERI, 11 DECEMBRIE 2020
ragi frați, noi suntem oamenii care trăim în această
generație finală din istoria
unei lumi pline de vai, nenorocire și
moarte — totuși suntem provocați să
fim asemenea lui Hristos, Vindecătorul lumii. Cum se poate realiza acest
lucru?
Așa cum mesagerul Domnului descrie o scenă din momentul
învierii: „Cei care au trăit înainte
de potop, vin cu statura lor de
gigant, de peste două ori mai înalți
decât oamenii care trăiesc acum
pe pământ și bine proporționați.
Generațiile de după potop au avut
o statură mai mică. A existat o
scădere continuă prin generații succesive, până la ultima care a trăit pe
pământ. Contrastul dintre primii
oameni răi care au trăit pe pământ
și cei din ultima generație era foarte mare. Primii au fost de înălțime
înaltă și bine proporționați — cei
de pe urmă au apărut pe măsură
ce se degradau, o rasă pitică, slabă,
deformată.”1
În timp ce rasa umană în întregime a slăbit, nu doar statura
noastră fizică a suferit degradarea.
Sănătatea noastră fizică și morală

D
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au suferit, de asemenea, degradare
— așa că întreaga noastră ființă are
nevoie de vindecare pentru ca noi
să ne bucurăm de binecuvântarea
acordată la creația noastră și să o
extindem semenilor noștri.

PLANUL ORIGINAL
Nu este planul lui Dumnezeu ca
omenirea să fie nefericită în existența
sa, pentru că „Dumnezeu l-a făcut
pe om cu totul sfânt și fericit; iar
pământul frumos, așa cum a ieșit din
mâna Creatorului, nu a purtat nici
o pată de degradare sau umbră de
blestem. Încălcarea legii lui Dumnezeu — a legii iubirii — aceasta a
adus nenorocirea și moartea.”2 Nici
nu ne putem imagina cât de mult
ne-am fi dezvoltat ca bărbați și femei
după planul lui Dumnezeu în crearea noastră, dacă primii noștri părinți
nu ar fi săvârșit păcat.
„Scopul Lui [Dumnezeu] a fost
ca omul să descopere cu atât mai
mult acest chip, cu cât trăia mai mult
— să reflecte din ce în ce mai fidel
slava Creatorului. Toate facultățile
sale puteau fi dezvoltate; capacitatea
și vigoarea lor trebuia să crească

neîncetat. Pentru exercitarea lor, s-a
deschis un orizont larg și un câmp
glorios... Ar fi împlinit din ce în ce
mai mult scopul creării sale și ar fi
reflectat din ce în ce mai fidel slava
Creatorului.
Aceste lucruri au fost însă
pierdute prin neascultare. Prin
păcat, asemănarea cu divinul a fost
mânjită — aproape că a fost ștearsă
cu desăvârșire. Puterile fizice ale
omului au slăbit, capacitățile sale
mintale au scăzut, viziunea sa spirituală s-a încețoșat. Omul devenise
supus morții.”3
Vindecarea trupului, minții și
sufletului îmbolnăvit din cauza păcatului trebuie să fie opera poporului
lui Dumnezeu. Suntem chemați să
aducem lumii vindecarea de toate
bolile pe care le-a comis păcatul.
Hristos este modelul nostru în acest
scop:
„Isus străbătea toată Galileea,
învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției
și tămăduind orice boală și orice
neputință care erau în norod.” (Matei 4: 23). Deci, există o dublă țintă
pentru vindecare – atât cea morală,
cât și fizică. Nu există o recuperare
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reală dacă oricare dintre acestea este
lăsată nevindecată. „Virtutea caracterului depinde de acțiunea corectă a
puterilor minții și ale corpului.” 4

LUCRAREA LUI HRISTOS
Lucrarea lui Hristos este aceea de
a-l răscumpăra pe om din adâncul
păcatului în care s-a scufundat. „Refacerea în om a chipului Creatorului
său, readucerea sa la perfecțiunea în
care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului,
astfel încât să poată fi împlinit scopul
divin avut în vedere la crearea lui,
— iată care avea să fie lucrarea de
răscumpărare. ...
Înseamnă că în toată făptura
— trup, minte și suflet în aceeași
măsură — va fi refăcut chipul lui
Dumnezeu.”5 Restaurarea chipului lui Dumnezeu este vindecarea
trupului, a minții și a sufletului.
Aceasta a fost lucrarea lui Hristos când El a venit prima dată în
această lume — nu numai vindecarea bolilor fizice, ci și curățarea
de boala păcatului. Amintiți-vă că
bolile fizice erau strâns legate de
păcat; în vindecarea bolii, Hristos a
vindecat sufletul. Când Isus era în
această lume, aceasta era misiunea
Sa. Profetul Isaia a prezis ce avea
să declare Isus în Nazaret: „Duhul
Domnului Dumnezeu este peste
Mine, căci Domnul M-a uns să
aduc vești bune celor nenorociți:
El M-a trimis să vindec pe cei cu
inima zdrobită, să vestesc robilor
slobozenia și prinșilor de război,
izbăvirea.” (Isaia 61:1).
„Și Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi,
propovăduind Evanghelia Împărăției
și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod.”
(Matei 4: 23). Într-adevăr, peste tot în
scripturi, avem inspirata înregistrarea
minunată despre „cum Dumnezeu
a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe
Isus din Nazaret, care umbla din loc
în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei
ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.” (Faptele Apostolilor
10: 38).
„Domnul nostru Isus Hristos a
venit în această lume spre a sluji neobosit trebuințelor omului.
„El a luat asupra Lui neputințele

noastre și a purtat bolile noastre”
pentru a putea sluji fiecărei nevoi a
omenirii. (Matei 8:17). El a venit să
îndepărteze povara bolii, a nefericirii și a păcatului. Era misiunea Sa
aceea de a-i reface în mod complet
pe oameni; El a venit pentru a le
da sănătate, pace și desăvârșire a
caracterului.” 6

LUCRAREA NOASTRĂ
„Hristos este exemplul nostru.
El a căutat să facă bine. A trăit ca
să-i binecuvânteze pe alții. Iubirea
înfrumuseța și înnobila toate acțiunile
Lui.”7 Hristos nu numai că este exemplul nostru, așa cum am menționat,
lucrarea Lui este lucrarea noastră, de
a „aduce oamenilor refacerea completă” și de a le oferi oamenilor „sănătate
și pace și desăvârșire a caracterului”.8
În timp ce facem lucrarea lui Hristos, „trebuie să învățăm metoda de
lucru a lui Hristos” și să menținem
mereu în gândul nostru faptul că
„același Duh care a locuit în Hristos,
în timp ce El dădea învățăturile, El îl
primea continuu”. Aceasta este sursa
„cunoașterii și secretul” „puterii în
desfășurarea lucrării Mântuitorului în
lume.”9 Noi suntem canalele din mâinile Sale în lucrarea de răscumpărare.
„Refacerea în om a chipului
Creatorului său, readucerea sa la
perfecțiunea în care fusese creat,
sprijinirea dezvoltării trupului,
minții și sufletului, astfel încât să
poată fi împlinit scopul divin avut
în vedere la crearea lui, — iată care
avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectul educației,
marele obiectiv al vieții.”10
Misiunea de a merge în toată
lumea și de a predica Evanghelia
a inclus vindecarea bolnavilor —
și asigurarea pe care a dat-o Isus
este că va fi cu noi până la sfârșitul
lumii (vezi Matei 28:20). Glorios
a fost rezultatul experienței apostolilor. Aceeași misiune ne este
acordată nouă celor care trăim în
această ultimă generație — și când
vom fi gata să îndeplinim această
binecuvântată sarcină din toată
inima, rezultatul va fi mai extins și
mai glorios.
În acest moment, nu ne-a mai
rămas mult timp, deoarece acum
trăim în pragul încheierii istoriei
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acestei lumi. Domnul nu-și va mai
întârzia timpul din cauza indivizilor
cărora nu le pasă; El îi va avea și
pe alții. Dacă nu doriți ca alții să vă
ia locul, asigurați-vă că vă întăriți
chemarea și că sunteți cu siguranță aleși. Ca biserică și ca indivizi,
principala noastră preocupare este
să ne pregătim pe noi înșine și
poporul nostru: PREGĂTIȚI-VĂ,
PREGĂTIȚI-VĂ ȘI PREGĂTIȚI-VĂ.

UN MESAJ COMPLET
Da, este timpul să fii sănătos și
să aduci vindecare lumii. După cum
se înțelege în general, nu putem
oferi ceva ce nu avem. Cu alte
cuvinte, înainte să putem merge și
să aducem vindecarea oamenilor,
trebuie să fim mai întâi noi sănătoși.
După cum s-a menționat, bolile
noastre nu sunt doar fizice, ci mai
degrabă sunt atât fizice, cât și morale. Deci, este timpul să facem ceva în
legătură cu acest lucru! Ar trebui să
fim primii care să fim sănătoși și să
nu fim ultimii, deoarece avem atât
de multă lumină și multe avantaje la
dispoziția noastră.
În primul rând, avem mesajele
celor trei îngeri destinate chiar acestui
scop. Mesagerul Domnului explică
faptul că îndreptățirea prin credință
este „adevărul central al soliei îngerului al treilea.”11 Suntem susținătorii
mesajelor celor trei îngeri — și ce
înseamnă aceasta? Îndreptățirea prin
credință, care „a invitat oamenii să
primească neprihănirea lui Hristos,
care se manifestă prin ascultarea de
toate poruncile lui Dumnezeu.”12
Când primim neprihănirea lui Hristos, aceasta trebuie să se manifeste
prin ascultarea de toate poruncile lui
Dumnezeu. Această solie este răspunsul la boala păcatului care a făcut ca
omul să fie bolnav fizic. „Aceasta este
solia pe care Dumnezeu ne-a poruncit
s-o vestim lumii. Este solia îngerului
al treilea, care trebuie să fie proclamată cu glas tare și să fie însoțită de
revărsarea Duhului Său într-o mare
măsură.”13
Apoi avem mesajul reformei sanitare. Domnul i-a oferit o viziune
slujitorului Său pentru a ne aduce
acest mesaj. Ea relatează: „Marele
subiect al reformei sănătății mi-a
fost descoperit în viziune când mă

21

Misiunea de a
merge în toată lumea și de a predica
Evanghelia a inclus
vindecarea bolnavilor — și asigurarea pe care a dat-o
Isus este să fie cu
noi până la sfârșitul
lumii.
aflam în casa lui A. Hillard, la Otsego, Michigan, pe 6 iunie 1863.”14 De
ce a fost dată reforma sănătății? A
fost spre beneficiul poporului lui
Dumnezeu și pentru ca aceștia să
o împărtășească cu ceilalți: „Lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu
privire la reforma sanitară este spre
mântuirea noastră și spre mântuirea
lumii.”15 Ar trebui să fim primii care
pun în aplicare principiile reformei
sănătății și apoi să le împărtășim
lumii. Boala este o mare piedică
pentru dezvoltarea caracterului
creștin. „Deoarece mintea și sufletul
își găsesc expresie prin intermediul
corpului, atât vigoarea morală cât
și cea spirituală depind într-o mare
măsură de tăria și activitatea fizică.
Tot ceea ce promovează sănătatea
fizică, promovează dezvoltarea unei
minți puternice și a unui caracter bine echilibrat. Fără sănătate,
nimeni nu poate înțelege clar și
nici nu poate să-și împlinească în
mod complet obligațiile sale față de
sine, față de cei din jur sau față de
Creatorul său. De aceea sănătatea
ar trebui să fie păzită cu tot atâta
credincioșie ca și caracterul.”16
Uneori suntem confuzi. Care
este legătura dintre îndreptățirea
prin credință — sau Neprihănirea
prin Credință — și mesajul reformei
sănătății în legătură cu restabilirea
imaginii lui Dumnezeu în om și
perfecționarea caracterului creștin?
Avem o revelație clară asupra
acestui punct. Mesajul Îndreptățirii
prin credință are ca scop convertirea minții și a inimii, pentru ca să-l
aducă pe om într-o nouă direcție în
viață — „Gânduri noi, sentimente
noi, motive noi sunt implantate. Se
stabilește un nou standard de caracter — viața lui Hristos.”17
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„Îndreptățirea este întru totul
prin har”. 18 „Fără harul Domnului
Hristos, cel păcătos se află într-o
stare neajutorată. Pentru el nu se
poate face nimic, dar prin harul
divin, omului îi este dată o putere
supranaturală, care lucrează în
minte, în inimă și în caracter.”19
La rândul său, mesajul reformei sănătății are un scop specific
de a reduce înclinațiile animalice
puternice din natura umană și de
a ne întări deciziile morale spre
perfecțiunea caracterului.

CUM AR TREBUI
ACEASTA SĂ AFECTEZE
MODUL ÎN CARE
PREGĂTIM HRANA?
„Multe mame care deplâng
patima beției existentă peste tot, nu
privesc suficient de adânc pentru
a vedea cauza. Ele pregătesc zilnic
o varietate de feluri de mâncare
și alimente foarte condimentate,
care ispitesc apetitul și încurajează
supraalimentația. Mesele [poporului nostru]... sunt în general pregătite pentru a forma bețivi. Apetitul
este principiul conducător pentru
o categorie numeroasă. Oricine își
va îngădui să mănânce prea des și
încă alimente care nu au însușiri sănătoase, își va slăbi puterea de a se
împotrivi în alte privințe tentațiilor
poftei și pasiunii, în măsura în care
și-a întărit înclinațiile către obiceiuri incorecte de a mânca. Mamele
ar trebui să fie marcate de obligația
lor față de Dumnezeu și față de
lume de a oferi societății copii care
să aibă caractere bine dezvoltate.”20
„Când li se vorbește oamenilor
despre problema sănătății, ei spun
adesea: „Știm multe lucruri mai

bine de cum le facem”. Ei nu-și dau
seama că sunt răspunzători pentru
fiecare rază de lumină cu privire
la bunăstarea lor fizică și că fiecare
deprindere este descoperită înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu. Viața fizică nu trebuie să fie
tratată într-un mod întâmplător.
Fiecare organ, fiecare fibră a ființei
trebuie să fie păzită cu sfințenie de
obiceiuri dăunătoare.” 21
„Dumnezeu ne-a dat multă
lumină asupra reformei sănătății,
pe care dorește s-o respectăm cu
toții. El nu trimite lumina pentru ca
aceasta să fie respinsă sau nesocotită de către cei din poporul Său, fără
ca aceștia să sufere consecințele.” 22
Din păcate, „puterile morale
sunt întunecate, pentru că bărbații
și femeile nu vor să trăiască ascultând de legile sănătății.” 23

ÎNVĂȚÂND SĂ TRĂIM
SOLIA
„Subiectul reformei sanitare a fost
prezentat în biserici; dar lumina nu
a fost primită cu toată inima. Poftele
egoiste, distrugătoare de sănătate ale
bărbaților și femeilor, au stat împotriva influenței soliei care urmează
să pregătească un popor pentru ziua
cea mare a lui Dumnezeu. Dacă
comunitățile așteaptă putere, ele
trebuie să trăiască adevărul pe care
li l-a dat Dumnezeu. Dacă membrii comunităților noastre trec cu
vederea lumina cu privire la acest
subiect, ei vor recolta consecința
sigură a degenerării spirituale și
fizice. Și influența acestor vechi
membri ai bisericii va lucra în cei
veniți de curând la credință. Domnul
nu lucrează acum pentru a aduce
multe suflete la adevăr, din cauza
membrilor bisericii care n-au fost
niciodată convertiți și a acelora care
au fost cândva convertiți, dar care
au apostaziat. Ce influență vor avea
acești membri neconsacrați asupra
noilor convertiți? Nu ar face ei, oare,
fără efect solia dată de Dumnezeu
și pe care poporul Său trebuie s-o
vestească?
Toți să-și cerceteze practicile și
să vadă dacă nu cumva se dedau
la acele lucruri care sunt un reală
vătămare pentru ei. Ei să renunțe la
orice îngăduință nesănătoasă în ce
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privește mâncarea și băutura. Unii
merg în țări îndepărtate pentru a
căuta un climat mai bun; dar oriunde ar fi, stomacul le creează o stare
asemănătoare malariei (n.tr. malaria:
boală (infecțioasă) manifestată (în
prima fază) prin stare de rău, dureri
de cap, oboseală, disconfort abdominal, dureri musculare, frisoane,
febră). Ei își aduc asupră-le suferințe
pe care nimeni nu le poate alina.
Ei trebuie să-și aducă practicile lor
zilnice în armonie cu legile naturii;
și, lucrând și crezând, se poate crea
o atmosferă în jurul trupului și a
sufletului care va fi o mireasmă de
viață spre viață.
Fraților, noi suntem mult rămași
în urmă. Multe din lucrurile pe care
biserica ar trebui să le facă pentru a
fi o biserică vie, nu sunt făcute. Prin
satisfacerea cerințelor unui apetit
pervertit, mulți se așază într-o astfel
de stare a sănătății lor, încât are loc un
neîncetat război împotriva intereselor
celor mai alese ale sufletului. Adevărul, cu toate că e prezentat în cuvinte
lămurite, nu este ascultat. Doresc să
pun lucrurile acestea înaintea fiecărui
membru al comunităților noastre.
Deprinderile noastre trebuie să fie
aduse să se conformeze cu voința lui Dumnezeu. Noi suntem asigurați: „Dumnezeu este cel care lucrează în voi”, dar omul trebuie să-și
facă partea în stăpânirea apetitului și
a pasiunii. Viața religioasă cere acțiunea minții și a inimii în armonie cu
forțele dumnezeiești. Nimeni nu poate prin el însuși să-și lucreze propria
mântuire, iar Dumnezeu nu poate
face lucrarea aceasta pentru el, fără
conlucrarea lui. Dar atunci când omul
lucrează sârguincios, Dumnezeu lucrează împreună cu el, dându-i putere
să devină fiu al lui Dumnezeu.”24
Satan știe că, dacă încălcăm
legile sănătății, ruina noastră este
sigură — dar dacă urmăm reforma
sănătății lui Dumnezeu, tentațiile
inamicului pot fi rezistate mai ușor.
„Marele dușman știe că dacă pofta
de mâncare și pasiunea predomină, sănătatea corpului și puterea
intelectului sunt sacrificate pe
altarul mulțumirii de sine, iar omul
este adus la o ruină rapidă. Dacă
intelectul luminat deține frâiele,
controlând înclinațiile animalice
și menținându-le supuse puterilor

morale, Satan știe bine că puterea
sa de a birui cu ispitele sale este
foarte mică. ”25
Deci, pentru a ne face mai favorabilă calea spre perfecțiune, noi
urmăm reforma sănătății. Combinând mesajul îndreptățirii cu al
reformei sănătății — dacă trăim
sincer conform lor, victoria este a
noastră.
„Când caracterul lui Hristos va
fi perfect reprodus în poporul Său,
atunci El va veni să-i răscumpere ca
pe ai Săi” 26, împreună cu oamenii
pe care i-am adus la picioarele
Domnului nostru.

CONCLUZIE
„Domnul dorește ca prin poporul Său să răspundă acuzațiilor lui
Satan, arătând rezultatul ascultării
de principiile corecte. El dorește ca
instituțiile noastre de sănătate să fie
martore pentru adevăr. Acestea vor
imprima un caracter lucrării care trebuie continuată în aceste ultime zile în
restabilirea omului printr-o reformă
a obiceiurilor, apetitului și pasiunilor.
Adventiștii de ziua a șaptea trebuie să
fie reprezentați în lume prin principiile avansate ale reformei sănătății pe
care ni le-a dat Dumnezeu. ”27
În final, fraților, avem o misiune
foarte serioasă de îndeplinit — să
evanghelizăm și să aducem lumii
vindecare de miasma mortală a
bolii care a contaminat omenirea
încă de la căderea primilor noștri
părinți. Aceasta ar trebui să fie
rugăciunea noastră, ca: „Domnul să
aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi
Fața Lui, ... ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta!” (Psalmii 67:
1, 2). Biserica este agentul pe care
Domnul îl va folosi pentru a salva
lumea. Dar dacă biserica însăși nu
este vindecată și sănătoasă, nu își
poate îndeplini misiunea. Așadar,
fac apel la toți membrii bisericii
(Adventiste de Ziua a Șaptea –
Mișcarea de Reformă) din întreaga
lume, să ne dedicăm viețile noastre pe deplin lui Dumnezeu și să
cerem Domnului să ne vindece ca
indivizi și ca biserică. De-a lungul
celor 95 de ani de experiență, nu
ne-am îndeplinit încă misiunea
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— și suntem deja mai mult decât
dublul unei călătorii de 40 de ani în
pustie! Dar nu este încă prea târziu.
SĂ NE TREZIM! E TIMPUL SĂ FII
SĂNĂTOS ȘI SĂ ADUCI VINDECARE LUMII!
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ESTE TIMPUL
SĂ NE PREGĂTIM PENTRU EVENIMENTELE
FINALE SĂ NE UNIM ȘI SĂ LUCRĂM ÎMPREUNĂ
SÂMBĂTĂ, 12 DECEMBRIE 2020

SFÂRȘITUL
ESTE APROAPE!
Astăzi semnele vremurilor
declară că ne găsim în pragul unor
evenimente mari și solemne. Totul
în lumea noastră este în mișcare.
Înaintea ochilor noștri se împlinește
proorocia Mântuitorului cu privire la evenimentele ce vor preceda
venirea Sa: „Veți auzi de războaie
și vești de războaie.... Un neam se
va scula împotriva altui neam și o
împărăție împotriva altei împărății,
și pe alocurea, vor fi cutremure de
pământ, foamete și ciume”. (Matei
24:6, 7).
Timpul prezent este de un
interes copleșitor pentru toți cei
vii. Conducătorii și oamenii de
stat, bărbați care ocupă poziții de
încredere și autoritate, persoane înțelepte din toate clasele, au
atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei sunt atenți la relațiile care
există între popoare. Ei observă
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intensitatea care pune stăpânire pe
orice element al naturii și recunosc
că ceva mare și hotărâtor este gata
să se producă — că lumea este pe
pragul unei crize uluitoare.
Biblia și numai Biblia ne dă o
vedere corectă a acestor lucruri.
Aici sunt descoperite marile scene
finale în istoria lumii noastre,
evenimente care își aruncă deja
umbrele înainte, sunetul apropierii
lor făcând pământul să tremure, iar
inimile oamenilor să se topească de
groază.”1
Omenirea se teme de sfârșitul
lumii. În diferite națiuni și culturi
există idei care definesc momentul
din istorie când sistemul vechi ar
fi distrus și ar începe o epocă de
prosperitate și abundență — sau,
dimpotrivă, ar avea loc distrugerea
tuturor celor vii și pustiirea planetei Pământ.
Un depozit sigur de semințe în
Spitsbergen, inteligență artificială,
buncăre subterane în întreaga lume
— acestea sunt câteva dintre mij-

loacele despre care mulți presupun
că sunt necesare pentru a salva
omenirea de la sfârșitul lumii (sau
pe unii dintre reprezentanții săi).
Din fericire, credincioșii în Hristos au Cuvântul lui Dumnezeu și
de aceea toate pregătirile pentru
ultimele evenimente finale pentru
oamenii care așteaptă întoarcerea
Lui nu include orașe subterane,
construirea unei corăbii sau alte
mijloace materiale pentru mântuire. Datorită Bibliei și Spiritului
Profetic înțelegem că în ultima
criză nu pot rezista astfel de lucruri
materiale.
Cum putem trece aceste încercări? Cum stăm tari când vine
„sfârșitul lumii”? Care este responsabilitatea ultimei generații de pe
pământ? Fără îndoială, după ce a
găsit răspunsurile la aceste întrebări,
fiecare creștin sincer nu își va reduce
vigilența. (Vezi Luca 12:45, 46). Din
contră, avertismentul: „luați seama,
vegheați și rugați-vă, căci nu știți
când va veni vremea aceea” (Marcu
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13: 33) răsună mereu în mintea lui
și îi influențează viața și acțiunile!
Acestea nu sunt doar declarații,
laude puternice care sună de la
amvoanele noastre sau apeluri la
întrunirile spirituale — nu, pana
Inspirației explică:
„Pentru a-L mărturisi pe
Hristos, trebuie mai întâi să-L
cunoaștem. Nimeni nu-L poate
mărturisi cu adevărat pe Hristos
dacă gândul și spiritul Lui nu sunt
în el. Dacă o formă de evlavie sau
o recunoaștere a adevărului ar
însemna întotdeauna o mărturisire
a lui Hristos, noi am putea spune:
„Largă este calea care duce la viață
și mulți sunt cei ce o vor găsi.” Noi
trebuie să înțelegem ce înseamnă
să-L mărturisești pe Hristos și, cu
toate acestea, să Îl tăgăduiești. Este
posibil să-L mărturisim cu buzele
pe Hristos, totuși cu faptele noastre
să-L tăgăduim. Roada Duhului în
viața noastră constituie o mărturisire a Lui. Dacă noi am lăsat totul
pentru Hristos, inimile noastre
vor fi umile, conversația noastră
cerească, iar comportamentul nostru fără pată. Influența puternică,
curățitoare, a adevărului în suflet și
caracterul Domnului Hristos dovedit în viață constituie o mărturisire
a Lui. Dacă cuvintele vieții veșnice
sunt semănate în inimile noastre, roadele vor fi neprihănirea și
pacea. Îl putem tăgădui pe Hristos
în viața noastră, îngăduind iubirea
de plăceri sau de sine, glumind sau
fiind ușuratici, căutând onoarea
lumii. Noi Îl putem tăgădui prin
înfățișarea noastră exterioară asemănătoare lumii, printr-o privire
plină de mândrie sau îmbrăcăminte
costisitoare. Doar prin veghere
continuă și rugăciune consecventă
și aproape neîncetată vom putea
să manifestăm în viața noastră
caracterul Domnului Hristos sau
influența sfințitoare a adevărului. Mulți Îl alungă pe Domnul
Hristos din familiile lor printr-un
spirit nerăbdător, pătimaș. Unii ca
aceștia au de biruit ceva în această
privință.” 2

când moare: „Și am auzit un glas din
cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum
încolo de morții care mor în Domnul!” „Da”, zice Domnul, „ei se vor
odihni de ostenelile lor, căci faptele
lor îi urmează!”. ”(Apocalipsa 14:13).
„Aceia care au urmărit dezvoltarea și desăvârșirea unui caracter
creștin, punându-și puterile la lucru
în fapte bune, vor culege în lumea
viitoare ceea ce au semănat.”3
„Valoarea morală este ceea ce
prețuiește Dumnezeu. Un caracter
creștin nepătat de avariție, definit
prin calm, blândețe și umilință, este
mai prețios în ochii Lui decât aurul
cel mai pur, chiar decât aurul din
Ofir.”4
Există un întreg arsenal de
mijloace pe care inamicul sufletelor
le folosește pentru a face lucrarea
formării caracterului nostru un
eșec. Cuvântul lui Dumnezeu ni
le descoperă: „Căci tot ce este în
lume: pofta firii pământești, pofta
ochilor și lăudăroșia vieții, nu este
de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:
16). Există, de asemenea, o listă a
faptelor firii pământești enumerate
în Galateni 5, precum și multe obiceiuri, înclinații și afecțiuni periculoase pentru spiritualitatea noastră.
Din păcate, noi, creștinii, nu ne
putem lăuda cu un mare succes în
această luptă...
„Nimeni să nu-și înșele propriul
suflet în această privință. Dacă
manifestați mândrie, înălțare de
sine, dragoste de supremație, slavă
deșartă, ambiții nesfinte, murmurare, nemulțumire, amărăciune, vorbire de rău, minciună, înșelăciune
și defăimare, Hristos nu locuiește
în inima voastră, iar dovezile arată
că nu aveți caracterul și gândul lui
Isus Hristos, care a fost blând și
smerit cu inima, ci mai degrabă caracterul și gândul lui Satan. Voi tre-
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CARACTERUL CREȘTIN
Acesta este singurul lucru care îi
rămâne unei persoane, chiar și atunci
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buie să aveți un caracter creștinesc,
care să reziste în încercare.” 5

SIGURANȚĂ ÎN TIMP
DE FURTUNĂ
O mică barcă de pescuit a fost
odată prinsă de o furtună. În mod
obișnuit, o furtună începe în mod
neașteptat și așa a fost și de data
aceasta. Un vânt puternic și valuri
uriașe băteau în corabie. Cei din
interiorul navei se luptau pentru
viața lor, dar încercările lor erau
ineficiente. Nimic nu i-a putut
ajuta până nu și-au adus aminte de
Isus, dormind la pupă. „Stăpâne,
pierim!” — au strigat strident,
încercând să facă să tacă furtuna
— „Salvează-ne!” Hristos nu Își
întoarce niciodată fața de la cei care
apelează la El pentru salvare. Dar
au înțeles ucenicii ce a însemnat
prezența lui Hristos? Au înțeles
ei că era imposibil să piară cu El
la bord? Singura problemă era că
atenția lor se concentra asupra
furtunii, nu asupra lui Hristos. Tot
ce a trebuit să facă Isus pentru a
opri furtuna a fost: „El s-a ridicat,
a certat vântul și a zis mării: „Taci!
Liniștește-te! Și vântul a încetat și
s-a făcut o mare liniște.” (Marcu
4:39, BTF).
În realitate, niciunul dintre noi
nu este pregătit pentru viitoarea
furtună. Și nimeni nu știe cum va
fi. Chiar nici cei mai pregătiți sfinți
nu își pot imagina de ce vor avea
nevoie pentru a îndura aceasta! Și
așa cum ucenicii nu au putut liniști
furtuna de pe Marea Galileii, tot
așa copiii lui Dumnezeu nu vor
putea liniști furtuna care în curând
ne va învălui planeta. Numai Hristos este capabil să facă acest lucru!
Hristos este în corabie cu noi dacă
nu-L uităm. În prezența Lui totul

Semnele venirii lui Hristos sunt prea clare
pentru a fi puse la îndoială și, având în vedere
aceste lucruri, toți aceia care susțin că sunt
de partea adevărului trebuie să fie implicați în
mod activ în predicare.
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este diferit. Am pieri fără El, dar El
poate calma furtuna și risipi frica.
Să ne uităm la Salvator în loc să
privim furtuna!

GRABĂ ȘI TRÂNDĂVIE
Aceste acțiuni care sunt opuse în
sensul lor sunt adesea prezente simultan în viața noastră. Toată lumea
se grăbește astăzi în lumea noastră...
Facem eforturi să facem totul mai
repede, ne grăbim să vizităm multe
locuri; încercăm în grabă să rezolvăm multe probleme. Oamenii mănâncă repede, se căsătoresc repede,
trăiesc repede și mor repede... Chiar
și înmormântările sunt mai scurte cu
fiecare an care trece!
„Lucru, grabă și agitație sunt la
ordinea zilei, și puternicul lor spirit
lumesc și-a lăsat amprenta asupra copiilor lor, asupra bisericii și
asupra lumii. Acesta este exemplul
celor care dețin adevărul în neprihănire, care va condamna lumea.” 6
Oamenii care se grăbesc înainte,
fără să se gândească unde merg,
sunt ca persoana care urcă într-un
taxi și nu îi spun șoferului adresa, ci
în schimb strigă „înainte” și mașina
se duce repede. Dar unde? Adresa
este necunoscută tuturor! Unde se
grăbește lumea? De ce ne grăbim
atât de repede? Profetul Țefania
spune: „Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și
se grăbește foarte mult, vocea zilei
Domnului.” (Țefania 1:14 BTF).
„Poporul lui Dumnezeu trebuie
să primească această avertizare și
să deosebească semnele timpului.
Semnele venirii lui Isus sunt prea
evidente pentru a fi puse la îndoială și, în fața acestor lucruri, toți
aceia care susțin că sunt de partea
adevărului trebuie să fie implicați
în mod activ în predicare. Dumnezeu cheamă pe toți, atât pe predicatori, cât și poporul, să se trezească.
Tot cerul este în mișcare. Scenele istoriei pământului se vor încheia în
curând. Trăim primejdiile timpului
sfârșitului acestui pământ. În fața
noastră sunt necazuri și mai mari
și, cu toate acestea, noi nu ne-am
trezit. Această lipsă de activitate și
seriozitate în lucrarea lui Dumnezeu este înspăimântătoare.”7
Vă rog, acordați atenție ulti-
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mei propoziții a acelui paragraf:
Ne grăbim întotdeauna, totuși
în lucrarea mântuirii sufletului
nostru există o lipsă de activitate și
seriozitate! Este un contrast izbitor!
În lucrurile acestei lumi există zel,
viteză, reacție asemănătoare cu fulgerul, dar în viața spirituală, starea
este ca și cum am mai avea șapte
vieți și nu avem unde să ne ducem
în grabă! Scripturile avertizează
că nu avem timp să zăbovim așa
cum a făcut Lot în Sodoma, pentru
a amâna mai degrabă decât a ne
grăbi de la pierderea noastră.
„Feriți-vă de amânare! Nu lăsați
la o parte lucrarea de părăsire a
păcatelor și de căutare a curăției de
inimă prin Domnul Hristos. Aici
au greșit mii și mii de oameni spre
pierzarea lor veșnică. Nu vreau
să stărui aici asupra scurtimii și
nesiguranței vieții; dar există un
teribil pericol: un pericol insuficient
de bine înțeles: în a tot amâna ascultarea de vocea Duhului Sfânt al
lui Dumnezeu și a alege a trăi viața
cea fără păcat, căci de fapt aceasta
este în realitate amânarea. Păcatul,
oricât de mic ar fi el considerat, nu
poate fi îngăduit decât cu primejdia
pierderii veșnice. Lucrul pe care
nu ajungem să-l biruim ne va birui
el pe noi și va lucra la pierderea
noastră veșnică.” 8
Relația noastră personală cu
Domnul, pocăința sinceră, mărturisirea cu inima deschisă a păcatelor noastre — dacă nu suntem
activi în aceste chestiuni, nu vom
fi pregătiți să-L întâlnim pe Isus la
venirea Lui.

TIMPUL SĂ NE UNIM
Factorul important care
definește pregătirea bisericii și a
membrilor săi individuali pentru
evenimentele solemne finale este
capacitatea sau dorința de a se uni.
„Iubiți frați, după cum diferitele
mădulare ale organismului uman
sunt unite spre a alcătui un corp
întreg, și fiecare își îndeplinește
slujba în ascultare de inteligența
care conduce întregul, tot așa și
membrii bisericii lui Hristos trebuie
să fie uniți într-un corp simetric,
supus inteligenței sfințite a întregului.” 9 Dar de ce? Mulți creștini

consideră că acest lucru nu este
necesar deoarece au relația lor personală cu Dumnezeu și nu au nevoie de nimic altceva! Poate fi salvat
un om independent de ceilalți? În
cazuri excepționale — da, dar în
orice moment Isus a avut o biserică
organizată pe Pământ.
Odată când am vizitat o carieră,
am observat pietre strânse îngrijit
cu colțuri rotunjite și m-am întrebat
cum dau muncitorii de la carieră
o rotunjire atât de frumoasă; cum
devin ovale aceste pietre? Muncitorul mi-a explicat procesul: s-a
dovedit a fi foarte simplu; ei iau
pietre dreptunghiulare, le pun întrun butoi mare și cu ajutorul unor
mașini speciale îl rotesc toată ziua.
Ca urmare a fricțiunii, colțurile
se freacă și pietrele iau o formă
frumoasă. Pana inspirată spune:
„Acum suntem în atelierul de lucru
al lui Dumnezeu. Mulți dintre noi
sunt pietre brute din carieră. Dar,
dacă ne prindem de adevărul lui
Dumnezeu, influența lui ne va
modela. El ne înalță și îndepărtează de la noi orice nedesăvârșire și
păcatul de orice natură. În felul
acesta suntem pregătiți să-L vedem
pe Împăratul în toată frumusețea
Lui și în final, să ne unim cu îngerii
cerești cei curați din Împărăția
slavei. Aici este locul unde trebuie
să fie adusă la îndeplinire această
lucrare pentru noi, aici trebuie ca
trupul și duhul nostru să fie făcute
destoinice pentru nemurire.” 10

UNINDU-NE ÎN ADEVĂR
În Ioan 17: 21-23, Hristos a rostit
o rugăciune puternică către Tatăl
Său pentru unitate între ucenicii
Săi. Cum se va realiza acest lucru în
zilele noastre? Mesagerul Domnului explică:
„Am văzut o grupă care stătea
neclintită și vigilentă și nu-i sprijinea pe cei care voiau să tulbure
credința stabilită a întregului corp.
Dumnezeu privea la ei aprobator.
Mi s-au arătat trei trepte: prima,
a doua și a treia solie îngerească.
Îngerul meu însoțitor a zis: „Vai de
acela care va mișca vreo cărămidă sau vreun cui al acestor solii.
Înțelegerea adevărată a acestor solii
este de importanță vitală. Destinul
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sufletelor atârnă de modul în care
acestea sunt primite.”
Mi-a fost iarăși atrasă atenția
la aceste solii și am văzut cât de
scump plătise poporul lui Dumnezeu pentru experiența sa. Ea a
fost obținută prin multă suferință
și prin luptă aspră. Dumnezeu
îi condusese pas cu pas, până îi
așezase pe o platformă solidă, de
neclintit. Am văzut niște persoane apropiindu-se de platformă
și examinându-i temelia. Unii
urcau imediat pe platformă, cu
bucurie. Alții începeau să-i critice
temelia. Ei doreau să se aducă
îmbunătățiri, socotind că numai
atunci platforma ar fi perfectă, iar
oamenii mult mai fericiți.
Unii au coborât de pe ea ca
s-o examineze și au declarat-o
greșit așezată. Am văzut, însă, că
aproape toți au rămas neclintiți
pe platformă și i-au îndemnat pe
cei care coborâseră să înceteze
cu plângerile lor; căci Dumnezeu
era Meșterul Zidar, așa că luptau
de fapt împotriva Lui. Au recapitulat lucrarea minunată a lui
Dumnezeu, care îi condusese la
platforma neclintită, și și-au ridicat împreună ochii spre cer și au
slăvit pe Dumnezeu cu glas tare.
Acest lucru i-a impresionat pe unii
dintre cei care se plânseseră și părăsiseră platforma, iar ei au urcat
din nou pe ea, cu umilință.” 11

SABATUL ESTE
UN FACTOR DE UNIRE
„Valoarea Sabatului ca mijloc de
educație este dincolo de estimări.
Orice cere Dumnezeu de la noi, ne
dă înapoi îmbogățit și transformat
cu propria-I slavă...
Sabatul și familia au fost deopotrivă instituite în Eden și în planul
lui Dumnezeu sunt indisolubil
legate. În această zi, mai mult decât
în oricare alta, este posibil să trăim
viața Edenului. A fost planul lui
Dumnezeu ca membrii familiei să
fie asociați în lucru, în studiu, în
închinare și în recreere, avându-l
pe tată drept preot al familiei și
pe amândoi părinții ca învățători
și tovarăși ai copiilor lor. Dar,
rezultatele păcatului au schimbat
condițiile de viață și împiedică

în mare măsură această asociere.
Deseori tatăl abia dacă vede fețele
copiilor lui în timpul săptămânii.
El este aproape în întregime lipsit
de ocazia de a oferi tovărășie și
învățătură. Dar iubirea lui Dumnezeu a pus o limită cerințelor
muncii. El Își pune mâna iubitoare
asupra Sabatului și în ziua Lui
păstrează pentru familie ocazia
comuniunii cu El, cu natura și unul
cu altul.” 12

ESTE TIMPUL!
În cartea lui Neemia, găsim o
descriere a colaborării minunate în
lucrarea pentru Dumnezeu. Astăzi,
avem ceva de învățat de la evreii
strămutați.
1. Un obiectiv unește. Neemia a
făcut apel: „Vedeți starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este
dărâmat și porțile sunt arse de foc.
Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară!”
(Neemia 2:17). Pe lângă scopuri
intermediare (cum ar fi construirea
de biserici, organizarea diferitelor
instituții), oamenii lui Dumnezeu
au astăzi un scop general — să
se pregătească să-L întâlnească
pe Isus! Acesta este lucrul care, în
primul rând, trebuie să-i unească
pe toți cei care așteaptă venirea Lui.
2. Diferite tipuri de oameni
s-au unit pentru a atinge scopul.
În Neemia capitolul 3 este scris
că la restaurarea zidului se aflau
preoți, conducători, leviți, negustori, aurari și păzitori ai porților
— adică oameni cu diferite poziții
sociale și spirituale. Este asemănător și astăzi. „Nu măreția lucrării, ci
iubirea cu care este făcută, motivul
care determină acțiunea, acestea
determină valoarea ei.” 13
3. Când există un scop și o
unificare, vor exista unii care vor
fi împotriva ei (n.tr. a lucrării).
„Alături de ei au lucrat tecoiții, ai
căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului.” (Neemia 3:5). Vor
fi unii prin preajmă care vor să-și
bată joc, la fel cum a făcut Sanbalat
împotriva constructorilor zidului
— batjocorind că lucrarea lor pen-
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tru Dumnezeu a fost în zadar. (Vezi
Neemia 4: 1-3.)
4. Cea mai înaltă țintă este
spiritualitatea. În capitolul 8 din
Neemia găsim o istorisire minunată despre influența sfințitoare a
lecturii cărții legii asupra Israelului.
Adevărul asupra adevărului i-a
fost revelat acum lui Israel: „Ezra a
citit în carte de dimineață până la
amiază, pe locul deschis dinaintea
Porții Apelor, în fața bărbaților și
femeilor și în fața celor ce erau în
stare să o înțeleagă. Tot poporul a
fost cu luare aminte la citirea cărții
Legii.” (Neemia 8:3). [Subliniere
adăugată.]
Dragi frați și surori, poate poporul lui Dumnezeu să urmeze astăzi
aceeași cale? Înțelegându-ne misiunea noastră, unindu-ne și făcând
reformă în smerenie și pocăință cu
comunicare și iertare. Domnul să ne
dea posibilitatea și dorința de a ne
uni și de a lucra împreună cât mai
este încă ziuă!
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Gatera Sylvan — Rwanda

ESTE TIMPUL
SĂ FII UN MISIONAR ACTIV
DUMINICĂ, 13 DECEMBRIE 2020
INTRODUCERE
„Toți trebuie să devenim martori pentru Isus. Puterea legăturilor
sociale, sfințită prin harul lui Hristos, trebuie să fie dezvoltată pentru
a câștiga suflete pentru Mântuitorul. Să facem astfel încât lumea să
vadă că noi nu suntem absorbiți în
mod egoist numai de interese proprii, ci dorim să dăm și altora din
binecuvântările și privilegiile noastre. Să-i facem să vadă că religia
noastră nu ne face insensibili sau
pretențioși. Toți aceia care susțin că
L-au găsit pe Hristos să lucreze ca
El pentru binele oamenilor.” 1
În calitate de credincioși, suntem chemați să răspândim în mod
activ Cuvântul lui Dumnezeu — în
mod clar, fără teamă, cu amabilitate și cu respect, ori de câte ori avem
o oportunitate, cu angajamentul de
a-L respecta pe Dumnezeu ca nucleu al vieții noastre. Astfel putem
face o diferență pozitivă în lume
— fie că este vorba de cei dragi sau
de străini din altă țară.
Înainte de înălțarea Sa, Isus le-a
dat marea misiune ucenicilor de
atunci — dar aceasta ni se aplică și
nouă, de asemenea. El ne îndeamnă
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să facem ucenici din toate neamurile, să ieșim în lume și să învățăm
și să trăim adevărul planului de
răscumpărare. În timp ce suntem
pur și simplu canale, nu acționăm
niciodată singuri. Hristos este
întotdeauna alături de noi, exprimându-Se prin noi. Prin urmare,
succesul nostru este asigurat.

MISIUNEA
DINAINTEA NOASTRĂ
Un misionar este un membru
al unui grup religios trimis într-o
zonă pentru a converti sau pentru a
îndeplini slujbe de serviciu, cum ar
fi educația, instruirea, justiția socială, îngrijirea sănătății și dezvoltarea
economică.
În Matei 28:19, Isus își conectează autoritatea la Marea Misiune și
această autoritate îi face pe ucenicii
Săi capabili să ducă la îndeplinire
sarcina. El ne cere să fim activi, nu
inerți. Scopul este de a trece orice
graniță, geografică sau de altă natură, pentru a răspândi Evanghelia.
Există un motiv pentru a fi
implicat într-o misiune globală; o
congregație care nu este implicată
profund și cu seriozitate în procla-

marea la nivel mondial a Evangheliei nu înțelege natura mântuirii.
Misiunea ucenicilor a fost de a se
extinde până la limitele cele mai
îndepărtate ale Pământului.
În scrierile sale, Ellen White a
menționat că misionarii nu fac nici
măcar a douăzecea parte din lucrarea pe care ar trebui să o facă pentru
mântuirea sufletelor.3 În loc să cheme
oamenii și să aștepte ca aceștia să
vină la noi pentru a cerceta adevărul,
s-a făcut apel cu privire la nevoia
noastră de a depune eforturi mai
amănunțite și mai serioase pentru a
aduce adevărul în fața lumii.
A sosit momentul să fii un misionar activ, inclusiv prin utilizarea
rețelelor de socializare pentru a
împărtăși adevăruri biblice în loc
de opiniile și fotografiile lumești.
Acest lucru este foarte util în lumea
de astăzi, deoarece mediatizarea
globală demonstrează că Internetul
este un instrument puternic, cu
costuri reduse, care poate pătrunde
în fiecare țară din lume și poate
transforma fiecare creștin într-un
misionar internațional.
O provocare cu care ne confruntăm este că sunt prea puțini
misionari, în al doilea rând, sunt
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prea puțini misionari care merg pe
prima linie. De fapt, există un procent foarte mic (10%) de misionari
despre care se spune că lucrează
în rândul unui grup neatins de
oameni, în timp ce aproape 90%
lucrează printre cei deja convertiți.
Evanghelia trebuie să ajungă
la toți oamenii. Suntem invitați:
„Duceți-vă în toată lumea și
propovăduiți Evanghelia la orice
făptură.” (Marcu 16:15). Isus le-a
dat ucenicilor porunca directă de a
merge și a învăța în multe locuri. În
primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu fusese împărtășit printre
oile pierdute ale lui Israel, dar apoi
misiunea a fost extinsă. Isus nu numai că poruncește acest lucru, ci în
puterea Sa divină, El dă autoritatea
de a merge în lume și de a predica
Evanghelia tuturor oamenilor.
La fel ca ucenicii din pasajul
nostru din Scripturi, și noi am fost
învățați adevărul și astfel suntem
trimiși să:
1. Predicăm Evanghelia
2. Săvârșim minuni
3. Confirmăm (întărim) Cuvântul lui Dumnezeu. Ne este dată
porunca clară să mergem în lume și
să răspândim Evanghelia.
Apostolul Pavel exclamă: „Dacă
vestesc Evanghelia, nu este pentru
mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; și vai de mine, dacă
nu vestesc Evanghelia!”
(1 Corinteni 9: 16).
Bărbații și femeile lui Dumnezeu nu devin pastori, predicatori,
instructori ai școlii de Sabat etc.,
în scopul obținerii unui titlu sau
pentru recunoaștere personală.
Binecuvântările de a împărtăși
cunoștințele, de a-i îndruma pe
ceilalți și de a-i privi crescând sunt
suficiente în sine. Slavă și recompense ne așteaptă în împărăția
cerurilor.
„Propovăduiește Cuvântul,
stăruie asupra lui la timp și ne la
timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu
toată blândețea și învățătura.” (2
Timotei 4:2). Misiunea lui Timotei
era să propovăduiască Cuvântul
lui Dumnezeu nu numai membrilor bisericii sale, în timp ce aceștia
așteptau cu nerăbdare un cuvânt
de la Domnul („la timp”), ci și celor
care s-ar putea să nu fie gata sau

dispuși să primească cuvântul lui
Dumnezeu („ne la timp”).
Un bun exemplu de predicare
„la timp” este atunci când oamenii
te întâmpină din toată inima să le
împărtășești adevărul. „Ne la timp”
seamănă mai mult cu predicatorul
de stradă sau cu evanghelistul care
îndrăznește să se angajeze într-o
slujbă la închisoare sau să predice
în locurile de joacă din interiorul
orașelor sau prin intermediul social
media. Aceasta este ne la timp, unde
mai mult decât probabil cei din jur
nu sunt foarte interesați de Cuvântul lui Dumnezeu.
Cum procedăm? Putem învăța
multe de la cei în vârstă — acei
profesori remarcabili care au impact asupra generațiilor următoare
— precum și să învățăm din Exemplul perfect, Isus Hristos Însuși.
Hristos este calea, adevărul și
viața (Ioan 14: 6), care ne iubește și
a murit pentru noi. El ne îndeamnă să înălțăm numele Său tuturor
celor care vor asculta prin cuvintele
pe care le rostim și viața pe care o
trăim, aducând roade prin credință
(Evrei 11: 1), pentru că „fără fapte”,
„credința este moartă” (Iacov 2:26).
Majoritatea învățătorilor din
zilele lui Hristos s-au concentrat
în principal pe aspectele intelectuale ale unui subiect, dar Isus s-a
adresat întregii ființe a audienței
Sale, invitându-i să ia o decizie
în favoarea lui Dumnezeu. (Vezi
Marcu 1:22.) El a învățat adevărul,
pentru că El este Adevărul.
Astăzi, deoarece informațiile
sunt atât de ușor accesibile în cărți
și pe internet, această generație
presupune că poate învăța tot ce
este de știut despre viață din școli
și din cercetările online. Cu toate
acestea, unele dintre cele mai bune
și cele mai valoroase lecții din viață
nu provin din obiecte neînsuflețite
— ci mai degrabă de la oameni
care au trăit mai mult decât noi.
„Să te scoli înaintea perilor albi și
să cinstești pe bătrân. Să te temi de
Dumnezeul tău: Eu sunt Domnul.”
(Leviticul 19: 32). Unul dintre cele
mai bune versete despre învățarea
de la cei mai în vârstă decât noi se
găsește în Psalmii 141: 5: „Să mă lovească cel neprihănit, va fi bunătate;
și să mă mustre, va fi untdelemn
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ales, care nu îmi va sparge capul;
căci rugăciunea mea de asemenea
continuă în nenorocirile lor” (engl.
KJV, rom. BTF). Sună dureros
nu-i așa? Dar toți au nevoie să fie
corectați uneori și noi cu siguranță
nu suntem excepția. Vârsta le aduce
bătrânilor nu numai înțelepciune,
dar și istorisiri, experiențe și
cunoștințe biblice pentru noi.

IMPORTANȚA PAGINILOR
TIPĂRITE
Este foarte important să luăm
în considerare puterea paginilor
tipărite. De fapt, arta înregistrării
principiilor lui Dumnezeu pentru
a avea o referință a început foarte
devreme; Îl vedem pe Dumnezeu
Însuși scriind cele Zece Porunci
pe tablele de piatră de pe Muntele
Sinai. Știm, de asemenea, că prima
carte, tipărită într-un număr mare
de ediții, a fost Biblia.
După apariția tiparului, tehnologia a evoluat și cuvântul scris a început să se răspândească într-un ritm
mult mai rapid. Odată cu avansarea
tipăririi cu presă în secolul al XV-lea
și a suporturilor electronice, care
includeau telegraful și telefonul în
secolul al XVIII-lea, biserica a început să vadă un nou tip de audiență
care ar putea fi numit cel mai bine
audiența „la cerere”.
În cartea Evanghelizarea prin
literatură, aflăm că până și fragmentele publicațiilor pline de adevăr sunt prețioase și fiecare linie
de tipărituri care conține adevărul
prezent este o comoară sacră. Cine
poate estima influența pe care o pagină ruptă, care conține adevărurile
mesajului celui de-al treilea înger, o
poate avea asupra inimii unui căutător după adevăr? „Să ne amintim
că este întotdeauna cineva care ar
fi bucuros să citească toate cărțile și
revistele de care ne putem lipsi noi.
Fiecare pagină este o rază de lumină din ceruri, care să strălucească
la drumuri și la garduri, revărsând
lumină pe calea adevărului.” 4

ALT TIP DE AUDIENTĂ
Pe lângă publicațiile scrise sau
tipărite, au existat și alte forme de
public care includ următoarele:
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a) Audiența live, față în față:
majoritatea slujirilor au loc, de fapt,
față în față. Isus a slujit în fața unui
public prezent. În biserica timpurie, predicile, sesiunile de rugăciune, ședințele evanghelice, sesiunile
de consiliere și alte tipuri de slujire
aveau loc de obicei în fața unui
public în direct, prezent.

Chiar și pentru bisericile cu o
prezență mare, biserica locală
găzduiește un credincios sau un
căutător doar timp de 1-3 ore pe
săptămână. Cu toate acestea, adunarea dumneavoastră și toți cei pe care
membrii ei îi cunosc, își petrec o parte din ce în ce mai semnificativă din
orele de veghe conectați la internet.

b) Audiența transmisiunilor
publice, care a luat ființă odată cu
apariția tehnologiei radio și TV.

TRĂIND ÎNTR-O LUME
DIGITALĂ

c) Audiența online, când
tehnologia internetului a permis
mediatizarea online și a dat naștere
publicului online care folosește internetul pentru a obține informații.
d) Audiența conectată care a
apărut din combinația de social
media și tehnologia mobilă.
Acest din urmă public, audiența
conectată, este eroul poveștii noastre și subiectul central pentru restul
acestei lecturi.

AR TREBUI SĂ FOLOSIM
MEDIILE SOCIALE PENTRU EVANGHELIZARE
Isus ne-a cerut să mergem în
toată lumea și să facem ucenici din
toate neamurile — și pentru a face
acest lucru în lumea noastră digitalizată, nici măcar nu trebuie să vă
părăsiți casa. Acum putem începe să
ajungem și să învățăm lumea printrun dispozitiv pe care îl ținem în
mână sau printr-un mic computer pe
care-l ținem pe genunchi. Lumea s-a
schimbat și avem mari oportunități
pentru biserică.
De-a lungul istoriei, metoda
prin care biserica a realizat Marea
Misiune a fost pusă în mișcare prin
tehnologie. Pentru apostolul Pavel,
era sistemul rutier roman.5 Pentru
Reformă, era tipografia. Pentru noi
astăzi, este puterea internetului
în palma mâinii aproape tuturor
membrilor bisericii voastre și,
cu siguranță, a aproape tuturor
bărbaților, femeilor și copiilor din
cartierul bisericii voastre.
În unele părți ale planetei, în special în America de Nord, prezența la
biserică este în general în declin.
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Când spunem „lumea digitală”, subliniem faptul că aproape
întreaga lume este conectată la
tehnologia digitală. Adweek raportează că atenția consumatorului se
schimbă de la televizor la dispozitive mobile și social media. Oamenii
se conectează online mai multe ore
pe zi decât sunt implicați făcând
aproape orice altă activitate. Aici își
petrece viața cultura noastră — și
aceasta este noua frontieră care
oferă oportunități pentru prezența
Veștii Bune a lui Isus Hristos, care
ne schimbă viața.
Cercetătorul Jason Mander la
Global Web Index a publicat recent că
numărul total de ore petrecute online
prin intermediul computerelor,
laptopurilor, telefoanelor mobile și
tabletelor a crescut de la 5,5 ore pe zi
în 2012 la 6,5 ore pe zi în 2016. Printre
principalii factori ai acestui angajament online sunt rețelele de socializare. Potrivit cercetărilor lui Mander, o
persoană obișnuită petrece două ore
în fiecare zi pe rețelele de socializare
precum Facebook, Twitter și Instagram; iar acest număr crește an de an.
Să ne îndreptăm privirea asupra
unor statistici care ilustrează cât de
crucială este social media pentru
creșterea bisericii, cât de puțin
profită în prezent bisericile de acest
avantaj și modalitățile cheie pentru
a vă ajuta să vă construiți (sau să
remediați) strategia de socializare.
Cercetările făcute de Barna Group
arată că în 2017, mai mult de jumătate
dintre cititorii Bibliei au folosit internetul (55%) sau un smartphone (53%)
pentru a accesa textele biblice — o
creștere semnificativă față de 2011
(37%, respectiv 18%).6 Oamenii folosesc internetul și rețelele de socializare ca parte a rutinei lor de închinare
într-un număr din ce în ce mai mare.

Apoi, este nevoie să avem o prezență
activă pe rețelele de socializare pentru
a profita de acest fapt, deoarece acolo
este o mare parte a publicului nostru.
Un alt studiu a constatat că
aproape 70% dintre biserici oferă
Wi-Fi personalului și oaspeților.7
Dacă o biserică nu oferă Wi-Fi, ar
putea să-i îndepărteze pe oaspeți.
Ghidul de marketing nonprofit
indică faptul că mai mult de 70%
dintre comunicatorii nonprofit
consideră că social media este unul
dintre cele mai importante canale
de comunicare.8 Potrivit raportului
2016 al Ghidului de marketing nonprofit, 71% dintre profesioniștii în
comunicare nonprofit consideră că
social media este unul dintre cele
mai importante canale ale acestora,
depășit doar de site-ul lor (80%).
Prin urmare, dacă un pastor vrea săși promoveze biserica cu succes și să
crească numărul de membri, rețelele
de socializare nu mai sunt un „lucru
frumos de avut”, ci o linie esențială
de comunicare.
Aproape 85% dintre biserici
folosesc Facebook.9 Ideea este că
Facebook este regele instrumentelor de socializare ale bisericii.
Dacă biserica nu are un profil
Facebook configurat, aceasta ar
trebui să fie o prioritate cheie. O
pagină de Facebook nu oferă doar
membrilor dumneavoastră un
loc de interacțiune între ei — vă
oferă, de asemenea, acces la o rețea
de comunități active online, unde
puteți obține idei și pune întrebări.
Doar aproximativ 15% dintre
biserici folosesc Twitter și Instagram. Potrivit Statista, Instagram
are mai mult de 800 de milioane
de utilizatori, iar Twitter avea
aproximativ 330 de milioane de
la sfârșitul anului 2017. Acesta
este un public uriaș pe care să îl
accesăm.
Aproximativ 51% dintre biserici susțin că cel puțin un membru
al personalului înregistrează în
mod regulat bloguri sau postări pe
rețelele de socializare.10 Postarea
consecventă este crucială pentru
succesul rețelelor de socializare,
dar vestea bună este că postarea pe
rețelele de socializare este ușoară;
practic oricine poate face acest lucru cu câteva îndrumări inițiale.
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62% dintre biserici folosesc
rețelele de socializare pentru a se
conecta cu persoane din afara
congrega-ției lor, în timp ce un
număr și mai mare, 73% folosesc
social media pentru a interacționa
cu congregația lor.11
Social media este o linie de salvare pentru comunitatea din exterior și trebuie să o folosim dacă vrem
ca bisericile noastre să prospere și
să crească.

DU-TE UNDE
SE AFLĂ OAMENII
DIN ERA DIGITALĂ
„Evanghelizarea este un proces
de aducere a Evangheliei la oameni, în special la tineri (Generația
Z),12 acolo unde sunt, nu acolo
unde ați dori să fie... Când Evanghelia ajunge la un popor acolo
unde el se află, răspunsul lor la
Evanghelie este biserica într-un loc
nou. ”13
Este uluitor cât de repede se pot
schimba lucrurile într-un singur an,
iar 2019 are o serie de statistici surprinzătoare asupra cărora să reflectăm. Să
analizăm statisticile pentru 2019:

Canal Social

Utilizatori activi
lunar 1

Facebook

2, 27 miliarde

Twitter
Instagram
LinkedIn

326 milioane
1 miliard
260 milioane

Pinterest
Snapchat
You Tube

peste 250 milioane
255 milioane
1,9 miliarde

Reddit
WhatsApp
Flickr

peste 330 milioane
1,5 miliarde
peste 90 milioane

Wechat
Weibo
Telegram

1,08 miliarde
446 milioane
200 milioane

Viber
Messenger

260 milioane
1,3 miliarde14

Având în vedere statisticile de
mai sus, nu putem nega beneficiul
incredibil al utilizării instrumente-

lor de socializare pentru a răspândi
Evanghelia printre membri proprii ai
bisericii și pentru a atrage noi membri prin promovarea evenimentelor.

SOCIAL MEDIA ȘI BISERICA: PARTEA BUNĂ ȘI
PARTEA REA
Puncte forte: împrăștierea rapidă a informațiilor către un public
larg.
Dezavantaje: poate consuma prea
mult timp și poate fi o distragere
inutilă sau, mai rău, un instrument
pentru a promova negativitatea,
cuvinte murdare, bârfele, calomniile,
știrile negative și veștile rele.
Totuși, beneficiile pozitive ale
rețelelor de socializare depășesc
negativele și prezintă o oportunitate
extraordinară de a promova Evanghelia, pe care Hristos a stabilit-o ca
fiind transmisă în societate. Cheia
este să nu ignorăm provocările și să
intrăm orbește — ci mai degrabă să
fim înțelepți ca șerpii și inofensivi ca
porumbeii.
Prin urmare, îi revine bisericii
să folosească această invenție remarcabilă și să îndepărteze lumina
reflectoarelor de la Satan, care ar
dori să domine această tehnologie fabuloasă prin răspânditori
de lucruri fără valoare. Pentru a
face acest lucru, este urgent să
planificați, să cercetați și să vă
rugați. „Inima omului se gândește
pe ce cale să meargă, dar Domnul îi
îndreaptă pașii.” (Proverbe 16:9).
Dacă alegem să ne aventurăm în
această lume a rețelelor digitale, putem învăța cum biserica noastră poate
folosi cel mai bine rețelele de socializare numai pentru bine. Există numeroase bloguri, site-uri web și chiar
companii care pot ajuta bisericile cu
cele mai bune practici din rețelele de
socializare sau cu aspectul tehnic al
obținerii și menținerii unui profil.
Ar putea bisericile noastre să-și
permită costurile unei lucrări pe
internet? Da, dacă este o prioritate.

DÂND DIN BOGĂȚIA LUI
Lucrarea lui Dumnezeu urmează acum să avanseze rapid și, dacă
poporul Său va răspunde chemării
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Sale, El îi va face pe posesorii de
bunuri dispuși să doneze din mijloacele lor și astfel va face posibilă
îndeplinirea lucrării Sale. „Credința
în Cuvântul lui Dumnezeu îl va
pune pe poporul Său în posesia
bunurilor care îi vor permite să
lucreze marile orașe care așteaptă
solia adevărului.” 15 (Vezi 1 Timotei
6: 17-19).
„Nu trebuie să ne cheltuim banii
pe lucruri care nu sunt esențiale.
Dumnezeu cere ca fiecare dolar
disponibil să fie dat lucrării de a
deschide noi câmpuri pentru intrarea mesajului Evangheliei și de a
diminua munții de dificultate care
caută să închidă lucrarea noastră
misionară. ”16
Banii noștri sunt capitalul
încredințat de Domnul. Ar trebui
să fie menținut gata să răspundă la
chemări din locurile în care Domnul are nevoie de el.

CONCLUZIE
Social media este din ce în ce
mai răspândită în societatea noastră și continuă să aibă un impact
asupra modului în care oamenii comunică. Nu este o simplă
tendință care va dispărea — este
aici pentru a rămâne. Cu majoritatea copleșitoare a populației
lumii acum online, este mandatul
bisericii din secolul XXI să folosească acest „amvon mondial” pentru
marele mesaj al lui Isus Hristos
care ne schimbă viața — cu cât mai
devreme cu atât mai bine.
Să publicăm cu creativitate,
îndrăzneală și cu aceste noi instrumente uimitoare în mâinile noastre
pentru a împărtăși cele mai bune
știri din lume cu mai mulți oameni
ca niciodată. Așa cum a făcut Isus,
să devenim întruchiparea — regăsindu-ne alături de oameni oriunde
s-ar afla. Cuvântul devine digital și
își face sălașul în felul acesta. „La
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu
putință”; „La Dumnezeu nimic nu va
fi imposibil” (Matei 19:26; Luca 1:37).

(Referințe: la pagina 23)
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A sosit timpul
Pământul și oamenii gem și suspină
Suferință domnește, întuneric în toate.
Dar noi nu vorbim, deși avem lumină
Suntem doar câini muți, ce nu vor să latre.
Să nu vorbesc când trebuie vorbit
E ca și cum aș fi un criminal.
Toți oameni-au nevoie de-adevăr
Și-a spune chiar când e momentul, e vital.
Căci tot ce are lumea e-amăgire
Distracții, muncă, teamă agitată.
Dar Domnul nostru va veni-n mărire
În cea mai sumbră oră-ntunecată.

Să nu omitem să vestim solia
Chiar Dumnezeu ne-a dat acest sfânt rol.
Nu avem scuze, ci doar datoria
De-a spune adevărul salvator.
Dificultățile se-ntrezăresc în zare
Și căile ne par fără acces
Dar Domnul ne promite ajutoare.
Zorind cu-ncredere, avem succes.

Să ne rugăm la Domnul cu credință,
Să ne dea har și sfântă-nțelepciune
Ca să lucrăm cu drag și sârguință
Pentru-a grăbi venirea Lui în lume.

Noi știm că timpul este pe sfârșit
Că trăim poate clipa de-ncheiere,
Și-avem promis un dar neprețuit:
Ploaia târzie ce ne dă putere.
Deși am obosit și ne e greu
Să privim țintă doar înspre lumină.
Să implorăm mereu pe Dumnezeu
Să ne ajute și să ne susțină.
Călătoria s-a lungit și truda
Ne-a-mpovărat și ne-a descurajat.
Dar mâna lui Isus ne stă întinsă,
Ne dă puteri, ne-ajută ne-ncetat.
Privește bucuria ce-o să ai
La întâlnirea-n cer cu cei salvați
Cei cărora solia astăzi le dai
Și-i vrei pe toți de moarte liberați.
Doar crucea Lui ne dă eliberare
Doar El ne mântuiește de păcat
Prin El în cer avem cu toți intrare
Și-L vom slăvi că ne-a răscumpărat.
Avem acum o slabă licărire
Despre a harului măreață zi.
Dar bucuroși, cu teamă și uimire,
Pe Domnul față-n față-L vom privi.
Autor: (în engleză) Barbara Montrose
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