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Editorial
Pregatirea prelegerii si scopul ei

Educatie
Vineri, 7 decembrie – Educatia este dezvoltarea
facultatilor fizice, mentale si spirituale.

Aducând suflete la Hristos
Sabat, 8 decembrie – Scolile noastre de Sabat nu sunt
cu nimic mai putin decât societati biblice.

Binecuvântarile administrarii
Duminica, 9 decembrie – De la administratori se
pretinde sa fie gasiti credinciosi.

Tineretul - o mostenire pretioasa
Miercuri, 12 decembrie – Frati si surori, nu va tineti la
distanta de scumpii tineri.

Lucrarea de binefacere sociala
Vineri, 14 decembrie – Toti cei care sunt în lipsa
dureroasa sunt semenii nostri.

Publicând Adevarului Prezent
Sabat, 15 decembrie – Literatura noastra ar trebui
multiplicata si raspândita ca frunzele toamna.

Semanând semintele adevarului prezent
Duminica, 16 decembrie – Noi trebuie sa ne facem
lucrarea, lasând rezultatele pe seama lui Dumnezeu.

Lucrare
Stapânul pledeaza pe lânga fiecare dintre noi: “Fiule,
mergi si lucreaza astazi în via mea” (Matei 21:28).

Publicatie oficiala a Bisericii Adventistilor de Ziua a Saptea    2001 Saptamâna de rugaciune
         Miscarea de Reforma
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“În planul de mântuire fiecarui suflet
îi este rânduit un loc. Fiecarui om îi este

încredintata lucrarea lui. Nimeni nu poate
fi un membru al trupului lui Hristos si sa
fie totusi inactiv. Diferitele directii ale

lucrarii sunt încredintate la diferiti
oameni, dupa capacitatile fiecaruia…

Lucratorii trebuie sa actioneze concertat,
fiecare din ei controlati de puterea divina,

depunând eforturi neîmpartite de a-i
atrage pe cei din jurul lor la Hristos. Toti

trebuie sa se miste ca piese ale unei
masinarii bine reglate, fiecare piesa
fiind dependenta de cealalta, fiind

totusi distincta în actiune.”

The Signs of the Times, 7 februarie 1900.
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P rimul an al noului mileniu
tocmai este pe cale de a se
încheia. Foarte putini oameni
din trecut si-au imaginat vreodata

ca o sa ajungem secolul XXI si iata ca acum
primul lui an este pe punctul de a se încheia. Îi
multumim lui Dumnezeu pentru îndurarea,
calauzirea si protectia Sa în timpul anului 2001.

Subiectele pentru aceasta saptamâna de
rugaciune sunt variate. Dupa cum s-a hotarât
de catre Consiliul Conferintei Generale,
secretarii de departamente au pregatit articole
despre lucrarea în diferitele lor departamente.
Desi nu exista o tema definita pentru aceasta
Saptamâna de Rugaciune, credem ca soliile
cuprinse în aceste prelegeri sunt adecvate si la
timp potrivit.

Îi rugam pe toti fratii si surorile noastre sa
faca pregatiri speciale pentru aceasta
Saptamâna de Rugaciune si toti slujbasii ar
trebui sa ia masuri ca fiecare membru al
bisericii sa primeasca soliile continute în
prelegeri. Acei care sunt izolati, bolnavi,
vârstnici si toti acei care nu sunt în stare sa se
strânga la biserica, n-ar trebui lipsiti de
binecuvântarea acestui eveniment. Unii dintre
noi ar trebui sa-i ajutam, vizitându-i personal
pentru a împartasi soliile împreuna cu ei.

Se recomanda ca pe Sabatul din 15
decembrie , acei care pot sa posteasca sa
foloseasca aceasta ocazie pentru a-si dedica
timpul de masa rugaciunilor si cererilor. Ar
trebui sa ne amintim ca sunt multi care au
nevoie de rugaciunile noastre, cum ar fi cei ce
sunt bolnavi, ca si unii care sunt în pericol de
a se îndeparta de Domnul. Rugaciunile noastre

ar trebui sa fie aduse în special pentru acei tineri
care s-au abatut de la turma, ca Duhul Sfânt
sa-i convinga si ei sa se întoarca. Sa urmam
toti sfatul dat în urmatoarea marturie:

“Domnul sa binecuvânteze plin de îndurare
poporul Sau în timpul acestei Saptamâni de
Rugaciune. Fie ca toate relele sa fie îndreptate,
toate pacatele marturisite si iertarea sa fie scrisa
în dreptul numelor voastre în cartile din ceruri.
Membrii fiecarei comunitati, ai fiecarei familii
sa-L caute pe Domnul si sa-si umileasca
sufletele înaintea Lui. Pe cât posibil sa curatam
calea Împaratului de tot gunoiul cu care am
blocat-o.” The Review and Herald, 9
decembrie 1890.

Duminica, 16 decembrie, în ultima zi a
Saptamânii de Rugaciune, se va strânge un dar
special de multumire. Acesta va fi folosit pentru
misiunile nevoiase din diferite parti ale lumii.
Acest dar ar trebui sa fie un dar de jertfa, diferit
de darurile obisnuite care se strâng saptamânal.
Dumnezeu a promis daruitorului voios
binecuvântari bogate de sus. Dupa cum puteti
vedea, acest numar al revistei The Reformation
Herald este o editie speciala. Ocazia
Saptamânii de Rugaciune ar trebui apreciata
într-un asemenea mod, încât toate aceste
pregatiri mentionate sa fie facute dinainte, în
special pentru a oferi cauzei Domnului o
donatie substantiala. Nevoile misionare sunt
multe si apelam la voi sa ajutati substantial
lucrarii mondiale.

Fie ca aceasta saptamâna de rugaciune sa
aduca fiecaruia dintre fratii nostri o mare
încurajare si speranta de a ajunge curând în
Canaanul ceresc.

Fratii vostri din Conferinta Generala

E D I T O R I A L

Sãptãmâna de Rugãciune
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I deile noastre despre
educatie sunt prea
înguste si prea joase.
Este nevoie de un

orizont mai larg, de o tinta mai
înalta. Adevarata educatie
înseamna mai mult decât urmarea
unui anume curs de studiu.
Înseamna mai mult decât o
pregatire pentru viata de acum. Ea
are de a face cu întreaga fiinta si
cu întreaga perioada de existenta
posibila pentru om. Ea este
dezvoltarea armonioasa a puterilor
fizice, mentale si spirituale. Ea îl
pregateste pe student pentru
bucuria serviciului în aceasta lume
si pentru bucuria mai înalta a
serviciului mai vast din lumea
viitoare. 1

Educatia în camin

Societatea viitoare depinde de
educatia si instruirea tinerilor de
astazi. Parinti, o lucrare solemna
zace asupra voastra. Cea mai mare
putere, evanghelia eficienta, are ca
efect o familie bine ordonata si
bine disciplinata. Copiii nu trebuie
tratati ca papusi, facute sa fie
îmbracate si dezbracate – idoli,
asupra carora sa se faca exces de
afectiune si indulgenta si jertfirea
de sine a parintilor sa slujeasca
impulsurilor lor.

Ei trebuie sa învete sa se supuna
în guvernarea familiei. 2

Parinti, amintiti-va ca familia
voastra este o scoala în care copiii
vostri trebuie sa fie pregatiti pentru
caminul din cer. Lipsiti-i de orice
altceva, dar nu de educatia pe care
trebuie s-o primeasca în cei mai
fragezi ani ai lor. Nu îngaduiti nici
un cuvânt de iritare. Învatati-i pe
copiii vostri sa fie amabili si
rabdatori. Învatati-i sa se
gândeasca la altii. Astfel îi pregatiti
pentru lucrarea mai înalta în
lucrurile religioase. 3

Caminul este prima scoala a
copilului. Dumnezeu îi va socoti
responsabili pe acei parinti, care
nu-si disciplineaza copiii
îndeacord cu instructiunile Sale.
Parintii trebuie sa-L caute pe
Dumnezeu cu seriozitate si sa-L
asculte si ei trebuie sa pretinda
ascultare de la copiii lor. Sa nu
credeti ca puteti sa va neglijati
copiii si apoi sa le oferiti siguranta
lor viitoare trimitându-i la scoala
[bisericeasca] si la Scoala de Sabat.
Dumnezeu va cheama sa va faceti
lucrarea care a fost neglijata. În
camin practicati cumpatarea în
toate lucrurile. Si sustineti
profesorii care încearca sa dea
copiilor vostri o adevarata
educatie. 4

Multi parinti încredinteaza
lucrarea de câstigare a copiilor lor
pentru Hristos predicatorului sau
instructorului Scolii de Sabat, dar
facând aceasta ei îsi neglijeaza
responsabilitatea data lor de

Dumnezeu. Educarea si instruirea
copiilor lor pentru a fi crestini este
cel mai înalt serviciu pe care
parintii îl pot aduce lui Dumnezeu. 5

Tatilor si mamelor li s-a
încredintat modelarea mintii
copiilor lor. Este privilegiul lor
sa-i ajute pe copiii lor sa
dobândeasca acea cunostinta pe
care o pot duce cu ei în viata
viitoare. Dar, din anumite motive,
multor parinti nu le place sa dea
copiilor lor o instruire religioasa.
Ei îi lasa sa culeaga în Scoala de
Sabat cunostinta pe care ar trebui
sa le-o acorde ei cu privire la
responsabilitatea lor fata de
Dumnezeu. Asemenea parinti
trebuie sa înteleaga ca Dumnezeu
doreste ca ei sa-si educe,
disciplineze si instruiasca copiii
lor, tinând tot timpul înaintea lor
faptul ca ei îsi formeaza caractere
pentru viata prezenta si viitoare.6

Dumnezeu a facut un privilegiu
si o datorie a parintilor din a deveni
împreuna-lucratori cu El în
educarea si instruirea copiilor lor.
Parintii sunt responsabili, într-o
mare masura, pentru caracterul pe

Vineri, 7 decembrie 2001

Educaþie
COMPILATIE DIN SCRIERILE
E.G. WHITE
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care îl dezvolta copiii lor. Ar fi bine
ca fiecare tata si mama sa aiba grija
ca în propriul lor camin sa fie un
câmp misionar în care sa poata lucra
uniti pentru mântuirea sufletelor
pretioase încredintate grijii lor.7

Rolul tatalui

Tatal trebuie sa întretina o
relatie atât de apropiata cu
Dumnezeu, încât sa-si dea seama
de datoria lui de a lua masuri ca
membrii familiei lui sa primeasca
o educatie si o instruire care sa-i
pregateasca pentru viata viitoare
nemuritoare. Copiii lui trebuie sa
fie învatati principiile cerului. El
este preotul caminului sau,
responsabil înaintea lui Dumnezeu
pentru influenta pe care el o
exercita asupra fiecarui membru al
familiei sale.8

“N-am timp,” spune tatal, “n-
am timp pentru instruirea copiilor
mei, n-am timp pentru bucurii
sociale si de familie.” Atunci nu ar
trebui sa luati asupra voastra
responsabilitatea unei familii. Prin
retinerea de la ei a timpului care le
apartine de drept, voi îi rapiti de
educatia pe care ar trebui s-o
primeasca din mâinile voastre.
Daca aveti copii, aveti de facut o
lucrare împreuna cu mama, în
formarea caracterelor lor.9

Datoria tatalui fata de copiii Sai
ar trebui sa fie unul din primele sale
interese… Daca tatal doreste ca fiii
sai sa dezvolte caractere
armonioase si sa fie o onoare
pentru el si o binecuvântare pentru
lume, el are de facut o lucrare
speciala. Dumnezeu îl considera
responsabil pentru acea lucrare. În
marea zi a socotelii va fi întrebat:
Unde sunt copiii pe care i-am
încredintat grijii tale ca sa-i educi
pentru Mine, ca buzele lor sa
vesteasca laudele Mele si vietile lor
sa fie ca o diadema de frumusete
în lume si ei sa traiasca pentru a
Ma onora în toata vesnicia?10

Mama, un educator

Mama este într-o scoala
continua în educarea copiilor ei. În
timp ce îi învata pe copiii ei, ea
însasi învata zilnic. Lectiile pe care
le da copiilor ei în stapânire de sine
trebuie sa fie practicate de ea
însasi. În a avea de a face cu diferite
minti si temperamente ale copiilor
ei, ea are nevoie de puteri percep-
tive ascutite, altfel este în pericol
de a judeca gresit si a-i trata
partinitor pe copiii ei. Ea ar trebui
sa practice legea bunatatii în viata
ei de camin daca doreste sa aiba
copii politicosi si amabili.1 1

Educatia copiilor nostri începe
în camin. Mama este primul lor
învatator.12

Dumnezeu a dat mamei, în
educarea copiilor ei, o respon-
sabilitate mai presus de orice
altceva. Ea are o datorie
individuala pe care semenii ei n-o
pot împlini pentru ea. Daca ea face
aceasta lucrare pentru a-L glorifica
pe Dumnezeu, ea nu va urma calea
populara si va trebui sa stea
împotriva obiceiurilor populare.1 3

Mamelor, în loc de a cauta sa
dati fiicelor voastre o educatie
muzicala, instruiti-le în aceste
directii folositoare care au cea mai
apropiata legatura cu viata si
sanatatea. Învatati-le toate tainele
gatitului. Aratati-le ca aceasta este
o parte a educatiei lor si esentiala
pentru ca ele sa poata deveni
crestine. Daca mâncarea nu este
pregatita într-un mod sanatos si
gustos, nu poate fi transformata în
sânge bun care sa întareasca
tesuturile consumatoare.14

Lipsa educatiei în camin
afecteaza biserica

Copiii care sunt mult bagati în
seama si tolerati devin egoisti,
stricti si dictatori. Ei asteapta sa fie
favorizati si sa primeasca mult de

la altii, în timp ce ei nu dau nimic
în schimb. Copiii cu caractere ce
sunt formate cu aceste defecte
serioase nu pot fi fericiti. Ei poarta
din copilarie pâna la tinerete
caracterele lor sucite de o
disciplina gresita si experienta lor
religioasa este afectata de educatia
si disciplina lor din copilarie. Acest
defect este vazut si simtit
deplorabil în biserica si în geloziile
de la vârsta batrânetii.15

Unii dintre saraci au fost zelosi
sa participe la fiecare conferinta,
luând cu ei întreaga lor familie,
petrecând un numar de zile pentru
a ajunge la locul de adunare si apoi
împovarându-i cu copiii lor
neascultatori pe acei care au
organizat adunarea.

Acestia n-au fost de nici un
ajutor la adunari si n-au manifestat
nici un semn ca ar fi avut vreun
folos din adunare. Ei pareau sa aiba
un spirit nepasator si de lenevie
care era o paguba pentru cauza. În
acest fel a fost irosit timpul pretios
pentru care ei erau raspunzatori si
în vremea rece ei trebuia sa sufere
daca n-ar fi fost ajutati de fratii
lor.16

Câteva asemenea cazuri de
copii neascultatori si prefacuti ar
face mult în directia nimicirii
oricarei autoritati în scoala si în
coruperea tinerilor din biserica
noastra.17

Va triumfa Satana întotdeauna
fiindca parintii Îl reprezinta gresit
pe Dumnezeu urmând planuri
lumesti si nemanifestând puterea
lui Hristos curatitoare de inimi?
Întreaga biserica sufera când copiii
unei familii sunt neascultatori.18

Uneori se descopere ca scoala
a fost întemeiata într-o comunitate
unde elementele dezordonate
dintre copii fac lucrarea foarte
dificila. Copiii care n-au primit o
instruire corespunzatoare în camin
vor produce mult necaz în scoala
si prin rautatea lor vor întrista
foarte mult inima profesorului.19
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Adesea un copil nedisciplinat a
tulburat pacea si armonia unei
comunitati si a incitat o natiune la
murmur si razvratire.20

Când copiii sunt neconvertiti,
neglijenti, nesocotiti, neevla-
viosi, ei îsi influenteaza tovarasii
de joaca sa apuce pe aceeasi cale
de necredinta. Parintii sa se
gândeasca la aceasta întrebare:
Ce poate fi de o importanta
suficienta pentru a pretinde
timpul si influenta voastra asa
încât sa va neglijati instruirea
familiilor voastre, când, prin
lipsa instruirii, ei devin agentii
lui Satan, vrajmasii adevarului si
ai dreptatii?

Ei îsi înalta inimile în mândrie
si stau sfidatori fata de fiecare efort
facut de a-i câstiga la Hristos. Ce
spectacol trist pentru lume sunt
copiii neconvertiti care frec-
venteaza bisericile noastre!21

Scolile din biserica

În planuirea pentru educarea
copiilor lor în afara caminului,
parintii ar trebui sa-si dea seama
ca nu mai este sigur a-i trimite la
scolile publice si ar trebui sa
încerce sa-i trimita la scolile unde
vor dobândi o educatie bazata pe
o temelie scripturistica. Asupra
fiecarui parinte crestin zace
obligatia solemna de a da copiilor
sai o educatie care-i va conduce

sa câstige o cunostinta a Domnului
si sa devina partasi ai naturii di-
vine prin ascultarea de voia si de
calea lui Dumnezeu.22

Ar trebui începute acum scoli
sub profesori evlaviosi pentru ca
biserica sa-i poata educa într-un
mod corespunzator pe tineri.
Dumnezeu este întristat ca am
neglijat aceasta atâta vreme. El
doreste ca noi sa ne caim si sa ne
întoarcem la El cu toata inima si
sa rascumparam vremea. În timp
ce ar trebui sa depunem eforturi
serioase pentru masele de oameni
de pretutindeni din jurul nostru si
sa împingem lucrarea în câmpuri
straine, totusi nici o cantitate de
munca în aceasta directie nu ne
poate scuza pentru neglijarea
educatiei propriilor nostri copii si
tineri. 23

În fiecare comunitate este
nevoie de o scoala a bisericii.
Daca sunt doua sau trei comunitati
mici apropiate, acestea ar trebui
sa se uneasca în întretinerea unui
învatator care sa le poata da
copiilor o adevarata educatie.24

Când sunt bine conduse,
scolile biseric ii vor fi mijlocul de
înaltare a standardului adevarului
în locurile unde sunt întemeiate;
caci copiii care primesc o educatie
crestina vor fi martori pentru
Hristos.25

Pericole în educatie

Efortul îndelungat si extins
facut pentru a dobândi o educatie
în carti este o greseala. Exista
pericolul de a stârni iubirea pentru
placere si distractie. Aceasta da
tinerilor o educatie care este
vatamatoare pentru sanatate si
nefolositoare si pe care Dumnezeu
n-o poate binecuvânta; fiindca ea
desparte gândurile de El si corupe
sufletul. Acei care primesc aceasta
instruire sunt oscilanti si
nehotarâti. Ei doresc acele lucruri
care nu sunt esentiale pentru
aceasta viata sau pentru viata
viitoare nemuritoare. Ei sunt plini
de îngâmfare si importanta de sine.
Daca nu vor fi complet trans-
formati în caracterul lor, ei nu vor
întelege si nu vor cunoaste
niciodata adevarul.26

Tinerii de astazi nu au dobândit
acea educatie si instruire care sa-i
conduca sa îmbrace întreaga
armura a lui Dumnezeu si sa fie în
stare sa reziste ispitei, depinzând
de Duhul Sfânt pentru a-i întari si
a le da putere sa lupte cu barbatie
luptele Domnului. Ei si-au format
obiceiul de a face ceva pentru a se
înalta si astfel sunt lasati în pro-
pria lor putere. Cuvintele lor,
spiritul si actiunile lor nu sunt dupa
asemanarea lui Hristos. Eul, eul,
eul este descoperit în toate lucrurile
cu care sunt în legatura.27

Unii se departeaza de credinta
ca rezultat al primirii din partea
lumii a ceea ce considera a fi o
‘educatie înalta’. Cuvântul lui
Dumnezeu, asa cum este, contine
chiar esenta adevarului. Cea mai
înalta educatie este pazirea legii lui
Dumnezeu.28

În preocuparea cu stiinta pe care
ai început s-o aperi, dai o educatie
care nu este sigura nici pentru tine,
nici pentru cei pe care-i înveti. Este
periculos sa influentezi mintile cu
stiinta vindecarii mintii.2 9

Facultãþile intelectuale, morale ºi fizice trebuie
cultivate ºi dezvoltate în mod egal, pentru ca sã
putem ajunge cel mai înalt standard în dobândirea
de cunoºtinþã.

- The Youth’s Instructor, 17 august 1899
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Alte directii în educatie

Este planul lui Dumnezeu ca
agricultura sa fie legata de lucrarea
sanatoriilor si scolilor noastre.
Tinerii nostri au nevoie de educatia
ce trebuie câstigata din aceasta
directie a lucrarii. Este bine si mai
mult decât bine – este esential – sa
se faca eforturi pentru a aduce la
îndeplinire planul Domnului în
aceasta privinta.30

Studentilor ar trebui sa li se dea
o educatie practica în agricultura.
Aceasta va fi de o valoare
inestimabila pentru multi în
lucrarea lor viitoare. Educatia care
trebuie obtinuta prin taierea de
pomi si în cultivarea pamântului ca
si în directiile literare este educatia
pe care tinerii nostri ar trebui sa
caute s-o obtina.31

Tâmplaria, fieraria, agricultura,
cel mai bun mod de a folosi cel mai
bine ceea ce produce pamântul –
toate aceste lucruri tin de educatia
care trebuie data tinerilor.32

La scoala vor veni multi tineri
care doresc o instruire în directiile
industriale. Instruirea în directiile
industriale ar trebui sa includa
contabilitate, tâmplarie si tot ce
tine de cultivarea pamântului.
Pregatirea ar trebui facuta de
asemenea pentru a învata fieraria,
vopsitoria, cizmaria, gatitul,
brutaria, spalatoria, reparatiile,
scrisul la masina si tiparitul.33

Autoinstruirea

Câteva ceasuri ar trebui
devotate în fiecare zi educatiei
folositoare în directiile de lucrare
care-i vor ajuta pe studenti sa
învete datoriile vietii practice care
sunt esentiale pentru toti tinerii
nostri. Dar acest lucru a fost dat
la o parte si au fost introduse
distractii care ofera doar exercitiu
fara a fi o binecuvântare speciala

prin facerea de lucruri bune si
drepte, care constituie esenta
educatiei si instruirii.3 4

Mult mai mult s-ar putea
realiza în lucrarea de autoeducare
daca am fi treji fata de propriile
noastre ocazii si privilegii.
Adevarata educatie înseamna mai
mult decât pot oferi colegiile. În
timp ce studiul stiintelor nu
trebuie neglijat, exista o instruire
mai înalta care trebuie obtinuta
printr-o legatura vitala cu
Dumnezeu.35

Care este educatia esentiala
pentru acest timp? Educatia
înseamna mult mai mult decât cred
multi. Adevarata educatie
cuprinde instruirea fizica, mentala
si morala, pentru ca toate puterile
sa fie calificate pentru cea mai
buna dezvoltare, pentru a face
serviciul pentru Dumnezeu si a
lucra pentru înaltarea omenirii.
Prin cauta rea de recunoastere
personala  si înaltare de sine,
agentul omenesc va fi lasat fara
Duhul lui Dumnezeu, fara acel har
care-l va face un lucrator folositor
si eficient pentru Hristos. Acei
care doresc doar sa-L glorifice pe
Dumnezeu nu se vor lupta pentru
a scoate în evidenta presupusele
lor merite, nici nu vor cauta
recunoastere sau locul cel mai de
frunte.36
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Într-o frumoasa zi de vara
în Noua Anglie în 1852,
prezbiterul James White
sedea pe marginea

drumului. El calatorea din Ro-
chester, New York, spre Bangor,
Maine, cu caruta si grupul se
oprise pentru masa de amiaza si
pentru a da cailor o pauza. Mintea
lui era preocupata de faptul ca
noua miscare a credinciosilor
adventisti facuse putine încercari
de a-i învata pe copii învataturile
pe care parintii lor le pretuiau atât
de mult.

El si-a întors cosul cu mâncare
si folosindu-l ca masa, a scris
primele lectiuni pentru poporul
advent. Pentru ca aceste lectii sa
ajunga la credinciosi, s-a publicat
o noua revista în august 1852,
numita The Youth’s Instructor. Ea
a fost publicata lunar cu un pret
de 25 de centi pe an. S-au luat
masuri ca tinerii saraci s-o poata
primi gratuit.

În 1888 au fost oferite primele
lectiuni pentru adulti în forma de
foi volante. Lucrarea organizata a
Scolii de Sabat începuse în
realitate cu câtiva ani mai devreme
(în 1878), cu înfiintarea Asociatiei
Scolii de Sabat a Adventistilor de
Ziua a Saptea. Noua lucrare a
început sa înfloreasca si a crescut
repede. În 1900 lucrarea a primit
un mare ajutor prin publicarea

brosurii intitulate Sfaturi pentru
Scoala Sabatului care cuprindea
toate scrierile relevante ale
Spiritului Profetic cu privire la
lucrarea Scolii de Sabat.

În Miscarea de Reforma a
Adventistilor de Ziua a Saptea,
Scolile de Sabat au precedat chiar
organizarea bisericii. În 1922
Scoli de Sabat locale s-au unit si
au hotarât sa tipareasca o lectiune
centrala. Din acel an si pâna
astazi, Lectiile Biblice pentru
Sabat au fost publicate ca un
mijloc de educare si unire a
poporului nostru din toata lumea.

Dar Scoala de Sabat are un
scop mai mare decât simpla
studiere a lectiunilor trimestriale.
Este suficient sa ne studiem lectia
acasa si sa o recapitulam cu
ceilalti în Sabat sau ar trebui ca
Scolile de Sabat sa faca mai mult
decât  aceasta? Conform Spiritului
Profetiei, Scolile noastre de Sabat
ar trebui sa aiba doua functii: Sa
fie societati biblice si societati
misionare. Sa examinam lucrarea
scolii de Sabat, scopul ei, efortul
misionar si functionarea ei în lu-
mina acestor doua obiective.

Societati biblice

“Scolile noastre de Sabat nu
sunt nimic mai putin decât
societati biblice.”1  Ce face o

societate biblica? Evident ca este
un loc unde oamenii se strâng
pentru a studia Cuvântul lui
Dumnezeu. “Studentul Scolii de
Sabat ar trebui sa fie la fel de
profund interesat de a întelege
cunostinta Scripturilor cum este în
a excela în studierea stiintelor.”2

A cunoaste Biblia nu este doar
o simpla chestiune de citire la
suprafata. Porunca ce ne-a fost
data ca si crestini este de a
“cerceta scripturile”. “Studentul
Scolii de Sabat ar trebui sa fie
serios, sa sape adânc si sa
cerceteze cu cea mai mare grija
margaritarele pretioase ale
adevarului cuprins în lectiile
saptamânale.” 3

Atunci cum ar trebui sa ne
studiem lectiile? “Ca mijloc de
instruire intelectuala, ocaziile
Sabatului sunt inestimabile.
Lectia Scolii de Sabat ar trebui
învatata nu printr-o privire grabita
la textul lectiei în Sabat dimineata,
ci printr-un studiu atent pentru
saptamâna urmatoare în Sabat
dupa-amiaza, cu recapitulare
zilnica sau parcurgere în timpul
saptamânii. Astfel lectia va fi
fixata în memorie, o comoara ce

Sâmbata, 8 decembrie 2001

Aducând suflete la Hristos

de David Zic
Secretar al Departamentului
Scolii de Sabat al Conferintei Generale
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nu va fi niciodata pierduta în
întregime.”4

“În fiecare zi, o parte de timp
ar trebui dedicata studiului
lectiilor, nu doar prin învatarea de
a repeta mecanic cuvintele, în
timp ce mintea nu întelege sensul;
ci prin a merge chiar la temelie si
a deveni familiarizat cu ceea ce
este pus în lectie.”5

Societati misionare

În timp ce multi sunt
preocupati de functionarea Scolii
Sabatului în timpul orelor de
scoala, ei neglijeaza adevaratul
scop al scolii. “Scopul lucrarii
Scolii de Sabat ar trebui sa fie
strângerea sufletelor.”6

Scoala Sabatului nu este o
institutie independenta. Ea
actioneaza ca brat misionar al
bisericii. În aceasta tinta
misionara de a aduce suflete la
Hristos, slujbasii Scolii de Sabat
trebuie sa înteleaga ce rol joaca
scoala în evanghelizarea bisericii.
Sunt patru elemente pe care
trebuie sa le examinam aici:
lumea, Scoala de Sabat însasi,
lucratorii biblici, si biserica. Daca
fiecare dintre acestea ar fi bine
înteleasa, scolile noastre de Sabat
ar fi “lumina lumii” (Matei 5:14).

Lumea

Lumea “zace în rautate”  (1 Ioan
5:19). Acei care sunt în lume nu
cunosc iubirea lui Dumnezeu
(1 Ioan 3:1). De fapt, daca iubim
lumea nu putem sa-L iubim pe
Dumnezeu si devenim vrajmasi ai
lui Dumnezeu (1 Ioan 2:15; Iacov
4:4).

Hristos “S-a dat pentru
pacatele noastre, ca sa ne scape
din aceasta lume rea, dupa voia lui
Dumnezeu si a Tatalui nostru”
(Galateni 1:4). Deci când cineva
este salvat din lume, unde ar trebui
sa mearga?

Scoala de Sabat

“Scoala de Sabat ar trebui sa
fie unul dintre cele mai mari
mijloace ale noastre si cel mai
eficient în a aduce suflete la
Hristos.”7 Când oamenii parasesc
captivitatea acestei lumi
pacatoase, ei au nevoie sa fie
educati în pretioasele solii ale
adevarului. Însarcinarea data de
Hristos ucenicilor Sai era
“învatati toate neamurile…
învatându-i sa pazeasca toate
lucrurile pe care vi le-am
poruncit” (Matei 28:19,20).
Aceasta însarcinare este înca
activa astazi.

Noi suflete trebuie sa lupte
pentru a birui lucrurile din aceasta
lume. Ele au nevoie de o calauzire
amabila, nu de a fi împinse cu
asprime în adevar. Multe suflete
pot fi pierdute printr-o prezentare
necorespunzatoare a adevarului si
vom fi socotiti responsabili pentru
fiecare suflet care ar fi putut fi
mântuit, dar care a fost pierdut
datorita neglijentei noastre. Ora
Scolii de Sabat ofera un loc unde
cei noi în aceasta solie pot sa se
întâlneasca cu membrii bisericii si
sa studieze elementele funda -
mentale ale adevarului prezent.

Dupa ce au venit regulat o
perioada, noii vizitatori ar trebui
întrebati daca doresc sa se înscrie
ca membrii ai scolii. În acest mod

un nou participant este învatat nu
doar solia, ci si lucruri cum ar fi
responsabilitatea, participarea,
punctualitatea, aptitudini de
studiu etc. Acestia vor fi toti
talanti folositori când persoana
devine membra a familiei
bisericii.

Lucratorii biblici

Dupa ce persoana a participat
pentru o vreme la scoala, poate ca
are nevoie de hrana spirituala mai
adânca. În acest punct instructorul
Scolii de Sabat ar trebui sa-i
recomande persoanei sa studieze
împreuna cu lucratorul biblic (aici
se includ predicatorii, prezbiterii
etc.). Lucratorii biblici ai bisericii
au datoria de a hrani atât mieii, cât
si oile bisericii (Ioan 21:15,16).

“Prima lucrare pe care Hristos
i-a încredintat-o lui Petru atunci
când l-a repus în slujire a fost
aceea de a hrani mieluseii.
Aceasta era o lucrare în care Petru
nu prea avea experienta. Ea
pretindea mare grija si duiosie,
multa rabdare si perseverenta. Ea
îl chema sa slujeasca acelora care
erau tineri în credinta, sa-i învete
pe cei necunoscatori, sa le
lamureasca Scripturile si sa-i
educe pentru utilitate în serviciul
lui Hristos. Pâna atunci Petru nu
fusese pregatit sa faca aceasta sau
macar sa înteleaga importanta
acestei lucrari. Dar aceasta era
lucrarea pe care Isus îl chema
acum s-o îndeplineasca. Pentru
aceasta lucrare îl pregatise
experienta lui de suferinta si
cainta.”8

“Adevaratul predicator face
lucrarea Stapânului. El simte

LUME SCOALA
DE SABAT

LUCRATORI
BIBLICI

BISERICA
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importanta lucrarii sale, dându-si
seama ca el are cu biserica si cu
lumea o relatie similara cu aceea
pe care a avut-o Hristos. El
lucreaza neîncetat pentru a-i con-
duce pe pacatosi la o viata mai
nobila si mai înalta, pentru ca sa
poata dobândi rasplata biru-
itorului.”9

Dupa un studiu adânc în
Cuvântul lui Dumnezeu, sufletul
este pregatit pentru botez si
pentru un angajament public de
a face parte din poporul lui
Dumnezeu. Un nou suflet n-ar
trebui niciodata sa fie grabit la
apa. Înainte de afirmatiile publice
este nevoie sa aiba loc o
convertire personala .

Biserica

Sufletul “nascut din nou” este
acum membru al bisericii. Printr-
o declaratie publica, persoana a
devenit parte din trupul lui
Hristos. (Efeseni 1:22,23).

“Domnul, în întelepciunea Sa,
a rânduit ca prin relatia apropiata
care ar trebui cultivata de toti
credinciosii, un crestin sa se
uneasca cu altul si o comunitate
cu alta. Astfel instrumentul
omenesc va fi facut în stare sa
coopereze cu cel divin. Fiecare
mijloc va fi subordonat Duhului
Sfânt si toti credinciosii vor fi
uniti într-un efort organizat si

bine directionat pentru a da lumii
vestea buna a harului lui
Dumnezeu.”10

Calitatea de membru în
biserica lui Dumnezeu nu este o
alegere, este o datorie.

“O alta datorie, prea adesea
tratata cu usurinta – una care
trebuie lamurita tinerilor treziti
fata de cererile lui Hristos – este
datoria relatiei cu biserica.

Foarte apropiata si sfânta este
relatia dintre Hristos si biserica Sa
– El ca mire si biserica mireasa;
El capul si biserica trupul.
Legatura cu Hristos implica
atunci legatura cu biserica Sa.” 11

Când parasim lucrurile
pacatoase ale acestei lumi,
Dumnezeu ne ofera un sanctuar
unde sa ne putem cultiva
caracterele pentru slava Lui.
“Biserica este fortareata lui
Dumnezeu, Cetatea Sa de scapare
pe care o tine într-o lume
razvratita.”12

O relatie reciproca

Acum poteca merge si în
cealalta directie. Biserica gaseste
noi lucratori biblici si îi sprijina
în lucrarea lor. Lucratorii biblici
ghideaza eforturile Scolii de Sabat
si lucrarea cu noile suflete ce se
gasesc acolo. Dar care ar trebui sa
fie relatia Scolii de Sabat cu
lumea?

Lucratorii laici

Membrii laici ai bisericii
compun elevii scolii de Sabat. Ei
au o datorie de a merge în lume si
a raspândi solia de avertizare
pentru aceste ultime zile.
Asigurati-va ca Scoala voastra de
Sabat are un program de actiune
evanghelistica. Aceasta va
energiza întreaga adunare si va
grabi venirea Domnului si
Mântuitorului nostru.

“Sunt multe de facut de
asemenea si în lucrarea Scolii de
Sabat, în a-i face pe oameni sa-si
înteleaga obligatia si sa-si faca
partea lor. Dumnezeu îi cheama sa
lucreze pentru El si predicatorii ar
trebui sa le îndrume eforturile.”13

Comitetul Scolii de Sabat din
comunitatea voastra trebuie sa
aiba un plan misionar si fiecare
membru ar trebui încurajat sa ia
parte la aceasta lucrare misionara.

Lucrare personala

Toti slujbasii Scolii de Sabat
(presedinte, instructori, secretar)
trebuie sa înteleaga marea
responsabilitate pe care au luat-o
asupra lor. “Instructorii nostri
trebuie sa fie barbati si femei
convertite, care stiu ce înseamna
sa lupte cu Dumnezeu, care nu vor
avea odihna pâna când inimile
copiilor sunt întoarse pentru a-L
iubi, lauda si glorifica pe
Dumnezeu. Cine vor sa fie
lucratori seriosi pentru suflete în
Scolile noastre de Sabat? Cine îi
va lua deoparte pe tineri sa
vorbeasca si sa se roage cu ei si
sa le adreseze apeluri personale,
îndemnându-i sa-si predea inimile
lui Isus pentru ca sa poata fi ca un
miros dulce pentru Hristos? 14

Când a fost ultima data când
ati luat un suflet nou la o parte si
v-ati rugat cu el sau cu ea, facând
un nou apel pentru Hristos?

“ªcoala Sabatului este un câmp misionar ºi
mult mai mult spirit misionar ar trebui manifestat
în aceastã lucrare importantã decât a fost
manifestat în trecut.”

- Sfaturi pentru Scoala Sabatului, pg.8.
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Instructorilor, amintiti-va ca
trebuie sa aveti grija de elevii
vostri. “Va veti apropia de ei în
simpatie iubitoare, vizitându-i la
ei acasa, aflând adevarata lor
stare prin discutii cu ei cu privire
la experienta lor în lucrurile lui
Dumnezeu si îi veti purta pe
bratele credintei voastre la tronul
Tatalui.” 15

Copiii

Presedintii Scolii de Sabat
n-ar trebui sa uite niciodata
importanta claselor pentru copii.
Adesea clasele celor mai în vârsta
ocupa toata atentia slujbasilor
Scolii de Sabat, dar lucrurile n-
ar trebui sa stea astfel. Lui Petru
i s-a poruncit mai întâi sa
hraneasca mieluseii si numai
dupa aceea sa hraneasca oile.
(Ioan 21:15,16).

“Isus iubeste copilasii. Când
mamele au adus pe copiii lor la
Isus, ucenicii au încercat sa le
alunge. Dar Isus le-a mustrat si a
zis ‘Lasati copiii sa vina la Mine
si nu-i opriti: caci a unora ca ei
este împaratia cerurilor’. Apoi El
i-a adunat în bratele Sale
iubitoare si i-a binecuvântat. Acei
parinti si învatatori, care n-au
iubire si rabdare cu copiii, sunt
de compatimit, fiindca ei n-au
gândul lui Hristos. Acei care
cauta sa-i strânga pe copii în
Scoala de Sabat fac o lucrare
buna, chiar lucrarea pe care
Maestrul s-ar bucura ca ei s-o
faca. Mintile în dezvoltare chiar
si ale copiilor mici pot întelege
foarte mult din învataturile lui
Hristos si pot fi învatate sa-L
iubeasca cu toata afectiunea lor
aprinsa. Învatatorii si parintii ar
trebui sa semene lânga toate apele
si daca vor fi credinciosi ar putea
avea în cele din urma o recolta
de suflete. Si când vor vedea în
jurul marelui tron alb sufletele

pentru care au lucrat, cu coroane,
haine albe si harfe de aur, vor
simti ca eforturile lor n-au fost
zadarnice. Cuvintele ‘bine, rob
bun si credincios’ vor veni la
urechile lor ca o muzica dulce.”16

Concluzie

“Foarte mult se poate face
pentru educatia si instruirea
morala si religioasa a tinerilor
nostri prin Scoli de Sabat bine
organizate si conduse cores-
punzator. Timpul si atentia ar
trebui sa fie îndreptate spre
aceasta ramura a lucrarii; fiindca
importanta ei în influenta ei
asupra tinerilor nostri nu poate fi
estimata.”17

“Exista un câmp larg în
lucrarea Scolii de Sabat, care
trebuie cultivat cu grija si care
trebuie sa inspire pe tinerii nostri
sa se predea cu totul Domnului
pentru a fi folositi de El în cauza
Lui. Ar trebui sa fie lucratori
zelosi si credinciosi în Scolile
noastre de Sabat, care sa vegheze
si sa-si dea seama pe cine misca
Spiritul lui Dumnezeu si sa
coopereze cu îngerii lui Dumnezeu
în câstigarea de suflete pentru
Hristos. Lucratorilor scolii de
Sabat le sunt încredintate
responsabilitati sacre si Scoala de
Sabat ar trebui sa fie locul unde
printr-o legatura vie cu
Dumnezeu, barbatii si femeile,
tinerii si copiii sa poata fi pregatiti
în asa fel, încât sa fie o putere si o
binecuvântare pentru biserica. Ei
ar trebui sa ajute biserica sa
mearga înainte si în sus, cât le sta
în putinta, mergând din putere în
putere.”18

Când intram în acest nou an ce
ne sta înainte, fiecare dintre noi
sa ne amintim marea res-
ponsabilitate pe care o avem de a
raspândi întreita solie îngereasca
acestei lumi întunecate. Folositi-

va Scolile de Sabat la potentialul
lor deplin, ca brate evanghelistice
ale bisericii voastre locale.
“Lucrarea Scolii de Sabat este
importanta si toti acei care sunt
interesati de adevar ar trebui sa
încerce s-o faca sa prospere.”19

Referinte:

1. Sfaturi pentru lucrarea
     Scolii de Sabat, pg.7.
2. Ibid., pg.16.
3. Ibid., pg.19.
4. Educatia, pg.212.
5. Sfaturi pentru lucrarea
     Scolii de Sabat. pg.46.
6. Ibid., pg.53.
7. Ibid., pg.8.
8. Hristos lumina lumii,
     pg.595.
9. Istoria faptelor apostolilor,
     pg.255.
10. Ibid., pg.125.
11. Educatia, pg.225.
       [Sublinierea autorului]
12. Istoria faptelor apostolilor,
       pg.4.
13. Testimonies, vol.5, pg.247.
14. Sfaturi pentru lucrarea
        Scolii Sabatului, pg.64.
15. Ibid., pg.65. [Sublinierea
       autorului]
16. Ibid., pg.47.
17. Ibid., pg.8.
18. Ibid., pg.9.
19. Ibid., pg.7.
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Frumoasa creatie

Când pamântul a iesit din mâna
Creatorului – o lume plina de
culoare, mireasma, viata si pace –
erau dealuri domoale, lacuri de
apa cristalina, copaci luxurianti si
flori multicolore. Aerul era
proaspat, curat, pur si de o
mireasma fara egal. Pentru a
completa aceasta frumusete
extraordinara, Domnul a creat de
asemenea nenumarate animale de
diferite forme si marimi care
faceau mediul înconjurator placut.
Ca si act de încoronare al acestei
lucrari, Dumnezeu l-a creat pe om
dupa chipul si asemanarea Sa; El
l-a creat liber de frica si îndoiala,
plin de iubire si cu înclinatia de a
face ceea ce era bine.

“Si Dumnezeu S-a uitat la toate
lucrurile pe care le-a facut si iata
ca erau foarte bune.” (Genesa
1:31).

“La început Dumnezeu a fost
descoperit în toate lucrarile
creatiei. Hristos a fost acela care
a întins cerurile si a pus temeliile
pamântului. Mâna Sa a fost cea
care a atârnat lumile în spatiu si a
modelat florile de pe câmp.

‘Puterea Sa întareste muntii.’
‘Marea este a Lui si El a facut-o’
(Psalmii 65:6; 95:5). El a fost
Acela care a umplut pamântul de
frumusete si aerul de cântari. Si
pe toate lucrurile de pe pamânt,
din aer si din cer El a scris solia
iubirii Tatalui.”1

Dumnezeu S-a îngrijit mai
departe de un tovaras pentru
primul om, asa încât împreuna sa
se poata bucura în acel mediu de
curatie si liniste. Îngerii se
bucurau sa-i viziteze în mod con-
stant, sa aiba partasie cu ei si
împreuna sa se bucure de acea
stare de pace desavârsita,
frumusete si bunastare spirituala.

Patrunderea pacatului

O umbra întuneca aceasta
scena minunata. Cu câtva timp în
urma Lucifer s-a razvratit
împotriva guvernarii lui
Dumnezeu în cer si a reusit sa
atraga un numar de urmasi si acum
acestia erau angajati în a distruge
creatia lui Dumnezeu. Adam si
Eva au fost informati despre toate
aceste lucruri si au fost asigurati
ca daca aveau sa ramâna

credinciosi cerintelor divine, nu
trebuia sa se teama “caci, daca era
necesar, toti îngerii din ceruri le-
ar fi venit în ajutor.” 2

În ciuda tuturor acestor
avertizari si îndrumari ce le-au
fost date, Adam si Eva au fost
sedusi de amagirea acelui puternic
înger cazut. Ei au fost
neascultatori fata de porunca lui
Dumnezeu si, în consecinta, au
facut astfel cunostinta cu raul. Un
împovarator simt al vinovatiei
zacea asupra lor. Ei au fost imediat
cuprinsi de o spaima care le fusese
necunoscuta pâna atunci si au
simtit o senzatie de tristete pe care
n-o mai simtisera pâna atunci.

O schimbare nefericita

Adam si Eva au suferit o
schimbare de degenerare în vietile
lor. Unde înainte predominasera
iubirea, pacea, puritatea si
înclinatia inerenta spre bine, au
aparut brusc – si s-au întarit si
înmultit – noi simtaminte care le-
au fost cu totul necunoscute.
Resentimente, îndoieli, gelozie si
invidie au început sa iasa la iveala.
Ei puteau vedea clar ca pacatul îi

Binecuvântãrile administrãrii

de R. Lopez
Secretarul Departamentului de Administratie al CG

Duminica, 9 decembrie 2001



13

schimba chiar din radacina fiintei
lor.

“Si ochii la amândoi au fost
deschisi si au stiut ca erau goi; si
au cusut laolalta frunze de
smochin si si-au facut sorturi”
(Genesa 3:7).

Egoismul

“Cum ai cazut din cer,
Luceafar stralucitor, fiu al zorilor!
Cum ai fost doborât la pamânt, tu,
biruitorul neamurilor! Tu ziceai în
inima ta: ‘Ma voi sui în cer, îmi
voi ridica scaunul de domnie mai
presus de stelele lui Dumnezeu;
voi sedea pe muntele adunarii
dumnezeilor, la capatul miaza-
noaptei; ma voi sui pe vârful
norilor; voi fi ca Cel Prea Înalt.’ ”
(Isaia 14:12-14).

“Pacatul si-a avut originea în
înaltarea eului. Lucifer, heruvimul
acoperitor, a dorit sa fie primul în
cer. El a cautat sa câstige controlul
asupra fiintelor ceresti, sa le abata
de la Creatorul lor si sa câstige
omagiul lor pentru sine.”3

În mijlocul relelor acumulate
care cresteau în amândoi, un
simtamânt mai puternic decât cele
deja mentionate devenea tot mai
puternic pâna când a pus stapânire
asupra fiintelor lor. Egoismul s-a
întronat în inimile lor si a adus
transformarea sa degradatoare.

“Când Dumnezeu l-a creat pe
om, El l-a înzestrat cu o minte bine
echilibrata, cu calitati si puteri no-
bile. Omul era desavârsit în fiinta
sa, si în armonie cu Dumnezeu.
Gândurile sale erau curate si
scopurile sale sfinte. Dar prin
neascultare fata de Dumnezeu,
puterile sale au fost pervertite,
afectiunile sale gresit fixate si
scopurile sale înalte si sfinte au
fost coborâte si egoismul a luat
locul iubirii.”4

Blestemul pacatului n-a afectat
doar prima pereche, ci a fost

transmis de asemenea si asupra
descendentilor lor prin toate
generatiile. Chiar natura însasi,
care înainte fusese frumoasa si
fara defect, a devenit degenerata
si mortala prin puterea dezas-
truoasa a raului.

Fiintele ceresti au fost umplute
de durere când au privit cum
creatia buna si desavârsita a lui
Dumnezeu a fost atunci
condamnata la boala, durere,
mizerie, degradare morala si, mai
presus de toate, moarte – toate
într-un mare contrast cu starea
originala impecabila a omenirii.

Solutia divina

Adam si Eva au fost informati
ca exista o cale de scapare, o
solutie pentru marea problema.
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Îsi
oferise viata pentru a-L
rascumpara pe om, asa încât
sentinta de moarte sa fie purtata
de El, nu de omul si femeia
pacatoasa. Pentru ca sufletele din
toate veacurile sa afle iertare
pentru vina lor prin acest dar divin
nemeritat, ele trebuie sa accepte
darul si ar avea din nou ocazia sa
se bucure de favoarea lui
Dumnezeu.

“Poate o femeie sa uite pruncul
pe care-l alapteaza, ca sa nu aiba
mila de fiul pântecelui ei? Da,
chiar daca l-ar uita, Eu tot nu te
voi uita.” (Isaia 49:15).

Marea jertfa

Suferinta, durerea si întristarea
prin care a trebuit sa treaca Fiul
lui Dumnezeu au corespuns doar
durerii pe care Tatal a simtit-o
când L-a dat pe unicul Sau Fiu sa
treaca prin groaza mortii prin
rastignire pentru a face bine unei

rase razvratite si nerecu-
noscatoare.

“Mi-am dat spatele celor ce ma
loveau si obrajii celor care-mi
smulgeau parul: Nu mi-am ascuns
fata de ocari si de scuipari.” (Isaia
50:6).

“La început îngerii nu s-au
putut bucura; deoarece Coman-
dantul lor nu le-a ascuns nimic, ci
le-a prezentat planul de mântuire.
Isus le-a spus ca El avea sa stea
între mânia Tatalui Sau si omul
vinovat, ca El avea sa poarte
nelegiuirea si batjocura si doar
putini aveau sa-L accepte ca Fiu
al lui Dumnezeu. Aproape toti
aveau sa-L urasca si sa-L
respinga… El avea sa fie dat în
mâinile oamenilor si avea sa
îndure aproape orice cruzime pe
care Satan si îngerii sai putea
sa-i inspire pe oamenii rai s-o
aduca asupra Lui; ca El avea sa
moara cea mai cruda dintre morti,
atârnat între cer si pamânt ca
pacatos vinovat; ca El avea sa
sufere ceasurile înspaimântatoare
de agonie, la care nici îngerii nu
puteau privi, ci aveau sa-si
ascunda fetele de acea priveliste.
Nu doar agonia trupului avea s-o
sufere El, ci agonie mentala, cu
care suferinta trupeasca nu se
putea compara în nici un fel.
Greutatea pacatelor întregii lumi
avea sa fie asupra Lui.”5

“Îngerul a zis: ‘Credeti ca Tatal
Si-a dat pe Fiul Sau iubit fara o
lupta? Nu, nu.’ Chiar pe
Dumnezeul cerului L-a costat o
lupta, daca sa lase pe omul vinovat
sa piara, sau sa-L dea pe Fiul Sau
iubit sa moara pentru ei.”6

“Isus ar fi putut ramâne alaturi
de Tatal. El ar fi putut sa pastreze
slava cerului si omagiul îngerilor.
Dar a ales sa dea înapoi sceptrul în
mâinile Tatalui si sa Se coboare de
pe tronul universului, pentru ca sa
poata aduce lumina celor întunecati
si viata celor muritori.”7
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Cel mai mare dintre rele

Cerul este interesat de
mântuirea omului cazut, degradat
si pângarit de pacat. Este partea
omului aceea de a accepta
sacrificiul Fiului lui Dumnezeu si
cu ajutorul Sau sa încerce sa lupte
împotriva eului si prin harul lui Isus
Hristos sa biruie înclinatiile si
sentimentele rele care prin
mostenire si practica stapânesc
asupra fiintei sale. Cea mai mare
batalie care trebuie luptata este
aceea împotriva egoismului,
fiindca în decursul multor generatii
acest sentiment pervers a crescut
într-o asa masura, încât astazi, mai
mult decât oricând înainte, omul
este supus dorintelor perverse. El
a devenit rau sub pasiunile sale
inferioare, supus celui mai josnic
grad de “desfatari” murdare. Acest
mare monstru format prin
mostenire este hranit si cultivat
pâna când, în cele din urma,
nimiceste natura nobila pe care
Dumnezeu a dat-o initial operei de
încoronare a creatiunii Sale.

“Egoismul este esenta
depravarii si fiindca fiintele umane
au cedat la puterea sa, opusul
atasamentului fata de Dumnezeu se
vede în lumea de astazi…
Egoismul nimiceste asemanarea cu
Hristos, umplându-l pe om cu
iubire de sine. El conduce la o
îndepartare continua de dreptate…

Egoismul este cel mai puternic
si mai general dintre impulsurile
umane, lupta sufletului între
compasiune si lacomie este o lupta
inegala; fiindca în vreme ce
egoismul este cea mai puternica
patima, iubirea si bunavointa sunt
prea adesea mai slabe si de regula
raul câstiga biruinta…

Acest egoism este moarte
pentru toata evlavia si poate fi
biruit doar prin manifestarea iubirii
fata de Dumnezeu si fata de
semenii nostri. Hristos nu va
îngadui nici unei persoane egoiste
sa intre în curtile cerului. Nici o
persoana lacoma nu poate trece
prin portile de margaritar; caci
toata lacomia este idolatrie.”8

Egoismul este esenta depravarii
sub care rele teribile gasesc un loc
– rele cum ar fi lacomia, care la
rândul ei duce la zgârcenie,
minciuna, furt si frauda. Ambitia
duce la alte ramuri de rau cum ar fi
mândria si extravaganta. Gelozia
duce la rautate, invidie si ura.
Necumpatarea duce la dedare la
placeri, adulter, complacerea în
patimi josnice.

Restaurarea
caracterului

Uimitorul plan al lui Dumnezeu
pentru rascumpararea omenirii nu
include doar iertarea pentru
pacatele din trecut, ci si ocazia de

a recladi sufletul din punct de
vedere moral, de a-l scoate pe om
din mizeria spirituala în care se
lupta si de a-l face un iubitor a ceea
ce este bun, curat si cu adevarat
frumos. Având în vedere acest
scop, Domnul da omului o unealta
speciala (si uimitor de eficienta),
punându-i la dispozitie un instru-
ment pretios care sa fie folosit. De
câte ori nefericita persoana
foloseste aceasta unealta,
individualitatea sa deformata,
egoismul sau exagerat si
înclinatiile sale pervertite spre
avaritie si meschinarie, tind toate
sa-si piarda ceva din puterea lor.
Pare de nadajduit ca omul sa poata
într-adevar sa fie eliberat din starea
sa stricata, sa fie restaurat într-o
pozitie morala care sa-l faca în
stare sa devina un fiu al lui
Dumnezeu pentru vesnicie.

“Deci, fiindca avem astfel de
fagaduinte, prea iubitilor, sa ne
curatim de orice întinaciune a
carnii si a duhului si sa ne ducem
sfintirea pâna la capat în frica de
Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1).

“Slava evangheliei este înte-
meiata pe principiul restaurarii
chipului divin în rasa cazuta printr-
o manifestare constanta a
bunavointei.”9

“A-L cunoaste pe Dumnezeu
înseamna a-L iubi; caracterul Sau
trebuie manifestat în contrast cu
caracterul lui Satan.”10

Nobila unealta

Acest exemplu al unei unelte
notabile pe care Domnul o pune în
mâna omului pentru beneficiul sau
se numeste “Binefacere
sistematica”. Daca omul o
foloseste în mod constant si cu
bucurie în timp ce se încrede în
fagaduintele Celui Prea Înalt, el va

“Aurul ºi argintul sunt ale Domnului ºi El ar
putea sã le facã sã plouã din cer dacã ar dori. Dar
în loc de aceasta El l-a fãcut pe om administratorul
Sãu, încredinþându-i mijloace, nu pentru a fi
îngrãmãdite, ci pentru a fi folosite spre binele
altora.”

          - Testimonies, vol.9, pg.228.
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vedea curând beneficiile
surprinzatoare pe care le va primi.

“Dumnezeu a planuit sistemul
de binefacere, pentru ca omul sa
poata deveni asemenea Creatorului
Sau, binevoitor si neegoist la
caracter, si în cele din urma sa fie
partas cu Hristos al rasplatirii
vesnice glorioase.”11

Domnul, în iubirea si
întelepciunea Lui infinita, a
prevazut mijloace prin care chiar
aceasta generatie prezenta asa de
degradata de diformitate morala sa
poata atinge starea celor 144000 –
un grup de oameni al caror caracter
este reînnoit pentru a trai
totdeauna cu El. Dar pentru a
ajunge aceasta stare binecuvântata
este folositor ca omul sa ajunga la
o mai înalta statura morala, albit si
înfrumusetat, corespunzând
chipului lui Hristos. Fiindca
egoismul este elementul care
tulbura, care împiedica cresterea
spirituala si închide usa spre cer,
este necesar ca, prin ajutorul lui
Dumnezeu, sufletul slab si luptator
sa se angajeze într-o lupta intensa
împotriva acestui rau atât de adânc
înradacinat în inima plina de
rautate.

“Când Dumnezeu îi încre-
dinteaza omului bogatii, El face
aceasta pentru ca omul sa poata
împodobi învatatura lui Hristos,
Mântuitorul nostru, folosindu-si
comoara sa pamânteasca pentru
înaintarea împaratiei lui Dumnezeu
în lumea noastra.”12

“Si efortul de a-i binecuvânta
pe altii se va rasfrânge în
binecuvântare asupra noastra.
Acesta a fost scopul lui Dumnezeu
în a ne da sa jucam un rol în planul
de mântuire. El a acordat
oamenilor privilegiul de a deveni
partasi de natura divina si, la rândul
lor, sa raspândeasca binecuvântare
asupra semenilor lor. Aceasta este

cea mai înalta onoare, cea mai mare
bucurie pe care Dumnezeu o poate
face oamenilor. Acei care devin
astfel participanti la eforturile
iubirii sunt adusi cel mai aproape
de Creatorul lor.”13

“Când inima este curatita de
pacat, Hristos este pus pe tronul pe
care îngaduinta de sine si iubirea
de placeri pamântesti îl ocupa
odinioara. Chipul lui Hristos este
vazut în expresia fetei. Lucrarea de
sfintire este dusa înainte în suflet.
Îndreptatirea de sine este alungata.
Se vede îmbracarea cu omul cel
nou, care este creat dupa Hristos
în neprihanire si adevarata
sfintenie.”14

Un timp binecuvântat

Mai curând sau mai târziu,
marile fagaduinte ale Domnului
vor fi împlinite. Dupa cum a spus
Solomon, este un timp pentru
toate în aceasta lume. Astazi este
timpul de pregatire, regenerare si
de lupta împotriva eului,
împotriva rautatii spirituale si
împotriva lumii, a carnii si a
diavolului. Pentru biruitorii în
lupta împotriva acestor pacate va
exista un minunat timp al
rasplatirii – bucurie, pace si o
deosebita fericire. Astazi poporul
lui Dumnezeu este format din
barbati si femei care biruie
greutatile zilnice, atât cele mari,
cât si cele mici. Ei au fost multa
vreme straini si calatori pe
pamânt, dar în cele din urma ei vor
ajunge în caminul lor vesnic.

“Si am auzit un glas tare, care
iesea din scaunul de domnie si
zicea: ‘Iata cortul lui Dumnezeu cu
oamenii! El va locui cu ei si ei vor
fi poporul Lui si Dumnezeu Însusi
va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
El va sterge orice lacrima din ochii
lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va
mai fi nici tânguire, nici tipat, nici

durere, pentru ca lucrurile dintâi au
trecut.’ ” (Apocalipsa 21:3,4).

“Acolo, mintile nemuritoare
vor contempla cu o desfatare
neîncetata minunile puterii
creatoare, tainele iubirii rascum-
paratoare.”15

“Pacatul si pacatosii nu mai
sunt, întregul univers al lui
Dumnezeu este curat si marea lupta
este sfârsita pentru totdeauna.”16

“Cântari de biruinta se
amesteca cu muzica din harfele
îngerilor, pâna când cerul pare sa
se reverse cu bucurie si lauda.
Iubirea a biruit. Ce a fost pierdut
este gasit. Cerul rasuna de glasurile
în tonuri înalte care proclama: ‘A
Celui ce sade pe scaunul de domnie
si a Mielului sa fie lauda, cinstea,
slava si stapânirea în vecii veci-
lor!’(Apocalipsa 5:13).”17

Referinte:

1. Hristos lumina lumii, pg.15.
2. Istoria mântuirii, pg.30 eng.
3. Hristos lumina lumii, pg.16.
4. The Signs of the Times,
     6 octombrie, 1890.
5. Experiente si viziuni, pg.112
6. Ibid., pg.98.
7. Hristos lumina lumii,
     pg.17.
8. Sfaturi pentru ispravnicie ,
     pg.17-19.
9. Sfaturi pentru sanatate,
     pg.206.
10. Hristos lumina lumii, pg.16.
11. Sfaturi pentru ispravnicie ,
       pg.8.
12. Ibid., pg.20.
13. Calea catre Hristos, pg.79.
14. The Review and Herald, 11
       septembrie 1900.
15. Strabatând veacurile,
       pg.554.
16.Istoria mântuirii, pg.433.eng.
17. Hristos lumina lumii,
       pg.612.
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C ea mai pretioasa
mostenire a biseri-
cii sunt copiii si
tinerii ei, si una

dintre cele mai mari misiuni ale
noastre este aceea de a sti cum
sa-i educam pentru serviciul lui
Dumnezeu. Biserica are de
îndeplinit o misiune foarte
importanta si este nevoie de
talentul si de puterea tinerilor
pentru a o împlini. Cei în vârsta
pot da sfaturi si stimula, dar
adevaratul progres al lucrarii
trebuie sa depinda în principal de
energia si zelul generatiei mai
tinere. Acest lucru a fost adevarat
în trecut si este de asemenea
adevarat astazi. Tineretea este
vârsta vigorii si tariei. Acest lucru
poate fi cel mai bine înteles când
ne dam seama ca toate între-
prinderile din lume prefera sa
angajeze tineri si tinere. Tinerii
sunt luati în armata; majoritatea
companiilor comerciale si
industriale aleg persoane mai
tinere pentru lucrarea lor, din
pricina spiritului lor de initiativa.

Când tinerii ajung la vârsta
responsabilitatii, ei încep sa-si
puna înainte tinte. Daca la aceasta

vârsta de luare a deciziilor ei fac
pasul gresit, biserica pierde mult.
De aceea este bine sa se puna
înaintea tinerilor o directie
corespunzatoare, care sa-i duca pe
calea cea buna. Aceasta  este
ocazia si datoria bisericii. Daca
biserica nu- si îndeplineste
obligatia sacra fata de tineri,
îndreptându-le mintile lor în
directia cea buna si modelându-le
caracterele, ea pierde un bun
pretios pentru cauza. Spiritul
Profetiei declara:

“Foarte mult s-a pierdut pentru
cauza adevarului printr-o lipsa de
atentie fata de nevoile spirituale
ale tinerilor.”1

Este un fapt trist ca în rândurile
noastre sunt multi care sunt
neglijati si uitati în mod
neintentionat. Fratii si chiar
slujbasii bisericii poate nu vad
într-un baiat sau într-o fata o
perspectiva de utilitate în lucrarea
lui Dumnezeu si din pricina lipsei
de atentie aceste suflete pot sa
ajunga sa pluteasca pe marea
spiritului lumesc, când ar fi putut
sa fie înrolati în oastea Printului
Emanuel. O persoana tânara care
nu este impulsiva poate fi uitata,

dar în sine poate fi o persoana
constiincioasa si tematoare de
Dumnezeu. Se întâmpla prea
adesea ca tocmai cei trecuti cu
vederea, în care oamenii n-au
putut vedea nici un talent, sunt
vase alese ale lui Dumnezeu.

Când a ales un rege, Samuel a
primit îndrumarea pe care trebuia
s-o urmeze. Domnul i-a spus: “Nu
te uita la înfatisarea si înaltimea
staturii lui, caci l-am lepadat.
Domnul nu se uita la ce se uita
omul; omul se uita la ceea ce
izbeste ochii, dar Domnul se uita
la inima.” (1 Samuel 16:7).

În bisericile noastre astazi sunt
multe margaritare ascunse care
trebuie cautate si slefuite si acestea
pot deveni lucratori harnici si
credinciosi pentru Dumnezeu.
Credem ca în viitor Domnul va folosi
în lucrarea Sa multi dintre tinerii si
copiii de astazi. Ei vor fi
instrumentele Sale când altii care nu
pot lucra din pricina persecutiei sau
a altor împrejurari sunt tinuti departe
de scena de actiune. Tinerii nostri,
daca sunt instruiti, vor duce lucrarea
lui Dumnezeu pâna la cele mai
îndepartate parti ale pamântului,
pâna când lucrarea va fi încheiata.

Tineretul –
o moºtenire preþioasã

 COMITETUL  EDITORIAL

Miercuri, 12 decembrie 2001
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Educându-i pe tineri

“În lucrarea noastra pentru
copii, tinta ar trebui sa fie nu doar
de a-i educa si a le oferi o
preocupare, ci de a lucra pentru
convertirea lor…

Aceasta este o lucrare de cea
mai mare importanta pentru
membrii mai tineri ai familiei
Domnului. În aceste adunari, chiar
copiii care sunt favorizati cu o
instruire crestina în camin pot
învata multe lucruri care le vor fi
de un mare ajutor. Daca copiii sunt
învatati în simplitatea lui Hristos,
ei vor primi cunostinta si când se
întorc la casele lor, ei vor scoate
din vistieria inimii lectii
pretioase.”2

“Responsabilii bisericii sa faca
planuri prin care tinerii si tinerele
sa fie instruiti pentru a folosi
talantii încredintati lor. Membrii
mai vârstnici ai bisericii sa caute
sa faca o lucrare serioasa si plina
de compasiune pentru copii si
tineri. Predicatorii sa îsi foloseasca
toata ingeniozitatea în a face
planuri prin care membrii mai
tineri ai bisericii sa poata fi condusi
sa coopereze cu ei în lucrarea
misionara. Dar sa nu va imaginati
ca le puteti stârni interesul doar
prin tinerea unei predici lungi la
adunarea misionara. Planuiti cai
prin care sa poata fi aprins un
interes viu. Toti sa aiba ceva de
facut.”3

“Prea putina atentie a fost
acordata copiilor si tinerilor nostri.
Membrii mai vârstnici ai bisericii
nu i-au privit cu duiosie si
întelegere, dorind ca ei sa înainteze
în viata divina si de aceea copiii
nu s-au dezvoltat în viata crestina
cum ar fi trebuit…

Sa fie tinerii lasati sa pluteasca
încoace si încolo, sa ajunga
descurajati si sa cada în ispite care
pândesc pretutindeni pentru a-i lua
prin surprindere? Lucrarea care
este cea mai aproape de membrii

bisericii noastre este aceea de a
deveni interesati de tinerii nostri,
dându-le rând peste rând,
învatatura peste învatatura, cu
bunatate, rabdare si duiosie. O,
unde sunt tatii si mamele din Is-
rael? Ar trebui sa fie un mare
numar care, ca slujitori ai harului
lui Hristos, sa nu simta doar un
interes formal, ci un interes special
pentru tineri.”4

Începeti în camin

“Învata pe copil calea pe care
sa mearga si când va fi mare nu se
va departa de ea” (Proverbele
22:6).

“Tu sa ramâi în lucrurile pe care
le-ai învatat si de care esti deplin
încredintat, caci stii de la cine le-
ai învatat; din pruncie cunosti
Sfintele Scripturi care pot sa-ti dea
întelepciunea care duce la
mântuire, prin credinta în Hristos
Isus.” (2 Timotei 3:14,15).

“Lucrarea noastra pentru
Hristos este de a începe cu familia
din camin. Educatia tinerilor ar
trebui sa fie diferita de ceea ce s-a
facut în trecut. Binele lor pretinde
mai multa munca decât le-a fost
acordata. Nu este nici un câmp
misionar mai important decât
acesta. Prin învatatura si exemplu,
parintii trebuie sa-i învete pe copiii
lor sa lucreze pentru cei
neconvertiti. Copiii ar trebui
educati în asa fel, încât sa aiba
întelegere fata de cei vârstnici si
de cei în suferinta si sa caute sa
aline durerile celor saraci si
întristati. Ei ar trebui sa fie învatati
sa fie activi în lucrarea
misionara.”5

“Marea miscare de reforma
trebuie sa înceapa prin prezentarea
înaintea tatilor, mamelor si copiilor
a principiilor legii lui Dumnezeu.
Când sunt prezentate pretentiile
legii, si barbatii si femeile sunt
convinsi de datoria lor de a da
ascultare, aratati-le respon-

sabilitatea deciziei lor, nu doar
pentru ei însisi, ci si pentru copiii
lor. Aratati-le ca ascultarea fata de
cuvântul lui Dumnezeu este
singura noastra paza împotriva
relelor care matura lumea spre
distrugere. Parintii dau copiilor lor
fie un exemplu de ascultare, fie de
pacatuire. Prin exemplul si
învatatura lor, destinul vesnic al
familiilor lor va fi hotarât în
majoritatea cazurilor. În viata
viitoare, copiii vor fi ceea ce i-au
facut parintii lor sa fie.”6

O chemare solemna
pentru tineri

“Tinerii si tinerele care ar trebui
sa fie angajati în lucrare, în lucrarea
biblica si în lucrarea de colportaj
nu ar trebui legati în posturi
mecanice.”7

“Hristos cheama tineri care se
ofera voluntar sa duca lumii
adevarul. Este nevoie de oameni cu
vitalitate spirituala, oameni care sa
fie în stare sa gaseasca de lucru chiar
unde se afla, fiindca ei cauta acesta.
Biserica are nevoie de barbati noi
care sa dea energie rândurilor [celor
credinciosi], oameni la timp
potrivit, capabili sa se confrunte cu
ratacirile, oameni care vor inspira
cu un zel proaspat eforturile sfârsite
ale putinilor lucratori, oameni ale
caror inimi sunt calde de iubire
crestina si ale caror mâini sunt
nerabdatoare sa împlineasca
lucrarea Maestrului lor.”8

“Dumnezeu cheama tineri cu
inimi integre, puternici si curajosi si
hotarâti sa lupte cu barbatie în lupta
ce le sta înainte, ca sa-L glorifice pe
Dumnezeu si sa binecuvânteze
omenirea.”9

“Cu o asemenea oaste de lucratori
cum ar putea-o forma tinerii nostri,
daca sunt bine instruiti, cât de repede
ar putea fi dusa solia unui Mântuitor
rastignit, înviat si care vine în curând
la întreaga lume! Cât de curând ar
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putea veni sfârsitul – sfârsitul
suferintei, durerii si pacatului!”10

“Tineri si tinere, am vazut ca
Dumnezeu are o lucrare pentru voi
pe care s-o faceti; luati-va crucea
si urmati-L pe Hristos, altfel nu
sunteti vrednici de El. Câta vreme
ramâneti într-o indiferenta
nepasatoare, cum puteti spune
care este voia lui Dumnezeu cu
privire la voi? Si cum va asteptati
sa fiti mântuiti, daca nu faceti voia
Domnului ca servi credinciosi?…
Pentru câte suflete au fost aceste
adunari de conversatie si repetitii
muzicale mijlocul de mântuire?
Daca nu puteti indica la un singur
suflet mântuit prin aceasta, atunci
adoptati o noua directie de
actiune. Începeti sa va rugati
pentru suflete; apropiati-va de
Hristos, aproape de coasta Lui
sângerânda. Faceti ca un spirit
blând si linistit sa va
împodobeasca vietile si lasati ca
cererile voastre pentru întelep-
ciune sa se înalte serioase, umile,
dintr-un duh zdrobit, la El, pentru
ca sa aveti succes nu doar în
mântuirea sufletului vostru, ci si
a sufletelor altora.”11

Prieteni ai tinerilor

Toti fratii sa manifeste un
interes special pentru tineri.

Apropiati-va de ei si încercati sa
dati la o parte prapastia care apare
adesea între ei si voi. Aratati-le ca
sunteti cei mai buni prieteni ai lor.
Lasati-i sa aiba încredere în voi,
asa încât sa caute sfatul vostru în
timp de nevoie.

“Fratilor si surorilor, nu stati
departe de scumpii tineri, ca si
când n-ati avea nici o preocupare
pentru ei sau responsabilitate fata
de ei. Voi care ati pretins multa
vreme a fi crestini aveti de facut o
lucrare de a-i conduce cu rabdare
si amabilitate pe calea cea dreapta.
Ar trebui sa le aratati ca îi iubiti
fiindca sunt membrii mai tineri ai
familiei Domnului, cumparati cu
sângele Sau.

Viitorul societatii va fi hotarât
de tinerii de astazi. Satan face
eforturi serioase si perseverente sa
corupa mintile si sa demoralizeze
caracterul fiecarei persoane
tinere; si noi care avem mai multa
experienta sa stam ca simpli
spectatori si sa-l vedem
îndeplinindu-si scopul fara
piedica? Sa stam la postul datoriei
noastre ca oameni constiinciosi, sa
lucram pentru acesti tineri si cu
ajutorul lui Dumnezeu sa-i pazim
de prapastia nimicirii.”12

“Predicatorii evangheliei ar
trebui sa întemeieze o relatie
fericita cu tinerii din adunarile lor.

Multi ezita sa faca aceasta, dar
neglijenta lor este pacat înaintea
cerului. Sunt între noi multi tineri
si tinere care nu sunt în
necunostinta despre credinta
noastra, dar ale caror inimi n-au
fost niciodata atinse de puterea
harului divin. Cum putem noi, care
pretindem a fi servi ai lui
Dumnezeu sa lasam sa treaca zi
dupa zi, saptamâna dupa
saptamâna, indiferenti fata de
starea lor? Daca ei ar muri în
pacatele lor, neavertizati, sângele
lor ar fi cerut din mâinile strajerului
care nu i-a avertizat…

Tinerii au nevoie de mai mult
decât o atentie formala, de mai
mult decât un cuvânt ocazional de
încurajare. Ei au nevoie de munca
intensa, atenta si cu rugaciune.
Numai acela a carui inima este
plina de iubire si întelegere va
putea sa ajunga la acei tineri care
sunt în aparenta nepasatori si
indiferenti. Nu toti pot fi ajutati în
acelasi mod. Dumnezeu proce-
deaza cu fiecare conform
temperamentului si caracterului
sau si noi trebuie sa cooperam cu
El. Adesea, acei pe lânga care
trecem cu indiferenta, fiindca îi
judecam dupa înfatisarea lor
exterioara, au în ei cel mai bun
material pentru a fi lucratori si vor
rasplati toate eforturile facute
pentru ei. Trebuie sa se studieze
mai mult problema cum sa se
procedeze cu tineretul, e nevoie de
mai multa rugaciune serioasa
pentru întelepciunea necesara în a
lucra cu mintile.”13

“Ochii fratilor si surorilor
noastre ar trebui unsi cu alifia
cereasca de ochi, pentru ca sa poata
discerne nevoile acestui timp. Mieii
turmei trebuie sa fie hraniti si
Domnul cerului se uita sa vada cine
face lucrarea care El doreste sa fie
facuta pentru copii si tineri. Biserica
este adormita si nu îsi da seama de
importanta acestei chestiuni.”14

“Cea mai bunã educaþie care poate fi datã
copiilor ºi tinerilor este aceea care este în cea mai
apropiatã relaþie cu viaþa viitoare, nemuritoare.

Aceastã educaþie ar trebui datã de pãrinþi evlavioºi,
de profesori devotaþi ºi de cãtre bisericã.”

- Fundamentele educatiei crestine, pg.231, engl.
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“Tinerii au o iubire înnascuta
de libertate; ei doresc libertatea si
trebuie sa înteleaga  faptul ca
aceste binecuvântari inestimabile
trebuie sa fie folosite numai în
ascultare de legea lui Dumnezeu.
Aceasta lege este pastratorul
adevaratei libertati. Ea scoate în
evidenta si interzice acele lucruri
care degradeaza si înrobesc si
astfel ofera protectie celui
ascultator fata de puterea
raului.”1 5

Purtatori de poveri

“Purtatorii de poveri dintre noi
mor unul câte unul. Multi dintre
acei care au fost cei mai înaintati
în îndeplinirea reformelor
instituite de noi ca popor, au trecut
deja de mijlocul vietii si scad în
putere fizica si mentala. Cu cea
mai adânca preocupare se poate
pune întrebarea: Cine va ocupa
locurile lor? Cui trebuie sa le fie
încredintate interesele vitale ale
bisericii când actualii purtatori de
stindard cad? Noi nu putem decât
sa privim cu interes la tinerii de
astazi ca la acei care trebuie sa ia
aceste poveri si asupra carora
trebuie sa cada responsabilitatea.
Acestia trebuie sa ia lucrarea de
unde o lasa ceilalti si umblarea lor
va hotarî daca moralitatea, religia
si evlavia vitala vor predomina,
sau daca imoralitatea si necredinta
vor corupe si vatama tot ceea ce
este de valoare.”16

“ ‘V-am scris tinerilor, fiindca
sunteti tari, si cuvântul lui
Dumnezeu ramâne în voi si ati
biruit pe cel rau’ (1 Ioan 2:14).

Pentru ca lucrarea sa mearga
înainte în toate ramurile ei,
Dumnezeu cere vigoarea, zelul si
curajul tineresc. El i-a ales  pe
tineri sa ajute la înaintarea cauzei
Sale. Pentru a planui cu o minte
limpede si a executa cu mâna

curajoasa, este nevoie de energii
proaspete, nediminuate. Tinerii si
tinerele sunt invitati sa dea lui
Dumnezeu puterea tineretii lor,
pentru ca prin exercitarea
puterilor lor, prin gândire ascutita
si actiune viguroasa sa-I poata
aduce glorie Lui si mântuire
semenilor lor.

Având în vedere înalta lor
chemare, tinerii din mijlocul
nostru n-ar trebui sa caute
distractiile sau sa traiasca pentru
satisfacerea eului. Mântuirea
sufletelor trebuie sa fie motivul
care îi inspira la actiune. În
puterea data lor de Dumnezeu, ei
trebuie sa se ridice mai presus de
orice obicei înrobitor si înjositor.
Ei trebuie sa chibzuiasca bine
caile picioarelor lor, amintindu-si
ca pe unde merg ei, altii vor urma.
Nimeni nu traieste pentru sine; toti
exercita o influenta spre bine sau
spre rau. Din acest motiv,
apostolul îi îndeamna pe oameni
sa fie treji. Cum pot ei fi altfel
când îsi amintesc ca trebuie sa fie
împreuna-lucratori cu Hristos,
partasi cu El si ai tagaduirii de sine
si ai sacrificiului, ai rabdarii si
bunavointei înduratoare?

Tinerilor de astazi, la fel ca si
lui Timotei le sunt adresate
cuvintele: ‘Cauta sa te înfatisezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat, ca un lucrator care n-are
de ce sa-i fie rusine, si care
împarte drept Cuvântul ade -
varului.’ ‘Fugi de poftele tineretii;
urmareste dreptatea, credinta,
iubirea si pacea.’ ”17

“Tinerii trebuie sa poarte în
curând poverile pe care le duc
acum lucratorii mai în vârsta. Am
pierdut timp prin neglijarea de a
da tinerilor o educatie solida si
practica. Cauza lui Dumnezeu
înainteaza în mod constant si noi
trebuie sa ascultam porunca:

Mergeti înainte. E nevoie de tineri
si tinere care nu vor fi clatinati de
împrejurari, care sa umble cu
Dumnezeu, care se roaga mult si
care depun eforturi serioase
pentru a strânge toata lumina cu
putinta.”1 8

Referinte:

1. Slujitorii evangheliei, pg.187.
2. Testimonies, vol.6, pg.97.
3. Ibid., pg.401.
4. Ibid., pg.180.
5. Ibid., pg.395.
6. Ibid., pg. 109.
7. The Review and Herald, 15
    octombrie 1903.
8. Lucrarea de colportaj, pg.19.
9. Solii pentru tineret, pg.19.
10. Educatia, pg.227.
11. Testimonies, vol.1, pg.484.
12. Fundamentele educatiei
       crestine, pg.87.
13. Slujitorii evangheliei,
       pg.187,188.
14. Testimonies, vol.6,
      pg.180.
15. Educatia, pg.244.
16. Slujitorii evangheliei, pg.59.
17. Sfaturi catre parinti,
       profesori si studenti,
       pg.437.
18. Ibid., pg.439.
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sa binecuvânteze omenirea.”
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Un baietel a batut la
usa unei case
cerând mâncare
pentru fratii sai

mai mici, care duceau lipsa de
hrana. Acest lucru este foarte
obisnuit pe strazile marilor orase,
unde multe familii traiesc în
mahalale si ghetto-uri, adesea în
conditii foarte nefavorabile, chiar
inumane. Era într-un Sabat
dimineata si casa la care a batut
baiatul era a unui frate din
Miscarea de Reforma. Ei erau
oarecum descurajati si nu
participasera la adunare de câteva
Sabate. Initial, se gândeau sa
trimita baiatul la Societatea Dorca
a bisericii unde frecventasera ei.
Societatea Dorca era bine
organizata si avea provizii de
hrana pentru a-i ajuta pe cei
nevoiasi.

În loc de aceasta s-au hotarât
sa mearga si sa viziteze ei însisi
casa baiatului. Simteau ca este de
datoria lor sa faca o lucrare
caritabila. Au luat cu ei niste
hrana. Dar când si-au dat seama
de saracia, disperarea si boala din
acea familie, n-au putut sa-si
retina lacrimile. Au vazut ca hrana
si îmbracamintea nu putea fi
suficienta. Ei le-au vorbit de
dragostea lui Dumnezeu si s-au
bucurat sa vada raze de lumina

stralucind de pe acele fete
suferinde.

În Sabatul urmator baiatul a
revenit si a vrut sa participe la
adunarea de închinare în biserica
acelora care fusesera atât de
amabili fata de el.

Fratele si sora care au fost
descurajati în credinta au simtit
responsabilitatea lor pentru acel
suflet pentru care  a murit Hristos
si, desi era cam târziu, au mers la
biserica în acel Sabat si de atunci
n-au mai lipsit de la nici o
adunare. Ei au revenit în biserica
si sunt recunoscatori Domnului
pentru ca le-a trimis acel “îngeras”
sa le bata la usa.

“Când deschideti usa la cei
nevoiasi si suferinzi ai lui Hristos,
spuneti bun venit îngerilor
nevazuti. Voi invitati compania
fiintelor ceresti. Ei aduc o
atmosfera sfânta de bucurie si
pace. Ei vin cu laude pe buze si o
melodie de raspuns se aude în
ceruri. Fiecare fapta de îndurare
determina cântari acolo.”1

Întâmplarea relatata mai sus s-
petrecut într-unul din marile orase
ale Braziliei si ea reflecta clar
aceste cuvinte ale inspiratiei. Acei
care promoveaza adevarata
binefacere nu fac doar o lucrare
buna pentru altii, ci ei însisi au
folos când îsi deschid inimile

pen t ru
altruismul
adevaratei binefaceri sociale.
Fiecare raza de lumina revarsata
asupra altora se va reflecta înapoi
în inima aceluia care împartaseste
lumina. Fiecare cuvânt de
amabilitate si compasiune adresat
celor suferinzi, fiecare actiune
care tinde sa usureze povara celor
apasati, fiecare ajutor dat pentru
a satisface nevoile semenilor
nostri rezulta în glorificarea lui
Dumnezeu si într-o binecuvântare
pentru datator. Acei care
procedeaza conform acestei reguli
asculta de o porunca a cerului si
vor primi aprobarea lui
Dumnezeu.

“Isus a cunoscut influenta
binefacerii asupra inimii si vietii
binefacatorului si El a cautat sa
întipareasca în mintile ucenicilor
Sai beneficiile care rezulta din
exercitarea acestei virtuti. El zice:
‘Este mai ferice sa dai decât sa
primesti.’ ”2

Traim într-un timp foarte
confuz. Când privim în jurul
nostru vedem foamete, boala,
dezastre naturale, terenuri odata
fertile care acum sunt sterpe,
inundatii, incendii, cutremure.
Multe suflete pentru care a murit
Hristos – unele chiar dintre fratii
nostri din lume – au fost afectate

Vineri, 14 decembrie 2001

Lucrarea de binefacere socialã

de J. Tuleu
SECRETARUL DEPARTAMENTULUI
DE BINEFACERE SI SANATATE AL CG
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de asemenea calamitati si sunt
victime ale nenorocirii si sufar din
lipsa de cele necesare vietii.
Aceste evenimente sunt frecvente,
în special în Africa, Asia, America
Centrala si de Sud, si Europa de
Est.

Cine este aproapele
meu?

“Sunt multi care întreaba, ca si
învatatorul legii: ‘Cine este
aproapele meu?’ Raspunsul ne
vine prin cele întâmplate în
apropiere de Ierihon, când preotul
si levitul au trecut pe partea
cealalta si l-au lasat pe strainul
sarman, lovit si ranit în grija
bunului samaritean. Fiecare om
care este în nevoie si suferinta este
aproapele nostru. Fiecare fiica si
fiu al lui Adam, care a fost prins
în cursa de vrajmasul sufletelor si
este legat în robia obiceiurilor
rele, care vatama barbatia sau
feminitatea, este aproapele meu.”3

“Cei suferinzi si lipsiti din
toate clasele sunt semenii nostri;
si când nevoile lor sunt aduse la
cunostinta noastra, este datoria
noastra sa le usuram pe cât ne sta
în putinta. În aceasta parabola este
prezentat un principiu care ar fi
bine sa fie adoptat de urmasii lui
Hristos. Mai întâi iesiti în
întâmpinarea necesitatilor vremel-
nice ale celor în nevoie si usurati-
le trebuintele si suferintele fizice
si veti gasi atunci o cale deschisa
spre inima, unde puteti planta
semintele bune ale virtutii si
religiei.”4

“Sunt unii care manifesta mare
afectiune pentru rudele lor, pentru
prietenii si favoritii lor, dar care
nu sunt amabili si plini de
consideratie fata de cei ce au
nevoie de întelegere duioasa, de
amabilitate si iubire. Cu inimi sin-
cere sa ne întrebam: ‘Cine este
aproapele meu?’ Aproapele nostru
nu sunt doar partenerii nostri si

prietenii speciali, nu sunt doar cei
ce fac parte din biserica noastra,
sau care gândesc ca si noi.
Aproapele nostru sunt toti cei ce
apartin familiei umane. Noi
trebuie sa facem bine tuturor
oamenilor si în special acelora
care sunt din familia credintei.”5

Evlavia practica

Noi nu putem ramâne
indiferenti fata de strigatul
nevoiasilor care vine la noi tot mai
des cu mare urgenta. În Isaia 58:7-
9 sta scris care este datoria noastra
cu privire la semenii nostri, dupa
cum scrie serva Domnului:

“Întregul capitol cincizeci si
opt din Isaia trebuie considerat ca
fiind o solie pentru acest timp,
care trebuie data tot mereu…

“Am fost instruita sa îndrum
poporul nostru la capitolul
cincizeci si opt din Isaia. Cititi
acest capitol cu atentie si
întelegeti felul de lucrare care va
aduce viata în biserici. Lucrarea
evangheliei trebuie sa fie
îndeplinita prin generozitatea
noastra, ca si prin eforturile
noastre. Când întâlniti suflete
suferinde care au nevoie de ajutor,
dati-le ajutorul. Când îi gasiti pe
cei ce sunt flamânzi, hraniti-i.
Facând aceasta veti actiona în
directia lucrarii lui Hristos.”6

“Am vazut ca este în providenta
lui Dumnezeu ca vaduvele si
orfanii, cei orbi, surzi, schiopi,
persoanele întristate în diverse
moduri au fost puse într-o relatie
crestina apropiata cu biserica Sa;
si aceasta pentru a-Si încerca
poporul si a le dezvolta adevaratul
caracter. Îngerii lui Dumnezeu
vegheaza sa vada cum tratam
aceste persoane care au nevoie de
întelegerea, iubirea si bunavointa
noastra dezinteresata.”7

Domnul sa atinga inimile
noastre asa încât sa putem întelege
aceasta lucrare importanta care
trebuie sa fie realizata în aceste
ultime zile.

Lucrarea medicala
misionara

Prin Biblie si prin Spiritul
Profetiei, Dumnezeu a însarcinat
biserica Sa sa savârseasca o
lucrare si daca aceasta este facuta,
usile vor fi deschise pentru
adevarul prezent. Foarte putin s-a
facut în acest domeniu. În multe
camine sunt unii care sunt afectati
de boala, care asteapta ca cineva
sa le arate cum sa aplice
tratamente prin remediile simple
si eficiente. Multi dintre ei si-au
cheltuit averea în spitale luând
medicamente, si aceasta cu putine
rezultate. Lucrarea medicala si cea
de binefacere ar trebui sa fie
cultivata în aceste ultime zile,
fiindca acesta este planul lui
Dumnezeu. Serva Domnului
spune clar:

“Nimic nu va deschide usile
pentru adevar ca lucrarea
medicala misionara de
evanghelizare. Aceasta va gasi
acces la inimi si minti si va fi un
mijloc de a-i converti pe multi la
adevar.”8

“Marele Medic, initiatorul
lucrarii misionare medicale , îi va
binecuvânta pe toti acei care cauta
astfel sa transmita adevarul pentru
acest timp.”9

“Lucrarea medicala misionara
este mâna dreapta a evangheliei.
Ea este necesara pentru înaintarea
cauzei lui Dumnezeu.”10

“Lucrarea medicala misionara
nu trebuie în nici un caz despartita
de lucrarea evangheliei. Domnul
a specificat ca cele doua vor fi la
fel de strâns unite ca bratul cu
trupul. Fara aceasta unire nici o
parte a lucrarii nu este completa.
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Lucrarea medicala misionara este
evanghelia ilustrata.”11

Ultima lucrare de
predicare

“Doresc sa va spun ca în
curând nu va mai fi facuta nici o
lucrare pe directie de predicare,
decât lucrare medicala misionara.
Lucrarea unui predicator este
aceea de a sluji. Predicatorii nostri
trebuie sa lucreze dupa planul
evangheliei de slujire…

Voi nu veti fi niciodata
predicatori dupa rânduiala
evangheliei, pâna când nu
manifestati un interes hotarât în
lucrarea medicala misionara,
evanghelia vindecarii, a
binecuvântarii si a întaririi…

Din pricina îndrumarilor pe
care le-am primit de la Domnul am
curajul sa stau între voi si sa
vorbesc asa cum fac, în ciuda
modului cum priviti voi poate
lucrarea medicala misionara.
Doresc sa va spun ca lucrarea
medicala misionara este lucrarea
lui Dumnezeu. Domnul doreste ca
fiecare din predicatorii Sai sa intre
în rânduri. Apucati-va de lucrarea
medicala misionara si aceasta va
va da acces la oameni. Inimile lor
vor fi atinse când veti sluji
nevoilor lor. Când usurati
suferintele lor, veti gasi ocazie de

a le vorbi despre dragostea lui
Isus.”12

“Unii vor fi atrasi de o faza a
evangheliei si altii de alta. Suntem
instruiti de catre Domnul nostru
sa lucram în asa fel, încât sa se
ajunga la toate clasele. Solia
trebuie sa mearga la întreaga lume.
Sanatoriile noastre trebuie sa ajute
la întregirea numarului poporului
lui Dumnezeu. Noi nu trebuie sa
întemeiem câteva institutii mamut
(gigantice); fiindca astfel ar fi
imposibil sa dam pacientilor solii
care vor aduce sanatate sufletului.
Mici sanatorii trebuie întemeiate
în multe locuri.”13

“Convertirea de suflete este
marele obiectiv care trebuie
urmarit în institutiile noastre
medicale. Pentru aceasta sunt
întemeiate aceste institutii. Cei
bolnavi si cei întristati care vin la
sanatoriile noastre sunt adusi în
sfera de actiune a lucratorilor
evangheliei care muncesc acolo.
O, ce ocazii pretioase le sunt
oferite astfel, sa semene semintele
adevarului.”14

“Sanatoriile noastre sa devina
ceea ce ar trebui sa fie – case unde
se aduce vindecare sufletelor
bolnave de pacat. Si aceasta se va
face când lucratorii au o legatura
vie cu Marele Vindecator.”15

Acesta  este sfatul lui
Dumnezeu catre noi. În locuri

unde avem deja asemenea
institutii am facut experiente
minunate. Multe suflete au primit
adevarul prezent, unele au fost
convertite la Hristos si mai multe
vor fi convertite în viitor. Ele vad
ca suntem un popor deosebit,
crezând deosebit de toate celelalte
religii si pleaca de la sanatoriile
noastre cu noi tinte ,
experimentând o schimbare
radicala în vietile lor. Ele accepta
adevarul Sabatului, reforma
sanitara si multe suflete au fost
deja botezate si sunt membre ale
bisericii noastre. Toate acestea au
loc ca rezultat al lucrarii misionare
medicale.

Când am vizitat România am
auzit marturia unei doamne care
venise la sanatoriul nostru
suferind de cancer. Ea a declarat
cu caldura: “Am venit aici cu can-
cer si plec cu Isus în inima!” A
primit adevarul si este acum
membra a bisericii noastre.

În Brazilia sanatoriul nostru
functioneaza de douazeci de ani.
Acolo s-au facut experiente
minunate. Un medic a vizitat
sanatoriul nostru împreuna cu
sotia lui si cu un prieten. Medicul
era legat de un scaun cu rotile –
suferind de artrita reumatoida.
Genunchii si mâinile sale erau
deja deformate si nu mai putea sa
mearga de doi ani. El s-a interesat
de metodele noastre de tratament
si noi i-am spus ca ele constau în
geoterapie (tratament cu lut),
hidroterapie (tratament cu apa),
helioterapie (bai de soare),
fizioterapie (tratamentul mus-
chilor, oaselor sau al
încheieturilor), trofoterapie
(tratamentul prin nutritie),
fitoterapie (tratamentul cu plante)
si încredere în puterea lui
Dumnezeu. El a raspuns: “Nu cred
în aceste lucruri si nu am încredere
în aceste metode de tratament
fiindca apa si noroiul mi-au

“Prin istoria samariteanului milos, Hristos
ilustreazã natura adevãratei religii. El aratã cã
aceasta nu constã în sisteme, crezuri sau rituri, ci
în sãvârºirea de fapte de iubire, în aducerea celui
mai mare bine altora, în adevãratã bunãtate.”

         - Lucrarea de binefacere, pg.42, eng.
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provocat boala.” Atunci i-am spus
ca întrucât era medic, ar trebui sa
se trateze prin metode alopate. Ne-
a raspuns ca a încercat toate
metodele disponibile, inclusiv
injectii cu argint, ultimele
descoperiri în natura de remedii
si nu i-au folosit la nimic. El s-a
plâns: “Sunt condamnat sa fiu
legat de acest scaun cu rotile
pentru tot restul vietii mele.”

Atunci i-am sugerat ca,
întrucât a încercat deja tot felul de
tratamente si nu l-au ajutat, de ce
sa nu faca macar o încercare de a-
si trata boala cu aceste remedii
alternative. Sotia lui si prietenul
care era cu el l-au încurajat sa faca
aceasta încercare, asa ca s-a
hotarât sa ramâna la sanatoriul
nostru. I-am aplicat remedii
simple si a fost uimit de metodele
noastre de tratament, fiindca nu
mai vazuse asa ceva pâna atunci.
În câteva zile au aparut semne de
îmbunatatire. Dupa 30 de zile de
tratament surpriza lui a fost si mai
mare. Si-a parasit scaunul cu rotile
si a început sa mearga si dupa 60
de zile a fost vindecat. Când alti
pacienti au aflat ca era medic,
l-au întrebat: “Credeti acum în
aceste metode de tratament?” El
a raspuns: “Acum cred, fiindca am
trecut prin aceasta experienta!” A
parasit sanatoriul complet
vindecat si propovaduieste modul
natural de vindecare, bucurându-
se de o buna sanatate.

Multe restaurari minunate de
sanatate si spirituale au avut loc
în sanatoriul nostru în cei 20 de
ani de existenta ai sai. Se poate
pune întrebarea: “De ce avem atât
de putine institutii de sanatate în
care cei bolnavi sa poata fi tratati
fara folosirea medicamentelor?”
Fiindca nu se acorda suficienta
importanta si interes remediilor
simple ale lui Dumnezeu.

Remedii naturale

“Sunt multe cai de a practica
arta vindecarii, dar este o singura
cale aprobata de cer. Remediile lui
Dumnezeu sunt agentii simpli ai
naturii care nu vor încorda sau
slabi sistemul prin proprietatile lor
puternice. Aerul curat si apa,
curatenia, alimentatia cores-
punzatoare, puritatea vietii si o
încredere ferma în Dumnezeu sunt
remediile din lipsa carora mor mii;
totusi aceste remedii sunt neglijate
fiindca folosirea lor priceputa
necesita o lucrare pe care oamenii
n-o apreciaza. Aerul proaspat,
exercitiul, apa curata si pura, si
locuinte curate si placute sunt la
îndemâna tuturor cu cheltuieli
mici, în timp ce medicamentele
sunt scumpe, atât prin cheltuiala
de mijloace, cât si prin efectul
produs asupra sistemului.”16

“Domnul a prevazut antidoturi
pentru boli în plante simple, si
acestea pot fi folosite prin credinta
fara nici o tagaduire a credintei;
fiindca prin folosirea
binecuvântarilor oferite de
Dumnezeu pentru beneficiul
nostru, noi cooperam cu El. El
poate folosi apa si razele soarelui
si ierburile pe care El le-a facut
sa creasca, la vindecarea
maladiilor provocate prin
nechibzuinta sau accident. Noi nu
manifestam lipsa de credinta când
Îl rugam pe Dumnezeu sa
binecuvânteze remediile Sale.
Adevarata credinta va multumi lui
Dumnezeu pentru cunostinta cum
sa foloseasca aceste binecuvântari
pretioase într-un mod care va
restaura vigoarea mentala si
fizica.”17

Sa ne rugam lui Dumnezeu sa
ne impresioneze mintile si inimile
pentru a vedea o schimbare în
vietile noastre în aceasta privinta

si sa putem urma planul lui
Dumnezeu. Predicatorii nostri,
lucratorii, colportorii si membrii
laici sa învete cum sa aplice
tratamente simple pentru boli
obisnuite. Aceasta sa nu se faca
cu scopul câstigarii de bani, ci
pentru a câstiga suflete la Hristos.
Ar trebui sa se vada o revigorare
în rândurile noastre pentru
lucrarea medicala de binefacere.
Pe aceasta cale minunata vom
vedea multi convertiti si lucrarea
lui Dumnezeu pe pamânt va fi
încheiata!
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       pg.221.
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       pg.498.
13. Lucrarea medicala, pg.367.
14. Evanghelizare, pg.333.
15. Ibid., pg.333.
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Iata ce vesteste Domnul
pâna la marginile
pamântului: Spuneti
fiicei Sionului: ‘Iata,

Mântuitorul tau vine; iata plata
este cu El si rasplatirile merg
înaintea Lui.’ ” (Isaia 62:11).

Dumnezeu a proclamat ca
mântuirea vine numai de la El.
Aceasta veste buna a fost repetata
de servii Sai; patriarhii si profetii
au crezut si anuntat cu glas tare si
clar ca mântuirea era darul lui
Dumnezeu pentru oameni. Solia
evangheliei a fost povara
sufletului lui Hristos si pentru
proclamarea ei el n-a precupetit
timp, efort sau sacrificiu personal.
Când S-a înaltat la cer, în aceeasi
zi, El a spus clar ucenicilor Sai ca
ei trebuia sa proclame evanghelia
mântuirii Sale nu doar în
Ierusalim, ci “pâna la capatul
pamântului”, si acest lucru trebuia
facut înainte de întoarcerea Sa pe
acest pamânt pentru a lua poporul
Sau în locuintele ceresti. Despre
aceasta a spus de asemenea:
“Evanghelia trebuie mai întâi sa
fie vestita la toate neamurile”
(Marcu 13:10).

Gândul care poate fi desprins
din acest verset din cartea lui
Marcu este ca proclamarea
evangheliei nu trebuie facuta doar

prin Cuvântul vorbit, ci de
asemenea prin solia “publicata”.
Toti acei care accepta evanghelia
iau asupra lor obligatia de a
transmite altora vestea buna. Cum
urmeaza sa fie facuta aceasta? Nu
doar verbal, ci de asemenea în
forma tiparita. Pana inspiratiei
spune ca predicarea Cuvântului
prin tiparituri în combinatie cu
predicarea cuvântului prin oameni,
va aduce rezultate mari si pozitive:
“Publicatiile vor face o lucrare
mult mai mare decât poate fi
realizata doar prin predicarea
Cuvântului.”1

Forme stravechi si
moderne de tiparire

În timpurile stravechi existau
putine carti, fiindca toate trebuia
sa fie scrise de mâna pe pergament
sau piei pregatite (tabacite) pentru
scris. Aceasta era o munca grea si
istovitoare, aproape de o viata.
Copii ale Sfintei Scripturi erau
rare, fiind copiate de mâna de
catre scribi. Ca exemplu avem
experienta unui popor care si-a
fondat credinta lor pe cuvântul
scris al lui Dumnezeu –
credinciosii valdenzi din Europa.
Ei considerau Biblia ca singura

regula a credintei lor si autoritatea
infailibila a lui Dumnezeu si au
facut mari sacrificii pentru a o
raspândi. Aceste suflete
credincioase au fost printre primii
urmasi ai lui Hristos care au reusit
traducerea completa a Sfintelor
Scripturi. În mijlocul a mari
împotriviri si persecutii, ei au fost
hotarâti sa aiba Biblia în
manuscris în limba lor materna.
“Prin munca rabdatoare si
neobosita, uneori în pesterile
adânci si întunecate ale
pamântului, la lumina tortelor,
Sfintele Scripturi au fost scrise,
verset cu verset, capitol cu capi-
tol. Astfel lucrarea a înaintat, voia
descoperita a lui Dumnezeu
stralucind ca aurul curat.”2

Când “miezul noptii lumii” a
trecut si a rasarit lumina unei noi
ere, când “luceafarul Reformei”
si-a manifestat deja slava, lupta
între lumina si întuneric si-a
raspândit cu grabire influenta
asupra mintilor poporului la toate
nivelurile societatii.

De la aparitia “reformatorilor”,
inimile oamenilor au fost miscate
si au început sa se gândeasca si sa
caute ei însisi adevarul curat si

Sâmbata, 15 decembrie 2001

Publicând Adevãrul Prezent
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necompromis. Aceasta desteptare
a determinat o cerinta urgenta de
material publicat în forma de carti,
pamflete si alte scrieri religioase,
în special de Sfintele Scripturi.
Dorinta aprinsa a oamenilor de a
poseda o Biblie pentru a descoperi
adevarul prezent a fost cea care a
contribuit , în mare masura la
dezvoltarea tiparului modern.

În anul 1423, un olandez pe
nume Laurence Coster a inventat
literele mobile de lemn pentru uz
comercial. Desi lui i se atribuie
inventarea literelor mobile de
lemn, Johannes Gutenberg, un
tânar angajat de Coster si care a
lucrat sub îndrumarea sa, a fost
acela care a perfectionat mai
târziu arta tiparului în Germania.
În orasul Strassburg, Gutenberg a
dezvoltat sistemul literelor de
metal pentru tiparit. În anul 1456,
dupa ce lucrase timp de opt ani la
sculptarea literelor de metal, a fost
pregatit sa tipareasca prima editie
a Bibliei în limba latina.

De la acea prima editie a
Bibliei, arta tiparului a început sa
se raspândeasca repede prin
Germania, Olanda, Italia, Franta,
Spania si Scandinavia. La timpul
valului marii Reforme din secolul
al XVI-lea, tipografii aveau
ateliere în aproape toate tarile
Europei. Din acel timp mai
departe, tiparitul n-a mai putut fi
desfiintat. Aceasta inventie pare
sa aiba în sine o putere pastratoare
de viata, ca sa zicem asa, care este
destinata sa existe pâna la sfârsitul
timpului. Biblia si alte materiale
religioase tiparite, foarte solicitate
în acele zile, au facut ca lucrarea
de publicare sa se bucure de un
succes rasunator chiar de la
început.

Publicatiile si reforma

Prin providenta lui Dumnezeu,
inventarea tiparului modern a

aparut la timpul oportun pentru a
da un imbold marii reforme ce si-
a avut începutul în Germania.
Biserica Romei reusise, într-o
mare masura, sa aduca la tacere
glasul asa-numitilor “eretici” ai
miscarii care au protestat în mod
deschis fata de învataturile si
practicile false ale romanismului.
Dar aici era ceva nou cu care
fortele Romei nu erau obisnuite,
si ele n-au stiut cum sa-l aduca la
tacere. Literatura putea fi
confiscata si distrusa prin foc, dar
si mai multa putea fi multiplicata.
Solul tacut si-a croit calea din tara
în tara si în mii de case. Tot efortul
depus pentru a-l nimici n-a adus
rezultatele asteptate.

Pe 31 octombrie 1517 Martin
Luther a tintuit Tezele sale pe usa
catedralei din Wittenberg,
marcând astfel începutul unei noi
ere în libertatea religioasa. Daca
exemplare ale acestei scrieri si ale
altor scrieri ale reformatorilor ar
fi trebuit sa fie multiplicate
manual, doar un numar foarte
limitat de persoane le-ar fi putut
citi! De aceea un instrument
pregatit de Dumnezeu – tiparul –
a venit tocmai la timpul potrivit
pentru a promova lucrarea lui
Luther. “Scrierile reformatorului
si învatatura sa se raspândeau în
toate natiunile crestinatatii.
Lucrarea s-a raspândit în Elvetia
si Olanda. Exemplare ale scrierilor
lui si-au aflat drum spre Franta si
Spania. În Anglia învataturile sale
au fost primite ca si cuvânt al
vietii. Adevarul s-a extins de
asemenea si în Belgia si Italia. Mii
se trezeau din toropeala  lor ca de
moarte la bucuria si speranta unei
vieti de credinta.”3

Materialul tiparit era solicitat
de popor, si în special Sfintele
Scripturi. Tipografii se înmulteau
cu grabire pretutindeni. Pâna la
sfârsitul secolului al XV-lea,
fusesera tiparite patru milioane de

exemplare ale Bibliei. În 36 de ani
au fost tiparite înca 18 milioane
de Biblii. Dupa acel timp a fost
tiparit un numar atât de mare de
exemplare ale Cuvântului lui
Dumnezeu si în atât de multe limbi
si pentru atâtea natiuni, încât a fost
imposibil sa li se mai tina
socoteala . Rezultatul acestei
lucrari de publicare l-a uimit atât
de mult pe Luther, încât a fost
inspirat sa scrie: “Tiparul este cel
mai recent si cel mai mare dar prin
care Dumnezeu ne face în stare sa
ducem înainte lucrarea evan-
gheliei.”

Publicatiile în miscarea
adventa

Pionierii miscarii advente
credeau ca Dumnezeu îi cheama
sa dea lumii solia prin presa de
tiparit. În 1831 William Miller, în
primele zile ale lucrarii sale
publice a publicat o serie de
articole care se ocupau de
subiectul celei de-a doua veniri a
lui Hristos. Dar în 1836 lucrarea
sa publica a primit un puternic
imbold când, oriunde vorbea,
prelegerile sale erau tiparite într-
un volum. Chiar si dupa ce parasea
sala de adunare, soliile sale puteau
continua sa-si faca lucrarea de
întarire a credintei acelora care
erau doar partial convinsi de
adevar. Aceasta inovatie a dat
aripi soliei primului înger.

În aprilie 1846 pionierii
miscarii Adventiste de Ziua a
Saptea au publicat 250 de
exemplare ale unui pamflet ce
cuprindea prima viziune a sorei
Ellen G. Harmon, intitulata “Catre
ramasita raspândita”. Costul
tiparirii a fost suportat de doua
persoane care cu mari sacrificii au
donat mijloacele.

Pentru a doua publicare,
Joseph Bates, unul dintre primii
pionieri, a pregatit plin de
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entuziasm materialul cu privire la
“Cerul care se deschide”, o
brosura de patruzeci de pagini.
Manuscrisul era gata dar el n-avea
bani ca sa-l tipareasca. În acel timp,
în statul Massachusetts traia o
credincioasa care tocmai facuse un
covor, primul ei covor. De îndata ce
a auzit de nevoia de bani pentru
tiparit, ea si-a vândut primul frumos
covor si a dat banii lui Joseph Bates
pentru a-si publica brosura.

A doua experienta a lui Joseph
Bates demonstreaza când de greu
i-a fost acestui serv temator de
Dumnezeu sa obtina fonduri
pentru publicarea de literatura. El
fusese cândva un bogat capitan de
vas, dar a ajuns sarac dupa ce si-a
investit întreaga avere în miscarea
adventa. El era convins ca Sabatul
era ziua în care Dumnezeu S-a
odihnit si ca era ziua pe care El a
poruncit popoului sau credincios
s-o respecte si s-o pazeasca. În
cartea Istoria soliei advente, citim
urmatoarea experienta:

“ ‘Joseph,’ a strigat doamna
Bates, când a deschis usa la
bucatarie… ‘nu-mi ajunge faina
pentru a coace.’ A mentionat apoi
si alte articole de bacanie de care
avea nevoie.

‘Câta faina îti mai trebuie?’
întreba capitanul Bates, ridicându-
si privirea de pe manuscris.

‘Vreo doua kilograme ,’ zise
doamna Bates.

‘Foarte bine,’ zise capitanul; si
parasindu-si biroul a mers în
magazinul din apropiere unde a
cumparat alimentele dorite de
sotia sa. Punându-le pe masa
neobservat de ea, s-a întors repede
si si-a reluat lucrul la birou.

‘De unde a aparut faina
aceasta?’ întreba ea când a
descoperit niste faina într-un sac.

‘De ce, nu este suficienta?’
întreba capitanul.

‘Ba  da ,  da r  de  unde  a i
luat-o?’

‘Am cumparat-o. Nu este
aceasta cantitatea pe care o doreai
ca sa poti coace?’

‘Ba da, însa tu, capitanul Bates,
un om care a condus vase din New
Bedford pâna în toate partile
lumii, te-ai dus sa cumperi doua
kilograme de faina?’ exclama sotia
lui economa.

‘Nevasta’ a marturisit barbatul
de credinta, ‘am cheltuit pentru
articolele acelea ultimii bani pe
care-i am pe pamânt.’

‘Si noi ce o sa facem?’ întreba
doamna Bates printre suspine. Ea
fusese obisnuita cu abundenta si
nu era usor sa fie fara o letcaie.

‘Domnul o sa deschida calea’
zise capitanul cu veselie, dupa ce
i-a explicat planurile sale de a
scrie o carte despre Sabat.

Si Domnul a deschis o cale.
Chiar în aceeasi zi capitanul Bates
a avut sentimentul ca erau bani la

posta pentru el si mergând acolo,
a primit o scrisoare ce continea
zece dolari. Aceasta a fost o reala
încurajare pentru el si a ajutat mult
la întarirea credintei sotiei sale.”4

Pe 18 noiembrie 1848, la o
adunare tinuta în Dorchester, în
apropiere de Boston, Massachu-
setts, Domnul i-a dat servei Sale,
Ellen White, o viziune despre
solia de sigilare.

Când a iesit din viziune, ea i-a
zis sotului ei: “Am o solie pentru
tine. Trebuie sa începi sa tiparesti o
mica revista si s-o trimiti la oameni.
Sa fie mica la început; dar pe masura
ce oamenii vor citi, ei îti vor trimite
mijloace cu care sa tiparesti si va fi
un succes de la început. De la acest
mic început mi s-a aratat ca vor fi
ca râuri de lumina ce vor merge în
toata lumea.’ ”5

În iulie 1849 aceasta mica
revista, Adevarul Prezent, a aparut
pentru prima data. Despre
începutul acestei lucrari sora
White a scris:

“Sotul meu a început atunci sa
publice o mica revista în
Middletown, la opt mile de Rocky
Hill [Connecticut] si adesea
parcurgea de mai multe ori aceasta
distanta pe jos, desi era schiop.
Când a adus primul numar de la
tipar, noi ne-am aplecat cu totii
asupra lui, rugându-L pe Domnul
cu inimi umile si cu multe lacrimi
sa lase binecuvântarea Sa sa
însoteasca eforturile slabe ale
servului Sau.”6

Publicatiile în zilele din
urma

Dumnezeu are o solie solemna
pentru lume în zilele de încheiere
ale istoriei acestei lumi si
literatura este destinata sa
realizeze, împreuna cu predica-
torii vii, misiunea sfânta de a
evangheliza lumea. Cuvintele

“Ar trebui sã se depunã orice efort pentru a trimite

lumii din tipar soliile de invitaþie ºi avertizare.

Literatura noastrã va ajunge la unii oameni, la
care nu s-ar fi putut ajunge pe nici o altã cale.”

 - Testimonies, vol.8, pg.68.
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profetice ale lui Hristos din Matei
24:14 se vor împlini: “Si evanghe-
lia aceasta a împaratiei va fi
predicata în toata lumea ca sa
slujeasca de marturie la toate
neamurile; atunci va veni
sfârsitul.” Domnul va folosi toate
mijloacele disponibile pentru a
face sa se întâmple acest lucru si
presa este una dintre cele mai
eficiente unelte. Publicatiile pot
prezenta adevarul într-un mod clar,
simplu si usor de înteles, asa încât
barbatii si femeile sa poata lua o
hotarâre în cunostinta de cauza
pentru adevar sau contra lui.
Publicatiile care  ies din presa vor
putea de asemenea sa pregateasca
un popor pentru a-L întâmpina pe
Dumnezeu. De aceea literatura
trebuie sa fie multiplicata si
raspândita ca frunzele toamna.
Materialul tiparit trebuie distribuit
departe si aproape si pretutindeni.

“Adevarul trebuie semanat
lânga toate apele, fiindca nu stim
care va reusi, aceasta sau aceea. În
judecata noastra supusa greselii,
noi putem crede ca nu este întelept
sa dam literatura chiar acelora care
ar accepta adevarul cel mai
degraba. Noi nu stim care poate fi
rezultatul înmânarii unui pliant
care contine adevarul prezent.”7

Tinta finala a literaturii care
iese din presa este de a pregati un
popor pentru a doua venire a lui
Isus. “Publicatiile care pornesc din
casele noastre de editura trebuie sa
pregateasca un popor pentru a-L
întâmpina pe Dumnezeu. În toata
lumea ele trebuie sa faca aceeasi
lucrare care a fost facuta de Ioan
Botezatorul pentru natiunea
iudaica… Si într-o mare masura
prin casele noastre de editura
trebuie sa se realizeze lucrarea
celuilalt înger care se coboara din
cer cu mare putere si lumineaza
pamântul cu slava sa.”8

“Ne apropiem cu grabire de
sfârsit. Tiparirea si raspândirea

cartilor si a revistelor care contin
adevarul pentru acest timp trebuie
sa fie lucrarea noastra.”9

“Când membrii bisericii îsi dau
seama de importanta raspândirii
literaturii noastre, ei vor devota mai
mult timp acestei lucrari. Revistele,
pliantele si cartile vor fi plasate în
casele oamenilor pentru a predica
evanghelia în cele câteva rânduri ale
lor… Biserica trebuie sa acorde
atentia ei lucrarii de colportaj.
Acesta este un mod în care ea
trebuie sa straluceasca în lume.”10

“Sfârsitul este aproape. S-a
pierdut deja mult timp, în care
aceste carti ar fi trebuit sa fie în
circulatie. Vindeti-le departe si
aproape. Raspânditi-le asemenea
frunzelor toamna…  Din lumina
care mi s-a dat, stiu ca unde este
acum un colportor în câmp, ar
trebui sa fie o suta.”11

Iubiti frati si surori si în special
dragi tineri; astazi vine si la voi toti
o chemare similara celei facute
profetului Isaia. Care va fi
raspunsul vostru acum ca ati auzit
chemarea de la Domnul: “Pe cine
sa trimit si cine va merge pentru
noi?” Trimiteti raspunsul clar si
distinct: “Iata-ma, trimite-ma.”

În trecut lucrarea de tiparire a
fost tot timpul una importanta. Dar
timpul solemn în care traim acum
pretinde un efort mai puternic din
partea noastra pentru a folosi corect
tiparul în încheierea marii
însarcinari a evangheliei. Acest in-
strument eficient, care duce ultima
solie de îndurare unei lumi care
piere, trebuie sa fie chemata acum
la cea mai deplina actiune a sa.

Anul nou va începe în curând
si sunt multe lucruri de facut.
Timpul nostru de a lucra pentru a
face de cunoscut adevarul
sufletelor care pier, prin inter-
mediul publicatiilor noastre este
scurt. Va rog, confratii mei, sa
faceti tot ce puteti pentru a

promova raspândirea materialului
publicat de care este atât de mare
nevoie pretutindeni.

Referinte:

1. Evanghelizare, pg.101.
2. Strabatând veacurile, pg.49.
3. Ibid., pg.107.
4. Ibid., pg.120.
5. Schite din viata, pg.125.
6. Istoria soliei advente,

           pg.121,122.
7. Lucrarea colportorului,

          pg.5.
8. Testimonies, vol.7,

           pg.102.
9. Ibid., vol.8, pg.69.
10. Lucrarea de colportaj, pg.6.
11. Ibid., pg.18.

“Publicatiile care pornesc din
casele noastre de editura trebuie
sa pregateasca un popor pentru
a-L întâmpina pe Dumnezeu. În
toata lumea ele trebuie sa faca
aceeasi lucrare care a fost facuta
de Ioan Botezatorul pentru
natiunea iudaica… Si într-o
mare masura prin casele noastre
de editura trebuie sa se realizeze
lucrarea celuilalt înger care se
coboara din cer cu mare putere
si lumineaza pamântul cu slava
sa.”
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Arunca-ti pâinea pe
ape si dupa multa
vreme o vei gasi
iarasi” (Eclesiastul

11:1). Daca ar fi sa ne imaginam
pâinea fizica aruncata pe apa si
stând acolo multe zile, ce ne-am
închipui? Majoritatea dintre noi
suntem de acord ca pâinea ar
ajunge îmbibata cu apa si s-ar
dizolva ceva din ea, dar n-ar
disparea cu totul. Tot am mai putea
sa-i recunoastem prezenta în acea
stare moale.

Dar cum este cu simtul spiri-
tual? Când ne întindem mâna
împartind pâinea vietii (Ioan
6:35,63), dând-o “popoarelor,
multimilor, neamurilor si limbilor”
pamântului, nu exista de asemenea
un efect înmuietor în sufletul care
o digera? Nu vedem mai târziu
efectul binecuvântat în viata acelui
individ?

Biblia foloseste de asemenea
exemplul semanarii semintei
pentru a ilustra implantarea
adevarului în inimile barbatilor si
femeilor prin lucrarea misionara.
“Dimineata seamana-ti samânta si
seara nu-ti retine mâna; caci nu sti
care va prospera, aceasta sau aceea,

sau daca amândoua vor fi la fel de
bune.” (Eclesiastul 11:6).

“Samânta cea buna semanata
poate sta o vreme într-o inima rece,
lumeasca si egoista, fara sa dea
dovada ca a prins radacina; dar
adesea Duhul lui Dumnezeu
lucreaza asupra inimii si o uda cu
roua cerului si samânta multa
vreme ascunsa rasare si în cele din
urma aduce roada spre slava lui
Dumnezeu. Noi nu stim în lucrarea
vietii noastre care va rodi, aceasta
sau aceea. Acestea nu sunt
probleme pe care sa le rezolvam
noi, bietii muritori. Noi trebuie sa
ne facem lucrarea, lasând
rezultatele pe seama lui
Dumnezeu.”1

Întrucât ne apropiem de
încheierea timpului, bunavointa
noastra de a marturisi pentru Hristos
lumii care piere devine de doua ori
mai importanta. Multi suspina si
striga catre cer, tânjind dupa lumina
si pâinea vietii. Multi sunt acum în
pragul împaratiei, asteptând doar sa
fie adunati înauntru.

Deoarece mijloacele si
resursele noastre sunt atât de
limitate în comparatie cu marea
noastra responsabilitate ca

biserica, este cu atât mai esential
a folosi aceste resurse daca
speram sa vedem eforturile
noastre misionare încununate de
succes.

Aici sunt câteva posibile cai
care, daca sunt folosite cu
întelepciune, pot aduce multe
suflete la Hristos:

Cursuri de instruire

“Ideea de a întemeia centre de
instruire misionara este un plan
pe care nimeni n-ar trebui sa-l
subestimeze. Dar urgenta
pretinde lucratori în tot câmpul
misionar astazi – chiar acum. De
aceea sa se tina cursuri intensive
de instruire timp de doua sau trei
luni si apoi acesti tineri sa fie
angajati în lucrarea lui
Dumnezeu în tovarasia
lucratorilor mai în vârsta si mai
experimentati.

Când predicatorii calatoresc sa
faca vizite misionare, ei ar trebui
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sa ia cu ei pe câte unul dintre acesti
învatacei. Mergând câte doi, cel
mai vârstnic va fi încurajat iar cel
mai tânar va avea sansa sa câstige
experienta în lucrare.

“La aceste cursuri intensive ar
trebui sa fie studiate patru materii
importante: doctrina, lucrare de
colportaj, eficienta si admi-
nistrare. Acestea ar constitui un
mare ajutor si o solutie pentru
stringenta nevoie prezenta.”2

Distribuirea de
literatura

Fiecare Uniune, Misiune si
Câmp trebuie sa organizeze
departamentul sau de colportaj si
sa-l faca functional. Sub
îndrumarea conducatorilor de
colportaj, membrii nostri si în
special cei tineri – vor fi instruiti
pentru distribuirea de literatura
gratuita si vânzarea de carti si
periodice.

“Daca exista o lucrare mai
importanta decât alta, atunci
aceea este de a duce publicatiile
noastre înaintea publicului,
conducându-i astfel sa cerceteze
Scripturile.”3

“Membri ai bisericii, treziti-
va fata de importanta distribuirii
literaturii noastre si devotati mai
mult timp acestei lucrari. Plasati
în caminele oamenilor reviste,
pliante si carti care vor predica
evanghelia în cele câteva directii
ale ei. Nu este timp de pierdut.”4

Prin acest mijloc, oamenii pot
fi contactati si noi interese pot fi
trezite. Bisericile sa ofere un stoc
de carti care sa fie distribuite si
raspândite pretutindeni ca
frunzele toamna.

Grupe misionare

Spiritul Profetiei ne
sfatuieste: “Formarea de mici
grupe ca temelie a efortului

crestin mi-a fost prezentata de
Unul care nu se poate însela.”5

În fiecare comunitate sa existe
grupe bine organizate de lucratori
care sa lucreze în vecinatatea
acelei comunitati.”6

“În fiecare grupa organizata
sau comunitate, talentele fiecarui
membru trebuie sa fie dezvoltate.
Ceea ce unul nu poate face, poate
fi facut de un alt membru. Din
acest motiv se sugereaza ca
diferite grupe sa fie formate
pentru lucrare misionara, cum ar
fi: grup de studiu biblic, grup de
vizite, grup de distribuire de
literatura gratuita, grup de
vânzare de literatura, grup de
cântari, grup medical misionar, si
grup de rugaciune. Când lipseste
un talent într-un domeniu, acesta
poate fi completat de unitatea în
actiune în aceasta diversitate de
daruri. Unii dintre membri pot lua
parte la mai mult de unul din
grupuri. Dumnezeu ne-a dat
talente si, în conformitate cu
darurile pe care le primim,
suntem si responsabili înaintea
Lui. Domnul va chema curând pe
fiecare sa dea socoteala de
administrarea sa.

Mici cartele

De multe ori ne putem oferi
serviciul, atât spiritual, cât si so-
cial de a-i ajuta pe oamenii în
nevoie, punând mici cartele (afise)
[în fata caselor lor]. Pe aceste
cartele ar trebui sa apara numele
bisericii si cuvinte ca acestea:
‘Oferim studii biblice la cerere,
precum si consiliere cu privire la
nevoile dumneavoastra sociale si
spirituale fara nici o obligatie. Va
rugam sa ne contactati la adresa
de mai jos.’ Adresa biroului si
numarul de telefon ar trebui
trecute pe acea cartela. Acestea ar
putea fi raspândite cu miile.

Autocolante

Autocolantele pot fi lipite pe
masinile [noastre], pe geamul din
spate sau în locuri vizibile, cu
propozitii scurte cum ar fi: ‘Îl
iubesti pe Dumnezeu?’ ‘Sfârsitul
este aproape. Esti gata?’ sau ‘Stii
ca Hristos a murit pentru tine?’
Când cineva citeste aceste
cuvinte, adevarul poate
strafulgera mintea si Duhul Sfânt
îl poate convinge de nevoia unui
Mântuitor. El poate fi convertit
prin mijloace foarte simple.

Scrisori misionare

Unii dintre membrii bisericii
au capacitatea de a scrie scrisori
misionare. Acestea pot ajunge la
prieteni si la persoane descurajate
la timpul potrivit. Multi vor fi
înveseliti si încurajati când vor
citi cuvinte care tind sa înalte. Cei
izolati, cei singuratici, cei închisi
pentru adevar – toti pot primi
mari binecuvântari din aceasta
lucrare a scrisorilor misionare.

Lucrarea medicala
misionara

Acei care se pricep în
probleme de sanatate îsi pot
folosi talantii pentru a tine
prelegeri si demonstratii cu
privire la mijloace simple si natu-
rale de tratament ale unor boli
obisnuite. Reforma sanitara este
o pana despicatoare. Multi care
altfel n-ar asculta adevarul pot
deschide usa  pentru studiul
Cuvântului lui Dumnezeu. Ei vor
vedea ca lucrarea noastra include
atât restaurarea trupului, cât si pe
cea a sufletului.

Spiritul Profetiei ne sfatuieste
ca ar trebui sa se organizeze
cursuri de gatit si oamenii sa fie
învatati sa pregateasca mâncare
hranitoare, apetisanta si simpla în
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acelasi timp. Sunt disponibile
numeroase carti de retete si
cursuri de gatit, dar oamenii sunt
învatati doar cum sa-si complice
si mai mult dieta în loc de a o
simplifica. Nu acest fel de
instruire îl sugereaza marturia.
Oamenii ar trebui instruiti cum sa-
si prepare hrana având în vedere
combinatii bune si un bun
echilibru pentru a-si simplifica
mâncarea într-un asa mod, încât
sa hraneasca trupul. Trebuie sa-i
îndemnam pe oameni sa manânce
mâncare sanatoasa si într-o stare
cât  mai naturala cu putinta.
Surorile noastre care au învatat
aceasta arta pot împartasi altora
mari binecuvântari. Sa-i invite pe
prietenii si vecinii lor în caminele
lor si sa-i învete cum sa
pregateasca alimente sanatoase.

Lucrarea muzicala

“Unul dintre mijloacele prin
care putem câstiga suflete la
Hristos este lucrarea muzicala.
Aceasta ramura a lucrarii
misionare nu este apreciata de
catre unii. Avem experiente care
ne spun ca multi au fost câstigati
la adevar prin cântare. În Vechiul
Testament gasim ca în templu a
fost rânduit un cor care sa cânte
si sa laude pe Domnul. Aceasta era
lucrarea lor. Unora li se va parea
o risipa de timp si bani daca am

angaja pe membrii talentati sa
lucreze exclusiv în lucrarea
muzicala. Rezultatul unor
asemenea decizii întelepte se va
cunoaste doar în vesnicie. Fratii
nostri sa fie mai hotarâti si mai
interesati în întemeierea de
grupuri de cântare, cvartete, coruri
si formatii instrumentale
(instrumente care sa produca
melodii si nu doar zgomot), si sa
fie instruite cu pricepere si sa-si
ofere serviciile în lucrarea
misionara. Din când în când pot
fi organizate concerte sacre  si
multi prieteni care n-ar veni la
biserica la adunarile obisnuite ar
trebui invitati la aceste prezentari
si vor veni. Între cântari ar trebui
prezentata o solie care sa faca apel
la nevoile sufletului… Cu
siguranta ca aceasta ramura a
lucrarii misionare va produce
rezultate ce ne vor depasi
asteptarile. Vesnicia va descoperi
roadele acestei lucrari.”7

Lucrare de emisie radio

Fratii nostri care sunt înclinati
spre aceasta directie de lucrare si
sunt înzestrati cu elocventa în
vorbire si cu o întelegere
sanatoasa a doctrinei sa fie
instruiti cu pricepere pentru a
servi în aceasta lucrare misionara.

Pentru a sprijini acest program,
mai multe biserici sa se uneasca

cu scopul comun de a strânge
fonduri doar pentru scopul de a
sprijini lucrarea de emisie radio.

Adunari publice de
 evanghelizare

Adunarile publice de
evanghelizare se tin uneori în aer
liber sau într-o piata, un cort mare
sau o sala de scoala închiriata.

Adesea aceasta este una dintre
cele mai eficiente metode de a
aduce suflete la Hristos. În acest
fel de lucrare este nevoie urgenta
de predicatori si lucratori cu
experienta, care sunt vorbitori
elocventi si pot sa raspunda la
întrebari venite din partea
publicului. Ei trebuie sa fie însotiti
de o grupa evanghelistica
compusa din membrii laici,
instructori ai copiilor, cântareti,
conferentiari pe teme medicale,
terapeuti, medici, colportori si
tineri ca responsabili de sala,
bucatari si alte ajutoare. Biserica
ce sponsorizeaza adunarea trebuie
sa aiba grija ca aceasta sa fie bine
planificata si sprijinita financiar
de catre frati. Înainte de începerea
adunarii trebuie sa se obtina o
permisiune de la autoritatile
localitatii respective. Apoi
membrii laici împreuna cu ceilalti
frati vor face lucrarea de teren
invitându-i pe localnici sa vina sa
participe la aceste adunari.

Lucrare audio-vizuala

Unul dintre proiectele recente
ale Conferintei Generale este
productia de casete video
religioase pentru fratii din biserica
AZS si pentru oameni în general.
Daca comunitatile noastre au
suficiente fonduri, trebuie sa
comandam aceste casete video la
biroul Conferintei Generale. Ar
trebui sa-i invitam pe fratii AZS
si pe necredinciosi în grupe,

“Trebuie sã fie lucrãtori care vor merge înainte
pe întuneric ca ºi pe luminã ºi care vor rezista cu
curaj în descurajãri ºi speranþe dezamãgite ºi
care totuºi sã lucreze mai departe cu credinþã, cu
lacrimi ºi cu speranþã rãbdãtoare.”

          - Evanghelizare, pg.38.
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folosind un aparat video si un
proiector. Atunci adevarul le va fi
prezentat pe calea vazului si
auzului. Pe aceasta cale unica de
prezentare a soliei noastre, se
poate ajunge la persoanele din
nivelurile mai înalte ale societatii.

Importanta lucrarii de
dupa aceea

“În toate activitatile misionare
este importanta activitatea de dupa
aceea. Este bine sa se trezeasca un
interes, dar daca se permite ca
acesta sa slabeasca si sa moara
datorita lipsei unei îngrijiri con-
tinue, starea este mai degraba
înrautatita decât îmbunatatita.
Cine ar semana samânta sau ar
sadi rasadurile si apoi sa neglijeze
sa le ude si daca este nevoie sa le
ofere umbra pâna când acestea
sunt bine înradacinate?…

“La fel cum tâmplarul nu lasa
o lucrare neterminata sau
nevopsita si cum croitorul face un
tiv ca sa nu se destrame materialul,
tot astfel si lucrarea lui Dumnezeu
trebuie încheiata. Interesul trebuie
tinut viu prin efort personal
activ.”8

“Când lucrarea personala este
neglijata, se pierd multe ocazii
pretioase, care, daca ar fi fost
folosite, ar fi dus înainte cu
hotarâre lucrarea.”9

Adesea în experienta umana
este un timp când un suflet ezita
la rascruce de drumuri. Interesul
sau a fost trezit pe calea Domnului
si vechile cai ale lumii îl invita sa
continue ca si mai înainte.
Lucrarea serioasa si bine
îndrumata de dupa aceea va
îndruma pasii care se clatina pe
calea vietii. Daca se neglijeaza sa
se dea ajutorul si îndrumarea
necesare, un suflet poate fi pierdut
pentru vesnicie.

“Momentul de aur e pierdut.
Impresiile facute nu au fost urmate

de lucrare. Ar fi fost mai bine sa
nu se fi trezit nici un interes; caci
atunci când a aparut deja
împotrivire la convingeri si
acestea au fost biruite, este foarte
greu sa impresionezi din nou
mintea cu adevarul.”10

Oameni cu pozitie si
mijloace

“Sunt multi oameni bogati care
sunt receptivi la influentele si
impresiile soliei evangheliei si
care, când le este prezentata Biblia
si numai Biblia ca exponent al
credintei si practicii crestine, vor
fi miscati de Duhul lui Dumnezeu
sa deschida usile pentru înaintarea
evangheliei. Ei vor manifesta o
credinta vie în cuvântul lui
Dumnezeu si îsi vor folosi
mijloacele încredintate lor de
Dumnezeu pentru a pregati în
pustie calea Domnului…

S-au facut prea putine eforturi
pentru oamenii din locuri
responsabile în lume. Multi dintre
ei au calificari superioare; ei au
mijloace si influenta. Acestea sunt
daruri pretioase încredintate lor de
Domnul pentru a fi sporite si
folosite pentru binele altora.”

“Cautati sa salvati oameni
bogati. Îndemnati-i sa întoarca
Domnului comorile pe care El li le-
a încredintat spre administrare
pentru ca în … marile orase sa poata
fi întemeiate centre de influenta de
unde adevarul biblic sa porneasca
la oameni în toata simplitatea lui.
Convingeti-i pe oameni sa-si puna
comorile lânga tronul lui
Dumnezeu, înapoind Domnului din
avutul lor, si facându-i astfel pe
lucratorii Lui în stare sa faca bine
si sa duca înainte slava Sa.”11

Concluzie

Fratilor si surorilor, nevoile
sunt mari si lucratorii sunt putini.

Însa dimensiunea redusa a armatei
finale a lui Ghedeon ilustreaza cu
câta putere poate lucra Domnul cu
ostenii care pun lucrarea Lui
înaintea intereselor lor proprii.
Recomandarile pe care le-am
primit în aceasta saptamâna de
rugaciune sunt doar un mic
exemplu al posibilitatilor pe care
le avem. Dumnezeu doreste ca
fiecare dintre noi sa-si angajeze
gândurile, energiile si creativitatea
într-o lucrare din toata inima
pentru salvarea de suflete. Sa ne
unim si sa ne amintim de
asigurarea Lui: “Inteligentele
ceresti asteapta sa coopereze cu
instrumentele omenesti, pentru ca
lumea sa poata vedea ce pot
deveni fiintele umane printr-o
unire cu divinul. Acei care îsi
consacra trupul, sufletul si spiritul
servirii lui Dumnezeu vor primi în
mod constant o noua înzestrare cu
putere fizica, mentala si spirituala.
Resursele inepuizabile ale cerului
sunt la dispozitia lor.”12 Domnul
sa ne ajute!
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