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Editorial
Optzeci de ani – cu ce implicaþie?

Un popor care se pregãteºte

Isus vine – suntem gata sã Îl întâmpinãm în
pace?

Un popor al rãmãºiþei
Cei credincioºi care rãmân pânã la sfârºitul
timpului vor avea o credinþã unitã în adevãrul
prezent.

Un popor evlavios
Adevãrata evlavie este o viaþã de continuu
angajament iubitor.

Un popor deosebit
Ce privilegiu minunat!

Un popor de misionari
Zelul pentru slava lui Dumnezeu ne va motiva
sã lucrãm pentru alþii.

Un popor sãnãtos
Restaurarea deplinã cuprinde toate facultãþile
spirituale, mintale ºi fizice.

Un popor darnic
Cei care reflectã chipul lui Hristos vor fi la fel
de generoºi cum a fost El.

Un popor sigilat
Un sigiliu protector de nepãtruns îi ocroteºte
pe credincioºii fermi în credinþã aºa încât ei nu
pot fi clintiþi de rãul care îi înconjoarã.

Un popor plin de Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este un element cheie în acest
tablou

Un popor victorios
Cea mai mare victorie ce poate fi câºtigatã
vreodatã de fiinþele umane prin puterea lui
Dumnezeu

Cum se formeazã staulul

Poezie

MEMORIAL ȘI ANGAJAMENT

Privind înapoi spre cei 80 de ani în timpul cãrora Dumnezeu i-a
chemat pe Adventiºtii de Ziua a ªaptea - Miºcarea de Reformã, sã þinã
sus principiile sacre ale adevãrului prezent, vedem o minune a harului
Sãu. Asupra luptelor, greutãþilor ºi sacrificiilor fãcute pentru cauza Sa
se revarsã zilnic binecuvântãrile harului ceresc ºi ale ocrotirii divine.
Prin puterea lui Dumnezeu, continuãm sã stãm neclintiþi pe platforma
poruncilor lui Dumnezeu ºi a credinþei lui Isus, fiind pãtrunºi de o
solemnitate profundã, ºi trãind ca ºi când am trãi ultimele zile ale
istoriei acestui pãmânt.

Aceastã sãptãmânã de rugãciune ºi consacrare de la mijlocul anului
a fost pusã deoparte ca un timp în care sã reconsiderãm cu grijã felul în
care Dumnezeu ne-a condus pânã aici, ºi chiar mai important, sã vedem
care sunt intenþiile Sale cu noi pentru viitor. Nevoia noastrã este mare,
ºi credincioºii de pe întregul pãmânt sunt încurajaþi sã se adune pentru
aceste prelegeri, ºi sã-ºi aminteascã de asemenea ºi de sufletele izolate.
Sã meditãm atent la acest subiect, “ºtiind cã este timpul sã ne trezim
din somn: pentru cã acum mântuirea este mai aproape de noi decât
atunci când am crezut.” (Romani 13:11). “Adevãrul trebuie practicat
pentru a fi o putere în lume. Când acesta locuieºte în inimã, experienþa
zilnicã este o descoperire a puterii stãpânitoare a harului lui Hristos.
Nu þineþi niciodatã adevãrul în curtea din afarã. Fie ca Duhul Sfânt sã
îl imprime în suflet.” 1

Dorim ca ultimul Sabat, cel din 25 iunie, sã fie o zi specialã de

rugãciune ºi post pentru ca noi sã putem sta ca un popor unit în faþa
unui Dumnezeu sfânt. Cei care pot ºi doresc sã posteascã sunt îndemnaþi
sã o facã. Duminicã, 26 iunie, se va strânge o colectã specialã pentru
dezvoltarea misiunilor noi din întreaga lume. Fie ca bunul Dumnezeu
sã asculte ºi sã rãspundã la rugãciunile noastre ºi sã ne umple de puterea
de care avem nevoie pentru a merge înainte în curãþie, cu energie ºi cu
integritate, aºa încât sã fim “o priveliºte pentru oameni” (1 Corinteni
4:9) – poporul Sãu credincios în duh ºi în adevãr!

Referinþe

1  Astãzi cu Dumnezeu,  p. 70 (engl.)
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A
dventiºtii de Ziua a ªaptea, având
o bazã profeticã în Daniel 8:14,
  s-au  unit în 1860 când ºi-au ales

un nume, ºi s-au angajat sã pãzeascã
poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus.
La câþiva ani dupã aceea, în 1863, s-au
organizat într-o Conferinþã Generalã.

Într-o broºurã scrisã în 1897, intitulatã
“Metode de lucru”, inspiraþia declarã: “unii
dintre cei care astãzi duc solia adevãrului
vor lãsa stindardul sã cadã din mâinile lor,
îl vor târî în praf, ºi îl vor cãlca în picioare.
Unii dintre cei care acum sunt în întunericul
greºelii vor primi adevãrul, vor fi convertiþi,
ºi vor înãlþa steagul din mâinile acelora care îl
þin acum.” 1

“Promisiunile lui Dumnezeu, care sunt
date cu condiþia ascultãrii, sunt pentru cei
care urmeazã în lumina Cuvântului Sãu
sfânt. Cei care împlinesc voia Sa, pot
pretinde toate binecuvântãrile pe care le-a
promis Domnul. Cei ascultãtori nu strigã
doar ‘Crede, tot ce trebuie sã faci este sã
crezi în Hristos’;  ci credinþa lor este ca a lui
Noe ºi a lui Avraam, o credinþã care i-a
condus sã pãzeascã poruncile.” 2

 “Dar, ce tablou trist! Cei care nu se
supun influenþei Duhului Sfânt vor pierde
în curând binecuvântãrile pe care le-au
primit, când au recunoscut adevãrul ca
venind din cer. Ei au decãzut, ajungând sã
fie formaliºti reci, lipsiþi de duh; ºi-au
pierdut interesul pentru sufletele care pier:
ºi-au pãrãsit ‘dragostea dintâi.’ ªi Isus le
spune: ‘Adu-þi aminte dar de unde ai cãzut;
pocãieºte-te, ºi întoarce-te la faptele dintâi.
Altfel voi veni în curând la tine ºi voi muta
sfeºnicul de la locul lui, dacã nu te pocãieºti’
(Apocalipsa 2:5, engl.). El va retrage Duhul
Sãu Sfânt de la bisericã, ºi Îl va da altora,
care Îl vor aprecia.” 3

O reînviorare spiritualã ºi o lucrare de
reformaþiune a început în 1888 ºi, în cele

din urmã, pentru ca acest steag al
adevãrului – poruncile lui Dumnezeu ºi
credinþa lui Isus – sã poatã fi þinut sus, prima
sesiune de delegaþi a Conferinþei Generale
a Adventiºtilor de Ziua a ªaptea Miºcarea
de Reformã s-a þinut la Gotha, Germania,
între 14-20 iulie 1925. Acum sunt 80 de
ani de când s-a organizat acest corp. Cu
toate acestea, cei 80 de ani sunt aproape
egali cu dublul anilor pe care i-a petrecut
poporul Israel în pustie, cãlãtorind. La
aceastã rãscruce trebuie sã ne gândim serios
la lucrarea lui Dumnezeu ºi la datoria noastrã
faþã de El.

Dumnezeu ne-a încredinþat, nouã ca
popor, o lucrare pe care trebuie sã o
îndeplinim pe pãmânt. Îndeplinim noi acest
scop cu credincioºie? Acum când timpul
de probã se va încheia în curând, care sunt
condiþiile cu care noi putem pretinde cu
încredere acele promisiuni speciale, pe care
El le-a fãcut celor ce sunt “lumina ochilor
Lui” (Deuteronom 32:10)? Trebuie sã
vestim solia celui de-al treilea înger ºi sã
îndreptãm minþile oamenilor spre
sanctuarul ceresc, în care Hristos a intrat
pentru a face ispãºire pentru poporul Sãu.
Sabatul trebuie proclamat cu o voce
puternicã, pentru ca toþi locuitorii pãmân-
tului sã audã avertizarea. Trebuie sã ne
curãþãm sufletele prin supunere desãvârºitã
faþã de Hristos ºi ascultare desãvârºitã de
adevãr.

Dacã Adventiºtii ar fi rãmas statornici
în credinþa lor dupã dezamãgirea din 1844,
ºi dacã s-ar fi unit în jurul poruncilor lui
Dumnezeu ºi a credinþei lui Isus, Hristos ar
fi venit sã-i primeascã.

Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea
lui Hristos sã fie amânatã atât de mult.
Dumnezeu nu a dorit ca poporul Sãu sã
rãtãceascã patruzeci de ani prin pustie. El
le promisese cã îi va duce direct în þara

Canaan. Dar din cauza necredinþei lor, a
murmurãrii ºi a acþiunilor lor de rãsculare,
ºi din cauza urii, El nu a putut sã Îºi
împlineascã legãmântul lor cu ei, ºi a fost
constrâns sã închidã Þara Promisã pentru
majoritatea dintre ei. În mod asemãnãtor,
necredinþa, iubirea de lume, certurile ºi lipsa
de consacrare întârzie intrarea Israelului
modern în Canaanul ceresc. 4

Dacã vom continua în felul acesta,
probabil va trebui sã mai rãtãcim pe aici
ani buni din cauza necredinþei noastre, ºi,
asemenea înaintaºilor noºtri, riscãm ca
sfeºnicul sã fie mutat de la noi. În loc de
aceasta, ar trebui sã grãbim venirea
Domnului, rãspândind evanghelia în lume
ºi reprezentându-L pe Hristos în viaþa
noastrã. Este privilegiul nostru nu doar sã
dorim, ci ºi sã grãbim venirea Domnului
nostru Isus Hristos. Iubiþi fraþi, iubite surori,
a sosit timpul sã vã consacraþi din nou vieþile
lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de
aceastã sãptãmânã specialã de rugãciune.
Avem nevoie de aceste zece zile de
consacrare pentru ca sã ne cercetãm cu
seriozitate inima, aºa încât Domnul sã ne
dea o dorinþã mai mare de a-L iubi pe El ºi
unii pe alþii, sã ne dea acea dragoste care
strãluceºte în raze puternice de la tronul
slavei. Fie ca, prin harul bogat al lui
Dumnezeu, sã preþuim la adevãrata ei
valoare aceastã ocazie!

Referinþe

1   Mãrturii Speciale, Seria A, Nr. 7,
    p. 18 (engl.)
2   The Signs of the Times, 31 martie
    1890
3   The Review and Herald, 16 iulie
    1895
4   Vezi Marea luptã, p. 458 (engl.)
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Vineri, 17 iunie

B. JAKSIC - Australia

C
a ºi Israelului din vechime,
Dumnezeu ne trimite ºi nouã
aceeaºi solie: “Pregãteºte-te sã

întâlneºti pe Dumnezeul tãu” (Amos 4:12).
În aceste ºapte cuvinte avem una dintre cele
mai importante solii din Biblie, date
poporului lui Dumnezeu. Aceste cuvinte
conþin o mare provocare ºi destinul nostru
veºnic depinde de atitudinea noastrã faþã
de aceastã provocare.

“Sã întâlneºti pe Dumnezeul tãu”

A doua venire a lui Hristos a fost
speranþa poporului lui Dumnezeu de-a
lungul secolelor. Ea este ºi speranþa
poporului lui Dumnezeu de astãzi. Ei cred
în a doua Sa venire, deoarece credinþa lor
se bazeazã pe Cuvântul lui Dumnezeu, care
ne spune cã a doua Sa venire este la fel de
sigurã cum a fost ºi prima Lui venire.

“Unul dintre cele mai solemne ºi mai
glorioase adevãruri descoperite în Biblie,
este acela al celei de a doua veniri a lui
Hristos pentru a încheia marea lucrare de
mântuire. Poporului peregrin al lui
Dumnezeu, care a rãmas atât de mult timp
în ‘valea umbrei morþii’, îi este datã
promisiunea preþioasã, plinã de speranþã, a
revenirii Aceluia, care este ‘învierea ºi
viaþa’, pentru ‘a-I lua acasã pe cei exilaþi’.
Învãþãtura celei de a doua veniri a lui Isus
este nota fundamentalã a Sfintelor Scripturi.
Din acea zi, când prima pereche de oameni

ºi-a întors plinã de tristeþe paºii dinspre
Eden, copiii credinþei au aºteptat venirea
Aceluia care urma sã sfãrâme puterea
distrugãtorului ºi sã-i aducã înapoi în
Paradisul pierdut. Oamenii sfinþi au
aºteptat venirea în slavã a lui Mesia, ca
împlinire a speranþei lor. Lui Enoh, doar al
ºaptelea urmaº în linia genealogicã a celor
care au locuit în Eden, lui, care a umblat
aici pe pãmânt timp de trei secole alãturi
de Dumnezeul sãu, i s-a permis sã vadã de
departe venirea Eliberatorului. ‘Iatã’, a
declarat el, ‘vine Domnul cu zecile de mii
de sfinþi ai Sãi, ca sã facã o judecatã
împotriva tuturor’ (Iuda 14, 15).

În noaptea suferinþei sale, patriarhul Iov
a declarat cu încredere neclintitã: ‘Dar ºtiu
cã Rãscumpãrãtorul meu este viu, ºi cã se
va ridica la urmã pe pãmânt: … Îl voi vedea
totuºi pe Dumnezeu. Îl voi vedea ºi îmi va
fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, ºi nu ai
altuia.’ (Iov 19:25-27).” 1

Însuºi Hristos a spus în mod clar ºi
sigur cã va veni din nou. Înainte de
înãlþarea Sa la Tatãl Sãu ceresc, El le-a
încredinþat ucenicilor Sãi ºi nouã aceastã
solie plinã de speranþã: “Mã voi întoarce”
(Ioan 14:1-3). El nu Îºi va dezamãgi
poporul. El vrea ca noi sã fim pregãtiþi
pentru acest eveniment mãreþ ºi glorios.
De aceea El spune: “Pregãteºte-te sã
întâlneºti pe Dumnezeul tãu!”

O pregãtire spiritualã din toatã inima

Pregãtirea noastrã spiritualã pentru
acest eveniment mãreþ trebuie sã fie mai
adâncã decât doar o pregãtire formalistã
sau de dragul arãtãrii exterioare. Acei care
sperã sã trãiascã veºnic alãturi de Hristos
trebuie sã dezvolte în aceastã viaþã, înainte
de încheierea timpului de probã,
caracteristicile care s-au descoperit în
viaþa lui Hristos cât timp El a fost pe
pãmânt. Viaþa Lui a fost o descoperire a
caracterului lui Dumnezeu. Dacã sperãm
sã fim cu El când va veni, trebuie sã fim
ca El în caracter ºi în vieþuirea noastrã
zilnicã.

O pregãtire amãnunþitã din partea
noastrã va atinge domeniile vieþii zilnice.
Pregãtirea înseamnã mai mult decât a ne
numi poporul lui Dumnezeu. Înseamnã mai
mult decât a avea numele noastre scrise
în registrele bisericii. A ne pregãti pentru
venirea lui Isus înseamnã mai mult decât
a lua o expresie pioasã a feþei. Înseamnã
mai mult decât a cunoaºte adevãrul ºi a-l
putea apãra.

A fi pregãtit pentru a-L întâlni pe
Dumnezeu înseamnã a avea chipul lui
Dumnezeu restaurat în suflet. Înseamnã a
trãi toate adevãrurile fundamentale care sunt
vitale pentru mântuirea noastrã. A ne pregãti
înseamnã a câºtiga victoria asupra fiecãrui
pãcat cunoscut.

UN POPOR CARE SE PREGĂTEȘTEUN POPOR CARE SE PREGĂTEȘTE
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Dumnezeu nu cere imposibilul când
spune “De aceea fiþi gata.” Prin harul Lui,
poporul lui Dumnezeu poate fi gata cu
pregãtirea lor spiritualã – poate fi “fãrã patã,
fãrã zbârciturã sau ceva de felul acesta.”
(Efeseni 5:27).

 Mãrturisindu-L pe Hristos

Este un lucru tragic faptul cã mulþi
creºtini Îl mãrturisesc pe Hristos cu gura
lor, dar Îl tãgãduiesc prin viaþa lor. Solia pe
care o predicãm are doar puþinã valoare dacã
nu o practicãm în viaþa noastrã zilnicã. Ne
va lipsi viaþa, dacã rugãciunile noastre sunt
forme lipsite de credinþã, dacã ne vedem
greºelile, dar nu le corectãm, dacã
mãrturisim religia lui Hristos, dar nu ne
stãpânim limba. “Toþi greºim în multe
feluri. Dacã nu greºeºte cineva în vorbire,
este un om desãvârºit, ºi poate sã îºi þinã în
frâu tot trupul.” (Iacov 3:2).

Cuvintele noastre au o influenþã asupra
altora. Puþini realizeazã importanþa
vorbelor pe care le spun. Este atât de uºor
sã laºi cuvintele sã-þi iasã din gurã ºi apoi
sã descoperi cât de mult rãu au fãcut. Viaþa
ºi vorbirea noastrã sunt inseparabile una de
cealaltã. Vorbirea este cel mai important
dar pe care ni l-a încredinþat Dumnezeu.
Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Solomon
a scris: “Viaþa ºi moartea stau în puterea
limbii” (Proverbe 18:21).

“Dumnezeu ne cheamã sã ne trezim,
pentru cã sfârºitul este aproape. Fiecare orã
care se scurge este una de activitate în
curþile cereºti, pentru a pregãti un popor pe
pãmânt, care sã joace un rol în marile scene
care se vor desfãºura în faþa noastrã. Aceste
momente care trec, ºi care ni se par atât de
neimportante, atârnã greu în cântar când e
vorba de interesele veºnice. Cuvintele pe
care le spunem astãzi în auzul oamenilor,
faptele pe care le facem, spiritul soliei pe
care o purtãm, vor fi o mireasmã de viaþã
spre viaþã, sau de moarte spre moarte.” 2

Pregãtirea înseamnã schimbarea
caracterului

Cuvântul lui Dumnezeu descrie
caracterele noastre ca ‘haine murdare’
(Isaia 64:6). Este imposibil sã dezvoltãm
un caracter creºtin dacã nu vrem sã ne
predãm pe deplin lucrãrii Spiritului Sfânt
în inima noastrã. Caracterul nostru poate fi
transformat doar prin harul lui Dumnezeu.
Aluatul adevãrului veºnic lucreazã în
ascuns, în liniºte ºi temeinic, pentru a
transforma sufletul.

Un caracter creºtin nu se moºteneºte;
nu putem ajunge la desãvârºirea
caracterului creºtin bazându-ne pe eforturile
altora. Doar prin meritele ºi puterea lui
Hristos putem obþine desãvârºirea
caracterului creºtin. Trebuie sã ne prindem
de puterea care ne este oferitã. Domnul
declarã: “Sã se prindã de tãria Mea, ca sã
facã pace cu Mine; ºi va face pace cu Mine”
(Isaia 27:5).

“Nimeni nu trebuie sã eºueze, în sfera
sa, în dezvoltarea unui caracter creºtin. Prin
jertfa lui Hristos s-au luat mãsuri, pentru ca
cel credincios sã primeascã toate lucrurile
care sunt necesare pentru viaþã ºi sfinþire.
Dumnezeu ne cheamã sã ajungem la
standardul desãvârºirii ºi ne pune înainte
exemplul caracterului lui Hristos. În natura
Sa umanã, desãvârºitã printr-o viaþã de
continuã împotrivire faþã de rãu, Mântu-
itorul a arãtat cã, prin cooperare cu
Divinitatea, fiinþele umane pot atinge
desãvârºirea de caracter chiar în aceastã
viaþã. Aceasta este asigurarea lui Dum-
nezeu pentru noi cã ºi noi putem obþine
victorie desãvârºitã.” 3

Supunerea voinþei

Una dintre cele mai mari bãtãlii care
se dau în sufletul omului este aceea pentru
a supune cu desãvârºire voinþa sa voii lui
Dumnezeu. Transformarea caracterului
nostru începe atunci când putem spune, la

fel cum a spus Hristos în grãdina Ghetsi-
mani “nu voia Mea, ci voia Ta.” Deºi
aceastã supunere cere o adevãratã luptã din
partea noastrã, trebuie sã ne amintim
întotdeauna cã victoria vine doar dupã ce
ne supunem. Nimeni nu a renunþat vreodatã
la mai multe decât Hristos. El a fãcut toate
acestea pentru noi. Cât de dispuºi ar trebui
noi sã predãm totul lui Isus. Aceastã predare
se obþine prin comuniune constantã ºi
strânsã cu Dumnezeu prin rugãciune ºi
cercetare a voii Lui.

“Viaþa creºtinã este o bãtãlie ºi un marº.
Dar victoria care trebuie câºtigatã nu se
obþine prin putere omeneascã. Câmpul de
bãtãlie este terenul inimii. Bãtãlia pe care
trebuie sã o dãm – cea mai mare bãtãlie pe
care a dat-o vreodatã omul – este predarea
eului lui Dumnezeu, supunerea inimii faþã
de domnia iubirii. Vechea naturã, nãscutã
din carne ºi din dorinþa inimii nu poate
moºteni împãrãþia lui Dumnezeu. Tendin-
þele ereditare, obiceiurile anterioare, trebuie
pãrãsite.

Cel care se hotãrãºte sã intre în
împãrãþia spiritualã va descoperi cã toate
puterile întunericului ºi toate pasiunile
naturii neregenerate, susþinute de forþele
împãrãþiei întunericului, sunt aliniate
împotriva lui. Egoismul ºi mândria se vor
împotrivi oricãrui lucru care va arãta cât
sunt acestea de pãcãtoase. Prin noi înºine
nu putem învinge dorinþele ºi obiceiurile
rele care se luptã pentru supremaþie. Nu
putem învinge duºmanul puternic, ai cãrui
robi suntem. Doar Dumnezeu ne poate da
victoria. El vrea sã fie stãpânul nostru, al
voinþei ºi cãilor noastre. Dar El nu poate
lucra în noi fãrã consimþãmântul ºi coope-
rarea noastrã. Duhul Sfânt lucreazã prin
facultãþile ºi puterile încredinþate omului.
Energiile noastre trebuie sã coopereze cu
Dumnezeu.

Victoria nu poate fi câºtigatã fãrã multã
rugãciune serioasã, fãrã umilirea eului la
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fiecare pas. Voinþa noastrã nu trebuie sã fie
forþatã sã coopereze cu agenþii divini, ci
trebuie sã se supunã de bunã voie. Chiar
dacã s-ar putea sã þi se dea Duhul Sfânt cu o
intensitate de o sutã de ori mai mare,
aceasta nu ar face din tine un creºtin, sau un
element pregãtit pentru cer. Puterea lui
Satan nu ar fi sfãrâmatã. Voinþa trebuie pusã
de partea voinþei lui Dumnezeu. Prin tine
însuþi nu poþi sã îþi aduci planurile, dorinþele
ºi înclinaþiile în supunere faþã de
Dumnezeu; dar dacã eºti ‘gata sã fii fãcut
binevoitor’, Dumnezeu va îndeplini lucrarea
aceasta pentru tine, chiar ‘rãsturnând
izvodirile minþii ºi orice înãlþime, care se
ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu;
ºi fãcând orice gând rob ascultãrii de
Hristos’ (2 Corinteni 10:5). Atunci îþi vei
‘duce pânã la capãt mântuirea cu fricã ºi cu
tremur… Cãci Dumnezeu lucreazã în voi,
ºi vã dã, dupã plãcerea Lui, ºi voinþa ºi
înfãptuirea’ (Filipeni 2:12, 13).

Dar în timp ce mulþi sunt atraºi de
frumuseþea lui Hristos ºi de gloria cerului,
ei se dau înapoi din faþa condiþiilor prin
care acestea ar putea fi ale lor. Existã mulþi
pe calea largã, care nu sunt pe deplin
mulþumiþi cu drumul pe care merg. Ei
doresc sã o rupã cu robia pãcatului, ºi în
puterea lor cautã sã se împotriveascã
practicilor lor greºite. Ei privesc spre poarta
cea strâmtã ºi spre calea cea îngustã; însã
plãcerile egoiste, iubirea de lume, mândria
ºi ambiþiile lor nesfinþite pun o barierã între
ei ºi Mântuitorul. A renunþa la propria lor
voie, la lucrurile alese de ei ca obiecte
asupra cãrora sã îºi reverse afecþiunea ºi pe
care sã le urmãreascã, aceasta cere un
sacrificiu pe care ei ezitã sã îl facã; se
clatinã, ºi apoi se întorc înapoi. Mulþi ‘vor
cãuta sã intre ºi nu vor putea.’ (Luca 13:24).
Ei doresc binele, ºi fac unele eforturi pentru
a-l obþine; dar ei nu îl aleg; ei nu ºi-au
stabilit ca scop sã ºi-l asigure cu orice preþ.

Singura noastrã speranþã, dacã vrem sã
biruim, este sã ne unim voia noastrã cu voia
lui Dumnezeu ºi sã lucrãm cooperând cu
El, ceas cu ceas, zi de zi. Nu putem sã ne
pãstrãm eul ºi totuºi sã intrãm în împãrãþia
lui Dumnezeu. Dacã vom ajunge vreodatã

la sfinþenie, va fi prin renunþarea la eu ºi
primirea gândului lui Hristos. Mândria ºi
mulþumirea de sine trebuie rãstignite.
Suntem gata sã plãtim preþul care ni se
cere? Suntem gata sã lãsãm ca voia noastrã
sã fie adusã în ascultare desãvârºitã de voia
lui Dumnezeu? Pânã când nu suntem gata
sã facem aceasta, harul transformator al lui
Hristos nu se poate revãrsa asupra noastrã.

Lupta pe care trebuie sã  o ducem este
‘lupta cea bunã a credinþei’ (1 Timotei 6:12).
‘Lucrez ºi eu’, spunea apostolul Pavel, ‘ºi
mã lupt conform cu lucrarea Lui, care
lucreazã în mine cu tãrie.’ (Coloseni 1:29).” 4

Predare deplinã

“A avea religia lui Hristos înseamnã cã
tu I-ai predat absolut tot ce ai lui Dumnezeu,
ºi ai consimþit sã fii condus de Spiritul
Sfânt. Prin darul Duhului Sfânt þi se va da
putere moralã, talentele încredinþate þie mai
înainte vor fi în slujba lui Dumnezeu, ºi,
mai mult decât atât, eficienþa lor va fi
sporitã într-o mãsurã foarte mare. Supunerea
tuturor puterilor noastre voinþei lui
Dumnezeu simplificã mult problemele
vieþii. Ea slãbeºte ºi încheie mii de lupte
cu pasiunile inimii vechi. Religia este o
coardã de aur, care leagã de Hristos atât
sufletele celor tineri, cât ºi ale celor bãtrâni.
Prin ea, cei ascultãtori ºi doritori sunt purtaþi
în siguranþã spre cetatea lui Dumnezeu chiar
prin întuneric ºi pe cãrãri încurcate.” 5

“Nu descuraja dacã inima ta pare tare.
Fiecare obstacol, fiecare duºman interior, cresc
nevoia noastrã de Hristos. El a venit pentru a
îndepãrta inima de piatrã ºi a pune în locul ei
o inimã de carne. Priveºte la El pentru a primi
har deosebit pentru a învinge greºelile tale
particulare. Când eºti asaltat de ispitã, rezistã
cu tãrie în faþa atacurilor rãului; spune
sufletului tãu: ‘Cum aº putea sã îmi dezonorez
Salvatorul? M-am predat lui Hristos, nu pot
face lucrãrile lui Satan.’ Strigã cãtre iubitul
Mântuitor ca El sã te ajute sã sacrifici orice
idol ºi sã dai la o parte orice pãcat favorit. Fie
ca ochiul credinþei sã Îl vadã pe Isus stând
înaintea tronului Tatãlui, prezentând mâinile
Sale rãnite, în timp ce pledeazã pentru tine.
Crede cã puterea îþi vine prin preþiosul nostru
Mântuitor.” 6

O viaþã de ascultare

Adevãrata ascultare este rezultatul unei
vieþi predate pe deplin. Înainte sã putem
spera cã dezvoltãm un caracter creºtin
trebuie sã ºtim din experienþã cã ascultarea
nu este o conformare la cerinþele lui
Dumnezeu doar în exterior; este lucrarea
iubirii în sufletele noastre. Isus spune:
“Dacã Mã iubiþi, veþi pãzi poruncile Mele”
(Ioan 14:15). Iubirea ascultã bucuroasã. Cu
cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu
atât Îl iubim mai mult ºi cu atât mai
ascultãtori vom vrea sã fim. Iubirea noastrã
pentru El ºi pãrtãºia noastrã cu El ne vor
aduce viaþa în conformitate cu voinþa Lui.

“Toatã adevãrata ascultare vine din
inimã. Lucrarea lui Hristos a fost în inimã.
Dacã noi consimþim, El Se va identifica
într-atât cu gândurile ºi scopurile noastre,
va aduce inimile ºi minþile noastre într-
atât în conformitate cu voia Sa, încât
ascultând de El vom îndeplini doar
imboldurile noastre. Voinþa, curãþitã ºi
sfinþitã, îºi va gãsi desfãtarea supremã în
împlinirea lucrãrii Sale. Când Îl cunoaºtem
pe Dumnezeu aºa cum este privilegiul
nostru sã Îl cunoaºtem, viaþa noastrã va fi o
viaþã de continuã ascultare. Contemplând
caracterul lui Hristos, prin comuniune cu
Dumnezeu, vom ajunge sã urâm pãcatul.” 7

“Faþã de poporul Sãu, Dumnezeu este
ca un tatã, ºi ca tatã El cere un serviciu
credincios. Priviþi spre viaþa lui Hristos.
Aflându-se în fruntea omenirii, slujindu-I
Tatãlui, El este un exemplu de ce ar trebui
ºi ce ar putea sã f ie fiecare fiu. Ascultarea
pe care a oferit-o Hristos este ceea ce cere
Dumnezeu de la fiecare fiinþã omeneascã.
El I-a slujit Tatãlui Sãu din iubire, de bunã
voie ºi liber. ‘Îmi place sã fac voia Ta,
Dumnezeule’, a spus El; ‘Legea Ta este în
fundul inimii Mele’ (Psalm 40:8). Hristos
nu a considerat nici un sacrificiu ca fiind
prea mare, nici o povarã prea grea, pentru a
îndeplini lucrarea pe care a venit sã o facã.
La vârsta de doisprezece ani a spus: ‘Nu
ºtiaþi cã trebuie sã fiu în casa Tatãlui Meu?’
(Luca 2:49). El auzise chemarea, ºi mersese
la lucru. ‘Mâncarea Mea este sã fac voia
Celui ce M-a trimes ºi sã împlinesc lucrarea
Lui’, a spus El (Ioan 4:34)….
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sã bem singuri cupa amarã a luptei, a
agoniei, pânã când am câºtigat victoria.

“Calea spre cer este o cale de renunþare
la sine. Dar când te gândeºti cã aceastã
cale este prea îngustã, ºi cã e prea multã
renunþare la sine pe aceastã cale strâmtã,
când îþi spui ce greu e sã renunþi la toate,
întrebã-te: ‘La ce a renunþat Hristos pentru
mine?’ Aceastã întrebare umbreºte tot ce
am putea numi noi renunþare la sine. Priviþi-L
pe El în Grãdina Ghetsimani. Priviþi la
picãturile mari de sânge care rãzbat prin
porii Sãi în timp ce suportã acel chin
sufletesc inexprimabil. Priviþi-L în sala de
judecatã, când este luat în râs, batjocorit ºi
insultat de gloata înfuriatã. Priviþi-L
îmbrãcat în acea veche hainã purpurie, ºi
ascultaþi glumele rãutãcioase ºi batjocura
crudã. Priviþi cum pun coroana de spini pe
fruntea aceea nobilã ºi cum Îl lovesc cu o
trestie, fãcând ca spinii sã-I înþepe tâmplele
sfinte, ºi ca picãturi de sânge sã se prelingã
pe faþa Lui, ºi sã cadã pe pãmânt. Ascultaþi
gloata criminalã, cum cere cu sete sângele
Fiului lui Dumnezeu. El este dat în mâinile
lor, ºi palid, slab ºi sleit de puteri, este condus
spre locul rãstignirii. Îi întind trupul pe
cruce, ºi bat cuiele în mâinile ºi picioarele
Sale gingaºe. Priviþi-L cum atârnã pe cruce
ore în ºir în agonie, pânã când îngerii îºi
întorc faþa de la aceastã scenã, soarele îºi
ascunde lumina, refuzând sã lumineze
aceastã priveliºte îngrozitoare. Gândiþi-vã
la aceste lucruri ºi întrebaþi-vã apoi: E prea
îngustã cãrarea?

O, dacã fiecare ar realiza cã Isus are
pregãtit pentru el ceva mult mai bun decât
el ºi-ar putea dori sau alege! Fie ca toþi sã
înþeleagã pãcãtoºenia grozavã a pãcatului
ºi binecuvântarea neprihãnirii! Fie ca toþi
sã înþeleagã cât de lipsit de putere este
orice efort al nostru de a ne lupta cu Cel
Atotputernic! Omul provoacã cele mai mari
pagube sufletului sãu atunci când gândeºte
ºi acþioneazã contrar minþii ºi voii lui
Dumnezeu. El seamãnã în firea
pãmânteascã ºi din aceasta va secera
putrezirea. Pe calea interzisã de Dumnezeu,
Cel care ºtie ce e cel mai bine, ºi care
planificã totul pentru binele creaturilor
Sale, nu se gãseºte nici o bucurie adevãratã.

Pentru ca sã fim fericiþi, noi trebuie sã trãim
pentru a-i face pe alþii fericiþi. Trebuie sã
ne predãm proprietãþile, talentele ºi
afecþiunile noastre în consacrare plinã de
mulþumire, ºi în acest fel putem gãsi fericire
aici ºi nemurire dupã aceea.

Cea mai dificilã experienþã din viaþa
unui creºtin poate fi cea mai binecuvântatã.
Ocrotirea deosebitã din orele întunecate
poate încuraja sufletul în faþa atacurilor
viitoare ale lui Satan, ºi sã îi pregãteascã
pe servii lui Dumnezeu pentru a sta tari în
cele mai aprige încercãri.” 9

Acum, astãzi, înainte ca viaþa sã se
sfârºeascã, înainte de a se încheia timpul
de încercare,  este vremea de a dobândi o
victorie necesarã, timpul pentru a fi un popor
care se pregãteºte – da, un popor pregãtit.
Putem atinge aceste obiective dacã prin
harul lui Dumnezeu dorim aceasta. Cel mai
mãreþ ºi mai glorios obiectiv al nostru este
de a dobândi victoria asupra fiecãrui pãcat
ºi a câºtiga cerul.

Punctul culminant

Adevãratul scop al celei de a doua veniri
a lui Hristos nu este acela de a distruge
pãmântul, ci crearea unui pãmânt nou plin
de slavã ºi a unor ceruri noi, “în care va
locui neprihãnirea” (2 Petru 3:13).

Ce minunat va fi când vom auzi
cuvintele Mântuitorului ºi Salvatorului
nostru iubitor: “Veniþi, binecuvântaþii
Tatãlui Meu ºi moºteniþi împãrãþia, care
v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii”
(Matei 25:34)!

Dragii mei, fraþi ºi surori, sã fim gata,
sã fim pregãtiþi! Domnul vine sã ne ia în
împãrãþia pe care Isus a pregãtit-o pentru
noi. Fie ca toþi sã fim acolo!
Referinþe:

1   Marea luptã, p. 299 (engl.).
2   Testimonies, vol. 5, p. 716 (engl.).
3   Istoria faptelor apostolilor, p. 531(engl.).
4   Cugetãri de pe muntele fericirilor, p.
    141 – 144 (engl.).
5   Solii pentru tineret, p. 30 (engl.).
6   The Sanctified Life, p. 90, 91.
7    Hristos, Lumina Lumii, p. 668 (engl.).
8    Pildele Domnului, p. 282, 283 (engl.).
9   The Review and Herald, 17 aprilie 1894.

Doar acela slujeºte, care lucreazã
conform cu cel mai înalt standard al
ascultãrii. Toþi cei ce vor sã fie fii ºi fiice
ale lui Dumnezeu trebuie sã dovedeascã
faptul cã sunt conlucrãtori cu Dumnezeu,
cu Hristos ºi cu îngerii cereºti. Acesta este
testul pentru fiecare suflet. Despre aceia
care Îi slujesc cu credincioºie, Dumnezeu
spune: ‘Ei vor fi ai Mei… Îmi vor fi o
comoarã deosebitã în ziua aceea, pe care o
pregãtesc Eu. Voi avea milã de ei, cum are
milã un om de fiul sãu, care îi slujeºte’
(Maleahi 3:17).” 8

Atingându-ne þinta – fiind pregãtiþi

Importanþa atingerii scopurilor sau a
obiectivelor este prezentatã în mod clar în
cuvântul lui Dumnezeu. Isus a fost un om
cu obiective supreme. El a venit sã moarã
ca Înlocuitor al nostru, pentru a sfãrâma
puterea lui Satan, pentru a ne aduce viaþã
veºnicã. El nu a dat greº, ci a atins aceste
obiective. Unul dintre cele mai mari
obiective ale Sale va fi realizat la a doua
Sa venire, când El Îºi va lua poporul în
cãminul Sãu ceresc.

Ca popor, noi trebuie de asemenea sã
avem obiective. Provocarea cea mai mare
ar trebui sã constea în obiectivul de a ne
pregãti sã Îl întâlnim pe Dumnezeu. Trebuie
sã fim “lumina lumii”. Prin harul lui
Dumnezeu putem sã ne atingem þinta
noastrã – desãvârºirea caracterului nostru –
fiind astfel pregãtiþi. Pentru a atinge acest
scop trebuie sã creºtem în Hristos, sã
umblãm cu El, sã vorbim cu El, sã-L
cunoaºtem pe El, sã trãim ca El. Ne-am
atins obiectivul atunci când recunoaºtem
cã toatã slava I se cuvine lui Dumnezeu,
când slava noastrã e în praf. Ne-am atins
obiectivul pe deplin atunci când acceptãm
sfatul Martorului Credincios. Când avem
adevãrata dragoste ºi credinþã. Când avem
discernãmânt spiritual. Când suntem
îmbrãcaþi în haina albã a dreptãþii lui
Hristos.

Avem de asemenea ºi obiectivul
experienþei din Ghetsimani. Acesta este
locul în care aflãm dacã urâm pãcatele
lumii ºi iubim omenirea. În Ghetsimani ne
aflãm faþã în faþã cu obiectivul care ne cere
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C
uvântul “rãmãºiþã” înseamnã: “o
parte micã ce a mai rãmas,” “ce a
mai rãmas,” “rãmas,” “rest,” “o

parte micã rãmasã,” “un fragment rãmas,”
“o urmã existentã încã”.

 În Cuvântul  lui Dumnezeu existã
promisiuni minunate fãcute rãmãºiþei
credincioase. În acelaºi timp, rãmãºiþa este
identificatã având anumite caracteristici
speciale. Urmãtoarele versete scriu:

“Rãmãºiþele lui Israel nu vor mai
sãvârºi nici o nelegiuire, nu vor mai spune
minciuni, ºi în gura lor nu se va mai gãsi o
limbã înºelãtoare. Ci vor paºte ºi se vor
odihni, ºi nimeni nu-i va tulbura” (Þefania
3:13).

“ªi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus
sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþiei ei, care
pãzesc poruncile lui Dumnezeu, ºi þin
mãrturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa
12:17).

În aceste pasaje gãsim urmãtoarele
caracteristici: (1) “nu vor mai sãvârºi nici
o nelegiuire,” (2) “nu vor mai spune
minciuni, ºi în gura lor nu se va mai gãsi o
limbã înºelãtoare.”  Apoi sunt douã
promisiuni: (1) “vor paºte ºi se vor odihni”
ºi (2) “nimeni nu-i va tulbura”.

În Apocalipsa 12:17 este scris cã (1) ei
pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi (2) þin
mãrturia lui Isus Hristos. În aceeaºi carte,

capitolul 19:10, scrie cã “mãrturia lui Isus
este Duhul proorociei.”

Apocalipsa 14:12, un verset asemãnãtor,
îi descrie: “Aici este rãbdarea sfinþilor care
pãzesc poruncile lui Dumnezeu  ºi credinþa
lui  Isus.”

Din scrierile inspirate avem destule
informaþii pentru a identifica rãmãºiþa
credincioasã: (1) nu sunt mincinoºi; (2)
pãzesc poruncile lui Dumnezeu; (3) cred ºi
ascultã de instrucþiunile divine gãsite în
Cuvântul lui Dumnezeu; (4) au credinþa lui
Isus. Cu alte cuvinte, cred evanghelia
veºnicã a lui Isus Hristos, ºi, ca rezultat,
ascultã de poruncile lui Dumnezeu.

Credinþa lui Isus

“Credinþa lui Isus a fost trecutã cu
vederea ºi tratatã într-un mod indiferent ºi
neglijent. Ea nu a ocupat locul proeminent
în care i s-a descoperit lui Ioan. Credinþa în
Isus ca singura speranþã a pãcãtosului a fost
omisã într-o mare mãsurã, nu doar din
discursurile þinute, ci ºi din experienþa
religioasã a multora care pretind a crede
solia îngerului al treilea.” 1

“Solia îngerului al treilea este
proclamarea poruncilor lui Dumnezeu ºi a
credinþei lui Isus. Poruncile lui Dumnezeu
au fost proclamate, dar credinþa lui Isus nu
a fost proclamatã de adventiºtii de ziua a

ºaptea ca fiind la fel de importantã,
evanghelia ºi legea mergând mânã în mânã.
Nu pot gãsi cuvinte care sã exprime acest
subiect în plinãtatea lui.

‘Credinþa lui Isus.’ S-a vorbit despre ea,
dar nu a fost înþeleasã. Ce constituie credinþa
lui Isus, care este inclusã în a treia solie
îngereascã? Isus devenind cel ce poartã
pãcatul nostru, pentru ca sã devinã un
Mântuitor iertãtor de pãcate. El a fost tratat
cum meritam noi sã fim trataþi ca sã devinã
Mântuitorul nostru iertãtor de pãcate. A venit
în lumea noastrã ºi a luat pãcatele noastre,
pentru ca noi sã putem lua neprihãnirea Sa.
ªi credinþa în capacitatea lui Isus de a ne
salva pe deplin este credinþa lui Isus.

Unica siguranþã a izraeliþilor era sângele
pe uºiorii uºii. Dumnezeu a zis: ‘Voi vedea
sângele ºi voi trece pe lângã voi’ (Exod
12:13). Toate celelalte mãsuri de protecþie
ar fi fost fãrã nici un folos. Nimic altceva în
afarã de sângele pe uºiorii uºii nu l-ar fi
împiedicat pe îngerul morþii sã intre. Doar
în sângele lui Hristos, acel sânge care ne
curãþeºte de toate pãcatele, existã salvare
pentru pãcãtos. Omul cu un intelect cultivat
poate deþine rezerve bogate de cunoaºtere,
poate sã se angajeze în speculaþii teologice,
poate fi onorat de oameni ºi poate fi
considerat un depozitar al cunoºtinþei, dar
dacã  nu are o cunoºtinþã salvatoare despre

UN POPOR AL RĂMĂȘIŢEIUN POPOR AL RĂMĂȘIŢEI

 D. P. SILVA -  SUA

Sabat, 18 iunieSabat, 18 iunie
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Hristos, cel care a fost rãstignit pentru el, ºi
dacã nu se prinde de dreptatea lui Hristos
prin credinþã, el este pierdut. Hristos a fost
‘strãpuns pentru pãcatele noastre, zdrobit
pentru fãrãdelegile noastre. Pedeapsa care
ne dã pacea a cãzut peste El, ºi prin rãnile
Lui suntem tãmãduiþi’ (Isaia 53:5). ‘Salvat
prin sângele lui Hristos,’ aceasta va fi
singura noastrã speranþã pentru timp ºi
cântecul nostru pentru veºnicie.” 2

“Amintiþi-vã cã exercitarea credinþei
este singurul mijloc pentru ca aceasta sã fie
pãstratã. Dacã ai sta mereu într-o poziþie,
fãrã sã te miºti, muºchii tãi ar deveni lipsiþi
de orice putere ºi membrele tale ºi-ar pierde
puterea de a se miºca. Acelaºi lucru este
valabil ºi pentru experienþa ta religioasã.
Trebuie sã ai credinþã în promisiunile lui
Dumnezeu…. Credinþa se va desãvârºi prin
exercitare ºi activitate.

Lucrul de cea mai mare importanþã
pentru noi este sã ne înconjurãm sufletul cu o
atmosferã de credinþã. În fiecare zi noi ne
decidem destinul veºnic în armonie cu
atmosfera care înconjoarã sufletul nostru.
Suntem rãspunzãtori în mod individual pentru
influenþa pe care o exercitãm, ºi din cuvintele
ºi faptele noastre vor rezulta consecinþe pe
care nu le vedem. Dacã Dumnezeu ar fi salvat
Sodoma de dragul a zece persoane drepte,
care ar fi influenþa spre bine care s-ar exercita
ca rezultat al credincioºiei poporului lui
Dumnezeu, dacã fiecare dintre cei care
mãrturisesc numele lui Hristos ar fi îmbrãcat
cu haina dreptãþii Sale?” 3

“Credinþa salvatoare este o tranzacþie
prin care cei ce Îl primesc pe Hristos se
unesc într-o relaþie de legãmânt cu
Dumnezeu. Adevãrata credinþã înseamnã
viaþã. O credinþã vie înseamnã o creºtere a
vigorii, o încredere crescândã, prin care
sufletul devine o putere biruitoare.” 4

“Întrebãrile care ne privesc cel mai mult
pe noi sunt: Cred în Fiul lui Dumnezeu cu o
credinþã salvatoare? Este viaþa mea în
armonie cu Legea divinã? ‘Cine crede în
Fiul, are viaþa veºnicã; cine nu crede în
Fiul nu va vedea viaþa.’ ‘ªi prin aceasta ºtim
cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile Lui’
(Ioan 3:36; 1 Ioan 2:3).” 5

Ei au o credinþã care lucreazã

“Iertarea de pãcat este promisã
aceluia care se pocãieºte ºi crede; cununa
vieþii va fi rãsplata aceluia care rãmâne
credincios pânã la sfârºit. Putem creºte
în har, îndreptându-ne prin harul pe care
îl avem deja. Trebuie sã ne pãstrãm
neîntinaþi de lume, dacã vrem sã fim
gãsiþi nevinovaþi în ziua lui Dumnezeu.
Credinþa ºi faptele merg mânã în mânã;
în lucrarea de biruinþã, ele lucreazã în
armonie. Faptele fãrã credinþã sunt
moarte, ºi la fel, credinþa fãrã fapte este
moartã. Faptele nu ne vor salva niciodatã;
meritele lui Hristos vor fi oferite în
favoarea noastrã. Prin credinþã în El,
Hristos va face ca eforturile noastre
nedesãvârºite sã fie plãcute înaintea lui
Dumnezeu. Credinþa pe care trebuie sã o
avem nu este una în care sã nu faci nimic;
credinþa salvatoare este credinþa care
lucreazã prin dragoste ºi curãþã sufletul.
Cel care va ridica înaintea lui Dumnezeu
mâini curate ºi fãrã mânie ºi îndoialã,
va merge în mod inteligent în calea
poruncilor lui Dumnezeu.

Dacã vrem sã fim iertaþi de pãcatele
noastre, trebuie sã conºtientizãm mai
întâi ce înseamnã pãcatul, pentru ca sã
ne cãim ºi sã aducem roade vrednice de
pocãinþã. Trebuie sã avem o temelie
solidã pentru credinþa noastrã; ea trebuie
sã se bazeze pe  Cuvântul lui Dumnezeu,
ºi rezultatele ei se vor vedea în ascultare
de voia pe care a exprimat-o El. Apostolul
spune: ‘fãrã ea [sfinþirea] nimeni nu va
vedea pe Dumnezeu.’ (Evrei 12:14)….

Trãim într-o perioadã importantã ºi
interesantã a istoriei acestui pãmânt.
Avem nevoie de mai multã credinþã decât
am avut pânã acum; avem nevoie de un
sprijin mai puternic de sus. Satan
lucreazã cu toatã puterea Lui pentru a
obþine victoria asupra noastrã, pentru cã
ºtie cã are puþin timp în care sã mai
lucreze. Pavel era cuprins de fricã ºi de
tremur când lucra la mântuirea sa; nu ar
trebui sã ne temem noi ca nu cumva vreo
promisiune care ne-a fost lãsatã sã fie

neglijatã de vreunul dintre noi, ºi noi sã ne
dovedim nevrednici de viaþa veºnicã? Ar
trebui sã veghem cu rugãciune, sã ne luptãm
cu eforturi chiar pânã la moarte, pentru a
intra pe poarta cea strâmtã.” 6

“Când rãspunzi atracþiei lui Hristos, ºi
te alãturi Lui, tu manifeºti credinþã
salvatoare…. Credinþa familiarizeazã
sufletul cu existenþa ºi prezenþa lui
Dumnezeu, ºi, trãind cu privirea aþintitã
doar spre slava lui Dumnezeu, noi
discernem din ce în ce mai mult frumuseþea
caracterului Sãu, desãvârºirea harului Sãu.
Sufletele noastre devin puternice, având
tãrie spiritualã; pentru cã noi respirãm
atmosfera cerului…. Ne ridicãm deasupra
lumii, privindu-L pe Cel ce este Cel mai
mare peste zece mii, Cel mai frumos; ºi
privindu-L suntem schimbaþi în chipul Lui.” 7

“Trebuie sã învãþãm credinþa, credinþa
salvatoare. Definiþia acestei credinþe în Isus
Hristos poate fi descrisã în câteva cuvinte:
este un act al sufletului, prin care întreaga
fiinþã este încredinþatã grijii ºi controlului
lui Isus Hristos. Omul locuieºte în Hristos
ºi Hristos locuieºte în suflet prin credinþã,
fiind suveran. Credinciosul îºi încredinþeazã
sufletul ºi trupul lui Dumnezeu, ºi poate
spune cu deplinã încredinþare, cã Hristos
‘poate sã pãstreze ceea ce i-am încredinþat
pânã în acea zi.’ Toþi cei ce vor face aceasta
vor fi salvaþi spre viaþã veºnicã. Va fi o
siguranþã cã sufletul este spãlat în sângele
lui Hristos ºi îmbrãcat cu neprihãnirea Lui,
ºi cã este preþios în ochii lui Isus. Gândurile
ºi speranþele noastre sunt îndreptate spre a
doua venire a Domnului nostru. Aceasta este
ziua când Judecãtorul întregului pãmânt va
rãsplãti încrederea poporului Sãu.” 8

“Credinþa înseamnã sã te încrezi în
Dumnezeu – crezând cã El ne iubeºte ºi cã
ºtie cel mai bine ce este spre binele nostru.
Astfel, în locul cãii noastre proprii, El ne
conduce sã alegem calea Lui. În locul
ignoranþei noastre, noi acceptãm înþe-
lepciunea Lui, în locul slãbiciunii noastre,
tãria lui; în locul pãcãtoºeniei noastre,
neprihãnirea Lui. Vieþile noastre, noi înºine
suntem deja ai Sãi, credinþa recunoaºte
proprietatea Sa ºi acceptã binecuvântãrile



10      Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005

acesteia. Adevãrul, dreptatea, curãþia s-au
dovedit secrete ale unei vieþi de succes.
Credinþa ne pune în posesia acestor
principii.” 9

“Credinþa este simplã în modul ei de
acþiune, ºi puternicã în rezultatele ei. Mulþi
pretinºi creºtini, care au o cunoºtinþã despre
Cuvântul sfânt, ºi cred adevãrul, nu au
încrederea copilãreascã esenþialã pentru
religia lui Isus. Mâna lor nu este întinsã în
atingerea aceea care aduce vindecare
sufletului.” 1 0

Sunt îndreptãþiþi prin credinþã

“Credinþa care îndreptãþeºte întotdea-
una produce mai întâi o adevãratã cãinþã, ºi
apoi fapte bune, care sunt rezultatele acelei
credinþe. Nu existã credinþã salvatoare, care
sã nu producã fapte bune. Dumnezeu L-a
dat pe Isus în lume, pentru ca El sã devinã
înlocuitorul  pãcãtosului. În momentul în
care se exercitã credinþã în meritele
preþioasei jertfe ispãºitoare, recunoscându-
L pe Hristos ca Mântuitor personal, în acel
moment pãcãtosul este îndreptãþit înaintea
lui Dumnezeu, pentru cã el este iertat.” 11

“Credinþa în Isus este ceva mai mult
decât credinþa în El ca Mântuitor al lumii;
ea îl acceptã pe El ca Mântuitor al nostru,
ca Salvator al nostru. Voinþa noastrã este
guvernatã de voinþa Lui. Noi trebuie sã ne
curãþim afecþiunile, sã ne liniºtim tempe-
ramentul  ºi sã ne modelãm viaþa dupã
modelul oferit în viaþa ºi caracterul lui
Hristos. Aceasta este o mãrturisire
inteligentã despre Hristos. Aceasta este
credinþa doveditã prin fapte, ºi singura
credinþã adevãratã, mântuitoare.” 12

“Credinþa este un principiu viu, durabil.
Obiectul ei este adevãrul divin, veºnic ºi
neschimbat. Credinþa adevãratã, salvatoare,
este inseparabilã de pocãinþã ºi convertire, ºi
va manifesta roadele Duhului. Ea este o
încredere continuã, conºtientã în Isus. Singura
speranþã a pãcãtosului este în meritele unui
Mântuitor crucificat ºi rãstignit. Nu existã nici
o odihnã în eforturile noastre proprii, cu toate
acestea, trebuie sã facem aceste eforturi.” 13

“Crezi din toatã inima cã Isus este
Mântuitorul tãu? Îl aduci pe El în viaþa ta,

ºi þeºi caracterul tãu cu firele Lui pânã când
eºti una cu Hristos? Mulþi Îl acceptã pe
Hristos ca pe un principiu de credinþã, dar
nu au o credinþã salvatoare în El ca jertfã
pentru ei ºi Mântuitor. Ei nu realizeazã cã
Hristos a murit ca sã-i salveze de sub
pedeapsa Legii, pe care ei au cãlcat-o,
pentru ca sã-i aducã înapoi la credincioºie
faþã de Dumnezeu. Crezi cã Hristos, ca
Înlocuitor al tãu, a plãtit datoria pentru
neascultarea ta? Totuºi, nu pentru ca tu sã
continui în pãcat, ci pentru ca sã fii salvat de
pãcatele tale; pentru ca tu, prin meritele
neprihãnirii Sale, sã poþi fi repus în graþia lui
Dumnezeu. ªtii cã un Dumnezeu drept ºi
sfânt va accepta eforturile tale de a þine
Legea prin meritele Fiului Sãu cel iubit, care
a murit pentru rãzvrãtirea ta ºi pãcatul tãu?”

Ei acceptã sfatul
Martorului Credincios

“Poþi spune cã tu ai credinþã în Isus
atunci când apreciezi preþul mântuirii. Poþi
pretinde aceasta atunci când simþi cã Isus a
murit pentru tine pe crucea Calvarului; când
crezi în mod inteligent, raþional cã moartea
Lui te poate face sã nu mai pãcãtuieºti, ºi
sã îþi desãvârºeºti un caracter prin harul lui
Dumnezeu, care þi se acordã ca rãscum-
pãrare prin sângele lui Hristos. Ochii
oamenilor cãzuþi au fost unºi cu alifie
pentru ochi, care reprezintã înþelegerea
spiritualã, ºi ei se pot vedea aºa cum sunt –
sãraci, nenorociþi, orbi ºi goi. Ei pot fi fãcuþi
sã realizeze nevoia lor de pocãinþã faþã de
Dumnezeu, ºi de credinþã în Isus Hristos.” 14

“Credinþa esenþialã pentru mântuire nu
este doar o credinþã cu numele, ci un
principiu durabil, care îºi obþine puterea
vitalã de la Hristos. Ea va conduce sufletul
sã simtã dragostea lui Hristos într-un
asemenea grad, încât caracterul va fi curãþit,
rafinat ºi înnobilat. Aceastã credinþã în Isus
nu este doar un impuls, ci o putere care
lucreazã prin dragoste, ºi curãþã sufletul.
Ea îndeplineºte ceva, disciplinând sufletul
ºi ridicându-l din întinare ºi aducându-l în
legãturã cu Hristos, pânã când acesta îºi
însuºeºte virtuþile de care are nevoie.
Aceasta este credinþa salvatoare.” 15

Ei Îl iubesc pe Dumnezeu ºi pe
semenii lor

“Mântuitorul rezumã întreaga datorie a
omului. El spune: ‘Sã iubeºti pe Domnul
Dumnezeul tãu cu toatã inima ta, cu tot
sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu… Sã iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi’ (Matei
22:37,39). În Cuvânt, planul de mântuire este
conturat în mod clar. Darul vieþii veºnice
este promis cu condiþia credinþei salvatoare
în Isus. Puterea de atracþie a Spiritului Sfânt
este prezentatã ca un agent în lucrarea de
mântuire a omului. Rãsplãtirile celor
credincioºi, pedeapsa pentru cei vinovaþi,
toate sunt prezentate în linii clare. Biblia
conþine ºtiinþa mântuirii pentru toþi cei ce
vor auzi ºi vor împlini cuvintele lui Hristos.” 16

Ei fac reformã,
restaureazã ºi reparã

“Restaurarea spiritualã pentru care
lucrarea lui Neemia a fost un simbol, este
descrisã în cuvintele lui Isaia: ‘Ei vor zidi
iarãºi vechile dãrâmãturi, vor ridica iarãºi
nãruirile din vechime, vor înnoi cetãþi
pustiite.’ ‘Ai tãi vor zidi iarãºi pe
dãrâmãturile de mai înainte, vei ridica din
nou temeliile strãbune; vei fi numit
‘dregãtor de spãrturi’, ‘cel ce drege
drumurile ºi face þara cu putinþã de locuit’
(Isaia 61:4; 58:12).

Profetul descrie aici un popor care, într-
un timp de depãrtare generalã de la adevãr
ºi dreptate, cautã sã restaureze principiile
care sunt temelia împãrãþiei lui Dumnezeu.
Ei sunt dregãtorii spãrturii care a fost fãcutã
în Legea lui Dumnezeu – zidul care a fost
pus în jurul aleºilor Sãi pentru a-i proteja.
Ascultarea de aceste percepte ale dreptãþii,
adevãrului ºi curãþiei trebuie sã fie protecþia
lor tot timpul.” 17

“[Isaia 58:8, 9, 12-14 citat]. Aici sunt
arãtate caracteristicile acelora care vor fi
reformatori, care vor purta stindardul celei
de a treia solii îngereºti, care îºi însuºesc
preceptele legii lui Dumnezeu – un popor
care pãstreazã aceste porunci, care Îl
onoreazã pe Dumnezeu, ºi care s-a angajat
cu seriozitate, în faþa întregului univers, sã
clãdeascã vechile dãrâmãturi. Cine îi
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numeºte ‘dregãtori de spãrturi’, ‘cei ce dreg
drumurile’? Dumnezeu este Cel ce îi
numeºte aºa. Numele lor sunt înregistrate în
ceruri ca nume de reformatori - restauratori,
care ridicã din nou temeliile strãbune.” 18

“La timpul sfârºitului, fiecare instituþie
divinã trebuie restauratã. Spãrtura fãcutã
în lege atunci când Sabatul a fost schimbat
de om trebuie reparatã. Poporul lui
Dumnezeu, rãmãºiþa care stã înaintea
lumii ca reformatori, trebuie sã arate cã
Legea lui Dumnezeu este temelia oricãrei
adevãrate reforme ºi cã Sabatul poruncii a
patra trebuie sã stea ca memorial al
creaþiunii, care aminteºte constant despre
puterea lui Dumnezeu. Ei trebuie sã prezinte
în linii clare necesitatea ascultãrii de toate
preceptele Decalogului. Constrânºi de
iubirea lui Dumnezeu, ei trebuie sã
coopereze cu El, pentru a înnoi cetãþile
pustiite. Ei trebuie sã repare spãrtura, sã
dreagã cãrãrile vechi.” 19

“Voi, cei care pretindeþi cã Îl iubiþi pe
Dumnezeu, luaþi-L pe Isus oriunde mergeþi;
ºi, la fel ca patriarhii din vechime, ridicaþi
un altar Domnului oriunde vã aºezaþi cortul.
E nevoie de o reformã în aceastã privinþã,
ºi aceastã reformã trebuie sã fie adâncã ºi
vastã. Pãrinþii trebuie sã facã o reformã;
predicatorii trebuie sã facã o reformã. Ei au
nevoie de Dumnezeu în familiile ºi
gospodãriile lor. Ei trebuie sã clãdeascã din
nou locurile pustii ale Sionului, sã aºeze
din nou porþile lui ºi sã întãreascã zidurile
pentru apãrarea poporului.” 20

Ei sunt o armatã micã, ce se

împotriveºte supremaþiei lui Satan

“Biserica rãmãºiþei va ajunge într-o
încercare mare ºi în nenorociri. Cei care
þin poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui
Isus vor simþi mânia balaurului ºi a oºtilor
sale. Satan are o lume întreagã ca supuºi ai
sãi; el a câºtigat controlul asupra bisericilor
apostaziate; dar existã o micã grupã care
se împotriveºte supremaþiei lui. Dacã ar
putea sã-i ºteargã de pe faþa pãmântului,
triumful sãu ar fi desãvârºit. Dupã cum a
influenþat naþiunile pãgâne sã distrugã
Israelul, tot astfel, în viitorul apropiat, el

va agita puterile rãului de pe pãmânt pentru
ca sã distrugã poporul lui Dumnezeu.
Tuturor li se va cere sã asculte de edicte
omeneºti ºi sã calce Legea divinã. Cei care
vor rãmâne credincioºi faþã de Dumnezeu
ºi de datoria lor, vor fi ameninþaþi, denunþaþi
ºi scoºi în afara legii. Ei vor fi înºelaþi ‘de
pãrinþi, de fraþi, de rude ºi de prieteni.’ ” 21

“Nu e departe timpul când fiecare suflet
va fi testat. Ni se va cere sã respectãm
sabatul fals. Lupta se va da între poruncile
lui Dumnezeu ºi poruncile oamenilor. Cei
ce au cedat pas cu pas cerinþelor lumii ºi
s-au conformat la obiceiurile ei, se vor
supune acelor puteri mai degrabã decât sã
fie luaþi în batjocurã, insultaþi, ameninþaþi
cu închisoarea ºi cu moartea. În acel timp,
aurul va fi separat de zgurã…. Multe stele
pe care le-am admirat pentru strãlucirea
lor vor apune în întuneric. Cei ce au
îmbrãcat hainele Sanctuarului, dar nu au
fost îmbrãcaþi cu haina dreptãþii lui  Hristos,
vor sta atunci îmbrãcaþi cu ruºinea
goliciunii lor.” 22

“Decretul care se va da în cele din urmã
împotriva rãmãºiþei poporului lui
Dumnezeu va fi foarte asemãnãtor cu cel
dat de Ahaºveroº împotriva evreilor. Astãzi,
vrãjmaºii adevãratei biserici vãd în mica
grupã de pãzitori ai Sabatului un Mardoheu
în poartã. Respectul poporului lui Dumnezeu
faþã de Legea Sa este un continuu reproº
pentru acei care au dat la o parte frica de
Dumnezeu ºi care calcã Sabatul Sãu.

Satan va trezi revoltã împotriva
minoritãþii care refuzã sã accepte
obiceiurile ºi tradiþiile populare. Bãrbaþi
cu poziþii importante ºi cu faimã se vor
alãtura celor nelegiuiþi ºi josnici pentru a
se sfãtui cum sã procedeze împotriva
poporului lui Dumnezeu. Bogãþia, geniul,
educaþia se vor uni pentru a-i acoperi cu
dispreþ. Conducãtori care îngãduie
persecuþia, pastori ºi membri laici vor unelti
împotriva lor. Prin voce ºi prin scrieri, prin
laude, ameninþãri ºi batjocuri, ei vor încerca
sã le doboare credinþa. Prin reprezentãri
greºite ºi apeluri mânioase, bãrbaþii aceºtia
vor agita emoþiile violente ale oamenilor.
Pentru cã nu au un ‘Aºa stã scris’, pe care

sã-l aducã împotriva apãrãtorilor Sabatului
biblic, ei vor trece la fapte opresive, pentru
a înlocui ceea ce le lipseºte. Pentru a-ºi
asigura popularitatea ºi sprijinul, legiuitorii
se vor supune cererii ridicate în favoarea
legilor duminicale. Dar acei care se tem de
Dumnezeu nu vor aproba o instituþie care
încalcã un precept al Decalogului. Pe acest
câmp de bãtaie se va da ultima mare bãtãlie
din rãzboiul dintre adevãr ºi rãtãcire. ªi nu
suntem lãsaþi în nesiguranþã referitor la
acest punct. Astãzi, ca ºi în zilele Esterei
ºi ale lui Mardoheu, Domnul va rãzbuna
adevãrul ºi poporul Sãu.” 23

Ei vor fi biruitori

“În cele din urmã s-a obþinut victoria.
Armata care urma steagul cu inscripþia
‘Poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui
Isus,’a ieºit învingãtoare, ºi glorioasã.
Soldaþii lui Hristos erau aproape de porþile
cetãþii, ºi plinã de bucurie, cetatea îºi
întâmpina regele. Împãrãþia pãcii, a
bucuriei ºi a neprihãnirii veºnice se
instalase.” 2 4
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U
n popor preocupat de datoriile lui
religioase, consacarat, înflã-
cãrat, fierbinte, care îºi exercitã

credinþa cu vigoare – aºa sunt acei cãrora
Dumnezeu le va acorda încrederea Sa
supremã, folosindu-i pentru a-ªi încheia
lucrarea. Urmãrind ºirul evenimentelor de-
a lungul istoriei, vom constata cã “în fiecare
perioadã a acestui pãmânt Dumnezeu a avut
oamenii Sãi, cãrora le-a spus: ‘Voi sunteþi
martorii Mei.’ În fiecare epocã au fost
oameni devotaþi, care au strâns razele de
luminã care au strãlucit de-a lungul cãii
lor, ºi care au prezentat poporului cuvintele
lui Dumnezeu. Enoh, Noe, Moise, Daniel,
ºi lungul ºir de patriarhi ºi profeþi – aceºtia
au fost slujitori ai dreptãþii. Nu erau
infailibili; erau oameni slabi, supuºi
greºelilor; dar Domnul a lucrat prin ei, pe
mãsurã ce ei s-au predat în serviciul Sãu.” 1

În anumite cazuri, aceºti credincioºi au
comunicat ultimele cuvinte de avertizare
ale lui Dumnezeu cãtre un popor, o naþiune,
sau cãtre lumea sortitã pieirii. A proclama
astfel de solii a însemnat adesea greutãþi,
batjocurã, ºi chiar moarte. Cu rugãciuni,
post, ºi adesea cu ezitare, servii lui
Dumnezeu au înaintat, împlinindu-ºi
datoriile plini de curaj.

Viaþa devoþionalã a lui Enoh

“Despre Enoh stã scris cã a trãit ºaizeci
ºi cinci de ani, ºi a nãscut un fiu. Dupã aceea
a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani….
Dar dupã naºterea primului sãu fiu, Enoh a
ajuns sã aibã o experienþã mai înaltã; a fost
atras într-o relaþie mai strânsã cu
Dumnezeu. El a realizat mai pe deplin
obligaþiile sale ºi responsabilitãþile sale ca
fiu al lui Dumnezeu. ªi când a vãzut iubirea
copilului pentru tatãl sãu, încrederea lui

simplã în ocrotirea sa; când a simþit
dragostea gingaºã a inimii sale pentru
întâiul sãu nãscut, el a învãþat o lecþie
preþioasã despre minunata iubire a lui
Dumnezeu pentru oameni doveditã prin darul
Fiului Sãu, ºi încrederea cu care copiii lui
Dumnezeu ar trebui sã se repauzeze în Tatãl
lor ceresc. Iubirea infinitã, de nepãtruns, a
lui Dumnezeu prin Isus Hristos, a devenit
subiectul meditaþiei sale zi ºi noapte; cu tot
zelul sufletului sãu, el cãuta sã dezvãluie
acea iubire oamenilor între care locuia….

Enoh a fost un om cu o minte puternicã
ºi bine cultivatã, având o cunoºtinþã vastã;
el a fost onorat cu descoperiri speciale din
partea lui Dumnezeu; deºi era în comuniune
constantã cu cerul, având un sentiment al
mãreþiei ºi desãvârºirii care fuseserã
înaintea lui, el era unul dintre cei mai umili
oameni. Cu cât mai strânsã era legãtura lui
cu Dumnezeu, cu atât mai adânc era
sentimentul propriei sale slãbiciuni ºi
nedesãvârºiri.

Întristat de rãutatea crescândã a celor
netemãtori de Dumnezeu, ºi temându-se cã
necredinþa lor ar putea sã îi slãbeascã
respectul lui pentru Dumnezeu, Enoh a
evitat în mod constant asocierea cu ei, ºi
petrecea mult timp în singurãtate,
dedicându-se meditaþiei ºi rugãciunii.
Astfel, el aºtepta înaintea Domnului, dorind
o cunoºtinþã mai clarã despre voia Lui,
pentru a putea sã o îndeplineascã. Pentru
el, rugãciunea era respiraþia sufletului; el
trãia în atmosfera cerului….

În mijlocul unei vieþi de muncã activã,
Enoh ºi-a menþinut cu fermitate
comuniunea cu Dumnezeu. Cu cât mai mari
ºi mai urgente erau lucrãrile sale, cu atât
mai constante ºi mai serioase erau
rugãciunile sale. El continua sã se retragã

din societate, dupã anumite perioade de
timp. Dupã ce rãmânea o vreme între
oameni, lucrând pentru a le fi de folos prin
instrucþiuni ºi exemplu, el se retrãgea pentru
a petrece un timp singur, flãmânzind ºi
însetând dupã acea cunoºtinþã divinã, pe
care doar Dumnezeu o poate oferi.
Comunicând astfel cu Dumnezeu, Enoh a
ajuns sã reflecte din ce în ce mai mult chipul
ceresc. Faþa sa radia de o luminã sfântã,
chiar acea luminã care se reflecta de pe
faþa lui Isus. Dupã ce se întorcea de la aceste
comuniuni cu cerul, chiar ºi cei nelegiuiþi
priveau cu teamã ºi veneraþie amprenta
cereascã, pe care o observau pe faþa sa.” 2

Viaþa de consacrare a lui Avraam

“Despre Avraam este scris cã el ‘a fost
numit prietenul lui Dumnezeu,’ ‘tatãl tuturor
celor care cred’ (Iacov 2:23; Romani  4:11).
Mãrturia lui Dumnezeu referitoare la acest
patriarh credincios este: ‘Avraam a ascultat
de porunca Mea, ºi a pãzit ce I-am cerut, a
pãzit poruncile Mele, orânduirile Mele, ºi
legile Mele.’ ªi din nou, ‘Cãci Eu îl cunosc,
ºi ºtiu cã are sã porunceascã fiilor lui ºi
casei lui dupã el sã þinã calea Domnului,
fãcând ce este drept ºi bine, pentru ca astfel
Domnul sã împlineascã faþã de Avraam ce
i-a fãgãduit’ (Geneza 26:5; 18:19). Era o
mare onoare aceea la care fusese chemat
Avraam, aceea de a f i tatãl poporului care
timp de secole au fost pãzitorii ºi pãstrãtorii
adevãrului lui Dumnezeu pentru lume – al
acelui popor prin care toate neamurile pãmân-
tului aveau sã fie binecuvântate prin promi-
siunea venirii Eliberatorului fãgãduit, Mesia.
Dar cel ce l-a chemat pe patriarh l-a gãsit
demn. Dumnezeu spune aceasta. Cel ce
cunoaºte gândurile de mai înainte, ºi care
evalueazã corect omul, spune ‘Îl cunosc.’

UN POPOR EVLAVIOSUN POPOR EVLAVIOS
ROLLY DUMAGUIT - Belize

Duminică, 19 iunieDuminică, 19 iunie
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Avraam nu va înºela adevãrul pentru scopuri
egoiste. El va þine legea ºi va acþiona dupã
dreptate ºi neprihãnire. Nu doar el se va teme
de Domnul, ci el va cultiva religia ºi în
cãminul sãu. El va instrui familia sa în
neprihãnire. Legea lui Dumnezeu va fi regula
în gospodãria ºi în familia sa.” 3

“Avraam, ‘prietenul lui Dumnezeu,’ ne-a
dat un exemplu demn de urmat. Viaþa sa a
fost o viaþã de rugãciune. Oriunde îºi aºeza
cortul, ridica un altar alãturi, strângându-i
pe toþi cei din tabãra lui pentru rugãciunea
de dimineaþã ºi de searã. Când îºi strângea
cortul, altarul rãmânea acolo. În anii care
au urmat, între canaaniþii nomazi existau
unii care au primit instrucþiunile lui
Avraam; ºi oridecâte ori unul dintre aceºtia
ajungea la acel altar, el ºtia cine fusese
acolo înaintea lui; dupã ce îºi aºeza cortul,
el repara altarul, ºi se închina acolo
Dumnezeului cel viu.” 4

Viaþa lui Avraam a fost una de credinþã,
acþiune ºi rugãciune. Înainte de orice
acþiune, el se asigura cã a cerut cãlãuzirea
lui Dumnezeu. În cãlãtoriile sale din
Mesopotamia spre Canaan, spre Egipt ºi
apoi în ºederile sale în pustie, Avraam a
cãlãtorit fãrã hartã ºi fãrã busolã. Singura
sa cãlãuzã a fost vocea lui Dumnezeu.
Observaþi curajul ºi vitejia sa în acþiunea
pentru salvarea locuitorilor Sodomei.
Priviþi-l povestind cu Dumnezeu ca ºi cu un
prieten ºi primind promisiunea cã el va fi
tatãl unei mari naþiuni. Observaþi chinul
sãu când a fost chemat sã îºi jertfeascã
iubitul sãu fiu. Vã veþi da seama cã succesul
sãu în lucrurile materiale ºi spirituale se
datoreazã credincioºiei ºi devotamentului
sãu faþã de Dumnezeu.

Viaþa de consacrare
a lui Moise

“Când a fost luat de sub ocrotirea
cãminului copilãriei sale, Moise era mai
tânãr decât Iosif sau Daniel; cu toate
acestea, aceleaºi influenþe care au modelat
vieþile celor doi, modelaserã deja ºi viaþa
lui Moise. El a petrecut doar doisprezece
ani între rudele sale, între evrei; dar în
timpul acestor ani a fost pusã temelia

mãreþiei sale; a fost pusã de mâna cuiva, a
unei persoane aproape lipsitã de faimã…

Din cãminul umil din Gosen, fiul lui
Iochebed a fost adus în palatul lui Faraon,
la prinþesa egipteanã, pentru a fi primit de
ea ca un fiu iubit ºi drag inimii ei. În ºcolile
Egiptului, Moise a primit cea mai înaltã
educaþie militarã ºi civilã. Având un farmec
personal deosebit, nobil în staturã ºi chip,
dovedind o minte cultivatã ºi o þinutã regalã,
fiind un renumit conducãtor militar, el a
devenit mândria Egiptului. Regele
Egiptului era ºi un membru al clasei
preoþeºti; ºi Moise, deºi a refuzat sã participe
la închinarea pãgânã, era iniþiat în misterele
religiei egiptene. Pentru cã pe vremea sa
Egiptul era încã cea mai puternicã ºi mai
civilizatã dintre toate naþiunile, Moise, ca
viitor suveran, avea perspectiva de a ajunge
la cea mai înaltã onoare pe care o oferea
lumea aceasta. Dar alegerea sa a fost una
mai nobilã. Pentru onoarea lui Dumnezeu ºi
pentru eliberarea poporului sãu cãlcat în
picioare, Moise a jertfit onorurile Egiptului.
Apoi, într-un mod deosebit, Dumnezeu S-a
ocupat de educaþia lui.

Moise încã nu era pregãtit pentru
lucrarea vieþii sale. Trebuia sã înveþe încã
lecþia dependenþei de puterea divinã. El nu
înþelesese clar planul lui Dumnezeu.
Speranþa lui era aceea de a elibera Israelul
prin forþa armelor. Pentru aceasta a riscat
totul, ºi a eºuat. Înfrânt ºi dezamãgit, el a
devenit un fugar exilat într-o þarã strãinã.

În pustia Madian, Moise a petrecut
patruzeci de ani ca pãstor. Aparent despãrþit
pentru totdeauna de misiunea vieþii sale, el
primea disciplina necesarã pentru împlinirea
acestei misiuni. Prin stãpânire de sine trebuia
sã înveþe înþelepciunea necesarã pentru
conducerea unei mulþimi neinstruite ºi
nedisciplinate. Îngrijind de oi ºi de mieii
gingaºi, el a trebuit sã obþinã experienþa care
urma sã îl facã un pãstor credincios ºi
îndelung rãbdãtor al Israelului. Pentru ca sã
fie un reprezentant al lui Dumnezeu, Moise
a trebuit sã înveþe de la El.

Influenþele care îl înconjuraserã în Egipt,
dragostea mamei sale vitrege, poziþia lui ca
nepot al regelui, luxul ºi viciul care îl pândeau

în mii de forme, rafinamentul, subtilitatea ºi
misticismul unei religii false fãcuserã o
impresie asupra minþii ºi caracterului sãu. În
simplitatea severã a deºertului, toate acestea
au dispãrut.

În mijlocul singurãtãþii munþilor ºi a
maiestãþii solemne, Moise era singur cu
Dumnezeu. Numele Creatorului era scris
pretutindeni. Moise pãrea cã stã în prezenþa
Lui ºi cã e umbrit de puterea Sa. Aici a
dispãrut mulþumirea sa de sine. În prezenþa
Celui Infinit, el a realizat ce vederi înguste
are omul ºi cât de slab ºi de ineficient este.

Aici Moise a câºtigat ceea ce l-a însoþit
prin anii vieþii sale de trudã ºi griji – un
sentiment al prezenþei personale a Celui
Divin. El a privit peste secole, ºi L-a vãzut
pe Hristos descoperit în trup; dar, mai mult
decât atât, L-a vãzut însoþind poporul
izraelit în toate cãlãtoriile lui. Când era
greºit înþeles ºi reprezentat, când trebuia
sã sufere reproºuri ºi insulte, sã stea faþã în
faþã cu pericolul ºi moartea, el a putut sã le
sufere pe toate, pentru cã vedea ‘pe Cel ce
este nevãzut’ (Evrei 11:27).

Moise nu se gândea doar la Dumnezeu,
el L-a vãzut. Dumnezeu era viziunea pe
care o avea el constant în faþa sa. El nu a
pierdut niciodatã din vedere acea faþã….

Rezultatele acelei educaþii, lecþiile pe
care le-a primit acolo, se leagã nu doar de
istoria Israelului, ci de tot ceea ce, din acea
zi pânã astãzi, a contribuit la progresul
lumii. Cea mai mare mãrturie despre
mãreþia lui Moise, aprecierea fãcutã de
Inspiraþie referitor la viaþa Sa, este: ‘În
Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise,
pe care Domnul sã-l fi cunoscut faþã în faþã’
(Deuteronom 34:10).” 5

Viaþa de consacrare a apostolilor

“Toþi împreunã erau nelipsiþi de la
templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasã,
ºi luau hrana cu bucurie ºi curãþie de inimã.
Ei lãudau pe Domnul ºi erau plãcuþi înaintea
întregului norod. ªi Domnul adãuga în
fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau
mântuiþi (Fapte 2:46,47).”

“Ucenicii se rugau zilnic cu seriozitate
deosebitã pentru a fi pregãtiþi sã îi
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întâmpine pe oameni ºi ca în relaþiile lor
zilnice sã rosteascã acele cuvinte, care îi
vor conduce pe oameni la Hristos. Dând la o
parte toate diferenþele, toatã dorinþa de
supremaþie, ei deveneau mai apropiaþi în
pãrtãºie creºtinã. Ei se apropiau din ce în ce
mai mult de Dumnezeu ºi pe mãsurã ce
fãceau aceasta, au realizat ce privilegiu li se
oferise, prin faptul cã li se îngãduise sã se
asocieze cu Hristos într-un mod atât de strâns.
Se umpleau de tristeþe când se gândeau de
câte ori Îl întristaserã prin înþelegerea lor
greoaie, prin neînþelegerea lecþiilor pe care
El încerca sã îi înveþe spre binele lor.

Aceste zile de pregãtire erau zile de
adâncã cercetare a inimii. Ucenicii simþeau
nevoia lor spiritualã ºi strigau cãtre Domnul,
cerând ungerea sfântã care urma sã îi
pregãteascã pentru lucrarea salvãrii de
suflete. Ei nu cereau binecuvântãri doar
pentru ei. Erau apãsaþi de povara mântuirii
sufletelor. Ei realizau cã evanghelia trebuia
dusã lumii, ºi cereau acea putere pe care
le-o promisese Hristos.” 6

Viaþa de consacrare
a rãmãºiþei

“Pãrtãºia cu Dumnezeu va înnobila viaþa
ºi caracterul. Oamenii vor cunoaºte, aºa cum
ºtiau ºi despre ucenici, cã am fost cu Isus.
Aceasta îi va oferi lucrãtorului o putere, pe
care nimic altceva nu i-o poate da. El nu îºi
poate permite sã fie lipsit de aceastã putere.

Trebuie sã trãim o viaþã dublã – o viaþã
de meditaþie ºi de acþiune, de rugãciune în
tainã ºi de lucrare serioasã.” 7

“Rugãciunea ºi efortul, efortul ºi
rugãciunea vor fi preocuparea vieþii noastre.
Trebuie sã te rogi ca ºi când eficienþa ºi
lauda ar fi ale lui Dumnezeu, ºi sã lucrezi
ca ºi când toatã datoria þi-ar aparþine.” 8

Odatã cãlãtoream în Filipine ºi am
urcat la bordul unui vapor. Unul dintre
pasageri era un preot musulman. La ora
destinatã pentru rugãciune, chiar în
mijlocul gloatei gãlãgioase, el s-a furiºat
spre un colþ al camerei, ºi-a luat haina de
rugãciune, s-a aplecat cu faþa spre rãsãrit,
ºi ºi-a înãlþat rugãciunea obiºnuitã spre
Allah. Mã întreb câþi reformiºti sunt atât

de devotaþi lui Dumnezeu în aceste timpuri
primejdioase, comparând cu cât era de activ
acest preot. Trebuie sã fim sinceri în
rugãciunile noastre personale ºi în închinarea
noastrã din cadrul familiei; sã fim mereu
prezenþi, la toate întâlnirile comunitãþii, ºi
sã fim foarte activi, împãrtãºind ºi
mãrturisind ºi altora adevãrul.

a. Rugãciunea personalã ºi studiul
    biblic

La fel cum apa, hrana ºi aerul sunt
indispensabile pentru viaþa fizicã, tot astfel
ºi rugãciunea ºi studiul biblic sunt
indispensabile pentru viaþa spiritualã.
Apostolul Pavel ne avertizeazã sã ne rugãm
“neîncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). Domnul
Isus ne aminteºte de asemenea “cercetaþi
Scripturile, pentru cã socotiþi cã în ele aveþi
viaþã veºnicã” (Ioan 5:39). Satan ne atacã
din fiecare parte ºi în fiecare moment. De
aceea „nimeni nu este sigur, nici mãcar o
orã, fãrã rugãciune. Ar trebui sã Îl rugãm pe
Domnul sã ne dea înþelepciune pentru a
înþelege Cuvântul Sãu. În acesta sunt
descoperite vicleºugurile ispititorului ºi
mijloacele prin care putem sã ne
împotrivim lui cu succes. Satan este expert
în aducerea dovezilor din Scripturã, ºi el
oferã propria lui interpretare despre unele
pasaje, prin care sperã sã ne facã sã ne
poticnim. Ar trebui sã studiem Biblia cu
umilinþã a inimii, fãrã sã pierdem din vedere
vreodatã dependenþa noastrã de Dumnezeu.
În timp ce trebuie sã fim mereu în gardã
împotriva procedeelor lui Satan, trebuie sã
ne rugãm neîncetat cu credinþã: ‘Nu ne duce
în ispitã’ (Matei 6:13).” 9

“Satan ºtie bine cã toþi acei pe care îi
poate face sã neglijeze rugãciunea ºi
cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, vor
fi învinºi de atacurile sale. De aceea, el
inventeazã tot felul de metode prin care sã
absoarbã mintea.” 10

“Luaþi seama, fraþilor, la prima ocazie
când scade lumina voastrã, la prima
neglijare a rugãciunii, la primul simptom
al adormirii spirituale.” 11

Putem trimite cererile noastre la
Dumnezeu oriunde ne-am afla, orice am

face ºi oricând avem nevoie. “Putem avea
pãrtãºie cu Dumnezeu în inimile noastre;
putem umbla în tovãrãºie cu Hristos. Când
suntem la lucrul nostru zilnic, Îi putem ºopti
dorinþa inimii noastre, pe care nici o ureche
omeneascã nu o poate auzi; dar acel cuvânt
nu va muri niciodatã în tãcere, nici nu poate
fi pierdut vreodatã. Nimic nu poate îneca
dorinþa sufletului. Ea se ridicã deasupra
gãlãgiei strãzii, deasupra zgomotului
maºinilor. Noi Îi vorbim lui Dumnezeu ºi
rugãciunea noastrã este auzitã.” 12

b. Închinarea în familie

Închinarea în familie este cea mai
importantã orã din viaþa de familie. Faceþi-o
interesantã, ºi aºa încât fiecare sã participe.
Aceste servicii sunt termometrul spiritu-
alitãþii noastre; ele leagã familia laolaltã cu
o funie a iubirii, unirii ºi devoþiunii faþã de
Dumnezeu. Sã ne amintim cã familia care
se roagã împreunã, rãmâne împreunã.

„În fiecare familie ar trebui sã existe
un timp stabilit pentru rugãciunea de
dimineaþã ºi de searã. Cât este de potrivit
ca pãrinþii sã îºi adune copiii în jurul lor
înainte de masa de dimineaþã, ºi sã-I
mulþumeascã lui Dumnezeu pentru
ocrotirea din timpul nopþii, ºi sã Îi cearã
cãlãuzirea, ocrotirea ºi ajutorul Sãu pentru
ziua care le stã înainte! De asemenea, cât
este de potrivit, ca la venirea serii, pãrinþii
ºi copiii sã se adune încã o datã înaintea
Lui, pentru a-I mulþumi pentru binecu-
vântãrile zilei trecute!

Tatãl sau, în absenþa sa, mama ar trebui
sã conducã închinarea, alegând un pasaj din
Scripturã, care este interesant ºi uºor de
înþeles. Serviciul divin ar trebui sã fie scurt.
Dacã se citeºte un capitol lung ºi se rosteºte
o rugãciune lungã, serviciul divin este
obositor , ºi la încheierea lui toþi au un
sentiment de uºurare. Dumnezeu este
dezonorat atunci când ora de închinare este
seacã ºi obositoare, când este atât de
plictisitoare ºi neinteresantã, încât copiii
se tem de ea.

Taþi ºi mame, faceþi orele voastre de
închinare pe cât de interesante posibil. Nu
existã nici un motiv pentru care aceastã orã
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sã nu fie cea mai plãcutã ºi mai atrãgãtoare
din întreaga zi. Dacã vã gândiþi puþin înainte
cum sã o pregãtiþi, aceasta o va face foarte
interesantã ºi folositoare. Variaþi din când
în când serviciile divine. Puteþi pune
întrebãri despre un pasaj citit din Scripturã,
ºi puteþi face câteva remarci serioase,
potrivite. Se poate cânta un cântec de laudã.
Rugãciunea înãlþatã trebuie sã fie scurtã ºi
la subiect. În cuvinte simple, serioase, cel
care se roagã sã Îl laude pe Dumnezeu pentru
bunãtatea Sa, ºi sã Îi cearã ajutorul Sãu.
Dacã împrejurãrile permit aceasta, lãsaþi-i
ºi pe copii sã citeascã ºi sã se roage.” 13

c. Rugãciunea publicã

Unul dintre factorii cei mai importanþi
pentru creºterea noastrã spiritualã este
participarea regulatã la toate întâlnirile ºi
adunãrile comunitãþii. Apostolul Pavel
spune: “Sã nu pãrãsim adunarea noastrã,
cum au unii obiceiul; ci sã ne îndemnãm
unii pe alþii, ºi cu atât mai mult, cu cât
vedeþi cã ziua se apropie (Evrei 10:25).

Fie ca rugãciunile noastre sã se înalþe
spre Dumnezeu, cerându-I harul Sãu
transformator. În fiecare bisericã ar trebui
sã se þinã adunãri de rugãciune solemnã ºi
cercetare serioasã a Cuvântului pentru a
cunoaºte adevãrul. Prindeþi-vã de
promisiunile lui Dumnezeu, ºi cereþi-I cu
credinþã vie sã reverse asupra voastrã Duhul
Sãu cel Sfânt. Când Duhul Sfânt va fi
revãrsat asupra noastrã, vom extrage din
Cuvântul lui Dumnezeu miez ºi grãsime.” 14

“Temându-se cã vor suferi pierderea
comorii lor pãmânteºti, unii vor neglija
rugãciunea ºi adunarea laolaltã pentru
închinare, pentru a avea mai mult timp
pentru fermele sau afacerile lor. Prin faptele
lor ei aratã care e lumea pe care o preþuiesc
cel mai mult. Ei jertfesc privilegiile
religioase care sunt esenþiale pentru
înaintarea lor spiritualã în favoarea
lucrurilor acestei lumi ºi nu obþin o
cunoºtinþã a voii divine. Ei eºueazã în
obþinerea unui caracter creºtin, ºi nu ajung
la mãsura cerutã de Dumnezeu. Ei pun pe
primul loc interesele lor temporare, lumeºti,
ºi Îl jefuiesc pe Dumnezeu de timpul pe

care ar trebui sã îl devoteze în serviciul
Sãu. Dumnezeu vede aceste persoane, ºi
ele vor primi mai degrabã un blestem decât
o binecuvântare.” 15

d. Împãrtãºind cu alþii ºi
    mãrturisind

“Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu
ºi înaintea lui Hristos Isus, care are sã
judece viii ºi morþii, ºi pentru arãtarea ºi
împãrãþia Sa, propovãduieºte Cuvântul,
stãruieºte asupra lui la timp ºi ne la timp,
mustrã, ceartã, îndeamnã cu toatã blândeþea
ºi învãþãtura” (2 Timotei 4:1,2).

“Cel mai bun ajutor pe care predicatorii
pot sã îl dea membrilor bisericilor noastre
nu este sã le predice, ci sã planifice lucrul
pentru ei. Daþi fiecãruia dintre ei ceva de
fãcut pentru ceilalþi. Ajutaþi-i pe toþi sã vadã
cã primind harul lui Hristos, ei au datoria
de a lucra pentru El. Învãþaþi-i pe toþi cum
sã lucreze. În special cei care sunt de curând
veniþi la credinþã au nevoie sã fie învãþaþi
cum pot fi lucrãtori împreunã cu
Dumnezeu.” 16

“Este o greºealã fatalã aceea de a
presupune cã lucrarea salvãrii de suflete
depinde doar de predicatori. Credinciosul
umil, consacrat, asupra cãruia Stãpânul viei
a pus o povarã pentru suflete, trebuie încurajat
de cei asupra cãrora Dumnezeu a pus
responsabilitãþi mai mari. Acei care sunt
conducãtori în bisericã trebuie sã realizeze
faptul cã însãrcinarea datã de Dumnezeu se
adreseazã tuturor. Dumnezeu va trimite în
via Sa pe mulþi care nu au fost consacraþi
predicãrii prin punerea mâinilor peste ei.” 17

“Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pãmânt
nu se poate încheia pânã când bãrbaþii ºi
femeile care sunt membri ai bisericii noastre
nu se vor aduna ca sã lucreze ºi nu vor uni
eforturile lor cu eforturile predicatorilor ºi
slujbaºilor bisericii.” 18

Concluzie

“Când bisericile devin biserici vii,
lucrãtoare, Duhul Sfânt Se va revãrsa ca
rãspuns la rugãciunile lor sincere. Atunci
adevãrul din Cuvântul lui Dumnezeu va fi
privit cu un interes nou, ºi va fi studiat ca ºi
când ar fi o descoperire venitã din curþile

cereºti. Fiecare declaraþie a Inspiraþiei
referitoare la Hristos va pune stãpânire pe
pãrþile cele mai tainice ale sufletului celor
care Îl iubesc. Invidia, gelozia, bãnuielile
rele vor înceta. Biblia va fi primitã ca o
scrisoare din cer. Studiul ei va absorbi
mintea, ºi adevãrurile ei vor desfãta sufletul.
Promisiunile lui Dumnezeu, care acum sunt
repetate ca ºi când sufletul nu a gustat
niciodatã din iubirea Lui, vor strãluci atunci
asupra altarului inimii, ºi vor cãdea în
cuvinte arzãtoare de pe buzele solilor lui
Dumnezeu. Atunci ei se vor ruga pentru
suflete cu o seriozitate care nu poate fi
respinsã. Ferestrele cerului se vor deschide
pentru revãrsarea ploii târzii ºi urmaºii lui
Hristos vor fi uniþi în iubire.

Singura cale prin care adevãrul poate fi
prezentat lumii în caracterul lui curat ºi
sfânt este ca cei care pretind cã îl cred sã
fie exponenþii puterii lui. Biblia cere ca fiii
ºi fiicele lui Dumnezeu sã stea pe o
platformã înaltã; pentru cã Dumnezeu îi
cheamã sã Îl reprezinte pe Hristos în lume.
Reprezentându-L pe Hristos, ei Îl reprezintã
pe Tatãl. Unitatea credincioºilor dovedeºte
unirea lor cu Hristos, ºi lumina acumulatã,
care strãluceºte acum pe calea copiilor lui
Dumnezeu, cere aceastã unitate.” 19
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UN POPOR DEOSEBIT

S
untem cunoscuþi pentru o mulþime
de lucruri. Uneori poate suntem
cunoscuþi pentru frumuseþea noastrã

ºi pentru chipul nostru plãcut. Alteori poate
pentru cât suntem de zgârciþi sau urâþi. Unii
poate ne cunosc datoritã serviciilor noastre.
Alþii poate datoritã maºinilor pe care le
conducem sau a casei în care locuim. Putem
fi cunoscuþi pentru cât de buni suntem în
anumite domenii. Cred cã în cele din urmã
noi, fiind creºtini, vom deveni cunoscuþi
pentru felul nostru creºtin de a trãi. De fapt,
Dumnezeu ne va recunoaºte ca ai Sãi doar
dacã trãim vieþi sfinte, în armonie cu
Cuvântul Sãu sfânt. Trãim vieþi deosebite.
Vieþi unice, diferite de ale altora, vieþi care
ies în mod deosebit în evidenþã.

“Poporul lui Dumnezeu trebuie sã se
distingã ca popor care Îi serveºte pe deplin,
din toatã inima Domnului, neluând onoarea
pentru ei, un popor care îºi aduce aminte
cã, printr-unul din cele mai solemne
legãminte, s-a angajat sã Îi slujeascã lui
Dumnezeu ºi numai Lui….

Cine sunt aceºtia? Ei sunt poporul ales
al lui Dumnezeu, care ºi-a dovedit
credincioºia cât a fost pe acest pãmânt.
Cine sunt ei? Sunt acei care au pãzit
poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus;
cei care au fãcut din Cel rãstignit
Mântuitorul lor.” 1

Acesta este rezultatul acceptãrii lui Isus
Hristos ca Domn ºi Salvator. Odatã ce am
dobândit cunoºtinþa esenþialã despre Cel
care ne-a creat vom înþelege în curând harul
lui Dumnezeu ºi ce înseamnã cu adevãrat
sã umbli cu Isus, care ne-a cunoscut încã de
la început ca ai Sãi, comoara Sa deosebitã,
preþioasã. Dacã suntem credincioºi bine

înrãdãcinaþi în credinþa noastrã cã suntem
un popor cu adevãrat special, poporul lui
Dumnezeu, atunci noi vom fi remarcaþi într-
un mod excepþional, deosebit, trãind o viaþã
asemãnãtoare cu viaþa lui Hristos. Totul –
caracterul, înfãþiºarea, atitudinea, dispo-
ziþia, comportamentul, conversaþia, gân-
durile, motivele ºi scopurile noastre – totul
va purta amprenta cerului.

Ce înseamnã sã fii deosebit?

Prin definiþie, termenul “deosebit,
distinct” are câteva semnificaþii, la fel cum
orice alt termen din englezã are câteva
sinonime sau echivalenþi ºi câteva conotaþii.

Distinct înseamnã special; unic;
înseamnã a avea caracteristici tipice ale
tale; înseamnã a fi al cuiva; separat; care
aparþine în mod special sau exclusiv cuiva,
o proprietate specialã a lui Dumnezeu;
proprietatea deosebit de valoroasã a lui
Dumnezeu; înconjurat.

Nu ciudat sau straniu

În timp ce suntem unici ºi diferiþi, nu
suntem ciudaþi sau excentrici, bizari sau
stranii. În timp ce putem fi deosebiþi faþã
de lume în multe aspecte ºi plãcuþi în faþa
lui Dumnezeu,  totuºi nu ºi în faþa oamenilor,
nu ar trebui sã fim distincþi prin forme
lipsite de sens, sau prin idiosincrazii (reacþii
de intoleranþã la anumite lucruri), care nu
sunt plãcute Domnului. Poporul Sãu deosebit
nu este un popor de fanatici sau formaliºti.
Nu ar trebui sã fim ca cei care se
specializeazã în nimicuri ºi acordã o
importanþã necuvenitã practicilor
nenecesare, doar pentru a fi priviþi ca
ciudaþi sau excentrici. Cu alte cuvinte, nu

trebuie sã fim ca fariseii, care cãlcau în
picioare lucruri de mare importanþã, în timp
ce se ocupau de lucruri mult mai simple ºi
nesemnificative, doar pentru a fi vãzuþi ºi
aplaudaþi sau aprobaþi de oameni.

“În timp ce nu trebuie sã vã conformaþi
lumii, amintiþi-vã: credinþa noastrã poartã
semnul singularitãþii, ºi ne face un popor
distinct. De aceea, toate noþiunile stranii ºi
ciudãþeniile individuale, planurile înguste
care dau impresii false despre mãreþia
lucrãrii ar trebui evitate. Nici unul dintre
lucrãtori nu ar trebui sã inventeze cruci ºi
datorii; Biblia ne-a dat deja regula, crucea,
calea.” 2

Un popor distinct - poporul proprietate

a lui Dumnezeu prin creaþiune

Întregul pãmânt ºi tot ce este pe El Îi
aparþine lui Dumnezeu (Psalm 24:1; 50:10);
totuºi, dintre toate lucrurile create, existã
ceva ce El preþuieºte mai mult decât orice
altceva. Promisiunea Sa este: “Acum, dacã
veþi asculta de glasul Meu ºi dacã veþi pãzi
legãmântul Meu, veþi fi ai Mei dintre toate
popoarele, cãci tot pãmântul este al Meu”
(Exod 19:5).

“Suntem ai Lui prin creaþiune ºi
rãscumpãrare. Nici mãcar trupurile noastre
nu sunt ale noastre, ca sã le putem trata
cum vrem, sã le slãbim prin obiceiuri care
duc la boalã sau infirmitate, ºi care ne
împiedicã sã Îi aducem lui Dumnezeu un
serviciu desãvârºit. Vieþile noastre ºi toate
aptitudinile noastre Îi aparþin Lui.” 3

Acest concept al proprietãþii deosebite
a lui Dumnezeu este descris prin douã
cuvinte neobiºnuite în Noul Testament:
“peripoiesis” (1 Petru 2:9) ºi “periousios”
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(Tit 2:14). Versiunea King James a Noului
Testament traduce aceste cuvinte prin
“peculiar” (“distinct”, “ciudat” în englezã).
Din nefericire, în englezã acest cuvânt
poate însemna atât (1) ciudat, curios,
excentric, cât ºi (2) special, distinctiv sau
“caracteristic þie”, “al tãu”. Unii oameni
asociazã prima dintre aceste semnificaþii
cu pasajul biblic. Totuºi, a doua
semnificaþie, care este mai puþin folositã,
este de fapt mult mai aproape de ideea
biblicã. Cu toate acestea, nici mãcar aceasta
nu redã semnificaþia adevãratã a acestor
cuvinte. În 1 Petru 2:9 se face referire la
bisericã astfel: “o seminþie aleasã, o preoþie
împãrãteascã, un neam sfânt, un popor
proprietate a lui Dumnezeu ( laos eis

peripoiesin).” În Tit 2:14, cuvântul folosit
redã de asemenea ideea de proprietate
deosebitã a lui Dumnezeu.

Proprietatea lui Dumnezeu prin
rãscumpãrare

Suntem proprietatea pe care Dumnezeu
o apreciazã datoritã preþului uimitor pe care
L-a plãtit pentru a ne cumpãra – jertfa Fiului
Sãu.

Devenim poporul lui Dumnezeu prin
creaþiune ºi rãscumpãrare. Când Dumnezeu
ne rãscumpãrã, noi devenim ai Lui. A
rãscumpãra înseamnã “a cumpãra înapoi”.
Îºi trage însemnãtatea de la locul unde se
fãceau târguri. Acest cuvânt se foloseºte în
alte contexte pentru a exprima eliberarea
unui sclav, sau a unui prizonier dupã ce s-a
plãtit o rãscumpãrare. Dumnezeu a
rãscumpãrat poporul Sãu, Israelul, din robia
egipteanã. Mai important decât aceasta, Isus
a eliberat poporul Sãu din robia pãcatului
(Isaia 1:2-9). Odatã aparþineam pãcatului
ºi eram þinuþi captivi de cel rãu. În timp ce
eram în sclavia pãcatului nu ne puteam
bucura de pãrtãºia cu Dumnezeu. Hristos a
plãtit un preþ foarte scump pentru
rãscumpãrarea noastrã, dându-ªi viaþa
pentru noi. “Cãci ºtiþi cã nu cu lucruri
pieritoare, cu argint sau aur, aþi fost
rãscumpãraþi din felul vostru deºert de
vieþuire, pe care-l moºteniserãþi de la
pãrinþii voºtri, ci cu sângele scump al lui

Hristos, Mielul fãrã cusur ºi fãrã prihanã”
(1 Petru 1:18,19). Doar sângele preþios al
lui Isus – nu sângele vreunui om, sau al
vreunui înger – putea sã ne salveze.

„Toþi cei care Îl iau pe Dumnezeu ca
parte a lor în aceastã viaþã vor fi sub
controlul Lui, ºi vor primi semnul, sigiliul
lui Dumnezeu, care dovedeºte cã ei sunt
proprietatea Lui specialã.” 4

Dacã Hristos te-a salvat, tu nu trebuie
sã mai slujeºti pãcatului, ci Domnului ºi
Stãpânului tãu. Acum tu eºti al Lui. Nu eºti
al tãu ºi nu poþi face cum îþi place. Nu ai
fost salvat doar pentru fericirea ºi înãlþarea
ta, ci pentru slava Sa. Ai fost eliberat de
pãcat, ºi acum eºti proprietatea Lui.

Aceastã poziþie înaltã de comoarã
deosebitã a lui Dumnezeu aduce cu sine
câteva responsabilitãþi. Trebuie sã
proclamãm minunãþiile Aceluia care ne-a
chemat de la întunerec la lumina Sa
minunatã (1 Petru 2:9), ºi trebuie sã fim
„plini de râvnã pentru fapte bune” (Tit 2:14).
Dupã cum Israel, poporul deosebit al lui
Dumnezeu din Vechiul Testament, a fost
chemat sã dea mãrturie oamenilor din
vremea lor, tot astfel biserica, poporul
„peripoiesis” (proprietate deosebitã) a lui
Dumnezeu, este chemat sã dea mãrturie
celor din vremea noastrã.

O comoarã unicã ºi specialã, curãþitã

Prin curãþire devenim poporul lui
Dumnezeu. „Cãci toþi au pãcãtuit ºi sunt
lipsiþi de slava lui Dumnezeu.” (Romani
3:23), ºi pentru cã Dumnezeu este
desãvârºit în sfinþenie ºi urãºte pãcatul,
poporul Sãu trebuie sã fie sfinþit dacã vor sã
aibã pãrtãºie cu El. „Ferice de cei cu inima
curatã, cãci ei vor vedea pe Dumnezeu”
(Matei 5:8). Dumnezeu nu poate privi
pãcatul, ºi oamenii rãi nu Îl pot vedea pe
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doar oamenii
sfinþi Îl pot vedea pe Dumnezeu, aºa dupã
cum este scris în Evrei 12:14, „urmãriþi
pacea cu toþii ºi sfinþirea, fãrã de care
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.” Deci,
pentru a deveni sfinþi, trebuie sã existe
curãþire (sfinþire), aºa încât Dumnezeu sã
Se poatã uita cu bunãvoinþã înspre noi, ºi

aºa încât sã Îl putem vedea într-o zi.
De fiecare datã când pãcãtuim, suntem

murdãriþi de acel pãcat. Cum suntem
curãþiþi sub noul legãmânt? „Dacã ne
mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi
drept, ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne
curãþeascã de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).
Nu trebuie sã trecem printr-un ritual riguros
ºi minuþios, ci trebuie doar sã ne întoarcem
cãtre Dumnezeu prin rugãciune, regretând
pãcatele noastre ºi mãrturisindu-le
Domnului. El ne va curãþa. ªi dacã harul lui
Dumnezeu e din belºug, sã continuãm în
pãcat? Nicidecum. (Vezi Romani 6:1-15).

„Religia lui Isus Hristos nu degradeazã
niciodatã pe cel care o primeºte. Dacã îi
gãseºte pe oameni fireºti, obiºnuiþi, nema-
nieraþi, lipsiþi de amabilitate în vorbire,
aspri în conversaþie, egoiºti ºi preocupaþi
de ei înºiºi, adevãrul primit în inimã îºi
începe lucrarea de curãþire, de înnobilare.
În cuvinte, în îmbrãcãminte, în toate
obiceiurile noastre se vede o reformã ºi
acele lucruri care Îi plac lui Dumnezeu.
Atunci întreaga lume poate vedea influenþa
lui (a adevãrului) în procesul de
transformare.” 5

Ca popor al lui Dumnezeu, trebuie sã
urmãm porunca Lui: „Fiþi sfinþi, cãci Eu
sunt sfânt” (1 Petru 1:16); „Voi fiþi dar
desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru cel
ceresc este desãvârºit.” (Matei 5:48).

Un popor deosebit care dã mãrturie în
faþa lumii

Putem da mãrturie doar imitându-L pe
Hristos în viaþa noastrã – nu fãcând lucrurile
în felul nostru pãmântesc, firesc, ci mai
degrabã fãcând orice în felul lui Hristos.
Roadele Duhului sunt descrise în Galateni
5:22, 23, ºi existã de asemenea câteva
aspecte ale standardelor creºtine pe care
Isus le-a menþionat în predica de pe munte:
luaþi de exemplu problema rãzbunãrii.
Metoda veche, cea fireascã spunea cã dacã
cineva mi-a greºit am dreptul sã mã confrunt
cu el ºi sã îmi iau ceea ce mi se cuvine.
Atunci ideea de ochi pentru ochi ºi dinte
pentru dinte a fost instituitã nu pentru a
acorda drepturi nelimitate sau absolute în
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rãzbunare, ci mai degrabã pentru a le
restrânge, limitând pedeapsa la o rãzbunare
comparabilã cu rana. Dar acum a venit
Hristos, ºi noi suntem poporul Lui, cumpãrat
cu sângele Lui. El ne cere sã urmãm un
standard mult mai înalt: de exemplu, a fi
lovit peste obraz era o insultã. Forma acestei
insulte era sã loveºti cealaltã persoanã peste
obraz cu dosul pãlmii. Când suntem  jigniþi
rãspunsul nostru firesc este de a lovi înapoi,
fiecare loviturã devenind din ce în ce mai
tare. Dar în schimb Isus ne spune sã
rãspundem rãului cu milã. „Nu întoarceþi
nimãnui rãu pentru rãu” (Romani 12:17).
Fãcând aceasta ne asemãnãm cu Hristos,
care a suferit cea mai adâncã umilinþã; a
murit de mâinile acelora pe care a venit sã îi
salveze. Isus avea toate motivele sã devinã
furios, sã riposteze, sã cheme îngerii din cer
ºi sã distrugã omenirea. În schimb, El S-a
supus rãului omenirii, ºi l-a schimbat în bine.

Suntem chemaþi sã fim un popor
deosebit, un popor care se poartã întocmai
ca Isus. Trebuie sã ne iubim vrãjmaºii. Dacã
îi iubiþi doar pe cei ce vã iubesc, nu faceþi
mai bine decât vameºii – acei perceptori
de impozite, cei mai mari asupritori ai
oamenilor dintr-o anumitã epocã. Dacã îi
salutaþi doar pe cei care vã plac, nu faceþi
mai bine decât cel mai ticãlos pãgân.
Dumnezeu ne porunceºte în schimb sã îi
iubim pe ceilalþi cum ne iubeºte ºi El pe
noi. Motivul pentru care trebuie sã fim o
proprietate deosebitã, unicã ºi preþioasã a
lui Dumnezeu este acela cã El ne-a chemat,
ne-a ales mai dinainte, ne-a numit ca preoþi
ai Sãi, ºi ne-a fãcut fii ºi fiice ale Sale.
Primindu-L pe Hristos, devenim fii ºi fiice
ale lui Dumnezeu, ºi „tuturor celor ce L-au
primit, adicã celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui
Dumnezeu” (Ioan 1:12).

A fi în poporul lui Dumnezeu înseamnã
a asculta de poruncile Lui ºi a împlini
legãmântul Sãu. Vei vrea sã Îi fi pe plac,
pentru cã El þi-a schimbat inima, scriind
Legea Sa în ea. „Cãci tu eºti un popor sfânt
pentru Domnul, Dumnezeul tãu; Domnul
Dumnezeul tãu te-a ales, ca sã fii un popor
al Lui dintre toate popoarele de pe faþa

pãmântului” (Deuteronom 7:6). Ce
privilegiu solemn! Dar împreunã cu acest
privilegiu ne revine ºi o responsabilitate
mare. Hristos Îºi curãþeºte un popor deosebit,
ºi dacã El te-a ales, aceasta este pentru ca
tu sã devii plin de râvnã pentru fapte bune.
Eºti zelos? Sau eºti cuprins de amorþealã,
eziþi, eºti indiferent în serviciul tãu pentru
Hristos? Dumnezeu vrea ca poporul Sãu sã
fie serios în lucrarea Sa – fãcând voia Sa.
El nu te-a salvat pentru ca tu sã faci voia
Lui din silã. El nu te-a rãscumpãrat ca tu sã
Îl asculþi cu inima împãrþitã, ºi sã Îi oferi
un serviciu fãcut cu jumãtate de inimã. El
cautã oameni zeloºi, care fac imediat orice
spune Dumnezeu ºi aceasta fiind plini de
entuziasm. Poate cã va trebui sã încerci sã
refaci o cãsnicie care se destramã. Probabil
va trebui sã întinzi mâna ta ca sã salvezi pe
cineva care e doborât la pãmânt ºi e respins
de societate. Poate cã va trebui sã ajuþi unui
alcoolic sã îºi biruiascã pãcatul. Biblia
spune: „Sã ºtiþi cã cine întoarce pe un
pãcãtos de la rãtãcirea cãii lui, va mântui
un suflet de la moarte ºi va acoperi o
sumedenie de pãcate” (Iacov 5:20).

Caracteristici vizibile în afarã
(exterioare)

a.  Pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi
credinþa lui Isus, ca rãspuns la dragostea Sa
(1 Ioan 4:19; Ioan 14:15; Apocalipsa 14:12).

„ ‚ªi azi, Domnul þi-a mãrturisit cã vei
fi un popor al Lui, cum þi-a  spus, dacã vei
pãzi toate poruncile Lui, ºi îþi va da asupra
tuturor neamurilor pe care le-a fãcut:
întâietate în slavã, în faimã ºi mãreþie, ºi
vei fi un popor sfânt pentru Domnul,
Dumnezeul tãu, cum þi-a spus’ (Deute-
ronom 26:18, 19). Dumnezeu îi acceptã pe
acei care vor sã lucreze pentru slava
Numelui Sãu, pentru a aduce laudã numelui
Sãu într-o lume plinã de apostazie ºi de
idolatrie. El va fi înãlþat de poporul Sãu
care þine poruncile Lui.” 6

b .  Urmeazã un „Aºa zice Domnul.”
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie sã fie
recunoscut deasupra tuturor legilor
omeneºti. Un ‚aºa zice Domnul’ nu trebuie
dat la o parte de un ‚aºa zice biserica’ sau
‚aºa zice statul.’ Cununa lui Hristos trebuie

s ã fie înãlþatã deasupra diademelor
stãpânitorilor pãmânteºti.” 7

c.   Reformã în îmbrãcãminte. „Când
biserica este convertitã, va fi o mare reformã
în îmbrãcãminte.”  8

d.   Reformã în pãzirea Sabatului. „Ce cere
Domnul de la noi? Respectarea Sabatului
Sãu, ca ‚un legãmânt veºnic.’ Dumnezeu
vrea ca fiecare familie sã poarte sigiliul
Sãu. Astfel putem dov edi cã suntem
credincioºi poruncilor Lui.” 9

e. Reformã în principiile sãnãtãþii.
„[Dumnezeu] ne cheamã sã facem o

reformã hotãrâtã. Toate lucrurile create gem
sub blestem. Poporul lui Dumnezeu ar trebui
sã se aºeze acolo unde pot creºte în har ,
fiind sfinþiþi prin adevãr – trup, suflet ºi
spirit. Când renunþã la toate lucrurile pe
care le-au tolerat, care le distrugeau
sãnãtatea, ei vor avea o înþelegere mai clarã
despre ceea ce înseamnã adevãrata
dumnezeire. O schimbare minunatã va avea
loc în experienþa lor religioasã.” 10

f.     În lume, dar nu din lume (Ioan 17: 16).
„Despre ucenicii lui Hristos, care sunt

zeloºi ºi jertfitori de sine, stã scris cã Isus
nu Se ruºineazã sã îi numeascã fraþii Lui,
pentru cã ei manifestau aºa de deplin Duhul
Sãu, ºi dovedeau asemãnarea cu El. Prin
faptele lor ei mãrturiseau neîncetat cã
lumea aceasta nu era cãminul lor. Cetãþenia
lor era sus; ei cãutau o þarã mai bunã, una
cereascã. Afecþiunile ºi conversaþia lor erau
legate de lucrurile cereºti. Ei erau în lume,
dar nu din lume; în gând ºi în faptã ei erau
despãrþiþi de maximele ºi obiceiurile ei.
Exemplul lor zilnic dovedea cã ei trãiau
pentru slava lui Dumnezeu. Asemenea
Mântuitorului lor, interesul lor cel mai
mare, era de a salva suflete. Ei se trudeau ºi
se jertfeau pe sine pentru aceasta, neiubindu-
ºi vieþile. Prin viaþa ºi caracterul lor, ei au
lãsat o urmã luminoasã în drumul lor spre
cer. La aceºti ucenici, Isus poate privi cu
mulþumire ca reprezentanþi ai Sãi. Ei nu vor
reprezenta greºit caracterul Lui.” 11

„Singura noastrã siguranþã este de a sta
ca popor deosebit al lui Dumnezeu. Nu trebuie
sã cedãm nici mãcar o unitate de mãsurã în
faþa obiceiurilor ºi modelor acestui veac
degenerat, ci sã stãm dovedind independenþã
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moralã, nefãcând nici un compromis cu
practicile lui corupte ºi idolatre.” 12

g.   Nici o vinã – conversaþie curatã ºi plinã
de har. „Cãci din cuvintele tale vei fi scos
fãrã vinã ºi din cuvintele tale vei fi osândit”
(Matei 12:37). Se spune despre rãmãºiþa
deosebitã a lui Dumnezeu cã „în gura lor nu
s-a gãsit minciunã, cãci sunt fãrã vinã
înaintea scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Apocalipsa 14:5). „Dacã Îl
reprezentãm pe Hristos înaintea lumii, vom
fi curaþi în inimã, în viaþã, în caracter; vom
fi sfinþi în conversaþia noastrã. Nu va fi nici
o vinã în inimile sau pe buzele noastre.”13

h.   Plini de râvnã pentru fapte bune. Isus
spune: „Tot astfel sã lumineze ºi lumina
voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã
faptele voastre bune ºi sã slãveascã pe Tatãl
vostru care este în ceruri” (Matei 5:16).
Scripturile ne stau la dispoziþie „pentru ca
omul lui Dumnezeu sã fie desãvârºit ºi cu
totul destoinic pentru orice lucrare bunã”
(2 Timotei 3:17).
i.   Practicã o religie curatã. „Religiunea
curatã ºi neîntinatã înaintea lui Dumnezeu,
Tatãl nostru, este sã cercetãm pe orfani ºi
pe vãduve în necazurile lor, ºi sã ne pãzim
neîntinaþi de lume” (Iacov 1:27).
j.    Studiazã Cuvântul. „Cautã sã te
înfãþiºezi înaintea lui Dumnezeu ca un om
încercat, ca un lucrãtor care n-are de ce sã-
i fie ruºine, ºi care împarte drept Cuvântul
adevãrului” (2 Timotei 2:15).
k.  Rãspândesc evanghelia. „Duceþi-vã în
toatã lumea ºi propovãduiþi evanghelia la
orice fãpturã” (Marcu 16:15).
l. Stãruie în rugãciune. „Rugaþi-vã
neîncetat. Mulþumiþi lui Dumnezeu pentru
toate lucrurile, cãci aceasta este voia lui
Dumnezeu, în Isus Hristos, cu privire la voi”
(1 Tesaloniceni 5:17,18).

Caracteristici interioare

a.    Cresc în har ºi în cunoºtinþa lui Hristos.
„Creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa Domnului
ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2
Petru 3:18).
b.   Înrãdãcinaþi ºi întemeiaþi în credinþã.
„Fiind înrãdãcinaþi ºi zidiþi în El, întãriþi
prin credinþã” (Coloseni 2:7).
c.    Au speranþa mântuirii. „Este bine ca un om

sã spere ºi sã aºtepte în tãcere mântuirea
Domnului” (Plângerile lui Ieremia 3:26 engl.).
d.   Au o convertire adevãratã. „Dacã nu vã
veþi întoarce la Dumnezeu ºi nu vã veþi face
ca niºte copilaºi, cu nici un chip nu veþi
intra în împãrãþia cerurilor” (Matei 18:3).
e.   S-au pocãit de pãcate. „Pocãiþi-vã dar, ºi
întoarceþi-vã la Dumnezeu pentru ca sã vi se
ºteargã pãcatele ºi sã vinã de la Domnul
vremurile de înviorare” (Fapte 3:19).
f.    Urãsc pãcatul. „Tu iubeºti neprihãnirea
ºi urãºti rãutatea. De aceea, Dumnezeule,
Dumnezeul Tãu Te-a uns cu un untdelemn
de bucurie mai presus decât pe tovarãºii
Tãi de slujbã” (Psalm 45:7).
g.  Ascultã de vocea lui Dumnezeu.
„Ascultã glasul Domnului în ce îþi spun,
cãci o vei duce bine ºi vei scãpa cu viaþã”
(Ieremia 38:20).
h.   Au milã ºi simt o povarã pentru suflete.
„Încolo, toþi sã fiþi cu aceleaºi gânduri,
simþind cu alþii, iubind ca fraþii, miloºi
smeriþi” (1 Petru 3:8).
i.   Sunt îndreptãþiþi. „Oricine crede este iertat
prin El de toate lucrurile de care n-aþi putut
fi iertaþi prin Legea lui Moise” (Fapte 13:39).
j.   Sunt sfinþiþi (Fapte 20:32).
k.  Vor fi slãviþi (Romani 8:30).
l.    Doresc ºi sperã sã fie cu Domnul pentru
totdeauna (1 Tesaloniceni 2:19).

Lumina ochilor Sãi – Dumnezeu îi
pãzeºte pe ai Lui

Dumnezeu Îºi revarsã atenþia Sa plinã
de grijã asupra poporului Sãu. Isus a promis
„Nicidecum n-am sã te las, cu nici un chip
nu te voi pãrãsi.” (Evrei 13:5). „Oile Mele
ascultã glasul Meu; Eu le cunosc, ºi ele vin
dupã Mine. Eu le dau viaþa veºnicã, în veac
nu vor pieri, ºi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea.” (Ioan 10:27-29). „Cãci partea
Domnului este poporul Lui, Iacov este partea
Lui de moºtenire. El l-a gãsit într-un þinut
pustiu, într-o singurãtate plinã de urlete
înfricoºate; l-a înconjurat, l-a îngrijit ºi l-a
pãzit ca lumina ochiului Lui.” (Deuteronom
32: 9,10).

„Îngerii cereºti au misiunea de a pãzi
oile pãºunii lui Hristos. Când Satan vrea sã
îi înºele cu ispitele sale chiar ºi pe cei aleºi

– dacã e posibil – aceºti îngeri pun în
miºcare influenþe care vor salva sufletele
ispitite, dacã se prind de Cuvântul lui
Dumnezeu, dacã realizeazã pericolul lor ºi
spun: ‚Nu, nu voi lua parte la planurile lui
Satan. Am un frate mai mare pe tronul din
cer, care mi-a dovedit cã are un interes
gingaº pentru mine, ºi eu nu voi rãni inima
Lui iubitoare. ªtiu ºi sunt sigur cã El are
grijã de copiii Lui, cã îi pãzeºte ca pe
lumina ochilor Sãi. Iubirea Lui nu a scãzut.
Nu voi întrista inima lui Hristos; voi încerca
sã nu devin un ispititor al altora.’ ” 14

Nu ar trebui oare ca faptul cã suntem
preþioºi în ochii lui Dumnezeu, comoara Lui
deosebitã, sã fie o sursã nesfârºitã de
mângâiere ºi cel mai puternic motiv pentru a
duce o viaþã sfântã? Iubiþii mei fraþi, iubite
surori, meditaþi asupra acestui adevãr solemn
– ce reprezentaþi pentru Dumnezeu ºi ce
reprezintã Dumnezeu pentru voi – în special
dacã treceþi prin ape tulburi ºi prin momente
pline de îngrijorare care vã cer toatã atenþia.

Fie ca Domnul sã ne binecuvânteze pe
toþi în timp ce încercãm sã fim conlucrãtori
cu EL, acceptându-L pe Isus Hristos ca
Mântuitor ºi Domn al nostru plin de
bunãtate, acum când sãrbãtorim a 80-a
aniversare a poporului proprietate deosebitã
a lui Dumnezeu – POPORUL SÃU
DEOSEBIT. Sã ne dovedim vrednici de a
sta înaintea Aceluia care ªi-a dat viaþa
pentru fiecare dintre noi. Sã fim credincioºi
pânã la capãt, realizând apropierea venirii
iubitului nostru Domn ºi Mântuitor. Amin

Referinþe

1   Înalta noastrã chemare, p. 345 (engl.).
2   Testimonies to Southern Africa, p. 12.
3   Slujirea medicalã, p. 275, 276 (engl.).
4   The SDA Bible Commentary [E. G. White
    Comments], vol. 7, p. 969.
5   Înalta noastrã chemare, p. 34 (engl.).
6   Manuscript Releases, vol. 1, p. 118.
7   Slujitorii evangheliei, p. 390 (engl.).
8   Special Testimony to the Oakland and
    Battle Creek Churches, p. 14, 15.
9   The Review and Herald, 17 aprilie 1900.
10   Idem, 27 mai 1902.
11    The Signs of the Times, 22 decembrie1890.
12    Testimonies, vol. 5, p. 78 (engl.).
13    Lift Him Up, p. 326.
14     The SDA Bible Commentary [E. G.
      White Comments], vol. 7, p. 922.



20      Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005

Î
n cartea lui Isaia, în capitolele 51 ºi  52,
Dumnezeu prezintã o profeþie frumoasã,
pentru a mângâia ºi a da speranþã

poporului Sãu iubit dar întristat, care trebuia
sã treacã printr-o perioadã lungã ºi
obositoare de chin ºi suferinþã în captivitate
sub domnia vrãjmaºilor lor. Poporul e
chemat sã vadã ºi sã ia în considerare
moºtenirea pe care o are de la strãmoºul
sãu Avraam, prietenul lui Dumnezeu – un
om de o credinþã adâncã, de care El nu se
ruºina. Avraam s-a  încrezut în promisiunea
lui Dumnezeu cã îl va binecuvânta
înmulþindu-i sãmânþa pentru a deveni o
naþiune mare prin puterea celui
Atotputernic, ºi a descoperit bunãtatea ºi
iubirea Lui unei lumi care nu Îl cunoºtea
nici pe El, nici caracterul Lui adevãrat.

Dumnezeu ne invitã sã privim ºi sã
analizãm marele privilegiu pe care ni l-a
oferit, prin urmãtoarele cuvinte: „Ascultaþi-
Mã, voi, care umblaþi dupã neprihãnire, care
cãutaþi pe Domnul! Priviþi spre stânca din
care aþi fost ciopliþi, spre gaura gropii din
care aþi fost scoºi. Uitaþi-vã la pãrintele
vostru Avraam, ºi spre Sara care v-a nãscut;
cãci l-am chemat, când era numai el singur,
l-am binecuvântat ºi înmulþit” (Isaia 51:1,
2). Expresia „l-am chemat când era numai
el singur” dovedeºte cã Avraam nu putea sã
aducã nici o obiecþie sau scuzã când a fost
chemat sã iasã din þara sa, sã pãrãseascã
orice priveliºte familiarã lui, ºi sã-ºi
îndrepte paºii spre teritorii necunoscute,

spre care îl conducea Providenþa. El trebuia
sã înceapã o lucrare misionarã de evan-
ghelizare printre popoarele ignorante ºi
idolatre, descoperind dreptatea, mila ºi
adevãrul Dumnezeului cerului. „Prin
credinþã Avraam, când a fost chemat sã
plece într-un loc pe care avea sã-L ia ca
moºtenire, a ascultat, ºi a plecat fãrã sã
ºtie unde se duce” (Evrei 11:8).

Pentru a imprima în mintea poporului
Sãu noþiunea de responsabilitate ºi
privilegiu, Dumnezeu ne spune sã privim
spre „stânca din care aþi fost ciopliþi”. Cu
alte cuvinte, nu trebuie sã uitãm niciodatã
cã am fost chemaþi sã împlinim o misiune
asemãnãtoare cu cea a tatãlui nostru
Avraam. A fi copiii lui Avraam nu înseamnã
doar a ridica pretenþii lãudãroase referitoare
la aceastã chemare. Mai degrabã, aceasta
implicã un angajament sfânt, plin de curaj
de a fi misionari jertfitori de sine la fel cum
a fost ºi Avraam.

Scopul lui Dumnezeu a fost ca prin
captivitatea lor, poporul Sãu iubit sã înveþe
lecþii importante, care sã îi ajute sã Îl caute
din toatã inima ºi sã îi facã sã îºi doreascã
mai mult sã atingã principalul scop al lui
Dumnezeu cu ei, acela de a-i face o naþiune
mãreaþã. În profeþia pe care o analizãm,
Dumnezeu promite sã Îºi elibereze poporul
ºi sã îi aducã din nou într-o poziþie din care
sã poatã exercita o influenþã salvatoare
asupra naþiunilor înconjurãtoare ºi a întregii
lumi. Profeþia spune: „Tot astfel, Domnul
are milã de Sion, ºi mângâie toate

dãrâmãturile lui. El va face pustia lui ca un
Rai, ºi pãmântul lui uscat ca o grãdinã a
Domnului. Bucuria ºi veselia vor fi în
mijlocul lui, mulþumiri ºi cântãri de laudã”
(Isaia 51:3). Dumnezeu doreºte ca poporul
Sãu sã se bucure ºi sã fie plin de mulþumire
pentru cã El i-a rãscumpãrat pe deplin din
mâinile vrãjmaºilor lor, cã i-a restaurat,
fãcându-i o naþiune liberã care se poate
bucura în pace ºi liniºte fãrã cea mai micã
teamã cã vor fi despãrþiþi în mod violent de
cei dragi ai lor, cã se pot închina Lui în
libertate. Pentru aceste binecuvântãri ei
trebuia sã fie gata sã vesteascã marile
lucrãri pe care El le-a fãcut în favoarea lor.

„Luminã popoarelor”

În continuare Domnul spune, conform
cu profeþia lui Isaia: „Ia aminte spre Mine,
deci, poporul Meu, pleacã urechea spre
Mine, neamul Meu! Cãci din Mine va ieºi
Legea, ºi voi pune Legea Mea luminã
popoarelor” (Isaia 51:4). În mod clar ,
Dumnezeu face un apel cãtre Israel, ca
acesta sã îºi îndeplineascã în mod
credincios rolul de misionari desemnaþi de
Dumnezeu – ºi acest apel nu e doar pentru
Israelul din vechime, ci ºi pentru noi astãzi.
El ne îndeamnã sã þinem cont de aceastã
chemare înaltã care ne-a fost adresatã nouã
ca Israel spiritual, care se încrede în
adevãrul prezent ºi în mântuirea oferitã de
El în aceste ultime zile, descoperind lumina
adevãrului, care trebuie sã lumineze orice
suflet de pe faþa acestui pãmânt.

EDUARDO LAINEZ – Honduras

UN POPOR DE MISIONARIUN POPOR DE MISIONARI

Marţi, 21 iunieMarţi, 21 iunie
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Când înþelegem harul Tatãlui nostru ºi
al Salvatorului nostru Isus Hristos, noi, cei
care credem ºi acceptãm planul de
mântuire, avem o apreciere adâncã pentru
eliberarea noastrã din robia crudã a
pãcatului. Nu ne putem abþine sã exprimãm
prin cuvintele ºi faptele noastre marea
noastrã bucurie ºi recunoºtinþã faþã de
minunatul nostru Tatã ceresc pentru cã ne-a
oferit aceastã mântuire binecuvântatã. Pe
mãsurã ce suntem umpluþi de acest gând
mãreþ, mergem oriunde e posibil pentru a
împãrtãºi experienþa binecuvântatã pe care
am descoperit-o alãturi de Pãstorul nostru
iubitor.

În Isaia 60:1-3, Domnul ne porunceºte:
„Scoalã-te, lumineazã-te! Cãci lumina ta
vine, ºi slava Domnului rãsare peste tine.
Cãci iatã, întunericul acopere pãmântul, ºi
negurã mare popoarele; dar peste tine rãsare
Domnul, ºi slava Lui se aratã peste tine.
Neamuri vor umbla în lumina ta, ºi împãraþi
în strãlucirea razelor tale.”

Trãim în timpul împlinirii acestei
profeþii; lumea este învãluitã în întunerec
spiritual, crime ºi desconsiderare a
drepturilor celorlalþi. Nu existã siguranþã
publicã ºi oamenii nu pot ºti ce lucruri
groaznice se pot întâmpla în fiecare
moment pentru cã majoritatea oamenilor
nu se tem de Dumnezeu; ei sunt þinuþi
captivi în strânsoarea lui Satan ºi sunt
conduºi de spiritul lui, cauzând durere ºi
zdrobind inimi în întreaga familie umanã.

Spiritul Profeþiei ne spune: „Este un
timp de întuneric spiritual în bisericile din
lume. Ignoranþa faþã de lucrurile divine a
ascuns adevãrul ºi pe Dumnezeu privirilor
oamenilor. Forþele rãului cresc în putere.
Satan îºi linguºeºte conlucrãtorii cã el va

îndeplini o lucrare care va captiva întreaga
lume. În timp ce asupra bisericii a venit o
stare de inactivitate parþialã, Satan ºi oºtile
sale lucreazã intens. Bisericile pretins
creºtine nu convertesc lumea; pentru cã ele
însele sunt degradate de egoism ºi mândrie
ºi trebuie sã simtã puterea transformatoare
a lui Dumnezeu în mijlocul lor înainte ca
ei sã poatã conduce pe alþii la un standard
mai înalt ºi mai curat.” 1

Acum, mai mult ca oricând, chemarea
lui Dumnezeu de a ne scula ºi a lumina cu
lumina cunoºtinþei lui Dumnezeu este de o
importanþã deosebitã, pentru cã multe
suflete tânjesc dupã o cale mai bunã decât
cea pe care au cunoscut-o înainte. Este
datoria noastrã de a-i ajuta, cãlãuzind
picioarele lor pe calea adevãrului. Cea mai
eficientã metodã pentru aceasta este de a
strãluci ca un exemplu de credincioºie
nestrãmutatã faþã de principiile Cuvântului
lui Dumnezeu, ascultând în mod explicit
de poruncile Sale prin credinþa în Isus.

În Matei 5:16, Domnul exprimã acest
mare adevãr spunând: „Tot aºa sã lumineze
ºi lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei
sã vadã faptele voastre bune, ºi sã slãveascã
pe Tatãl vostru, care este în ceruri.”

„Trezeºte-te, îmbracã-te cu putere”

Soliile din cartea profetului Isaia, care
au fost adresate Israelului din vechime
rãsunã încã, având o însemnãtate chiar mai
mare în zilele noastre: „Trezeºte-te,
trezeºte-te! Îmbracã-te în puterea ta,
Sioane! Pune-þi hainele de sãrbãtoare,
Ierusalime, cetate Sfântã! Cãci nu va mai
intra în tine nici un om netãiat împrejur sau
necurat. Scuturã-þi þãrâna de pe tine, scoalã-
te, ºi ºezi în capul oaselor, Ierusalime!

Desleagã-þi legãturile de la gât, fiicã, roabã
a Sionului!” (Isaia 52:1, 2 engl.).

Ni se prezintã aici o repetare a chemãrii
de a ne trezi din somnul nostru spiritual, pe
care vrãjmaºul sufletelor l-a aruncat asupra
poporului lui Dumnezeu din aceste zile –
chiar poporul acela care stã la marginea
lumii eterne, cu puþin timp înainte de a-L
vedea pe Rãscumpãrãtor faþã în faþã. „ªi
aceasta cu atât mai mult, cu cât ºtiþi în ce
împrejurãri ne aflãm: este ceasul sã vã
treziþi în sfârºit din somn; cãci acum
mântuirea este mai aproape de noi decât
atunci când am crezut” (Romani 13:11).
Dacã biserica nu ar dormi, dacã ucenicii
lui Hristos ar veghea ºi s-ar ruga, ei ar
înþelege miºcãrile vrãjmaºului.

„Sfârºitul este aproape! Dumnezeu
cheamã biserica sã punã în ordine lucrurile
care mai rãmân. Conlucrãtori ai lui
Dumnezeu, sunteþi împuterniciþi de
Dumnezeu sã luaþi ºi pe alþii împreunã cu
voi în împãrãþia Lui. Trebuie sã fiþi agenþii
vii ai lui Dumnezeu, canale de luminã în
lume. Împrejurul vostru sunt îngeri din cer
cãrora Hristos le-a dat misiunea de a vã
susþine, întãri, ºi ridica în lucrarea voastrã
pentru salvarea sufletelor...

Având în vedere ceea ce poate fi fãcut
dacã biserica ºi-ar îndeplini responsa-
bilitãþile date de Dumnezeu, vor mai dormi
membrii ei, sau îºi vor da ei seama ce
onoare li s-a încredinþat din Providenþa
plinã de milã a lui Dumnezeu? Îºi vor
strânge ei încrederea moºtenitã, vor profita
de adevãrul prezent ºi vor simþi necesitatea
de a se scula pentru a face faþã nevoii urgente
care a apãrut? O, fie ca toþi sã se scoale ºi
sã dovedeascã lumii cã ei au o credinþã vie,
cã o problemã importantã stã în faþa lumii,
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cã Isus va veni în curând. Fie ca oamenii sã
vadã cã noi credem cã suntem la marginea
veºniciei.” 2

O altã expresie pe care Domnul o
foloseºte în aceste versete este: „Scutu-
rã-þi þãrâna de pe tine; ... Dezleagã-þi
legãturile de la gât!”

A-þi scutura þãrâna de pe tine
simbolizeazã începerea unei activitãþi
intense; putem compara aceasta foarte bine
cu uneltele de metal care se folosesc pentru
a îndeplini diferite treburi. Atâta timp cât
uneltele sunt folosite, ele sunt curate ºi
ascuþite, dar când stau nefolosite le acoperã
praful, ruginesc ºi în curând nu mai pot fi
întrebuinþate pentru scopul pentru care au
fost create.

„Dezleagã-þi legãturile de pe gât!”
Care sunt legãturile care ne împiedicã sã
facem lucrarea lui Dumnezeu cu
înflãcãrare? Pentru unii acestea pot fi
grijile ºi lucrurile vremelnice ale acestei
vieþi. Isus ne porunceºte: „Luaþi seama la
voi înºivã, ca nu cumva sã vi se îngreuieze
inimile cu îmbuibare de mâncare ºi
bãuturã, ºi cu îngrijorãrile vieþii acesteia,
ºi astfel ziua aceea sã vinã fãrã veste
asupra voastrã” (Luca 21:34). Aceste
lucruri ne rãpesc timpul. În curând vor trece
zile, luni, ºi ani ºi noi nu vom fi fãcut
lucrarea în favoarea sufletelor din jurul
nostru. Totul se încheie cu intenþiile bune,
pentru cã speranþa de a începe lucrul este
lãsatã pentru mâine. ªi se poate sã nu
existe nici un „mâine.” Dintr -o datã,
persoanele cu care ne gândim sã vorbim
pot fi departe de noi. Împrejurãrile le pot
schimba serviciul sau locuinþa, sau se poate
sã moarã pe neaºteptate. Acelaºi lucru ni
se poate întâmpla nouã. În ciuda celor mai
bune intenþii ale noastre, datoritã anumitor
împrejurãri se poate sã nu ne mai
întoarcem niciodatã sã mai vedem acele
suflete, ºi putem doar deplânge ceea ce
am fi putut face, dar nu am fãcut.

Cât despre alþii, atracþiile acestei lumi
le captiveazã mintea ºi nu le permit sã aibã
o înþelegere clarã despre valoarea propriilor
suflete, a sufletelor fraþilor lor, sau a vreunei
alte fiinþe fãcute dupã chipul lui Dumnezeu.

Toate acestea ne împiedicã sã fim pe
deplin consacraþi lui Dumnezeu. Ne
împiedicã de asemenea sã avem o credinþã
rãbdãtoare ºi statornicã pentru a lucra pentru
mântuirea acelora pentru care Hristos ªi-a
dat viaþa. Avem nevoie de Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu pentru a lucra în adâncul
inimii noastre pentru ca sã Îl vedem prin
credinþã pe Mântuitorul nostru iubitor
atârnând în agonia durerii pe crucea aceea
veche, plãtind preþul pentru vina noastrã.
Atunci, iubirea Lui va supune viaþa noastrã
ºi nu vom mai putea rãmâne indiferenþi,
pasivi ºi distanþi, neîmpãrtãºind darul
salvãrii ºi cu alþii pentru care a murit El.

Serva Domnului cere bisericilor din
fiecare conferinþã sã „stea despãrþiþi ºi
aparte de lume – în lume, dar nu din lume,
reflectând razele Soarelui Neprihãnirii, fiind
curaþi, sfinþi ºi nepãtaþi, ºi sã ducã prin
credinþã lumina la toate drumurile ºi
gardurile lumii.

Fie ca bisericile sã se trezeascã înainte
sã fie pentru totdeauna prea târziu. Fiecare
membru sã se ocupe de lucrarea sa
individualã ºi sã îndreptãþeascã numele lui
Dumnezeu cu care este numit. Credinþa bine
întemeiatã ºi evlavia serioasã sã ia locul
indolenþei ºi necredinþei. Când credinþa se
prinde de Hristos, adevãrul va desfãta
sufletul, ºi serviciile religioase nu vor fi
plictisitoare ºi neinteresante.” 3

Biserica, o ºcoalã practicã

Principalul scop în organizarea bisericii
Domnului nostru Isus Hristos a fost ca prin
aceasta sã poatã fi procurate mijloace
pentru ca evanghelia sã fie dusã spre fiecare
colþ al pãmântului. Cu acest scop au fost
aleºi cei doisprezece ucenici, oameni cu
caractere ºi niveluri de culturã diferite; unii
dintre ei pãrând cã nu promit prea multe ºi
nu sunt foarte înzestraþi intelectual. Dar Isus
cunoºtea sinceritatea inimii lor, ºi, sub
cãlãuzirea Sa, aceºtia au devenit bãrbaþi
capabili, cãrora li s-a putut încredinþa
marea lucrare de evanghelizare, ºi care au
fãcut sã înainteze lucrarea începutã în
scurtul timp al slujirii Sale. În Marcu 3:13,
14 citim cã Hristos „S-a suit pe munte; a

chemat la El pe cine a vrut, ºi ei au venit la
El. A rânduit dintre ei doisprezece, ca sã-i
aibã cu Sine, ºi sã-i trimitã sã
propovãduiascã.”

Când Cuvântul lui Dumnezeu spune cã
„sã-i aibã cu Sine,” aceasta nu înseamnã cã
ei trebuia sã se afle într-o stare de
inactivitate, pentru cã dacã ei nu erau într-
o stare de activitate constantã, ei nu ar fi
putut sã înveþe de la Stãpânul lor cele mai
eficiente metode, pe care sã le punã în
practicã dupã înãlþarea Lui. Dupã ce i-a
instruit, Hristos i-a trimis sã predice
evanghelia, mai întâi fraþilor lor, la „oile
pierdute ale casei lui Israel.” Doar dupã
aceasta trebuiau ei sã meargã ºi sã lucreze
între celelalte naþiuni, pânã când evanghelia
avea sã ajungã la toatã lumea. Exact în
acelaºi mod, biserica trebuie sã îºi
instruiascã membrii aºa încât fiecare sã
ocupe un loc în via lui Dumnezeu – fiecare
trebuie sã fie activ în sfera sa de datorie
misionarã individualã.

„Mulþi ar fi gata sã meargã la lucru,
dacã ar fi învãþaþi cum sã înceapã. Ei au
nevoie sã fie învãþaþi ºi încurajaþi.

Fiecare bisericã ar trebui sã fie o ºcoalã
de pregãtire pentru lucrãtori biblici.
Membrii ei trebuie sã fie învãþaþi cum sã
þinã studii biblice, ºi cum sã predea lecþiile
ªcolii de Sabat, cum sã-i ajute cel mai  bine
pe cei sãraci, cum sã se îngrijeascã de cei
bolnavi, cum sã lucreze pentru cei
neconvertiþi. Trebuie sã existe cursuri despre
sãnãtate, cursuri de gãtit, ºi cursuri în
diferitele domenii ale lucrãrii de ajutor
creºtin. Nu trebuie doar sã se predea acestea,
ci sã se lucreze efectiv alãturi de instructorii
cu experienþã. Profesorii sã îndrume
studenþii înspre lucrarea de ajutorare a
oamenilor chiar în mijlocul lor, ºi alþii, care
se vor uni cu ei, vor învãþa din exemplul lor.
Un exemplu viu este mai de folos decât
multe indicaþii.” 4

Apã vie care izvorãºte spre viaþã

veºnicã

În timpul slujirii Sale pe pãmânt,
Hristos a mers la Ierusalim pentru
sãrbãtoarea corturilor (Ioan 7:10), o
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sãrbãtoare de ºapte zile care producea mare
bucurie fiecãrui locuitor din Israel. Aceasta
avea loc la încheierea anului evreiesc, la
scurt timp dupã Ziua Ispãºirii, când
Dumnezeu acceptase poporul Sãu în pace.
Era o comemorare a milei lui Dumnezeu
din timpul cãlãtoriei lor prin pustiu. Între
aceste sãrbãtori exista una care avea o mare
însemnãtate, ºi care aducea mare bucurie:
„În zorii primei zile, preoþii sunau un sunet
prelung ºi ascuþit din trâmbiþele lor de argint,
ºi trâmbiþele care rãspundeau ºi glasurile
oamenilor din colibele lor rãsunau peste
deal ºi vale, ºi spuneau un bun venit zilelor
de sãrbãtoare. Apoi preotul scotea din apele
Chedronului un vas cu apã, ºi, înãlþându-l
în timp ce trompetele sunau, urca treptele
largi ale templului în ritmul muzicii, cu
paºi rari ºi mãsuraþi, cântând‚ ‚Picioarele
mi se opresc în porþile tale, Ierusalime!’
(Psalmi 122:2).

Preotul ducea vasul în faþa altarului,
care ocupa o poziþie centralã în curtea
preoþilor. Aici erau douã ligheane de argint,
lângã care stãteau doi preoþi. Vasul cu apã
era turnat într-unul din cele douã lighene,
iar în celãlalt se turna un vas cu vin;
conþinutul ambelor vase curgea într-o þeavã
care avea legãturã cu râul Chedron, ºi de
acolo curgea în Marea Moartã.” 5

Aceastã întreagã ceremonie era
îndeplinitã în amintirea izvorului de apã
proaspãtã, care a curs din stâncã la cuvântul
lui Dumnezeu prin Moise, ºi care a potolit
setea arzândã a multor oameni. Isus a mers
la aceastã sãrbãtoare ºi a început sã predice
în public în templu; confuzia a fost mare
între mulþimea de ascultãtori care nu putea
sã creadã cã El era Mesia cel promis. Deºi
ei se minunaserã de învãþãturile Lui,
majoritatea se îndoise referitor la
pretenþiile Sale cã ar fi Fiul lui Dumnezeu.
Cu toate acestea, El era Cel care stinsese
setea fizicã a strãmoºilor lor în pustie, ºi
acum El era din nou gata sã stingã setea
spiritualã a multora dintre închinãtorii
prezenþi cu aceastã ocazie. La încheierea
acestei mari sãrbãtori naþionale, Hristos nu
a pierdut frumoasa ocazie de a li se prezenta
în mod clar ca singurul care poate satisface

setea spiritualã a sufletului, pentru cã El
ºtia cã în ciuda pompei exterioare orbitoare
a sãrbãtorii, multe inimi erau încã uscate ºi
goale, fãrã sã ºtie unde Îl pot gãsi.

„În ziua de pe urmã, care era ziua cea
mare a praznicului, Isus a stat în picioare,
ºi a strigat: „Dacã înseteazã cineva, sã vinã
la Mine, ºi sã bea” (Ioan 7:37).  Niciunul
dintre cei care L-au primit pe Isus cu
credinþã sincerã în inimã nu va avea o
experienþã stagnantã. Oriunde vor merge,
ei vor fi impresionaþi de Duhul lui
Dumnezeu sã mãrturiseascã despre
bunãtatea lui Dumnezeu, ºi vor simþi o
dorinþã de a le descoperi celorlalþi cum pot
experimenta ºi ei aceasta în viaþa lor. La
fel de natural cum apele unui râu curg zi ºi
noapte, împãrþind viaþã în jurul lor, tot astfel
fiecare creºtin adevãrat va fi un izvor de
apã tâºnind spre viaþã veºnicã.

Spiritul Profeþiei comenteazã: „Fiecare
adevãrat ucenic se naºte în împãrãþia lui
Dumnezeu ca misionar. Cel ce bea din apa
de viaþã devine un izvor de viaþã. Primitorul
devine dãtãtor. Harul lui Hristos în suflet
este ca un izvor în pustie, izvorând pentru
a-i înviora pe toþi, ºi fãcându-i doritori sã
bea din apa vieþii pe cei care sunt în pericol
sã piarã.” 6

„Cei care s-au unit cu Domnul prin
legãmântul de a-i sluji sunt obligaþi sã se
uneascã cu El în marea ºi mãreaþa lucrare
de salvare a sufletelor.” 7

O promisiune infailibilã

Hristos a primit de la Tatãl Sãu
autoritate în cer ºi pe pãmânt ºi, pe baza
acestei autoritãþi, El le-a încredinþat
ucenicilor Sãi misiunea de a merge în
întreaga lume pentru a predica tuturor
naþiunilor, botezându-i în numele Tatãlui,
al Fiului ºi al Duhului Sfânt (Matei 28:18-
19). Una dintre principalele porunci a fost
de a-i învãþa pe cei proaspãt convertiþi sã
þinã toate lucrurile pe care le-a poruncit El
ºi sã le exemplifice prin viaþa lor, ca ºi când
Isus era cu ei pe pãmânt. Dacã ei urmau sã
fie credincioºi în împlinirea lucrãrii Sale
în viaþa lor personalã, ºi dacã urmau sã facã
lucrare misionarã în folosul altora, El urma

sã fie cu ei pânã la sfârºitul lumii. Aceastã
preþioasã promisiune i-a reînviorat ºi
încurajat pe toþi credincioºii în Hristos,
chiar în cele mai solemne etape ale istoriei
bisericii creºtine. Aceeaºi promisiune este
valabilã ºi astãzi – când suntem mai
aproape de împlinirea binecuvântatei
noastre speranþe – ºi nu suntem singuri când
lucrãm pentru salvarea altora, chiar cu
pericolul vieþii noastre. Prin Duhul Sfânt,
Hristos a promis cã va fi cu noi ºi în noi în
orice moment, ºi în orice loc.

O îndatorire pusã asupra noastrã

Dragi fraþi ºi surori, tineri ºi copii,
dorinþa mea în Domnul Isus Hristos este ca
în cursul acestei sãptãmâni de rugãciune
Duhul Sfânt sã ne lumineze înþelegerea ºi
sã atingã cele mai sensibile corzi ale inimii
noastre. Fie ca noi sã înþelegem scurtimea
timpului ºi sã vedem ocazia noastrã,
privilegiul nostru, responsabilitatea noastrã,
ºi sã fim lucrãtori activi ºi bucuroºi în
marele program misionar al lui Dumnezeu!
Împreunã cu apostolul Pavel putem declara
„Dacã vestesc Evanghelia, nu este pentru
mine o pricinã de laudã, cãci trebuie s-o
vestesc; ºi vai de mine, dacã nu vestesc
Evanghelia! Dacã fac lucrul acesta de bunã
voie, am o rãsplatã. Chiar dacã-l fac de silã,
este o isprãvnicie care mi-a fost
încredinþatã” (1 Corinteni 9:16, 17).

Fie ca ungerea divinã sã se reverse din
abundenþã asupra fiecãrui frate ºi a fiecãrei
surori în binecuvântata credinþã a lui Isus
Hristos; fie ca noi sã fim recunoscuþi în cer
ºi pe pãmânt cã am învãþat de la Hristos ºi
cã suntem un popor de misionari!

Referinþe

1 Testimonies, vol. 9, p. 65 (engl.).
2 Idem., vol. 6, p. 436, 437(engl.).
3 Idem., p. 437(engl.).
4 Pe urmele Marelui Medic, p. 149
(engl.).
5 Hristos, Lumina lumii, p. 448, 449
(engl.).
6 Idem., p. 195 (engl.).
7 Testimonies, vol. 7, p. 19 (engl.).



24      Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005

A
cei care se nimicesc prin faptele
lor nu vor avea niciodatã viaþa
 veºnicã. Acei care vor continua

sã abuzeze de viaþa ºi sãnãtatea datã lor de
Dumnezeu în aceastã lume, nu ar
întrebuinþa în mod corect sãnãtatea ºi viaþa
fãrã de moarte dacã ar ajunge în împãrãþia
veºnicã a lui Dumnezeu.”  1

Asaltul de informaþii

Este aproape imposibil sã cuprinzi toate
ciudãþeniile din societatea de astãzi. Asaltul
informaþional este la fel de dens ca ceaþa
primãvara. Auzi peste tot de hibrizi ºi mutaþii
genetice, ca ºi de pãsãri, oi, cai clonaþi ºi
chiar de unele încercãri de clonare a
oamenilor. Revistele de peste tot te invitã
cu o diversitate foarte bogatã de reþete prin
care sã devii suplu în doar câteva zile, sã
dobândeºti o faþã perfect simetricã, sã iei
vitamina asta sau cealaltã pentru a-þi
menþine corpul într-o formã perfectã ºi, dacã
ai destul curaj, poþi sã te înrolezi „online”
pentru a participa la un experiment gratis
fãcut pentru un „institut ºtiinþific” care
lucreazã la un proiect strict secret pentru a
crea „soldaþi universali excepþionali.” Pe
strãzile din lumea noastrã se poate auzi
expresia: „Ce mai e nou?” De curând aceasta
a fost actualizatã de „Ce se mai întâmplã?”

Astfel subiectul „Un popor sãnãtos” nu
va mai face multã senzaþie într-o lume
unde mâinile, picioarele, organele vitale
ºi  - probabil în cele din urmã unii îºi vor
imagina aceasta – chiar creierul poate fi
transplantat. Mi se pare cã pe mãsurã ce
acest mic elefant numit „ºtiinþã” creºte
fãrã principii morale sau etice, lumea
noastrã devine din ce în ce mai robotizatã
pânã când în cele din urmã vom avea o
„limbã de fier” ºi vom vorbi despre
cimitire frumoase, spitale bune, divorþuri
necesare, ºi în cele din urmã despre
selecþie naturalã, dupã cum încerca sã ne
înveþe aºa-numitul „pãrinte” Charles
Darwin. Acesta este motivul pentru care
acest minunat ideal prevãzut iniþial de
Dumnezeu – „un popor sãnãtos” – va
deveni în curând o utopie mondialã.

Veriga care lipseºte

„Mulþi suferã de maladii ale sufletului
mai mult decât de boli ale trupului, ºi
aceºtia nu vor gãsi nici un remediu pânã
când va veni Hristos, izvorul vieþii. Nu se
va mai plânge nimeni de obosealã,
singurãtate, nemulþumire - toate vor înceta.
Bucurii care te umplu de mulþumire vor da
vigoare minþii, ºi sãnãtate ºi energie vitalã
trupului.” 2

În ciuda faptului cã existã un interes
public foarte larg rãspândit în legãturã cu
sãnãtatea ºi fericirea, valorile mentale ºi
fizice ale omenirii se depreciazã zilnic.
Lipseºte o verigã. Ceva e greºit în aºteptãrile
noastre legate de sãnãtate ºi fericire – se
cheltuiesc mulþi bani fãrã rost, la fel ca în
cazul femeii din Biblie, care îºi cheltuise
toatã averea cãutând un tratament pentru
scurgerea de sânge de care suferea. Citim în
Marcu 5:25-29 cã „era o femeie, care de
doisprezece ani avea o scurgere de sânge. Ea
suferise mult de la mulþi doctori; cheltuise
tot ce avea, ºi nu simþise nici o uºurare; ba
încã îi era mai rãu. A auzit vorbindu-se despre
Isus, a venit pe dinapoi prin mulþime, ºi s-a
atins de haina Lui. Cãci îºi zicea ea: „Dacã
aº putea doar sã mã ating de haina Lui, mã
voi tãmãdui. ªi îndatã, a secat izvorul
sângelui ei. ªi a simþit în tot trupul ei cã s-a
tãmãduit de boalã.”

Spiritul Profeþiei consemneazã astfel
acest eveniment:

„În mulþime era o femeie care suferea
de mult timp de o boalã dureroasã. Ea
suferea de doisprezece ani de aceastã boalã.
Îºi cheltuise tot ce avusese mergând la
doctori, dar nu simþise nici o uºurare, ci îi
era chiar mai rãu. I se spusese despre
puterea lui Isus, dar ea nu s-a considerat
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vrednicã de atenþia Lui. ‚Dacã aº putea sã
mã ating de poala hainei Lui,’ gândea ea,
‚m-aº însãnãtoºi.’ Ea cãutã o ocazie, ºi Isus
în iubirea Sa infinitã, cunoscând dorinþa
inimii ei, S-a îndreptat spre ea. Prin credinþã,
ea ºi-a întins mâna, ºi atingând tivul hainei
Lui, s-a însãnãtoºit în aceeaºi clipã.
Credinþa ei nu era în haina Lui, ci în
meritele Aceluia care purta haina.” 3

Acest sãrman suferind ºi-a pus singura
ºi ultima speranþã în Isus. Întotdeauna se
întâmplã aºa. Atât de des, Isus este ultimul
în afacerile noastre. Venim la El doar când
nu mai avem nici o altã soluþie. Nu putem
vorbi despre sãnãtate gândindu-ne la o
dietã perfectã ºi la un spirit greºit, sau
invers. ªtim cã sãnãtatea perfectã are mai
mult de a face cu starea noastrã mintalã
decât cu ideea unui yoghin de a avea o
dietã deosebitã pentru a deveni un guru
spiritual înãlþat deasupra restului
societãþii ºi de a primi închinare ca un
mic zeu. În viaþa noastrã creºtinã orice
trebuie sã înceapã cu Isus. Probabil cã nu
mai e la modã sau poate am înclinat sã ne
construim propriul nostru mod de gândire,
sau propriul nostru drum spre cer, afarã de
ceea ce stã scris, dar pentru a fi un popor
sãnãtos avem nevoie de Hristos în întreaga
noastrã viaþã. Greºeala fatalã în care poate
cãdea creºtinul este de a disocia  sãnãtatea
fizicã ºi cea spiritualã. Este necesar sã
menþii un echilibru între aceºti doi stâlpi
din viaþa noastrã. În majoritatea
vindecãrilor pe care le-a fãcut, Isus punea
urmãtoarea întrebare: „Crezi?” În viaþa
lui Isus, sãnãtatea spiritualã era cea
dintâi, ºi apoi cea fizicã era un rezultat
f iresc al  acesteia.  Sãnãtatea este
importantã pentru a menþine armonia
caracterului care a fost clãdit pe genunchi
în rugãciune serioasã. Nu cred cã a existat
o persoanã mai sãnãtoasã decât Isus. El a
fost un exemplu în toate. Deci, sã învãþãm
de la „Omul” care a separat în douã pãrþi
istoria omenirii.

Comoara ascunsã

Lucrul pe care îl cãutãm se aflã de
obicei în ultimul loc în care l-ar cãuta
mintea noastrã.

În viaþa lui Isus e foarte greu de
descoperit dacã El avea un program riguros
în mâncare, odihnã ºi lucru. Raportul biblic
acordã un spaþiu restrâns subiectului legat
de ceea ce mânca El, când ºi cât de mult
dormea, ºi aºa mai departe, dar avem
suficiente informaþii pentru a înþelege cã
viaþa Sa obositoare era plinã de evenimente,
de tristeþe, de foarte multã respingere. În
ciuda acestora, puterea pe care o primea
venea din douã surse care I-au marcat viaþa
ºi au uluit lumea ºtiinþei: „postul ºi
rugãciunea.” Este uimitor sã vezi cum un
Om ca Isus a trãit reforma sãnãtãþii în cele
mai austere condiþii în Palestina de acum
2000 de ani. El S-a implicat mai mult în
lucrarea de vindecare, decât în cea de
predicare. Da, era Stãpânul lumii, dar mâna
Sa era întotdeauna în locul potrivit la timpul
potrivit pentru a-i atinge pe cei slabi ºi
neajutoraþi, pentru a-i hrãni pe cei flãmânzi,
a-i învia pe cei morþi, fãrã sã facã o singurã
greºealã.

Postul

Medicina contemporanã a început sã se
preocupe mai mult de problema postului ºi
influenþa acestuia asupra sãnãtãþii. Acest
subiect a fost studiat timp de secole, ºi
ºtiinþa medicalã a ajuns la stadiul în care
sã înþeleagã legãtura dintre post ºi
ameliorarea sãnãtãþii. Sã citim câteva
paragrafe inspirate, care ar putea
revoluþiona lumea ºtiinþei medicale, dacã
ar fi luate în serios:

„Mântuitorul nostru a postit timp de
aproape ºase sãptãmâni pentru ca sã poatã
câºtiga pentru om biruinþa asupra poftei. Cum
pot pretinºii creºtini, care au conºtiinþe
luminate ºi pe Isus înaintea lor ca model, sã
îºi îngãduie pofte care au o influenþã ce aþâþã
mintea ºi trupul? E un fapt dureros cã obiceiuri

de mulþumire de sine cu preþul sãnãtãþii ºi a
puterii morale þin ºi în prezent o mare parte a
lumii creºtine în lanþurile sclaviei.

Mulþi care pretind cã îl cunosc pe
Dumnezeu nu se întreabã care a fost motivul
pentru postul îndelungat ºi suferinþa lui Isus
în pustie. Chinul Sãu nu s-a datorat atât de
mult durerilor provocate de foame, cât
faptului cã simþea rezultatul îngrozitor al
îngãduirii apetitului ºi a poftei în rasa
umanã. El ºtia cã pofta era idolul omului ºi
cã aceasta îl va conduce sã Îl uite pe
Dumnezeu ºi cã va sta în mod nemijlocit în
calea mântuirii sale.” 4

Postul este unul dintre primele
tratamente care poate fi administrat cu
uºurinþã celor care au abuzat de viaþa lor
prin îngãduirea apetitului. Aplicarea acestor
tratamente aduce cu sine o întãrire a puterii
voinþei, o ascuþire a minþii, curãþirea
corpului, ºi umilinþa inimii pentru a crea o
predispoziþie pentru rugãciune.

Rugãciunea

„Nici un suspin nu e scos, nici o durere
simþitã, nici o mâhnire nu rãneºte sufletul,
fãrã ca acestea sã vibreze în inima Tatãlui....

Dumnezeu Se apleacã de pe tronul Sãu
pentru a auzi strigãtul celor asupriþi. La
fiecare rugãciune sincerã, El rãspunde:
‚Sunt aici.’ El ridicã pe cei întristaþi ºi
doborâþi la pãmânt. În toate durerile noastre
E l simte durerea. În fiecare ispitã ºi
încercare, îngerul prezenþei Sale este
aproape pentru a ne elibera.” 5

Putem doar sã ne mirãm cum a putut
Isus sã Îºi petreacã întreaga noapte în
rugãciune ºi cereri, ºi dimineaþa sã fie din
nou atât de prietenos ºi de bine dispus sã
înceapã o nouã zi – doar pentru a fi
confruntat din nou cu necredinþa ºi îndoiala
conducãtorilor pretins religioºi. Adesea
chiar comportamentul dezamãgitor al
propriilor Lui ucenici Îi sporeau încercãrile
ºi dificultãþile vieþii. Rugãciunea era sursa
succesului Sãu; este una din condiþiile prin
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care îþi poþi pãstra mintea într-o stare bunã.
Era sursa de putere, de speranþã ºi fericire
din viaþa lui Isus. Comunicarea cu Tatãl,
îndreptarea continuã a minþii spre cer este
unul dintre cele mai importante cãi de
obþinere a sãnãtãþii. Este o lege a minþii
umane cã prin contemplare devenim
schimbaþi. Conform descoperirilor
ºtiinþifice avem nevoie de zece secunde
pentru a suferi o schimbare de personalitate
ºi de trei sãptãmâni pentru a ne crea un
obicei nou. Rugãciunea poate ajuta ºi în
aceste douã aspecte ale sãnãtãþii noastre
mintale. Rugãciunea este un tratament bun
ºi împotriva stresului, a nesiguranþei, a
fricii, a nervozitãþii, depresiei ºi a multor
altor probleme spirituale.

Aerul proaspãt, razele de soare ºi un

mediu înconjurãtor natural

Aerul proaspãt va curãþa sângele, va
împrospãta trupul, ºi va ajuta ca acesta sã
devinã puternic ºi sãnãtos. „Înviorarea
produsã se va reflecta asupra minþii, dându-
i un tonus bun ºi claritate, liniºte ºi puterea
de a rãmâne calm ºi a gândi lucid. Ea dã un
stimul sãnãtos poftei, îmbunãtãþeºte
digestia, oferã un somn lin ºi odihnitor. Cei
ce trãiesc în încãperi mici, prost ventilate,
suferã o slãbire a organismului, mintea lor
devine întunecatã, pielea galben-pãmântie,
ºi circulaþia sângelui slabã; sângele curge
încet, digestia este întârziatã ºi organismul
suferã de o sensibilitate specificã faþã de
rãcealã. Trebuie ca ei sã se obiºnuiascã cu
aerul proaspãt, rece, pentru ca sã nu mai fie
afectaþi de micile variaþii de temperaturã.
Bineînþeles, trebuie sã aibã grijã sã nu stea
în încãperi reci sau în curent când sunt
obosiþi, sau transpiraþi.” 6

Ellen White relateazã o experienþã
interesantã:

„Într-o toamnã cãlãtoream într-un vagon
aglomerat. Atâtea corpuri ºi aerul expirat
de atâþia plãmâni fãceau ca atmosfera sã
fie foarte murdarã, ºi îmi dãdeau o senzaþie
de boalã, care mã copleºea. Am deschis
fereastra ºi respiram aer proaspãt, când o
doamnã îmi strigã pe un ton serios,

implorându-mã: ‚Închideþi geamul! Vã veþi
rãci, ºi vã veþi îmbolnãvi; aerul de noapte
este foarte nesãnãtos!’ I-am rãspuns:
‚Doamnã, nu avem alt aer decât cel de
noapte, fie cã acesta e în vagon sau afarã.
Dacã refuzaþi sã respiraþi aer de noapte,
trebuie sã nu mai respiraþi deloc.’ În rãcoarea
serii poate fi necesar sã vã feriþi de rãcoare,
îmbrãcându-vã mai bine; dar aerul proaspãt
ar trebui sã circule liber în timpul orelor de
somn. Aerul proaspãt al cerului – fie ziua,
sau noaptea – este una dintre cele mai mari
binecuvântãri de care ne putem bucura.” 7

Nu trebuie sã ne mirãm de ce unii
oameni care au o muncã de tip sedentar nu
pot fi sãnãtoºi atât de uºor. Lipsa aerului
proaspãt va fi întotdeauna o cale sigurã spre
o moarte prematurã. Aerul este pentru
plãmâni ceea ce rugãciunea este pentru
spirit. Lipsa aerului sau a camerelor bine
oxigenate va avea ca efect pe termen lung
slãbirea sistemului imunitar în aºa mãsurã
încât cancerul va fi la el acasã într-un
asemenea loc. Mulþi germeni periculoºi
sunt transportaþi dintr-o parte în alta de un
aer poluat, infectat. Acesta este motivul
pentru care, în loc sã avem o mobilã luxoasã
în casã, ar fi mai bine sã avem mulþi pomi
cât de cât aproape, ºi în loc de flori pictate
pe pereþi ar trebui sã avem o grãdinã
adevãratã. În loc sã avem lumini la miezul
nopþii în casã ar fi mult mai bine sã avem
razele lunii, iar ziua razele soarelui. Viaþa
artificialã nu va înlocui niciodatã planul
original ºi iniþial al Creatorului, la fel cum
adevãrul nu poate fi înlocuit de niºte
explicaþii inteligente în favoarea pãcatului.

„Nu Dumnezeu a adus asupra noastrã
multele vaiuri pe care le moºtenesc acum
muritorii. Propria noastrã nebunie ne-a
condus sã ne pierdem lucrurile care sunt
preþioase, binecuvântãrile care, dacã ar fi
folosite corespunzãtor, ar fi de o valoare
inestimabilã pentru pãstrarea sãnãtãþii.
Dacã vrei sã ai un cãmin plãcut ºi atrãgãtor,
fã-l luminos, plin de aer proaspãt ºi raze de
soare. Îndepãrteazã perdelele grele,
deschide geamurile, dã la o parte jaluzelele

ºi bucurã-te de razele bogate ale soarelui,
chiar dacã aceasta ar fi cu preþul culorilor
covoarelor tale.

Apa ºi curãþenia

Când se trezesc dimineaþa, multe
persoane ar avea un beneficiu foarte mare
dacã ar face un duº, frecându-se cu
b uretele sau cu mâna.  Aceasta ar
îndepãrta impuritãþile de pe piele, ºi ar
menþine-o netedã ºi umedã, ajutând prin
aceasta circulaþiei. Persoanele sãnãtoase
nu ar trebui sã neglijeze sub nici un motiv
baia frecventã. Fie cã o persoanã este
sãnãtoasã sau bolnavã, printr-o baie
respiraþia devine mai uºoarã ºi  mai
adâncã. Mintea ºi trupul se învioreazã în
aceeaºi  mãsurã.  Muºchii  devin mai
elastici, fiecare facultate a minþii devine
mai strãlucitoare. Baia este un calmant
al nervilor. În loc de a creºte predispoziþia
pentru rãcealã, ea întãreºte organismul
contra rãcelii, pentru cã îmbunãtãþeºte
circulaþia; sângele este adus la suprafaþã,
ºi se obþine astfel un flux mai uºor ºi mai
regulat al lichidului vital.” 8

„Copiilor lui Israel nu li se permitea
sub nici o formã sã aibã impuritãþi pe
hainele lor sau pe ei. Cei care aveau vreo
necurãþie personalã trebuiau excluºi din
tabãrã pânã seara ºi trebuiau sã se cureþe pe
ei ºi hainele lor înainte de a se putea
întoarce. Li se poruncea de asemenea sã îºi
ducã toatã mizeria la o mare distanþã de
tabãrã. Iar aceasta era atât o mãsurã de
igienã, cât ºi o poruncã religioasã. Domnul
nu cere de la poporul Sãu astãzi mai puþin
decât a cerut de la poporul Sãu din vechime.
O neglijare a curãþeniei va aduce cu sine
boalã. Suferinþa nu vine fãrã vreo cauzã.
Epidemiile violente de friguri au apãrut în
sate ºi oraºe care erau considerate perfect
sãnãtoase, ºi acestea au avut ca rezultat
moartea sau trupuri ruinate. În multe cazuri
chiar casele acelora care au cãzut victime
acestor epidemii au conþinut agenþii
nimicitori care au rãspândit otrava de
moarte în atmosferã, care a fost inhalatã de
membrii familiei ºi de vecinii lor. Este
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uimitor sã vezi atâta ignoranþã faþã de
rezultatele pe care le au lenea ºi nepãsãrea
asupra sãnãtãþii.

Când lordul Palmerston, primul ministru
al Angliei, a fost rugat de clericii scoþieni
sã stabileascã o zi de post ºi rugãciune
pentru a abate holera, acesta a rãspuns
‚Curãþaþi-vã ºi dezinfectaþi-vã strãzile ºi
casele, încurajaþi curãþenia ºi sãnãtatea
între cei sãraci, ºi aveþi grijã ca ei sã aibã
hranã bunã ºi haine, ºi stabiliþi reguli
sanitare generale corecte, ºi nu veþi avea
nici un motiv de post ºi rugãciune. Domnul
nu vã va asculta rugãciunile atâta timp cât
mãsurile Sale preventive rãmân nebãgate
în seamã.’ ”9

O viaþã de activitate fizicã

Existã o cãutare permanentã dupã
mângâiere ºi relaxare în cel mai rãu sens al
cuvântului. Munca fizicã a fost creatã de
Dumnezeu de dragul omenirii. Dar cine
crede cu adevãrat în aceastã dispoziþie a
Lui? O mare parte a cercetãrilor ºtiinþifice
sunt direcþionate pentru a servi acestui scop:
cum pot sã trãiesc fãrã sã fac efort fizic?
Ce pot inventa ca sã îmi fac viaþa mai uºoarã
decât este? ªi ce credeþi? În loc de a-ºi
face viaþa mai plãcutã, în loc de a economisi
timp, robia civilizaþiei noastre afecteazã
moralitatea, educaþia ºi cultura naþiunilor,
pânã la distrugere finalã.

În urmã cu un secol, cea mai mare vitezã
la care puteau visa fiinþele umane nu era
mai mare decât viteza unui cal. ªi oamenii
din acea generaþie reuºeau totuºi sã ajungã
oriunde punctuali. Mai mult decât atât, în
faþa casei aveau o bãncuþã pe care se puteau
relaxa puþin dupã amiaza, stând ºi
conversând cu vecinii lor, ºi aºa mai departe.
Relaþiile sociale ale generaþiei aceleia erau
mai sãnãtoase decât ale noastre. Ei aveau
un mediu înconjurãtor mai natural ºi toate
bunurile necesare pentru a face viaþa mai
plãcutã.

Astãzi avem supersonice, telefoane
mobile, e-mail, dar nu ne cunoaºtem vecinii
ºi nu împãrtãºim cu ei evanghelia. Este
sfârºitul lumii!

„Constituþia fizicã a lui Isus ºi dez-
voltarea Sa spiritualã ne sunt prezentate prin
cuvintele ‚copilul creºtea’ ºi ‚creºtea în
staturã.’ În timpul copilãriei ºi a tinereþii
trebuie acordatã atenþie dezvoltãrii fizice.
Pãrinþii trebuie sã îºi instruiascã astfel copiii
încât prin obiceiurile bune în mâncare,
bãuturã, îmbrãcãminte ºi exerciþiu sã se punã
o bazã bunã pentru o sãnãtate stabilã în cursul
vieþii ce urmeazã. Organismului trebuie sã i
se acorde o atenþie specialã, aºa încât
puterile fizice sã nu se piperniceascã, ci sã
se dezvolte în mãsurã deplinã. Aceasta îi
aºeazã pe copii ºi pe tineri într-o poziþie
favorabilã, aºa încât, cu o educaþie religioasã
potrivitã, ei sã poatã creºte – asemenea lui
Hristos – puternici în spirit.” 10

„Bãrbaþii care au puteri fizice bune
trebuie sã se educe sã gândeascã la fel de
bine precum lucreazã, ºi sã nu depindã de
alte creiere care sã gândeascã în locul lor.
Este o greºealã popularã printre marea masã
a oamenilor aceea de a considera munca
degradantã. De aceea, tinerii sunt foarte
nerãbdãtori sã primeascã o educaþie în urma
cãreia sã poatã deveni profesori, funcþionari,
comercianþi, avocaþi, ºi sã poatã ocupa
aproape orice poziþie care nu presupune
muncã fizicã. Tinerele considerã munca în
gospodãrie înjositoare. ªi, deºi munca
necesarã pentru a îndeplini datoriile casnice
este – dacã nu e prea solicitantã – menitã
sã promoveze sãnãtatea, ele vor cãuta sã
obþinã o educaþie care sã le pregãteascã
pentru meseria de profesor sau funcþionar,
sau vor învãþa o meserie care le va þine toatã
ziua în casã la activitatea lor sedentarã.
Roºeaþa sãnãtoasã va dispãrea de pe obrajii
lor, ºi boala se va prinde de ele, pentrucã s-
au privat de exerciþiu fizic ºi obiceiurile
lor sunt în general pervertite. Toate lucrurile
acestea pentru cã aºa e la modã! Se bucurã
de o viaþã delicatã, care este de fapt
slãbiciune ºi decãdere.” 11

Existã multe condiþii pentru a atinge
idealul de a avea un stil de viaþã sãnãtos, ºi
lista poate fi lungã, dar ceea ce e important
e sã Îl cunoºti pe Hristos. Dacã Îl cunoaºtem,
El ne va conduce în tot adevãrul, inclusiv în
privinþa întrebãrii cum sã avem un stil de

viaþã sãnãtos. Sunt pe deplin încredinþat cã
noua lume va veni în curând, cu pomul vieþii,
ale cãrui frunze vor fi folosite pentru
vindecarea neamurilor. În grãdina Edenului,
din care au fost alungaþi primii noºtri
pãrinþi, vor înflori trandafirii ªaronului ºi
ai Carmelului ºi Mielul lui Dumnezeu va
domni cu sfinþii într-o lume sãnãtoasã, într-
un loc unde pofta ºi pasiunile vor fi servitori,
nu stãpâni.

„Un popor sãnãtos” este o þintã care vine
de sus. Toþi cei care se gândesc la mântuire ºi
la cer trebuie sã înþeleagã faptul cã dacã Hristos
nu deþine controlul vieþilor lor, nu va exista o
victorie realã asupra poftei, a îngãduinþei de
sine, a urii, mândriei sau a multor alte
diformitãþi ale naturii umane. Fãrã Hristos
poate exista doar o minte bolnavã, ipocritã,
care se înºealã singurã. Iertarea este soluþia
pentru multe probleme în viaþa personalã, de
familie, de bisericã sau chiar în afacerile
lumeºti. Iertarea este ultimul remediu pentru
omenire, pe care l-a exprimat Isus pe crucea
Calvarului. Iertarea este o stare a minþii, un
comportament constant, o alegere mintalã, o
dovadã a convertirii. Iertarea este o poartã spre
eliberare ºi soluþia finalã pentru pace mintalã.
Un popor sãnãtos nu va „mai învãþa fiecare pe
vecinul sau pe fratele sãu, zicând: ‘Cunoaºte
pe Domnul!’ Cãci toþi Mã vor cunoaºte, de la
cel mai mic pânã la cel mai mare dintre ei.
Pentru cã le voi ierta nelegiuirile, ºi nu-Mi voi
mai aduce aminte de pãcatele ºi fãrãdelegile
lor (Evrei 8: 11, 12).”

Sã f im gata sã învãþãm de la Domnul
Isus stilul Sãu umil de viaþã. Amin.
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UN POPOR DARNICUN POPOR DARNIC

U
n lucrãtor biblic laic studia
Biblia cu o persoanã interesatã,
al cãrei nume era Jane.

Subiectul la care ajunseserã în cursul
studiului era zecimea. Era citat versetul
„Aduceþi însã la casa vistieriei toate
zeciuielile, ca sã fie hranã în Casa Mea;
puneþi-Mã astfel la încercare, zice Domnul
oºtirilor, ºi veþi vedea dacã nu vã voi
deschide zãgazurile cerurilor, ºi vã voi da
binecuvântari, aºa încât nu veþi avea destul
spaþiu sã le primiþi” (Maleahi 3:10 engl.).

Dupã aproape un an, Jane a declarat:
 - ªtiu acum cã versetul acesta este

adevãrat – exact aºa cum este scris.
 - De ce?, a întrebat lucrãtorul.
 - Timp de mulþi ani soþul meu ºi cu

mine nu puteam avea copii. Ne doream atât
de mult un bebeluº, dar dintr-un motiv
oarecare nu puteam avea unul. Dar de când
dãm zecimea... -  ºi strãlucea de mulþumire
uitându-se cu plãcere spre noul nãscut
drãguþ, sãnãtos ºi bine fãcut – acum
Dumnezeu a deschis zãgazurile cerului ºi
acum nu mai avem destul loc în casã pentru
toate lucrurile bebeluºului!

Totuºi, dupã câteva sãptãmâni, Jane a
fãcut un alt comentariu referitor la zecime,
exprimând o îngrijorare: „Sunt sigurã cã
suntem binecuvântaþi în urma zecimii,
fiindu-mi suficientã minunea cu bebeluºul
nostru. Dar soþul meu ar fi mai convins dacã
ar putea vedea o dovadã sub forma de bani
gheaþã.”

Deci, împreunã cu lucrãtorul, ea s-a
rugat. În decurs de puþine luni, Jane ºi soþul
ei au fost contactaþi de o companie de
asigurãri ºi li s-a oferit o platã finalã uriaºã,
în mod absolut neaºteptat. Suma se pare cã

li se cuvenea deja de mulþi ani, dar pânã
acum li se pãruse imposibil sã se fi strâns
vreodatã. Timp de ani, toate apelurile lor
fuseserã zadarnice. Acum, banii care le
ajungeau în mâini se ridicau la aproximativ
1000% din ceea ce înapoiaserã ei Domnului
sub forma zecimii.

Dãruire sistematicã

„Ultima solie de har este încredinþatã
servilor umili ºi credincioºi ai lui
Dumnezeu din zilele noastre. Dumnezeu
i-a condus pe acei care nu s-au ferit de
responsabilitãþi, ºi a aºezat poveri asupra
lor, ºi prin ei a prezentat poporului Sãu un
plan de dãruire sistematicã, în care se pot
angaja toþi ºi pot lucra în armonie. Acest
sistem a fost adus la bun sfârºit ºi a
funcþionat într-un mod minunat. El susþine
cu generozitate predicatorii ºi cauza
Domnului. Când predicatorii au încetat sã
se mai opunã ºi s-au ferit din cale, poporul a
rãspuns din toatã inima chemãrii ºi au
apreciat sistemul. Totul este fãcut uºor ºi
comod pentru predicatori, aºa încât ei sã
poatã lucra fãrã sã fie stânjeniþi. Poporul
nostru a dovedit o voinþã ºi un interes care
nu se poate gãsi în nici o altã clasã.” 1

„Tatãl nostru nu a creat planul acesta
de dãruire sistematicã pentru a Se îmbogãþi
pe Sine, ci ca acesta sã fie o mare
binecuvântare pentru om. El a vãzut cã acest
sistem de binefacere este tocmai ceea ce
avea nevoie omul.” 2

Planul de dãruire sistematicã în
adventismul timpuriu

„Dupã cum a raportat J. N. Lough-
borough, câþiva lucrãtori, incluzându-l pe
fratele J. N. Andrews, care a fost chemat

pentru acest scop, s-au întâlnit timp de douã
zile în Battle Creek pentru a studia un
sistem financiar bazat pe Biblie pentru a fi
folosit în biserica ce creºtea.” 3

Planul pe care l-au dezvoltat ei a fost
publicat în Review and Herald din 3
februarie 1859, ºi începea cu urmãtoarele
cuvinte:

„Iubiþi fraþi ºi surori: Vrem sã vã
atragem atenþia la un plan de dãruire
sistematicã pentru sprijinirea rãspândirii
soliei îngerului al treilea, care poate fi în
armonie cu declaraþiile simple ale Sfintei
Scripturi.”

„Bazându-se pe un citat din Noul
Testament, s-au strâns într-un cadru biblic
pentru procedurile planificate, ºi s-a propus
ca ‚sã luãm din aceste întâmplãri niºte
instrucþiuni potrivite pentru  propria noastrã
datorie.’ Pionierii bisericii Adventiste de
Ziua a ªaptea s-ar fi putut îndrepta cu mai
multã uºurinþã spre Vechiul Testament, ºi
sã ridice problema obligativitãþii zecimii,
dar în momentele de atunci, fãcând
abstracþie de cât de atrãgãtoare era zecimea,
nu erau siguri dacã aceasta nu era una dintre
obligaþiile legii ceremoniale, care s-a
împlinit la cruce. Când menþionau
ocazional organizaþia, ei priveau spre Noul
Testament cu cei ºapte diaconi, nu spre
Vechiul Testament cu numirea celor
ºaptezeci de cãtre Moise. În problemele
financiare priveau spre Noul Testament ºi
spre sfatul lui Pavel din 1 Corinteni 16:2 ca
‚În ziua dintâi a sãptãmânii, fiecare din voi
sã punã deoparte acasã ce va putea, dupã
câºtigul lui, ca sã nu se strângã ajutoarele
când voi veni eu,’ mai degrabã decât spre
indicaþia lui Maleahi ‚Aduceþi însã la casa

Joi, 23 iunieJoi, 23 iunie
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vistieriei toate zeciuielile, ca sã fie hranã
în Casa Mea’ (Maleahi 3:10). Ei erau de
acord cã sistemul zecimii era unul bun, ºi
acesta a avut o influenþã puternicã asupra
concluziilor la care s-a ajuns ºi care au fost
prezentate în faþa adunãrii. Iatã argumentul
prezentat în discursul lor:

‚Dacã Pavel a considerat cã pentru un
succes deplin este necesar sã se þinã cont
de o metodã în strângerea mijloacelor pentru
ajutorare de bunãvoie, cu siguranþã nu e
exagerat sã concluzionãm cã ºi noi ar trebui
sã considerãm acelaºi lucru ca benefic
pentru promovarea unui lucru asemãnãtor.
Dupã cum Pavel scria fiind inspirat de Duhul
Sfânt, ºi noi putem sã fim siguri ºi liniºtiþi
cã propunerile sale nu sunt doar sigure de
urmat, ci ºi gândite sã asigure succesul ºi
cã sunt în concordanþã cu voia lui Dumnezeu.
De aceea nu Îl întristãm [pe Dumnezeu]
dacã adoptãm propunerile fãcute de servul
Sãu, Pavel.’...

Urmãtorul paragraf subliniazã punctele
susþinute de Scripturã, despre care gândeau
ei cã trebuie sã alcãtuiascã temelia
planului pe care adventiºtii care þineau
Sabatul trebuia sã îl urmeze:

‚În ziua dintâi a sãptãmânii, fiecare din
voi sã punã deoparte acasã ce va putea.’
Aceasta implicã: 1. Un timp anume pentru
acest lucru, ºi anume, prima zi a sãptãmânii.
2. E un lucru care trebuie fãcut de toatã
lumea, pentru cã Pavel scrie ‚fiecare din
voi’ sã punã deoparte. 3. Aceasta nu este o
colectã publicã, ci o acþiune privatã de
punere deoparte pentru Domnul a unei pãrþi
din ceea ce posedã El. 4. Cantitatea pe care
sã o dea fiecare depinde de conºtiinþa
fiecãruia, pentru cã se spune ‚ce va putea’
(în engl. ‚dupã cum l-a binecuvântat
Dumnezeu’). ” 4

„Dãruirea sistematicã a fost aprobatã
de Ellen White încã de timpuriu, ºi ea a pus
aceasta în legãturã cu zecimea. Prima datã
ea a asigurat biserica în 1859 cã ‚Planul de
dãruire sistematicã este plãcut lui
Dumnezeu’ (1T, p. 190 engl.), ºi apoi în 1861
scria într-o mãrturie intitulatã ‚Dãruirea
sistematicã’: ‚Nu Îl jefuiþi pe Dumnezeu
reþinând zecimea ºi darurile.’ Articolul se

încheia cu Maleahi 3: 8-11 citat în întregime
(Idem, p. 221, 222 engl.). La început nu se
fãcea distincþie între zecime ºi daruri.
Nevoia de fonduri era în principal pentru
susþinerea predicatorilor ºi a rãspândirii
evangheliei.

Dupã câþiva ani, într-un articol publicat
în Mãrturii sub titlul ‚Zecimi ºi daruri’,
Ellen White scria despre dãruirea
sistematicã:

‚Sistemul deosebit de zecimi a fost
bazat pe un principiu care este de
neschimbat, la fel ca Legea lui Dumnezeu.
Acest sistem de zecimi a fost o binecu-
vântare pentru evrei, altfel Dumnezeu nu li
l-ar fi dat. De asemenea, el va fi o
binecuvântare pentru cei care îl res-
pectã, pânã la sfârºitul timpului.’ – 3T,
p 404, 405 engl.

S-au înregistrat dezvoltãri de-a lungul
timpului, pentru cã lucrarea bisericii a
crescut, iar aceasta a impus o clasificare a
fondurilor în ‚zecime’ ºi ‚daruri.’ De
asemenea, scopul specific al zecimii, care
este consacratã pentru susþinerea slujbaºilor
bisericii, a fost adesea adus în atenþia
conducãtorilor ºi a membrilor.” 5

„Metoda de calculare a zecimii a fost
stabilitã în 1876, ca fiind a zecea parte din
venitul unei persoane, indiferent din ce sursã
ar fi acesta... Casa de editurã Adventistã de
Ziua a ªaptea a publicat în 1878 o broºurã
intitulatã ‚Dãruirea sistematicã, sau planul
biblic de susþinere a slujbaºilor’, rezumând
totul sub forma de întrebare ºi rãspuns: ‚Cât
de mult trebuie sã dau pentru susþinerea
evangheliei?’

‚Dupã ce am analizat subiectul din toate
punctele de vedere, rãspundem: o zecime
din tot venitul nostru.’ ”6

„Dumnezeu îi binecuvânteazã pe
oameni cu proprietãþi, ºi El face aceasta
pentru ca ei sã poatã da pentru înaintarea
cauzei Sale. El le trimite razele de soare ºi
ploaia. El face vegetaþia sã creascã. El dã
sãnãtatea ºi puterea de a strânge mijloace.
Toate binecuvântãrile noastre vin din mâna
Sa darnicã. În schimb, El vrea ca bãrbaþii ºi
femeile sã îºi arate recunoºtinþa dându-I
înapoi o parte în formã de zecime ºi daruri

– în daruri de mulþumire, daruri de bunãvoie,
daruri pentru vinã. Dacã mijloacele ar curge
în visterie în conformitate cu planul divin –
o zecime din tot venitul ºi daruri de bunãvoie
– ar fi o abundenþã de mijloace pentru
înaintarea lucrãrii lui Dumnezeu.” 7

Un adevãr care pune la încercare

„Cel mai mare pãcat care existã acum
în bisericã este lãcomia. Dumnezeu
priveºte cu neplãcere spre poporul Sãu
datoritã egoismului acestuia.” 8

„În cer domneºte ordinea ºi Dumnezeu
Se bucurã de eforturile poporului Sãu de a
umbla în ordine ºi organizat în lucrarea Sa
pe pãmânt. Am vãzut cã trebuie sã existe
ordine în biserica lui Dumnezeu ºi cã e
nevoie de organizare pentru ca ultima solie
de milã sã fie dusã lumii cu succes.
Dumnezeu conduce poporul Sãu în planul
de dãruire sistematicã, ºi acesta este unul
din punctele în care Dumnezeu Îºi educã
poporul, dar este cel mai dificil pentru unii
(p. 57). Pentru ei aceasta înseamnã sã îºi
taie mâna dreaptã, sã îºi scoatã ochiul drept,
în timp ce pentru alþii este ceva foarte uºor.
Pentru sufletele nobile, generoase, cererile
care li se adreseazã li se par foarte mici, ºi
ei nu se mulþumesc sã facã doar atât. Unii
au proprietãþi mari, ºi dacã trebuie sã le
punã deoparte pentru scopuri de binefacere
în mãsura în care i-a binecuvântat
Dumnezeu, darurile li se par o sumã uriaºã.
Inima egoistã se agaþã de un dar mic la fel
de strâns ca de un dar mare, ºi face ca o
sumã micã sã parã foarte mare....

Pretinzi a crede adevãrul; fã ca faptele
tale sã dovedeascã acest lucru. Cât timp
credinþa ta nu lucreazã, ea este moartã.
Nimic altceva în afarã de o credinþã vie nu
te va salva de scenele groaznice care stau
chiar înaintea ta.

Mi-a fost arãtat cã este timpul ca acei
care au proprietãþi mari sã înceapã sã
lucreze repede. Este timpul ca ei sã nu le
punã deoparte pentru cã Dumnezeu îi
binecuvânteazã, ci pentru cã i-a binecu-
vântat. În zilele apostolilor se fãceau planuri
aºa încât sã nu fie unii împovãraþi ºi alþii
fãrã poveri. Se fãceau înþelegeri ca toþi sã
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ducã o parte din poverile bisericii – fiecare
dupã capacitãþile lui. Îngerul spune: ‚Securea
trebuie înfiptã la rãdãcina pomului.’ Acei
care, asemenea lui Iuda, ºi-au alipit inimile
de comorile pãmânteºti, vor murmura
asemenea lui. Inima lui poftea preþul
parfumului vãrsat pentru Isus, ºi el a încercat
sã îºi ascundã egoismul sub o grijã
evlavioasã, scrupuloasã pentru sãraci: ‚De
ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de
lei ºi sã se fi dat sãracilor?’ El îºi dorea ca
mirul sã ajungã în mâinile sale; astfel nu ar
fi fost risipit pentru Mântuitorul. L-ar fi
întrebuinþat pentru folosul lui propriu; l-ar
fi vândut pentru bani. El Îl preþuia pe
Mântuitorul doar atât cât sã Îl vândã unor
oameni rãi în schimbul a câtorva monezi
de argint. Dupã cum Iuda a amintit sãracii
ca scuzã pentru egoismul lui, tot astfel
pretinºii creºtini, ale cãror inimi sunt
lacome, vor încerca sã îºi ascundã egoismul
sub o conºtiinciozitate de formã. Ah, ei se
tem cã adoptând dãruirea sistematicã noi
devenim ca bisericile cu numele! ‚Sã nu
ºtie stânga ta ce face dreapta.’ Ei par sã
aibã o dorinþã scrupuloasã de a urma exact
Biblia în ceea ce înþeleg ei despre acest
lucru; dar ei neglijeazã cu totul aver-
tismentul clar al lui Isus: ‚Vinde tot ce ai ºi
dã la sãraci.’

‚Bãgaþi de seamã sã nu vã faceþi
milosteniile în faþa oamenilor, ca sã fiþi
vãzuþi de ei.’ Unii cred cã acest text ne
învaþã, cã ei trebuie sã pãstreze secrete
lucrãrile lor de binefacere sau de milã. Dar
ei fac doar puþin, scuzându-se cã nu ºtiu
cum sã dea. Dar Isus le-a explicat ucenicilor
Sãi astfel: ‚Tu, deci, când faci milostenie,
nu suna cu trâmbiþa înaintea ta, cum fac
fãþarnicii, în sinagogi ºi în uliþe, ca sã fie
slãviþi de oameni. Adevãrat vã spun, cã
ºi-au luat rãsplata.’ Ei dãdeau pentru a fi
consideraþi nobili ºi generoºi. Ei primeau
laude de la oameni ºi Isus le-a spus
ucenicilor Sãi cã aceasta urma sã fie toatã
rãsplata lor. În cazul multora, stânga nu ºtie
ce face dreapta, pentru cã dreapta nu face
nimic vrednic sã ºtie stânga. Aceastã lecþie
pe care a dat-o Isus ucenicilor era o mustrare

pentru acei care doreau sã primeascã slava
oamenilor. Ei îºi fãceau milosteniile în
adunãri publice; ºi înainte de a face aceasta
se fãcea un anunþ care vestea oamenilor
generozitatea lor; mulþi dãdeau sume mari
de bani doar pentru ca numele lor sã fie
înãlþat de oameni. Mijloacele pe care ei le
dãdeau în felul acesta erau adesea stoarse
de la alþii, prin reþinerea plãþii ce i se
cuvenea muncitorului cu ziua, ºi prin
asuprirea sãracilor.

Mi s-a arãtat cã acest pasaj biblic nu
se aplicã celor  care au cauza lui
Dumnezeu pe inimã ºi care îºi folosesc
mijloacele lor umile pentru înaintarea ei.
Am fost  condusã spre urmãtoarele
versete: ‚Tot aºa sã lumineze ºi lumina
voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã
faptele voastre bune, ºi sã slãveascã pe
Tatãl vostru, care este în ceruri.’ ‚Dupã
roadele lor îi veþi cunoaºte.’ Mi-a fost
arãtat  cã mãrturia biblicã se armo-
nizeazã când e înþeleasã corect. Faptele
bune ale copiilor lui Dumnezeu sunt cele
mai eficiente predici pentru cel ne-
credincios. El crede cã trebuie sã existe
motive puternice care sã îl determine pe
creºt in sã îºi  lepede eul  ºi  sã îºi
foloseascã mijloacele încercând sã îi
salveze pe semenii lui. Este diferit de
spiritul lumii. Roadele acestea dovedesc
faptul cã cei ce le fac sunt adevãraþi
creºtini. Ei par sã tindã mereu în sus spre
o comoarã nepieritoare.” 9

„E nevoie de misionari acasã ºi peste
hotare, ºi ei nu pot fi niciodatã într-un numãr
prea mare. Totul trebuie fãcut în legãturã
cu salvarea sufletelor, pentru slava lui
Dumnezeu.

Nu trebuie sã existe extravaganþã
manifestatã prin clãdirea de case rafinate,
cumpãrarea de mobile scumpe, îngãduirea
îmbrãcãminþii lumeºti, sau procurarea de
hranã costisitoare; ci în toate sã ne gândim
la sufletele pentru care a murit Hristos.
Egoismul ºi mândria sã moarã. Nimeni sã
nu îºi cheltuiascã banii multiplicând poze
pe care sã le trimitã prietenilor lor.
Economisiþi fiecare dolar posibil, pentru ca

farmecul neasemuit al lui Hristos sã fie
prezentat înaintea sufletelor care pier .
Satana va sugera multe cãi pe care sã vã
cheltuiþi banii. Dar dacã sunt cheltuiþi
pentru mulþumirea de sine, pentru lucruri
nenecesare, indiferent care ar fi preþul lor,
banii nu sunt folosiþi pentru slava lui
Dumnezeu. Sã privim cu seriozitate asupra
acestei probleme ºi sã vedem dacã ne
tãgãduim pe noi aºa cum ar trebui. Facem
noi sacrificii pentru ca sã rãspândim lumina
adevãrului la cei pierduþi?...

Fiecare ar trebui sã se strãduiascã sã
facã pentru Isus tot ce este posibil pentru el
sã facã, prin daruri, prin sacrificii. Trebuie
sã existe hranã în casa Domnului, ºi aceasta
înseamnã o visterie plinã, ca sã se poatã
rãspunde la strigãtele macedoniene care se
aud din fiecare þarã. Ce jalnic e cã suntem
obligaþi sã spunem celor ce strigã dupã
ajutor: ‚Nu vã putem trimite oameni sau
bani, avem o vistierie goalã.’ Fie ca toþi
banii, toate monedele, toþi leii care nu ajung
în visterie din cauza iubirii de plãceri, a
dorinþei de a fi în ton cu standardele lumii,
a iubirii de uºurãtate sã ajungã sã se reverse
în canalele care curg spre vistieria lui
Dumnezeu. Pârâurile care curg unul într-
altul formeazã în cele din urmã râuri. Sã
fim creºtini conºtiincioºi, conlucrãtori cu
Dumnezeu.

De ce existã atât de puþinã dragoste
adevãratã pentru Hristos în bisericã? –
Pentru cã iubirea de sine a luat locul iubirii
pentru Acela care a murit pe crucea
Calvarului pentru pãcatele lumii. Sã fim
uniþi în gânduri ºi în inimã, ºi sã ne
apropiem de Dumnezeu, pentru ca El sã Se
apropie de noi ºi sã ne umple de iubire
adâncã pentru sufletele pierdute. Fiecare
inimã sã batã la unison, având acelaºi
interes pentru cauza lui Hristos. Trebuie
deschise noi câmpuri de lucru, trebuie sã se
adauge suflete noi în credinþã, nume noi vor
apãrea în registrele bisericii – nume care
vor fi scrise în rapoartele veºnice din ceruri.
O, dacã am realiza ce s-ar putea face cu
banii care sunt cheltuiþi pentru satisfacerea
eului!” 10
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Probabil putem învãþa ceva din
atitudinea unei fetiþe care a primit în dar
zece monezi. Tatãl ei o învãþa despre
principiul zecimii, ºi a împrãºtiat monezile
pe masã, punând o monedã deoparte.

„Fiica mea,” a explicat el, „toate aceste
monezi sunt de fapt ale lui Dumnezeu. El
este cel care a fãcut rost de ele ca sã þi le
dea þie ca slujitoare a Lui. Aceasta una va
fi pentru El, restul sunt pentru tine.”

„Dar tati, dacã toate sunt ale lui
Dumnezeu, atunci El ar trebui sã primeascã
acea grãmadã mare, ºi eu o sã iau doar una.”

„Nu, draga mea, nu e nevoie. El e gata
sã îþi dea þie grãmada cea mai mare, ºi îþi
cere sã îi pui deoparte doar acea parte.”

„O, tati, dar asta e aºa de drãguþ din
partea Lui! Atunci hai sã Îi alegem lui
Dumnezeu cea mai frumoasã ºi mai
strãlucitoare monedã!”

Suntem la fel de nerãbdãtori sã Îi dãm
cu atâta drag cea mai bunã parte a noastrã
lui Dumnezeu, sau venim adesea cu scuzele
unei inimi împietrite?

Scuze neîntemeiate

„Unii nu vin sã se uneascã în planul de
dãruire sistematicã, scuzându-se cã au
datorii. Argumenteazã cã mai întâi trebuie
‚sã nu datoraþi nimãnui nimic’. Dar faptul
cã au datorii nu îi scuzã. Am vãzut cã ei
trebuie sã dea Cezarului ce este al Cezarului
ºi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Unii se simt obligaþi ‚sã nu datoreze nimãnui
nimic’, ºi cred cã Dumnezeu nu le poate
cere nimic pânã când nu îºi plãtesc toate
datoriile. În privinþa aceasta se înºealã
singuri. Ei nu Îi dau lui Dumnezeu lucrurile
care sunt ale Lui. Fiecare trebuie sã Îi aducã
lui Dumnezeu o jertfã potrivitã. Cei ce au
datorii ar trebui sã scadã suma datoriilor
lor din ceea ce deþin ºi sã dea partea
corespunzãtoare din ceea ce le rãmâne.

Unii au simþit o obligaþie sfântã faþã de
copiii lor. Ei trebuie sã dea fiecãruia o parte,
dar nu se simt în stare sã dea din mijloacele
lor pentru a ajuta cauza lui Dumnezeu. Ei
se scuzã cã au o datorie faþã de copiii lor. Ei
pot avea dreptate, dar prima lor datorie este
faþã de Dumnezeu. Daþi Cezarului ce este

al Cezarului ºi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu. Nu Îl jefuiþi pe Dumnezeu
reþinând zecimea ºi darurile. Prima datorie
sfântã este aceea de a da lui Dumnezeu
partea care I se cuvine. Nimeni sã nu ridice
pretenþii care sã vã conducã sã Îl jefuiþi pe
Dumnezeu. Nici unul din copiii voºtri sã nu
fure jertfa voastrã de pe altarul lui
Dumnezeu pentru propriul lor folos.

Am vãzut cã lãcomia unora din vechime
i-a condus sã reþinã o anumitã parte; ei au
adus o jertfã mai micã. Aceasta a fost
înregistratã în ceruri ºi recoltele ºi turmele
lor au fost blestemate exact dupã cum au
oprit ei acea parte. Unii au avut întristãri în
familie. Dumnezeu nu acceptã jertfe
schiloade. Aceasta (jertfa) trebuia sã f ie fãrã
cusur, cea mai bunã din turmele lor, ºi cele
mai bune roade ale câmpului. Trebuia sã
fie o jertfã de bunã voie, dacã doreau ca
binecuvântarea lui Dumnezeu sã fie asupra
familiilor ºi a bunurilor lor....

Prin orânduirea referitoare la dãruirea
sistematicã, inimile vor fi puse la încercare
ºi se va dovedi ce e în ele. Acesta este un
test constant, viu. Îl conduce pe fiecare sã
îºi cunoascã propria inimã, sã vadã dacã în
inimã predominã dragostea de adevãr sau
dragostea de lume.” 11

O binecuvântare pusã deoparte

Fraþi ºi surori, inima noastrã este pusã
la încercare. Existã o solie care trebuie sã
înconjoare lumea – întregul pãmânt – solia
primului, celui de al doilea ºi a celui de al
treilea înger. Trebuie sã ajungã la întreaga
lume – la orice naþiune, neam, limbã sau
popor. Aceasta va cere o zecime credin-
cioasã ºi daruri de bunãvoie, din adevãratã
jertfire de sine – nu doar daruri generoase,
ci daruri din abundenþã. Trebuie sã ajungem
la întreaga populaþie a lumii– ce mulþime!
Este o misiune imposibilã! Totuºi ce
amintire frumoasã avem dintr-o dupã-
amiazã târzie din viaþa lui Isus, când Andrei,
ucenicul, se plângea: „Este aici un bãieþel,
care are cinci pâini de orz ºi doi peºti; dar
ce sunt acestea la atâþia?” (Ioan 6:9). Într-
adevãr, ºi noi putem fi astãzi ecoul acelui
„dar ce sunt acestea la atîþia?”. În mod

asemãnãtor, ºi astãzi existã un popor cu
foarte puþine pâini, foarte puþini peºti sau
bani. Ei sunt descriºi ca „un popor smerit ºi
mic, care se va încrede în Numele
Domnului” (Þefania 3:12). La fel ca în cazul
bãieþelului care ºi-a adus prânzul la
Fãcãtorul de minuni, aceste mijloace
insuficiente pot fi înmulþite. La fel cum
ucenicii au fost rugaþi sã împartã oamenii
în grupuri organizate ºi sã distribuie hrana
pe care Isus o binecuvântase, tot astfel ºi
astãzi servii lui Dumnezeu pot rãspândi solia
Domnului lor prin planul Sãu de dãruire
sistematicã. Dumnezeu declarã: „tot aºa ºi
Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu
se întoarce la Mine fãrã rod, ci va face voia
Mea ºi va împlini planurile Mele” (Isaia
55:11).

Dupã minunea cu înmulþirea pâinilor au
rãmas douãsprezece coºuri cu fãrâmituri
dupã ce a fost hrãnitã mulþimea. La fel se
va întâmpla ºi astãzi. Amintiþi-vã de Jane,
acel suflet din zilele noastre, care
flãmânzea dupã adevãrul prezent – sufletul
în care credinþa chiar a izvorât prin credinþã
în promisiunile lui Dumnezeu. El are multe
asemenea suflete în lume. Vom exercita noi
o astfel de credinþã pentru ca ei sã audã
solia? Iubiþii mei, ziua aproape a trecut;
noaptea este chiar la uºi. Asemenea
bãieþelului a cãrui credinþã a adus în
amurgul unei seri o binecuvântare pentru
atât de mulþi oameni, sã ne grãbim ºi noi sã
ne aducem pâinile de ovãz la Isus!

Referinþe

1 Testimonies, vol. 1, p. 375, 376 (engl.).
2  Idem., vol. 3, p. 405 (engl.).
3  Arthur L. White, Ellen G. White: The
   Early Years, vol. 1, p. 388.
4  Idem., p. 389, 390 (italicele în
   original).
5  Idem., p. 393 (italicele în original).
6  Mãrturii pentru predicatori, p. 523
   (apendice la p. 27) (engl.).
 7 Istoria faptelor apostolilor, p. 75 (engl.)
 8  Testimonies, vol. 1, p. 194 (engl.)..
 9  Idem., p. 191–194
10 The Review and Herald,  27 ianuarie
    1891.
11  Testimonies, vol. 1, p. 220, 221 (engl.)



32      Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005

UN POPOR SIGILATUN POPOR SIGILAT

D
escriind realitãþile solemne ale
curþilor cereºti, vizionarul Ioan
relateazã o scenã care te inspirã:

„ªi toþi îngerii stãteau împrejurul scaunului
de domnie, împrejurul bãtrânilor ºi
împrejurul celor patru fãpturi vii. ªi s-au
aruncat cu feþele la pãmânt în faþa scaunului
de domnie, ºi s-au închinat lui Dumnezeu,
ºi au zis: „Amin.” „A Dumnezeului nostru,
sã fie lauda, slava, înþelepciunea,
mulþumirile, cinstea, puterea ºi tãria, în
vecii vecilor! Amin.” ªi unul din bãtrâni a
luat cuvântul, ºi mi-a zis: „Aceºtia, care
sunt îmbrãcaþi în haine albe, cine sunt oare?
ªi de unde au venit?” „Doamne” i-am
rãspuns eu „Tu ºtii”. ªi el mi-a zis: „Aceºtia
vin din necazul cel mare; ei ºi-au spãlat
hainele, ºi le-au albit în sângele Mielului”
(Apocalipsa 7:11-14).

Împãratul Diocleþian (Decius în
englezã) (201 - 251 d. Hr), dorind sã impunã
închinarea pãgânã ca religie oficialã în
interiorul imperiului sãu, a declarat un
rãzboi pentru exterminarea creºtinilor. El a
dat un decret cerând ca, fãrã excepþie, toþi
creºtinii sã se închine zeilor cãrora li se
închina împãratul, sau sã fie omorâþi. Un
val de persecuþie a început în fiecare
localitate. În curtea unei închisori din
Cartagina, un atac a fost îndreptat asupra
unui grup singuratic de suflete credincioase.
Ei au fost legaþi de rug ºi expuºi soarelui
arzãtor. Timp de douã zile au fost lãsaþi
astfel în soare, pãrãsiþi, fãrã hranã sau apã.
Alãturi de ei era un altar pãgân. Dacã în
vreun moment oarecare aceste suflete ar fi
fost înclinate sã se clatine în credincioºia

lor faþã de Dumnezeu, puteau sã întindã doar
mâna ºi sã aducã tãmâie unui idol ºi ar fi
fost imediat eliberaþi de chinul lor.

Unii creºtini oftau sub chinul acelei
cãlduri apãsãtoare ºi erau istoviþi de sete.
Când unul dintre ei dãdea primele semne
de obosealã sau ezitare, unul sau altul dintre
cei care sufereau împreunã cu el spunea în
cuvinte clare ºi desluºite: „Aceºtia vin din
necazul cel mare; ei ºi-au spãlat hainele, ºi
le-au albit în sângele Mielului. Pentru
aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie
al lui Dumnezeu, ºi-I slujesc zi ºi noapte în
Templul Lui. Cel ce ºade pe scaunul de
domnie, îºi va întinde peste ei cortul Lui.
Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete;
nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo
altã arºiþã. Cãci Mielul, care stã în mijlocul
scaunului de domnie, va fi Pãstorul lor, îi va
duce la izvoarele apelor vieþii, ºi Dumnezeu
va ºterge orice lacrimã din ochii lor”
(Apocalipsa 7:14-17).

Astfel, mângâiaþi de Cuvântul lui
Dumnezeu, suferindul înceta sã mai ofteze;
un zâmbet lumina feþele lor ºi cu liniºte ºi
o pace dulce ei au rezistat teribilului test,
menþinându-ºi credincioºia faþã de
Dumnezeu pânã la capãt.

Profeþia indicã spre un timp de
strâmtorare cum nu a mai fost niciodatã ºi
acesta va veni în curând peste biserica
rãmãºiþei. „Cei iubiþi ai lui Dumnezeu trec
prin zile obositoare, legaþi în lanþuri, închiºi
în spatele zidurilor închisorilor, condamnaþi
la moarte, unii  pãrând pãrãsiþi sã moarã de
foame în închisori întunecoase ºi
dezgustãtoare. Nici o ureche omeneascã nu

e deschisã pentru a le auzi vaietele; nici o
mânã omeneascã nu e gata sã îi ajute.” 1

Cu toate acestea, Dumnezeu declarã:
„chiar dacã mamele îºi uitã copiii, eu tot
nu te voi uita” (Isaia 49:15 engl.) „Cãci aºa
vorbeºte Domnul oºtirilor: „Dupã slavã
m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit;
cãci cel ce se atinge de voi se atinge de
lumina ochilor Lui” (Zaharia 2:8). „ªi iatã
cã Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului” (Matei 28:20).

Iubiþi fraþi ºi surori, ca membri ai
familiei de reformiºti noi avem un mare
privilegiu de a participa la aceastã
sãptãmânã de rugãciune ºi de a studia solia
solemnã a sigilãrii poporului lui Dumnezeu.
Solia din Apocalipsa 7 este una dintre cele
mai sublime, totuºi ºi una dintre cele mai
controversate doctrine predicate de cei ce
pretind sã þinã Sabatul în aceste ultime zile.

Ce este sigilarea?

Sigilarea celor 144.000 este unul dintre
stâlpii credinþei advente. Aceastã solie
cuprinsã în Apocalipsa 7 este esenþa soliei
îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-11.
Sigilarea este un punct important al
adevãrului prezent descoperit în soliile
celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-13.
Sigiliul indicã spre restaurarea caracterului
lui Dumnezeu în cei 144.000 de credincioºi,
prin intermediul evangheliei lui Hristos. Ea
va merge mânã în mânã cu proclamarea
tuturor cerinþelor legii Sale sfinte
(Apocalipsa 14:12) în timpul sfârºitului.
Sigilarea este lucrarea finalã fãcutã pentru
poporul lui Dumnezeu.

Vineri, 24 iunieVineri, 24 iunie
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Când are loc sigilarea?

„ªi Templul lui Dumnezeu, care este în
cer, a fost deschis: ºi s-a vãzut chivotul
legãmântului Sãu, în Templul Sãu. ªi au
fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de
pãmânt, ºi o grindinã mare” (Apocalipsa
11:19). „Doar acei care, în atitudinea lor
faþã de Dumnezeu se pocãiesc ºi îºi
mãrturisesc pãcatele în marea zi antitipicã
a ispãºirii, vor fi recunoscuþi ºi însemnaþi
ca vrednici de ocrotirea lui Dumnezeu.” 2

„În 1844, Marele nostru Preot a intrat în
Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc,
pentru a începe judecata de cercetare.
Cazurile drepþilor adormiþi au fost revãzute
înaintea lui Dumnezeu. Când lucrarea
aceasta se va încheia, se va pronunþa
judecata asupra celor vii. Cât de preþioase,
cât de importante sunt aceste momente
solemne! Cazul fiecãruia dintre noi este
judecat în instanþa cereascã. Fiecare dintre
noi este judecat conform cu faptele pe care
le-a fãcut în trup. În serviciul tip, când
marele preot sãvârºea lucrarea de ispãºire
în sanctuarul pãmântesc, poporul trebuia sã
îºi întristeze sufletele înaintea lui
Dumnezeu, ºi sã îºi mãrturiseascã pãcatele,
pentru ca sã se poatã face ispãºire pentru
ele ºi sã fie ºterse. Se va cere oare mai
puþin de la noi în aceastã zi de ispãºire
antitipicã, când Hristos pledeazã în
sanctuarul de sus în favoarea poporului Sãu,
ºi când asupra fiecãrui caz se pronunþã
decizia finalã, irevocabilã?” 3

Ce este sigiliul?

Orice sigiliu guvernamental trebuie sã
cuprindã trei lucruri:

1. Numele guvernatorului.
2. Autoritatea sa.
3. Teritoriul pe care îl are sub jurisdicþia

sau în stãpânirea sa.
În Legea lui Dumnezeu gãsim Numele

Sãu, autoritatea Sa ºi teritoriul peste care
stãpâneºte. Toate aceste atribute se gãsesc
în porunca a patra din Legea Sa sfântã.
Aceasta este singura poruncã în care ni se
descoperã identitatea lui Dumnezeu ºi
relaþia Sa cu noi, El fiind Creatorul nostru.

Aici vedem cã în ºase zile Domnul a fãcut
cerurile ºi pãmântul, marea ºi tot ce este în
ele (Exod 20:8-11). Aici Dumnezeu se
identificã drept:

1. Domnul – Iehova, Cel existent prin
Sine Însuºi;

2. Creatorul – El este cel care a fãcut
toate lucrurile;

3. El stãpâneºte peste întregul univers –
cer, pãmânt, mãri, ºi aºa mai departe.

Fiind Creatorul nostru, El are dreptul sã
comande creaturilor Sale, ºi în armonie cu
porunca a patra El porunceºte: „Copiii lui
Israel sã pãzeascã Sabatul, prãznuindu-l, ei
ºi urmaºii lor, ca un legãmânt necurmat.
Acesta va fi între Mine ºi copiii lui Israel
un semn veºnic; cãci în ºase zile a fãcut
Domnul cerurile ºi pãmântul, iar în ziua a
ºaptea S-a odihnit ºi a rãsuflat.” „ªase zile
sã lucraþi, dar ziua a ºaptea sã vã fie sfân-
tã; acesta este Sabatul, ziua de odihnã,
închinatã Domnului. Cine va face vreo
lucrare în ziua aceea, sã fie pedepsit cu
moartea.” „Le-am dat ºi Sabatele Mele, sã
fie ca un semn între Mine ºi ei, ca sã ºtie cã
Eu sunt Domnul, care-i sfinþesc... Sfinþiþi
Sabatele Mele, cãci ele sunt un semn între
Mine ºi voi, ca sã ºtiþi cã Eu Sunt Domnul,
Dumnezeul vostru!” (Exod 31:16, 17; 35:2;
Ezechiel 20:12, 20).

„Dintre cele zece porunci, doar porunca
a patra conþine sigiliul marelui Legiuitor,
Creatorul cerurilor ºi al pãmântului.” 4

„Îngerul nimicitor va trece din nou prin
þarã. Trebuie sã fie pus un semn asupra
poporului lui Dumnezeu, ºi acel semn este
pãzirea sfântului Sãu Sabat.” 5

„Sabatul poruncii a patra este sigiliul
viului Dumnezeu.” 6

„Dumnezeu va chema cu siguranþã
lumea la judecatã pentru a rãzbuna moartea
singurului Sãu Fiu, Cel care a stat la
judecatã în faþa lui Pilat ºi a lui Irod, Cel
care este acum în curþile cereºti ºi
mijloceºte pentru poporul care L-a refuzat.
Vom alege noi sigiliul lumii sau vom alege
sã fim poporul deosebit, separat de lume,
poporul lui Dumnezeu? Vom primi un ‚Aºa
zice Domnul’ în locul unui ‚Aºa zic...’

oamenii? Puterea papalã, omul fãrãdelegii,
a hotãrât cã Biserica Romano-Catolicã a
schimbat Legea lui Dumnezeu. În locul zilei
a ºaptea ei au botezat ºi au prezentat lumii
copilul papalitãþii, prima zi a sãptãmânii,
ca sã fie pãstratã ca o zi sfântã de odihnã.
Lumea protestantã a adoptat acest copil al
papalitãþii, l-a legãnat ºi i-a dat onoarea pe
care Dumnezeu a dat-o zilei a ºaptea.” 7

Cât de mulþi vor fi sigilaþi?

„ªi am auzit numãrul celor ce fuseserã
pecetluiþi: o sutã patruzeci ºi patru de mii,
din toate seminþiile fiilor lui Israel”
(Apocalipsa 7:4).

„Apoi m-am uitat, ºi iatã cã Mielul
stãtea pe muntele Sionului; ºi împreunã cu
El stãteau o sutã patruzeci ºi patru de mii,
care aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi
Numele Tatãlui Sãu” (Apocalipsa 14:1).

„Am vãzut îngeri zburând în grabã mare
dinspre cer ºi înspre cer. Un înger cu o panã
de scris lângã el s-a întors de pe pãmânt ºi
I-a raportat lui Isus cã lucrarea Sa fusese
încheiatã, cã sfinþii fuseserã numãraþi ºi
sigilaþi.” 8

„Sfinþii în viaþã, 144.000 la numãr, au
înþeles ºi au cunoscut vocea [lui
Dumnezeu]...

Cei 144.000 erau toþi sigilaþi ºi uniþi pe
deplin. Pe frunþile lor era scris Dumnezeu,
Noul Ierusalim ºi o stea mãreaþã conþinând
noul nume al lui Isus.’ ” 9

Între cei 144.000 sunt cei credincioºi
care au murit dupã 1844 crezând în

întreita solie îngereascã

„ªi am auzit un glas din cer, care zicea:
„Scrie: Ferice de acum încolo de morþii,
care mor în Domnul!” -„Da” zice Duhul
„ei se vor odihni de ostenelile lor, cãci
faptele lor îi urmeazã!” ” (Apocalipsa
14:13).

„Mormintele se deschid ºi ‚mulþi din
cei ce dorm în þãrâna pãmântului se trezesc:
unii pentru viaþa veºnicã, ºi alþii pentru
ocarã ºi ruºine veºnicã’ (Daniel 12:2). Toþi
cei ce au murit în credinþã în solia îngerului
al treilea ies din morminte preschimbaþi,
pentru a auzi legãmântul de pace fãcut cu
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cei care au þinut Legea Sa. ‚Cei ce L-au
strãpuns’ (Apocalipsa 1:7), cei care au râs
ºi ºi-au bãtut joc de agonia de moarte a lui
Hristos, ºi cei ce au fost cei mai violenþi
asupritori ai adevãrului ºi ai poporului Lui
se scoalã pentru a-L vedea venind în glorie
ºi pentru a vedea slava care e acordatã celor
credincioºi ºi ascultãtori.” 10

Pentru a confirma faptul cã lucrarea de
sigilare era în desfãºurare în 1859 citãm
dintr-o scrisoare pe care sora White a scris-
o în acel an:

„Dragã frate:
Abia dacã ºtiu ce sã îþi scriu. Vestea

morþii soþiei tale m-a copleºit. Nu îmi venea
sã cred ºi abia pot crede ºi acum. Dumnezeu
mi-a dat o vedenie în noaptea de dupã Sabat,
pe care þi-o voi scrie....

Am vãzut cã ea a fost sigilatã  ºi cã va
ieºi din mormânt la vocea lui Dumnezeu,
va sta pe pãmânt ºi va fi cu cei 144.000.” 11

La Conferinþa Generalã din 1909,
prezbiterul Irwin a întrebat-o pe sora White:
„ ‚Cei care au murit în solia aceasta vor fi
printre cei 144.000?’ Rãspunzând, sora
White a spus: ‚O, da, cei care au murit în
credinþã vor fi între cei 144.000. Nu am nici
o nelãmurire în aceastã privinþã.’ ” 12

Înþelegerea cã cei care au fost
credincioºi întreitei solii îngereºti vor face
parte din cei 144.000 a fost predicatã ºi pe
vremea pionierilor adventiºti de ziua a
ºaptea. Sã îi citãm pe câþiva dintre ei:

James White

„Cei care au murit în solia îngerului al
treilea fac parte din cei 144.000; nu mai
sunt 144.000  în completare la numãrul
acestora, ci aceºtia ajutã la formarea
acestui numãr. Ei se trezesc la viaþã
muritoare chiar înainte de a veni Isus, ºi...
sunt schimbaþi în nemurire când apare Isus.” 13

Uriah Smith

„Cei care mor dupã ce au fost
identificaþi cu solia îngerului al treilea sunt
evident socotiþi ca fãcând parte din cei
144.000; pentru cã aceastã solie este exact
solia sigilãrii din Apocalipsa 7 ºi prin acea
solie doar 144.000 sunt sigilaþi. Sunt mulþi

a cãror întreagã experienþã religioasã a fost
în timpul acestei solii, dar care au murit. Ei
mor în Domnul, ºi de aici înainte sunt
socotiþi ca sigilaþi, pentru cã vor fi salvaþi.
Dar solia vorbeºte despre sigilarea a doar
144.000; de aceea ei trebuie sã fie incluºi
în acel numãr. Fiind înviaþi la învierea
specialã (Daniel 12:2; Apocalipsa 1:7) care
are loc când vocea lui Dumnezeu se aude
vorbind din templu la începutul plãgii a
ºaptea (Apocalipsa 16:17; Ioel 3:16; Evrei
12:26), ei trec prin timpul acelei plãgi, ºi
de aceea se poate spune cã ei vin ‚din marea
strâmtorare’ (Apocalipsa 7:14); fiind înviaþi
din mormânt doar pentru viaþã muritoare,
ei stau alãturi de credincioºii care nu au
murit, ºi primesc împreunã cu ei nemurirea
la ultimul sunet de trâmbiþã (1 Corinteni
15:52), fiind schimbaþi împreunã cu ceilalþi
într-o clipã, într-o clipealã din ochi. Astfel,
deºi au trecut prin mormânt, despre ei se
poate spune cã au fost ‚salvaþi dintre oameni’
(Apocalipsa 14:4), adicã dintre cei vii;
pentru cã revenirea lui Hristos îi gãseºte
între cei vii, aºteptând sã fie schimbaþi în
nemurire, la fel ca cei care nu au murit, ºi
ca ºi când nu ar fi murit niciodatã.” 14

H.R. Johnson

„Între cei care au strigat victorie asupra
fiarei ºi asupra chipului ei erau acei care
ieºiserã din mormintele lor la învierea
mixtã, ºi erau pe marea de cristal. Ei erau
‚sfinþii în viaþã, 144.000 la numãr’ (EW
15).” 1 6

Condiþii pentru primirea sigiliului

Credincioºia faþã de Dumnezeu ºi de
adevãrul Sãu sunt printre caracteristicile
de bazã ale celor sigilaþi; ei trebuie sã
trãiascã o viaþã sfântã ºi curatã în mijlocul
unei generaþii rele ºi degradate.  Acest grup
rãmâne în harul lui Hristos, credincioºi
chiar ºi în aspectele relativ minore ale
vieþii de creºtin. „Rãmãºiþele lui Israel nu
vor mai sãvârºi nelegiuire, nu vor mai spune
minciuni, ºi nici în gura lor nu se va mai
gãsi o limbã înºelãtoare. Ci vor paºte, ºi se
vor odihni, ºi nimeni nu-i va tulbura”
(Þefania 3:13).

„Ca niºte copii ascultãtori, nu vã lãsaþi
târâþi în poftele pe care le aveaþi altãdatã,
când eraþi în neºtiinþã. Ci, dupã cum Cel ce
v-a chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în
toatã purtarea voastrã. Cãci este scris: „Fiþi
sfinþi, cãci Eu sunt sfânt” (1 Petru 1:14-
16).”

Un popor deosebit

„Cei ce vor fi moºtenitori ai lui
Dumnezeu ºi împreunã moºtenitori cu
Hristos ai bogãþiei nepieritoare vor fi
deosebiþi. Da, atât de deosebiþi, încât
Dumnezeu va pune un semn asupra lor ca
fiind ai Lui, pe de-a întregul ai Lui. Credeþi
voi cã Dumnezeu va primi, va onora ºi va
recunoaºte un popor atât de amestecat cu
lumea încât se deosebesc de aceºtia doar
prin nume?” 17

„Isus vine; va gãsi El un popor care se

conformeazã lumii? Va recunoaºte El acest
popor ca fiind poporul pe care ªi l-a curãþit
El? O, nu. El nu va recunoaºte ca fiind ai
Sãi pe nimeni altcineva decât pe cei curaþi
ºi sfinþi.” 18

„Nu putem fi pe jumãtate ai lui
Dumnezeu ºi pe jumãtate ai lumii. Nu
suntem copiii lui Dumnezeu dacã nu suntem
astfel pe deplin.” 19

„Dumnezeu are un popor în aceastã
lume. Cine sunt ei? Ei sunt cei care îºi vor
curãþi sufletele ascultând de adevãr aºa
cum este acesta în Isus.” 20

Menþinând un standard moral înalt

„Sãnãtatea ºi curãþia bisericii trebuie
pãstrate pentru ca ea sã stea înaintea lui

Dumnezeu nepãtatã, îmbrãcatã în haina
neprihãnirii lui Hristos.” 21

Unul dintre cele mai crunte pãcate ale
acestor zile, ºi unul care cere acþiune

hotãrâtã ºi promptã din partea bisericii, este
cãlcarea poruncii a ºaptea.

„Dacã ei [cei care pretind a pãzi
poruncile] comit adulter, pãcatul lor este

de zece ori mai mare decât al celor ... care
nu recunosc Legea lui Dumnezeu ºi

obligativitatea ei asupra lor.” 22



Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005     35

Peste acest pãcat nu trebuie sã se treacã
în nici un caz cu uºurinþã. Au fost date
instrucþiuni foarte clare referitoare la acei
care calcã porunca a ºaptea.

„[Tinerii] vãd cu ce uºurãtate este privit
pãcatul cãlcãrii poruncii a ºaptea, ºi cel
care comite acest pãcat respingãtor crede
cã tot ce trebuie sã facã este sã mãrtu-
riseascã faptul, greºeala, sã spunã cã îi pare
rãu ºi cã dupã aceea se poate bucura de
toate privilegiile din casa Domnului ºi cã
poate fi þinut în braþe în pãrtãºia din bisericã.

Ei cred cã nu a fost un pãcat aºa de mare,
dar subestimeazã cãlcarea poruncii a
ºaptea. Aceasta e suficient sã mute chivotul
lui Dumnezeu din tabãrã, chiar dacã nu ar
exista alte pãcate, care sã cauzeze luarea
chivotului ºi slãbirea lui Israel....

Cei care calcã porunca a ºaptea ar trebui
sã fie excluºi din bisericã, ºi sã nu mai aibã
pãrtãºia ei sau privilegiile din casa
Domnului.” 23

Apel

„Acum îndreptaþi-vã cãile ºi faptele,
ascultaþi glasul Domnului, Dumnezeului
vostru, ºi Domnul Se va cãi de rãul pe care
l-a rostit împotriva voastrã!” (Ieremia
26:13).

„Acum este timpul de pregãtire. Sigiliul
lui Dumnezeu nu va fi pus niciodatã pe
fruntea vreunui bãrbat sau a unei femei
necurate. Nu va fi pus niciodatã pe fruntea
bãrbatului sau a femeii ambiþioase sau
iubitoare de lume. Nu va fi pus niciodatã pe
fruntea bãrbaþilor sau a femeilor cu buze
mincinoase sau inimi înºelãtoare. Toþi cei
ce primesc sigiliul trebuie sã fie fãrã patã
înaintea lui Dumnezeu – candidaþi pentru
cer.” 24

„Îngerul va pune un semn pe fruntea
tuturor acelora care s-au depãrtat de pãcat
ºi pãcãtoºi.” 25

„Nimeni dintre noi nu va primi sigiliul
lui Dumnezeu în timp ce caracterele
noastre au vreo patã sau vreo murdãrie pe
ele. Noi trebuie sã ne remediem defectele
din caracterele noastre, sã ne curãþim

templul sufletului de orice mânjiturã.” 26

„Cei care biruiesc lumea, carnea ºi pe
diavolul vor fi cei favorizaþi, care vor primi
sigiliul viului Dumnezeu. Cei ale cãror
mâini nu sunt curate, ale cãror inimi nu sunt
pure, nu vor primi sigiliul viului
Dumnezeu.” 2 7

„Sã ne luptãm cu toatã puterea pe care
ne-a dat-o Dumnezeu sã fim printre cei
144.000.” 28

Iubiþi fraþi ºi surori, aceasta este o solie
de viaþã ºi de moarte, nu existã o cale de
mijloc. Trebuie sã fim hotãrâþi sã fim printre
cei 144.000 de biruitori prin harul lui
Dumnezeu (Apocalipsa 15:2), sau vom fi
pierduþi pentru totdeauna. În acest timp
solemn, deosebit, când noi, ca popor al
rãmãºiþei, împlinim 80 de ani de peregrinaj,
luptându-ne pentru credinþa care a fost datã
sfinþilor (Iuda 3), haideþi sã ne reconsacrãm
inima lui Dumnezeu ºi sã înlãturãm din
viaþa noastrã ºi din cãminul nostru orice
idol, orice vanitate ºi poftã lumeascã.

Amintiþi-vã apelurile lui Iacov ºi al lui
Iosua:

„Iacov a zis casei lui ºi tuturor celor ce
erau cu el: „Scoateþi dumnezeii strãini care
sunt în mijlocul vostru, curãþiþi-vã ºi
schimbaþi-vã hainele, ca sã ne sculãm ºi sã
ne suim la Betel; cãci acolo voi ridica un
altar Dumnezeului, care m-a ascultat în
ziua necazului meu ºi care a fost cu mine în
cãlãtoria pe care am fãcut-o.” Ei au dat lui
Iacov toþi dumnezeii strãini, care erau în
mâinile lor, ºi cerceii pe care-i purtau în
urechi. Iacov i-a îngropat în pãmânt sub
stejarul de lângã Sihem” (Geneza 35: 2-4).

„Dacã veþi pãrãsi pe Domnul, ºi veþi
sluji unor dumnezei strãini, El Se va
întoarce, ºi vã va face rãu, ºi vã va nimici,
dupã ce v-a fãcut bine”. Poporul i-a zis lui
Iosua: „Nu! cãci vom sluji Domnului”. Iosua
a zis poporului: „Voi sunteþi martori
împotriva voastrã înºivã cã aþi ales pe
Domnul, ca sã-I slujiþi.” Ei au rãspuns:
„Suntem martori!”  „Scoateþi, deci,
dumnezeii strãini care sunt în mijlocul
vostru, ºi întoarceþi-vã inima spre Domnul,

Dumnezeul lui Israel.” ªi poporul i-a zis lui
Iosua: „Noi vom sluji Domnului,
Dumnezeului nostru, ºi vom asculta glasul
Lui”. Iosua a fãcut în ziua aceea un
legãmânt cu poporul, ºi i-a dat legi ºi
porunci, la Sihem” (Iosua 24:20-25).

Fie ca Domnul sã ne pãstreze un popor
distinct ºi deosebit! Amin.
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DE  E. G. WHITE

Sabat, 25 iunie

Un dar de care avem nevoie urgentã

Zi dupã zi se scurge în veºnicie, ºi ne
aduce mai aproape de timpul de încercare.
Acum trebuie sã ne rugãm ca niciodatã
înainte ca Duhul Sfânt sã fie revãrsat mai
bogat asupra noastrã, ºi trebuie sã lãsãm ca
influenþa Sa sfinþitoare sã vinã asupra
lucrãtorilor, pentru ca oamenii pentru care
lucreazã ei sã ºtie cã aceºtia au fost cu Isus
ºi au învãþat de la El. Avem nevoie de o
viziune spiritualã clarã, aºa cum nu am mai
avut pânã acum, pentru ca sã vedem în
depãrtare ºi sã putem discerne cursele ºi
planurile vrãjmaºului, ºi ca strãjeri
credincioºi sã vestim pericolul. Avem
nevoie de putere spiritualã pentru ca sã
putem înþelege, atât cât poate cuprinde
mintea omeneascã, marile teme ale
creºtinismului ºi cât de cuprinzãtoare sunt
principiile lui. 1

„Când va veni Mângîietorul, Duhul
adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în tot
adevãrul; cãci El nu va vorbi de la El, ci va
vorbi tot ce va fi auzit, ºi vã va descoperi
lucrurile viitoare” (Ioan 16:13).

Mângâietorul este numit „Duhul
Adevãrului.” Lucrarea Sa este de a defini ºi
a menþine adevãrul. Mai întâi El locuieºte
în inimã ca Duh al adevãrului, ºi astfel
devine apoi Mângâietor . Existã pace ºi
Mângâiere în adevãr, dar în înºelãciune nu

poate exista pace sau mângâiere
adevãratã....

Duhul Sfânt era cel mai mare dar pe
care Isus îl putea cere de la Tatãl Sãu pentru
înãlþarea poporului Sãu. El a fost dat ca un
agent regenerator, ºi fãrã acesta, jertfa lui
Isus nu ar fi fost de nici un folos. Puterea
rãului se întãrise de-a lungul secolelor, ºi
supunerea omului faþã de aceastã
captivitate satanicã era uimitoare.
Rezistenþa împotriva  pãcatului ºi biruinþa
asupra lui puteau exista doar prin ajutorul
celei de a Treia Persoane a Dumnezeirii,
care urma sã vinã cu energie neschimbatã,
în plinãtatea puterii divine. Spiritul lui
Dumnezeu este cel care face eficient ceea
ce a fost îndeplinit prin lucrarea
Salvatorului nostru. Prin El, inima este
curãþitã. Prin Spiritul lui Dumnezeu,
credinciosul devine pãrtaº al naturii divine.
Hristos a dat Spiritul Sãu ca o putere divinã
pentru a birui toate tendinþele moºtenite ºi
cultivate spre pãcat, ºi pentru a imprima
caracterul Sãu în biserica Sa.

Despre Duhul, Isus a zis: „El Mã va
proslãvi” (Ioan 16:14). Mântuitorul a venit
sã Îl slãveascã pe Tatãl prin demonstrarea
iubirii Lui; tot astfel Duhul urma sã Îl
slãveascã pe Isus prin descoperirea harului
Sãu lumii. Chipul lui Dumnezeu trebuie sã
fie reprodus în omenire. Slava lui

Dumnezeu, slava lui Hristos implicã desã-
vârºirea caracterului poporului Sãu.

Scopul Duhului Sfânt

„ªi când va veni El, va dovedi lumea
vinovatã în ce priveºte pãcatul, neprihãnirea
ºi judecata” (Ioan 16:8). Predicarea
cuvântului nu va fi de nici un folos fãrã
prezenþa continuã a Duhului Sfânt ºi fãrã
ajutorul Sãu. Acesta este singurul profesor
eficient al adevãrului divin. Doar când
adevãrul din inimã este însoþit de Duhul
Sfânt va fi trezitã conºtiinþa ºi transformatã
viaþa. Se poate ca cineva sã fie capabil sã
prezinte litera adevãrului lui Dumnezeu ºi
poate fi familiarizat cu poruncile ºi
promisiunile lui; dar dacã Duhul Sfânt nu
prezintã adevãrul, nici un suflet nu va cãdea
pe Stâncã ºi nu va fi zdrobit. Educaþia,
avantajele – oricât ar fi acestea de mari –
nu pot face ca cineva sã fie un canal de
luminã, dacã nu coopereazã cu Duhul Sfânt.
Semãnarea seminþei evangheliei nu va fi
un succes dacã sãmânþa nu este trezitã la
viaþã de roua cerului. Înainte ca vreo carte
a Noului Testament sã fi fost scrisã, înainte
ca vreo predicã despre evanghelie sã fi fost
þinutã dupã înãlþarea lui Hristos la cer ,
Duhul Sfânt a venit asupra apostolilor care
se rugau. Atunci mãrturia vrãjmaºilor lor
era: „aþi umplut Ierusalimul cu învãþãtura
voastrã” (Fapte 5:28).

UN POPOR PLIN DE DUHUL SFÂNTUN POPOR PLIN DE DUHUL SFÂNT
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Isus a promis bisericii Sale darul
Duhului Sfânt ºi aceastã promisiune ne
aparþine ºi nouã la fel de mult ca primilor
ucenici. Dar ca orice altã promisiune, ea
este datã cu niºte condiþii. Existã mulþi care
cred ºi pretind promisiunile lui Dumnezeu;
ei vorbesc despre Hristos, despre Duhul
Sfânt, totuºi fãrã nici un folos. Ei nu îºi
supun sufletul controlului ºi cãlãuzirii
agenþilor divini. Noi nu putem folosi Duhul
Sfânt. Duhul Sfânt trebuie sã ne foloseascã
pe noi. Prin Duhul, Dumnezeu lucreazã în
poporul Sãu „voinþa ºi înfãptuirea, dupã buna
Sa plãcere” (Filipeni 2:13). Dar mulþi nu
vor sã se supunã acesteia. Ei vor sã se
conducã singuri. Acesta este motivul pentru
care ei nu primesc darul ceresc. Doar cei
care Îl aºteaptã în umilinþã pe Dumnezeu,
care cautã cãlãuzirea ºi harul Lui, primesc
Duhul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu aºteaptã
sã fie cerutã ºi primitã. Aceastã
binecuvântare promisã, cerutã prin credinþã,
aduce cu sine alte binecuvântãri. Ea este
datã potrivit cu bogãþiile harului lui Hristos,
ºi este gata sã fie datã fiecãrui suflet
conform cu capacitatea acestuia de a o
primi. 2

Rezultatele primirii Duhului Sfânt

Când cei din poporul lui Dumnezeu îºi
umilesc sufletul înaintea Lui, cãutând
fiecare Duhul Sãu Sfânt cu toatã inima, de
pe buzele omeneºti se va auzi o mãrturie ca
cea prezentatã în Scripturã: „Dupã aceea
am vãzut pogorându-se din cer un alt înger,
care avea o mare putere; ºi pãmântul s-a
luminat de slava lui” (Apocalipsa 18:1).
Feþele vor strãluci de iubirea lui Dumnezeu,
buzele vor fi atinse de focul sfânt, ºi vor
spune: „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui,
ne curãþeºte de orice pãcat” (1 Ioan 1:7).

Cei care sunt sub influenþa Duhului lui
Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi,
statornici, lipsiþi de extravaganþã. Dar fie
ca toþi cei asupra cãii cãrora a strãlucit

lumina adevãrului în mod clar ºi distinct sã
fie atenþi cum strigã ‚pace ºi siguranþã’.
Fiþi cu bãgare se seamã ce influenþã
exercitaþi în acest timp.

Când Duhul lui Dumnezeu s-a revãrsat
asupra primei biserici „Mulþimea celor ce
crezuserã, era o inimã ºi un suflet” (Fapte
4:32). Duhul lui Dumnezeu i-a fãcut sã fie
una. Acesta este rodul rãmânerii în Hristos.

Isus tânjeºte sã reverse asupra poporului
Sãu darurile cereºti în mãsurã bogatã. Zilnic
se ridicã spre cer rugãciuni pentru
împlinirea acestei promisiuni; nici una
dintre rugãciunile fãcute cu credinþã nu este
pierdutã. Hristos S-a înãlþat la cer, a luat
robia roabã, ºi a dat daruri oamenilor. Care
a fost rezultatul când, dupã înãlþarea lui
Hristos, Duhul Sfânt s-a coborât dupã
promisiune, ca un vânt puternic, nãvalnic,
umplând încãperea în care erau adunaþi
ucenicii? – Mii au fost convertiþi într-o
singurã zi. Am predicat ºi am aºteptat cã se
va coborî un înger din cer ºi cã pãmântul va
fi luminat de slava lui, când vom vedea o
adunare mare de suflete, asemenea celei
de la ziua Cincizecimii.

În mijlocul confuziei doctrinelor
înºelãtoare, Duhul lui Dumnezeu va fi o
cãlãuzã ºi un scut pentru cei care nu s-au
împotrivit dovezilor adevãrului. El va reduce
la tãcere orice voce care nu vine de la Cel ce
este adevãrul ºi viaþa. Dumnezeu dã fiecãrui
suflet ocazia de a auzi vocea Adevãratului
Pãstor, pentru ca acesta sã Îl primeascã pe
Mântuitorul nostru ºi cunoºtinþa adevãratului
Dumnezeu. Când inima primeºte acest
adevãr ca pe o comoarã preþioasã, Hristos ia
chip înãuntrul ei, El – nãdejdea slavei, în
timp ce întregul Univers exclamã Amin!
Amin!. Avem absolutã nevoie de puterea
regeneratoare a Duhului Sfânt. Nu avem timp
sã discutãm cu carnea ºi sângele.

Av em nevoie de iluminare divinã.
Fiecare suflet luptã sã devinã un centru de
influenþã; ºi pânã când Dumnezeu nu
lucreazã pentru poporul Sãu, ei nu vor vedea
cã singura siguranþã pentru suflet este
supunerea faþã de Dumnezeu. Harul Sãu
transformator în inimile umane va conduce
la unirea care nu s-a realizat pânã acum;
pentru cã toþi cei ce s-au pierdut în Hristos
vor fi în armonie unul cu celãlalt. Duhul
Sfânt va crea unire.

„El Mã va proslãvi.” „ ªi viaþa veºnicã
este aceasta: sã Te cunoascã pe Tine,
singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus
Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 16:
14; 17:3). Duhul Sfânt îl slãveºte pe
Dumnezeu descoperind caracterul Lui
poporului Sãu, pentru ca El sã devinã
obiectul afecþiunilor lor supreme, ºi
descoperind caracterul Lui în ei.

Ei vãd clar cã nu a existat nici o
neprihãnire în lume în afarã de neprihãnirea
Sa, nici o excelenþã decât cea derivatã de
la El. Când Duhul s-a revãrsat din înãlþime,
biserica a fost umplutã de luminã, dar
Hristos era sursa acelei lumini; Numele Lui
era pe fiecare buze, iubirea Lui umplea
fiecare inimã. Tot aºa va fi când îngerul
care se coboarã din cer cu putere mare va
lumina întregul pãmânt cu lumina slavei
sale.

Aºa slabã ºi cu defecte cum este ea,
biserica lui Hristos este singurul obiect de
pe pãmânt asupra cãruia Isus îºi revarsã
grija Sa supremã. În timp ce a fãcut întregii
lumi invitaþia de a veni la El ºi de a fi
mântuiþi, El îi însãrcineazã pe îngerii Sãi
sã ofere ajutor divin fiecãrui suflet care vine
la El cu pocãinþã ºi pãrere de rãu, ºi prin
Duhul Sãu cel Sfânt El vine personal în
mijlocul bisericii Sale.

Pentru biserica Sa, darul bogat al
Duhului Sfânt în abundenþa ºi plinãtatea Sa
este ca un zid înconjurãtor de foc, ºi puterile
iadului nu îl vor putea birui. Hristos priveºte
asupra poporului Sãu în puritatea lor
nepãtatã ca spre rãsplata suferinþei, a
umilinþei Sale, a marii Lui iubiri ºi slava
Lui aparte – Hristos marele centru de la
care porneºte toatã slava.

Cum putem sta în ziua încercãrii, dacã
nu înþelegem cuvintele lui Isus? El a spus:
„V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu
voi. Dar Mângâietorul, adicã Duhul Sfânt,
pe care-L va trimite Tatãl, în Numele Meu,
vã va învãþa toate lucrurile, ºi vã va aduce
aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:
25, 26). Duhul Sfânt ne va aminti cuvintele
lui Hristos. Tema asupra cãreia a vrut sã
zãboveascã Hristos în ultima Sa discuþie
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cu ucenicii a fost lucrarea Duhului Sfânt.
El a deschis înaintea lor un izvor adânc de
adevãr. Ei trebuiau sã primeascã prin
credinþã cuvintele Sale, ºi Mângâietorul,
Duhul Sfânt, urma sã le aducã aminte
cuvintele lui Isus. Mângâierea datã de Isus
în aceastã promisiune se gãsea în faptul cã
influenþa divinã urma sã fie cu urmaºii Sãi
pânã la sfârºit. Dar aceastã promisiune nu
este acceptatã sau crezutã de poporul de
astãzi, ºi de aceea nu este preþuitã de ei, iar
împlinirea ei nu se vede în experienþa
bisericii. Promisiunea darului Duhului Sfânt
este abandonatã ca o problemã ce trebuie
luatã doar puþin în considerare de bisericã.
Nu este imprimatã în mintea poporului, ºi
rezultatul este doar cel la care trebuie sã ne
aºteptãm – secetã spiritualã, întuneric
spiritual, declin spiritual ºi moarte.
Probleme minore ocupã mintea ºi sufletul,
dar puterea divinã care este necesarã pentru
creºterea ºi prosperitatea bisericii, care ar
putea aduce multe alte binecuvântãri, dacã
am poseda-o, lipseºte, deºi ne este oferitã
în mãsurã infinitã. Atâta timp cât biserica
va fi mulþumitã cu lucruri neînsemnate, ea
se descalificã ºi nu poate primi de la
Dumnezeu lucrurile mãreþe.

Dar de ce nu flãmânzim ºi nu însetãm
dupã darul Duhului Sfânt, dacã acesta este
mijlocul prin care inima poate fi pãzitã
curatã? Domnul doreºte ca puterea divinã
sã coopereze cu eforturile omeneºti. Este
absolut esenþial pentru creºtin sã înþeleagã
semnificaþia promisiunii Duhului Sfânt
înainte de venirea Domnului nostru Isus
pentru a doua oarã. Vorbiþi despre El, rugaþi-
vã pentru El, predicaþi-L; pentru cã Domnul
este mai binevoitor sã dea Duhul Sfânt decât
sunt pãrinþii sã dea daruri bune copiilor lor.
„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã
viaþa veºnicã” (Ioan 3:16).

Trãim în ultimele zile, când erezii în
cea mai înºelãtoare formã sunt acceptate
ºi crezute, în timp ce adevãrul este respins.
Domnul îi va face atât pe predicatori, cât ºi
poporul responsabili pentru lumina care

strãluceºte astãzi. Dumnezeu îi cheamã pe
toþi cei care pretind a crede adevãrul prezent
sã lucreze cu chibzuinþã pentru a aduna
preþioasele perle ale adevãrului, ºi sã le punã
la locul lor în cadrul evangheliei. Lãsaþi-le sã
strãluceascã în toatã frumuseþea ºi în tot
farmecul lor pentru ca lumina sã strãpungã
întunericul moral. Aceasta nu se poate
întâmpla fãrã ajutorul Duhului Sfânt, dar cu
ajutorul Duhului Sfânt putem face toate
lucrurile. Când suntem înzestraþi cu Duhul
Sfânt, ne prindem prin credinþã de puterea
infinitã. Nimic din ceea ce vine de la
Dumnezeu nu trebuie pierdut. Mântuitorul
lumii Îºi trimite solii cereºti la suflete,
pentruca oamenii sã sape dupã adevãr, ca, prin
descoperirea lui, ei sã poatã risipi mulþimea
de erori. Aceasta este lucrarea creºtinului.

Lucrarea Duhului Sfânt este nemãsurat
de vastã. Din acest izvor, lucrãtorul lui
Dumnezeu primeºte putere ºi succes; ºi
Duhul Sfânt este Mângâietorul, ca prezenþa
personalã a lui Isus pentru suflet. Cel care
priveºte spre Isus în credinþã simplã,
asemãnãtoare cu credinþa unui copil, este
fãcut pãrtaº al naturii Sale divine prin
intermediul Duhului Sfânt. Când e condus
de Duhul lui Dumnezeu, creºtinul poate ºtii
cã este fãcut desãvârºit prin Cel ce este
capul tuturor lucrurilor. Dupã cum Hristos a
fost glorificat la Ziua Cincizecimii, tot
astfel va fi glorificat El din nou la încheierea
lucrãrii evangheliei, când El Îºi va pregãti
un popor care sã reziste încercãrii finale,
din ultima mare bãtãlie din marea luptã.

Când pãmântul va fi luminat de slava
lui Dumnezeu, vom vedea o lucrare
asemãnãtoare cu cea care a avut loc când
ucenicii, umpluþi de Duhul Sfânt,
propovãduiau puterea unui Mântuitor înviat.
Lumina cerului a strãpuns minþile
întunecate a acelora care au fost înºelaþi de
vrãjmaºii lui Hristos, ºi reprezentarea falsã
a lui Hristos a fost respinsã; pentru cã prin
eficienþa Duhului Sfânt, ei Îl vedeau acum
înãlþat ca Prinþ ºi Mântuitor, pentru a da
pocãinþã lui Israel ºi iertare de pãcate.
Hristos era glorificat prin puterea Duhului
Sfânt care se odihnea peste oameni.

Faptul cã Hristos a fost descoperit prin
Duhul Sfânt i-a condus sã aibã un sentiment
al puterii ºi maiestãþii Sale, ºi ei ºi-au întins
mâinile spre El în credinþã, spunând: „Cred.”
Astfel a fost în timpul ploii timpurii; dar
ploaia târzie va fi mai bogatã. Mântuitorul
oamenilor va fi glorificat, ºi pãmântul va fi
luminat de razele strãlucitoare ale
neprihãnirii Sale. El este izvorul de luminã,
ºi lumina care strãluceºte prin porþile
deschise a strãlucit asupra poporului lui
Dumnezeu, pentru ca ei sã Îl înalþe
prezentând caracterul Sãu glorios celor care
stau în întuneric.

Ceea ce trebuie sã vadã pãcãtosul este
Hristos în plinãtatea Sa, ca un Mântuitor
iertãtor de pãcate; pentru cã iubirea
neegalatã a lui Hristos, prin intermediul
Duhului Sfânt, va convinge inima împietritã
ºi o va conduce spre pocãinþã.

O, fie ca noi ca popor sã ne umilim
inimile înaintea lui Dumnezeu, ºi sã Îl
rugãm stãruitor sã reverse Duhul Lui cel
Sfânt! 3

Ce face de fapt Duhul Sfânt – cum
lucreazã El

Pe cel pe care îl iartã Isus, El îl face
mai întâi sã simtã pãrere de rãu, ºi lucrarea
Duhului Sfânt este de a convinge de pãcat,
de neprihãnire, ºi de judecatã. Pãcãtosul
recunoaºte desãvârºirea lui Dumnezeu,
neprihãnirea lui Hristos, ºi Îl slãveºte astfel
pe Dumnezeu. Privind aceastã desãvârºire,
pãcãtosul îºi recunoaºte pãcatele, se
pocãieºte ºi crede în ispãºirea pe care o
face Isus Hristos, „pe care Dumnezeu L-a
rânduit mai dinainte sã fie, prin credinþa în
sângele Lui, o jertfã de ispãºire, ca sã-ªi
arate neprihãnirea Lui; cãci trecuse cu
vederea pãcatele dinainte, în vremea
îndelungii rãbdãri a lui Dumnezeu” (Romani
3:25). 4

Sã existe o lucrare de reformã ºi de
pocãinþã. Fie ca toþi sã doreascã revãrsarea
Duhului Sfânt. Cum a fost cu ucenicii dupã
înãlþarea lui Isus, s-ar putea ca aceasta sã
însemne câteva zile de cãutare serioasã a
lui Dumnezeu ºi de îndepãrtare a pãcatului.
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Când poporul lui Dumnezeu este
prelucrat de Duhul lui Dumnezeu, ei vor
manifesta un zel care este în de acord cu
cunoºtinþa. Când sunt conduºi de Duhul
Sfânt, ei nu îi vor mai conduce pe alþii pe
cãi greºite. Ei vor reflecta lumina pe care
le-a dat-o timp de ani. Spiritul de criticã va
fi dat la o parte. Umpluþi cu un duh de
umilinþã, ei vor fi toþi un gând, uniþi unul cu
celãlalt ºi împreunã cu Hristos. 5

Isus spune: energia ºi eficienþa voastrã
în clãdirea împãrãþiei Mele depind de felul
în care primiþi Duhul Meu. Trebuie sã fiþi
pãrtaºi ai harului Meu, pentru a fi o
mireasmã de viaþã spre viaþã. Atunci nu va
mai exista rivalitate, preocupare cu sine,
nici o dorinþã pentru locurile de frunte. Veþi
avea acea dragoste care nu îºi cautã folosul
ei, ci binele altora. 6

Dupã revãrsarea Duhului Sfânt au fost
convertiþi mii. Îngerii lui Dumnezeu care
exceleazã în putere, îmbrãcaþi cu
strãlucirea cerului, au venit în ajutorul
bisericii, ºi au alungat puterile lui Satan.
Lucrarea Duhului Sfânt nu a fost limitatã
în zilele apostolilor; ea nu este limitatã la
vreo bisericã, fie ea micã sau mare: câmpul
de slujire al Duhului Sfânt este lumea. „El
va dovedi lumea vinovatã în ce priveºte
pãcatul, neprihãnirea ºi judecata” (Ioan
16:8). Dar primele unelte prin care lucreazã
Duhul Sfânt sunt membrii trupului lui
Hristos, cei care cred în Numele Sãu. Prin
aceºti purtãtori ai luminii trebuie rãspânditã
evanghelia la toate naþiunile pãmântului. 7

Hristos a declarat cã Duhul Sfânt nu va
vorbi de la El, ci „El va mãrturisi despre
Mine” (Ioan 15:26). Duhul Sfânt urma sã Îl
înalþe pe Salvatorul lumii, care a venit
pentru a demonstra dragostea Tatãlui printr-
o viaþã de suferinþã ºi umilinþã, ºi printr-o
moarte ruºinoasã. Duhul Sfânt Îl mãreºte
pe Hristos dând pe faþã în viaþa acelor
membri ai bisericii, care urmeazã marelui
Exemplu, jertfire de sine, tãgãduire de sine
ºi devoþiune. Aceºtia rãspândesc o influenþã
cereascã, ºi descoperã în viaþa lor
frumuseþea lui Hristos, lucrând în armonie
cu Duhul Sfânt. Ei pot fi tãcuþi în ce priveºte

eul lor mãrginit, dar pot lãuda mãreþia lui
Hristos, ºi prin descoperirea iubirii Sale
uimitoare ei trezesc în alþii interes. Ei pot
sã Îi aducã laude Celui care i-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunatã.

O, fie ca limba sã tacã referitor la
imaginea de sine! Sã se ruºineze pentru
banii care nu au ajuns în vistierie pentru a
reproduce asemãnarea cu Isus ºi pentru a
rãspândi farmecul Sãu de neegalat. Doar
Isus ar trebui sã reþinã atenþia noastrã. Cei
a cãror atenþie a fost concentratã asupra
eului ar trebui sã îºi schimbe grabnic acest
curs de acþiune, ºi sã îndrepte inimile
oamenilor spre Cel care meritã o iubire din
toatã inima. Ei ar trebui sã vadã cât de urât
este pãcatul de a da ajutor vrãjmaºului lui
Dumnezeu ºi al oamenilor sã punã în faþa
lor lucruri care sã distragã atenþia de la
Hristos ºi de la cer.

Aceastã lucrare a egoismului întristeazã
Spiritul lui Dumnezeu. Oare nu a suferit
Isus chin sufletesc pentru ca mântuirea unei
lumi pierdute sã fie asiguratã? Nu ar trebui
atunci ca urmaºii lui Hristos, cei pe care El
i-a lãsat ca reprezentanþi ai Sãi, sã fie
umpluþi de chin sufletesc pentru ca suflete
sã fie aduse la Hristos? „Noi suntem
împreunã lucrãtori cu Dumnezeu” (1
Corinteni 3:9). Isus a lucrat neîntrerupt
pentru sufletele oamenilor; de ce stau atunci
membrii bisericii inactivi întreaga zi?
Mergeþi, lucraþi în via Stãpânului. Pocãiþi-
vã cu lacrimi ºi în umilinþã pentru cã aþi
pierdut atât de mult timp cu lucruri
neimportante, în timp ce sufletele piereau.

Ca administratori ai harului lui
Dumnezeu, nu aveþi voi un interes personal
în lucrarea salvãrii semenilor voºtri? Sã fi
murit oare Hristos în zadar pentru ei, pentru
cã El nu poate lucra împreunã cu pretinºii
Lui urmaºi? Dumnezeu cere ca voi sã fiþi
umpluþi de Duhul Sfânt. Lucrarea lui
Hristos este sfântã ºi porunca este „Curãþiþi-
vã, voi cei ce purtaþi vasele Domnului”
(Isaia 52:11). El cere desãvârºire de caracter
în agenþii Sãi. Influenþa bisericii Sale
trebuie sã tindã spre ridicarea cauzei Sale
pe acest pãmânt.

Fiecare membru trebuie sã coopereze
cu Duhul Sfânt în slujirea Lui. Nimeni sã
nu simtã cã trebuie sã se angajeze în rãzboi
pe cheltuiala lui. A neglija unul dintre
mijloacele pe care le-a pus la dispoziþie
Dumnezeu înseamnã a exclude razele de
luminã care trebuie sã strãluceascã în lume
ºi sã jefuieºti sufletele pentru care a murit
Hristos, luându-le lumina vieþii. Eforturile
omeneºti trebuie sã se uneascã cu puterea
divinã.

În faþa celor care cautã luminã se pun
pietre de poticnire, pentru cã pretinºii
urmaºi ai lui Hristos sunt lipsiþi de puterea
Duhului Sfânt.

Pretinsul popor al lui Dumnezeu nu
studiazã viaþa lui Hristos aºa cum ar trebui.
Satana le-a umplut minþile cu interes pentru
lucruri de micã importanþã, ºi realitãþile
veºnice sunt date la o parte. Aceasta face
atât de mare criza de lucrãtori; acesta este
motivul pentru care semãnãtorii ºi
secerãtorii sunt atât de puþini...

Sã lucrãm în Spiritul lui Hristos pentru
salvarea semenilor noºtri. Sã mergem
înainte în oraºele mari, în cele mici, la
drumuri ºi la garduri, ºi sã Îl înãlþãm pe Isus
ca singurul care poate sã ierte de pãcate.
Fiecare membru al bisericii poate fi un
membru activ, chiar dacã nu poate face mai
mult decât sã spunã „vino.” Pentru cã
Scriptura declarã: „ªi Duhul ºi Mireasa zic:
„Vino!” ªi cine aude, sã zicã: „Vino!” ªi
celui ce îi este sete, sã vinã; cine vrea, sã ia
apa vieþii fãrã platã!” (Apocalipsa 22:17). 8
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40      Sãptãmâna de consacrare 17-26 iunie, 2005

Imaginea unui popor victorios

Ioan, vizionarul, scrie: „ªi am vãzut ca
o mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe
marea de sticlã, cu alãutele lui Dumnezeu
în mânã, stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei
ei, ºi ai numãrului numelui ei. Ei cântau
cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, ºi
cântarea Mielului. ªi ziceau: ‘Mari ºi
minunate sunt lucrãrile Tale, Doamne
Dumnezeule, Atotputernice! Drepte ºi
adevãrate sunt cãile Tale, Împãrate al
Neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne,
ºi cine nu va slãvi Numele Tãu? Cãci numai
Tu eºti Sfânt, ºi toate Neamurile vor veni ºi
se vor închina înaintea Ta, pentru cã
judecãþile Tale au fost arãtate!’ ”
(Apocalipsa 15:2-4).

„Îngerul din cer a venit înaintea lui Ioan
în maiestate. Înfãþiºarea lui strãlucea de
gloria neasemuitã a cerului. El i-a
descoperit lui Ioan scene înfricoºãtoare ºi
de un interes adânc pentru biserica lui
Dumnezeu ºi i-a prezentat conflictele pline
de primejdii prin care trebuiau sã treacã.
Ioan i-a vãzut trecând prin încercãri teribile,
fiind curãþiþi ºi încercaþi, ºi în cele din urmã
biruitori încununaþi de victorie, mântuiþi în
slavã în împãrãþia lui Dumnezeu.
Înfãþiºarea îngerului s-a luminat de bucurie,
ºi era deosebit de mãreaþã în timp ce îi

D. SURESHKUMAR –  SUA

Duminică, 26 iunie

UN POPOR VICTORIOSUN POPOR VICTORIOS

arãta lui Ioan triumful final al bisericii lui
Dumnezeu. Ioan a fost cuprins de bucurie
când a vãzut eliberarea finalã a bisericii.” 1

Aceasta este scena eliberãrii finale,
triumful bisericii lui Dumnezeu.

„Lucrarea se va încheia în curând.
Membrii bisericii luptãtoare care s-au
dovedit credincioºi vor deveni membrii
bisericii biruitoare.” 2

„Creºtinii s-au angajat într-un rãzboi.
Biserica luptãtoare nu este biserica
victorioasã. Urmaºii lui Hristos care
înainteazã spre Sion trebuie sã lupte la
fiecare pas.” 3

Au trecut mai mult de nouãsprezece
secole de când apostolii se odihnesc de
munca lor. Scrisã sub cãlãuzirea Duhului
Sfânt, istoria muncii lor zeloase, epuizante
ºi a jertfelor lor pentru Hristos este încã
între copiii Sãi, pentru clãdirea lor. A fost
consemnatã pentru ca noi, copiii lui
Dumnezeu, sã fim încurajaþi ºi sã fim mai
sinceri în cauza lui Dumnezeu.

Cine va fi victorios?

Vizionarul descrie un popor deosebit
care va triumfa. „Aici este rãbdarea
sf inþilor, care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus” (Apocalipsa
14:12). Aceºtia sunt poporul care va triumfa,
poporul despre care citim în Apocalipsa 15:

„ªi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus sã
facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþiei ei, care
pãzesc poruncile lui Dumnezeu, ºi þin
mãrturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa
12:17). Aceºtia sunt cei care cred cã cel
care Îl iubeºte þine poruncile Lui. Ei sunt în
armonie cu acea Lege care se aflã în chivot,
în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc.
Cu adevãrat, existã un grup de oameni care
vor fi victorioºi ºi acest grup este biserica
rãmãºiþei care va lumina pãmântul cu slavã.
„Dumnezeu are o bisericã pe pãmânt ºi
aceºtia sunt cei aleºi ai Sãi, care pãzesc
poruncile Lui. El conduce – nu mlãdiþe
rãtãcite, rãspândite una aici, una acolo – ci
un popor.” 4

Aceasta este o miºcare a unui popor, o
miºcare simbolizatã de îngerul care se
coboarã din cer, ºi strigã la miezul nopþii cu
o voce puternicã, anunþând pãcatele
Babilonului, o miºcare cu o solie din cer
care are o autoritate mare, pentru cã ei Îl
urmeazã pe Hristos.

Rapoarte istorice

Împãraþi, regi, guvernatori, preoþi ºi
legiuitori au încercat sã distrugã templul
lui Dumnezeu, exterminându-i pe copiii
Sãi. Dar în ciuda închisorii, persecuþiei,
hãrþuirii, ºi a morþii, cei credincioºi au
continuat înaintând devotaþi cu lucrarea ºi
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în toate perioadele istoriei pãmântului a
existat o rãmãºiþã care a purtat drapelul lui
Hristos. De multe ori, ei au fost aproape
distruºi de atacurile celor ce li se
împotriveau. Dar au înaintat cu curaj ºi
credinþã neclintitã, având speranþa victoriei.

Vrãjmaºul a încercat sã distrugã unul
dupã altul pe clãditorii bisericii lui
Dumnezeu. ªtefan a fost omorât cu pietre;
Iacov – omorât cu sabia; Pavel – decapitat;
Petru – rãstignit; Ioan – exilat. Dar din ce în
ce mai mulþi credincioºi luau locul celor
care cãdeau, ºi mai multe pietre se aºezau
în clãdirea templului lui Dumnezeu. Încetul
cu încetul, templul lui Dumnezeu se înãlþa.
Deºi mulþi lucrãtori au fost uciºi, lucrarea
lui Dumnezeu progresa. Valdenzii, John
Wycliffe, Huss, Ieronim, Martin Luther ºi
Zwingli, Cranmer, Latimer, Knox,
hughenoþii, John ºi Charles Wesley ºi mulþi
alþii au pus la temelie material ce va dura
în veºnicie.

Au urmat multe secole de persecuþie
violentã, dar nu au lipsit niciodatã oameni
care sã preþuiascã lucrarea lui Dumnezeu
mai mult decât propria lor viaþã. Au existat
oameni care nu au putut fi cumpãraþi, nici
vânduþi, care au stat fermi ca acul busolei
spre pol. Despre unii ca aceºtia stã scris:
„Alþii au suferit batjocuri, bãtãi, lanþuri ºi
închisoare; au fost uciºi cu pietre, tãiaþi în
douã cu ferestrãul, chinuiþi; au murit uciºi
de sabie, au pribegit îmbrãcaþi cu cojoace
ºi în piei de capre, lipsiþi de toate, prigoniþi,
munciþi, ei, de care lumea nu era vrednicã –
au rãtãcit prin pustiuri, prin munþi, prin
peºteri ºi prin crãpãturile pãmântului”
(Evrei 11:36-38).

Trebuie sã punem la temelie material
care va rezista

Toþi aceºti oameni drepþi ºi-au împlinit
partea lor. Dar noi trebuie sã continuãm,
pentru cã lucrarea încã nu s-a terminat. Noi,
cei care trãim în acest secol, avem de fãcut
o lucrare, avem de îndeplinit o parte. Trebuie
sã punem la temelie material care va rezista
încercãrii de foc – aur, argint ºi pietre
preþioase „sãpate asemãnãtor cu un palat”
(Psalm 144:12 engl.). Celor care clãdesc

pentru Dumnezeu, Pavel le spune cuvinte
de încurajare ºi de avertizare: „Dacã
lucrarea ziditã de cineva pe temelia aceea,
rãmâne în picioare, el va primi o rãsplatã”
(1 Corinteni 3:14).

Aceºtia reprezintã poporul prin care
Dumnezeu va da ultima Sa solie lumii „în
neamul acesta” (Geneza 7:1). Dar El nu
poate face biserica sã ducã solia aceasta
pânã când nu are un popor care sã îºi
iubeascã semenii ºi sã fie gata sã facã
sacrificii pentru salvarea lor.

Cei care spun „Sunt membru în bisericã,
sunt membru în biserica rãmãºiþei,” dar au
lumea înãuntrul lor, nu vor fi victorioºi. Cei
care sunt indiferenþi nu vor birui. Biserica
biruitoare nu va fi o bisericã doar cu numele,
care s-a unit cu lumea sau cu obiceiurile ei.
Nu este destul sã spui „Sunt membru în
bisericã” dar sã ai idolii cu tine.
„Dumnezeu are o disputã cu poporul Sãu ºi
deºi în marea Sa milã El îi rabdã mult,
totuºi, dacã ei persistã într-o viaþã de cãlcare
a Legii Sale, ei nu vor putea sta în ziua
mâniei Lui.” 6

Marele timp de încercare începe dupã
încheierea timpului de probã. Dar poporul
lui Dumnezeu este pregãtit pentru clipele
de încercare din faþa lor . Timpul de
întristare ºi chin din faþa noastrã va cere o
credinþã care poate îndura obosealã,
amânare ºi foame – o credinþã care nu va
eºua, oricât de sever ar fi încercatã.

„Biserica rãmãºiþei va trece printr-o
perioadã de mare încercare ºi suferinþã. Cei
ce pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi
credinþa lui Isus vor simþi mânia balaurului
ºi a oºtilor lui. Satan considerã lumea
supuºii lui. El a câºtigat controlul asupra
bisericilor apostaziate; dar aici este un grup
mic, care se opune supremaþiei lui. Dacã ar
putea sã îi ºteargã de pe faþa pãmântului,
victoria sa ar fi desãvârºitã. Dupã cum a
influenþat naþiunile pãgâne sã distrugã
Israelul, tot astfel, în viitorul apropiat, el
va agita puterile rãului din lume pentru a
distruge poporul lui Dumnezeu.” 7

Va fi datã o pedeapsã cu moartea pentru
toþi cei ce nu onoreazã duminica, asemenea

celei date de Ahaºveroº. „A fost dat un
decret pentru omorârea celor sfinþi, iar
aceasta îi fãcea sã strige zi ºi noapte dupã
eliberare.” 8

Dar rãmãºiþa face din Dumnezeu scutul
ei. „Dacã poporul lui Dumnezeu îºi pune
încrederea în El, ºi prin credinþã se încrede
în puterea Lui, planurile lui Satan vor fi
dejucate la fel de prompt ca în zilele lui
Mardoheu.” 9

„ªi am vãzut ca o mare de sticlã
amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu
alãutele lui Dumnezeu în mânã, stãteau
biruitorii fiarei, ai icoanei ei, ºi ai
numãrului numelui ei” (Apocalipsa 15:2).

Cea mai mare probã

„Cea mai mare încercare va veni de la
acei care pretind cã Îl cunosc pe Dumnezeu.
Aºa era în vremea Mântuitorului – la fel va
fi ºi cu urmaºii Sãi. M-aº îndoi cã sunt un
copil al lui Dumnezeu, dacã lumea sau chiar
pretinºii creºtini m-ar vorbi de bine. Cei
care doresc cu seriozitate sã obþinã coroana
vieþii veºnice nu trebuie sã fie surprinºi sau
descurajaþi dacã la fiecare pas cãtre
Canaanul ceresc întâlnesc obstacole ºi
trebuie sã facã faþã încercãrilor.
Împotrivirea pe care a simþit-o Isus venea
din partea naþiunii Sale, care ar fi fost
binecuvântatã foarte mult dacã L-ar fi
acceptat. Într -un mod asemãnãtor,
credincioºii din bisericã se confruntã cu
împotrivire din partea celor care pretind cã
sunt fraþii lor.” 10

Remarcaþi încã o datã ultima propoziþie
a acestei profeþii: „Într-un mod asemãnãtor,
credincioºii din bisericã se confruntã cu
împotrivire din partea celor care pretind cã
sunt fraþii lor.” Biserica rãmãºiþei se va
confrunta cu opoziþie; dar din partea cui?
Din partea acelora care spun „Noi suntem
biserica rãmãºiþei” – din partea acelora care
pretind cã sunt fraþii lor. De aici va veni
ostilitatea.

Dummnezeu trage o linie chiar prin
mijlocul acestui grup mare de oameni. El
trage o linie printre acei care pretind cã
sunt copiii Sãi, biserica rãmãºiþei, ºi acei
ale cãror caractere aratã cine sunt ei cu
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adevãrat. Cei care sunt chiar ascultãtori.
Ei nu doar pretind, ci ei chiar ascultã.

Caracteristicile celor biruitori

Cine sunt cei care vor ieºi victorioºi?
Iatã caracteristicile lor, aºa cum apar ele în
Biblie. Dacã ai aceste caracteristici în viaþa
ta, vei face parte din grupul biruitor.

1. Cei ce vor birui nu vor fi uniþi cu
lumea. Ei se vor despãrþi de lume ºi de
spiritul ei. 11 (Iacov  4:4).

2. Cei biruitori vor fi un popor credincios
adevãrului ºi bisericii. Biserica este un stâlp
ºi baza adevãrului (1 Timotei 3:15).

3. Poporul celor biruitori va duce ultima
avertizare întregii lumi ºi va vesti cu putere
solia acelui „ un alt înger”. „Solia îngerului
al treilea va triumfa ºi noi trebuie sã ne
prindem de adevãr ºi sã triumfãm împreunã
cu ea.” 12 „Adevãrul soliei îngerului al treilea
trebuie sã triumfe, ºi cei ce îºi vor curãþi
sufletele de orice mânjiturã vor triumfa
împreunã cu ea.” 13

4. Biserica biruitoare þine poruncile lui
Dumnezeu (Apocalipsa 12:17; 14:12) prin
puterea pe care le-o dã Isus. Ei nu doar vor
pretinde aceasta.

5. Poporul care va birui nu va cãuta
recunoaºterea lumii sau onoarea ei
(Apocalipsa 13:15-17; capitolele 14 ºi 15).

6. Poporul care va fi biruitor va fi biruit
egoismul. Ca rezultat al morþii lui Isus pe
crucea Calvarului ei nu mai trãiesc pentru
ei înºiºi, ci pentru Cel care a murit pentru
ei (2 Corinteni 5:15).

7. Ei sunt gata sã-I serveascã lui
Dumnezeu cu toatã inima, nu doar cu inima
împãrþitã. Ei nu Îi aduc o închinare doar cu
buzele, ci o închinare cu inima.’ 14  Ei înþeleg
cã formele goale sunt ca o alamã sunãtoare,
ºi ca un chimval zãngãnitor. Mulþi se
mulþumesc sã aducã o închinare cu buzele,

dar cei puþini care vor birui Îl doresc pe
Dumnezeu cu o dorinþã puternicã, sincerã,
serioasã ºi plinã de iubire.

8. Ei umblã cu Dumnezeu umiliþi ºi cu
inima plinã de pocãinþã, ºi Domnul îi recunoaºte
ºi le dã harul Duhului Sãu, pentru ca ei sã poatã
îndeplini lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu
dupã puterea lor. (Mica 6:6-8).

9. Ei sunt lucrãtori împreunã cu
Dumnezeu. Ei nu pretind cã au o înþe-
lepciune a lor, ci recunosc faptul cã doar
puterea divinã îi face capabili (1 Corinteni
3:9).

10. Biserica biruitoare va fi o bisericã
ce a trecut printr-un conflict puternic, aºa
dupã cum e descris în Apocalipsa 13, 14, 15
ºi 17:14. Ea rezistã în faþa tuturor
dificultãþilor. „ªi Hristos a iubit Biserica
ºi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfin-
þeascã, dupã ce a curãþit-o prin botezul cu
apã prin Cuvânt, ca sã înfãþiºeze înaintea
Lui aceastã Bisericã, slãvitã, fãrã patã, fãrã
sbârciturã sau altceva de felul acesta, ci
sfântã ºi fãrã prihanã” (Efeseni 5:25-27).

11. Acest popor înþelege cã nu
aparþinând bisericii aparþin ei lui Hristos,
ci cã ei trebuie sã Îi aparþinã lui Hristos
pentru a aparþine bisericii. ªi diferenþa
dintre aceste douã lucruri este diferenþa
dintre creºtinism ºi taina fãrãdelegii.

12. Aceºtia fac parte din cei 144.000
care au fost mântuiþi de pe pãmânt. „ ªi în
gura lor nu s-a gãsit minciunã, cãci sunt
fãrã vinã înaintea scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Apocalipsa 14:5).

13. „Aceºtia vin din necazul cel mare;
ei ºi-au spãlat hainele, ºi le-au albit în
sângele Mielului” (Apocalipsa 7:14).

Experienþa lui Iacov

Venise ora. Patriarhul Iacov era faþã în
faþã cu una dintre cele mai întunecate

capitole din viaþa sa. Cruzimea fiiilor sãi
în omorârea locuitorilor nevinovaþi ai unui
oraº întreg reflecta cu tristeþe propria
neglijenþã a patriarhului de a conduce drept
familia sa. Dumnezeu era dezonorat ºi
vieþile lor, ale tuturor, erau acum într-un
mare pericol. Evenimentele conduseserã
spre o crizã realã, ºi încotro putea sã mergã
Iacov? Ce speranþã exista în faþa unei vine
atât de evidente? Perspectiva pãrea dureros
de sumbrã. Pãrea cã nu existã nici un loc,
absolut nici unul, spre care sã meargã, nici
un braþ pe care sã se sprijine, nici o luminã
care sã împrãºtie întunerecul. Singura razã
de speranþã se gãsea într-o aplecare umilã
pentru a implora mila duioasã a unui
Mântuitor compãtimitor.

„Iacov ‚a luptat cu îngerul, ºi a fost
biruitor’(Osea 12:4). Prin umilinþã,
pocãinþã, predare personalã, acest muritor
pãcãtos L-a învins pe Cel ce era Maiestatea
cerului. El se prinsese tremurând de
promisiunile lui Dumnezeu ºi inima Iubirii
Infinite nu putea sã neglijeze rugãmintea
stãruitoare a pãcãtosului.” 15

Efortul neclintit ºi credinþa necon-
diþionatã sunt esenþiale pentru biruinþã.
Iacov se temea ºi suferea când a încercat sã
câºtige biruinþa prin propriile sale puteri.
El L-a confundat pe vizitatorul ceresc cu
un duºman, ºi s-a luptat cu El cât timp a
avut putere. Dar când s-a aruncat în braþele
milostive ale lui Dumnezeu a descoperit
cã era îmbrãþiºat de iubirea infinitã, ºi cã
în loc sã fie în mâinile unui duºman,
pãcatele sale erau iertate. Aceasta a fost
victoria sa.

Eforturile lui Iacov de a îndepãrta rãul
au fost acceptate de Dumnezeu. Iacov era
umilit ºi a cerut familiei sale sã se
umileascã ºi sã dea la o parte toate
bijuteriile lor , pentru cã urma sã facã
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ispãºire pentru pãcatele lor, aducând o jertfã
lui Dumnezeu pentru ca El sã Se lase
implorat de ei, ºi sã nu îi lase sã fie distruºi
de celelalte naþiuni. Dumnezeu a acceptat
eforturile lui Iacov de a îndepãrta rãul din
familia sa, ºi i S-a arãtat, l-a binecuvântat,
ºi i-a reînnoit promisiunea fãcutã, pentru
cã groaza lui Dumnezeu mergea înaintea
lui. Aceasta a fost biruinþa sa.

Ca dovadã cã Iacov a fost iertat, numele
lui a fost schimbat dintr-unul care amintea
de pãcatul sãu într-unul care amintea
biruinþa sa. „Numele tãu”, a zis îngerul,
„nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel
(Cel ce luptã cu Dumnezeu); cãci ai luptat
cu Dumnezeu ºi cu oamenii ºi ai fost
biruitor” (Geneza 32:28).

Experienþa lui Iacov repetatã de noi

„Iacov a biruit pentru cã a fost stãruitor
ºi hotãrât. Experienþa sa dovedeºte puterea
rugãciunii stãruitoare. Acum trebuie sã
învãþãm lecþia rugãciunii biruitoare, a
credinþei care nu dã înapoi. Victoriile cele
mai însemnate ale bisericii sau ale
membrilor individuali nu sunt cele câºtigate
prin talent sau educaþie, prin bogãþie sau
favoarea oamenilor. Ele sunt acele biruinþe
câºtigate în camera de audienþã a lui
Dumnezeu, când credinþa serioasã,
neclintitã se prinde de braþul puterii
infinite.” 16

„Prin noi înºine nu putem face nimic. În
nevrednicia noastrã neajutoratã trebuie sã
ne încredem în meritele Salvatorului
rãstignit ºi înviat. Nici unul care face astfel
nu va pieri. Lista lungã ºi neagrã a cãlcãrilor
noastre de Lege este deschisã în faþa
ochiului celui Veºnic. Registrul este
complet; nu e uitatã nici una dintre greºelile
noastre. Dar Cel care a ascultat strigãtele
servilor Sãi din vechime va asculta
rugãciunea credinþei, ºi ne va ierta
fãrãdelegile. El a promis aceasta, ºi Îºi va
þine cuvântul.” 17

Privilegiul încredinþat nouã

„Avem un vrãjmaº pe care trebuie sã îl
înfruntãm, care este atent. El este în gardã
în orice moment. Cerinþele þãrii noastre nu

sunt mai puternice decât cerinþele lui
Dumnezeu. Dacã soldaþii care luptã pentru
þara noastrã îndurã greutãþi ºi suferinþe
pentru a obþine stãpânirea ºi pentru a-i
aduce la ascultare pe rebeli, cu cât mai
dornici ar trebui sã fie soldaþii lui Hristos
sã sufere lipsuri, renunþare la sine, ºi orice
greutate de dragul lui Hristos. Conducãtorul
mântuirii noastre a fost fãcut desãvârºit prin
suferinþã, pentru ca sã poatã aduce mulþi fii
ºi multe fiice la Domnul. Noi stãm sub
steagul pãtat de sânge al crucii lui Hristos.
Trebuie sã îl înfruntãm pe Satana ºi oastea
lui. Trebuie sã biruim în Numele lui Isus,
sau vom fi biruiþi. Înarmaþi cu gândul lui
Hristos vom fi mai mult decât biruitori. Ca
soldaþi credincioºi ai crucii, noi nu trebuie
sã luptãm împotriva stãpânirilor ºi puterilor,
ci împotriva duhurilor rãutãþii care sunt în
locuri înalte. Nu existã odihnã în acest
rãzboi, nici uºurare. Ascultarea ºi credinþa
trebuie sã ne caracterizeze pe noi ca servi
ai Domnului.” 18

Domnul vrea sã fim biruitori asupra
puterilor întunericului. El este gata ºi vrea
sã îi salveze pe toþi cei care vin la El. Prin
El „am intrat în aceastã stare de har, în care
suntem; ºi ne bucurãm în nãdejdea slavei
lui Dumnezeu” (Romani 5:2). Cu sabia
adevãrului El l-a învins pe duºman. Înarmaþi
cu aceastã sabie, ºi noi, biserica luptãtoare,
vom putea sta protejaþi de scutul credinþei
neclintiþi în faþa atacurilor lui Satan.
Continuând sã rezistãm în faþa duºmanului
vom creºte în putere ºi în cele din urmã
vom ajunge biruitori.

Concluzie

„Dacã biserica vrea sã îmbrace haina
dreptãþii lui Hristos, îndepãrtându-se de
orice asociere cu lumea, în faþa ei se aflã o
zi luminoasã ºi plinã de slavã. Promisiunea
lui Dumnezeu pentru ea rãmâne
neschimbatã. El o va face o bucurie veºnicã,
o bucurie pentru multe generaþii.” 19

Trebuie sã ne analizãm ºi sã ne
întrebãm: „Sunt un membru al bisericii
pentru cã sunt trecut în registrele bisericii?
Sau sunt un membru al bisericii pentru cã
numele meu este trecut în cartea vieþii de

când m-am predat lui Hristos ºi Îi aparþin ºi
în El trãiesc ºi mã miºc ºi am fiinþa?”

„Dupã aceea m-am uitat, ºi iatã cã era
o mare gloatã pe care nu putea s-o numere
nimeni, din orice neam, din orice seminþie,
din orice norod ºi de orice limbã, care stãtea
în picioare înaintea scaunului de domnie ºi
înaintea Mielului, îmbrãcaþi în haine albe, cu
ramuri de finic în mâni; ºi strigau cu glas tare,
ºi ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului
nostru, care ºade pe scaunul de domnie, ºi a
Mielului!” (Apocalipsa 7:9, 10).

„Aceºtia vin din necazul cel mare; ei
ºi-au spãlat hainele, ºi le-au albit în sângele
Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu, ºi-I
slujesc zi ºi noapte în Templul Lui. Cel ce
ºade pe scaunul de domnie, îºi va întinde
peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame,
nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici
soarele, nici vreo altã arºiþã. Cãci Mielul,
care stã în mijlocul scaunului de domnie,
va fi Pãstorul lor, îi va duce la izvoarele
apelor vieþii, ºi Dumnezeu va ºterge orice
lacrimã din ochii lor.” „El va ºterge orice
lacrimã din ochii lor. ªi moartea nu va mai
fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici
durere, pentru cã lucrurile dintâi au trecut”
(Apocalipsa 7:14-17; 21:4).
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