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Î

n timpul acestei săptămâni speciale
de rugăciune de la mijlocul anului,
credincioșii din întreaga lume vor analiza
cu atenţie un subiect minunat: Roada Duhului.
Fiecare pom este cunoscut prin felul sau starea
roadelor pe care le aduce. În același fel, fiecare
credincios este cunoscut prin roadele lui spirituale.
Așa după cum un pom sănătos nu va produce roade
bolnave, infectate cu viermi șerpuitori, în același fel
adevăratul reformator nu va produce roade
deformate și întinate cu gustul neplăcut al egoismului.
„În viaţa în al cărei centru se află eul, nu poate
exista creștere sau fertilitate. Dacă L-ai primit pe
Hristos ca Mântuitor personal, trebuie să uiţi de eu și
să încerci să-i ajuţi pe alţii.”1
„‚Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce
multă roadă; căci, despărţiţi de Mine nu puteţi face
nimic.’ (Ioan 15:5). Când trăim prin credinţă în Fiul
lui Dumnezeu, roadele Duhului vor fi văzute în viaţa
noastră; nici una nu va lipsi.”2
Cu această făgăduinţă glorioasă înaintea noastră,
aceste prelegeri ar trebui bine cumpănite în fiecare
adunare și împărtășite și cu credincioșii izolaţi.
Sabatul din 23 iunie 2007 este pus deoparte ca zi de
rugăciune cu post. Duminică, 24 iunie, se va strânge
o colectă specială pentru promovarea noilor câmpuri
de lucru misionar din întreaga lume.
Să ne concentrăm din toată inima întregul efort
de a căuta să aducem roade bune în viaţa noastră
prin puterea harului Marelui Grădinar!

Însușiri
l

l
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Parabolele Domnului Hristos, pag. 67, 68 engl. (cap. 3: „Un fir
verde, apoi un spic”)
Hristos lumina lumii, pag. 676 engl. (cap. 73: „Să nu vi se
tulbure inima”).
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Îndelunga răbdare și bunătatea
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Blândeţea
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Editorial

Roada Duhului:
O creștere vizibilă în Isus Hristos

R

oada Duhului
este o manifestare
fizică a vieţii
transformate a
creștinilor. Ea constă în atribuţii
vizibile: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
blândeţea și înfrânarea. Acestea
nu sunt roade individuale din
care culegem și alegem, ci roada
Duhului este UN „fruct cu nouă
părţi” care înfăţișează o creștere
vizibilă în Hristos Isus. Acestea
sunt virtuţile pe care toţi creștinii ar trebui să le producă în
viaţa lor cu Isus Hristos.
Cu mulţi ani în urmă am
auzit o istorioară despre doi
fraţi gemeni. Uneori ei trebuia
să fie pedepsiţi și trimiși în camera lor pentru că făcuseră rele.
Însă această pedeapsă nu era
foarte eficientă deoarece chiar
lângă fereastra lor se afla un
pom fructifer bătrân. Ei se urcau
de pe geam pe acoperiș, apoi pe
crengi și coborau din pom, se
duceau pe câmp unde se jucau
o vreme și se întorceau, săreau
gardul din grădina din spate,
urcau în pom, intrau pe fereastră și nimeni nu știa că ei fuseseră plecaţi.
Într-o zi, l-au auzit pe tatăl
lor spunându-i mamei: „Dragă,
acest pom nu a mai făcut fructe
de ani de zile. O să-l tai mâine
dimineaţă.” Băieţii erau îngroziţi.
S-au gândit la un plan serios. În
acea noapte, s-au dus devreme

în dormitorul lor, au pus la un
loc toţi banii lor, au ieșit pe
fereastră, au coborât pe pom, și
s-au dus în oraș unde au cumpărat toate merele pe care le-au
găsit, și niște aţă neagră de bumbac. Întorși acasă, s-au apucat
să lege merele de fiecare creangă
a pomului la care puteau ajunge.
Apoi s-au dus să doarmă, și au
așteptat ca tatăl lor să se trezească a doua zi dimineaţa.
Tatăl s-a trezit și a mers afară.
Apoi se întoarse în casă strigând:
„Dragă! Dragă! S-a întâmplat
cel mai uimitor lucru pe care l-am
văzut vreodată! Acest pom care
nu a mai făcut fructe ani de-a
rândul, este plin de mere în
această dimineaţă! Trebuie să
vezi. Este plin cu mere mari,
roșii și zemoase. Nu pot să-mi
cred ochilor! Este păr!”
Nu este nevoie doar ca roadele să crească, ci roadele care
cresc în exterior sunt o reflectare
a naturii pomului. Merele cresc
în meri; perii fac pere. Iar roada
Duhului care crește în viaţa ta
este consecinţa naturii interioare.
Când Duhul Sfânt este primit
și Își începe lucrarea, roada va
începe să se manifeste în viaţă,
producând ceea ce în esenţă este
tocmai caracterul Domnului și
Mântuitorului Isus Hristos.
Cei care primesc sigiliul lui
Dumnezeu vor fi cei care nu au
fost numai curăţaţi și purificaţi,
ci acei care au fost locașul
Duhului Sfânt și, ca urmare, au
dat pe faţă în viaţa lor roada Sa.
În timp ce ne rugăm pentru
revărsarea ploii târzii, trebuie
să înţelegem că acest dar va fi

dat cu un scop special. Și va fi
dat numai celui a cărui viaţă se
distinge în mod clar prin
dragostea, bucuria, pacea,
răbdarea, bunătatea, facerea de
bine, credincioșia, blândeţea și
stăpânirea lui de sine. Roada
Duhului este dată unei persoane care rămâne în Viţă.
„Atunci când primiţi Duhul
lui Hristos, … veţi crește și veţi
aduce rod. Darurile Duhului se
vor coace în caracterul vostru.
Credinţa voastră va crește, convingerile voastre se vor adânci,
dragostea voastră va ajunge
desăvârșită. Veţi reflecta din ce
în ce mai mult asemănarea cu
Hristos în tot ceea ce este curat,
nobil și minunat.”1
„Hristos așteaptă cu o dorinţă arzătoare să fie dat pe faţă în
biserică. Când caracterul lui
Hristos va fi reprodus în mod
desăvârșit în poporul Său,
atunci El va veni ca să-i pretindă ca fiind ai Săi. Privilegiul
fiecărui creștin este nu numai să
aștepte, dar să și grăbească
venirea Domnului nostru Isus
Hristos (2 Petru 3:12 up). Dacă
toţi cei care mărturisesc numele
Său ar aduce roade spre slava
Sa, cât de repede s-ar semăna în
întreaga lume sămânţa evangheliei. Ultima mare recoltă ar fi
coaptă repede, iar Hristos ar
veni să adune grâul preţios.”2
Fie ca noi să creștem în roada
Duhului ca să putem grăbi secerișul și să fim gata pentru a
merge acasă.
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Referinţe:
1
2

Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pag. 32 engl.
Parabolele Domnului Hristos, pag. 69
engl. (cap. 3: „Un fir verde, apoi un spic”)
[Sublinieri adăugate].
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Vineri,

Dragostea
Compilare din scrierile lui
Ellen G. White

D
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ragostea
înseamnă
putere. Puterea
intelectuală și morală
sunt cuprinse în acest principiu
și nu pot fi separate de el. Puterea bogăţiei are tendinţa de a
corupe și de a distruge; puterea
forţei este tare ca să rănească;
dar, superioritatea și valoarea
iubirii curate constă în capacitatea ei de a face bine, și nimic
altceva decât bine. Orice se face
din iubire curată, oricât de mic
sau de neînsemnat ar fi în ochii
oamenilor, este întru totul roditor;
deoarece Dumnezeu privește
mai mult nu la cât a făcut cineva,
ci cu câtă iubire a făcut. Dragostea
este din Dumnezeu. Inima neconvertită nu poate da naștere, nici
nu poate produce această plantă
de origine divină, care trăiește și
înflorește numai unde domnește
Hristos.
Dragostea nu poate trăi fără
acţiune, și fiecare faptă o face să
crească, o întărește și o extinde.
Dragostea va câștiga victoria
atunci când argumentul și autoritatea sunt fără putere. Dragostea lucrează nu pentru câștig sau
răsplată; totuși, Dumnezeu a
rânduit ca un mare câștig să fie
rezultatul fiecărei lucrări făcute
din iubire. Prin natura ei, ea se
poate răspândi și este liniștită în
lucrarea ei, totuși puternică și
tare în scopul de a birui mari rele.
Ea înmoaie și transformă prin
influenţa ei, și va cuceri viaţa celui
păcătos și va influenţa inima lui
când toate celelalte mijloace s-au

dovedit a fi fără succes. Oriunde
este folosită puterea intelectului,
a autorităţii sau a forţei, iar dragostea nu este prezentă în mod
vădit, afecţiunile și voinţa acelora
la care căutăm să ajungem adoptă
o poziţie defensivă, de respingere,
iar puterea lor de rezistenţă se
mărește. Isus a fost Prinţul Păcii.
El a venit în lume ca să supună
împotrivirea și autoritatea faţă
de El. Putea să dispună de înţelepciune și putere, dar mijloacele pe
care le-a folosit ca să biruiască
răul au fost înţelepciunea și puterea dragostei.1

Ne lipsește dragostea?
Se poate ca cineva să aibă o
cunoștinţă a Scripturilor care nu-l
va face înţelept spre mântuire…
Cunoștinţa lui, începută cu ambiţie, este dusă mai departe în
mândrie; dar sufletul lui este
lipsit de iubirea divină, de blândeţea și smerenia lui Hristos…
’Roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credinţa, blândeţea, înfrânarea.’
Nici talentul, sau elocvenţa, nici
studiul egoist al Scripturilor nu
vor da naștere la dragoste faţă
de Dumnezeu, și nu vor duce la
conformarea cu chipul lui Hristos. Nimic altceva decât puterea
divină nu poate regenera inima
și caracterul omenesc și să umple
sufletul cu dragostea lui Hristos
care se va da pe faţă prin dragostea faţă de cei pentru care El a
murit.2
Pe Muntele Măslinilor, Domnul Isus a spus clar că ‚din pricina
înmulţiri fărădelegii, dragostea
celor mai mulţi se va răci.’
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(Matei 24:12). El vorbește despre
o clasă care a căzut de la o stare
înaltă de spiritualitate. Lăsaţi ca
astfel de declaraţii să pătrundă
în inimile voastre cu o putere
solemnă și cercetătoare. Unde
este râvna, consacrarea faţă de
Dumnezeu, care să corespundă
cu măreţia adevărului pe care
pretindem că-l credem? Dragostea faţă de lume, dragostea faţă
de un păcat îndrăgit, a dezvăţat
inima de dragostea pentru rugăciune și meditarea la lucrurile
sfinte. Se continuă cu servicii
religioase de formă; dar unde
este dragostea lui Isus? Spiritualitatea este aproape moartă. Se
va merge mai departe cu această
somnolenţă, această deteriorare
jalnică? Va pâlpâi și se va stinge
în întuneric candela adevărului
pentru că nu a fost umplută cu
untdelemnul harului?...
Părerea înaltă despre sine și
încrederea în sine ucid spiritualitatea. Eul este înălţat; se vorbește
despre el. O, dacă eul ar muri!
‚Eu mor în fiecare zi,’ a spus apostolul Pavel. Când această încredere în sine mândră și lăudăroasă și această îndreptăţire de
sine mulţumită pătrund în suflet,
nu mai este loc pentru Isus. Lui I
se acordă un loc inferior, în timp
ce eul se umflă de importanţa ce
i se acordă și umple întregul
templu al sufletului. Acesta este
motivul pentru care Dumnezeu
poate să facă atât de puţin pentru noi.3
Nu avem atât de multă nevoie
de edificii bisericești grandioase,
de închinători împodobiţi cu
haine scumpe care să fie pe
măsura bisericii; aceasta nu va
mișca nici un suflet spre împărăţia cerurilor. Etalarea nu va trezi
simţămintele gingașe care fac un
suflet să se apropie de altul.
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“Roada Duhului este dragostea” (Galateni 5: 22).
Avem nevoie de credinţă, ascultare, dragoste adevărată faţă de
Dumnezeu și omenire. Numai
aceasta va exercita influenţa de
origine divină care va mișca inimile oamenilor. În biserica noastră sunt aisberguri morale. Sunt
mulţi formaliști care pot face o
etalare impunătoare, dar nu pot
lumina ca lumini în lume. Dumnezeu privește cu o gingășie plină de îndurare asupra bisericii ai
cărei închinători, deși săraci și
neștiutori, sunt sinceri. Pot să fie
batjocoriţi și desconsideraţi de
lume, dar sunt iubiţi de Dumnezeu. Slava bisericii lui Dumnezeu se află în evlavia membrilor
ei, pentru că acolo se află ascunsă puterea lui Hristos. Influenţa
copiilor sinceri ai lui Dumnezeu
poate fi considerată că este de
mică valoare, dar ea se va face
simţită în timp și va fi descoperită cum este ea în realitate în
ziua răsplătirii. Lumina unui
adevărat creștin, care strălucește
în evlavie statornică, în credinţă
neșovăielnică, va dovedi lumii
care este puterea unui Mântuitor
viu. În urmașii Săi, Hristos va fi
descoperit ca un izvor de apă,
care va ţâșni în viaţa veșnică.
Deși puţin cunoscuţi de lume, ei
sunt recunoscuţi de Dumnezeu
ca poporul Său deosebit, vasele
Sale alese ale mântuirii, canalele
Sale prin care lumina să ajungă
în lume.4
În aceste zile de pe urmă,
când nelegiuirea este peste tot,
iar dragostea celor mai mulţi se
va răci, Dumnezeu va avea un
popor care să slăvească numele
Său, și să stea în picioare ca unii
care mustră nedreptatea. Ei sunt
un „popor deosebit”, care vor fi
credincioși legii lui Dumnezeu.5

Ce este dragostea adevărată?
‚Cine are poruncile Mele și le
păzește,’ a spus Isus, ‚acela Mă
iubește; și cine Mă iubește va fi
iubit de Tatăl Meu. Eu Îl voi iubi
și Mă voi arăta lui.’ (Ioan 14:21).
Aici, credinţa și faptele sunt îmbinate. Cel care iubește ascultă:
dragostea din
inimă
modelează
purtarea.
Când
Domnul
ne vorbește,
spunându-ne:
‚Mergi înainte’,
noi să nu stăm și să
vorbim despre greutăţi, ci să
ascultăm prompt, știind că Dumnezeu înţelege natura fiecărei
greutăţi.6
‚Trebuie să ai dragoste,’ este
strigătul ce se aude peste tot, în
special de la cei care mărturisesc
sfinţenia. Însă adevărata dragoste
este prea curată ca să acopere
păcatul nemărturisit. Cu toate că
trebuie să iubim sufletele pentru
care a murit Hristos, să nu facem
nici un compromis cu răul. Să nu
ne unim cu cel răzvrătit și să
numim aceasta dragoste. Dumnezeu cere de la poporul Său din
acest veac al lumii să stea în
picioare de partea dreptăţii la fel
de neclintit ca Ioan împotriva
rătăcirilor care nimicesc sufletul.
Apostolul învaţă că în timp
ce ar trebui să dăm pe faţă politeţe creștină suntem autorizaţi să
ne purtăm în termenii cei mai
clari cu păcatul și cu păcătoșii; și
că acest lucru nu este în dezacord
cu adevărata dragoste.7

Oriunde sufletul este unit cu
Hristos, acolo există dragoste.
Orice ar poseda caracterul, el
este lipsit de valoare fără dragoste, nu acea dragoste care este
moale, slabă, sentimentală, ci ca
dragostea care se află în inima
lui Hristos. Fără dragoste, orice
altceva nu are nici o valoare;
pentru că nu-L poate
reprezenta pe Hristos
care este dragoste.8
Dacă avem
dragostea lui
Hristos în sufletele noastre,
urmarea firească
va fi că avem toate
celelalte virtuţi –
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credinţa, blândeţea și înfrânarea; împotriva
‚acestor lucruri nu este lege.’
(Galateni 5:23). Legea lui Dumnezeu nu îi condamnă și nu îi
ţine în robie pe cei care au aceste
virtuţi; pentru că ei ascultă de
cerinţele legii lui Dumnezeu. Ei
sunt păzitori ai legii, și de aceea
ei nu se află sub robia legii.9

5

Cum putem cultiva o
dragoste mai adâncă?
Înainte de a-i judeca pe alţii,
prima noastră lucrare este să
veghem și să ne rugăm, ca să
pornim un război împotriva relelor din inima noastră prin harul
lui Hristos. Să stăm la umbra
crucii de pe Calvar, umilindu-ne
inimile, mărturisindu-ne păcatele,
și rugându-L stăruitor pe Domnul
să ne ierte defectele de caracter,
și să ne întărească dragostea faţă
de fraţii noștri. Dacă nu ne cercetăm inima în lumina adevărului
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.Iubirea lui Isus ... ne va determina să-i iertăm pe fraţii
noștri chiar și atunci când ne-au
adus vătămare.
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divin, iubirea de sine ne va orbi
ochii și vom avea o părere mult
mai bună despre noi decât are
Dumnezeu. Inima este nespus de
înșelătoare și deznădăjduit de
rea. Și stă scris: ‚Cine se încrede
în inima lui este un nebun.’
(Proverbele 28:26).10
O, de câtă nefericire am scăpa,
câte gânduri rele ar fi înăbușite,
dacă cei credincioși ar face lucrarea despre care Hristos a spus că
trebuie făcută pentru a împiedica
vorbirea de rău! Ne rugăm:
‚Iartă-ne păcatele, precum iertăm
și noi greșiţilor noștri.’ Ne facem
partea de a îndepărta orice piatră
de poticnire din calea picioarelor
fratelui nostru? Prea adesea
rugăciunile noastre sunt împiedicate de mândria inimii, de refuzul nostru de a ne mărturisi greșelile și de a îndepărta impresiile
greșite. Să nu uităm că rugăciunile noastre nu pot fi primite de
Dumnezeu atâta timp cât îngăduim ca un tovarăș de lucru să
ne înţeleagă greșit. Dacă nu
suntem vinovaţi de neînţelegerea
care există, putem poate, să dăm
o explicaţie care să îndepărteze
neînţelegerea. Dacă suntem răspunzători, dacă noi am lăsat o
impresie greșită în mintea unui
frate, ne aflăm sub obligaţia de a
face tot ce ne stă în putinţă pentru a îndepărta această impresie.
Cei suspicioși, care gândesc rău
de fraţii lor și îi vorbesc de rău, săși amintească faptul că ei fac munca murdară a diavolului. Toţi să
treacă peste micile diferenţe și

greșeli fără comentarii. Nu amplificaţi micile greșeli făcute de
cineva, ci gândiţi-vă la partea
bună din el. De fiecare dată când
ne gândim la greșeli sau vorbim
despre ele, ele devin mai mari.
Dintr-un mușuroi se face un
munte. Rezultatul este vrajba și
lipsa de încredere.
Aceste cuvinte se pot aplica
multora: ‚De ce vezi paiul din
ochiul fratelui tău, și nu te uiţi
cu băgare de seamă la bârna din
ochiul tău? Sau cum poţi zice
fratelui tău: ‚Lasă-mă să scot
paiul din ochiul tău.’ Și când
colo tu ai o bârnă într-al tău?...
Făţarnicule, scoate întâi bârna
din ochiul tău, și atunci vei
vedea deslușit să scoţi paiul din
ochiul fratelui tău.’ (Matei 7:3-5).
Atât de mare este necumpătarea în vorbire, încât Marele
Învăţător a dat multe instrucţiuni
cu privire la acest subiect. El a
dat învăţături speciale pentru
disciplinarea limbii. Studiaţi și
ascultaţi aceste învăţături. Opriţi
cuvintele aspre care, dacă ar fi
rostite, ar crea neînţelegeri și
înstrăinare. Rostiţi cuvinte care
să lege inimile, nu să le înstrăineze – cuvinte care să vindece,
nu să rănească. Când se ridică
probleme între membrii bisericii,
ele să fie clarificate înainte de
sosirea Sabatului. Fiecare membru
al bisericii ar trebui să privească
aceasta ca pe o datorie creștină.
‚Pacea lui Hristos… să
stăpânească în inimile voastre și
fiţi recunoscători.’ (Coloseni 3:15).
Sunteţi îngrijoraţi și nedumeriţi?
Înlăturaţi gunoiul care s-a adunat
în faţa ușii inimii, și deschideţi
ușa, invitându-L pe Isus să intre

și să rămână ca un oaspete de
vază. Aduceţi pace și mângâiere
în inimile voastre și ale altora.
Aceasta este cea mai binecuvântată lucrare misionară.
Domnul m-a instruit să spun
poporului Său: Lucraţi în vederea
desăvârșirii. Să nu faceţi nimic
care să nască în inimi nemulţumirea. Nu slujiţi vrăjmașului.
Biruiţi-vă înclinaţia de a găsi
greșeli și de a critica. Nu daţi
prilej celui a cărui plăcere este să
acuze. Amintiţi-vă, fraţii mei
iubiţi și surorile mele iubite, că
faceţi pe plac lui Satan și îl ajutaţi cu fiecare cuvânt pe care îl
rostiţi și care îi discreditează pe
alţii. Îmi doresc mult să urmaţi
instrucţiunile pe care le-a dat
Hristos. Când faceţi aceasta, El
vă va ajuta cu siguranţă să rezolvaţi greutăţile care există. El vă
va ajuta să nu creaţi neînţelegeri
prin amplificarea micilor greșeli.
Lumina pe care Domnul mi-a
dat-o este că El va binecuvânta
în mare măsură pe poporul Său,
dacă nu vor gândi și nu se vor
vorbi de rău unii pe alţii, ci vor
merge direct la cel pe care îl cred
greșit, și îi vor arăta greșeala
într-un mod amabil și plin de
milă. Fie ca Domnul să-i ajute pe
cei care au învăţat să critice, să
înveţe să nu mai gândească rău
și să nu vorbească decât cuvinte
bune – cuvinte de mângâiere și
vindecare. Atunci ei se vor bucura; pentru că au dovada că sunt
împreună lucrători cu Dumnezeu.
Hristos a iubit biserica, ‚și S-a
dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o cu botezul de apă prin Cuvânt, ca să înfăţișeze înaintea Lui această Biserică,
slăvită, fără pată, fără zbârcitură
sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.’ (Efeseni 5:25-27).
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Fraţi și surori, vă rog stăruitor să ascultaţi de aceste cuvinte,
pentru că ziua Domnului este
chiar lângă noi. Nu aveţi timp de
pierdut. Nu desconsideraţi cuvântul lui Dumnezeu pentru voi.
‚Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să
faceţi așa ca să nu fi primit în
zadar harul lui Dumnezeu. Căci
El zice: ‚La vremea potrivită te-am
ascultat, în ziua mântuirii, te-am
ajutat.’’ (2 Corinteni 6:1, 2).
Nu doriţi, ca servi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, să ascultaţi
de aceste cuvinte? Nu doriţi să
răspundeţi îndurării și milei lui
Dumnezeu și dragostei arătate
faţă de voi iubindu-vă unii pe alţii
așa cum v-a iubit Hristos?11

Aducând roade cerești
Este nevoie ca dragostea lui
Isus să fie adusă în legătură cu
vieţile noastre. Va avea o influenţă de supunere și îmblânzire a
inimii și caracterului nostru. Ne
va face să-i iertăm pe fraţii noștri
chiar dacă ne-au făcut rău.
Dragostea divină trebuie să curgă
din inimile noastre în cuvinte
blânde și fapte amabile unii faţă
de alţii. Roadele acestor fapte
bune vor atârna ca niște ciorchini
mănoși pe via caracterului. 12
Ascultarea faţă de toate poruncile lui Dumnezeu este urmarea sigură a dragostei supreme
faţă de Dumnezeu, și dragostei
faţă de aproapele nostru. Aceasta înseamnă creștinism. Avem
această dragoste? Hristos ne
întreabă pe fiecare: ‚Mă iubești?’
Putem răspunde din inimă:
‚Doamne, Tu știi toate lucrurile;
știi că Te iubesc’? Dacă Îl iubiţi
pe Isus, îl veţi iubi pe cel pentru
care Isus a murit. O, dacă toţi ar
privi la Isus și ar învăţa ce înseamnă dragostea! Curăţia și îndurarea
divină strălucesc din caracterul
Său. Blândeţea și umilinţa lui
Isus au făcut ca influenţa Lui să
aibă un miros plăcut printre cei

săraci, orfani, văduve și cei apăsaţi. O, cât de mulţi care mărturisesc că sunt creștini au nevoie
de cosorul lui Dumnezeu! Dacă
privind la Isus, standardul desăvârșit de caracter, nu ajung să-și
cunoască propriile defecte, se
vor înfumura când ajung la
prosperitate și vor expune cu
mândrie culorile lumii; luxul,
mândria și egoismul marchează
pașii lor. Ei caută comoditatea,
încearcă să câștige pentru sine în
detrimentul aproapelui lor. Și
continuă să meargă pe această
cale până când Gospodarul,
când vede ramurile neproductive, taie cu cosorul lui lujerii și
mlădiţele răzleţe. ‚Pe orice mlădiţă
care este în Mine și n-aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiţă
care aduce roadă, o curăţește, ca
să aducă și mai multă roadă.’
(Ioan 15:2) 13
Priviţi la Calvar până
când inima se topește în

faţa dragostei
uimitoare a Fiului lui
Dumnezeu. El nu a lăsat
nimic nefăcut pentru ca
omul să poată fi înălţat și
curăţit. Atunci, să nu-L
mărturisim? Îl va degrada
religia lui Hristos pe cel
care o primește? – Nu, nu
este nici o degradare a
călca pe urmele pașilor
Omului Calvarului.14
Preţuiţi mântuirea?
Preţuiţi marea jertfă care
s-a făcut pentru voi? Dacă
da, Dumnezeu să vă ajute
să vă lepădaţi de eu, și să
faceţi acest sacrificiu
pentru semenii voștri.
‚Iubiţi-vă unii pe alţii cum
v-am iubit Eu,’ a spus
Hristos. (Ioan
15:12). El a părăsit
slava și

splendoarea de care Se bucura în
cer. Nici una din acestea nu a
fost suficientă ca să-L reţină
acolo și să-L împiedice ca să nu
mai vină jos să te ridice pe tine.
Acum ești dispus să te angajezi
în lucrare cu toate energiile tale,
și să-i ajuţi pe semenii tăi muritori din jurul tău? Fie ca Dumnezeu să-ţi dea un spirit de jertfire
de sine. Dragostea – cât de
minunată este ea! Este legătura
desăvârșirii. Ce este aurul pe
care Martorul Credincios ne
sfătuiește să-l cumpărăm de la
El? Este credinţa îmbinată cu
dragostea. Credinţa ne conduce
la acţiune. Și ce este dragostea?
O grijă și preocupare gingașă
faţă de sufletele care pier. Credinţa și dragostea merg mână în
mână. Și, în general, biserica este
lipsită aproape cu desăvârșire de
această dragoste. Nu vom lucra
acum cu seriozitate ca să câștigăm înapoi această virtute? 15
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Sabat,

Bucuria și pacea
de F. Devai

C

8

uleg oamenii struguri din spini, sau
smochine din mărăcini?
Tot așa, orice pom bun face
roade bune, dar pomul rău face
roade rele.” Pomul nu alege niciodată ce roade să facă. Pomii buni
fac roade bune în mod natural.
Pomii răi fac roade rele în mod
natural. Pomii nici măcar nu aleg
câte fructe să crească pe crengile
lor. Ei pur și simplu fac fructe.
De fapt, „pomul bun nu poate
face roade rele, nici pomul rău
nu poate face roade bune.”
(Matei 7:16-18).
Fiecare om este asemenea
unui pom. Suntem fie „terebinţi
ai neprihănirii” (Isaia 61:3) sau
suntem „spini” (Judecători 9:15).
Dacă suntem pomi buni, atunci
aducem roade bune. Dacă suntem pomi răi, aducem roade rele.
Din fericire, noi putem alege ce
fel de pomi să fim. Dumnezeu ne
ajută să fim pomi buni.
Isus face ca aceste roade să
crească în noi. „După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la
sine, dacă nu rămâne în viţă, tot
așa, nici voi nu puteţi aduce roadă dacă nu rămâneţi în Mine. Eu
sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele.
Cine rămâne în Mine și în cine
rămân Eu, aduce multă roadă;
căci despărţiţi de Mine nu puteţi
face nimic.” (Ioan 15:4, 5).
Pavel vorbește despre aceeași
experienţă. Avem „trebuinţă, ca
unii, de scrisori de recomandare
către voi sau de la voi? Scrisoarea noastră de recomandare
sunteţi voi – o scrisoare scrisă pe

inimile noastre și cunoscută și
citită peste tot. Voi sunteţi o
scrisoare a lui Hristos încredinţată grijii noastre, scrisă nu cu
cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niște table
de piatră, ci pe table din inimi de
oameni.” (2 Corinteni 3:1-3,
traducerea Weymouth).
Dacă sunteţi un pom bun,
veţi aduce roade bune. Cum știţi
că aveţi roadele legăturii cu Isus?
Cum știţi că sunteţi o scrisoare a
lui Hristos scrisă de Duhul Său?
Privind la lumea din jurul
nostru, prea adesea ni se amintește, că, din fire, fiinţele omenești sunt rele de la cădere. De
fapt, ele au devenit niște fiinţe
foarte agitate și turbulente,
„pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele
din tinereţea lui.” (Genesa 8:21).
În loc de a urma Evanghelia,
vestea bună a mântuirii, care i-ar
aduce înapoi la Dumnezeu, ei s-au
îndepărtat tot mai mult de Creatorul lor. Ei ar fi trebuit să lase
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Duhul Sfânt să-i conducă înapoi
într-o stare în care ei ar fi radiat
pace, dar, prin supunerea faţă de
vrăjmaș, ei au pierdut stăpânirea
de sine și au dezvoltat o fire neascultătoare. Din această cauză
starea care predomină în lume
astăzi vorbește despre agitaţie,
freamăt și răscoală.
Dacă ne întoarcem privirea de
la lume și privim la poporul lui
Dumnezeu, la viaţa lor ca bise-rică
și familii, vedem că, într-o
oarecare măsură, atât bărbaţii, cât
și femeile, au fost afectaţi de spiritul lumii. Chiar și creștinii temători de Dumnezeu sunt influenţaţi
de spiritul de neliniște și de dobândire de câștig care predomină.
„Și faptele firii pământești
sunt cunoscute, și sunt acestea:
preacurvia, curvia, necurăţia,
desfrânarea, închinarea la idoli,
vrăjitoria, vrăjbile, certurile,
zavistiile, mâniile, neînţelegerile,
dezbinările, certurile de partide,
pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai
dinainte, cum am mai spus că cei
ce fac astfel de lucruri, nu vor
moșteni Împărăţia lui Dumne-
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“Roada Duhului este...bucuria, pacea” (Galateni 5: 22).
zeu. Roada Duhului, dimpotrivă,
este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioșia,
blândeţea și înfrânarea poftelor.”
(Galateni 5:19-23).
„Aceeași lege care a fost
săpată pe tablele de piatră este
scrisă de Duhul Sfânt pe tablele
inimii. În loc de a umbla de colo
până colo încercând să stabilim
propria noastră neprihănire, să
primim neprihănirea lui Hristos.
Sângele Său face ispășire pentru
păcatele noastre. Ascultarea Sa
este primită în dreptul nostru.
Atunci inima reînnoită de Duhul
Sfânt va aduce ‚roada Duhului.’”1
„Cei care vor deveni făpturi
noi în Hristos Isus vor aduce
roadele Duhului, ‚dragostea,
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioșia, blândeţea, înfrânarea’ (Galateni 5:22, 23). Ei nu vor
mai umbla după poftele din
trecut, ci, prin credinţă în Fiul lui
Dumnezeu, vor călca pe urmele
Sale, vor reflecta caracterul Său
și se vor curăţi după cum El
Însuși este curat. Lucrurile pe
care ei le urau cândva, le iubesc
acum, și lucrurile pe care le iubeau cândva, le urăsc. Cel mândru
și încrezător în sine devine blând
și smerit cu inima. Cel îngâmfat
și trufaș devine serios și cuviincios. Beţivul devine abstinent, cel
desfrânat, curat. Obiceiurile și
modele deșarte ale lumii sunt
lăsate deoparte. Creștinii nu vor
căuta ‚podoaba de afară’, ci ‚omul
ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând și liniștit
care este de mare preţ înaintea
lui Dumnezeu’ (1 Petru 3:3, 4).”2
Dorinţa lui Dumnezeu este
ca fiecare din noi să ne bucurăm
pe deplin de bucurie și pace, și
să înţelegem și să avem plinătatea roadei Duhului Sfânt în viaţa

noastră. Domnul nostru Isus a
spus în Ioan 15:11: „V-am spus
aceste lucruri pentru ca bucuria
Mea să rămână în voi, și bucuria
voastră să fie deplină”. Și din
nou: „Până acum nu aţi cerut
nimic în Numele Meu: cereţi și
veţi căpăta, pentru ca bucuria
voastră să fie deplină.” (Ioan
16:24). Când cel credincios se
află în prezenţa lui Dumnezeu și
în comuniune cu El prin rugăciune serioasă, există o deplinătate
a bucuriei și păcii. „Îmi vei arăta
cărarea vieţii; înaintea feţei Tale
sunt bucurii nespuse, și desfătări
veșnice în dreapta Ta.” (Psalmii
16:11).

Aveţi încredere în
Dumnezeu?
Ce se întâmplă dacă nu simţiţi această pace și bucurie, dacă
Îl iubiţi pe Isus și Îl primiţi, dar
nu experimentaţi roada legăturii
cu El?
„Există mulţi care, deși se
străduiesc să asculte de poruncile
lui Dumnezeu, au puţină pace sau
bucurie. Această lipsă din experienţa lor este urmarea faptului că
ei nu exercită credinţă. Ei umblă
ca pe un pământ sărat, o pustietate pârjolită. Ei pretind puţin, când
ar putea să ceară mult; fiindcă nu
este limită când este vorba de
făgăduinţele lui Dumnezeu. Unii
ca aceștia nu reprezintă în mod
corect sfinţirea care vine prin
ascultarea de adevăr. Domnul ar
dori ca toţi fiii și fiicele Sale să fie
fericiţi, plini de pace și ascultători. Prin exercitarea credinţei,
credinciosul intră în posesia
acestor binecuvântări. Prin credinţă, poate fi completată orice
lipsă a caracterului, poate fi curăţită orice mânjitură, poate fi corectată orice greșeală și poate fi
dezvoltată orice însușire aleasă.”3

„Cuvintele nu pot descrie
pacea și bucuria pe care le are cel
care Îl crede pe Dumnezeu pe
cuvânt. Încercările nu-l tulbură,
defăimările nu-l supără. Eul este
răstignit. Datoriile pot deveni
tot mai solicitante în fiecare zi;
dar el nu cade de oboseală;
pentru că el primește putere
egală cu nevoia lui.”4
„Există pace în credinţă, și
bucurie în Duhul Sfânt. Credinţa
aduce pace și încrederea în Dumnezeu aduce bucurie. Crede, crede!
spune sufletul meu, crede. Odihnește-te în Dumnezeu. El poate
să păstreze ceea ce i-ai încredinţat Lui. El te va face mai mult
decât biruitor prin Acela care
te-a iubit.”5

9

Sunteţi predaţi pe deplin lui
Dumnezeu?
„O slujire pe jumătate, iubind
lumea, iubind eul, iubind distracţiile frivole, fac ca slujitorul să fie
timid și temător; el Îl urmează pe
Hristos de la mare distanţă.
Slujirea lui Isus din inimă și de
bună voie produce o religie
însorită. Cei care Îl urmează pe
Hristos cel mai de aproape nu
sunt posomorâţi. În Hristos este
lumină, pace și bucurie pe vecie.
Avem nevoie mai mult de Hristos și mai puţin de deșertăciune
lumească, mai mult de Hristos și
mai puţin de egoism.”6
„Păcatul a nimicit pacea
noastră. Cât timp eul este nesupus, nu putem să găsim odihnă.
Nici o putere omenească nu
poate stăpâni patimile dominatoare. Suntem la fel de neajutoraţi cum au fost ucenicii pentru a
liniști furtuna înfuriată. Dar Cel
care a liniștit valurile agitate ale
Galileii va rosti cuvântul păcii
fiecărui suflet. Oricât de aprigă
ar fi furtuna, cei care se întorc
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„Pacea și odihna vor veni la tine când
aduci voinţa în supunere
faţă de voinţa lui
Hristos.”
Sunteţi tot timpul
nemulţumiţi?

10

către Isus cu strigătul: ‚Doamne,
izbăvește-ne’, vor găsi scăpare.
Harul Său, care împacă sufletul
cu Dumnezeu, liniștește lupta
patimii omenești, iar în dragostea
Sa inima se odihnește.”7
„Pacea și odihna vor veni la
tine când aduci voinţa în supunere faţă de voinţa lui Hristos.
Atunci, în inimă va conduce dragostea faţă de Hristos, aducând
în robie faţă de Mântuitorul
izvoarele ascunse ale acţiunii.”8
„În inima lui Hristos, unde
domnește armonie desăvârșită cu
Dumnezeu, există pace desăvârșită. El nu a fost niciodată înveselit de aplauze, și nici întristat
de dezaprobări sau dezamăgiri.
În mijlocul celei mai mari împotriviri și celui mai crud tratament,
El era tot plin de cutezanţă. Însă
mulţi dintre cei care mărturisesc
că sunt urmașii Săi au o inimă
neliniștită, tulburată, pentru că le
este teamă să se încreadă în
Dumnezeu. Ei nu se predau pe
deplin Lui; deoarece se dau
înapoi de la urmările pe care le
presupune o astfel de predare.
Dacă nu se predau, nu pot avea
pacea.”9
„Atâta timp cât alegem calea
ușoară a îngăduirii de sine și ne
este teamă de jertfirea de sine,
credinţa noastră nu se va întări
niciodată și nu putem cunoaște
pacea lui Isus, nici bucuria care
vine printr-o biruinţă conștientă.”10

„Nimic nu tinde să promoveze mai mult sănătatea trupului
și a sufletului nostru decât spiritul de mulţumire, recunoștinţă și
laudă. Este o datorie categorică
aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor și sentimentelor
de nemulţumire – o datorie tot
atât de mare ca aceea de a ne
ruga. Dacă suntem legaţi de cer,
cum putem merge ca un grup de
oameni care se jelesc, gemând și
plângându-se tot drumul până la
casa Tatălui nostru?
Acei care spun că sunt creștini, dar se plâng tot timpul, și
care cred că voioșia și fericirea
sunt păcat, nu au o religie adevărată. Cei care simt o plăcere sumbră în tot ce este trist în lumea
naturală, care aleg să privească la
frunzele moarte mai degrabă
decât să culeagă florile vii, care
nu văd nici o frumuseţe în înălţimile maiestuoase ale munţilor și
în văile înveșmântate în verde
proaspăt, care își închid simţurile
ca să nu mai audă glasul plin de
bucurie care le vorbește prin
natură, și care este plăcut și melodios pentru urechea care ascultă
– aceștia nu sunt în Hristos. Ei
culeg pentru sine tristeţe și întunecime când ar putea avea strălucire, chiar pe Soarele Neprihănirii răsărind în inimile lor cu
vindecare în razele Sale.”11
„Dumnezeu mi-a arătat că a
dat poporului Său să bea un pahar amar, pentru a-l curăţa și
lămuri. Este o înghiţitură amară,
iar ei o pot face mai amară prin
cârtire, plângeri și nemulţumiri.

Însă cei care o primesc în felul
acesta trebuie să mai soarbă încă
o dată fiindcă prima nu a avut
efectul dorit asupra inimii. Și,
dacă nici a doua nu-și face lucrarea, atunci ei trebuie să mai soarbă
o dată și încă o dată, până când
se va vedea efectul dorit, în caz
contrar, fiind nevoie să fie lăsaţi
mânjiţi, cu o inimă întinată. Am
văzut că acest pahar al amărăciunii poate fi îndulcit prin răbdare,
tolerare și rugăciune, și că va
avea efectul dorit asupra inimii
acelora care l-au primit astfel, iar
Dumnezeu va fi onorat și slăvit.
Nu este mic lucru să fii creștin și
să aparţii lui Dumnezeu și să fii
aprobat de El.”12

Aducând roade cu răbdare
„El aduce roade ‚cu răbdare’.
Nimeni din cei care Îl primesc pe
Dumnezeu nu este scutit de greutăţi și încercări; însă atunci când
vine necazul, adevăratul creștin
nu se tulbură, nu devine neîncrezător și deznădăjduit. Deși nu vedem
deznodământul clar al lucrurilor,
și nici nu putem discerne scopul
lucrărilor providenţei lui Dumnezeu, nu trebuie să ne pierdem
încrederea. Amintindu-ne de
îndurarea gingașă a Domnului,
ar trebui să aruncăm asupra Lui
grijile noastre și cu răbdare, să
așteptăm mântuirea Sa.”13

Împărtășiţi vestea bună cu
ceilalţi?
„Cuvintele prietenoase sunt
ca un fagure de miere, dulci
pentru suflet și sănătoase pentru
oase.” (Proverbele 16:24).
„‚Ferice de făcătorii de pace,
căci ei vor fi chemaţi fii ai lui
Dumnezeu.’ (Matei 5:9). Hristos
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este ‚Prinţul Păcii’ (Isaia 9:6), iar
misiunea Sa este de a restaura pe
pământ și în cer pacea pe care
păcatul a nimicit-o. ‚Fiindcă
suntem socotiţi neprihăniţi, prin
credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus
Hristos.’ (Romani 5:1). Oricine
consimte să renunţe la păcat și își
deschide inima faţă de dragostea
lui Hristos, are parte de această
pace cerească…
Urmașii lui Hristos sunt
trimiși în lume cu solia păcii.
Oricine care descoperă dragostea
lui Hristos prin influenţa liniștită
și involuntară a unei vieţi sfinte,
oricine, care prin cuvânt și faptă,
conduce pe un altul să renunţe la
păcat și să-și predea inima lui
Dumnezeu, este un făuritor de
pace.
‚Ferice de făcătorii de pace,
căci ei vor fi chemaţi fii ai lui
Dumnezeu.’ (Matei 5:9). Spiritul
păcii este dovada legăturii lor cu
cerul. Ei sunt învăluiţi de mireasma plăcută a lui Hristos. Parfumul
vieţii, frumuseţea caracterului
descoperă lumii faptul că ei sunt
copiii lui Dumnezeu. Oamenii
recunosc că ei au fost cu Isus.
‚Oricine iubește, este născut din
Dumnezeu.’ ‚Dacă n-are cineva
Duhul lui Hristos, nu este al Lui’;
ci ‚toţi cei ce sunt călăuziţi de
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai
lui Dumnezeu.’ (1 Ioan 4:7;
Romani 8:9, 14).”14

Creată și perpetuată prin har
„Singura putere care poate
crea sau perpetua adevărata pace
este harul lui Hristos. Când acesta
este sădit în inimă, va alunga
patimile rele care duc la ceartă și
vrajbă.”15
„Nu există nici o altă temelie
pentru pace decât aceasta. Harul
lui Hristos primit în inimă, supune
vrăjmășia; potolește cearta și
umple sufletul cu dragoste. Cel
care are pace cu Dumnezeu și cu
semenii lui nu poate fi făcut să se
simtă nenorocit. El nu va avea
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invidie în inimă; bănuielile rele
nu vor găsi loc acolo; ura nu
poate exista. Inima care este în
armonie cu Dumnezeu are parte
de pacea cerului și va răspândi
influenţa ei binecuvântată peste
tot. Spiritul păcii se va odihni ca
roua în inima obosită și tulburată
de lupta lumească.” 16
„Cei care Îl cred pe Hristos
pe cuvânt și își predau sufletul
ca să fie păstrat de El, își predau
viaţa conducerii Sale, vor afla pace
și liniște. Nimic din lume nu-i
poate întrista când Isus îi înveselește cu prezenţa Sa. În supunere
desăvârșită se află odihnă desăvârșită. Domnul spune: ‚Tu îl vei
ţine în pace desăvârșită pe cel a
cărui minte este mereu îndreptată spre Tine; fiindcă el se
încrede în Tine.’ (Isaia 26:3 engl).
Viaţa noastră poate părea încurcată; dar predându-ne înţeleptului Maestru Lucrător, El va scoate
de acolo o viaţă și un caracter
care va fi spre mărirea Lui. Iar
caracterul care exprimă slava –
caracterul – lui Hristos va fi primit în Paradisul lui Dumnezeu.
O omenire nouă va umbla cu El
în alb, pentru că sunt vrednici.”17
„Religia lui Hristos este
bucurie, pace și fericire.”18
Fie ca aceasta să fie experienţa noastră.
Amin!
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Duminică, 17 iunie 2007

Îndelunga răbdare și bunătatea
de W. Volpp
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L

upta dintre bine
și rău durează de mai
bine de 6.000 de ani și
fiecare din noi ia o anumită poziţie, fie de partea puterilor luminii
fie de partea puterilor întunericului. Pentru a ne face în stare să
luptăm cu biruinţă, Dumnezeu,
în marea Sa iubire, ne-a trimis pe
singurul Său Fiu ca să moară
pentru noi. Jertfa și îndelunga Sa
răbdare au făcut posibil ca toţi
cei care cred în El și fac voia
Tatălui să aibă viaţa veșnică. O
mică rămășiţă de biruitori, suflete
credincioase și drepte, vor fi în
împărăţie. Deși apăsaţi și atacaţi
de Satan, acești câţiva sunt gata
să preţuiască și să primească marea jertfă făcută pe Calvar. Dorinţa
Domnului este de a-i vedea în
împărăţia Sa unde, ca preoţi și
regi, ei vor arăta biruinţa pe care
au câștigat-o. În timp ce se află
pe pământ, acești credincioși evlavioși sunt angajaţi în lupta cea
bună a credinţei și în bătălia împotriva păcatului. Prin harul lui
Dumnezeu, această bătălie trebuie
să sădească puritatea caracterului
lui Hristos în aceia care sunt născuţi din nou. Și această naștere
din nou îi face în stare să aducă
roadele Duhului cu răbdare.
Roadele vor crește și se vor
coace numai dacă sunt prinse de
pomul viu care se hrănește continuu din seva primită din rădăcinile lui. Într-un mod asemănător, Hristos, prin Duhul Sfânt,
oferă „seva” care să dezvolte
maturitatea spirituală în noi.

Să fim deosebiţi de lume
într-un mod care să învioreze
Când ne gândim la îndelunga
răbdare și la bunătate, două
aspecte ale roadei Duhului, simţămintele noastre interioare și
adânci sunt atinse.
Despre cei 144.000, Ioan scrie:
„Aici este răbdarea sfinţilor care
păzesc poruncile lui Dumnezeu
și ţin mărturia lui Isus.” (Apocalipsa 14:12).

Cum întâmpinăm
încercările?
Apostolul Pavel ne îndeamnă
să exercităm răbdare. „Aveţi
nevoie de răbdare,” scrie el, „ca,
după ce aţi împlinit voia lui
Dumnezeu să puteţi căpăta ce
v-a fost făgăduit.” (Evrei 10:36).
Să faci voia lui Dumnezeu cu
răbdare și îndelungă răbdare,
înseamnă, să nu te împotrivești,
ci să accepţi mâna conducătoare
a Domnului, așa încât să poţi
primi făgăduinţele Sale. Iacov ne
amintește: „Fraţii mei, luaţi ca
pildă de suferinţă și de răbdare
pe proorocii, care au vorbit în
Numele Domnului. Iată, noi
numim fericiţi pe cei ce au
răbdat, aţi auzit vorbindu-se de
răbdarea lui Iov, și aţi văzut ce
sfârșit i-a dat Domnul, și cum
Domnul este plin de milă și de
îndurare.” (Iacov 5:10, 11).
Suferinţa omenească și răbdarea par să meargă împreună.
Când Iov a primit sfaturi de la
prietenii lui – sfaturi bazate pe
părerea lor personală – el și-a

controlat simţămintele și a dat
pe faţă răbdare. Atitudinea lui
Iov ar trebui să fie un exemplu
pentru noi. Faptul că de multe
ori trebuie să suferim este un
semn că arhivrăjmașul nostru
caută să ne nimicească. Însă, pe
de altă parte, încercările, de
asemenea, sunt îngăduite de
Domnul ca să ne pregătească
pentru cer.
Supunerea lui Iov faţă de
Dumnezeu, când a primit din
mâna Celui Atotputernic suferinţa plus pierderea copiilor lui
și a avutului său, este raportată
în Biblie ca să fie un exemplu
pentru noi. Însă cel mai mare
exemplu pentru noi se află în
Hristos. Putem vedea, în propriile
Sale cuvinte, cât de dureros era
pentru El să Se supună planului
de mântuire și să se ţină de el
până în ultima clipă. El S-a rugat:
„Tată, dacă nu se poate să se
îndepărteze de Mine paharul
acesta, fără să-l beau, facă-se
voia Ta!” (Matei 26:42).
Predându-Se Tatălui, Isus a
rostit această rugăminte de trei
ori, rugându-Se pentru putere și
răbdare ca să poată îndura orice
urma să vină asupra Lui. În același fel, apostolul Petru ne invită
pe fiecare din noi: „Daţi-vă toate
silinţele, ca să uniţi cu… răbdarea, evlavia.” (2 Petru 1:5, 6).
Când Îl admirăm pe Dumnezeu pentru răbdarea și îndelunga
Sa răbdare, El dorește să dezvolte
aceste caracteristici în noi. Cum
le putem învăţa? De obicei,
atunci când o persoană locuiește
singură, face totul așa cum
dorește. Și această persoană este
foarte răbdătoare și îndelung
răbdătoare, atâta timp cât nu
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“Roada Duhului este...îndelunga răbdare și bunătatea”
devine nemulţumită de sine.
Până când nu vine în contact cu
alţii, ale căror dorinţe trebuie să
le respecte ca pe ale sale, nu arată
cât de nerăbdătoare, iritabilă sau
irascibilă poate fi. Însă astfel de
situaţii ne oferă ocazia să vedem
cum suntem.
Apostolul Pavel spune: „Pe
voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă cercaţi-vă. Nu recunoașteţi voi că
Isus Hristos este în voi? Afară
numai dacă sunteţi lepădaţi.”
(2 Corinteni 13:5). Dacă întrebăm
pe cineva: „Ești răbdător?” se poate ca acea persoană să nu dea un
răspuns corect. Dar dacă îl întrebăm pe vecinul lui, răspunsul
s-ar putea să fie mai aproape de
adevăr. Întrucât cunoașterea de
sine (cunoștinţa pe care o are
cineva despre propriul caracter)
este înșelătoare, Dumnezeu l-a
făcut pe om o fiinţă socială.

Unde învăţăm răbdarea și
îndelunga răbdare?
Primul nostru cerc social este
familia – tata, mama, fraţii și
surorile. Acesta este locul unde
virtuţile creștine trebuie să fie
imprimate în copii și unde părinţii
au nevoie de multă răbdare. Aici
părinţii trec printr-o experienţă
care să aibă ca rezultat binecuvântări pentru ei. Aici, ei au
ocazie să dea pe faţă stăpânire de
sine ori de câte ori irascibilitatea
lor ameninţă să-și ridice capul. În
viaţa de familie, ei au cea mai
bună ocazie să înţeleagă răbdarea lui Dumnezeu cu noi. Cercul
familiei este primul mediu unde
dăm pe faţă răbdare. Și acesta
este probabil cel mai greu loc.
Mulţi dau dovadă de răbdare în
societate, pentru că știu că acolo
ar avea de suferit imediat urmările
nerăbdării lor. De aceea, haideţi

să cultivăm stăpânirea de sine în
familia noastră, dând pe faţă răbdare în relaţiile noastre cu cei
dragi. Chiar și atunci când suntem provocaţi la maximum,
putem totuși, prin harul lui
Dumnezeu, să ne împotrivim vrăjmașului și să ne menţinem calmul.
Aceasta este o mare biruinţă.

Îngăduinţa reciprocă în
relaţia de căsătorie
„Trebuie să avem Spiritul lui
Dumnezeu, sau niciodată nu o să
putem avea armonie în familie…
Dacă unul greșește, celălalt va
exercita îngăduinţă asemenea lui
Hristos și nu se va îndepărta cu
răceală.
Nici soţul, nici soţia nu ar
trebui să încerce să exercite asupra
celuilalt un control arbitrar. Să
nu încercaţi să-l siliţi pe celălalt
să cedeze dorinţelor voastre. Nu
puteţi face astfel și să vă bucuraţi
încă de dragostea celuilalt. Fiţi
buni, răbdători, îngăduitori, atenţi
și curtenitori, prin harul lui
Dumnezeu puteţi izbuti să vă
faceţi unul pe altul fericit, așa
cum aţi promis prin legământul
căsătoriei.” 1
„Acela care dă pe faţă un
spirit de gingășie, îngăduinţă și
dragoste va vedea că același
spirit va fi răsfrânt asupra lui.” 2

(Galateni 5: 22).

fericire asemuit cu cerul. Membrii familiei nu au toţi același fel
de caracter, și vor exista multe
ocazii de exersare a răbdării și
îngăduinţei.” 3
„Taţii și mamele pot învăţa
despre propriile lor caractere din
copiii lor. Adesea, ei pot citi lecţii
umilitoare când văd propriile lor
imperfecţiuni reproduse în fiii și
fiicele lor. Când caută să reprime și să corecteze în copiii lor
tendinţe ereditare spre rău,
părinţii ar trebui să cheme în
ajutorul lor răbdarea dublă,
perseverenţa și iubirea.”4
„Părinţii iubesc prea mult
comoditatea și plăcerea ca să
facă lucrarea încredinţată lor de
Dumnezeu în viaţa lor de familie.
Noi nu am vedea răul teribil care
există printre tinerii de astăzi
dacă ei i-ar fi educat acasă așa
cum ar fi trebuit. Dacă părinţii ar
face lucrarea încredinţată lor de
Dumnezeu și i-ar învăţa pe copiii
lor stăpânirea de sine, jertfirea
de sine și autocontrolul, atât prin
cuvânt, cât și prin exemplu, ar
afla că, în timp ce ei căutau să-și
facă datoria, așa încât să primească
aprobarea lui Dumnezeu, ei au
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Răbdare în educarea copiilor
Părinţii să caute ca, în propriul lor caracter și în viaţa lor de
familie, să ilustreze dragostea și
bunătatea Tatălui ceresc. Căminul să fie plin de soare. Acest
lucru va fi mult mai preţios pentru copiii voștri decât pământurile și banii. Dragostea din cămin
să fie ţinută vie în inima lor, ca să
poată privi înapoi la căminul copilăriei lor ca la un loc de pace și
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Adevărata bunătate este un giuvaer de mare
preţ în ochii lui Dumnezeu.
învăţat lecţii preţioase în școala
lui Hristos. Ei au învăţat răbdarea, îngăduinţa, dragostea și
blândeţea; și acestea sunt tocmai
lecţiile pe care ei trebuie să-i
înveţe pe copiii lor.”5
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Rolul părinţilor și al copiilor
Într-adevăr, părinţii joacă un
rol important în educarea copiilor lor. Dacă, prin harul lui Dumnezeu, au un spirit de bunătate,
ei pot exercita o influenţă
puternică asupra copiilor lor.
Exemplul bun așezat înaintea lor,
care îi face fericiţi, este o lecţie pe
care copiii lor o învaţă ușor.
Părinţii ursuzi și posaci nu
vor putea niciodată să creeze în
cămin o atmosferă sănătoasă.
Aceasta este lucrarea unui tată și
a unei mame bune. În prezenţa
acestei roade a Duhului (și anume, bunătatea, gingășia, prietenia) nu va exista ură sau invidie,
nici ceartă sau jignire. Spiritul de
bunătate îi va uni pe toţi membrii
familiei. Regele David s-a rugat:
„Tu îmi dai scutul mântuirii
Tale și ajung mare prin bunătatea
Ta.” (2 Samuel 22:36).
„Trebuie să-L reprezinţi pe
Hristos în blândeţea, bunătatea și
dragostea Sa.
Adevărata bunătate este un
giuvaer de mare preţ în ochii lui
Dumnezeu.
Nouă ne lipsește spiritul de
bunătate. Nu putem trăi cum
trebuie în cercul familiei fără el.
Pentru a-i putea stăpâni pe copiii
noștri așa cum ar trebui, trebuie
să dăm pe faţă un spirit de
bunătate, blândeţe și îndelungă
răbdare. Nu dorim să avem un

spirit cicălitor, iritabil, aspru.
Dacă îi învăţăm să aibă un spirit
de bunătate, și noi trebuie să
avem un spirit de bunătate; …
dacă dorim ca ei să dea pe faţă
un spirit de iubire faţă de noi,
trebuie să dăm pe faţă un spirit
iubitor și de bunătate faţă de ei.
Însă în același timp, să nu existe
nici o slăbiciune sau îngăduinţă
neînţeleaptă din partea părinţilor.
Mama trebuie să fie fermă și
hotărâtă. Ea trebuie să fie neclintită ca o stâncă, și să nu se abată
de la ce este drept. Legile și
regulile ei ar trebui împlinite tot
timpul și în toate împrejurările,
totuși ea poate face aceasta cu
toată blândeţea și bunătatea…
Chiar expresia feţei are o
influenţă spre bine sau spre
rău… [Dacă cineva] are din plin
dragostea lui Hristos, el va da pe
faţă politeţe, amabilitate, consideraţie gingașă faţă de sentimentele altora, și va transmite celor
cu care vine în legătură, prin
faptele sale de dragoste, un sentiment fericit, de mulţumire și
gingășie. Se va dovedi că el trăiește pentru Isus. El poate spune
Domnului: ‚…ajung mare prin
bunătatea Ta.’”6
Bunăvoinţa merge mână în
mână cu compasiunea, care
înseamnă a simţi cu ceilalţi, a-i
înţelege, și a împărtăși simţămintele și necazurile altora. Acest
lucru îi va influenţa pe toţi
membrii familiei dacă părinţii
manifestă bunătate în relaţiile lor
unul cu altul. Bunăvoinţa este
asociată și cu respectul. Acolo
unde predomină această atitudine, copiii vor arăta mare respect faţă de cei iubiţi, și anume
faţă de tata și mama, supunânduse la cerinţele poruncii a cincea
din Decalog.

Bunăvoinţă, bunătate și
prietenie faţă de toţi
Acolo unde traducerea
engleză a Bibliei folosește
cuvintele „bunăvoinţă” sau
„bunătate” (Galateni 5:22),
traducerea lui Luther spune
„prietenie”.
Prietenia este un simţământ
și o purtare prietenoasă, atitudinea unui prieten, sau dorinţa
de a fi prieten. Atitudinea noastră faţă de un prieten este diferită
de felul cum acţionăm faţă de
străini. Cu prietenii avem relaţii
mult mai apropiate decât cu alţii.
„Prietenul adevărat iubește
oricând, și în nenorocire ajunge
ca un frate.” (Proverbele 17:17).
„Cine are prieteni trebuie să
se arate prietenos; există un prieten care ţine mai mult la tine
decât un frate.” (Proverbele 18:24).
„Nu este dragoste mai mare
decât să-și dea cineva viaţa pentru
prietenii săi.” (Ioan 15:13).
Faptul că Hristos ne numește
prietenii Săi este foarte semnificativ: El ne-a descoperit lucrurile
pe care le-a auzit de la Tatăl
(Ioan 15:15) și ne-a dezvăluit
principiul care a motivat planul
de mântuire – faptul că atât de
mult ne-a iubit Dumnezeu când
eram încă vrăjmașii Săi, încât a
trimis pe singurul Său Fiu ca să
moară pentru noi (Romani 5:10;
Ioan 3:16).
Amabilitatea în adevăratul
sens al cuvântului este adânc
înrădăcinată în Fiinţa Supremă.
Această calitate specială, care
este expresia adevăratei dragoste
(„Dumnezeu este dragoste” – 1
Ioan 4:8) nu este ceva natural la
oameni. Prin har, noi o primim
de la Dumnezeu, Izvorul; și continuă să crească când o cultivăm
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în „solul” dragostei în inima
noastră prin ascultarea de călăuzirea Duhului Sfânt.

Respect faţă de patroni
„Toţi cei care sunt sub jugul
robiei, să socotească pe stăpânii
lor vrednici de toată cinstea, ca
Numele lui Dumnezeu și învăţătura să nu fie vorbite de rău.”
(1 Timotei 6:1).

Respect faţă de autorităţi
„Fiţi supuși oricărei stăpâniri
omenești, pentru Domnul; atât
împăratului, ca înalt stăpânitor,
cât și dregătorilor, ca unii care
sunt trimiși de el să pedepsească
pe făcătorii de rele și să laude pe
cei ce fac bine.” (1 Petru 2:13, 14).

Respect faţă de slujitorii
Domnului
„Presbiterii, care cârmuiesc
bine, să fie învredniciţi de îndoită
cinste, mai ales cei ce se ostenesc
cu propovăduirea și cu învăţătura,
pe care o dau altora.” (1 Timotei
5:17).
„Istoria lui Ioan ne oferă o
ilustrare izbitoare a felului în
care Dumnezeu îi poate folosi pe
lucrătorii în vârstă. Atunci când
Ioan a fost exilat pe insula Patmos,
erau mulţi care credeau că el
slujise destul, crezându-l o trestie
bătrână și frântă, gata să cadă
oricând. Însă Domnul a văzut că
este potrivit să-l mai folosească
încă …
Faţă de cei al căror interes în
viaţă a fost legat de lucrarea lui
Dumnezeu trebuie să se cultive
cea mai gingașă consideraţie.
Acești lucrători în vârstă au stat
în picioare credincioși în mijlocul
furtunii și încercării. Poate că
sunt neputincioși, slăbiţi, dar ei
încă mai au talente care îi califică
să ocupe locul lor în cauza lui
Dumnezeu.”7

„Domnul dorește ca lucrătorii
mai tineri să câștige înţelepciune,
putere și maturitate prin asocierea lor cu lucrătorii în vârstă care
au fost păstraţi pentru lucrare.
Bărbaţii mai tineri să-și dea seama
că, prin faptul că au printre ei
astfel de lucrători, sunt foarte
favorizaţi. Ei să arate mult respect
pentru cei cu părul cărunt, care
au o îndelungă experienţă în
dezvoltarea lucrării. Să le dea un
loc de onoare în consiliile lor.
Dumnezeu dorește ca aceia care
au venit la adevăr mai de curând
să ia seama la cuvintele acestea.”8

Milă faţă de văduve, orfani
și de cei suferinzi
„Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu,
Tatăl nostru, este să cercetăm pe
orfani și pe văduve în necazurile
lor și să ne păzim neîntinaţi de
lume.” (Iacov 1:27).

Grija faţă de cei alungaţi și
rătăcitori
Creștinul prietenos poate să-i
ajute pe mulţi oameni abătuţi și
apăsaţi. În timp ce Păstorul cel
Bun caută oaia pierdută, ar trebui să ajutăm oaia pierdută să-L
găsească pe Păstor. Dacă, iubite
frate și iubită soră, arătaţi unui
suflet rătăcit calea către Mântuitorul, mare vă va fi bucuria când
îl veţi întâlni în curţile cerului.
Printre cei răscumpăraţi va fi o
bucurie de nedescris.
„Apropiaţi-vă de marea
Inimă a iubirii mângâietoare și
lăsaţi ca acel curent al împreunei
simţiri divine să curgă din inima
voastră în inimile altora. Blândeţea și mila pe care Isus le-a descoperit în viaţa Sa preţioasă să fie
un exemplu pentru noi al felului
în care ar trebui să-i tratăm pe
semenii noștri, în special pe cei
care sunt fraţii noștri în Hristos.
Mulţi au slăbit și s-au descurajat

în marea luptă a vieţii, pe care un
singur cuvânt amabil de îmbărbătare și încurajare i-ar întări să
biruiască. Niciodată, niciodată să
nu ajungeţi necruţători, reci,
neînţelegători și aspri. Niciodată
să nu pierdeţi ocazia de spune un
cuvânt de încurajare și care să
inspire speranţă. Nu putem
spune cât de departe pot ajunge
cuvintele noastre amabile,
eforturile noastre ca cele ale lui
Hristos de a ușura poverile. Cel
rătăcit nu poate fi recâștigat
decât printr-un spirit de blândeţe,
bunătate și iubire gingașă.”9
„Blândeţea, gingășia, îngăduinţa, îndelunga răbdare, a nu fi
ușor de provocat, a suferi toate
lucrurile, a nădăjdui totul, și a
îndura totul – acestea sunt roadele care cresc în pomul preţios
al dragostei, care este de obârșie
cerească. Acest pom, dacă este
îngrijit, se va dovedi peren. Ramurile lui nu se usucă, frunzele lui
nu se veștejesc. Este nemuritor,
veșnic, udat continuu de roua
cerului.”10
Domnul dorește să ne ajute
așa încât roadele Duhului să
crească și să se maturizeze pe
deplin în viaţa noastră pentru
grânarul ceresc. Secerișul nu este
departe.
„Gustaţi și vedeţi ce bun este
Domnul! Ferice de omul care se
încrede în El.” (Psalmii 34:8).
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Căminul adventist, pag. 106.
Idem., pag. 108.
Patriarhi și profeţi, pag. 176 engl. (cap.
15: „Căsătoria lui Isaac”).
Căminul adventist, pag. 158.
Îndrumarea copilului, pag. 62.
My Life Today, pag. 53.
Istoria faptelor apostolilor, pag. 572, 573
engl. (cap. 72: „Patmos”).
Testimonies, vol.7, pag. 289 engl. (cap.
„Lucrătorii, pionierii noștri înaintaţi în
vârstă”).
Idem., vol. 5, pag. 612, 613 engl. (cap.
„Iubirea faţă de cei greșiţi”).
Idem., vol. 2, pag. 134, 135 engl. (cap.
„Iubirea adevărată”).

P Ă Z I TO R U L A D E V Ă R U L U I * S Ă P T Ă M Â N A D E R U G Ă C I U N E * 1 5 - 2 4 I U N I E 2 0 0 7 * E D I Ţ I E S P E C I A L Ă

Miercuri, 20 iunie 2007

Bunătatea*
de J. Moreno
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O

, cât de mare este
bunătatea Ta, pe
care o păstrezi pentru cei ce se tem de
Tine, și pe care o arăţi celor ce se
încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmii 31:19).
„Gustaţi și vedeţi ce bun este
Domnul! Ferice de omul care se
încrede în El.” (Psalmii 34:8).
Bunătatea este a șasea dintre
roadele Duhului Sfânt. Bunăvoinţa, blândeţea, dragostea și curtenia sunt adesea considerate
sinonime cu bunătatea și de aceea
sunt asociate cu această roadă a
Duhului.

Bunătatea lui Dumnezeu
Când Moise L-a rugat fierbinte pe Dumnezeu să-i arate slava
Sa, la rugămintea lui s-a răspuns
cu următoarele cuvinte: „Voi face
să treacă pe dinaintea ta toată
bunătatea Mea, și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu
Mă îndur de cine vreau să Mă
îndur și am milă de cine vreau să
am milă!’… Domnul S-a pogorât
într-un nor, a stătut acolo lângă
el și a rostit Numele Domnului.
Și Domnul a trecut pe dinaintea

lui și a strigat: ‚Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de
îndurare și milostiv, încet la mânie,
plin de bunătate și credincioșie.’”
(Exodul 33:19- 34:5, 6).
Apostolul întreabă: „Sau dispreţuiești tu bogăţiile bunătăţii,
îngăduinţei și îndelungei Lui
răbdări? Nu vezi tu că bunătatea
lui Dumnezeu te îndeamnă la
pocăinţă?” (Romani 2:4).
„Uită-te dar la bunătatea și
asprimea lui Dumnezeu: asprime
faţă de cei ce au căzut și bunătate
faţă de tine, dacă nu încetezi să
rămâi în bunătatea aceasta.”
(Romani 11:22).
Psalmul 136 conţine 26 de
versete care proslăvesc marea
bunătate a lui Dumnezeu, care
trebuie vestită fiecărei fiinţe vii
de pe faţa pământului. Această
bunătate îi călăuzește pe copiii
lui Dumnezeu în toate împrejurările, pentru că dragostea lui
Dumnezeu este veșnică.

Bunătatea lui Hristos
În Sfânta Scriptură, Hristos
este numit „Păstorul cel Bun”
care are grijă de turma Sa. Păstorului cel bun nu-i este teamă să
facă sacrificii. Pe El nu-l îngrijorează timpul; la orice oră din zi și
din noapte, el este gata să se
îngrijească de nevoile oilor lui.
Păstorul cel bun găsește cele mai
bune pășuni pentru turma lui,
indiferent de ce sacrificiu ar cere
aceasta din partea lui. Păstorul
cel bun se identifică cu fiecare
din oile sale și le cunoaște pe
fiecare pe nume.
„Hristos, Păstorul ceresc, are
grijă de turma Sa care este răspândită în întreaga lume. El ne cunoaște pe fiecare pe nume. El știe
chiar și casa în care locuim, și
numele fiecărui locatar. El se
îngrijește de fiecare ca și cum nu
ar mai fi nimeni altcineva în
întreaga lume.
Păstorul mergea înaintea
oilor lui și înfrunta toate primejdiile. El dădea peste fiare sălbatice și peste tâlhari. Uneori, păstorul era omorât în timp ce își
păzea turma.

*(N. tr: În versiunea King James,
Galateni 5:22 folosește în dreptul termenului
din limba română „facerea de bine”, cuvântul
„goodness” care se traduce prin bunătate,
blândeţe, mărinimie, generozitate. Deși
aceeași noţiune – bunătate – a fost dezbătută
în prelegerea anterioară, din considerente
lingvistice și în această prelegere vom folosi
ca traducere a termenului „goodness”
cuvântul ‚bunătate’.)
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“Roada Duhului este... bunătatea” (Galateni 5: 22).
În același fel, Păstorul păzește
turma ucenicilor. El a mers înaintea noastră. El a trăit pe pământ,
așa cum trăim și noi. A fost copil,
tânăr și bărbat. El l-a biruit pe
Satan și toate ispitele lui, ca și noi
să putem birui.
El a murit ca să ne mântuiască. Deși acum este în ceruri, El
nu ne uită nici o clipă. El va păstra
fiecare oaie în siguranţă. Nici una
din cele care Îl urmează nu poate
fi luată de marele vrăjmaș.”1
Cea mai mare dovadă a dragostei și bunătăţii lui Isus a fost
descoperită pe crucea de la Calvar.
„Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, încât a dat pe
singurul Său Fiu pentru ca oricine
crede în El să nu piară ci să aibă
viaţă veșnică.” (Ioan 3:16).
Hristos S-a „identificat pe Sine
cu interesele noastre, Și-a dezvelit
pieptul pentru lovitura morţii, a
luat vina omului și pedeapsa ei,
și a adus lui Dumnezeu o jertfă
deplină în favoarea omului. Prin
ispășirea aceasta, El are putere să
ofere omului o neprihănire desăvârșită și mântuirea deplină.
Oricine crede în El ca Mântuitor
personal nu va pieri, ci va avea
viaţă veșnică.”2
„Mulţumește lui Dumnezeu
pentru darul iubitului Său Fiu și
roagă-te ca El să nu fi murit în zadar
pentru tine. Duhul te invită astăzi.
Vino cu toată inima ta la Isus, și
poţi pretinde binecuvântarea Sa.”3
„Moartea lui Hristos dovedește
marea dragoste a lui Dumnezeu
pentru oameni. Este garanţia
mântuirii noastre. Îndepărtarea
crucii de la creștin ar fi asemenea
ștergerii soarelui de pe cer. Crucea
ne aduce aproape de Dumnezeu,
împăcându-ne cu El. Cu mila plină de îndurare a dragostei unui

tată, Iehova privește la suferinţa
pe care a îndurat-o Fiul Său ca să
salveze omenirea de la moartea
veșnică, și ne primește în Cel Iubit.
Fără cruce, omul nu ar putea
să se unească cu Tatăl. De ea
depinde orice nădejde a noastră.
De la ea strălucește lumina dragostei Mântuitorului, și când la
piciorul crucii păcătosul privește
în sus la Cel care a murit ca să-l
mântuiască, se poate bucura cu o
bucurie deplină, deoarece păcatele
lui au fost iertate. Îngenunchind
în credinţă la cruce, el a ajuns la
cel mai înalt loc pe care îl poate
atinge omul.”4

Bunătatea Duhului Sfânt
Psalmistul s-a rugat: „Învaţă-mă
să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să
mă călăuzească pe calea cea
dreaptă.” (Psalmii 143:10).
De ce? „Căci roada Duhului
stă în orice bunătate, în neprihănire și adevăr.” (Efeseni 5:9 engl.).
„Și tot astfel, și Duhul ne ajută
în slăbiciunea noastră: căci nu
știm cum trebuie să ne rugăm.
Dar însuși Duhul mijlocește pentru
noi cu suspine negrăite. Și Cel ce
cercetează inimile știe care este
năzuinţa Duhului; pentru că El
mijlocește pentru sfinţi după voia
lui Dumnezeu.”(Romani 8:26, 27).
„Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, și sună
astfel: ‚Lucrul acesta nu se va
face nici prin putere, nici prin
tărie, ci prin Duhul Meu – zice
Domnul oștirilor.” (Zaharia 4:6).
Isus a explicat că „Mângâietorul, adică Duhul adevărului, pe
care-L va trimite Tatăl, în Numele
Meu, vă va învăţa toate lucrurile
și vă va aduce aminte de tot ce
v-am spus Eu.” (Ioan 14:26).

„Căci Duhul Sfânt vă va
învăţa chiar în ceasul acela ce va
trebui să vorbiţi.” (Luca 12:12).
Duhul Sfânt a jucat un rol
important în viaţa oamenilor de
la începutul lumii – și acest lucru
se va întâmpla până la împlinirea
finală a planurilor bune ale lui
Dumnezeu pentru omenire.
„Duhul Sfânt era cel mai măreţ
dintre toate darurile pe care El le
putea cere de la Tatăl Său pentru
înălţarea poporului Său. Duhul
avea să fie dat ca un agent de
înviorare, și fără acesta jertfa lui
Hristos ar fi fost fără folos.
Puterea răului se întărise de-a
lungul secolelor, și era uimitor
cât de mult erau oamenii supuși
acestei robii satanice. Păcatului i
se putea opune rezistenţă și putea
fi biruit numai prin acţiunea
puternică a celei de-a Treia Persoane a Dumnezeirii, care nu
venea cu o energie schimbată, ci
în plinătatea puterii divine.”5
„Când omul se golește cu
totul de eu, când toţi dumnezeii
falși sunt alungaţi din suflet,
locul liber este umplut de revărsarea Duhului lui Hristos. Acesta
are credinţa care curăţă sufletul
de întinăciune. El se supune
Duhului, ia aminte la lucrurile
Duhului. El nu se încrede în sine.
Hristos este totul în tot. El primește cu umilinţă adevărul care
este dezvăluit continuu, și dă
Domnului toată slava, spunând:
‚Dumnezeu ni le-a descoperit
prin Duhul Său.’ (1 Corinteni 2:10).
Duhul care descoperă, lucrează de asemenea în el și roadele
neprihănirii. Hristos este în el ‚un
izvor de apă care va ţâșni în viaţa
veșnică’ (Ioan 4:14). El este o
mlădiţă din Adevărata Viţă, și
aduce ciorchini de roade bogate
spre slava lui Dumnezeu. Care
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“Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eștiDumnezeul
meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzesască pe calea
favorurile pe care le-am primit
cea dreaptă!” (Ps. 143:10)
de la alţii, și urmărind ocazii de
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este caracterul roadei aduse –
roada Duhului este ‚dragostea’
nu ura; ‚bucuria’, nu nemulţumirea și murmurarea; ‚pacea’, nu
iritarea, îngrijorarea și încercările
produse de om singur. Este ‚îndelunga răbdare, bunătatea, facerea
de bine, credincioșia, blândeţea,
înfrânarea.’ (Galateni 5:22, 23).”6
„Cei care au acest Spirit vor fi
lucrători zeloși cu Dumnezeu…
Ei rostesc cuvinte cu înţeles plin,
și din vistieria inimii scot lucruri
curate și sfinte conform cu exemplul lui Hristos.”7

Bunătatea copiilor lui
Dumnezeu
„Și noi n-am primit duhul
lumii, ci Duhul care vine de la
Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe care ni le-a
dat Dumnezeu prin harul Său.”
(1 Corinteni 2:12).
„Pe vremea Israelului din
vechime, fiecare jertfă adusă lui
Dumnezeu era cercetată cu atenţie.
Dacă se descoperea vreun defect
la animalul adus, acesta era refuzat; pentru că Dumnezeu poruncise ca jertfa să fie ‚fără cusur’. În
același fel, creștinii sunt îndemnaţi să-și prezinte trupurile ca o
‚jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu.’ (Romani 12:1).
Pentru a face aceasta, toate puterile lor trebuie păstrate în cea mai
bună stare cu putinţă. Orice obicei
care slăbește puterea fizică sau
mentală îl face pe om nepotrivit
pentru slujirea Creatorului său.
Și va fi Dumnezeu mulţumit cu
ceva mai puţin decât ceea ce este
cel mai bun pe care îl putem

oferi? Isus a spus: ‚Să-L iubești
pe Domnul Dumnezeul tău cu
toată inima ta’ (Matei 22:37). Cei
care Îl iubesc pe Dumnezeu cu
toată inima lor vor dori să-I dea
cea mai bună slujire a vieţii lor,
și vor căuta în mod constant să
aducă fiecare putere a fiinţei lor
în armonie cu legile care vor
promova capacitatea lor de a
face voia Sa. Ei nu vor slăbi sau
mânji jertfa pe care o prezintă
înaintea Tatălui lor ceresc prin
îngăduirea poftei sau a patimii…
Pavel scrie corintenilor: ‚Să
ne curăţim de orice întinăciune a
cărnii și a duhului, și să ne ducem
sfinţirea până la capăt, în frica de
Dumnezeu.’ (2 Corinteni 7:1).”8
Când îndeplinim condiţiile
date de cuvântul lui Dumnezeu,
făgăduinţa este sigură: „Voi veţi
primi o putere, când se va pogorî
Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi
fi martori în Ierusalim, în toată
Iudea, în Samaria, și până la
marginile pământului.” (Faptele
Apostolilor 1:8).
A fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos. Dumnezeu
Tatăl, Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt manifestă în
această lume bunătate curată,
întrucât aceasta este esenţa caracterului lui Dumnezeu. În același
fel, copiii lui Dumnezeu din
această lume trebuie să manifeste aceleași însușiri – roada
Duhului Sfânt. Hristos a așezat
această lucrare în grija bisericii.
Pentru ca biserica să aibă succes
în această lume, trebuie ca ea să
aibă călăuzirea Duhului Sfânt.
Mulţi tânjesc după compasiune prietenească… Ar trebui să
nu fim egoiști, ci să căutăm mereu
ocazii, chiar și în lucrurile mărunte,
de a ne arăta recunoștinţa pentru

a-i înveseli pe alţii și de a ușura
și alina durerile și poverile lor
prin fapte de amabilitate și bunătate și mici fapte de iubire.
Aceste atenţii care, începând din
familia noastră, se extind în afara
cercului familiei, vor contribui la
fericirea noastră…
Toţi ar trebui să devenim
martori pentru Isus. Puterea
relaţiilor sociale, sfinţită prin
harul lui Hristos, trebuie valorificată prin câștigarea de suflete
la Mântuitorul. Lumea să vadă
că nu suntem absorbiţi în mod
egoist de interesele noastre, ci că
dorim ca și alţii să aibă parte de
binecuvântările și privilegiile
noastre…
Dacă suntem amabili și buni
acasă, vom purta savoarea unei
dispoziţii plăcute și când vom fi
în afara căminului. Dacă dăm pe
faţă îngăduinţă, răbdare, blândeţe
și forţă morală în cămin, vom
putea fi lumina lumii.”9
„Taţii și mamele… ar trebui
să simtă că este datoria lor ca,
prin învăţătura și exemplul lor,
cu ajutorul harului lui Dumnezeu,
să modeleze caracterul copiilor
lor încă din cei mai fragezi ani în
așa fel încât ei să fie curaţi și
nobili și să fie atrași de ceea ce
este bun și adevărat… Dragostea
faţă de adevăr, curăţie și bunătate să fie sădită în inimă de
timpuriu.” 10

Plini de râvnă pentru fapte
bune
Trebuie să reţinem mereu
faptul că Domnul și Mântuitorul
nostru „S-a dat pe Sine Însuși
pentru noi, ca să ne răscumpere
din orice fărădelege și să-Și curăţească un norod care să fie al
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Lui, plin de râvnă pentru fapte
bune.” (Tit 2:14) „Căci noi suntem
lucrarea Lui, și am fost zidiţi în
Hristos Isus pentru faptele bune,
pe care le-a pregătit Dumnezeu
mai dinainte ca să umblăm în
ele.” (Efeseni 2:10). Având în
vedere această ţintă, să luăm în
considerare exemplul bisericii
creștine timpurii:
„Ucenicii se rugau stăruitor
ca să fie făcuţi destoinici să se
întâlnească cu oamenii, și în relaţiile lor zilnice să rostească cuvinte
care să-i conducă pe păcătoși la
Hristos.”11
„Sub instruirea lui Hristos,
ucenicii au fost făcuţi să simtă
nevoia lor de Duhul Sfânt.
Instruiţi fiind de Duhul Sfânt, ei
au primit calificarea lor finală și
au pornit în lucrarea vieţii lor. Ei
nu mai erau neștiutori și neînvăţaţi. Nu mai erau o grupă de
elemente independente sau discordante și în conflict. Speranţele
lor nu mai erau legate de măreţia
lumească. Ei erau ‚o inimă și un
suflet’ (Faptele Apostolilor 2:46;
4:32). Hristos le umplea cugetele;
ţinta lor era înaintarea Împărăţiei
Sale. În minte și în caracter, ei au
devenit asemenea Învăţătorului
lor, și oamenii ‚au priceput că

fuseseră cu Isus.’ (Faptele Apostolilor 4:13).”12
„Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să lucreze laolaltă, unindu-se
într-o rânduială plină de amabilitate și politeţe, ‚în cinste fiecare
să dea întâietate altuia.’ (Romani
12:10). Nu trebuie să fie nici un
fel de critică lipsită de amabilitate, nici ruperea în bucăţi a
lucrării altuia; nici partide diferite.
Fiecare om, căruia Domnul i-a
încredinţat o solie, are lucrarea
lui proprie. Fiecare om are o
individualitate a lui, care nu
trebuie să se cufunde în a altuia.”13
Pe vremea apostolilor, un
singur interes îi stăpânea pe toţi;
o singură dorinţă vie le absorbea
pe toate celelalte. Năzuinţa credincioșilor era de a da pe faţă
asemănarea cu caracterul lui
Hristos, cât și promovarea împărăţiei Sale.
„Biserica vedea cum convertiţii
se îngrămădeau la ea din toate
părţile. Cei care căzuseră erau
reconvertiţi. Păcătoșii se uneau
cu credincioșii în căutarea mărgăritarului de mare preţ. Unii
dintre cei care fuseseră cei mai
aprigi împotrivitori ai evangheliei
deveneau campionii ei… Fiecare
creștin vedea în fratele lui o descoperire a dragostei și bunăvoinţei
divine. Un singur interes îi stăpânea pe toţi; un singur subiect
însufleţitor le absorbea pe toate
celelalte. Năzuinţa credincioșilor
era să dea pe faţă asemănarea cu
caracterul lui Hristos și să lucreze
pentru extinderea împărăţiei
Sale…
Atât de puternic poate lucra
Dumnezeu când oamenii se predau stăpânirii Duhului Său.” 14
„Dacă ne-am smeri înaintea
lui Dumnezeu, și am fi amabili și
cu o purtare aleasă, blânzi și plini
de milă, ar fi o sută de convertiri
la adevăr acolo unde acum nu
este decât una. Dar, deși pretindem că suntem convertiţi, purtăm
cu noi încoace și încolo o boccea
de eu, pe care o socotim prea
preţioasă ca să renunţăm la ea.

Este privilegiul nostru să lăsăm
această povară la picioarele lui
Hristos și în locul ei să luăm caracterul și asemănarea cu Hristos.
Mântuitorul așteaptă ca noi să
facem acest lucru.”15
„Cei care lucrează pentru
Hristos astăzi, pot să dea pe faţă
aceleași calităţi deosebite și alese
manifestate de aceia care, în timpurile apostolice, au vestit evanghelia. Dumnezeu este tot atât
de dispus să dea putere servilor
Săi de astăzi, așa cum a fost dispus să dea putere lui Pavel și
Apolo, lui Sila și Timotei, lui Petru,
Iacov și Ioan.”16

Concluzie
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Trăim în timpul ploii târzii, și
Domnul dorește să reverse asupra
poporului Său Duhul Sfânt. Să
luăm în serios făgăduinţa lui
Dumnezeu, ca să ne ajute la pregătirea noastră. Atunci, El ne va
binecuvânta cu experienţa de
care s-au bucurat apostolii în
timpul ploii timpurii.

Referinţe:
The Story of Jesus, pag. 75, 76.
In Heavenly Places, pag. 65.
3
Calea către Hristos, pag. 55 engl. (cap. 6:
Credinţa și acceptarea”).
4
Istoria faptelor apostolilor, pag. 209, 210
engl. (cap. 20: „Proslăvirea crucii”).
5
Hristos lumina lumii, pag. 671 engl.
(cap. 73: „Să nu vi se tulbure inima”).
6
Slujitorii evangheliei, pag. 287 engl.
7
Sermons and Talks, vol. 2, pag. 72.
8
Marea luptă, pag. 473, 474.
9
Căminul adventist, pag. 397.
10
Patriarhi și profeţi, pag. 176 engl. (cap.
15: „Căsătoria lui Isaac”).
11
Istoria faptelor apostolilor, pag. 37 engl.
(cap. 4: „Ziua Cincizecimii”).
12
Idem., pag. 45 engl. (cap. 4: „Ziua
Cincizecimii”)
13
Idem., pag. 275 engl. (cap. 26; „Apolo la
Corint”).
14
Idem., pag. 48 engl. (cap. 5: „Darul
Duhului”).
15
Testimonies, vol. 9, pag. 189, 190 engl.
(cap. „Lucrarea de publicaţii de la
CollegeView”).
16
Istoria faptelor apostolilor, pag. 278
engl. (cap. 26: „Apolo la Corint”).
1
2

P Ă Z I TO R U L A D E V Ă R U L U I * S Ă P T Ă M Â N A D E R U G Ă C I U N E * 1 5 - 2 4 I U N I E 2 0 0 7 * E D I Ţ I E S P E C I A L Ă

Vineri,

Credinţa
de N. S. Brittain

C
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u toţii cunoaștem
definiţia credinţei:
„Credinţa este esenţa
lucrurilor nădăjduite,
dovada lucrurilor care nu se
văd.” (Evrei 11:1 engl.). Dicţionarul Oxford merge puţin mai
departe: „Încredere; crezare în
doctrina religioasă sau adevărul
divin; religie; fidelitate; încredinţare, convingere fermă.”
Uneori credinţa este privită ca
ceva despre care se vorbește, se
poartă discuţii ca și cum ar fi
ceva abstract sau poate diafan.
Este totuși reală și are rezultate
reale care se văd în acţiuni.

Credinţa înseamnă
încredere
Putem avea încredere într-o
idee, un principiu, o persoană
sau mai multe persoane. Cumpărăm un articol, o unealtă sau un
vehicul deoarece avem încredere
că producătorul a făcut bine acel
articol și poate chiar mai bine
decât alt producător. Poate că
încrederea noastră este atât de
puternică încât ne așezăm viaţa
în încrederea pe care o avem în
acel vehicul sau acea unealtă pe
care am ales-o. Aceasta este credinţa în acţiune. Dacă avem încredere într-o idee sau într-un principiu vom acţiona în așa fel încât
să ne demonstrăm acordul faţă
de acea idee. Dar dacă nu avem
încredere într-o idee, nu vom
acţiona în acord cu acea idee.
Uneori poate că încrederea
noastră într-o persoană este
mică sau mare și într-o oarecare

măsură aceasta depinde de
experienţa noastră cu acea
persoană și/sau de cât de bine o
cunoaștem. Experienţa noastră
cu cineva poate fi de așa natură
încât să ne încredem până la
moarte în persoana respectivă;
pe de altă parte, tot din experienţa noastră s-ar putea să nu avem
încredere în alţii, ţinând cont de
ceea ce vedem. Așa că încrederea
noastră într-o persoană depinde
în mare măsură de experienţele
noastre pe care le-am avut de-a
lungul vieţii cu acea persoană.
Credinţa este un proces de
învăţare, o încredere ce se clădește pe o experienţă crescândă.

Adevărat și fals
Din păcate, în viaţă pot
exista multe lucruri care pot fi
ori adevărate ori false. Același
lucru se întâmplă și cu credinţa.
Încrederea noastră se poate baza
pe înţelegere și experienţă reală
sau se poate baza pe sentimente
și așteptări. Unii prospectori care
căutau aur erau fascinaţi de ceva
ce semăna foarte mult cu lucrul
real – pirite de fier – numite în
mod obișnuit „aurul prostului”.
Adevărata credinţă va rezista
oricărui test, însă credinţa falsă o
cunoaștem ca încumetare.
S-ar putea ca cineva să-și cumpere o mașină foarte bună. Se
bucură de performanţele ei cinci
ani, poate. Totul merge bine, așa
cum se așteaptă, însă într-o zi
ajunge la o intersecţie și apasă pe
frâne ca să se oprească – dar mașina nu se oprește și are loc o coliziune inevitabilă. Ce s-a întâmplat?
Până atunci mașina s-a oprit de
fiecare dată, și el se aștepta ca și
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de data
aceasta
ea să se
oprească.
Pe baza
experienţei
trecute,
el
presupunea
că întotdeauna se
va întâmpla astfel.
Exista o problemă – el nu
apăsase pe frână la timp.
Adevărata credinţă se bazează
pe îndeplinirea condiţiilor.
Încumetarea are așteptări, dar
nu îndeplinește condiţiile pe care
sunt bazate acele așteptări.
Credinţa creștinului se bazează pe încrederea lui în Cuvântul
lui Dumnezeu, Tatăl lui. Din
păcate, mulţi creștini își întemeiază credinţa pe o împlinire parţială a condiţiilor pe baza cărora
se așteaptă să primească binecuvântările lui Dumnezeu. Deși
este adevărat că Tatăl nostru ceresc trimite binecuvântările Sale
și peste cei drepţi și peste cei
nedrepţi (Matei 5:45), aceste binecuvântări, dacă sunt primite fără
un răspuns corespunzător, vor
rezulta în mod inevitabil în pierderea vieţii. Cain s-a bucurat de
toate binecuvântările pe care le-a
dat Dumnezeu, dar el nu a îndeplinit pe deplin condiţiile de care
depindea continuarea binecuvântărilor. El s-a încumetat și a presupus că jertfa lui avea să fie mulţumitoare. El nu avea acea
credinţă-încredere care îndeplinește toate cerinţele lui Dumnezeu.

Credinţa lui Isus
Vorbind despre rămășiţa din
ultimele zile, Ioan vorbește despre
poporul lui Dumnezeu că ei „păzesc
poruncile lui Dumnezeu și credinţa
lui Isus” (Apocalipsa 14:12).
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“Roada Duhului este... credinţa” (Galateni 5: 22)
În greacă, expresia „credinţa lui
Isus” poate fi înţeleasă în două
feluri. Fie ca și „credinţa lui
Isus” sau ca și „credinţa în Isus”;
putem să le avem în vedere pe
amândouă.
Mântuitorul nostru a avut
credinţă-încredere implicită în
Tatăl Său. Această încredere
deplină a atras după sine o
ascultare de cel mai înalt grad. El
a explicat: „Cel ce M-a trimis
este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat
singur, pentru că totdeauna fac
ce-I este plăcut.” (Ioan 8:29). Și în
Grădina Ghetsimani, când a
înfruntat cea mai mare încercare
cu privire la voinţa Tatălui Său,
Isus a spus: „Tată, dacă este cu
putinţă depărtează de la Mine
paharul acesta! Totuși nu cum
voiesc Eu, ci cum voiești
Tu.”(Matei 26:39). El Și-a predat
întreaga lucrare și viaţă în
mâinile Tatălui Său.
„În timp ce Mântuitorul muritorilor păcătoși lucra și suferea
pentru noi, El S-a lepădat de Sine
și întreaga Sa viaţă a fost o continuă scenă de trudă și lipsă.
Dacă ar fi ales, ar fi putut să-Și
petreacă zilele pe pământ în
tihnă și în belșug, și să Se bucure
de toate plăcerile și desfătările
vieţii acesteia. Dar El nu a făcut
așa; El nu S-a gândit la confortul
Său. Nu a trăit ca să Se desfete, ci
ca să facă bine și să-i salveze pe
alţii din suferinţă, să-i ajute pe
cei care aveau cea mai mare nevoie de ajutor. El a răbdat până
la sfârșit. Pedeapsa care ne
aducea pacea era asupra Lui, și
El a purtat nelegiuirile noastre
ale tuturor. Paharul amar a fost
rânduit ca noi să-l bem. Păcatele
noastre l-a amestecat. Însă scumpul nostru Mântuitor a luat paharul de la buzele noastre și l-a
băut El și, în locul lui, El ne dă
un pahar de har, binecuvântare
și mântuire.”1

Mântuitorul nostru a arătat
credinţa-încrederea Sa în Tatăl
Său prin împlinirea lucrului pe
care Ei l-au hotărât înainte de
crearea acestei lumi. (Apocalipsa
13:8 engl.)

Credinţa în Isus
În timp ce, în zilele de pe
urmă, poporul lui Dumnezeu va
da pe faţă o credinţă asemănătoare cu cea a Mântuitorului lor
în bunătatea lui Dumnezeu,
făcând aceasta ei dau pe faţă
prin viaţa lor credinţa-încredere
în Isus. Credinţa este asemănată
cu mâna pe care omul o întinde
ca să primească un dar. Prin
Mântuitorul nostru, Dumnezeu
a făgăduit darul vieţii veșnice.
Credinţa-încredere a noastră în
Isus va fi văzută când nădăjduim
în darul mântuirii Sale atât
pentru astăzi cât și pentru
mâine.
Darul fără plată al harului
Său stă la dispoziţia tuturor
acelora care doresc să-l primească. Poate că cineva pregătește
pentru noi o masă bună, însă nu
avem nici un folos din ea dacă
nu ne ducem să o servim.
Psalmistul spune: „Gustaţi și
vedeţi ce bun este Domnul”
(Psalmii 34:8). Trebuie să punem
mâncare în gură, să o mestecăm
și să o înghiţim, altfel nu avem
nici un folos din ea. Isus, prin
viaţa, moartea și învierea Sa, a
oferit mijloacele pentru reîmpăcarea noastră cu Dumnezeu și ne
invită: „Veniţi la Mine toţi cei
trudiţi și împovăraţi și Eu vă voi
da odihnă.” (Matei 11:28). Isus
Și-a făcut partea în mântuirea
noastră. Noi cum răspundem?
Cum vom ști cum să răspundem?
„Credinţa în Hristos care
mântuiește sufletul nu este ceea
ce prezintă mulţi. ‚Crede, crede,’

strigă ei; ‚crede numai în Hristos
și vei fi mântuit. Aceasta este tot
ce ai de făcut.’ În timp ce credinţa adevărată se încrede pe deplin
în Hristos în ce privește mântuirea, ea va duce la o conformare
desăvârșită la legea lui Dumnezeu. Credinţa se dă pe faţă prin
fapte. Și apostolul Ioan declară:
‚Cine zice: ‚Îl cunosc’, și nu
păzește poruncile Lui este un
mincinos și adevărul nu este în
el.’ (1 Ioan 2:4).
Nu este sigur să ne încredem
în sentimente sau impresii;
acestea nu sunt călăuze demne
de încredere. Legea lui Dumnezeu este singurul standard sigur
de sfinţenie. Caracterul este
judecat de această lege. Dacă
cineva care dorește mântuirea ar
întreba: ‚Ce să fac ca să moștenesc viaţa veșnică?’, învăţătorii
moderni despre sfinţire i-ar
răspunde: ‚Crede numai că Isus
te mântuiește.’ Dar atunci când
lui Isus i-a fost adresată această
întrebare, El a răspuns: ‚Ce este
scris în Lege? Cum citești în ea?’
Iar când cel care a pus întrebarea
a răspuns: ‚Să iubești pe Domnul,
Dumnezeul tău cu toată inima
ta,… și pe aproapele tău ca pe

21

P Ă Z I TO R U L A D E V Ă R U L U I * S Ă P T Ă M Â N A D E R U G Ă C I U N E * 1 5 - 2 4 I U N I E 2 0 0 7 * E D I Ţ I E S P E C I A L Ă

“Cu cât ne încredem mai mult în Isus, cu cât avem mai multă
credinţă în El și în cuvântul Său, cu atât vom fi mai mulţumiţi
și mai fericiţi.”
îndeajuns? Fiindcă nu-L cunosc
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tine însuţi’, Isus a spus: ‚Bine ai
răspuns, fă așa și vei avea viaţa
veșnică.” (Luca 10:25-28). Adevărata sfinţire se va dovedi printr-o
consideraţie atentă faţă de toate
poruncile lui Dumnezeu, printro folosire atentă a fiecărui talent,
printr-o purtare atentă, descoperind în fiecare faptă blândeţea lui
Hristos.”2
Totuși, mântuirea nu este primită ca o răsplată pentru credinţa
noastră în Isus. Dacă ar fi așa,
atunci ne-am câștiga mântuirea
prin meritul credinţei noastre.
Mai degrabă, credinţa este mijlocul
de însușire a mântuirii – calea
prin care primim darul oferit
într-un mod atât de minunat.

Credinţa parţială
Într-o zi, Isus îi învăţa pe
ucenicii Săi despre însemnătatea
iertării. Li se părea puţin greu să
înţeleagă, așa că au spus:
„Doamne, mărește-ne credinţa.”
(Luca 17:5). Le era greu să-și
conformeze viaţa la învăţăturile
Mântuitorului lor deoarece lucrurile pe care El le spunea păreau

foarte diferite de înţelegerea
normală a poporului din jurul
lor. Așa că au văzut nevoia lor
de a se încrede în El mai mult –
de a-L înţelege mai mult – de a-L
cunoaște mai mult. Poate că unii
dintre ucenicii moderni se găsesc
într-o situaţie asemănătoare.
Când ajung în faţa învăţăturilor
lui Dumnezeu, ei răspund cu:
„O, am o problemă cu acel verset!”
Unde este problema? Ea se află
în ei. Eul nu dorește să primească instrucţiunile Maestrului deoarece acestea întretaie ceea ce ei
doresc să facă, felul în care
doresc să trăias-că. Unii, atunci
când vin în contact cu
instrucţiunea cuvântului simt de
parcă „sunt loviţi după cap cu
Biblia” sau poate cu Spiritul
Profetic. Lucrurile nu stau astfel
– eul se simte atacat deoarece eul
nu dorește să se conformeze
voinţei desăvârșite a lui Isus. Ei
se află într-o situaţie asemănătoare cu cea a primilor ucenici.
Ei nu au încredere suficientă în
cuvântul Său, deoarece nu se
încred în El îndeajuns ca să cunoască faptul că scopul învăţăturii
Sale este spre cel mai mare bine
al lor. Și de ce nu se încred în El

îndeajuns. „Și viaţa veșnică este
aceasta: să Te cunoască pe Tine
singurul Dumnezeu adevărat și
pe Isus Hristos, pe care L-ai
trimis Tu.” (Ioan 17:3). Credinţa
noastră – încrederea noastră în
Isus, va fi doar parţială atâta
timp cât Îl cunoaștem doar în
parte. „ O, Doamne, mărește
credinţa NOASTRĂ!”

Puterea credinţei
Mulţi oameni visează să aibă
putere. Ei doresc să aibă putere
asupra altora. Cel mai adesea,
politicienii, soldaţii, conducătorii
societăţilor doresc să aibă putere
ca să controleze viaţa altor oameni.
Din păcate, se poate ca ei, asemenea lui Alexandru cel Mare al
Greciei, să nu aibă stăpânire
asupra lor înșile. Câţi președinţi
din diferite ţări au intrat în istorie
ca un eșec după ce visele lor s-au
spulberat când nu au putut să-și
controleze propria viaţă!
Înainte ca cineva să aibă succes, trebuie să se stăpânească,
dar aceasta este o nevoie greu de
îndeplinit. Starea noastră este
una de slăbiciune. „Toţi am ajuns
ca niște necuraţi, și toate faptele
noastre bune sunt o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză,
și nelegiuirile noastre ne iau ca
vântul.” (Isaia 64:6). Asemenea
apostolului Pavel, când dorim să
facem binele, facem rău. Și scuza
noastră este de obicei: „Nu pot
să mă abţin!” Este o recunoaștere
a nebuniei și slăbiciunii noastre.
Isus a venit să ne arate că
este posibil să fim puternici dacă
avem credinţă, încredere în El.
Apostolul Ioan spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.” (Ioan 1:12). Și Pavel
spune: „Căci mie nu mi-e rușine
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de Evanghelia lui Hristos; fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecăruia care
crede: întâi a Iudeului, apoi a
Grecului.” (Romani 1:16). Dacă
ne predăm în umilinţă slăbiciunea noastră Lui, El ne va da putere
să facem voia Sa. Dar mai întâi
trebuie să dorim să cunoaștem
voia Sa, și chiar și atunci s-ar
putea ca eul să se pună în cale.
Poate că spunem: „Da, Biblia
spune aceasta, DAR…..!” De
îndată ce spunem DAR, contrazicem exact ce spune Dumnezeu
– eul se pune în cale și ridică
pretenţii, ca un copil alintat, și
cere să i se facă plăcerea. Prea
adesea tindem să facem acest
lucru în loc de a căuta ceea ce
Dumnezeu știe că este cel mai
bine pentru noi. Dacă pur și simplu
ne încredem în cuvântul Său, credem ce stă scris, și avem credinţă
în bunătatea Creatorului nostru,
totul va fi bine.
„Dumnezeu ne-a dat putere
intelectuală și morală; însă, întro mare măsură, fiecare este arhitectul propriului caracter. În fiecare
zi, structura ajunge tot mai aproape de terminare. Cuvântul lui
Dumnezeu ne avertizează să luăm
aminte cum clădim, să ne asigurăm că temelia clădirii noastre se
află pe stânca cea veșnică. Vine
timpul când lucrarea noastră va
sta descoperită exact așa cum
este ea. Acum este timpul ca toţi
să cultive puterile pe care li le-a
dat Dumnezeu, ca să poată forma
caractere pentru utilitatea lor
aici și pentru o viaţă mai înaltă
în viaţa de apoi.”3

Credinţa aduce fericire
Uneori ne luptăm cu nestatornicia din caracterul nostru și
cu slăbiciunea. Dorim să fim
calmi, mulţumiţi și fericiţi. Când
considerăm că fericirea noastră
depinde de un anume lucru, sau
de o persoană din afara noastră,
atunci nu suntem cu adevărat

fericiţi. Adevărata fericire
vine din interiorul nostru
când avem voinţa lui
Dumnezeu faţă de noi în
noi. Apostolul Pavel știa
aceasta când a spus:
„Evlavia însoţită de
mulţumire este un mare
câștig.” (1 Timotei 6:6).
Cu cât ne încredem mai
mult în Isus, cu cât avem
mai multă credinţă în El
și în cuvântul Său, cu atât mai
mul-ţumiţi și mai fericiţi vom fi
de destinul și de locul unde ne-a
așezat El în înţelepciunea Sa.
Când Îl cunoaștem așa cum este
posibil să-L cunoaștem, vom
înceta să ne mai luptăm împotriva
instrucţiunii pe care El ne-a dat-o
pentru viaţa noastră, ne vom
încălzi la lumina dragostei Sale
și vom fi mulţumiţi. O Doamne,
crește încrederea și credinţa mea
în Tine, căci fără Tine nu pot face
nimic.
„Având înaintea ta bogatele
binecuvântări ale Bibliei, poţi să
te mai îndoiești? Poţi să crezi că
atunci când sărmanul păcătos
tânjește să se întoarcă, tânjește să
părăsească păcatele, Domnul nu-l
lasă să vină la picioarele Sale în
pocăinţă? Departe cu aceste gânduri! Nimic nu vă poate răni
sufletul mai mult decât să nutriţi
o astfel de părere despre Tatăl
nostru ceresc. El urăște păcatul,
însă îl iubește pe păcătos, și S-a
dat pe Sine în persoana lui Hristos,
ca toţi cei care doresc să poată fi
mântuiţi și să aibă fericirea veșnică în împărăţia slavei. Ce limbaj
mai puternic și mai dulce ar fi
putut fi folosit decât Cel pe care
l-a ales El prin care să exprime
dragostea Sa faţă de noi? El
declară: ‚Poate o femeie să uite
copilul pe care-l alăptează, și să
n-aibă milă de rodul pântecelui
ei? Dar chiar dacă l-ar uita,
totuși Eu nu te voi uita cu nici
un chip.’ (Isaia 49:15).
Priviţi în sus, voi cei care vă
îndoiţi și tremuraţi, căci Isus

trăiește ca să mijlocească pentru
noi. Mulţumiţi lui Dumnezeu
pentru darul iubitului Său Fiu și
rugaţi-vă ca El să nu fi murit în
zadar pentru voi. Duhul vă invită astăzi. Veniţi cu toată inima la
Isus ca să puteţi pretinde binecuvântarea Sa.
Când citiţi făgăduinţele Sale,
amintiţi-vă că ele sunt expresia
dragostei și îndurării de nespus.
Marea inimă a iubirii infinite
este atrasă către păcătos cu milă
nemărginită. ‚În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său.’ (Efeseni 1:7). Da,
numai credeţi că Dumnezeu este
ajutorul vostru. El dorește să
restaureze chipul Său moral în
om. Pe măsură ce vă apropiaţi
de El cu căinţă și mărturisire, El
Se va apropia de voi cu îndurare
și iertare.”4
Putem avea credinţă în harul
Domnului nostru Isus Hristos.
Putem avea credinţă în dragostea lui Dumnezeu. Putem avea
credinţă în slujirea Duhului
Sfânt. Tot cerul dorește ca noi să
avem credinţă în Mântuitorul
nostru veșnic.

23

Referinţe:
1

2
3

4

Testimonies, vol. 2, pag 72, 73 engl. (cap.
„Neglijarea reformei sanitare”).
Credinţa și faptele, pag. 52, 53.
Solii către tineret, pag. 412, 413 engl.
(cap. 139: „Influenţa tovărășiei”).
Calea către Hristos, pag. 54, 55 engl.
(cap. 6: „Credinţa și acceptarea”).
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S a b a t ,

Blândeţea
de A. C. Sas

A
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fi blând înseamnă
a fi „blajin, domol,
liniștit, calm, docil,
umil, supus, ascultător, temperat, a suferi vătămarea cu răbdare și fără resentimente.”
Într-adevăr, blândeţea este o
mare calitate, și este una din
virtuţile Duhului Sfânt: „Roada
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioșia, blândeţea și
înfrânarea poftelor.” (Galateni
5:22-23). Opusul blândeţii ar fi
„aroganţa, ferocitatea, încăpăţânarea, nestăpânirea, asprimea,
răutatea, cruzimea, lipsa bunătăţii și a milei.”
Se poate întâmpla ca o
persoană să pară foarte răbdătoare atunci când totul merge
bine, însă atunci când intervin
situaţii potrivnice, ea va arăta
cine este cu adevărat. Cineva a
făcut următoarea observaţie:
„Calcă-l pe picior și-ţi va arăta
culorile lui adevărate. Vei vedea
după reacţia lui dacă este blând
sau necruţător.”
Blândeţea este dată pe faţă
de cei care sunt cu adevărat
urmași ai lui Isus Hristos în tot
timpul, în toate împrejurările, și
pentru că au fost cu El și au
învăţat de la El. O persoană
blândă este gata să îndure ocara,
acuzaţiile false și orice rău care
ar putea fi spus despre ea fără să
plătească cu aceeași monedă.
„Blândeţea este o virtute preţioasă, gata să sufere în tăcere,
gata să îndure încercările.

Blândeţea este răbdătoare și se
străduiește să fie fericită în toate
împrejurările. Blândeţea este întotdeauna mulţumitoare și compune
propriile cântări de fericire,
producând cântec în inima lui
Dumnezeu. Blândeţea va răbda
dezamăgirea și nedreptatea și nu
se va răzbuna.”1

Cazul lui Moise
Avem în Biblie exemplele
unor persoane care au fost foarte
răbdătoare și blânde. Unul din
aceste exemple este Moise. Citim
despre el: „Moise, însă, era un
om foarte blând, mai blând decât
orice om de pe faţa pământului.”
(Numeri 12:3).
Însă Moise nu a fost întotdeauna așa. Pe când era
comandant de armată în Egipt,
caracterul lui nu era acela al
unui om blând. Biblia ne spune
ce a avut loc în viaţa lui Moise:
„În vremea aceea, Moise,
crescând mare, a ieșit pe la fraţii
săi și a fost martor la muncile lor
grele. A văzut pe un egiptean,
care bătea pe un evreu, unul din
fraţii lui. S-a uitat în toate părţile,
și, văzând că nu este nimeni, a
omorât pe egiptean și l-a ascuns
în nisip.” (Exodul 2:11, 12).
Din cauza acelei fapte săvârșite din lipsă de stăpânire de sine,
Moise a trebuit să fugă din Egipt
în deșertul Madian, unde a depus
o muncă umilă de păstorire a oilor
și mielușeilor. Acolo, el a trebuit
să se dezveţe de multe lucruri pe
care le învăţase în Egipt, și să înveţe alte lucruri pe care nu le învăţase mai înainte. Cuvântul inspiraţiei ne dă un raport despre
acest serv al lui Dumnezeu:

2 3

i u n i e

2 0 0 7

„Moise era din fire impulsiv.
În Egipt, ca favorit al regelui și al
poporului, conducător militar
plin de succes, el fusese obișnuit
să primească laudă și aprecieri
lingușitoare. El atrăsese poporul
către sine. Spera să realizeze prin
propriile lui puteri lucrarea de
eliberare a lui Israel. Mult mai
diferite erau lecţiile pe care
trebuia să le înveţe ca reprezentant al lui Dumnezeu. Conducându-și turmele în pustietatea
munţilor și în pășunile verzi ale
văilor, el a învăţat credinţa și
blândeţea, răbdarea, umilinţa și
lepădarea de sine. A învăţat să se
îngrijească de oile slabe, să le
oblojească pe cele bolnave și să
le caute pe cele rătăcite, să fie
îngăduitor cu cele nesupuse, să
aibă grijă de mielușei și să le hrănească pe cele bătrâne și slabe.”2
Acolo, în pustie, Moise a
învăţat blândeţea în tovărășia
oilor. Și el a primit binecuvântări
pe care le-a împărtășit cu noi.
Acolo, izolat, a scris cartea Genesei, care ne oferă un raport al
originii cerului și a pământului.
Această carte este inestimabilă
deoarece descrie începutul vieţii
omenești, căderea lui Adam și a
Evei, făgăduinţa unui Mântuitor.
În timp ce păstorea turmele socrului său, Moise a scris și cartea
lui Iov, a cărui răbdare și blândeţe
sunt exemplare.
„Lungii ani petrecuţi în singurătatea deșertului nu au fost
pierduţi. Moise nu doar că a primit
o pregătire pentru marea lucrare
ce-i stătea în faţă, ci, în acest timp,
sub inspiraţia Duhului Sfânt, a
scris cartea Genesei și a lui Iov,
care aveau să fie citite cu cel mai
adânc interes de către poporul
lui Dumnezeu până la sfârșitul
vremii.”3
„Cât timp i-a luat lui Moise
să înveţe lecţiile blândeţii și să
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“Roada Duhului este... blândeţea” (Galateni 5: 22)
devină pregătit pentru a fi un
general care să conducă armatele
lui Israel afară din Egipt? El a
parcurs o lungă disciplină. El a
avut grijă de oi timp de patruzeci
de ani în ţara Madianului, învăţând cum să fie un păstor bun
pentru turmă. În această poziţie
de păstor, el era solicitat să se
îngrijească de cea slabă, să îndrume pe cea îndărătnică și să o
caute pe cea rătăcită. Aceasta a
fost o educaţie esenţială pentru
cel care urma să fie conducătorul
lui Israel; pentru că atunci când
se îngrijea de turma lui Dumnezeu,
trebuia să hrănească pe cel slab,
să înveţe pe cel îndărătnic și să
aducă pe cel rătăcit înapoi la
turmă.”4
Lecţiile pe care le-a învăţat
Moise în Madian au fost foarte
valoroase pentru el pentru că
trebuia să-i conducă pe copiii lui
Israel afară din Egipt în Ţara
Făgăduinţei. Nu a fost o sarcină
ușoară aceea de a conduce mulţimea răsculătoare și amestecată
de oameni. Ei l-au acuzat pe
Moise de multe ori, învinovăţindu-l de greutăţile prin care erau
nevoiţi să treacă în pustie. Însă
Moise era diferit acum, și el nu
s-a răzbunat în nici nu fel împotriva acelui popor încăpăţânat.
„Gândiţi-vă la viaţa lui Moise.
Blândeţea în mijlocul murmurului,
ocării și provocării a constituit
cea mai strălucitoare însușire a
caracterului său.”5
„În școala naturii, avându-L
pe Hristos Însuși ca învăţător,
[Moise] a contemplat și a învăţat
lecţiile umilinţei, blândeţii, credinţei și încrederii și ale unui fel
umil de vieţuire, toate aducându-i sufletul mai aproape de
Dumnezeu” 6
„Harul lui Hristos a fost
acela care a făcut din Moise cel
mai blând om de pe pământ.

Când învăţăm de la
Maestrul divin,
vom da pe faţă
această calitate
preţioasă.” 7

Mielul lui
Dumnezeu
Blândeţea
unei oi este
observată când
este tunsă. Foarte
adesea tunzătorul,
în graba lui de a-și
termina treaba, taie din
pielea ei când tunde lâna, totuși
oaia nu plânge. Chiar dacă este
dusă la măcelărit, oaia nu își
deschide gura. Am văzut personal cum a fost omorât un miel, și
când biata creatură și-a dat seama
că urma să moară, au curs lacrimi
pe faţa sa, însă nimeni nu a putut
auzi vreun plânset sau vreun
geamăt. Profetul Isaia spune
despre Isus: „Când a fost chinuit
și asuprit n-a deschis gura deloc,
ca un miel pe care-l duci la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea
celor ce o tund: n-a deschis gura.”
(Isaia 53:7).
Suntem noi blânzi, răbdători,
liniștiţi și umili din fire? Suntem
gata să rămânem tăcuţi în faţa
acuzatorilor noștri și a celor care
se poartă rău cu noi? Să recunoaștem cu sinceritate că suntem
departe de a fi blânzi. Și noi putem
învăţa blândeţea în același fel în
care a învăţat-o Moise. El a învăţat de la mieii din deșert să fie
răbdător, iubitor, atent și blând.
Într-un mod asemănător, putem
învăţa de la Mielul lui Dumnezeu atributele Sale divine.
„Cel impulsiv, cel mulţumit
de sine, cel răzbunător, să privească la Cel blând și smerit, dus
asemenea unui miel la tăiere,
lipsit de gândul răzbunării, pre-

cum o oaie care nu
scoate nici un sunet
înaintea celor ce o
tund. Să privească la Acela
care a fost
străpuns
pentru păcatele noastre
și împovărat
cu durerile
noastre, și vor
învăţa să rabde,
să sufere îndelung
și să ierte.”8
„Atunci când păcătosul
conștientizează păcatul, el este
într-o stare potrivită pentru a fi
atras la Hristos prin iubirea uimitoare care i-a fost arătată pe crucea de pe Calvar. Când este umil
și răbdător, el nu caută iertare la
legea care a fost călcată, ci privește
la Dumnezeu, care a oferit iertarea și sfinţirea prin Fiul Său preaiubit. Când privește la Mielul lui
Dumnezeu, care îndepărtează
păcatele lumii, el ajunge să-L
iubească, și prin privire el este
schimbat după chipul Său.”9
Dacă dorim să avem parte de
binecuvântarea cerească, trebuie
să devenim blânzi luând asupra
noastră jugul lui Isus și învăţând
de la El. El ne trimite o invitaţie:
„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi
și împovăraţi, și Eu vă voi da
odihnă. Luaţi jugul Meu asupra
voastră, și învăţaţi de la Mine,
căci Eu sunt blând și smerit cu
inima; și veţi avea odihnă pentru
sufletele voastre. Căci jugul Meu
este bun și sarcina Mea este
ușoară. (Matei 11:28-30).
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„Luaţi jugul Meu asupra
voastră”
Înainte de a putea fi blânzi,
trebuie să luăm asupra noastră
jugul lui Isus. Atunci când se ara
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pământul, se
înjugau doi boi. Un
taur tânăr era așezat
lângă unul mai în vârstă,
mai deprins cu jugul. Un jug
dintr-o singură bucată era așezat
pe grumazul celor doi. La început, taurul cel încăpăţânat nu
știa cum să ţină pasul cu taurul
cel îmblânzit și, de cele mai multe
ori, mișcările lui nu erau bine
coordonate și nici în armonie cu
ale celuilalt. Când trebuia să are,
cel mai tânăr se oprea. Iar apoi,
în timp ce cel mai mare trăgea în
continuare, cel tânăr începea
dintr-o dată să fugă înainte uneori
chiar pe brazda tovarășului lui.
Apoi, taurul cu experienţă trebuia să-l tragă în spate pe cel
neantrenat. Cam așa decurgeau
lucrurile o vreme, până când
taurul tânăr și neastâmpărat
învăţa în cele din urmă să ţină
pasul cu taurul mai bătrân.
Isus ne invită să luăm asupra
noastră jugul Său. Foarte adesea,
și noi dorim să fugim înainte,
când ar trebui să așteptăm, sau
ne oprim cu încăpăţânare când
ar trebui să înaintăm.
Atâta timp cât ne punem
încrederea numai în Domnul,
El ne călăuzește. El ne trage
înapoi când vrem să fugim
înainte și ne trage înainte când
dorim să rămânem în urmă. El
ne spune să învăţăm de la El. El
este blând și smerit cu inima.
Când ţinem pasul cu Isus, zi
după zi, devenim tot mai experimentaţi și vom imita viaţa Sa,
caracterul Său, vom merge
împreună și vom deveni potriviţi să-I slujim.
„Mântuitorul nostru iubit ne
invită să ne alăturăm Lui, să unim
slăbiciunea noastră cu puterea
Sa, ignoranţa noastră cu înţelep-

ciunea Sa, nevrednicia noastră
cu meritele Sale. Providenţa lui
Dumnezeu este școala în care să
învăţăm blândeţea și umilinţa lui
Isus.”10

„Lecţiile blândeţii asemenea
lui Hristos, smereniei inimii,
reverenţei faţă de lucrurile sfinte,
nu sunt învăţate nicăieri cu eficienţă decât în școala lui Hristos.”15

Învăţând de la Isus

Jugul Său nu este greu

„Trebuie să intrăm în școala
lui Hristos, să învăţăm de la El
blândeţea și smerenia.”11
Poate că încercăm să biruim
trăsăturile noastre rele de caracter și să devenim blânzi și răbdători. Însă, dacă nu ne predăm și
nu ne punem grumazul în jugul
lui Isus, nu vom reuși niciodată,
nu vom învăţa niciodată lecţia
pe care a învăţat-o Moise.
„Oamenii pot obţine toată
cunoștinţa posibilă care este
oferită de învăţătorul omenesc,
însă Dumnezeu le cere o înţelepciune și mai mare. Asemenea lui
Moise, ei trebuie să înveţe blândeţea, umilinţa inimii și neîncrederea în sine.”12
„Blândeţea și umilinţa inimii
îi va face pe oameni să dorească
sfatul la fiecare pas. Și Domnul
va spune: ‚Luaţi jugul Meu asupra
voastră, și învăţaţi de la Mine.’
Avem privilegiul să învăţăm de
la Isus. Dar atunci când omul,
plin de încredere de sine, crede
că trebuie să sfătuiască în loc de
a dori să fie sfătuit de fraţii lui cu
mai multă experienţă, ascultă de
glasurile care îl vor duce pe căi
străine.”13
Noi învăţăm de la Isus atunci
când stăm la picioarele Sale, ascultând cuvintele Sale, așa cum a
făcut Maria. Vom admira viaţa,
caracterul, dragostea, dorinţa
Lui de a deveni om ca să salveze
omenirea din păcatele ei. Vom
învăţa cât de blând și smerit cu
inima este El.
„Duhul Sfânt este acela care
ne va face în stare să biruim, care
ne va conduce să stăm la picioarele lui Isus, asemenea Mariei, și
ne va învăţa bunătatea și
smerenia inimii.”14

Jugul lui Isus este ușor, nu
greu, apăsător, sau chinuitor.
Apostolul Ioan ne spune că
poruncile lui Dumnezeu nu
sunt grele, nici chinuitoare – ci
ușoare, și ușor de purtat. Dacă
încercăm să ducem jugul
singuri, vom ceda imediat. Însă
Isus duce partea cea mai grea,
și ne invită să fim conlucrători
cu El.
„Căci dragostea de Dumnezeu
stă în păzirea poruncilor lui: și
poruncile lui nu sunt grele.”
(1 Ioan 5:3).
„Jugul este o unealtă de
slujire. Vitele sunt înjugate ca să
lucreze, iar jugul este important
pentru ca ele să lucreze eficient.
Prin această ilustrare, Hristos ne
învaţă că suntem chemaţi să
slujim tot timpul vieţii. Trebuie
să luăm asupra noastră jugul
Său, ca să devenim conlucrători
cu El.
Jugul care ne leagă în slujire
este legea lui Dumnezeu. Marea
lege a dragostei descoperită în
Eden, vestită pe Sinai, iar în
noul legământ scrisă în inimă,
îl unește pe lucrătorul omenesc
de voinţa lui Dumnezeu. Dacă
am fi lăsaţi să ne urmăm propriile înclinaţii, să mergem
numai acolo unde ne conduce
voinţa noastră, ne-am alinia în
rândurile lui Satan și am ajunge
să posedăm trăsăturile lui. De
aceea Dumnezeu ne conduce
prin voinţa Sa care este nobilă
și înălţătoare. El dorește ca noi
să ne îndeplinim cu răbdare și
înţelepciune toate îndatoririle
slujirii. Chiar Hristos, în natura
Sa omenească, a purtat jugul
slujirii.” 16
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Cei blânzi vor moșteni
pământul
În Biblie, ne este făgăduit că
cei blânzi vor fi mântuiţi și că
vor moșteni pământul cel nou,
și vor locui pe el toată veșnicia.
Iată unele din făgăduinţele, atât
din Vechiul cât și din Noul
Testament:
„Cei blânzi moștenesc ţara și
au belșug de pace.” (Psalmii
37:11).
„Cei neprihăniţi vor moșteni
ţara și vor locui în ea pe vecie.”
(Psalmii 37:29).
„Căci Domnul are plăcere de
poporul Său, și slăvește pe cei
nenorociţi, mântuindu-i.”
(Psalmii 149:4).
„Ferice de cei blânzi căci ei
vor moșteni pământul.” (Matei
5:5).
Opusul acestui verset ar suna
astfel: „Blestemaţi sunt cei nemiloși căci ei nu vor moșteni
pământul.”
„Toată trufia, toată înălţarea
de sine trebuie îndepărtată de la
noi, și să învăţăm bunătatea și
smerenia lui Hristos sau altfel nu
vom avea parte de împărăţia lui
Dumnezeu.”17
„Printre însușirile caracteristice, care ar trebui să deosebească pe poporul lui Dumnezeu
de lume în aceste zile de pe urmă,
sunt umilinţa și bunătatea lor.” 18

Calificaţi pentru împărăţie
„Dacă Hristos locuiește în
noi, vom fi creștini în cămin, cât
și în afara lui. Cel care este creștin
va avea cuvinte de bunătate pentru rudele lui și pentru cei cu
care intră în contact. El va fi
amabil, atent, iubitor, plin de
înţelegere, și se va educa în mod
continuu ca să fie pregătit să
locuiască cu familia de sus. Dacă
este membru al familiei regale, el

va reprezenta împărăţia spre
care se îndreaptă. Va vorbi cu
gingășie copiilor lui, deoarece
înţelege că și ei sunt moștenitorii
lui Dumnezeu, membri ai curţii
cerești. Între copiii lui Dumnezeu
nu se găsește nici un spirit de
asprime; fiindcă ‚roada Duhului
este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioșia,
blândeţea, înfrânarea poftelor:
împotriva acestor lucruri nu este
lege.’ Spiritul care este cultivat în
cămin este spiritul care va fi dat
pe faţă în biserică. O, trebuie să
ne educăm să fim miloși, amabili,
calmi, iertători și plini de îndurare. Chiar dacă dăm la o parte
vanitatea, vorbirea fără rost,
remarcile batjocoritoare și
glumele, aceasta nu înseamnă că
trebuie să devenim reci,
neînţelegători și nesociali. Duhul
Domnului va fi peste voi până
veţi deveni o floare înmiresmată
în grădina lui Dumnezeu. Să
continuaţi să vorbiţi despre
lumină, despre Isus, Soarele
neprihănirii, până când veţi fi
schimbaţi din slavă în slavă, din
caracter în caracter, înaintând
din putere în putere, și
reflectând tot mai mult chipul
preţios al lui Isus. Când faceţi
aceasta, Domnul va scrie în cărţile
din ceruri, ‚Bine lucrat’ pentru că
Îl reprezentaţi pe Isus.
Creștinii nu ar trebui să fie
împietriţi, inabordabili; Isus
trebuie reflectat în purtarea noastră și trebuie să avem un caracter
înfrumuseţat cu darurile cerului.
Prezenţa lui Dumnezeu trebuie
să fie continuu cu noi; și oriunde
ne-am afla, trebuie să ducem
lumina în lume. Cei în jurul
cărora vă aflaţi trebuie să înţeleagă faptul că sunteţi înconjuraţi
de atmosfera cerului.
Însă mulţi dintre voi spun:
‚Cum să mă abţin de la păcat?

Am încercat să biruiesc, dar nu
înaintez deloc.’ Nu veţi putea
niciodată face aceasta în puterile
voastre, și veţi da greș; însă ajutorul se află la Acela care este
puternic. În puterea Sa, puteţi fi
mai mult decât biruitori. Ar trebui
să vă ridicaţi și să spuneţi: ‚Prin
harul lui Dumnezeu, voi fi biruitor.’ Așezaţi-vă voinţa de partea
lui Dumnezeu, și cu ochii ţintă la
El care este Căpetenia și Desăvârșitorul credinţei voastre, puteţi
să croiţi cărări drepte pentru
picioarele voastre. Când sunteţi
ispitiţi, spuneţi: ‚Isus este Mântuitorul meu, eu Îl iubesc, pentru că
El m-a iubit mai întâi.’ Când
mergeţi pe stradă, când lucraţi în
jurul casei, puteţi comunica cu
Domnul vostru. Prindeţi-vă de
El printr-o credinţă vie, și credeţi
cuvântul lui Dumnezeu la
literă.” 19
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Duminică, 24 iunie 2007

Cumpătarea
de D. Sureshkumar
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R

oada Duhului
însumează cele
nouă atribute ale
vieţii creștine
autentice și reprezintă trăsăturile
de caracter cuprinzătoare pe care
trebuie să le aibă toţi creștinii.
Despre aceste trăsături apostolul
Pavel spune că „împotriva acestor lucruri nu este lege.” Cu alte
cuvinte, nu există nimic care să
condamne pe cel care practică
aceste virtuţi menţionate în Galateni 5:22, 23. Acestea nu sunt
roade individuale pe care să le
putem culege și alege. Ci roada
Duhului este UN „fruct din nouă
părţi” care ilustrează creșterea
vizibilă în Isus Hristos.
La sfârșitul listei roadei Duhului, Pavel amintește cumpătarea
(lb. rom.: „înfrânarea poftelor”).
Nu este surprinzător că aceasta
apare aici. După pace, răbdare,
bunătate, amabilitate, credincioșie și blândeţe, este nevoie de
stăpânire de sine pentru a duce o
astfel de viaţă. Acest dar al harului, care este stăpânirea de sine,

ca parte a roadei Duhului, trebuie
format, ascuţit, modelat, practicat
și trăit. Singura cale de a face aceasta este prin aducerea „eului” cu
toate dorinţele lui sub stăpânire.

Ce este cumpătarea?
De multe ori, oamenii leagă
însemnătatea cuvântului „cumpătare” numai de consumul de
alcool. Indiferent de ceea ce se
crede astăzi cu privire la termenul
„cumpătare”, el înseamnă literal
„stăpânire de sine”.1 Cuvântul
este tradus din cuvântul grecesc
egkrateia (eg-krat’-i-ah), care
provine din două cuvinte rădăcină: Eg care înseamnă „eu” (de
unde limba engleză sau română
derivă cuvântul „ego”), și kratos
(putere), ceea ce se referă la „cel
care se ţine în stăpânire, virtutea
unuia care este stăpân peste dorinţele și patimile lui, în special
asupra poftelor senzuale”.2
Cumpătarea înseamnă stăpânirea întregii fiinţe (spirit, suflet
și trup) care o face în stare să
trăiască o viaţă biruitoare. Atunci
când există această virtute, ispita
nu poate avea decât o mică
influenţă. Ea
înseamnă stăpânirea
pe care cineva o are
asupra sa însuși, o
stăpânire asupra propriilor sale gânduri,
cuvinte și acţiuni.
Așa cum spune
apostolul Pavel:
„Orice gând îl facem
rob ascultării de
Hristos.” (2 Corinteni 10:5). Aceasta
înseamnă cumpătare!

Într-o oarecare măsură, cumpătarea – stăpânirea de sine –
este de fapt o temelie generală,
ce se află la baza tuturor celorlalte roade ale Duhului. De ce
putem spune acest lucru? Deoarece cumpătarea este împletită în
mod vădit cu puterea de alegere.
Numai prin stăpânire de sine
putem alege să iubim atunci când
ne confruntăm cu ura. Numai
prin stăpânire de sine putem să
alegem să ne bucurăm în timp
de amărăciune și necaz. Numai
prin stăpânire de sine putem să
alegem calea păcii în timpuri de
neliniște și durere. Numai prin
stăpânire de sine putem să alegem să fim îndelung răbdători
când suntem aspru încercaţi.
Numai prin stăpânire de sine
putem alege să exercităm blândeţea când suntem puternic
provocaţi. Numai prin stăpânire
de sine putem alege calea bunătăţii când răul predomină și
ispita lovește cu putere. Numai
prin stăpânire de sine putem
alege să experimentăm credinţa
atunci când sorţii sunt împotriva
noastră. Numai prin stăpânire
de sine putem alege virtutea
smereniei când suntem trataţi
rău pe nedrept.
Cumpătarea este calea
virtuţii disciplinate. Este virtute
pentru că este fără plată; este
disciplinată deoarece și noi trebuie să facem ceva. Când am
înţeles și am primit favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, aceasta
înseamnă începutul creșterii în
acea virtute. Stăpânirea de sine
nu este partea negativă sau
întunecată, nici un fel de veste
rea, ci este o parte integrantă a
virtuţii în sine. Stăpânirea de
sine este solul omenesc unde
acest dar al harului crește și
înflorește în floarea deplină a
iubirii. Dacă nu avem stăpânire
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“Roada Duhului este... cumpătarea” (Galateni 5: 22)
de sine și nu ne stăpânim sentimentele, atunci ne vor stăpâni
poftele noastre, înclinaţiile noastre.
Fie stăpânirea de sine se află sub
conducerea virtuţii și a puterii
Duhului Sfânt, fie suntem stăpâniţi de altcineva.
Stăpânirea de sine este esenţială. Totuși, din păcate, situaţia
grea în care se află omul este bine
descrisă de apostolul Pavel, după
cum urmează: „Știu, în adevăr,
că nimic bun nu locuiește în mine,
adică în firea mea pământească,
pentru că ce-i drept, am voinţa să
fac binele, dar n-am puterea să-l
fac. Căci binele pe care vreau să-l
fac, nu-l fac, ci răul pe care nu
vreau să-l fac, iată ce fac!” (Romani
7: 18, 19). În lumea noastră limitată, prea adesea vedem că intenţiile noastre bune se destramă
prea ușor în funii de nisip. De
aceea, adevărata „stăpânire de
sine” în cel mai bun sens nu este
deloc stăpânirea omenească. Ea
poate avea loc numai atunci când
agentul omenesc se află sub
stăpânirea deplină a unei puteri
mai înalte, a unui „krateo” mai
elevat – puterea omnipotentă a
lui Isus Hristos.

Când se dobândește
cumpătarea cel mai repede?
„În copilărie și în tinereţe
caracterul este cel mai ușor impresionabil. Puterea stăpânirii de
sine ar trebui dobândită atunci. La
ușa sobei și la masă, în viaţa de
familie, se exercită influenţe ale
căror urmări ţin veșnic. Mai mult
decât orice dar natural, obiceiurile
formate în primii ani decid dacă
un om va fi biruitor sau biruit în
lupta vieţii. Tinereţea este timpul
semănatului. Ea stabilește ce fel
de seceriș vom aduna în viaţa
aceasta și în cea viitoare.” 3

De ce este cumpătarea atât
de importantă astăzi?
Așa cum s-a amintit și mai
înainte în aceste prelegeri, poporul lui Dumnezeu din zilele de pe
urmă trebuie să se deosebească
prin răbdarea lui exemplară:
„Aici este răbdarea sfinţilor care
păzesc poruncile lui Dumnezeu
și credinţa lui Isus.” (Apocalipsa
14:12). Totuși, „este imposibil
pentru un om necumpătat să fie
răbdător. Mai întâi cumpătarea,
apoi răbdarea.”4
„Lumea este dedată îngăduinţei de sine. Rătăcirile și fabulele
sunt peste tot. Cursele lui Satan
pentru nimicirea sufletelor se
înmulţesc. Toţi care doresc să-și
ducă la capăt sfinţirea în temere
de Dumnezeu trebuie să înveţe
lecţiile cumpătării și ale stăpânirii de sine. Poftele și patimile
trebuie ţinute în supunere de
către puterile superioare ale minţii.
Este nevoie de această disciplină
pentru puterea mentală și discernământul interior care ne vor
face în stare să înţelegem și să
practicăm adevărurile sacre ale
cuvântului lui Dumnezeu. Din
acest motiv, cumpătarea își
găsește locul în lucrarea de
pregătire pentru cea de-a doua
venire a lui Hristos.”5

O problemă serioasă
„Necumpătarea de orice fel
amorţește organele de percepţie
și slăbește puterea nervilor creierului într-atât, încât lucrurile
veșnice nu sunt apreciate, ci sunt
așezate la nivelul celor obișnuite.
Puterile superioare ale minţii,
proiectate pentru scopuri înalte,
sunt aduse în robie faţă de patimile josnice. Dacă obiceiurile
noastre fizice nu sunt corecte,
puterile noastre mentale și morale

nu pot fi puternice; pentru că
între fizic și moral există o
legătură puternică. Apostolul
Petru a înţeles aceasta și și-a
ridicat glasul avertizându-i pe
fraţi: ‚Prea iubiţilor, vă sfătuiesc
ca pe niște străini și peregrini, să
vă înfrânaţi de la poftele firii
pământești, care se războiesc cu
sufletul.’ (1 Petru 2:11 – engl.)
În lumea creștină cu numele
este puţină putere morală.
Obiceiurile rele au fost tolerate,
iar legile fizice și morale au fost
neglijate, până când standardul
general al virtuţii și pietăţii a
coborât foarte mult. Obiceiurile,
care coboară standardul sănătăţii
fizice, slăbesc puterea mentală și
morală. Îngăduirea poftelor și a
patimilor nenaturale au o influenţă dominatoare asupra nervilor creierului. Organele animalice
sunt întărite, în timp ce moralul
este slăbit. Este imposibil
pentru un om necumpătat să fie
creștin, întrucât puterile lui
superioare sunt aduse în robie
faţă de patimi.
Cei care au avut lumină cu
privire la subiectele mâncării și
îmbrăcămintei simple în conformitate cu legile fizice și morale,
dar care au întors spatele luminii care le indică datoria, vor
ocoli datoria și în alte privinţe.
Dacă ei își tocesc conștiinţa ca
să evite crucea pe care ei va
trebui să o ridice ca să fie în
armonie cu legile naturale, ei
vor călca și cele Zece Porunci
pentru a evita ocara. Unii nu
doresc deloc să sufere crucea și
să dispreţuiască rușinea. Datorită batjocurii unii vor renunţa
la principiile lor. Conformarea
la lume câștigă teren în poporul
lui Dumnezeu, care pretinde că
sunt străini și călători, așteptând
și veghind în vederea venirii
Domnului.” 6
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Cumpătarea este calea virtuţii disciplinate.
Educaţia

30

Cumpătarea vine ca rezultat al
cunoștinţei. Apostolul Petru ne
îndeamnă: ‚să uniţi… cu cunoștinţa, înfrânarea.” (2 Petru 1:5, 6).
Scriptura prezintă exemplul
unei persoane căreia i s-a dat
cunoștinţa – iluminarea – și care a
fost învăţată despre cumpătare:
„După câteva zile a venit Felix
cu nevastă-sa Drusila, care era
iudeică; a chemat pe Pavel și l-a
ascultat despre credinţa în Hristos
Isus. Dar, pe când vorbea Pavel
despre neprihănire, despre
înfrânare (engl. „cumpătare”) și
despre judecata viitoare, Felix,
îngrozit, a zis: ‚De astă dată dute; când voi mai avea prilej te voi
chema.’” (Faptele Apostolilor
24:24, 25). Cât de tragică a fost
hotărârea lui Felix! Atunci când
ni se ivesc ocazii de educaţie mai
înaltă în ce privește cumpătarea,
suntem în primejdia de a respinge
lumina care strălucește pe calea
noastră? „Cunoștinţa de Dumnezeu este adevăratul miez al
educaţiei. Educaţia care ar da la
o parte această cunoștinţă, sau ar
alunga-o din minte, așa cum Felix
l-a alungat pe Pavel, când i-a
vorbit despre cumpătare, neprihănire și judecata viitoare, nu este
de la Dumnezeu…
Și astăzi mulţimile spun
același lucru [ca Felix].
Subiectele adânci ale adevărului, probleme la fel de
înalte ca cerul și cuprinzătore
cât veșnicia, cer atenţia minţilor lor; dar ei spun: ‚Nu pot
aduce aceste subiecte în studiile mele zilnice; pentru că ele
mi-ar tulbura gândurile încât să
nu mai pot urma rutina studiilor mele. Niciodată nu am
fost un maestru al chestiunilor
biblice. Nu pot începe acest
studiu acum. De astă dată,
du-te; când voi mai avea prilej
convenabil, te voi chema.’” 7

Se întâmplă că atunci când
amânăm lucrurile să nu existe
niciodată un timp „convenabil”.
Înaintarea – urcarea – întotdeauna tinde să fie neconvenabilă.
Totuși a fi „neconvenabil” în
acest sens este avantajos. S-ar
putea ca lumina preţioasă
referitoare la subiectul cumpătării să ne fie trimisă. Este spre
binele nostru, atât prezent cât și
veșnic, să trăim la înălţimea
acestei lumini.
„Principiile cumpătării
trebuie duse mai departe, trecând de simpla abţinere de la
folosirea băuturilor alcoolice.
Folosirea alimentelor excitante
sau greu de digerat este adesea
la fel de dăunătoare sănătăţii și,
în multe cazuri, seamănă sămânţa beţiei. Adevărata cumpătare
ne învaţă să ne reţinem de la tot
ce este dăunător și să folosim cu
pricepere ceea ce este sănătos.
Puţini sunt aceia care pricep așa
cum ar trebui legătura strânsă ce
există între deprinderile lor de
vieţuire și sănătatea lor, caracterul și destoinicia lor în această
viaţă și soarta lor veșnică. Apetitul trebuie să fie supus continuu
puterilor morale și intelectuale.
Trupul să slujească minţii, iar nu
mintea trupului.”8

Cum creștem în cumpătare?
Rugaţi-vă pentru ea. Hristos
așteaptă să reverse toate darurile
și virtuţile Duhului Său cel Sfânt
asupra poporului Său.
Puneţi-o în practică. Fiecare
capacitate trebuie pusă în practică. Stăpânirea de sine nu apare
într-o zi. Ea apare în lovituri și
pierderi, în succese și eșecuri în
timp ce încercăm să o exersăm zi
după zi.
Cultivaţi obiceiul evlaviei. La
nivel practic, convertirea vieţii
noastre constă în principal în
schimbarea obiceiurilor noastre.

Dacă nu ne formăm obiceiuri noi
în viaţă, atunci când vine criza,
vom cădea înapoi în vechile obiceiuri. Stăpânirea de sine constă
în mare măsură în formarea de
noi obiceiuri de conduită în viaţa
noastră în roada Duhului.
Păziţi-vă gândurile și dorinţele. Trebuie să nu uităm că
mintea este sursa sau izvorul a
tot ceea ce spunem sau facem.
Dacă ne vom stăpâni cuvintele și
acţiunile, acest lucru trebuie să
înceapă în minte. Mulţi oameni
fac acest lucru invers, crezând
că, dacă își schimbă acţiunile,
atunci vor apărea și gândurile
corecte. Este greșit. Solomon spune: „Păzește-ţi inima mai mult
decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbele 4:23.)
Nu trebuie să ne așezăm
mereu acolo unde slăbiciunile
noastre să fie încercate. Atunci
când exersăm darul stăpânirii de
sine de la Dumnezeu vom începe
să descoperim adevărate schimbări în viaţa noastră.
Pentru a câștiga stăpânirea
de sine, trebuie să fim asemenea atleţilor. Este nevoie de
pregătire pentru ca luptătorii să
aibă succes. Cei care doresc ca
numele lor să fie recunoscut ca
aspirant la premiu, trebuie să
treacă printr-un antrenament de
pregătire riguros. Îngăduinţa
vătămătoare în ce privește dieta,
sau oricare altă îngăduinţă care
ar slăbi puterea mentală și fizică,
este interzisă cu stricteţe.
Regulile evenimentelor sunt clar
recunoscute. Participanţii își
fixează atenţia cu scopul de a
învinge.
Stăpânirea noastră de sine
implică trei lucruri: un scop, sau
o ţintă, o listă de reguli de antrenament, și efortul sau perseverenţa. (1) Trebuie să înţelegem
înalta noastră chemare și ar
trebui să ne ţinem ochii îndreptaţi spre ţintă, și să alergăm în
așa fel încât să câștigăm premiul.
(2) Trebuie menţinută o listă de
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reguli de antrenament. Atleţii au
o listă cu lucruri pe care au voie
sau nu au voie să le facă. Ei se
antrenează în fiecare zi, și dormind și hrănindu-se adecvat, au
parte de un antrenament strict.
La fel și noi ar trebui să avem un
antrenament, și cu cât exersăm
mai mult cu atât mai bine creștem.
(3) Ar trebui să menţinem un
efort constant și susţinut. Atletul
nu renunţă la jumătatea drumului.
El merge și continuă să meargă
mai departe.
Îmbrăcaţi-vă cu Hristos și
fiţi plini de Duhul Său. Pentru a
cultiva stăpânirea de sine trebuie
să ne îmbrăcăm cu Hristos și să
fim plini de Duhul Său. Istoria
ne învaţă că unul dintre cezarii
romani avea un rob care îl însoţea mereu. Datoria robului era să
șoptească în urechea împăratului
– „Ești om.” Avem nevoie să ni
se reamintească acest lucru. Nu
suntem decât oameni, plini de
slăbiciuni, păcate și greșeli. De
unii singuri și doar cu puterea
noastră, nu putem exercita stăpânirea de sine. Numai prin harul
lui Dumnezeu, puterea lui Hristos, și prin Duhul Sfânt putem să
avem stăpânire de sine.

Este nevoie de o consacrare
hotărâtă
Încă o dată, nu dorim să
cădem în capcana în care a căzut
Felix. Deși era un bărbat eminent
– un guvernator roman – totuși,
respingerea luminii trimise de
sus a fost o alegere nebunească și
i-a adus dizgraţia. A refuzat pur
și simplu să se întoarcă de la plăcerile lumești și să se consacre
Creatorului.
Însă consacrarea în mâinile
lui Dumnezeu este culmea unei
vieţi încununate cu succes.
„Câţi dintre creștinii cu
numele nu își slăbesc puterile
cu scopul de a câștiga sau de a
se închina modei; câţi nu își
înjosesc natura omenească
asemănătoare cu cea a lui
Dumnezeu prin lăcomie, vin și
plăceri interzise.”9

„Patimile inferioare își au
locul în trup și lucrează prin el.
Cuvintele, ‚fire’ sau ‚plăceri
trupești’ cuprind natura inferioară, decăzută; firea (carnea) în
sine nu poate acţiona împotriva
voinţei lui Dumnezeu. Ni se
poruncește să răstignim firea
(carnea) cu afecţiunile și plăcerile ei. Cum să facem aceasta? Să
producem durere corpului? Nu;
ci trimiteţi la moarte ispita faţă
de păcat. Gândurile decăzute
trebuie să fie alungate. Toate
gândurile trebuie aduse în supunere faţă de Isus Hristos. Toate
înclinaţiile animalice trebuie
supuse puterilor superioare ale
sufletului.”10
„Stăpânirea de sine poate fi
desăvârșită numai prin puterea
care vine de la Isus Hristos, iar
puterile și însușirile superioare
trebuie să aibă stăpânire asupra
celor inferioare.
Puterea stăpânirii de sine
crește prin exerciţiu. Ceea ce la
început părea greu, printr-o
repetare constantă devine obicei
și ușor până când principiile
corecte, acţiunile corecte devin
parte din noi și, prin harul lui
Hristos, îl modelează pe păcătos
într-un caracter nou. El devine o
făptură nouă în Isus Hristos. 11

Speranţă pentru fiecare
suflet care se luptă
„[Isus] a luptat pe câmpul de
luptă în locul omului, ca toţi cei
care doresc să părăsească robia
crudă a ‚dumnezeului acestei
lumi’ (2 Corinteni 4:4), să poată
fi eliberaţi, să slujească viului
Dumnezeu. Prin toate experienţele modeste ale vieţii, Fiul înălţat
al lui Dumnezeu, a consimţit să
treacă, pas cu pas, de la iesle la
cruce; căci ‚El nu a luat asupra
Sa natura îngerilor; ci a luat asupra sa sămânţa lui Avraam’
(Evrei 2:16 – engl.). Și ‚în toate
lucrurile a fost ispitit ca și noi,
dar fără păcat.’ (Evrei 4:15). În
pustie, a postit patruzeci de zile,
și a fost ispitit de orice ispită
subtilă pe care o putea concepe

prinţul întunerecului. Slăbit și
epuizat de foame, sleit și tras la
faţă și în agonie, El a suferit adâncurile ispitei și ale durerii, și
‚poate să mântuiască în chip
desăvârșit pe cei ce se apropie de
Dumnezeu prin El.’ (Evrei 7:25).
Natura omului devenise atât de
slăbită prin păcat, încât îi era
imposibil să biruiască în propria
lui putere; pentru că a fost făcut
rob voinţei lui Satan; însă, prin
puterea lui Hristos, toţi pot
deveni biruitori. Putem fi mai
mult decât biruitori prin Acela
care ‚ne iubește, care ne-a spălat
păcatele noastre cu sângele Său.’
(Apocalipsa 1:5)” 12
Fie ca Dumnezeu să ne ajute
să fim cumpătaţi în toate
lucrurile.
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