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Creștinismul practicCreștinismul practicCreștinismul practicCreștinismul practicCreștinismul practic
În timpul acestei săptămâni de rugăciune, credincioșii de

pe întregul glob vor analiza o problemă de importanţă vitală:
creștinismul practic – ce este acesta? Pe scurt – acesta este
viaţa și învăţăturile lui Isus Hristos puse în practică. Acest fapt
poate părea de la sine înţeles, totuși, cât de rar se observă el în
realitate! Biserici, Biblii și pretinși creștini se pot găsi aproape
peste tot în lumea noastră. Dar cât de mulţi oameni chiar pun
în practică învăţăturile lui Isus? Cât de multe înălţimi spirituale
stau în faţa celor ce poartă numele de „creștin”, la cât de multe
lucruri îi va inspira și motiva acest nume!

„Lucrarea fiecărui adevărat creștin este de a-L reprezenta
pe Hristos, de a reflecta lumină, de a înălţa standardele morale;
prin cuvintele și influenţa lor consacrate lui Dumnezeu, ei
trebuie să îi constrângă pe cei neglijenţi și nepăsători să se
gândească la Dumnezeu și la veșnicie. Oamenii ar scoate cu
plăcere veșnicia din socotelile lor, dar nu pot face aceasta,
atâta timp cât există oameni care Îl reprezintă pe Hristos în
viaţa lor zilnică.” – Selected Messages, vol. 1, p. 132.

Trebuie să predicăm evanghelia cea veșnică prin viaţa
zilnică, și dacă este nevoie, să folosim și cuvinte.

„Contemplându-L pe Hristos, exercitând credinţă în El,
experimentând personal harul Lui salvator, noi suntem
calificaţi să Îl reprezentăm înaintea lumii. Dacă am învăţat de
la El, Isus va fi tema noastră de discuţii; iubirea Sa, arzând pe
altarul inimilor noastre, va atinge inimile altor oameni.
Adevărul va fi prezentat nu ca o teorie rece și moartă, ci va fi
însoţit de manifestarea Duhului.” – Testimonies, vol. 5, p. 151.

Păstrând acest minunat ideal în mine, să ne gândim bine
la aceste prelegeri și să le împărtășim și cu credincioșii
izolaţi. Sabatul din 9 decembrieSabatul din 9 decembrieSabatul din 9 decembrieSabatul din 9 decembrieSabatul din 9 decembrie e pus deoparte ca zi de
rugăciune și postrugăciune și postrugăciune și postrugăciune și postrugăciune și post. Duminică, 10 decembrieDuminică, 10 decembrieDuminică, 10 decembrieDuminică, 10 decembrieDuminică, 10 decembrie, se va
strânge o colectă specialăcolectă specialăcolectă specialăcolectă specialăcolectă specială pentru a duce înainte lucrarea
misionară din întreaga lume.

Fie ca Domnul să se folosească de această ocazie și să ne
întărească pe fiecare dintre noi, să ne așeze pe o temelie
sigură, și să ajungem la un nivel mai înalt în slujirea noastră
practică dezinteresată!
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Lucrarea lui Dumnezeu se face în felul lui
Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu.

Un Mântuitor milosUn Mântuitor milosUn Mântuitor milosUn Mântuitor milosUn Mântuitor milos
Înainte de a-i putea ajuta pe alţii, avem
noi înșine nevoie de ajutorul pe care
doar Isus îl poate da.

Lucrând pentru veciniLucrând pentru veciniLucrând pentru veciniLucrând pentru veciniLucrând pentru vecini
Cum putem aduce lumină în vecinătatea
noastră?

Alinând suferinţa omeniriiAlinând suferinţa omeniriiAlinând suferinţa omeniriiAlinând suferinţa omeniriiAlinând suferinţa omenirii
Vaiurile omenirii se vor înrăutăţi. Ce
putem face pentru a veni în ajutor?

Mila în acţiuneMila în acţiuneMila în acţiuneMila în acţiuneMila în acţiune
Mila găsește mijloace pentru a alina
suferinţele altora.

„Cei mai neînsemnaţi dintre aceștia”„Cei mai neînsemnaţi dintre aceștia”„Cei mai neînsemnaţi dintre aceștia”„Cei mai neînsemnaţi dintre aceștia”„Cei mai neînsemnaţi dintre aceștia”
Sufletele pe care le trecem adesea cu
vederea sunt preţioase în ochii lui
Dumnezeu.

Ajungând la cei neglijaţiAjungând la cei neglijaţiAjungând la cei neglijaţiAjungând la cei neglijaţiAjungând la cei neglijaţi
Întreita solie îngerească trebuie să facă
înconjurul lumii.

Cercul binecuvântărilorCercul binecuvântărilorCercul binecuvântărilorCercul binecuvântărilorCercul binecuvântărilor
Chiar merită eforturile misionare? Da,
fără îndoială!

Creștinism practicCreștinism practicCreștinism practicCreștinism practicCreștinism practic
Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie în
contrast vădit cu egoismul lumii.
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EDITORIAL

Lucrarea lui Dumnezeu e îndeplinită după

metoda lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu

ÎÎÎÎÎn timp ce vizita Asia, un cuplu a
observat un tată și pe fiul lui
lucrând într-o orezărie. Bătrânul

mâna plugul cel greu în timp ce
băiatul îl trăgea cu putere. „Presupun
că trebuie să fie foarte săraci”, spuse
soţul către misionarul care era
călăuza și translatorul cuplului. „Da”,
răspunse misionarul. „Când s-a
construit biserica, au fost foarte
dornici să dea ceva pentru biserică,
dar nu aveau nimic. Așa că și-au
vândut boul și au dat banii bisericii.
Ca urmare, primăvara aceasta trag
chiar ei plugul.” După o tăcere
îndelungată, femeia spuse:

„Aceasta chiar a fost o jertfă.”
Misionarul răspunse: „Ei nu numesc
aceasta o jertfă. Sunt doar
mulţumitori că au avut un bou pe
care să îl vândă. A da pentru
Dumnezeu nu este un sacrificiu. Este
o datorie”.

În India există un proverb: „Dacă
n-ai nevoie de ce ai dat, nu ai dat.”
În China se spune puţin altfel: „Un
os dat câinelui nu e dat din milă. Milă
e când împarţi osul cu câinele, în
condiţia în care ești la fel de flămând
ca el.” Aceste proverbe descriu
creștinismul practic pe care ni l-a
predat Isus prin viaţa și învăţăturile
sale.

Misiunea dată de Hristos poporului
Său ne cere să ajungem la oameni și
să îi învăţăm iubirea lui Dumnezeu.
„Doar metoda lui Hristos ne va aduce
adevăratul succes în încercările
noastre de a ajunge la oameni.
Mântuitorul Se amesteca printre
oameni ca unul care le dorea binele.
El le arăta simpatie, slujea nevoilor
lor și le câștiga încrederea. Apoi îi
invita: ‚Vino după Mine!’ ” – Pe
urmele Marelui Medic, p. 123.

Care era metoda lui Hristos? El
ieșea în întâmpinarea nevoilor
oamenilor, apoi aceștia Îl urmau.

Priviţi la câteva exemple pe care ni
le-a lăsat El:

Matei 20 prezintă cazul unui om
orb. De ce avea el nevoie? De vedere.
Înainte de a vedea spiritual, oamenii
trebuia să își depășească nevoile fizice.
Isus nu le-a spus: ‚Ignoraţi-le!’ Dacă
ar fi făcut aceasta, ei L-ar fi dat uitării
și și-ar fi petrecut restul vieţii cerând
milă. Probabil nu avem acea credinţă
care să vindece un om orb, dar cu
siguranţă putem face mai mult decât
doar să oferim milă.

Ioan 8 prezintă o femeie prinsă în
preacurvie. Avea nevoie de protecţie, de
acceptare, și de iertare. Isus nu putea
să îi arate o cale mai bună până când
nu îi câștiga încrederea și iubirea.
Dumnezeu nu ne-a chemat să fim
poliţiști, ci să îi iubim pe toţi. Există
un timp când păcatul trebuie spus pe
nume, dar aceasta doar după ce
păcătosul primește iubire necondi-
ţionată!

Ioan 3 schiţează întâlnirea lui
Nicodim cu Isus. Ce îi lipsea lui
Nicodim? Avea nevoie de un consilier
spiritual, de cineva care să îi vorbească
inimii lui, avea nevoie de naștere din
nou. Isus i-a deschis mintea și inima
cu iubire și gingășie, și a câștigat un
urmaș.

În Luca 6 avem imaginea unui
grup de farisei. Aveau nevoie să
privească în faţă lucrurile care îi
motivau să fie „mult mai sfinţi decât
ceilalţi”. Isus le-a arătat aceste
lucruri, fiindu-i de ajutor omului cu
mâna uscată. Ei au făcut o alegere
din mândrie, hotărând să nu Îl
urmeze pe Isus. Și astăzi sunt mulţi
care ar urma mai degrabă mândriei
decât lui Isus, atunci când autoritatea
sau opiniile preferate le sunt puse sub
semnul întrebării.

În Marcu 6 avem raportul hrănirii
celor cinci mii. De ce aveau ei nevoie?
Depinde când punem întrebarea. Mai

întâi aveau nevoie de învăţăturile lui
Isus. Acesta era motivul pentru care
merseseră acolo. Apoi, pe măsură ce
treceau orele, nevoile lor s-au
schimbat. Nevoia lor de învăţătură a
făcut loc nevoii de hrană. Isus a venit
în întâmpinarea acestei nevoi, pentru
ca după aceea să răspundă nevoii lor
de învăţătură. Nevoile oamenilor se
schimbă. Trebuie să răspundem mereu
nevoilor lor și să îi atragem mereu la
Isus.

Isus i-a învăţat pe ucenici tocmai
acest lucru. „În oricare cetate veţi
intra... să vindecaţi pe bolnavii care
vor fi acolo, și să le ziceţi: „Împărăţia
lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.”
(Luca 10:8, 9).

Priviţi ce le-a spus Isus: să
vindecaţi, și apoi să le spuneţi despre
Dumnezeu. Ieșiţi în întâmpinarea
nevoilor oamenilor, și apoi împăr-
tășiţi-le răspunsul la cea mai mare
nevoie a lor.

Îmi amintesc cuvintele lui Martin
Luther: „Am încercat să ţin multe
lucruri în mâini, și le-am pierdut pe
toate. Dar ceea ce am lăsat în mâinile
lui Dumnezeu, mai am încă și astăzi.”

Daţi darurile voastre cât mai trăiţi
pentru ca să știţi unde merge darul.
Dumnezeu judecă ceea ce dăm, în
funcţie de ceea ce păstrăm.

Creștinismul practic e lucrul de
care are lumea nevoie. „Creștinismul
practic înseamnă a descoperi lumii în
cuvânt și faptă voia lui Dumnezeu.”
– The Upward Look, p.184. Când
oamenii știu că suntem sinceri, că
într-adevăr ne pasă de ei, când
răspundem nevoilor lor, doar atunci
îi putem chema la Isus. Pentru a le
cunoaște nevoile, trebuie să îi
cunoaștem pe ei. Când lucrarea lui
Dumnezeu este îndeplinită după
metoda lui Dumnezeu, pentru slava
Lui, ea nu va duce niciodată lipsă de
provizii date de Dumnezeu.
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VINERI, 1 DECEMBRIE 2006

Un Mântuitor milos
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28).

COMPILAŢIE DIN SCRIERILE LUI ELLEN G. WHITE

El ia poverile și vina noastră

Isus îi invită pe cei împovăraţi
să vină la El să se odihnească:
„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 găsi
odihnă pentru sufle-
tele voastre. Căci
jugul Meu este bun,
și sarcina Mea este
ușoară” (Matei 11:
28-30).

Mulţi, dintre cei
care aud această
invitaţie suspină,
dorindu-și odihnă,
totuși merg pe
calea aspră, strân-
gând-și cu putere
poverile cât mai
aproape de ini-
mă. Isus îi iubește, și
tânjește să le poarte poverile și să
îi ducă și pe ei în braţele puternice
ale iubirii Sale. El îi invită să așeze
poverile lor grele asupra Lui. El
vrea să îţi ia temerile și incer-
titudinile care îţi fură pacea și
odihna; dar trebuie să vii la El, și
să Îi spui durerile ascunse ale
inimii tale. El îţi cere încrederea,
ca dovadă a iubirii tale faţă de El.
Isus Își dorește mai mult darul unei
inimi umile, plină de încredere,
decât toată bogăţia pe care o pot
da averile mari. Prin solii Lui, El
te invită să te oferi pe tine cadou.
Vino doar la El cu simplitatea și
încrederea cu care un copil vine

la părinţii săi, și
atingerea divină a mâinii Lui te va
elibera de poverile tale.

Să nu uităm că Hristos este
calea, adevărul și viaţa. Milosul
Salvator îi invită pe toţi să vină la
El. Să credem cuvintele Domnului
nostru, și să nu ne facem drumul
spre El atât de greu. Să nu
călătorim murmurând, sau apăsaţi
de îndoieli, presimţiri sumbre sau
vaiete pe drumul preţios pregătit
pentru ca cei răscumpăraţi să
meargă pe el, ca și când aceasta
ne-ar obliga la ceva neplăcut,
obositor. Căile lui Hristos sunt căi
plăcute, și pe toate cărările Lui este

pace. Dacă ne-am făcut căi aspre
pentru picioarele noastre, și dacă

am luat o povară grea de griji
asupra noastră, adunându-ne
comori pe pământ, să ne
schimbăm acum, și să
mergem pe calea pe care
Isus a pregătit-o pentru
noi.

Nu suntem întotdea-
una dispuși să Îi dăm lui
Isus poverile noastre.
Uneori ne vărsăm
necazurile în urechi
omenești, ne spunem
nenorocirile celor care
nu ne pot ajuta, și
neglijăm să ne încredem

cu totul în Isus, pentru
ca El să schimbe căile
noastre pline de
necaz cu căile Lui
pline de bucurie și

pace. Iubirea jertfi-
toare de sine dă slava și biruinţa
crucii...

Isus ne atrage la Sine. El este
plin de iubire, de compătimire, de
milă. El Se oferă să fie prietenul
nostru, să meargă alături de noi
pe toate căile aspre ale vieţii
noastre. El îţi spune: Eu sunt
Domnul, Dumnezeul tău; mergi
alături de mine, și Eu îţi voi umple
calea de lumină...

Invitaţia lui Hristos pentru noi
toţi este o chemare la o viaţă de
pace și odihnă - o viaţă de libertate
și dragoste, și la o moștenire
bogată în viaţa veșnică nemuri-
toare. Atunci, de ce să ne împo-
trivim invitaţiei Sale și să Îi
refuzăm iubirea? Dacă alegem să
trăim cu Hristos în veacurile
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nesfârșite ale veșniciei, de ce să nu
Îl alegem ca cel mai onorat și mai
iubit prieten aici? Hristos ne
cheamă să umblăm cu El în
această lume, mergând pe calea
supunerii încrezătoare și umile,
care ne garantează o viaţă curată,
sfântă și fericită. Ce vom alege -
libertatea în Hristos, sau sclavia și
tirania în serviciul lui Satan? Este
privilegiul nostru să avem o
călătorie liniștită și fericită, foarte
aproape de Isus în fiecare zi pe
care o trăim.

Nu trebuie să ne alarmăm dacă
această cale a libertăţii este
presărată cu conflicte și suferinţe.
Libertatea de care ne vom bucura
va fi mult mai valoroasă pentru că
am făcut sacrificii pentru a o obţine.
Pacea care întrece orice pricepere
ne va costa bătălii cu puterile
întunericului, bătălii severe
împotriva egoismului și a păcatelor
ascunse. Biruinţele câștigate zilnic
prin eforturi perseverente, ne-
obosite pentru facerea de bine,
vor fi preţioase prin Hristos care
ne-a iubit și „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 Lui, plin de
râvnă pentru fapte bune” (Tit
2:14). Trebuie să căutăm să
obţinem desăvârșirea caracterului
lui Hristos. În faţa ispitei, trebuie
să ne însușim răbdarea fermă, care
nu ne va provoca nici un gând de
murmurare, deși putem fi obosiţi
de truda grea, și de lupta bună a
credinţei.

Mulţumim lui Dumnezeu că
unii au trecut prin încercări, fără
ca lumina lor să slăbească.
Speranţa și credinţa lor sunt
puternice, pentru că au fost
adunate din conflicte și au fost
hrănite cu suferinţe. Dacă nu ar fi
acești eroi ai credinţei, care au
învăţat să reziste, să sufere și să
fie tari, priveliștea ar fi cu adevărat
descurajatoare. Cum ar putea
cineva dintre noi să știe cum să
simpatizeze cu cei suferinzi,
împovăraţi, chinuiţi și cum să îi

ajute pe cei care au nevoie de
ajutor, dacă noi nu am expe-
rimentat niciodată încercări
asemănătoare? Nu Îl putem
aprecia la nivelul cuvenit pe
Salvatorul nostru, până când nu
L-am văzut prin ochiul credinţei
ajungând până în adâncimile
mizeriei umane, luând asupra Sa
natura omului, capacitatea de a
suferi, și prin suferinţă manifes-
tându-Și puterea divină pentru a
salva și a-i ridica pe păcătoși și a-i
face prietenii Săi. O, de ce realizăm
atât de puţin ce este păcatul? De
ce ne căim atât de puţin? Aceasta
se întâmplă pentru că nu ne
apropiem de crucea lui Isus.
Conștiinţa se împietrește prin
înșelăciunea păcatului, pentru că
rămânem departe de Hristos.
Priviţi la Căpetenia mântuirii
noastre. El a suferit rușine pentru
noi ca noi să nu suferim rușinea și
dispreţul veșnic. El a suferit pe
cruce, pentru ca omul căzut să
poată primi har. Dreptatea lui
Dumnezeu a fost păstrată și omul
vinovat a fost iertat. Isus moare
pentru ca păcătosul să poată trăi.
Fiul celui Preaînalt poartă rușinea
de dragul sărmanilor păcătoși,
pentru ca ei să poată fi răscum-
păraţi și încununaţi cu glorie
eternă.

Crucea de pe Calvar pledează
cu putere, oferindu-ne un motiv
pentru care să Îl iubim acum pe
Hristos, și pentru care să Îl
considerăm cel dintâi, cel mai bun
și cel de pe urmă în orice. Trebuie
să ne luăm locul care ni se cuvine:
în umilinţă la piciorul crucii. În
timp ce urcăm Calvarul putem
învăţa lecţiile de umilinţă a minţii;
privind spre cruce Îl vedem pe
Răscumpărătorul nostru în
agonie, pe Fiul lui Dumnezeu

murind, Dreptul pentru cei
nedrepţi. Priviţi cum Cel, care cu
un cuvânt ar putea strânge legiuni
de îngeri să Îl ajute, este subiectul
glumelor batjocoritoare, al
distracţiei, al insultelor și al urii.
El Se oferă ca jertfă pentru
păcătoși. Când a fost insultat, nu
a ameninţat; când a fost acuzat pe
nedrept, nu Și-a deschis gura. El
Se roagă pe cruce pentru
omorâtorii Săi. El moare pentru
ei. Plătește un preţ infinit pentru
fiecare dintre ei. El nu vrea să
piardă pe niciunul dintre cei pe
care i-a răscumpărat cu un preţ
atât de mare. Se lasă lovit, biciuit,
fără să murmure. Și această
victimă care nu se tânguie este
Fiul lui Dumnezeu. Tronul Său este
din veșnicie, și împărăţia Sa nu va
avea sfârșit.

Vino, tu, care cauţi plăcerea
proprie în bucuriile interzise și în
îngăduinţe păcătoase, tu, cel care
fugi de Hristos. Privește, o, prive-
ște spre crucea Calvarului; privește
victima regească suferind în locul
tău; fii înţelept cât ai ocazia și
caută acum izvorul vieţii și al
adevăratei fericiri. Vino, tu care te
plângi și murmuri pentru micile
neajunsuri ale vieţii, pentru
puţinele încercări prin care trebuie
să treci în această viaţă. Privește
la Isus, autorul și desăvârșitorul
credinţei tale. El părăsește tronul
său regesc, autoritatea Sa, pune
deoparte haina Sa regală, și Își
îmbracă divinitatea cu omenescul.
De dragul nostru El a devenit
sărac pentru ca noi să ne
îmbogaţim prin sărăcia Sa.

Fiul lui Dumnezeu a fost
lepădat și dispreţuit de dragul
nostru. Mai poţi povesti despre
vaiurile și încercările tale, când
privești pe deplin crucea și vezi

Ești unul care greșești? Mergi la

Isus și cere-I să te ierte, și apoi

crede că El face aceasta.
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prin ochiul credinţei suferinţele lui
Isus? Poţi nutri în inimă răzbunare
contra vrăjmașilor tăi, în timp ce
de pe buzele Sale palide și
tremurânde se ridică o rugăciune
pentru batjocoritorii și ucigașii
Săi: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce
fac”? (Luca 23:34).

Ne stă în faţă o lucrare de a
umili mândria și vanitatea care își
caută loc în inima noastră și de a
ajunge într-o părtășie sfântă,
familiară cu Isus prin pocăinţă și
credinţă. Să nu ne dăm înapoi
văzând adâncurile umilinţei la care
S-a supus Fiul lui Dumnezeu pentru
ca să ne ridice din degradarea și
sclavia păcatului și să ne pună pe
un loc la dreapta Sa. Trebuie să ne
tăgăduim eul, și să luptăm continuu
contra mândriei. Trebuie să ne
ascundem în Isus Hristos, și să
lăsăm ca din conversaţiile noastre
și din caracterul nostru El să apară
ca Cel cu totul minunat, ca Cel mai
frumos dintre zeci de mii. Vieţile
noastre, comportamentul nostru
vor mărturisi cât de mult Îl preţuim
pe Isus, și răscumpărarea pe care
a plătit-o pentru noi cu preţul vieţii
Sale. În timp ce privim constant
spre Acela, pe care păcatele noastre

L-au străpuns, și pe care durerile
noastre L-au împovărat, vom
strânge putere pentru a fi ca El. Ne
vom lega de bunăvoie într-o robie
fericită lângă Isus. Este timpul să
devotăm puţinele ore rămase din
preţiosul timp de probă pentru a
ne spăla hainele caracterelor
noastre, pentru a le albi în sângele
Mielului ca să putem fi în acea
grupă care va sta în jurul marelui
tron alb. – The Review and Herald,
2 august 1881.

El înţelege slăbiciunea
noastră

Ești unul care greșești? Mergi
la Isus și cere-I să te ierte, și apoi
crede că El face aceasta. „Dacă ne
mărturisim păcatele, El este
credincios și drept, ca să ne ierte
păcatele și să ne curăţească de
orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).
Cere-i Domnului să îţi ierte
păcatele. Apoi bucură-te în El.

Nu îţi va fi de nici un folos dacă
vei continua să te plângi de
defectele tale. Spune: „Doamne,
îmi predau sufletul meu neajutorat
Ţie, și doar Ţie. Nu mă voi
îngrijora, pentru că ai spus: ‚Cereţi
și vi se va da’ (Ioan 16:24).” Crede
că vei primi. Crede că Salvatorul

este plin de compasiune, de milă
și de iubire. Nu lăsa ca micile
nenorociri să te tulbure. Micile
greșeli pot fi îngăduite ca să te
ferească de greșelile mai mari.

Îndeplinește-ţi partea aju-
tându-te singur, așa cum trebuie
să facă toţi cei care vor să fie
binecuvântaţi. Crede că Isus te
ajută. Refuză să vorbești vreun
cuvânt care exprimă necredinţă.
Când vrăjmașul îţi spune că
Dumnezeu te-a pedepsit, spune-i
că știi că El nu a făcut aceasta,
pentru că El declară: „N-am venit
să chem la pocăinţă pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoși”
(Matei 9:13). – The Upward Look¸
p. 132.

Fratele meu, sora mea, predă-
te cu totul - minte, suflet și trup -
Domnului. Odihnește-te în braţele
milosului Tău Mântuitor. Nu
trebuie să alergi încoace și încolo
pentru a obţine alinare de la
agenţii omenești...

Ai de dus o luptă, la fel ca noi
toţi. Putem face această luptă mult
mai grea, întorcându-ne de la
Hristos și refuzând să purtăm jugul
pe care El cere să îl luăm fiecare.
Nu îţi spune El adevărul când spune
„Jugul Meu este ușor”? Dacă ne
facem noi înșine juguri, așa cum fac
mulţi, le vom găsi foarte
supărătoare; dar dacă luăm jugul pe
care ni l-a pregătit Isus, și devenim
umili și supuși cu inima, eul va fi
ascuns cu Hristos în Dumnezeu.
Aceasta este poziţia corectă pe care
trebuie să o ocupăm noi.

Este privilegiul nostru să avem o călătorie

liniștită, și fericită, foarte aproape de Isus în

fiecare zi pe care o trăim.
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Un urmaș al lui Isus se abţine
de a-și aduna poveri și respon-
sabilităţi pe care nu le poate purta,
care îi zdrobesc puterile vieţii, și
care nu îi dau alinare. Isus nu a
cerut de la niciunul o asemenea
lucrare. Trebuie să Îl primim pe El,
să credem în El, și să descoperim
caracterul Său, arătând prin
experienţa noastră religioasă că am
fost născuţi din Dumnezeu. Atunci
vom avea un puls sănătos, născut
din nou, „nu din sânge, nici din
carne, nici din voia vreunui om, ci
din Dumnezeu” (Ioan 1:13).
Primindu-L pe Isus Hristos, vom
primi putere. – Sermons and Talks,
vol. 2, p. 274, 275.

Sentimentele nu sunt un criteriu
sigur. Nu trebuie să privim înăuntrul
nostru, căutând dovezi că suntem
acceptaţi de Dumnezeu. Nu vom
găsi acolo nimic altceva decât
lucruri care ne vor descuraja.
Singura noastră speranţă este „să
privim la Isus, începătorul și
desăvârșitorul credinţei noastre”
(Evrei 12:2). În El există orice poate
să ne inspire speranţă, credinţă și
curaj. El este neprihănirea noastră,
mângâierea noastră și bucuria
noastră. Cei care privesc spre
interiorul lor căutând mângâiere,
vor deveni istoviţi și descurajaţi.
Sentimentul slăbiciunii și nevred-
niciei noastre ar trebui să ne
conducă să implorăm în umilinţă a
inimii jertfa ispășitoare a lui Hristos.
Încrezându-ne în meritele Sale, vom
găsi liniște, pace și bucurie. El îi

salvează pe deplin pe toţi cei care
vin la Dumnezeu prin El.

Avem nevoie să ne încredem în
Isus zilnic, în fiecare ceas. El ne-a
promis că puterea noastră va fi cât
zilele noastre. Prin harul lui
Dumnezeu putem duce toate
poverile din prezent și ne putem
îndeplini toate datoriile...

Astăzi trebuie să Îl căutăm pe
Dumnezeu și să fim hotărâţi să nu ne
odihnim mulţumiţi cât timp nu avem
prezenţa Sa. Trebuie să veghem, să
lucrăm și să ne rugăm ca și când
aceasta ar fi ultima zi acordată nouă.
– Testimonies, vol. 5, p. 192.

El ne dă milă pentru alţii

Când eram neascultători de
poruncile lui Dumnezeu, El nu ne-a
părăsit fără speranţă, trecând pe
lângă noi în slăbiciunile și
degradarea noastră. Doar fiinţele
umane fac aceasta - acei ale căror
inimi nu sunt atinse și îmblânzite de
iubirea lui Dumnezeu. – The Youth’s
Instructor, 22 octombrie 1896.

Ne aflăm într-o lume de păcat
și ispită; peste tot în jurul nostru,
suflete pier neavându-L pe
Hristos, și Dumnezeu vrea ca noi
să lucrăm pentru ele pe orice cale
posibilă... Cei care au cea mai
mare nevoie de El ne vor pune
uneori răbdarea la încercare în
modul cel mai aspru. „Feriţi-vă să
nu defăimaţi nici măcar pe unul
din acești micuţi”, spune Isus,
„căci vă spun că îngerii lor în ceruri
văd pururea faţa Tatălui Meu care

este în ceruri” (Matei 18:10). Iar
celor care slujesc acestor suflete,
Mântuitorul le spune „Adevărat vă
spun că, ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din acești
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
mi le-aţi făcut” (Matei 25:40).

Fruntea celor care fac această
lucrare va purta coroana sacri-
ficiului. Dar ei își vor primi
răsplata. În cer îi vom vedea ... [pe
acei] pe care i-am ajutat, acei pe
care i-am invitat în căminele
noastre, pe care i-am îndepărtat
de ispită. Vom vedea feţele lor
strălucind de gloria lui Dumnezeu.
„Ei vor vedea faţa Lui, și numele
Lui va fi pe frunţile lor” (Apocalipsa
22:4). –Testimonies, vol. 6, p. 320.

Să începem acum să scriem
istoria fiecărei zile care trece așa
încât să nu ne fie teamă să fim puși
faţă în faţă cu ea la judecată. Să
umplem fiecare zi cu lucrare plină
de iubire pentru alţii. Să ne
dezvoltăm toate puterile noastre,
și să devenim ceea ce Dumnezeu
se așteaptă de la noi să fim.

Păzirea poruncilor lui Dumnezeu
este răsplătită din plin. În marea
zi, biruitorul va avea o răsplată,
atunci când va auzi de pe buzele
Domnului nostru cuvintele
graţioase: „Bine, rob bun și
credincios”; există și acum o
răsplată: pacea și fericirea care se
revarsă dintr-o conștiinţă împă-
cată, din asigurarea binecuvântată
că ne bucurăm de favoarea lui
Dumnezeu. – The Signs of the
Times, 1 ianuarie 1885.
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TTTTT e-ai gândit vreodată să
devii misionar într-o ţară
străină? Toţi am citit

diferite cărţi cu biografii intere-
sante ale misionarilor care,
părăsindu-și patria, s-au aventurat
în locuri izolate pentru a-și
îndeplini visul de o viaţă. Este
admirabil să vezi curajul și
tăgăduirea de sine arătate de mulţi
dintre acești pionieri. În faţa
riscurilor enorme, ei au biruit prin
credinţă obstacole care omenește
erau imposibil de trecut - toate
pentru a duce mesajul biblic al
speranţei. Ei nu renunţau nicio-
dată; caracteristica lor specială era
perseverenţa. În contrast cu
mulţimile chinuite de neliniște și
depresie, istoria misionarilor lui
Dumnezeu care se confruntă cu
greutăţi și lupte se încheie cu un
final fericit.

Unul dintre cele mai înălţătoare
și extraordinare texte din Biblie se
găsește în declaraţiile finale ale
apostolului Pavel, și descrie
sfârșitul glorios al unei vieţi
dedicate misiunii de a salva. Și
astăzi, acest text încă atinge cele
mai adânci sentimente ale inimii
noastre: „Căci eu sunt gata să fiu
turnat ca o jertfă de băutură și
clipa plecării mele este aproape.
M-am luptat lupta cea bună,
mi-am isprăvit alergarea, am păzit

credinţa. De acum mă așteaptă
cununa neprihănirii pe care mi-o
va da, în „ziua aceea” Domnul,
Judecătorul cel drept. Și nu numai
mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit
venirea Lui” (2 Timotei 4:6-8).

Pavel este un exemplu bine
cunoscut dintr-un grup de deschi-
zători de drumuri care au trăit
pentru a salva suflete. Putem spune
liniștiţi că motto-ul real al exis-
tenţei lui Pavel a fost: salvat pentru
a trăi - trăind pentru a salva.

Să analizăm acest moto pentru
noi. Pavel avea o perspectivă
transcendentă, adică o perspectivă
ce trece dincolo de limitele scurtei
noastre existenţe. Aproape toate
religiile susţin că o persoană
înţeleaptă va face această lume un
loc mai bun de locuit pentru că ea/el
a trecut prin lume. Cei care au trăit
doar pentru sine au trăit o viaţă fără
valoare. Mai mult, moartea le va
smulge orice speranţă de viaţă
viitoare. Cerul aparţine
misionarilor! Evan-ghelizarea are
cu toate acestea un scop mai înalt
decât doar de a face această lume
„un loc mai bun de locuit”.
Evanghelizarea este calea practică
de a pregăti pentru cer persoana
care predică adevărul, precum și
pe cea care îl aude. Da, nici unul
nu e calificat pentru viaţa veșnică,
fără să aibă propria experienţă în
lucrarea de evanghelizare. Când ne

apropiem de oameni cu o dorinţă
sinceră de a-i ajuta, și fiind
impregnaţi de Spiritul lui
Dumnezeu, noi vom fi primii care
vom beneficia de pe urma acestui
fapt.

Cum putem exprima iubirea lui
Dumnezeu faţă de aproapele nostru
într-un singur cuvânt? Răspunsul
este „evanghelizare”, pentru că
aceasta implică aplicarea fiecărui
lucru pe care l-am învăţat despre
iubire. Fără aceasta, religia noastră
este doar o teorie, care degene-
rează în formalism și sfârșește în
frustrare. Fără ea, religia noastră
nu are nici o putere de a ne face
fericiţi. Pe scurt, un creștin fericit
și împlinit, un adevărat creștin care
a găsit în Isus pacea și mântuirea,
va împărtăși cu un entuziasm
contagios adevărul care i-a
schimbat viaţa.

Există suflete de salvat prin
preajmă

Am început articolul acesta
vorbind despre evanghelizarea în
ţări îndepărtate. Fără îndoială,
aceasta este o lucrare nobilă și
indispensabilă. Dar, gândindu-ne
doar să ne aventurăm în ţări
îndepărtate, putem uita că există
și multe suflete care sunt foarte
aproape de noi – suflete care par
nepromiţătoare în ignoranţa lor și

SABAT, 2 DECEMBRIE 2006

D. S. F. BOARIM – BRAZILIA

Lucrând
   pentru vecini
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care ar putea avea nevoie de
mesajul pe care îl avem noi. Chiar
în căminul nostru pot fi „drahme
pierdute” care, datorită răcelii sau
neglijenţei noastre, stau departe de
Dumnezeu. La câţiva pași de
căminul nostru, un vecin necunos-
cut și neînţeles poate ascunde în
inima lui un gol sau o durere pe
care le-am putea alina cu solia
noastră.  Dar adesea preferăm să
mergem departe, de cealaltă parte
a orașului, sau de cealaltă parte a
lumii pentru a ne recolta roadele,
când cele mai coapte fructe s-ar
putea să fie lângă casa noastră sau
chiar în ea. Acest fapt este prezentat
în Spiritul Profeţiei. (Vezi Slujitorii
evangheliei, p. 121-125).

„Fiecare membru al bisericii ar
trebui să simtă că e datoria sa
specială de a lucra pentru cei care
locuiesc în vecinătatea lui. Studiaţi
cum puteţi ajuta cel mai bine celor
care nu au nici un interes pentru
lucrurile religioase.” Testimonies,
vol. 6, p. 254.

Cum să evanghelizezi cu
succes

Pentru ca lucrarea de evanghe-
lizare să fie eficientă, este foarte
important ca mai întâi să ţinem
cont de următorul lucru: misio-
narul eficient nu se bazează pe
cantitatea de lucru pe care o face,
ci mai degrabă pe calitatea
impresiilor pe care le lasă în urmă.
După coborârea Spiritului Sfânt,
o singură predică ţinută de un
apostol arzând de dragostea pe
care a avut-o Hristos pentru lumea
pierdută a avut un rezultat
uimitor: chiar în acea zi, 3000 de
suflete au devenit credincioși în
Hristos! Observaţi cum calitatea
lucrării a rezultat în cele din urmă
în cantitate. În această ecuaţie,
ordinea priorităţilor a schimbat
produsul! Într-o încercare de a
obţine mult, lucrarea până la
epuizare, însă fără calitate
spirituală, se va încheia ca un efort
lipsit de roade. Aceasta nu
înseamnă că nu se cere efort
serios. Biblia ne poruncește să
lucrăm cu perseverenţă și

neobosit. „Aruncă-ţi pâinea pe ape,
și după multă vreme o vei găsi
iarăși! Împarte-o în șapte și chiar
în opt, căci nu ști ce nenorocire
poate da peste pământ. Dimineaţa,
seamănă-ţi sămânţa, și până seara
nu lăsa mâna să ţi se odihnească,
fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta
sau aceea sau dacă amândouă sunt
deopotrivă de bune” (Eclesiastul
11:1, 2, 6). Dar același cuvânt
inspirat spune că această lucrare
este cu adevărat eficientă doar
atunci când este făcută în spiritul
și puterea lui Hristos:

„Apostolii mărturiseau cu
multă putere despre învierea
Domnului Isus. Și un mare har era
peste toţi” (Fapte 4:33). Avem
nevoie să avem în noi această
putere și har din belșug pentru ca
mărturia noastră să fie eficientă,
atingând inimile. Altfel, vom
predica 3000 de predici fără să
câștigăm un singur suflet pentru
Hristos.

Atunci, care este prima și cea
mai importantă condiţie pentru o
lucrare de evanghelizare eficientă?
Există un singur răspuns pe care
Spiritul Profetic îl accentuează: „O
legătură vie cu Marele Păstor îi va
face pe sub-păstori reprezentanţi
vii ai lui Hristos, cu adevărat o
lumină în lume...

Lucrătorul care știe ce înseamnă
unirea cu Hristos, are o dorinţă și
o capacitate constant crescânde de
a prinde însemnătatea slujirii
pentru Dumnezeu.” – Slujitorii
evangheliei, p. 127.

„Nimeni nu  poate spune cât de
mult se pierde prin încercarea de
a predica fără ungerea Duhului
Sfânt... În acest veac de întuneric
moral, e nevoie de ceva mai mult
decât o teorie seacă pentru a mișca
sufletele.... Adevăruri vii, căzând de

pe buzele oamenilor lui Dumnezeu,
îi vor face pe păcătoși să tremure,
și pe cei convinși de ele să strige:
‚Iehova este Dumnezeul meu; sunt
hotărât să fiu cu totul de partea
Domnului’.” – Slujitorii evan-
gheliei, p. 135, 136.

A încerca să ai succes în
eforturile evanghelistice fără
ungerea Duhului Sfânt este la fel
de inutil și de absurd, ca și când
ai încerca să vezi în întunerec fără
lumină. Deci, aceasta este prima
și cea mai importantă condiţie
pentru succes, și cu siguranţă
singura, pentru că prin legătură
cu Învăţătorul și Călăuza divină,
noi vom primi instruirea și puterea
de care avem nevoie. El ne va
conduce să știm ce trebuie să
spunem sau să facem. Astfel, El va
modela caracterul, va rafina
personalitatea, și va umple inima
noastră cu dragoste pentru
suflete. Când iubim cu adevărat
sufletele pentru care a murit
Hristos, dificultăţile, care ni se
păreau enorme ca munţii, vor
dispărea și predicarea evangheliei
va fi spontană și într-un mod
plăcut, Evanghelia fiind predicată
mai întâi prin comportament, apoi
prin iniţiativele noastre misionare.

Depășind obstacolele reale în
calea evanghelizării

Din nefericire, bisericile
populare de astăzi au înjosit
numele lui Hristos. Pretinșii
oameni religioși de astăzi aduc
ocară asupra cauzei adevărului
datorită purtării lor nepotrivite.
Aceasta tinde să îi împietrească pe
oameni în necredinţă, sau să îi
legene în ideile lor preconcepute.
Prejudecăţile create astfel sunt o
dificultate mare în calea evanghe-
listului modern, care încearcă să

În acest veac de întunerec moral, e nevoie

de ceva mai mult decât o teorie seacă

pentru a mișca sufletele.
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își împlinească misiunea. Cu
siguranţă, toţi am avut de a face
cu mulţi care par a spune „Am
religia mea, și sunt mulţumit. Du-te
și predică celor ce nu au nici o
religie.” Aceasta este scuza lor.

„În cele din urmă, toate religiile
conduc la Dumnezeu”, spun alţii
cu un aer de sinceritate. Apoi sunt
cei care se ascund în spatele
ideologiei New Age, spunând că
fericirea poate fi găsită în ceva
cotloane ascunse ale minţii umane.
Nu a fost nici un alt timp când s-a
vorbit mai mult de iubire și pace
în timp ce, paradoxal, niciodată
nu au existat atâtea războaie și
atâtea vești de războaie. Niciodată
în istoria umană nu au existat atâţi
medici și atâtea spitale, dar
tributul cerut de boli nu a fost mai
ameninţător ca acum. Casele și
proprietăţile imobiliare se înmulţesc
peste tot în jurul nostru, dar
căminele - în adevăratul sens al
cuvântului - dispar. În sfârșit, se
vorbește atât de mult despre religie
în timp ce adevăratul spirit misionar
capitulează în faţa „virusului
Laodiceanitei”. Putem fi afectaţi și
noi de acest „virus”  de lenevie,
insensibilitate, și mândrie spiri-
tuală? Paradoxul continuă, pentru că
astăzi se vorbește atât de mult
despre Hristos, dar El nu a lipsit mai
mult din inima umană. Ar trebui să
ne analizăm în punctele acestea.

De-a lungul mileniilor sale de
experienţă, Satan a dezvoltat în
laboratorul răului nenumărate
strategii prin care el și cohortele
sale înșală și amăgesc. Hristos
declară că „dacă va fi cu putinţă,
[hristoșii falși și profeţii falși] vor
înșela chiar pe cei aleși” (Matei
24:24). În acest punct, mulţi sunt
de părere că nimic nu este mai
greu decât evanghelizarea! Dar
exact aici este riscul: trebuie să
recunoaștem viclenia dușmanului,
dar niciodată să o mărim. La
dispoziţia credincioșilor devotaţi
se află o rezervă nesfârșită de
putere și înţelepciune. Spiritul lui
Dumnezeu nu poate fi înfrânt.
Când suntem plini de puterea și

înţelepciunea mai înalte pe care El
le dă, nimic nu poate sta în calea
înaintării noastre. Doar așa putem
fi instrumente biruitoare în
lucrarea noastră de impresionare
a inimilor și de călăuzire a
sufletelor pe calea lui Hristos în
ciuda oștilor de cinici și înșelători.
Trebuie să ne amintim că îmbrăcaţi
cu acea armură puternică a lui
Dumnezeu, acel grup mic, slab și
umil de ucenici ai lui Isus au putut
revoluţiona lumea acelor zile prin
predicarea evangheliei, și acea
revoluţie spirituală continuă până
în ziua de astăzi!

Strategii pentru
evanghelizarea vecinilor
noștri

După cum am văzut, fiind
înconjuraţi de prejudecăţile de
astăzi, este adesea dificil să te
apropii de oameni propunând
direct un subiect religios. Unii pot
obţine o calificare bună după un
studiu biblic, dar aceasta nu ne
asigură neaparat succesul, când
vedem că mulţi au o prejudecată
religioasă uriașă. Este necesar să
mergi din casă în casă, din oraș în
oraș, predicând evanghelia, și ne
putem apropia eficient de suflete
folosindu-ne de anumite strategii
pe care le propune Spiritul
Profeţiei. Înainte de a privi spre
orice altceva, trebuie – după cum
am accentuat înainte – să avem în
inimă iubirea lui Isus, și să
manifestăm un interes sincer în
bunăstarea și mântuirea celor cu
care venim în legătură. Aceasta
înseamnă simpatia creștină. Pentru
că tema noastră este despre
evanghelizarea între vecini,
propunem mai jos câteva strategii:

Strategia numărul unu: o
familie bine ordonată

Acesta a fost modul în care
Avraam a influenţat atât de mulţi
oameni. Mireasma unei familii
bine ordonate, exemplare, va
aduce foloase fiecărui vecin.
Cunosc din experienţă o familie

10
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care în Sabat dimineaţa, când
mergea la adunare, era observată
atent, pe furiș, de o vecină.
Comportarea lor și îmbrăcămintea
lor îngrijită atrăseseră atenţia
vecinei. Într-o zi, aceasta a
îndrăznit să îi întrebe despre
religia lor, deschizând o cale
pentru studii biblice. Ca rezultat,
ea a devenit o membră a comu-
nităţii noastre! Oamenii ne
studiază – chiar ne citesc ca pe o
carte deschisă, și putem fi o
influenţă puternică spre bine în
sfera noastră.

Dar se poate întâmpla și
contrariul. Dacă  familia noastră e
un câmp de luptă, dacă suntem
aspri cu oamenii, dacă îmbrăcă-
mintea și comportarea noastră nu
se deosebesc deloc de ale lumii,
cum putem face noi lucrare
misionară între vecini? Dacă nu am
avut noi înșine beneficii de pe urma
evangheliei, influenţa noastră va fi
cu siguranţă negativă. De aceea,
nu putem insista niciodată destul
în a afirma că familia noastră este
primul obiectiv al religiei. Pe de o
parte trebuie să restaurăm altarul
familiar. Pe de altă parte, influ-
enţele rele trebuie îndepărtate.
Trebuie tras și un semnal de alarmă
împotriva instrumentelor de
înstrăinare și destrăbălare pe care
le constituie folosirea detrimentală
a televiziunii sau a internetului.

Politeţea și amabilitatea

Persoanele care au o fire
rafinată, bună, și care sunt amabile,
exercită o influenţă irezistibilă spre
bine. Vecinii noștri pot fi rezervaţi,
chiar dezagreabili, dar adesea ei
nu se pot împotrivi politeţii
creștine. Aceasta doboară pre-
judecăţile – garantat. Nu așteptăm
un favor, ci ne oferim să ajutăm!
Există un proverb „cel care pare
cel mai apropiat este vecinul”.
Aceasta e valabil și pentru relaţia
noastră cu ei. Micile gesturi de
atenţie și de politeţe nu sunt
pierdute niciodată. Oricând e
posibil, oferiţi-vă să ajutaţi la
schimbatul unei roţi pe pană, să

împingeţi căruciorul unei per-
soane bolnave, sau să  duceţi o
plasă de cumpărături pentru o
persoană mai în vârstă, la fel ca
multe alte gesturi de politeţe. Fiţi
de asemenea binevoitori să
acceptaţi un favor, arătând
recunoștinţă. Atitudinile simple ca
acestea pot fi mijlocul rânduit de
Dumnezeu pentru a încheia o
prietenie care deschide ușa pentru
lucrarea misionară.

Lucrarea misionară medicală
și asistenţa socială

Dacă cineva este bolnav, în
limitele permise de lege putem
sugera și aplica cu prudenţa
necesară niște tratamente simple,
naturale, dacă înţelegem cauza
bolii. Dacă persoanele nu sunt
interesate de acest gen de ajutor,
putem să ne rugăm pentru ei,
pentru ca Domnul să lucreze după
voia Lui. În unele cazuri, vecinii
săraci au nevoie de ajutorul
nostru, și acest lucru va fi un
mijloc eficient de îndepărtare a
prejudecăţilor în timp ce îi ajutăm
în nevoile lor. Dar de multe ori ei
sunt rezervaţi când au nevoie să
ceară ceva. Trebuie să îi întrebaţi
cu amabilitate: „Cum te pot ajuta?”
Nu trebuie doar să îi educăm, ci
mai presus de toate trebuie să le
oferim iubire creștină. Fiecare
faptă făcută pentru cineva trebuie
să fie urmată de o rugăciune ca
aceasta: „O, Doamne, atinge sufle-
tul acesta cu puterea restauratoare
a Duhului Tău Sfânt, și folosește-
mă aici și acum ca un instrument
al Tău pentru mântuire. Dă-mi tact
și înţelepciune să îndeplinesc o
lucrare bună pentru Tine.”

Metode moderne de
evanghelizare

Condiţia indispensabilă pentru
succes este puterea Duhului Sfânt.
Dar în multe cazuri, resursele
media disponibile astăzi ar putea
fi un mijloc important folosit de
Dumnezeu pentru salvarea de
suflete. Obţinem o listă de adrese

de e-mail ale prietenilor și
vecinilor, și le trimitem apeluri
spirituale, ascunse cu grijă.
Obţinem de asemenea o listă cu
zile de naștere, și nu uităm să le
trimitem cu fiecare ocazie mesaje
de credinţă, invitaţii de a studia
cuvântul lui Dumnezeu sau chiar
un imn sau o predică impresio-
nantă. Trebuie să ajungem la
fiecare pe o anumită cale. Și în
această privinţă avem nevoie de
înţelepciune divină. Cineva poate
fi atras iniţial de o discuţie despre
sănătate. Pentru alţii, se va oferi
ocazia studiilor de doctrină în
Sabat. Un alt suflet poate fi mișcat
și mângâiat de un imn sacru. A
oferi în dar literatura noastră la
ocazii speciale, ca zile de naștere
sau Crăciun, este o altă strategie
bună. „Mi-ar place să îţi ofer cartea
aceasta, care a fost o mare binecu-
vântare pentru mine; m-am gândit
că ar putea fi la fel și pentru tine.”
Putem spune aceasta vecinilor
noștri când le așezăm literatura
noastră în mâini.

„Dacă toţi cei care cunosc
adevărul se vor ocupa de această
lucrare atunci când se ivesc ocaziile,
făcând mici fapte de iubire între
vecinii cu care locuiesc, Hristos va
fi descoperit vecinilor lor. Evan-
ghelia se va dovedi o putere vie, și
nu fabule meșteșugit alcătuite sau
speculaţii nefolositoare. Ea se va
dovedi o realitate, nu produsul
imaginaţiei sau al entuziasmului.
Aceasta va avea rezultate mai bune
decât predicile sau mărturisirile de
credinţă.” – Testimonies, vol. 6, p.
242, 243.

Concluzionând, aș vrea să
menţionez că dacă există o datorie
neglijată printre noi, aceasta este
lucrarea de evanghelizare printre
vecinii noștri. Să implorăm cu
conștiinciozitate spiritul lui
Dumnezeu, pentru ca acesta să ne
ajute să facem din misiunea
aceasta o prioritate. Ce plăcere va
fi când, întâlnindu-i pe cei mântuiţi
în veșnicie, să recunoaștem feţe
familiare - inclusiv faţa vecinului
nostru!
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DUMINICĂ, 3 DECEMBRIE 2006

Alinând
     suferinţa

omenirii
„Un neam se va scula împotriva altui neam,

și o împărăţie împotriva altei împărăţii; și, pe
alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete
și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât
începutul durerilor” (Matei 24:7, 8).

 TONY MARAIZU – NIGERIA

FFFFFiecare știe ce se întâmplă
când o naţiune se ridică
împotriva altei naţiuni,

sau o împărăţie împotriva altei
împărăţii. De fapt, rezultatul
inevitabil al acestor lucruri este
foamete, refugierea populaţiei,
goliciune și boală. Evenimentele
recente au cauzat mari necazuri
multor oameni. Evident, aceștia au
nevoie urgentă de ajutor.

„Starea de lucruri din lume ne
arată că timpuri problematice ne
stau înainte. Ziarele sunt pline de
indicii despre un conflict teribil în
viitorul apropiat. Jafuri îndrăzneţe
sunt la ordinea zilei. Grevele sunt
ceva obișnuit. Hoţiile și crimele se
întâmplă peste tot.”  Testimonies,
vol.9, p. 11.

Oriunde mergi astăzi, vei vedea
fiinţe umane într-o stare critică, de
nedescris. Nu cu mult timp în urmă,
în timp ce ne întorceam dintr-un
oraș, am văzut pe marginea
drumului un băiat de 12 ani, stând
lângă o masă, cu mâinile pe ea, și
cu capul aplecat ca pentru
rugăciune. În timp ce așteptam
autobuzul, l-am privit. Timp de 30
de minute, băiatul nu s-a mișcat
deloc. În cele din urmă am
descoperit că era mort. Cercetând

care ar fi putut fi cauza, mulţi
oameni ne-au spus că în acel oraș,
acesta este felul în care își dau
ultima suflare oamenii care mor de
foame.

Ca și ucenicii lui Isus, mulţi sunt
ispitiţi să se întrebe din cauza căror
păcate vine asemenea suferinţă.

„Când Isus trecea, Isus a văzut
un om orb din naștere. Ucenicii Lui
L-au întrebat: ‚Învăţătorule, cine a
păcătuit: omul acesta sau părinţii
lui, de s-a născut orb?’ Isus a
răspuns: ‚N-a păcătuit nici omul
acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut
așa, ca să se arate în el lucrările lui
Dumnezeu. Cât este ziuă, trebuie
să lucrez lucrările Celui ce M-a
trimis; vine noaptea, când nimeni
nu mai poate să lucreze’ (Ioan 9:1-4).”
Isus însuși a spus clar că nu suntem
cu nimic mai buni decât cei care
suferă.

Există șase motive aleExistă șase motive aleExistă șase motive aleExistă șase motive aleExistă șase motive ale
suferinţei umane din zilelesuferinţei umane din zilelesuferinţei umane din zilelesuferinţei umane din zilelesuferinţei umane din zilele
noastre:noastre:noastre:noastre:noastre:

1. dezastre naturale.
2. de dragul lui Hristos.
3. infirmităţi.
4. accidente.
5. boală.
6. războaie.

1. Dezastrele naturale

Mulţi oameni suferă astăzi nu
pentru că sunt leneși, ci din cauza
dezastrelor naturale. Mulţi și-au
pierdut căminele frumoase și
proprietăţile lor valoroase din cauza
focului,  cutremurelor, furtunilor,
inundaţiilor, sau a altor catastrofe
naturale.

2. De dragul lui Hristos

Mulţi sunt lipsiţi de locuinţe sau
în închisoare de dragul lui Isus.
Pentru că au ales să Îl asculte pe
Dumnezeu mai degrabă decât
oamenii, comunitatea lor sau
guvernul i-a forţat să iasă din
căminele lor.

3. Infirmităţi

Există mulţi oameni care nu se
pot descurca pentru că au anumite
infirmităţi, sunt orbi, sau paralizaţi,
sau au alte handicapuri.

4. Accidente

Un accident este ceva ce se
întâmplă în mod neașteptat și
neintenţionat, cauzând pagube sau
avarii. Datorită accidentelor există
milioane de persoane cu disabilităţi
astăzi. Ca  rezultat, ei suferă.
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5. Boală

Mulţi suferă de diferite boli, care
le-au adus multă durere. Cuvântul
lui Dumnezeu amintește de o
femeie care, datorită bolii, vânduse
tot ce avusese. „Și era o femeie, care
de doisprezece ani avea o scurgere
de sânge. Ea suferise mult de la
mulţi doctori; cheltuise tot ce avea,
și nu simţise nici o ușurare; ba încă
îi era mai rău. A auzit vorbindu-se
despre Isus, a venit pe dinapoi prin
mulţime, și s-a atins de haina Lui”
(Marcu 5:25-27).

6. Războaie

Există mulţi oameni care și-au
părăsit locuinţele, milioane nu au
case, și proprietăţile le sunt distruse
datorită războiului. Nici o limbă
omenească nu poate descrie
suferinţa, durerea, nefericirea și
chinul care îi apasă pe oameni din
cauza războaielor. Cât de mulţi
oameni mor de foame! Cât de mulţi
sunt infirmi și câte mâini și picioare
sunt amputate - toate datorită
războiului.

Cu siguranţă nu ne putem lăuda
că motivul pentru care nu avem
parte de asemenea suferinţe este
legat de vreun efort din partea
noastră. Totuși, suntem astăzi ceea
ce suntem datorită harului milostiv
al lui Dumnezeu. Nici o fiinţă
umană care vizitează zona în care
locuiesc eu nu mai poate risipi un
bob de orez sau vreo haină.

De aceea, ca popor al lui
Dumnezeu ar trebui ca – în loc să
încercăm să aflăm ale cui păcate au
cauzat atâta suferinţă în vieţile
oamenilor – să declarăm împreună

cu Isus: „pentru ca să se arate în
ei lucrările lui Dumnezeu”. În loc
de a afla care este naţionalitatea
lui sau a ei, putem spune împreună
cu Domnul nostru Isus Hristos
„Trebuie să lucrez lucrările celui ce
M-a trimes; căci vine noaptea când
nimeni nu mai poate să lucreze.”

Domnul nostru Isus Hristos a
spus clar că oridecâte ori facem bine
altora, i-am făcut Lui acel lucru.
„Atunci Împăratul va zice celor de
la dreapta Lui: ‚Veniţi binecuvântaţii
Tatălui Meu de moșteniţi Împărăţia,
care v-a fost pregătită de la
întemeierea lumii. Căci am fost
flămând, și Mi-aţi dat de mâncat;
Mi-a fost sete, și Mi-aţi dat de băut;
am fost străin, și M-aţi primit; am
fost gol, și M-aţi îmbrăcat; am fost
bolnav, și aţi venit să Mă vedeţi; am
fost în temniţă, și aţi venit pe la
Mine.’ Atunci cei neprihăniţi Îi vor
răspunde: ‚Doamne, când Te-am
văzut noi flămând, și Ţi-am dat să
mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, și Ţi-am
dat de ai băut? Când Te-am văzut
noi străin, și Te-am primit? Sau gol,
și Te-am îmbrăcat? Când Te-am
văzut noi bolnav sau în temniţă, și
am venit pe la Tine?’ Drept răspuns,
Împăratul le va zice: ‚Adevărat vă
spun că, ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din acești
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
mi le-aţi făcut’ (Matei 25:34-40).”

Pana inspirată scrie: „Vom afla
despre sărăcia și suferinţa din unele
familii, iar cei nenorociţi și suferinzi
vor trebui alinaţi. Cunoaștem foarte
puţin din suferinţa umană care există
aproape peste tot în jurul nostru, dar
când avem ocazia trebuie să fim
gata să acordăm ajutor imediat

celor care sunt foarte apăsaţi.” –
Welfare Ministry, p. 137 (engl.)

 „Săracii sunt proprietatea
Domnului. Isus Și-a dat viaţa
pentru ei. El îi cheamă pe cei pe
care i-a desemnat să lucreze ca
ispravnici ai Săi, să dea cu
generozitate din mijloacele
încredinţate lor pentru a-i ajuta
pe cei săraci și a susţine lucrarea
Sa de pe pământ. Domnul are
resurse bogate. El i-a lăsat pe
oameni să fie administratorii Săi
în această lume. Ei trebuie să
folosească în serviciul Său ceea ce
El le-a încredinţat.“ – Welfare
Ministry, p. 272 (engl.)

„Când deschizi ușa ta celor
săraci și nevoiași ai lui Hristos,
primești și îngeri nevăzuţi. Tu inviţi
la tine fiinţele cerești. Ele aduc o
atmosferă sfântă de bucurie și
pace. Ele vin cu laudă pe buzele
lor și sunete asemănătoare se aud
în cer. Fiecare faptă de milă
produce acolo muzică.” – Hristos,
lumina lumii, p. 543.

„Am fost instruită să îndrum
poporul nostru spre Isaia 58.
Citiţi acest capitol cu grijă și
înţelegeţi ce fel de slujire va aduce
viaţă în biserică. Lucrarea
evangheliei trebuie să înainteze
prin generozitatea noastră la fel
ca și prin munca noastră. Când
întâlniţi suflete suferinde, care au
nevoie de ajutor, ajutaţi-le. Când
vedeţi oameni flămânzi, hrăniţi-i.
Făcând aceasta, veţi lucra pentru
Hristos. Lucrarea sfântă a
Stăpânului este o lucrare de
binefacere. Încurajaţi-i pe fraţii
noștri de pretutindeni să ia parte
la ea.” – Welfare Ministry, p. 29.
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Cuvântul lui Dumnezeu
declară:  „Ferice de cel ce îngri-
jește de cel sărac! Căci în ziua
nenorocirii Domnul îl izbăvește;
Domnul îl păzește și-l ţine în viaţă.
El este fericit pe pământ, și nu-l
lași la bunul plac al vrăjmașilor lui”
(Psalm 41:1, 2).

„Cine are milă de sărac, împru-
mută pe Domnul, și El îi va răsplăti
binefacerea” (Proverbe 19:17).

„Cine își astupă urechea la
strigătul săracului, nici el nu va
căpăta răspuns, când va striga”
(Proverbe 21:13).

„Omul milostiv va fi binecu-
vântat, pentru că dă săracului din
pâinea lui” (Proverbe 22:9).

Cât de mult trebuie să
ajutăm?

Mulţi pretinși credincioși
consideră că e vorba doar de
familiile lor, de prieteni și de
membrii bisericii. Și ei nu au nimic
de a face cu cineva care nu este
asociat cu ei. Domnul nostru Isus a
știut că aceasta se va întâmpla în
ultimele zile, și a spus: „Dacă iubiţi
pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se
cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce-i
iubesc pe ei. Dacă faceţi bine celor
ce vă fac bine, ce răsplată vi se
cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă
daţi cu împrumut acelora de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată
vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu
împrumut păcătoșilor, ca să ia
înapoi întocmai. Voi însă, iubiţi pe
vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi
cu împrumut, fără să nădăjduiţi
ceva în schimb. Și răsplata voastră
va fi mare, și veţi fi fiii Celui Prea
Înalt; căci El este bun și cu cei
nemulţumitori și cu cei răi. Fiţi, deci,
milostivi, cum și Tatăl vostru este
milostiv” (Luca 6:32-36).

„Există unii care manifestă o
mare afecţiune pentru rudele,
prietenii și favoriţii lor, dar care nu
reușesc să fie amabili și plini de
consideraţie faţă de cei care au
nevoie de simpatie gingașă, care au
nevoie de amabilitate și iubire.

Să ne întrebăm cu inimi
serioase: ‚Cine este aproapele
nostru?’ Aproapele nu e doar
asociatul nostru sau prietenul
nostru special, nici doar careva
dintre cei care aparţin bisericii
noastre, sau care cred ca noi.
Semenii noștri sunt întreaga familie
umană. Trebuie să facem bine
tuturor, și mai ales fraţilor în
credinţă.” – Reflecting Christ, p.
229.

„Există mulţi care întreabă ca
învăţătorul legii: ‚Cine este
aproapele meu?’ Avem răspunsul
în întâmplarea de pe drumul Ieri-
honului, când preotul și Levitul au
trecut pe alături, și l-au lăsat pe
străinul sărman, lovit și plin de
vânătăi în grija bunului Sa-
maritean. Fiecare om în suferinţă
este semenul nostru. Fiecare fiu
sau fiică rătăcitoare a lui Adam,
care a fost prins în cursă de
vrăjmașul sufletelor, și este legat
în sclavia obiceiurilor rele care
degradează demnitatea de bărbat
sau femeie, este semenul meu.” –
The Review and Herald, 12
noiembrie 1895.

„Cei suferinzi și lipsiţi din toate
clasele sunt semenii noștri; când
aflăm despre lipsurile lor, este
datoria noastră să îi ajutăm pe cât
putem. În această parabolă este
evidenţiat un principiu, pe care ar
fi bine să îl adopte urmașii lui
Hristos. Împliniţi mai întâi nece-
sităţile temporale și alinaţi suferin-
ţele fizice ale celor săraci, și apoi
veţi găsi o cale deschisă spre inimă,
unde veţi putea sădi sămânţa
bună a virtuţii și a religiei.” –
Testimonies, vol. 4, p. 226, 227 engl

„În timp ce aţi adunat recolta
voastră, umplându-vă grânarele și
șurile pentru propriul vostru
confort, i-aţi înapoiat lui Dumnezeu
în mod credincios zecimea? I-aţi
adus darurile și jertfele voastre,
pentru ca lucrarea Lui să nu ducă
lipsă de mijloace? I-aţi vizitat pe
orfani și pe văduve? Aceasta este o
ramură a lucrării misionare de
acasă, care nu ar trebui neglijată
sub nici o formă.

Nu există în jurul vostru săraci
și suferinzi care au nevoie de haine
mai călduroase, de hrană mai bună,
și – mai presus de toate – de
lucrurile cele mai apreciate, cum ar
fi simpatia și iubirea? Ce aţi făcut
pentru văduve, pentru cei nefericiţi,
care vă cheamă să îi ajutaţi să își
crească nepoţii sau copiii? Cum aţi
tratat cazurile acestea? Aţi încercat
să ajutaţi orfanii? Când părinţi sau
bunici împovăraţi de temeri și de
povara pentru suflete v-au rugat,
chiar v-au cerșit să îi aveţi în vedere,
v-aţi întors de la ei refuzându-i
insensibil, și fără simpatie? Dacă așa
stau lucrurile, Domnul să aibă milă
de viitorul vostru; căci‚ cu ce
judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; și
cu ce măsură măsuraţi, vi se va
măsura’ (Matei 7:2).”  – Sfaturi
despre isprăvnicie, p. 36, 37.

„Am văzut că din providenţa Sa
Dumnezeu a adus în relaţie
apropiată cu biserica Sa văduve,
orfani, orbi, surzi, paralitici, și
persoane suferind în diferite
moduri pentru a testa poporul Său
și pentru a le dezvolta un caracter
de valoare. Îngerii privesc felul
cum tratăm aceste persoane care
au nevoie de simpatia, de
dragostea noastră, și de dăruirea
noastră dezinteresată.”  –  Welfare
Ministry, p. 35, 36 (engl.)

„Banii au o mare valoare pentru
că pot face mult bine. În mâinile
copiilor lui Dumnezeu, ei sunt
hrană pentru cei flămânzi, apă
pentru cei însetaţi, și îmbră-
căminte pentru cei goi. Sunt un
refugiu pentru cei asupriţi, un
mijloc de a-i ajuta pe cei bolnavi.

Domnul nostru Isus Hristos a spus clar

că oridecâte ori facem bine altora, I-am

făcut Lui acel lucru.
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lui Israel: ‚Făina din oală nu va
scădea și untdelemnul din ulcior nu
se va împuţina, până în ziua când
va da Domnul ploaie pe faţa
pământului.’ Ea s-a dus, și a făcut
după cuvântul lui Ilie. Și multă
vreme a avut ce să mănânce, ea și
familia ei, și Ilie. Făina din oală n-a
scăzut, și untdelemnul din ulcior
nu s-a împuţinat, după cuvântul pe
care-l rostise Domnul prin Ilie.”

Aici era o femeie care era
aproape să moară de foame
împreună cu fiul ei, după ce mâncau
ultima lor mâncare. În schimb,
Dumnezeu le-a înmulţit hrana și au
mai avut ce mânca încă trei ani și
jumătate cât a durat seceta și
foametea.

De ce a înmulţit Dumnezeu
hrana lor? Nu a fost o minune. Nu
a fost o favoare specială. Bine-
cuvântările lui Dumnezeu sunt
legate de condiţii. Isus a spus:
„Daţi, și vi se va da.”

Secretul pentru a primi constă
în a da. Mulţi oameni au murit în
Israel în acel timp de trei ani și
jumătate de secetă și foamete, dar
văduva din Sarepta și casa ei au
trăit. Aceasta s-a întâmplat pentru
că ea a știut că secretul pentru a
primi lucruri de la Dumnezeu
constă în a da. „Nu vă înșelaţi, ...,
ceea ce seamănă omul, aceea va și
secera.” (Galateni 6:7).

De asemenea, „într-o zi Elisei
trecea prin Sunem. Acolo era o
femeie bogată. Ea a stăruit de el să
primească să mănânce la ea. Și ori
de câte ori trecea, se ducea să
mănânce la ea. Ea a zis bărbatului
ei: „Iată, știu că omul acesta care
trece totdeauna pe la noi, este un
om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem
o mică odaie sus cu ziduri, și să
punem în ea un pat pentru el, o
masă, un scaun și un sfeșnic, ca să
stea acolo când va veni la
noi. Elisei, întorcându-se la
Sunem, s-a dus în odaia de sus și
s-a culcat acolo. El a zis
slujitorului său Ghehazi: ‚Cheamă
pe Sunamita aceasta!’ Ghehazi a
chemat-o, și ea a venit înaintea lui.
Și Elisei i-a zis lui Ghehazi:
‚Spune-i! ‚Iată, pentru noi tu ţi-ai

Dar banii nu au o valoare mai mare
decât nisipul, dacă nu sunt folosiţi
pentru acoperirea nevoilor vieţii,
sau pentru binecuvântarea altora
și înaintarea lucrării lui
Dumnezeu.” – Parabolele
Domnului, p. 277.

Secretul succesului

Adevăratul secret al succesului
constă în a da. Tocmai de aceea
Domnul Isus a spus: „Este mai ferice
să dai, decât să primești.” (Fapte
20:35).

Nimeni dintre cei ce știu ce
înseamnă dărnicia nu va aștepta
până va fi rugat să dea. Dăruirea a
schimbat viaţa multora. A da este
ca aruncarea în pământ a unei
seminţe care se va întoarce în mod
inevitabil înapoi printr-o recoltă
bogată.

Dacă dăm, vom primi. Aceasta
este ceea ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu.

„Daţi, și vi se va da; ba încă, vi se
va turna în sân o măsură bună,
îndesată, clătinată, care se va vărsa
pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi
măsura, cu aceea vi se va măsura”
(Luca 6:38). În 1 Împăraţi 17:10-16
citim experienţa lui Ilie, când „s-a
dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta
cetăţii, acolo era o femeie văduvă
care strângea lemne. El a chemat-o
și a zis: ‚Du-te și adu-mi, te rog,
puţină apă într-un vas, ca să beau.’
Pe când se ducea ea să-i aducă, a
chemat-o din nou și a zis: ‚Adu-mi,
te rog, și o bucată de pâine în mâna
ta.’ Și ea a răspuns: ‚Viu este Domnul,
Dumnezeul tău, că n-am nimic copt,
n-am decât un pumn de făină într-o
oală și puţin untdelemn într-un
ulcior. Și iată, strâng două bucăţi
de lemne, apoi mă voi întoarce și
voi pregăti ce am pentru mine și
pentru fiul meu: vom mânca și apoi
vom muri.’ Ilie i-a zis: ‚Nu te teme,
întoarce-te și fă cum ai zis. Numai,
pregătește-mi întâi mie cu
untdelemnul și făina aceea o mică
turtă, și adu-mi-o; pe urmă să faci
și pentru tine și pentru fiul tău. Căci
așa vorbește Domnul, Dumnezeul

15
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făcut toată tulburarea aceasta, noi
ce putem face pentru tine? Trebuie
să vorbim pentru tine împăratului
sau căpeteniei oștirii?’ Ea a
răspuns: ‚Eu locuiesc liniștită în
mijlocul poporului meu.’ Și el a zis:
‚Ce să fac pentru ea?’ Ghehazi a
răspuns: ‚Ea n-are fiu, și bărbatul
ei este bătrân.’ Și el a zis: ‚Cheam-o!’
Ghehazi a chemat-o, și ea a venit
la ușă. Elisei i-a zis: ‚La anul pe
vremea aceasta, vei ţine în braţe un
fiu.’ Și ea a zis: ‚Nu! domnul meu,
omule al lui Dumnezeu, nu amăgi
pe roaba ta! Femeia a rămas
însărcinată, și a născut un fiu chiar
pe vremea aceea, în anul următor,
cum îi spusese Elisei’ (2 Împăraţi 4:
8-17).”

Această femeie nu avea nici un
copil, și nici nu avea vreo speranţă
să aibă vreunul, dar, datorită grijii
ei pentru profet, Dumnezeu a
răsplătit-o cu rodul pântecelui. Și
după cum putem vedea în pasajul
de mai sus, Domnul a fost gata să îi
dea orice ar fi cerut.

Semănând și secerând

 Cuvântul lui Dumnezeu spune:
„Cât va fi pământul, nu va înceta
semănatul și seceratul” (Geneza
8:22).

În agricultură, oricine refuză să
planteze boabele pe care le are la
îndemână, temându-se să nu le
piardă, va suferi foame. Totuși,
oricine le plantează, va avea
bogăţie de recoltă, pentru că
Domnul a făcut ca cel ce seamănă
(dă), să strângă și recoltă (să
primească). De fapt, motivul
pentru care mulţi sunt lipsiţi, e
pentru că ei refuză să semene (să
dea).

„Unul, care dă cu mâna largă,
ajunge mai bogat; și altul, care
economisește prea mult, nu face
decât să sărăcească” (Proverbe
11:24). Există oameni care nu uită
niciodată să se roage pentru cei
săraci și nevoiași. Ei se roagă ca
Dumnezeu să le trimită haine,
hrană și lucruri asemănătoare, dar

ei uită că poporul lui Dumnezeu
de pe pământ reprezintă uneltele
Sale.

Apostolul Iacov scrie: „Fraţii
mei, ce-i folosește cuiva să spună
că are credinţă, dacă n-are fapte?
Poate oare credinţa aceasta să-l
mântuiască? Dacă un frate sau o
soră sunt goi și lipsiţi de hrana de
toate zilele, și unul dintre voi le zice:
„Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă și
săturaţi-vă!” fără să le dea cele
trebuincioase trupului, la ce i-ar
folosi? Tot așa și credinţa: dacă
n-are fapte, este moartă în ea
însăși” (Iacov 2:14-17).

De exemplu, un frate se roagă
în fiecare dimineaţă pentru cei
săraci. Dar înainte de a-și încheia
rugăciunea, el adaugă, „Doamne,
trimite-mi pe cineva pe care îl pot
ajuta astăzi.” Ca rezultat, pe drumul
său spre serviciu, pe care mulţi
trebuie să meargă mai multe mile
pe jos pentru că nu își pot permite
o călătorie cu autobuzul, el găsește
întotdeauna pe cineva pe care să îl
ia la ocazie. Și în timp ce îl ia în
mașina sa, el găsește o cale deschisă
pentru adevăr, și  poate semăna
sămânţa adevărului.

Da, Domnul ne cheamă să
ajutăm și să alinăm omenirea
suferindă. Trebuie să facem noi
aceasta într-un mod neîngrijit și
negândit? O, nu!

„Referitor la săraci – cei ce au
nevoie de milă... slujitorii lui
Dumnezeu nu au nici o datorie faţă
de cei care persistă în folosirea
tutunului, a cafelei, a ceaiului. Unii
dintre săraci sunt gata să așeze
toate responsabilităţile pe umerii
oamenilor avuţi, dar există și
pentru ei ceva de făcut, o lucrare
în care să se angajeze. Ei trebuie
să părăsească poftele lor. Ei pot
jertfi ceva aici. Dumnezeu îi
cheamă să facă aceasta. După ce
au părăsit toate aceste lucruri
dăunătoare, va fi un privilegiu
pentru fraţii lor să îi ajute să iasă
din dificultăţi, dacă ei fac tot ce
pot pentru a își îmbunătăţi

situaţia.” – Manuscript Releases,
vol. 15, p. 336.

Domnul nostru Isus ne-a spus
prin cuvinte clare că oricine poate
alina suferinţele omenirii, dar care
refuză să facă acest lucru, nu poate
intra în împărăţia Cerului.

„Apoi va zice celor de la stânga
Lui: ‚Duceţi-vă de la Mine,
blestemaţilor, în focul cel veșnic,
care a fost pregătit diavolului și
îngerilor lui! Căci am fost flămând,
și nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost
sete, și nu Mi-aţi dat să beau; am
fost străin, și nu M-aţi primit; am
fost gol, și nu M-aţi îmbrăcat; am
fost bolnav și în temniţă, și n-aţi
venit pe la Mine.’ Atunci Îi vor
răspunde și ei: ‚Doamne, când
Te-am văzut noi flămând sau
fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau
bolnav sau în temniţă, și nu Ţi-am
slujit?’ Și El, drept răspuns, le va
zice: ‚Adevărat vă spun că, ori de
câte ori n-aţi făcut aceste lucruri
unuia dintr-acești foarte neînsem-
naţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi
făcut.’ Și aceștia vor merge în
pedeapsa veșnică, iar cei
neprihăniţi vor merge în viaţa
veșnică” (Matei 25:41-46).

Fraţi și surori, având toate
aceste promisiuni, „să nu obosim
în facerea binelui; căci la vremea
potrivită, vom secera, dacă nu
vom cădea de oboseală” (Galateni
6:9).

„Căci Dumnezeu nu este nedrept
ca să uite osteneala voastră și
dragostea pe care aţi arătat-o pentru
Numele Lui, voi, care aţi ajutorat și
ajutoraţi pe sfinţi” (Evrei 6:10).

Să Îi promitem Domnului că de
astăzi înainte vom face tot posibilul
pentru a alina suferinţele omenirii.
Chiar dacă aceasta înseamnă a ne
da ultima bucăţică de hrană celor
flămânzi, răsplata noastră va fi
mare. „Tot așa să lumineze și
lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune,
și să slăvească pe Tatăl vostru, care
este în ceruri” (Matei 5:16).
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ROSARIO DIZON – FILIPINE

Mila în acţiune

CCCCC e este mila? Ea este
definită ca fiind compa-
siune trezită de sufe-

rinţele altora, împreună cu
dorinţa de a-i ajuta. În acest sens,
ea este un însoţitor bun pentru
credinţă și umilinţă. În timp ce
umilinţa spune „Eu nu pot face
aceasta” și credinţa spune
„Domnul poate face asta”, mila
găsește mijloace pentru a alina
suferinţa altora. Având o asemenea
temelie, nici un credincios nu
poate fi lipsit de fapte bune.
Exercitând milă, creștem în
continuu și dezvoltăm o perso-
nalitate echilibrată de creștin.
Aceasta se întâmplă pentru că
întreaga viaţă de creștin trebuie să
fie conformă cu voia lui Dum-
nezeu. În Biblie și în mărturii avem
descoperirea clară a voii Sale
referitor la comportamentul
nostru și la faptele noastre. Este
absolut necesar să ne întoarcem
de la simpla recitare a principiilor
de credinţă și a regulilor doctri-
nare spre lucrurile care ţin de
creștinismul practic pe care l-a
dovedit Isus în scurta Sa viaţă de
aici de pe pământ. „Veţi cunoaște
adevărul și adevărul vă va face
liberi” (Ioan 8:32). Continuând
conform cuvintelor lui Dumnezeu,
vom crește spiritual până ce
desăvârșirea spiritului de creștin

se va vedea în noi. Cu toate
acestea, maturitatea spirituală nu
este niciodată un scop în sine.
Creștem, răspândim influenţa
noastră în jurul nostru, și devenim
o binecuvântare. În timp ce bem
din apa vie care se află în Cuvântul
lui Dumnezeu, noi devenim ca un
izvor viu care există doar pentru
că acceptă neîncetat apă, în timp
ce o dă mai departe.

Isus, Exemplu de milă

„În timp ce căutăm să ne
familiarizăm cu Tatăl nostru ceresc
prin cuvântul Său, îngerii se vor
apropia de noi, mintea va prinde
puteri, caracterul devine mai bun
și mai nobil. Vom deveni asemenea
Mântuitorului nostru.” – Hristos,
lumina lumii, p. 56.

Pentru a respira atmosfera
cerului și a trăi în ambianţa milei
dumnezeiești avem nevoie să Îl
reflectăm în caracterul nostru pe
Cel căruia ne închinăm dimineaţa
și seara. Comuniunea zilnică a lui
Isus cu Dumnezeu includea
dezvoltarea fiecărei părţi din
aptitudinile Sale, care erau de folos
nu doar Lui, ci de asemenea și
altora. Cele mai multe dintre
acţiunile Sale au fost cu și pentru
săraci. „El cunoștea din experienţă
grijile și poverile lor, și putea să îi
mângâie și să îi încurajeze pe toţi

lucrătorii umili.” – Hristos, lumina
lumii, p. 58. El nu era niciodată
prea ocupat pentru a intra în
legătură cu alţii și a le arăta
dragostea lui Dumnezeu în moduri
foarte concrete. El Și-a dovedit
iubirea cu prosopul, spălând
picioarele prăfuite ale ucenicilor
Săi, și ștergându-le plin de iubirea
aceea care servește. El a iubit, prin
vocea prietenoasă cu care i-a spus
lui Zacheu: „Dă-te jos degrabă,
căci astăzi trebuie să rămân în casa
ta” (Luca 19:5). El a iubit prin
expresia feţei atunci când a
recunoscut ce poate deveni Simon
Petru și i-a spus: „Paște oile Mele.”
Femeii prinse în adulter, iubirea Sa
i-a spus „Du-te și nu mai păcătui”
(Ioan 8:11). Și-a arătat iubirea
rănită atunci când a alungat cu un
bici pe toţi schimbătorii de bani
din templu. Mai mult decât atât, a
iubit prin cruce – o iubire care dă
totul, și care poate să ne salveze!

Suntem binecuvântaţi pentru
a binecuvânta

George  S. Schuler declara „Pe
drumurile și trotuarele vieţii există
mulţi care sunt obosiţi și triști;
duceţi razele de soare acolo unde
întunericul este dens, și înveseliţi-i
pe cei întristaţi; daţi la fel cum v-a
fost dat și vouă în nevoile voastre,
iubind așa cum v-a iubit și Domnul

Mila în acţiune
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vostru; fiţi cu adevărat un ajutor
pentru cei care au nevoie de ajutor,
fiţi credincioși misiunii voastre; fă
din mine o binecuvântare, pentru
ca Isus să strălucească din viaţa
mea.”

Ce cântec puternic, înălţător
răsună din spiritul nostru, când
medităm la mila și iubirea lui
Dumnezeu! Firea pământească, eul
preocupat doar de sine se schimbă
într-un trup, minte și spirit
preocupate de ceilalţi. „Căci cum
gândește un om în inima lui, așa
este el” (Proverbe 23:7 engl.) Dacă
ne gândim să fim de acord cu
Dumnezeu, devenim imediat
orientaţi spre acţiune. Dintr-o dată
gândim despre ceilalţi ca despre
Isus. Semănând sămânţa bună în
mintea noastră, vom deveni în cele
din urmă „noi”. Creșterea ei ne va
da un spirit plin de milă, precum
și sănătate și bunăstare. Cu
siguranţă, împăratul Solomon
văzuse aceasta când spunea: „Să
nu se depărteze cuvintele acestea
de ochii tăi, păstrează-le în fundul
inimii tale! Căci ele sunt viaţă
pentru cei ce le găsesc, și sănătate
pentru tot trupul lor” (Proverbe
4:21, 22). După cum Dumnezeu ne
vindecă, la fel și noi îi vindecăm
pe alţii și construim poduri spre
oameni pentru că dezvoltăm
interes adevărat pentru ei. De ce
se întâmplă așa? Nu este oare Isus
omul pentru oameni? Și noi
suntem chemaţi să fim la fel.
Adevăraţii reformatori nu se uită
doar împrejur căutând oameni pe
care să îi îndoape cu adevăr
spiritual și cu dogme nepopulare
ca vegetarianismul, reforma în
îmbrăcăminte, și altele. O astfel de
atitudine va îndepărta majoritatea
oamenilor. Dar dacă interesul
nostru pentru oameni va fi
adevărat, mulţi vor fi atrași la
Hristos la fel cum pilitura de fier
este atrasă de magnet. Isus îi

invită mereu pe oameni să se
împărtășească din viaţa Sa și să
transmită invitaţia Sa și altora. Vă
amintiţi de vizitele Lui la Marta,
Maria și Lazăr? El a vizitat de
asemenea și sinagoga, și avea
legătură cu fariseii și vameșii.
Dragostea adevărată și plină de
milă este cheia spre părtășie.

Un aspect al împărtășirii
credinţei noastre este întotdeauna
subes-timat. Acesta este „cum
asculţi”. E un lucru obișnuit să
vedem și să auzim oameni vorbind.
Nu îi ascultăm atât de atent
precum ar trebui. Motivul este că
noi pur și simplu de abia așteptăm
să căscăm gura. Ca urmare,
comunicarea noastră nu pătrunde
adânc în viaţa altor oameni. Unii
dintre noi sunt vorbăreţi din fire.
S-ar putea că ascultăm dar, în
același timp, mintea noastră
colindă pe altundeva, chiar dacă
persoana cu care vorbim este
foarte importantă pentru noi. E
nevoie să ne oprim aici și să
cântărim din nou interesul nostru
pentru adevărata mărturisire.
Avem nevoie să ne concentrăm nu
doar pe cuvintele altora, ci și pe
sentimentele din spatele acelor
cuvinte. Persoana care comunică
fiind plină de milă, dezvoltă darul
tăcut al ascultării pentru că e
interesată să cunoască și să
înţeleagă nevoile celorlalţi. Unii
oameni ascultă negativ. Imediat ce
persoana care vorbește a spus ceva
cu care ei nu sunt de acord,
întrerup și corectează. Alţi oameni
ascultă selectiv. Ei îi ascultă doar
pe cei care îi interesează. Dar,
dacă mila este în acţiune, vom
asculta cu atenţie și ne vom pune
în locul persoanei cu care vorbim,
și vom găsi căi pentru a-i alina
suferinţa sau durerea. Ascultând
mai mult decât vorbim, construim
poduri în loc să le aruncăm în aer.

Facerea de bine, dovedirea
iubirii, nu trebuie să devină o
acţiune eroică într-o criză majoră.

Micile ocazii trec adesea neobser-
vate - a oferi un prânz unei familii
când tata sau mama e în spital, a
invita un vecin pentru a participa
la o ocazie socială, a vizita un
prieten care este singur sau a
trece pe la cineva care este la un
moment de răscruce în viaţa sa sau
e deprimat, și a-l asculta. Din
nefericire, gândul că „și eu am
probleme și nevoi chiar mai multe
decât tine” împiedică până și
biserica de la creștere. Membrii
bisericii care au o viziune despre
răspândirea evangheliei par să uite
prea des chiar de vecinii lor.

Într-o după-amiază de Sabat,
 ne-am amintit împreună cu fraţii că
Sabatul nu trebuie să se limiteze la
universul mic din clădirea bisericii.
Am decis să ne vizităm vecinii. Am
luat cu noi o carte de imnuri pentru
a cânta și a ne ruga pentru fiecare
familie din dreapta, din stânga, din
faţa și din spatele bisericii. Mesajul
nostru nerostit a fost: ne pasă de voi,
Dumnezeu vă iubește, și ce putem
face pentru a vă ajuta? Familiile au
fost uimite – să primească vizitatori
ca noi, îmbrăcaţi cu mânecă lungă
în timpul zădufului unei după-
amieze caniculare. Am văzut în ochii
lor semnificaţia zâmbetului lor de
bun-venit în special când le-am spus
că am venit să ne rugăm pentru ceea
ce au ei nevoie și pentru sănătate.
Ne-a luat doar câteva minute să ne
rugăm, să ne revărsăm inima pentru
ca Dumnezeu să ne asculte și să
binecuvânteze întreaga familie. Un
tată a spus că familia lui într-adevăr
avea nevoie de rugăciune, pentru că
el și soţia lui avuseseră o ceartă
serioasă în familie și nu își mai
vorbeau. Le-am lăsat câteva pliante,
le-am dat câteva remedii naturale și
i-am îmbrăţisat. Amândoi aveau
ochii în lacrimi și au început din nou
să vorbească unul cu celălalt și
ne-au condus la plecare.

O altă familie s-a bucurat atât
de mult de rugăciunea noastră,
încât bunica a cerut să ne mai
rugăm încă o dată, de data aceasta
pentru nepotul bolnav. Ne-am
întâlnit și cu alte familii și fiecare

Micile ocazii trec adesea neobservate
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întâlnire a avut o istorie înălţătoare.
În fiecare plimbare din Sabat,
trebuia să mergem câteva mile pe
un drum denivelat, deluros. Dar
puterea noastră fizică a fost
susţinută prin rugăciuni și acestea
ne-au adus mulţumire în inimă.
Oamenii nu au observat slăbiciunea
noastră și propriile noastre
îngrijorări. Vecinii noștri au simţit
doar prezenţa lui Dumnezeu în
viaţa noastră. Ori de câte ori ne
concentrăm gândurile noastre
asupra slujirii Sale, rugăciunile au
putere de a atinge alte vieţi.

Lumea are nevoie de simpatie,
de rugăciuni, și de ajutorul oferit
de poporul lui Dumnezeu. E
nevoie ca ei să Îl vadă pe Hristos
în viaţa urmașilor Săi. Dar poporul
lui Dumnezeu are de asemenea
nevoie de ocazii care să le
stârnească simpatia, să dea
eficienţă rugăciunilor lor, și să
dezvolte în ei un caracter
asemenea Modelului divin. Pentru
a crea astfel de ocazii, Dumnezeu
i-a lăsat în mijlocul nostru pe cei
suferinzi și bolnavi. Ei sunt
moștenirea pe care Hristos a lăsat-o
bisericii Sale. Astfel, Dumnezeu
îndepărtează zgura și curăţă aurul,
desăvârșindu-ne caracterul.

„Isus a venit în această lume
pentru a umbla și a lucra printre cei
săraci și suferinzi. Ei au primit cel
mai mult din atenţia Sa. Și astăzi,
prin urmașii Lui El îi vizitează pe
cei săraci și nevoiași, alinând vaiurile
și ușurând suferinţa.

Îndepărtaţi suferinţa și nevoile,
și nu vom mai avea ocazia de a
înţelege simpatia și mila Tatălui
nostru ceresc. Evanghelia nu are
niciodată o frumuseţe mai mare
decât atunci când este dusă în
regiunile cele mai sărace și mai
lipsite. Atunci lumina ei strălucește
cu o putere  mai mare și o strălucire
mai clară. Adevărul din cuvântul lui
Dumnezeu intră în bordeiul unui
ţăran; raze de la Soarele Nepri-
hănirii luminează coliba sără-
căcioasă a celui lipsit, aducând
bucurie celui bolnav și suferind.” –
Testimonies, vol. 7, p. 226 (engl.).

Virtute dintr-un cămin
creștin

A avea o inimă plină de milă –
aceasta este o virtute care vine doar
de la Dumnezeu. Aceasta se naște
dintr-o viaţă de răbdare și sacrificiu.
Este adesea caracteristica unui
copil, tânăr sau adult crescut în
influenţa cerească a unui cămin
creștin. Prin dificultăţi și încercări,
părinţii nobili au dat copiilor lor
moștenirea unei inimi obișnuite cu
durerea și suferinţa, o inimă care
nu va ezita să facă bine și să se roage
pentru un suflet chinuit. Mai mult,
acești părinţi milostivi privesc
dincolo de prezent și fac tot ce pot
mai bine pentru a-și salva copiii de
suferinţa viitoare, de lipsuri, boală,
și individualitate neîmplinită.
Observând viziunea acestor părinţi
responsabili, fiecare tânără și fiecare
tânăr care se gândește la căsătorie
trebuie să se gândească la
momentul în care e potrivit să se
nască micuţii, și la numărul
copiilor pe care îi pot hrăni și
educa. „Decât să le lăsaţi copiilor
voștri drept moștenire averi, mai
bine v-aţi preocupa să le daţi un
corp sănătos, o minte viguroasă și
un caracter nobil. Acei care înţeleg
ce anume constituie adevăratul
succes al vieţii vor fi înţelepţi la
timpul potrivit. În deciziile pe care
le vor lua cu privire la familiile lor,
ei vor urmări cele mai înalte valori
ale vieţii.” – Minte, caracter și
personalitate, vol. 1, p. 185.

Un tată creștin cultivă în copiii
săi virtuţi neclintite ca răbdare,
integritate, cinste, hărnicie și curaj
și le exemplifică în viaţa sa. În
același timp, el amestecă autoritatea
sa cu milă, amabilitate și simpatie.
Astfel, caracterele copiilor săi devin
ferme, iar în inimile lor se dezvoltă
influenţele bune ale tătălui lor.

Pe de altă parte, mama care este
liniștită și nu murmură în timp ce
îndeplinește treburile casnice, care
își respectă și își iubește soţul, și se
închină lui Dumnezeu, va dovedi de
asemenea un spirit plin de milă faţă
de copiii ei. „Părinţi, fiţi buni și blânzi

cu copiii voștri, și ei vor învăţa
blândeţea.” – Îndrumarea copilului,
p. 164. Pretenţia că suntem
reformatori nu are nici o valoare,
dacă acasă nu suntem amabili,
răbdători și plini de iubire.

Trăim zile de criză ale omenirii.
Condiţiile sociale din multe regiuni
ale lumii sunt groaznice. Adulterul,
divorţurile, curvia, delicvenţa
juvenilă, dependenţa de droguri,
lipsa de hrană, sinuciderile și multe
alte rele lovesc cu putere în căminuri
– temelia de bază a societăţii.

„Trăim într-o lume de păcat și
ispită; peste tot în jurul nostru pier
suflete din lipsă de Hristos, iar
Dumnezeu vrea să lucrăm pentru
ele pe orice cale posibilă.” –
Testimonies, vol. 6, p. 319.

Misiunea căminului se extinde
dincolo de membrii săi. Căminul
creștin trebuie să fie un exemplu,
ilustrând excelenţa adevăratelor
principii de viaţă. În el se simt
umilinţa lui Hristos și privirea Sa
plină de milă, iar spiritul Său blând
este împărtășit la fiecare membru al
familiei. Când copiii părăsesc un
asemenea cămin, ei împărtășesc și în
alte cămine lecţiile pe care le-au
învăţat. Oricând este dovedită, mila
în acţiune îi atrage pe îngerii sfinţi.
„Ei vin cu laudă pe buzele lor și sunete
asemănătoare se aud în cer. Fiecare
faptă de milă produce acolo muzică.
De pe tronul Său, Tatăl socotește
lucrătorii Săi dezinteresaţi ca fiind
cele mai preţioase comori.” – Hristos,
lumina lumii, p. 543, 544.

„Lăsaţi ca oamenii să vadă că
nu ne limităm exclusiv la
interesele noastre și la bucuriile
religioase, ci că suntem deschiși
și vrem ca ei să aibă parte de
binecuvântările și privilegiile
noastre, fiind sfinţiţi prin adevăr.
Lăsaţi ca ei să vadă că religia pe
care o mărturisim nu ne face niște
oameni închiși, că nu ne îngheaţă
căile sufletului, făcându-ne lipsiţi
de simpatie și severi... Atunci vom
vedea multe suflete urmând
lumina care strălucește din
învăţăturile și exemplul nostru.” –
Testimonies, vol. 4, p. 59 (engl.).
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DANIEL  S. LEE – SUA

ÎÎÎÎÎmi amintesc foarte bine de o
ocazie, când la Școala de
Sabat studiam despre

familie. Se discuta de ceva timp
despre modul cum trebuie să ne
educăm copiii, conform cu instru-
cţiunile Bibliei și ale Spiritului
Profeţiei. Se părea că fiecare
ajunsese la concluzia că doar prin
intermediul părinţilor creștini și al
exemplului lor credincios poate fi
adusă fericirea în familie și copiii
pot fi „șlefuiţi după asemănarea
unui palat” (Psalm 144:12 engl.)

Totuși, un vizitator care
participa cu regularitate la
biserică, a ridicat următoarea
întrebare: „Cum rămâne cu copiii
care nu au părinţi care să se
îngrijească de ei? Cine îi va educa?
Cum pot învăţa ei, dacă nu este
nimeni care să îi înveţe?” Pentru
un moment a fost o pauză pentru
că întrebarea era neașteptată.

Da, este foarte important să
vorbim despre toate lucrurile
măreţe, despre familia ideală,
despre educaţia ideală, și alte
subiecte asemănătoare, dar adesea
uităm de cei care se află în
„punctul mort” al bisericii și al
societăţii.

„Există orfani care au nevoie de
grijă; dar unii nu vor să își asume
riscul de a face aceasta, pentru că
le-ar da de lucru mai mult decât

vor ei, și astfel le-ar rămâne doar
puţin timp pentru propriile
plăceri.” – Testimonies, vol. 2, p.
27.

„Adevărul divin exercită doar o
mică influenţă asupra lumii, când
ar trebui să exercite o influenţă mai
mare prin practica noastră. Simpla
mărturisire formală a religiei
abundă, dar aceasta are doar o mică
valoare. Putem pretinde că suntem
urmașii lui Hristos, putem pretinde
a crede fiecare adevăr din Cuvântul
lui Dumnezeu; dar aceasta nu va
face nici un bine semenilor noștri,
dacă nu trăim credinţa în viaţa
noastră zilnică. Mărturisirea
noastră poate fi la fel de înaltă ca
cerul, dar ea nu ne va salva nici pe
noi și nici pe semenii noștri, dacă
noi nu suntem creștini. Un exemplu
bun va face mai mult bine lumii,
decât toate mărturisirile noastre.”
– Parabolele Domnului, p. 305.

Judecata

În capitolul 25 din Matei se face
referire la a doua venire a lui
Hristos, și la răsplata care va fi
dată, atât celor drepţi, cât și celor
nedrepţi.

Și „toate neamurile” vor fi
adunate înaintea Judecătorului,
fiecare persoană care a trăit pe
acest pământ va trebui să

răspundă pentru acţiunile ei. Fiul
omului, Creatorul și Răscumpă-
rătorul întregului Univers, va fi
atunci Judecătorul și va evalua
fiecare caz. În această ilustraţie,
toţi participanţii vor fi despărţiţi
în două grupe; o grupă este
descrisă ca „oi” iar în cealaltă sunt
„capre”. Sentinţa pentru fiecare
a fost dată deja și „Împăratul va
zice celor de la dreapta Lui:
„Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu
de moșteniţi Împărăţia, care v-a
fost pregătită de la întemeierea
lumii” (v. 34).

Ce răsplată surprinzătoare!
Toţi au așteptat această binecu-
vântare în timpul vieţii lor. Dar
când primesc răsplata, aceasta
este mult mai mare decât
așteptările lor, pentru că va dura
o veșnicie.

„[La măreaţa Sa revenire] se va
împlini promisiunea pe care a
făcut-o El ucenicilor Săi, ‚Mă voi
întoarce și vă voi lua cu Mine’ (Ioan
14:3). Pe acei care L-au iubit și au
așteptat venirea Lui, El îi va
încorona cu slavă, onoare și
nemurire. Drepţii cei vii vor ieși
din mormintele lor și acei care sunt
în viaţă vor fi înălţaţi pentru a Îl
întâlni pe Domnul în văzduh. Ei
vor auzi vocea lui Isus, mai dulce
decât orice melodie care a fost

VINERI, 8 DECEMBRIE 2006

„Cei mai neînsemnaţi
dintre aceștia”
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auzită de vreo ureche omenească,
spunându-le: Lupta voastră s-a
încheiat. ‚Veniţi binecuvântaţii
Tatălui Meu de moșteniţi Împă-
răţia, care v-a fost pregătită de la
întemeierea lumii’ (Matei 25:34).”

„Ucenicii s-au putut bucura în
speranţa revenirii Domnului lor.”
– Istoria faptelor apostolilor, p. 21.

Dar ce se întâmplă cu cei din
celălalt grup? „Apoi va zice celor
de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la
Mine, blestemaţilor, în focul cel
veșnic, care a fost pregătit
diavolului și îngerilor lui!” (v. 41).
Ce diferenţă! Sunt sigur că nimeni
nu vrea să audă acest anunţ, nici
măcar în vis!

„Când vei sta în faţa marelui
tron alb, lucrarea ta va apărea așa
cum este. Cărţile sunt deschise,
raportul fiecărei vieţi este făcut
cunoscut. Mulţi din marea
mulţime sunt nepregătiţi pentru
descoperirile care se fac. În
urechile multora vor răsuna cu o
claritate înspăimântătoare cu-
vintele ‚Cântărit în cumpănă și
găsit prea ușor’.” – Îndrumarea
copilului, p. 444.

„Între păzitorii Sabatului există
mulţi care se prind de comoara lor
pământească. Aceasta este dumne-
zeul lor, idolul lor; ei își iubesc
banii, fermele, vitele și afacerile
mai mult decât Îl iubesc pe
Mântuitorul lor, care, de dragul
lor, a devenit sărac, pentru ca ei,
prin sărăcia Lui, să devină bogaţi.
Ei înalţă averile lor pământești,
considerându-le de o valoare mai
mare decât sufletele oamenilor.
Vor auzi unii ca aceștia ‚Bine, rob
bun și credincios’? Nu, niciodată.
Sentinţa irevocabilă: ‚Depărtaţi-vă!’
va cădea asupra simţurilor lor
îngrozite. Isus nu Se poate folosi
de ei. Ei au fost servi leneși, acu-
mulând bogăţiile pe care li le-a dat
Dumnezeu, în timp ce semenii lor
piereau în întuneric și greșeli.” –
Sfaturi despre isprăvnicie, p. 100.

Ce a stat la baza diferenţei
dintre sentinţele date celor două
grupuri? Răspunsul este simplu:
„Adevărat vă spun că, ori de câte
ori aţi făcut aceste lucruri unuia
din acești foarte neînsemnaţi fraţi
ai Mei, Mie mi le-aţi făcut” (v. 40).

„Isus Își identifică interesele cu
cele ale omenirii suferinde. El Și-a
mustrat propria naţiune pentru felul
greșit în care oamenii își tratau
semenii. El consideră abuzarea de cei
mai slabi și mai greșiţi dintre
credincioși sau neglijarea lor ca fiind
făcute Lui. Favorurile făcute lor,
sunt trecute în contul Lui. El nu
ne-a lăsat în întuneric referitor la
datoria noastră, dar repetă adesea
aceleași lecţii prin diferite exemple
și într-o lumină diferită. El îi
conduce pe înfăptuitori până la ziua
judecăţii și declară că felul în care
i-au tratat pe cei mai neînsemnaţi
dintre fraţii Săi îi va recomanda sau
condamna ca și când totul I-ar fi fost
făcut Lui. El spune: ‚Mie Mi le-aţi
făcut’ sau ‚Mie nu Mi le-aţi făcut’.” –
Welfare Ministry, p. 23 (engl.).

Cine sunt acești „cei mai
neînsemnaţi”?

După cum Declaraţia de
Independenţă a Statelor Unite
conţine o propoziţie: „Toţi oa-
menii sunt creaţi egali”, la fel și
Biblia spune că fiecare suflet are
aceeași valoare în ochii lui
Dumnezeu. Atunci, ce  înseamnă
cuvintele „cei mai neînsemnaţi” în
acest text? Expresia „cei mai
neînsemnaţi” nu se referă la cum
privește Dumnezeu un suflet, ci
mai degrabă la cum îl privesc
ceilalţi oameni.

Cum ar fi să folosim pentru
aceasta cuvântul „nefericit”? Viaţa
fiinţelor umane limitate este
întotdeauna nesigură și plină de
surprize; se întâmplă multe
lucruri neașteptate în viaţă și
unele cauzează situaţii neplăcute.
Nu ne îndoim de providenţa lui
Dumnezeu pentru fiecare dintre
noi, atunci când permite toate
lucrurile neașteptate care se

întâmplă spre binele nostru. Un
exemplu din multele existente îmi
vine acum în minte: Helen Keller.
În urma unei nefericite boli din
copilărie, ea a ajuns oarbă, surdă
și mută. Privind dincolo de
succesul și remarcabilele realizări
pe care Keller le-a trăit în cele din
urmă, putem vedea de fapt o altă
persoană care se remarcă alături
de ea, la fel de strălucitor. E Anne
Sullivan care, cu dedicare, răbdare
și milă și-a devotat întreaga viaţă
pentru a obţine acel succes
miraculos din viaţa lui Keller.

„Dintre toţi acei care au nevoie de
ajutorul nostru, văduva și orfanul sunt
cei care au cea mai mare nevoie de
simpatia noastră gingașă. Ei sunt obi-
ectele grijii speciale a lui Dumnezeu.
Domnul i-a lăsat în grija creștinilor.
‚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).” – Testimonies, vol. 6, p. 258.

Ne aflăm într-o lume de păcat și
ispită; pretutindeni în jurul nostru
sunt suflete care pier din lipsă de
Hristos, și Dumnezeu vrea ca noi să
lucrăm pentru ei pe orice cale posibilă.
Dacă aveţi un cămin plăcut, invitaţi-i
la voi pe tinerii fără cămin, care au
nevoie de simpatie și cuvinte amabile,
de respect și amabilitate. Dacă vreţi să
îi aduceţi la Hristos, trebuie să le
arătaţi iubire și respect ca unora salvaţi
prin sângele lui Isus.” –Testimonies,
vol. 6, p. 319, 320.

Exemplul Mântuitorului
nostru milostiv

La Betesda, „Mântuitorul
nostru văzu un caz vrednic de
plâns. Era acolo un om care fusese
un invalid timp de treizeci și opt

“Pretutindeni în jurul nostru sunt suflete care pier

din lipsă de Hristos, și Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm

pentru ele pe orice cale posibilă.”
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de ani. Boala sa era într-o mare
măsură rezultatul propriilor sale
păcate, și toţi priveau aceasta ca
pe o pedeapsă divină. Singur și fără
prieteni, simţind că e exclus de la
mila lui Dumnezeu, suferindul
îndurase ani lungi de nefericire.”
– Hristos, lumina lumii, p. 163.
Dar care a fost reacţia lui Isus faţă
de acest om nenorocit?

„Isus [...] i-a zis: „Vrei să te faci
sănătos? ... Scoală-te, ridică-ţi patul
și umblă.’ Îndată omul acela s-a
făcut sănătos, și-a luat patul, și
umbla” (Ioan 5:6, 8, 9).

În drum spre casa lui Iair, unde
mergea pentru a vindeca pe fiica
acestuia, „Isus întâlni în mulţime o
sărmană femeie care de doisprezece
ani suferea de o boală care îi făcuse
viaţa o povară. Își cheltuise toţi banii
pe doctori și leacuri, doar pentru ca
să i se spună că nu poate fi
vindecată. Dar speranţa ei a înviat,
când a auzit de vindecările pe care
le făcea Isus. Simţea că dacă ar
putea ajunge la El, ea ar fi
vindecată. Slăbită și suferind, ea
veni la malul mării, unde predica
Isus, și încercă să se strecoare prin
mulţime, dar fără nici un rezultat.
Îl urmă din nou spre casa lui Levi-
Matei, dar nici acum nu reuși să
ajungă la El. Începuse să dispere,
când însă, făcându-și drum prin
mulţime, El ajunse aproape de
locul unde era ea.” – Hristos,
lumina lumii, p. 290.

Prin credinţă, femeia a atins
haina lui Isus și a fost vindecată
imediat de boala ei. În timp ce se
retrăgea din mulţime, milosul
Mântuitor nu a vrut să o lase să
plece fără să îi dea binecuvântata
asigurare „Fiică, credinţa ta te-a
mântuit; du-te în pace, și fii
tămăduită de boala ta” (Marcu
5:34).

„Isus vindeca atât trupul, cât și
sufletul. El Se interesa de fiecare
fază a suferinţei pe care o observa,
și aducea alinare fiecărui suferind,
căci cuvintele Sale aveau un balsam
alinător. Nimeni nu putea să spună
că El făcuse o minune; cu toate
acestea, de la El porneau spre cei
bolnavi și suferinzi o putere –
puterea vindecătoare a iubirii.” –
Hristos, lumina lumii, p. 72.

„Pe oriunde mergea, vestea
despre mila Sa ajungea înaintea
Lui. Pe unde trecuse, cei care
beneficiaseră de mila Sa se bucurau
de sănătate, și mărturiseau despre
puterile noi pe care le desco-
periseră. Mulţimile se adunau în
jurul lor, pentru a auzi de pe buzele
lor ceea ce făcuse Domnul. Vocea
Sa era primul sunet pe care îl
auziseră mulţi, numele Său - primul
cuvânt pe care îl rostiseră ei, faţa
Sa - prima pe care o văzuseră. Cum
să nu Îl iubească pe Isus, și să nu Îl
laude? Când El trecea prin sate și
orașe, era ca un curent de viaţă,
împărţind viaţă și bucurie oriunde
mergea.” – Hristos, lumina lumii,
p. 294.

Chiar când era un tânăr, „Isus
era un izvor de milă vindecătoare
pentru lume; și în timpul tuturor
acelor ani liniștiţi din Nazaret,
viaţa Sa a curs ca un torent de
simpatie și gingășie. Cei vârstnici,
suferinzi, și împovăraţi de păcat,
copiii în joaca lor nevinovată,
micile creaturi din crânguri,
răbdătoarele animale de povară –
toate se bucurau în prezenţa Lui.
El, al cărui cuvânt puternic
susţinea lumile, Se oprea să ajute
o pasăre rănită. Nimic nu rămânea
neobservat de El, și nu dispreţuia
nici un lucru unde i se cerea să
slujească.” – Hristos, lumina lumii,
p. 58.

Ce se poate spune despre noi?

Indiferent de alegerea noastră,
suntem înconjuraţi de o societate
plină de nefericire, boală, durere și
amărăciune. Rezultatele păcatului
se văd peste tot ca o cicatrice peste
întregul pământ. Cu toate că viaţa
este într-adevăr așa cum a descris-o
Iov, „omul se naște ca să sufere,
după cum scânteia se naște ca să
zboare” (Iov 5:7), există mulţi
oameni care suferă mai mult decât
alţii. Aceștia au nevoie de atenţie.

Dar cât de adesea nu realizăm
că acei care au nevoie de ajutorul
nostru, pot fi chiar lângă noi!
Suntem oare prea preocupaţi de
interesele, responsabilităţile și
scopurile noastre pentru a-i
observa? Dacă suntem prea ocupaţi
pentru a răspunde acestor nevoi, ne
lipsește ceva ce este foarte
important în viaţă. Nu contează
care este poziţia pe care o deţinem,
nici cu câte realizări ne putem
lăuda, dacă neglijăm acest amănunt
vital, tot succesul nostru poate să
fie nefolositor, și chiar mai mult,
putem să scăpăm din vedere chiar
sensul existenţei noastre.

Suntem îndemnaţi să „veghem
cu atenţie, rugăciune, și plini de
conștiinciozitate, pentru ca mintea
să nu devină așa de absorbită de
tranzacţiile de afaceri, încât să uite
adevărata evlavie și dragostea să
se stingă în suflet, în ciuda marii și
urgentei nevoi de a fi mâna dreaptă
a lui Dumnezeu pentru a-i ajuta pe
cei orbi și pe toţi cei nenorociţi. Cei
mai lipsiţi de prieteni au cea mai
mare nevoie de atenţia noastră.
Folosiţi-vă timpul și puterea
pentru a învăţa să aveţi ‚un duh
aprins’, să lucraţi cu dreptate, să
iubiţi mila, ‘slujindu-I lui
Dumnezeu.’ Amintiţi-vă că Hristos
spunea: ‚Ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia dintre cei mai
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi
le-aţi făcut’.

Domnul cere ca poporul Său să
fie mult mai milos și mai preocupat
de cum este în prezent,  de cei care
sunt mai nenorociţi decât ei...

Dar cât de adesea nu realizăm că acei

care au nevoie de ajutorul nostru, pot fi

chiar lângă noi!
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Dumnezeu cere ca același respect
care i se cuvine văduvei și orfa-
nului să fie arătat și celor
nevăzători și acelora care suferă
sub povara infirmităţilor fizice.
Dărnicia dezinteresată este foarte
rară în acest secol în care trăim...
E ciudat că bărbaţii așa-zis creștini
desconsideră învăţăturile simple și
clare ale cuvântului, fără nici o
mustrare de conștiinţă. Dumnezeu
așază asupra lor răspunderea de a
se îngriji de cei orbi, paralizaţi, de
văduve și orfani; dar mulţi nu fac
nici un efort în privinţa aceasta.

Există o mare lucrare care
trebuie făcută pentru lumea
noastră, și pe măsură ce ne
apropiem de încheierea istoriei
acestui pământ, aceasta nu scade
deloc; dar, când iubirea desăvârșită
a lui Dumnezeu locuiește în inimă,
se vor întâmpla lucruri minunate.”
– My Life Today, p. 243.

Probabil unii vor spune: „Am
obosit tot ajutându-i pe oameni. Nu
se mai termină niciodată cu asta!”
Aceștia sunt cei care probabil că
i-au ajutat pe alţii, necruţând cele
mai bune eforturi, dar uneori se
descurajează în lucrarea lor pentru
că nu văd multe rezultate. Dar, să
ne gândim un moment. Care este
adevărata motivaţie a acţiunilor
noastre? Lucrăm noi pentru a ne
satisface mândria, sau pentru a
obţine ceva care să ne recomande
înaintea lui Dumnezeu și a
oamenilor? Deși poate am lucrat

din greu pentru a câștiga suflete,
nu trebuie să uităm că nici o
sămânţă nu aduce rod peste
noapte. Durează mult timp, și e
nevoie de multă grijă și răbdare
până când e coaptă recolta. Tot așa
este și cu lucrarea salvării de
suflete.

„Probabil vei spune că ai fost
păcălit și că ţi-ai încredinţat
mijloacele celor nevrednici de mila
ta, și de aceea ţi-ai pierdut curajul
de a mai ajuta pe cei nevoiași.
Ţi-L prezint pe Isus. El a venit să
îl salveze pe omul căzut, să aducă
salvarea neamului Său; dar ei nu
au vrut să Îl accepte. Ei au răspuns
cu insulte și dispreţ milei Sale, și
în cele din urmă L-au dat la moarte,
pe El, Cel care a venit să Își dea
viaţa pentru ei. A întors Dumnezeu
cumva spatele rasei umane din
cauza aceasta? Deși eforturile tale
de a face bine au rămas fără succes
de nouăzeci și nouă de ori, și ai
primit doar insulte, reproșuri și ură,
totuși, dacă măcar a suta oară e un
succes, și un suflet e salvat, o, ce
victorie ai câștigat! Un suflet smuls
din strânsoarea lui Satan, un suflet
încurajat, un suflet câștigat –
aceasta va răsplăti de o mie de ori
eforturile tale.” – Testimonies, vol.
2, p. 26.

„Voi, binecuvântaţii Tatălui
Meu”

Timpul de probă devine din ce
în ce mai scurt. Ocaziile trec.

Așteptăm noi oare timpul potrivit
și mijloace suficiente pentru a-i
ajuta pe alţii? Dacă nu semănăm
primăvara, nu vom recolta nimic
toamna.

„Având în vedere interesul
vostru veșnic, treziţi-vă și începeţi
să semănaţi sămânţa bună. Ceea ce
vei semăna, vei și secera. Secerișul
se apropie – marele seceriș, când
vom strânge ceea ce am semănat.
Recolta nu va da greș; secerișul e
sigur. Acum e timpul de semănat.
Faceţi acum eforturi pentru a fi
bogaţi în fapte bune, ‚gata de a
împărţi, plini de dorinţa de a
comunica’, asigurându-vă o temelie
bună pentru timpul care va veni,
pentru ca să ‚apucaţi viaţa veșnică’.
Vă implor, fraţii mei de pretutindeni,
descotorosiţi-vă de răceala voastră ca
gheaţa. Încurajaţi în voi dragostea
de ospitalitate, dragostea de a-i ajuta
pe cei care au nevoie de ajutorul
vostru.” – Testimonies, vol. 2, p. 25.

Fie ca Domnul să ne binecuvân-
teze pentru a putea sta la dreapta
Sa și a-L auzi spunând „Veniţi,
binecuvântaţii Tatălui meu, și
moșteniţi împărăţia, care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii.
Căci am fost flămând, și Mi-aţi dat
de mâncat; Mi-a fost sete, și Mi-aţi
dat de băut; am fost străin, și M-aţi
primit; am fost gol, și M-aţi
îmbrăcat; am fost bolnav, și aţi venit
să mă vedeţi; am fost în temniţă, și
aţi venit pe la Mine.”
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SABAT, 9 DECEMBRIE 2006

Ajungând
 la cei neglijaţi

DANIEL CAMPODONICO – ITALIA

MMMMMergeţi în toată lumea
și propovăduiţi evan-
ghelia la orice făptură”

(Marcu 16:15) este porunca
Domnului pentru fiecare credin-
cios. Această evanghelie veșnică
trebuie propovăduită cu putere
„locuitorilor pământului, oricărui
neam, oricărei seminţii, oricărei
limbi și oricărui norod” (Apoca-
lipsa 14:6). Ea trebuie să ajungă
„până la marginile pământului”
(Fapte 1:8), luminând lumea cu
slava lui Dumnezeu, fiind o
„mărturie tuturor neamurilor, și
apoi va veni sfârșitul” (Matei
24:14).

Pentru a îndeplini mandatul dat
de Dumnezeu, trebuie să predicăm
evanghelia veșnică, adevărul
prezent, vestea bună, fiecărei
naţiuni, fiecărui grup etnic, fiecărui
popor, fiecărei persoane. Ea trebuie
spusă în fiecare limbă și trebuie să
ajungă până la marginea pămân-
tului.

Dar cât de mare este ţinta pe
care ne-o impune mandatul nostru?

Lumea

Astăzi, populaţia lumii este de
peste 6,4 miliarde. În ritmul
prezent, la fiecare secundă se nasc
4,11 copii (într-un an peste
129.880.000 copii) și mor în fiecare
secundă 1,7 oameni (anual peste
56.590.000). Aceasta înseamnă că
anual populaţia lumii crește cu
73.480.000 oameni. Adică, doar în
timpul acestei săptămâni de
rugăciune, în aceste 10 zile,
populaţia a crescut cu 2.013.000
persoane și dacă am mai aștepta trei
zile, am avea destui oameni pentru
a mai umple un oraș ca Roma.

Lumea este împărţită în 193
naţiuni independente plus aproape
70 de regiuni neautonome și alte
entităţi. Dar există de asemenea mii
de grupuri etnice care vorbesc mai
mult de 6800 de limbi. Dintre aceste
limbi ceva mai mult de 200 au peste
un milion de vorbitori, și 27 dintre
ele au aproximativ  50.000.000 de
vorbitori sau mai mult.

Există mii de religii în lume, și
mai mult de 67% din populaţia

globului nu e creștină. Aceasta
înseamnă că mai mult de 4,3
miliarde de oameni nu sunt
creștini. Dar, mai mult de atât,
diferenţele de educaţie, profe-
sionale, economice, sociale,
diferenţele de vârstă, sex, și așa
mai departe, împart populaţia
lumii în multe mii de grupuri
diferite.

Toate aceste informaţii dove-
desc ce mare e provocarea care ne
stă în faţă, dacă acceptăm mandatul
de a predica „fiecărei făpturi.”
Astăzi, aceasta înseamnă a predica
la 6,4 miliarde de oameni.  Și
trebuie să nu uităm faptul că în
fiecare zi mor aproape 155.000 de
oameni și multe, multe alte mii nu
au avut niciodată privilegiul de a
asculta adevărul prezent. Pe de altă
parte, zilnic se nasc 355.000 de
oameni care trebuie să audă
evanghelia veșnică.

Când s-a născut Mișcarea de
Reformă, populaţia lumii era de
aproape 2 miliarde, și lucrarea ce
trebuia făcută era mare. Astăzi,
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avem o provocare mai mare decât
atunci, iar mâine va fi chiar mai
mare. Timpul de probă este scurt.
Cu fiecare zi ce trece avem o zi de
lucru mai puţin.

Cei neajunși

Sfârșitul încă nu a venit, milosul
nostru Mântuitor încă nu a venit,
pentru că lucrarea Sa încă nu a fost
terminată. Ce putem face pentru a
grăbi „venirea zilei lui Dumnezeu”
(2 Petru 3:12), pentru a-L întâlni pe
„Împăratul Împăraţilor și Domnul
Domnilor” (Apocalipsa 19:16)?
Trebuie să împlinim mandatul
încredinţat de Domnul, de a ajunge
la cei la care nu s-a ajuns  încă! ...
Dar cine sunt cei la care nu am
ajuns încă?

Naţiuni și teritorii
neautonome

Există încă aproape 120 de ţări
unde Mișcarea de Reformă nu are
nici un singur membru. Islanda și
Albania în Europa, Maroc și Gabon
în Africa, Irak și Taiwan în Asia, Cuba
și Grenada în America de Nord,
Palau și Micronezia în Pacific – sunt
doar câteva exemple. În alte naţiuni
și teritorii, Mișcarea de Reformă are
doar puţini membri și în unele cazuri
nu sunt localnici, ci imigranţi.
Aceasta înseamnă că încă mai
trebuie făcută lucrare misionară.

Grupuri etnice și popoare

Există încă mii de grupuri
etnice și de popoare cărora
trebuie să le predicăm evanghelia
veșnică: inuiţii și Blackfeet în
America de Nord, Guajiro și
Yanomami în America de Sud,
Sami și Komi în Europa, Tuareg și
Nuba în Africa, Hazara și Hani în
Asia, Chamorro și Yapezi în
Pacific, și așa mai departe.

Limbi

Tipărim regulat publicaţii în
aproape 80-90 de limbi dintre cele
200 vorbite de cel puţin 1 milion
de persoane. Aceasta nu înseamnă
nici măcar jumătate! Mai mult,
există limbi minore, care trebuie
socotite și ele.

Persoane

Miliarde de oameni așteaptă să
audă adevărul prezent, și multe mii
mor zilnic fără să aibă acest
privilegiu. Între aceștia sunt bărbaţi
și femei, copii, tineri, vâstnici,
analfabeţi (aproape 780 de
milioane), studenţi, profesori,
intelectuali, oameni de știinţă,
artiști (muzicieni, poeţi, scriitori,
actori, ș.a.m.d.), atleţi, fermieri,
artizani, muncitori, oameni de
afaceri, administratori, avocaţi,
judecători, politicieni, doctori în
știinţe medicale, soldaţi, imigranţi,
turiști, străini, bogaţi, săraci,
fumători, bolnavi de SIDA, drogaţi,
prostituate, delicvenţi, criminali și
deţinuţi, șomeri, pensionari și
bolnavi. Există catolici, protestanţi,
ortodocși, anglicani, musulmani,
hinduși, budiști, adepţi ai Sikh,
evrei, oameni nereligioși sau atei,
etc. Și unde îi putem găsi? Peste tot.
Probabil unul dintre ei este vecinul
tău.

Dar cum se poate ca o biserică
mică, Mișcarea de Reformă, să ducă
vestea bună și să fie un martor
„până la marginile pământului”,
ajungând la cei neglijaţi? Să privim
la câteva exemple din Scriptură.

Exemple biblice

În Biblie găsim multe exemple
despre cum au ajuns creștinii la cei
neglijaţi și cum Dumnezeu a pregătit
calea. Să privim la câteva dintre ele
pentru a ne forma o idee despre cum
pot ajunge câţiva oameni temători
de Dumnezeu la diferite grupuri
sociale, la multe mii de oameni,
răspândind lumina viului Dumnezeu,
a adevărului și iubirii Sale.

Ţări, popoare și grupuri
etnice

Un om bogat, Avraam, care a
devenit un nomad, a predicat
popoarelor canaanite și altarele
sale erau martori tăcuţi pentru
Iehova. Ucenicii lui Isus și Pavel,
persecutorul de altădată, au
răspândit vestea bună cu putere și
au „răsturnat lumea cu susul în jos”
(Fapte 17:6 engl.). Cuvintele și
scrierile lor au atins evrei, romani,
galateni, macedonieni, greci, și
multe alte popoare și grupuri
etnice. Picioarele lor i-au purtat
prin multe ţări îndepărtate. Marea
lor ambiţie era să predice
evanghelia acolo unde numele lui
Hristos nu fusese numit (Romani
15:20). În curând, imperiul roman
era plin de credincioși, chiar în
„casa cezarului” (Filipeni 4:22)
existând credincioși.

Regi

Iosif, un tânăr prizonier și sclav,
Daniel, un nobil deportat, Estera,
regina evreică a imperiului persan,
Neemia, un ofiţer încercat – toţi
aceștia L-au prezentat regilor care
conduceau imperii mondiale pe
singurul Dumnezeu viu. Unii
dintre acești regi au dat decrete
prin care „laud[ă], înalţ[ă] și
slăvesc pe Împăratul cerurilor,
decrete, pe care le-au trimis „către
toate popoarele, neamurile,
oamenii de toate limbile, care
locuiesc pe tot pământul” (Daniel
4:37, 1). Rezultatul a fost că „mulţi
oameni dintre popoarele ţării s-au
făcut Iudei” (Estera 8:17).

Sfârșitul încă nu a venit, milosul nostru

Mântuitor încă nu a venit, pentru că

lucrarea Sa încă nu a fost terminată.
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Miniștri, ofiţeri, soldaţi

O micuţă slujitoare, prizonieră
de război, i-a arătat unui căpitan
influent din Siria unde putea găsi
sănătate, și pe Creatorul. Diferiţi
soldaţi romani, cum era centu-
rionul roman, pe care ofiţerii evrei
i-au trimis să Îl aresteze pe Isus în
ultima zi a Sărbătorii Corturilor,
Corneliu din Fapte capitolul 10 și
temnicerul responsabil cu temniţa
din Filipi – toţi au fost adânc
impresionaţi de cuvintele vieţii
auzite de la Isus, Petru, și Pavel.
Amintiţi-vă de reprezentantul
Sergius Paulus din insula Cipru, și
de omul cu mare autoritate sub
domnia lui Candace, regina
Etiopiei. Amintiţi-vă de asemenea
de Zacheu, bogatul vameș-șef.
Aceștia și-au deschis cu bucurie
inima și au crezut că „Isus Hristos
este Fiul lui Dumnezeu” (Fapte
8:37).

Preoţii și conducătorii
religioși

În slujirea lui Isus și în lucrarea
misionară a ucenicilor, credincioșii
au întâlnit preoţi evrei și păgâni,
leviţi și alţi conducători religioși.
Cu diferite ocazii, ei au fost nevoiţi
să dea mărturie pentru adevăr
înaintea sinedriului naţiunii

iudaice, cum a făcut Ștefan. Luca
relatează că „o mare mulţime de
preoţi veneau la credinţă” (Fapte
6:7).

Intelectuali, specialiști și
meșteșugari

Ce i-a impresionat pe înţelepţii
din Răsărit să vină și să se închine
Regelui nou născut, și să îi aducă
darurile lor preţioase? Sfintele
Scripturi le-au deschis ochii
pentru o profeţie veche! Priviţi-l
și pe apostolul neamurilor pe
dealul lui Marte prezentându-L pe
Domnul cerului și al pământului,
pe Salvatorul înviat, poeţilor
păgâni, artiștilor, filozofilor,
savanţilor și înţelepţilor Atenei.
Dar acolo erau și specialiști și
meșteșugari ca Luca, doctorul
iubit, avocatul Zena, Lidia,
vânzătoarea de purpură, și Priscila
și Acuila, făcătorii de corturi, care
au fost atinși de solia de milă.
Observaţi cum, după aceea,
meșteșugarii Priscila și Acuila i-au
explicat mai bine calea lui
Dumnezeu  elocventului Apolo.
Pavel menţionează lucrarea
misionară a acestor oameni:
„tovarășii mei de lucru în Hristos
Isus, ... le mulţumesc nu numai eu,
dar și toate Bisericile ieșite dintre
neamuri” (Romani 16:3,4).

Femei

Pentru a se ascunde din faţa
intenţiilor rele ale lui Ahab, regele
apostaziat, Ilie a fost trimis la o
femeie păgână din Sarepta, o
femeie care a recunoscut că el era
un om al lui Dumnezeu. Cu mulţi
ani înainte, Rut, o tânără femeie
păgână moabită a devenit credin-
cioasă prin intermediul unei
refugiate din Israel, Naomi, și a fost
astfel binecuvântată cu privilegiul
de a fi dintre strămoșii lui Isus.
Multe femei au acceptat Evan-
ghelia, și citim că în Tesalonic nu
puţine au crezut (Fapte 17:4). Nu
doar femeile morale erau chemate
să se alăture împărăţiei cerului, ci
și femei păcătoase (prostituate,
adultere, ș.a.m.d.). Isus le-a spus
conducătorilor evrei: „Adevărat vă
spun că vameșii și curvele merg
înaintea voastră în Împărăţia lui
Dumnezeu” (Matei 21:31), căci
„curvele l-au crezut” (v. 32) când
predica Ioan Botezătorul. În
timpul slujirii Sale, femeile din
acest grup social proscris răspun-
deau cuvintelor de milă. Priviţi la
femeia din Samaria, care a devenit
ea însăși o misionară printre
oamenii din cetatea ei, și la Maria
Magdalena, păcătoasa, care a fost
prima persoană care  L-a văzut pe
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Mântuitorul înviat, aducând vestea
bună ucenicilor descurajaţi.
Amintiţi-vă și de Rahav,
prostituata din Ierihon, care a fost
salvată de iscoade și care este
amintită în cartea Evreilor pentru
fapta ei amabilă și plină de
credinţă. Și ea a avut privilegiul
să fie dintre strămoșii lui Hristos.

Copiii și tinerii

Când ucenicii nu le-au permis
mamelor să își aducă micuţii la Isus,
Domnul i-a mustrat: „Lăsaţi
copilașii să vină la Mine, și nu-i
opriţi; căci a unora ca ei este
împărăţia lui Dumnezeu” (Luca
18:16). Evanghelia este de
asemenea și pentru tineri. Unul
dintre cei care au acceptat-o a fost
Timotei, căruia Pavel i-a scris:
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască
tinereţea; ci fii o pildă pentru
credincioși: în vorbire, în purtare,
în dragoste, în credinţă, în
curăţie” (1 Timotei 4:12).

Cei săraci și bolnavi

Iacov a scris: „Religiunea curată
... este să cercetăm pe orfani și pe
văduve în necazurile lor.” (Iacov
1:27), iar Isaia spune: „Împarte-ţi
pâinea cu cel flămând... adu în casa
ta pe nenorociţii fără adăpost... când
vezi pe un om gol, acoperă-l” (Isaia
58:7). O credincioasă din Iope era
un mare ajutor și o prietenă a celor
săraci. Aceasta era Tabita, care a fost
înviată din morţi. Vindecarea celor
bolnavi a fost o parte importantă a
activităţii lui Isus. În Biblie găsim
multe exemple practice de slujire
medicală.

Sclavi și criminali

În epistolele Noului Testament
găsim diferite pasaje despre sclavi
sau slujitori care ne dovedesc
faptul că și lor le-a fost predicată
evanghelia. Una dintre acestea,
epistola către Filimon, a fost scrisă
în folosul unui sclav care fusese
convertit în urma activităţii lui
Pavel. Evanghelia este și pentru

criminali. În timp ce Isus murea
ca să ne salveze, El i-a arătat milă
unui criminal tocmai convertit pe
cruce.

Nevoia noastră de a ajunge la
cei neglijaţi

Exemplele de mai sus ar trebui
să ne motiveze să lucrăm, să
răspândim vestea bună peste tot.
Dar de ce avem nevoie pentru a
îndeplini această lucrare, în afară de
o dragoste adâncă pentru cei
păcătoși? Dacă privim la situaţia
noastră, vedem că lista de lucruri
necesare e foarte lungă. Să luăm în
considerare măcar următoarele:

Putere

Pentru a fi martori pentru
Hristos până la marginile pămân-
tului, este esenţial să primim
puterea pe care ne-o dă doar
Duhul Sfânt. Lucrarea Sa este să
dovedească „lumea vinovată în ce
privește păcatul, neprihănirea și
judecata” (Ioan 16:8), să conducă,
să deschidă calea pentru evan-
ghelie, să dea daruri și să îi ajute
pe credincioși să aibă rod. Este
necesar să ascultăm de vocea Sa
și să Îi permitem să lucreze prin
noi.

Resurse umane

Fiecare credincios este născut să
fie misionar, reflectând lumina
Evangheliei prin viaţa ei sau a lui,
prin comportament și prin
purtare, dovedind că ea/el este o
făptură nouă în Hristos. Ei vor
privi fiecare fiinţă umană ca fiind
un copil al lui Dumnezeu, un

păcătos care are nevoie de puterea
salvatoare a lui Isus, indiferent de
deosebirile de naţionalitate, limbă,
cultură etc. Bineînţeles, această
lucrare trebuie îndeplinită de
lucrători biblici, prezbiteri și
pastori. Dar ea nu este doar pentru
aceștia. Toţi tinerii, studenţii,
femeile, specialiștii, și meșteșuga-
rii în special au de lucrat într-un
câmp misionar, pentru că ei pot
face o lucrare specială, pe care
nici un misionar angajat nu o
poate face. Cea mai mare ambiţie
a noastră ar trebui să fie de a
predica oriunde nu a fost dată
vestea bună, de a intra în teritorii
noi. Pentru a face acesta, uneori e
necesar să înveţi o limbă străină,
să te adaptezi la un mediu nou,
probabil să suferi lipsuri, și în
multe cazuri chiar să fii dispus să
îţi pierzi viaţa pentru Isus. Doar
acceptând aceste provocări pot
credincioșii să fie cu adevărat
misionari care vor câștiga mereu
suflete. Și prin exemplul lor, ei îi
vor inspira și pe alţii să se dedice
pe deplin lucrării de predicare.

Educaţie, instruire și
antrenament

Educaţia, instruirea și antrena-
mentul pentru lucrarea misionară
sunt absolut necesare. Fiecare
grup, fiecare biserică ar trebui să
fie un centru de educaţie unde să
se poată învăţa cum să Îl predi-
căm pe „Isus Hristos, pe care
Dumnezeu L-a făcut pentru noi
înţelepciune, neprihănire, sfinţire
și răscumpărare” (1 Corinteni
1:30). Trebuie să existe pro-
grame speciale pentru instruirea

Îndeplinindu-ne cu credincioșie

mandatul încredinţat de Dumnezeu de

a ajunge la cei neglijaţi, noi grăbim

venirea zilei Domnului.
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misionară nu doar a pastorilor
angajaţi, ci și a tinerilor și a
studenţilor.

Metode, planuri și proiecte

Luând în considerare faptul că
trăim într-o lume în continuă
schimbare, nu putem să ne bazăm
doar pe metode vechi. Pentru acest
motiv, trebuie să facem planuri noi
și să găsim metode prin înţe-
lepciunea care vine de sus. Astfel de
metode sunt esenţiale pentru a
ajunge la diferite grupuri de
oameni. În afară de metode este
necesar să facem și să aplicăm
diferite planuri și proiecte. Trebuie
să implicăm în lucrare fraţi și surori
care sunt înzestraţi cu capacitatea
de a face planuri și de a avea o
viziune clară asupra realităţilor și
necesităţilor prezente.

Extinzând anumite ramuri de
slujire

Unele ramuri de slujire trebuie
dezvoltate: lucrarea de binefacere,
slujirea medicală, lucrarea pentru
tineret, și slujirea prin publicaţii
sau prin mijloace media.

Dacă realizaţi că aproape 3
miliarde de oameni trăiesc din mai
puţin de 2 dolari pe zi, vă veţi
da seama de ce e necesar să

dezvoltăm lucrarea de binefacere.
Oamenii trebuie învăţaţi cum să
supravieţuiască, lucrând cu
mâinile și cu mintea lor. Aceasta
include de asemenea lucrarea de
educare și slujirea din partea
femeilor. Dar cine va finanţa aceste
proiecte de binefacere? Sufletele
bogate de care trebuie să ne
apropiem cu amabilitate creștină.

Pentru a ajunge la diferitele
grupuri de suflete neglijate trebuie
să doborâm prejudecăţile și să
deschidem multe uși. Slujirea
medicală este mâna dreaptă care
poate face aceasta. Problema e că
un corp fără mâna dreaptă nu poate
face decât foarte puţin. Pentru acest
motiv e nevoie să dezvoltăm
lucrarea misionară, implicându-i în
special pe tineri și, de asemenea,
implicându-le pe femei.

Tinerii sunt o comoară preţioasă.
Între ei sunt mulţi foarte talentaţi
și înzestraţi, care trebuie descoperiţi
și implicaţi corespunzător în
lucrare. Vârsta medie a lumii este
de 27,6 ani, ceea ce înseamnă că
jumătate din populaţia globului e
mai tânără decât atât. Ei
reprezintă câmpul larg al slujirii
pentru tineri.

Dar pentru a ajunge la cei
neglijaţi este  de asemenea necesar

să avem unelte: tratate, cărţi,
reviste, hărţi, casete video, cd-uri,
dvd-uri, programe radio și de
televiziune, pagini web, ș.a.m.d.
Acestea trebuie să fie produse în
diferite limbi, pentru a ajunge la
diferite grupuri. Aceasta este
lucrarea pe care trebuie să o facă
departamentul de slujire prin
publicaţii sau mijloace media,
folosindu-se de bărbaţi și femei
tinere.

Resurse financiare

Domnul ne spune „Aduceţi însă
la casa vistieriei toate zeciuielile, ca
să fie hrană în Casa Mea; puneţi-
Mă astfel la încercare... dacă nu vă
voi deschide zăgazurile cerurilor, și
dacă nu voi turna peste voi belșug
de binecuvântare” (Maleahi 3:10).
Fiecare credincios trebuie să
întoarcă Domnului cu credincioșie
zecimea și darurile. Trebuie să fim
administratori credincioși ai
binecuvântărilor materiale primite,
și să le împărţim cu cei ce duc lipsă
de ele. Astfel, nu va mai fi nevoie să
abandonăm proiecte bune, din lipsă
de resurse financiare.

Grăbind venirea zilei lui
Dumnezeu

Îndeplinindu-ne cu credincioșie
mandatul încredinţat de Dumnezeu
de a ajunge la cei neglijaţi, noi
grăbim venirea zilei Domnului.
Fiecăruia dintre noi, Isus ne spune:
„Mergeţi... și predicaţi evanghelia”,
„Întărește-te și îmbărbătează-te; nu
te înspăimânta și nu te îngrozi”, „Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârșitul veacului” (Marcu 16:15;
Iosua 1:9; Matei 28:20). Fiţi gata să
vă îndepliniţi partea voastră de a
ajunge la cei neglijaţi, dacă tânjiţi
să vedeţi o „mare gloată... din
orice neam, din orice seminţie, din
orice norod și de orice limbă...
înaintea scaunului de domnie și
înaintea Mielului, îmbrăcaţi în
haine albe, cu ramuri de finic în
mâini” (Apocalipsa 7:9).
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Cercul binecuvântărilor

UUUUUn vechi proverb spune:
„Cine dă, lui își dă; cine
face, lui își face.” Biblia

exprimă exact același gând prin
următorul principiu: „Daţi, și vi se
va da... Căci cu ce măsură veţi
măsura, cu aceea vi se va măsura.”
„Ce seamănă omul, aceea va și
secera.” „Căci cu ce judecată
judecaţi, veţi fi judecaţi” (Luca 6:38;
Galateni 6:7; Matei 7:2). Biblia ne
învaţă că oricum am trăi, și oricare
ar fi faptele noastre, într-o zi ne vom
întâlni din nou cu ele. Acest
principiu poate fi văzut dintr-o
perspectivă pozitivă sau negativă.
Pentru moment trebuie să ne
concentrăm asupra binecuvân-
tărilor care se vor întoarce la cei
care duc o viaţă neegoistă (pers-
pectiva pozitivă). Apostolul Pavel,
fiind conștient de acest drum al
binecuvântărilor, ne avertizează „să
nu obosim în facerea binelui; căci
la vremea potrivită, vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală.
Așadar, cât avem prilej, să facem
bine la toţi, și mai ales fraţilor în
credinţă” (Galateni 6:9, 10). În
aceste versete găsim câteva lucruri
importante asupra cărora să
medităm. Primul gând pe care îl
putem deduce este că trebuie să
folosim ocaziile care ne sunt
prezentate și să facem din ele o
binecuvântare, făcând bine
celorlalţi. El spune de asemenea că
nu trebuie să ne istovim, să cădem
de oboseală sau să renunţăm la
lucrarea noastră de a-i binecuvânta
pe ceilalţi prin fapte bune.

Binecuvântarea va reveni cu
siguranţă

O întrebare întemeiată pe care
ar putea să o pună cineva în acest
moment este: „De ce obosește
cineva care îi binecuvântează pe
alţii făcându-le bine?” În același
verset găsim răspunsul la această
întrebare, pentru că se spune „la
vremea potrivită, vom secera”.
Pavel arată că în cercul binecu-
vântărilor nu urmează recunoș-
tinţă imediată din partea celor care
primesc binecuvântări din mâinile
noastre. Nu întotdeauna simţi
satisfacţie când îi ajuţi pe ceilalţi;
nu ni se oferă întotdeauna o
apreciere voioasă a faptelor
noastre. Cu toate acestea, ar trebui
oare să se sature creștinii de a ajuta
tocmai pentru că nu li s-a arătat
imediat cinste sau nu primesc
faimă? Nu, nicidecum, pentru că
dacă Salvatorul nostru ar fi măsurat
viaţa Lui de sacrificiu după felul
cum Îi răspundeau cei pe care
venise să îi binecuvânteze, El ar fi
avut suficiente motive să renunţe
și să Se întoarcă în cer. Pavel nu
sugerează că răsplata pentru faptul
de a fi o binecuvântare pentru alţii
nu va veni, ci ne încurajează să fim
răbdători, pentru că „la vremea
potrivită, vom secera”.

Această amânare din cercul
binecuvântărilor a fost prezentă și
în viaţa Mântuitorului nostru,
pentru că foarte rar se întâmpla ca
vreo binecuvântare să se întoarcă
înapoi la El. Totuși, atunci ce L-a
susţinut să nu obosească în facerea

de bine pentru alţii? Următorul
verset răspunde: „Va vedea rodul
muncii sufletului Lui și Se va
înviora” (Isaia 53:11). Observaţi
cum comentează Spiritul Profeţiei
acest verset: „Ce L-a susţinut pe Fiul
lui Dumnezeu în timpul vieţii Sale
de muncă grea și jertfă? El vedea
rodul muncii sufletului Său și a fost
mulţumit. Privind spre veșnicie, El
vedea fericirea acelor care datorită
umilinţei Sale vor primi iertare și
viaţă veșnică. Urechea Lui auzea
cântecul celor mântuiţi. Îi auzea pe
cei răscumpăraţi cântând cântarea
lui Moise și a Mielului.” – Istoria
faptelor apostolilor, p. 472.

Aici vedem secretul răbdării în
viaţa de creștin: CREDINŢA. Prin
credinţă, Isus a privit dincolo de
osteneala din această lume,
întrezărind  slava care va veni. Prin
credinţă El a putut vedea sufletele
care urmau să Îl primească de-a
lungul timpului ca Salvator, și care
urmau să fie mântuite prin viaţa
Sa. Această viziune i-a dat puterea
de a continua în facerea de bine.
Acesta este un fapt realist pe care
să îl avem în vedere, pentru că
dacă măsurăm lucrarea noastră
după rezultatele temporare, vom
fi dezamăgiţi și în cele din urmă
vom obosi în lucrarea noastră.
Dar dacă ne putem ridica ochii
puţin mai sus și putem vedea slava
care va veni, privind bucuria pe
faţa unui suflet salvat de la
pierzare, cu siguranţă vom
strânge putere să răbdăm până la
capăt.

 A. POW – AUSTRALIA
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„Putem avea o viziune a viito-
rului, a binecuvântării cerului. În
Biblie ne sunt descoperite viziuni
ale gloriei viitoare, scene pictate
de mâna lui Dumnezeu, și acestea
sunt dragi bisericii Sale. Prin
credinţă putem sta în pragul cetăţii
veșnice, și putem auzi cuvintele de
bun-venit spuse celor care în
această viaţă au cooperat cu
Hristos, considerând suferinţa
pentru El o onoare...

Acolo, cei mântuiţi îi salută pe
cei care i-au condus la Mântuitorul,
și toţi se unesc în laudă pentru Cel
care a murit pentru ca fiinţele
umane să primească viaţa care se
măsoară cu viaţa lui Dumnezeu.” –
Idem, p. 472, 473.

O! Fie ca aceste cuvinte să ne
inspire ca să mergem și să îi căutăm
pe cei pe care îi putem binecuvânta,
să îi căutăm pe cei pe care îi putem
ajuta, să îi căutăm pe cei pe care îi
putem încuraja, chiar dacă
binecuvântările nu par că s-ar
întoarce la noi imediat. „Binele
înfăptuit astfel, nu poate fi cunoscut
niciodată în această lume, dar în
viaţa de apoi se vor vedea rezultatele
lui binecuvântate.” – Pe urmele
Marelui Medic, p. 132. Fiecare
suflet care va fi salvat din această
lume plină de păcat va rămâne
pentru totdeauna ca o stea în
coroana acelora care au lucrat
pentru salvarea lor. „Cei înţelepţi
vor străluci ca strălucirea cerului,
și cei ce vor învăţa pe mulţi să
umble în neprihănire vor străluci
ca stelele, în veac și în veci de veci”
(Daniel 12:3).

„Cei care au gustat ei înșiși din
dulceaţa iubirii salvatoare nu vor
vrea și nu vor putea să se
odihnească până când toţi cei cu
care sunt asociaţi cu ei nu cunosc
planul de mântuire. Ar trebui să
întrebaţi: ‚Doamne, ce vrei să fac?
Cum pot să onorez și să slăvesc
numele Tău pe pământ?’ Suflete
pier peste tot în jurul nostru; ce
faceţi pentru a le câștiga pentru
Hristos? O, dacă aţi vrea să vă
folosiţi puterile minţii pentru a

căuta metode să vă apropiaţi de
păcătoși, așa încât să puteţi aduce
măcar un suflet pe cărarea nepri-
hănirii! Ce gând! Un suflet care să
Îl laude pe Dumnezeu o veșnicie!
Un suflet care să se bucure de
fericire și viaţă veșnică! O piatră
preţioasă în coroana ta, care să
strălucească pentru veșnicie! Dar
pot fi salvaţi mai mult decât unul
din păcat la sfinţenie, și răsplata
este bogată în împărăţia cerului!
Domnul spune prin profetul Lui:
‚Cei ce vor învăţa pe mulţi să umble
în neprihănire vor străluci ca
stelele, în veac și în veci de veci’.”
– The Signs of the Times, 1 mai
1884. Dumnezeu nu uită niciodată
de acei care lucrează cu răbdare
pentru suflete, ci le imortalizează
lucrarea pentru veșnicie ca stele în
coroana lor.

Binecuvântarea iubirii

Un aspect care merită analizat
în legătură cu cercul binecu-
vântărilor este motivul care stă la
baza lui. Trebuie oare ca motivele
pentru care facem noi binele să fie
centrate pe gândul că vom primi
o răsplată ca urmare a eforturilor
noastre? Ce ar trebui să îi
determine pe creștini să fie o
binecuvântare pentru alţii, și să
dea din abundenţă din mijloacele
lor? Trebuie să privim din nou la
Dumnezeu pentru a primi răs-
punsul. Raportul biblic declară că
„Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât a dat pe singurul Său
Fiu” (Ioan 3:16). Acesta a fost
motivul care L-a determinat pe
Dumnezeu să dea cea mai mare
binecuvântare oferită vreodată
omenirii: dragostea, iubirea
curată, neegoistă. El a știut că
darul Său pentru ei va fi refuzat
de mulţi și că Isus urma să fie ucis
chiar de acei care pretindeau că I
se închină. Cu toate acestea,
iubirea Tatălui a fost atât de
adâncă și motivele Sale atât de
hotărâte, încât El a decis să dea
darul, indiferent de consecinţe.
Aceeași iubire neegoistă a fost

motivul care era și în inima lui
Isus când Și-a dat viaţa pe Calvar.
„Nu este mai mare dragoste decât
să-și dea cineva viaţa pentru
prietenii săi” (Ioan 15:13). Iubirea
trebuie să ne determine să îi
ajutăm pe alţii; ea trebuie să ne
facă o binecuvântare pentru lume.
Nimic mai mult și nimic mai puţin
nu ar trebui să ne motiveze, decât
iubirea neegoistă. Suntem îndem-
naţi: „Să aveţi în voi gândul acesta,
care era și în Hristos Isus” (Filipeni
2:5). Următoarea afirmaţie rezumă
frumos acest lucru:

„Fiecare fiinţă umană este
obiectul atenţiei pline de grijă a
Celui care Și-a dat viaţa pentru a
aduce înapoi la Dumnezeu pe
oamenii pierduţi. Sufletele vinovate
și fără ajutor, care ar putea fi
distruse de vicleniile și cursele lui
Satan primesc aceeași grijă pe care
un păstor o oferă oilor turmei sale.

Exemplul Mântuitorului tre-
buie să fie standardul slujirii
noastre pentru cei ispitiţi și greșiţi.
Trebuie să manifestăm faţă de alţii
același interes, aceeași gingășie și
aceeași îndelungă răbdare pe care
Isus le-a arătat faţă de noi. ‚Cum
v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și
voi unii pe alţii’ (Ioan 13:34). Dacă
Hristos locuiește în noi, vom
dovedi iubirea Sa neegoistă faţă
de toţi cei cu care avem de a face.
Când vedem bărbaţi și femei care
au nevoie de simpatie și ajutor, nu
vom întreba: ‚Merită ei aceasta?’,
ci ‚Cum îi pot ajuta?’ ” – Pe urmele
Marelui Medic, p. 140.

Dacă vrem să fim adevăraţi
urmași ai lui Hristos, și să
continuăm marea lucrare de
binecuvântare a omenirii, avem
nevoie să fim plini de dragoste
pentru suflete. Această iubire
neegoistă pentru suflete este cea
care va dovedi că suntem adevăraţii
ucenici ai lui Isus. Isus spune: „Vă
dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi
unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa
să vă iubiţi și voi unii pe alţii. Prin
aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi
ucenicii Mei, dacă veţi avea
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dragoste unii pentru alţii” (Ioan
13:34, 35). O, dacă am fi asemenea
lui Isus; o, dacă am fi creștini.
„Minţile noastre le primim, dar
caracterele ni le dezvoltăm; ele
sunt rezultatele vieţii pe care o
trăim, ale gândurilor și principiilor
pe care le cultivăm. Când vedem
persoane cu principii ferme,
credincioase în îndeplinirea
datoriilor, zeloase pentru cauza lui
Dumnezeu, dar umile, gingașe și
răbdătoare faţă de alţii, gata de a
ierta, manifestând dragoste pentru
sufletele pentru care a murit
Hristos, nu trebuie să ne întrebăm:
‚Oare sunt creștini?’ ” – The Signs
of the Times, 14 iulie 1887.

Binecuvântări tăcute

Un alt aspect important al
cercului de binecuvântări este:
trebuie oare creștinii să fie grăbiţi
în a-și face de cunoscut lucrarea lor
pentru alţii, sau ar trebui ei să
persevereze în tăcere în slujirea lor
pentru suflete? „Luaţi seama să nu
vă îndepliniţi neprihănirea voastră
înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi
de ei; altminteri, nu veţi avea
răsplată de la Tatăl vostru care este
în ceruri. Tu, deci, când faci
milostenie, nu suna cu trâmbiţa
înaintea ta, cum fac făţarnicii, în
sinagogi și în uliţe, ca să fie slăviţi
de oameni. Adevărat vă spun, că și-
au luat răsplata. Ci tu, când faci
milostenie, să nu știe stânga ta ce
face dreapta, pentru ca milostenia
ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău,
care vede în ascuns, îţi va răsplăti”
(Matei 6:1-4). Observaţi cum Spiritul
Profeţiei comentează acest principiu
în legătură cu viaţa Mântuitorului
nostru: „În viaţa Sa nu a existat
înălţare de sine. Omagiul pe care îl
dă lumea poziţiei, bogăţiei, sau
talentului era necunoscut Fiului
omului. Isus nu S-a folosit de
niciunul dintre mijloacele pe care le
folosesc oamenii pentru a cîștiga
loialitatea altora sau a le impune
supunerea. Cu secole înainte de
nașterea Sa, profeţii spuseseră
despre El: ‚El nu va striga, nu-Și va

ridica glasul, și nu-l va face să se
audă pe uliţe’ (Isaia 42:2).

Fariseii căutau să se distingă de
ceilalţi prin formalităţile lor
scrupuloase și prin închinarea și
mila lor ostentativă...

 Viaţa lui Isus era într-un
contrast puternic cu toate acestea.
Nici o ceartă gălăgioasă, nici o
închinare ostentativă, nici o faptă
care să strârnească aplauzele nu
s-au putut observa în viaţa Sa. Hristos
era ascuns în Dumnezeu, și
Dumnezeu Se descoperea prin
caracterul Fiului Său. Isus dorea
ca minţile oamenilor să fie în-
dreptate spre această descoperire.”
–  Pe urmele Marelui Medic, p. 24-26.

Există vreun adevărat urmaș al
lui Hristos în biserica de astăzi?
Când citiţi acest pasaj despre viaţa
lui Hristos, întrebaţi-vă singuri:
Este viaţa mea așa? Am făcut din
viaţa lui Hristos viaţa mea? M-am
predat pe deplin lui Isus? Este viaţa
mea ascunsă în Hristos? Este viaţa
mea o binecuvântare pentru
cineva? Dacă răspunsul la vreuna
din întrebări este  „Nu”, atunci
acum este timpul să ne schimbăm,
este timpul să pășim în credinţă, să
murim faţă de noi înșine, este
timpul să fim creștini, este timpul
să trăim. Când Domnul i-a
descoperit apostolului Pavel că nu
trăia așa cum ar fi trebuit, că se
lupta împotriva împărăţiei lui
Dumnezeu, în loc să lupte pentru
ea, Pavel a făcut un pas, a luat
decizia de a se schimba și s-a
predat pe deplin, fără rezerve lui
Hristos. El spune: „Am fost răstignit
împreună cu Hristos, și trăiesc; dar
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește
în mine” (Galateni 2:20).

Acum sau niciodată

Există o întrebare referitoare la
viaţa noastră de credinţă care nu
ni se va pune sub nici o formă la
marea judecată, și o alta care ni
se va pune cu siguranţă. Citiţi cu
atenţie următorul paragraf din
Spiritul Profeţiei:

„Mulţi manifestă indiferenţă faţă

de cazurile acelora pe care
Dumnezeu i-a lăsat în mijlocul lor
cu scopul de a-i încerca și de a
dovedi ce este în inimile lor. El
notează fiecare faptă egoistă,
fiecare faptă de indiferenţă faţă de
cei suferinzi, de văduve, de orfani;
și El scrie în dreptul numelor lor:
‚Vinovat, găsit prea ușor, călcător
de lege.’ Vom primi o răsplată
corespunzătoare cu faptele noastre.
Fiecare neglijare a datoriei faţă de
cei săraci, și de cei suferinzi este o
neglijare a datoriei faţă de Hristos
în persoana sfinţilor.

Când cazurile tuturor trec prin
faţa lui Dumnezeu, nu se pune
niciodată întrebarea ‚Ce au măr-
turisit ei?’ ci ‚Ce au făcut ei? Au fost
ei împlinitori ai Cuvântului? Au
trăit pentru ei înșiși? Sau au fost
darnici, au făcut fapte de amabi-
litate, de iubire, ţinând cont mai
întâi de alţii, și renunţând la sine
pentru a-i binecuvânta pe alţii?’
Dacă raportul lor arată că viaţa lor
a fost astfel, și că au dovedit prin
caracterele lor gingășie, renunţare
la sine, bunăvoinţă, ei vor primi
fericita asigurare și binecuvân-
tarea: ‚Bine’, ‚veniţi binecuvântaţii
Tatălui Meu și moșteniţi împărăţia
care a fost pregătită pentru voi de
la întemeierea lumii’.” – The
Review and Herald, 13 iulie 1886.

Dacă vrem să auzim cuvintele
de binecuvântare ieșind de pe
buzele lui Hristos, avem nevoie
să fim o binecuvântare astăzi!
Domnul însuși apelează la fiecare
inimă prin cuvintele pe care vocea
Sa le rostește: „Am auzit glasul
Domnului, întrebând: „Pe cine să
trimit, și cine va merge pentru
noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă,
trimite-mă!” (Isaia 6:8) Mâine
poate fi prea târziu pentru noi.
„De aceea, cum zice Duhul Sfânt:
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu
vă împietriţi inimile” (Evrei 3:7,
8). Astăzi este ziua mântuirii,
astăzi trebuie să spunem „Iată-
mă! Trimite-mă!” Astăzi, fraţi și
surori, este ziua de trăit, să trăim
o viaţă de binecuvântări! Amin.
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