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D

ragostea lui Hristos este
asemenea unui magnet.
Isus a declarat: ”Şi după ce
voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage
la Mine pe toţi oamenii.” Ioan 12:32. Jertfa Sa pe
Calvar are o putere care atrage – ne atrage pentru că
descoperă slava încântătoare a dragostei sale altruiste,
născute de sus.
Ca trup al lui Hristos, biserica ar trebui să fie
energizată în același fel cu aceeași putere de atracție.
Totuși, din nefericire, în aceste zile de pe urmă, dragostea multora s-a răcit – ca urmare, prea adesea, biserica
respinge în loc să atragă. Iar acum sigur nu este timpul
istoric ca acest lucru să aibă loc! Prelegerea din acest an
se bazează pe „Redobândirea dragostei tale dintâi.” Vom
învăța din solia lui Hristos către biserica primară, întrucât există multe paralele între timpul lor și al nostru.
Așa cum primii creștini au primit revărsarea Duhului
Sfânt prin ploaia timpurie, Hristos dorește ca noi să
ne pregătim pentru o revărsare și mai bogată în ploaia
târzie – cu scopul unic de a câștiga alte suflete prin
dragoste. Însă trebuie să fim pregătiți să primim acel
privilegiu și acea binecuvântare minunată. Adunările
din această Săptămână de Rugăciune au ca scop promovarea acestui lucru. Să nu uitați să oferiți materialul
și credincioșilor izolați, încurajându-i prin rugăciunile și
vizitele dumneavoastră. Să reținem și că:

•

Sabatul, 11 decembrie:
Zi de rugăciune cu post

•

Duminică, 12 decembrie: Se va strânge
o colectă pentru misiunile noi.

Credem că această Săptămână de Rugăciune va
fi o ocazie binecuvântată de a redeştepta dragostea
noastră dintâi faţă de Hristos şi unii faţă de alţii, în
armonie dulce cu rugăciunea fierbinte a Celui care
ne-a iubit întâi!
„Timpul în care trăim cere acțiune reformatoare.”
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Editorial

Echilibru

perfect

C

eva ce se
remarcă în
solia lui
Hristos către
îngerul bisericii
din Efes este un apel puternic pentru echilibru.
Dumnezeu doreşte foarte mult
ca poporul Său să reflecte caracterul
Său desăvârşit. El Se bazează pe noi
– urmaşii Săi – ca să-L prezentăm
în mod corect unei lumi căzute şi
tulburate. Acest caracter frumos al
dragostei poate fi rezumat în mod
corect ca fiind un echilibru perfect
între dreptate şi milă. Neprihănirea
lui Dumnezeu este descoperită în
capacitatea Sa de a fi „neprihănit și
de a socoti neprihănit pe cel ce crede în Isus.” (Romani 3:26). În legea
Sa neschimbătoare este descoperită
dreptatea (sau neprihănirea) Sa. Iar
mila Sa este descoperită în felul în
care El îl socoteşte neprihănit pe
păcătosul pocăit.

Ce s-a întâmplat
cu biserica din Efes?
Acest subiect va fi dezbătut în
prelegerile din această Săptămână de
Rugăciune. Când ne gândim ce implică pierderea şi recâştigarea experienţei „dragostei dintâi”, în minte ne
vine o problemă continuă: Tendinţa
frecventă a poporului lui Dumnezeu
de-a lungul isoriei de a se rătăci prin
înclinarea balanţei caracterului în
una din cele două părţi:

1. A fi prea grea de partea dreptăţii, aşa încât mila să nu fie exercitată cât ar trebui.
2. A fi prea grea de partea milei,
aşa încât legea morală a lui Dumnezeu să fie privită cu uşurinţă.
Fariseii de pe vremea lui Hristos
au greşit în prima parte. Protestantismul apostat de astăzi greşeşte în
a doua parte. Nici una nu prezintă
echilibrul sănătos al adevăratului
caracter al lui Dumnezeu.
În apelul lui Hristos adresat
primilor credincioşi, aşa cum este el
descris în Efeseni, ar părea că acei
credincioşi au avut un început bun,
dar că au început să greşească în
prima privință.

Dar noi?
Ca reformatori, şi noi suntem
zeloşi în vederea atingerii desăvârşirii. Există cu siguranţă un motiv bun
pentru aceasta, pentru că Hristos a
îndemnat chiar şi această generaţie
să dezvolte un caracter desăvârşit. În
cele din urmă, „când caracterul lui
Hristos va fi reprodus perfect în poporul Său, atunci El va veni ca să-i
pretindă ca fiind ai Săi.”1 Deci, aşteptăm desăvârşirea unii de la alţii, şi
ne considerăm răspunzători pentru
atingerea acestei ţinte. Acest lucru
este bun. Totuşi, s-ar putea ca adesea
să ne lipsească o parte importantă
din imagine? Isus întreabă: „De ce
vezi tu paiul din ochiul fratelui tău
şi nu te uiţi cu băgare de seamă la
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bârna din ochiul tău?” (Matei 7:3).
Vederea noastră poate deveni atât
de întunecată – atât de neechilibrată
– încât să omitem să vedem propria
noastră bârnă în timp ce scoatem în
evidenţă paiul altuia. De aceea solia
Martorului Credincios către îngerul
bisericii Laodiceene este necesară
şi astăzi. Solia finală care trebuie
dată acestei ultime generaţii va fi o
solie echilibrată. Nu va fi înclinată
prea tare în nici una din cele două
părţi. „Dreptatea are o soră geamănă
care ar trebui să stea întotdeauna
lângă ea, şi aceasta este Mila şi
Dragostea.”2
„Ultimele raze ale luminii
îndurătoare, ultima solie de milă
care trebuie să fie dată lumii, este o
descoperire a caracterului Său iubitor.
Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea
pe faţă slava Sa. În propria lor viaţă şi
caracter, ei trebuie să descopere ce a
făcut harul lui Dumnezeu pentru ei.
„Lumina Soarelui Neprihănirii
trebuie să strălucească prin fapte
bune – în cuvintele adevărului şi
fapte ale sfinţeniei.”3 Acesta este
rodul slăvit al experienţei „dragostei
dintâi.” Nu poate fi confundat. Este
mişcător. Să ne luptăm pentru el!

Trimiteri
Parabolele Domnului Hristos, pag. 69
engl.
2
Manuscript Releases, vol. 21, pag. 430.
3
Parabolele Domnului Hristos,
pag. 415, 416 engl.
1

3
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Simptomele

dragostei pierdute

„Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai
părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, dar,
aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te
şi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua
sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.”
(Apocalipsa 2:4, 5).

A

Compilație din scrierile
lui E.G. White

4

		
		
		

Hristos aşteaptă mai mult
decât oferim

rdoarea
se pierde.
Prima
afecțiune a celui
convertit faţă de
Hristos este profundă, adâncă şi arzătoare. Nu este obligatoriu ca această dragoste să scadă pe măsură ce
cunoştinţa creşte, pe măsură ce asupra
lui străluceşte tot mai multă lumină.
Acea dragoste trebuie să devină mai
aprinsă pe măsură ce el ajunge să-L
cunoască mai bine pe Domnul său.
Dumnezeu vede că nu există slujire
din inimă, dragoste pentru Isus şi zel
serios în lucrarea Sa…
Cât de necesar este ca poporul
lui Dumnezeu din acest timp să
acorde atenţie cuvintelor Maiestăţii
cerului, şi să privească în urmă cu
atenţie la drumul parcurs şi să vadă
şi să înţeleagă primul pas care i-a
dus pe calea cea rea! Lipsa zelului
şi a devoţiunii, a slujirii serioase şi
de bună voie în cauza lui Dumnezeu arată cât de indolenţi sunt
mulţi dintre pretinşii urmaşi ai lui
Hristos, cât de lipsiţi de eforturi serioase şi din inimă. Ei ar fi putut să
înainteze din putere în putere, din
lumină la şi mai mare lumină. Ar fi
putut deveni puternici în credinţă
dacă ar fi înaintat pas cu pas, dacă
s-ar fi gândit mai mult la Hristos
decât la ei înşişi.

Domnul are dreptul de a aştepta
mai mult de la copiii Săi credincioşi
decât Îi oferă ei. Fiecare creştin în
parte este chiar lumina lumii. Creştinii intră în legătură cu Hristos. Ei
reflectă caracterul lui Hristos. Lor li
s-au încredinţat măreţele comori ale
luminii; lor le-au fost date scrierile
lui Dumnezeu, şi în acestea au fost
înzestrați pentru orice lucrare bună.
S-au luat toate măsurile, dar de
ce s-au săturat membrii bisericii de
Domnul lor?... Biserica Sa, ai cărei
membri înaintează, crescând în har
şi în cunoştinţa lui Isus Hristos,
este aleasă ca mijloc al sistemului
Răscumpărătorului de luminare şi
mântuire a lumii.1
Suntem noi creştini – asemenea
lui Hristos în spirit, în cuvânt şi
caracter – sau cădem continuu sub
ispitele vrăjmaşului, fără putere de a
scăpa de cursa lui? Fiecare viaţă este
o predică, care vorbeşte fie în favoarea binelui, fie în favoarea răului. O
viaţă veritabilă şi nobilă vorbeşte
mai mult în favoarea lui Hristos
decât cele mai puternice discursuri.
Unul dintre principalele motive
pentru care atât de puţini păcătoşi
sunt câştigaţi la Hristos este că în
cuvintele şi faptele pretinşilor Săi
urmaşi este amestecat mult egoism.
Viaţa lor zilnică mărturiseşte împotriva Lui; de aceea păcătoşii nu
sunt convertiţi. Acţiunile vorbesc
mai tare decât cuvintele, și acţiunile
multora dintre urmaşii lui Hristos
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dau pe faţă egoism, egoism, egoism.
Mântuitorul este mâhnit în fiecare zi de faptul că este reprezentat
în mod greşit. În spirit, cuvânt şi
obiceiuri, ei spun despre El: „Nu-L
cunosc pe Omul acesta.” Predicile
ţinute împotriva Lui prin vieţile lor
contracarează influenţa predicilor
ţinute în favoarea Lui de la amvon.
Pe Mântuitorul Îl întristează
disensiunea și lipsa dragostei care
se văd în mijlocul poporului Său.
El le spune: V-aţi părăsit dragostea
dintâi, şi dacă nu vă pocăiţi, dacă nu
vă căiţi asemenea copilaşilor, şi nu
veţi căuta îndrumarea Mea, voi veni
repede la voi şi voi lua sfeşnicul
vostru de la locul lui.
„Ţi-ai părăsit dragostea dintâi.”
Acesta este secretul lipsei puterii
din bisericile noastre. Dacă cei care
au primit un adevăr atât de măreţ
trăiesc acest adevăr, nu vor avea
timp să se certe, nu vor avea timp
să facă ceea ce ar purta mărturia:
„Nu-l cunosc pe Omul acesta.”2

Pe ce cale mergem
de fapt?
Cei care au crescut în armonie
cu lumea în privinţa obiceiurilor,
practicii, gândurilor, nu cresc în har.
Rugăciunile lor devin din ce în ce
mai puţin aprinse şi inteligente. Ele
par lipsite de viaţă, reci şi moarte.
Ei trebuie să se pocăiască. Li se
spune să se întristeze, să se ruşineze
şi să fie umili înaintea Domnului
din cauză că le lipseşte dragostea.
Ar trebui să se învinovăţească pe
ei înşişi, iar în umilinţă să mărturisească înaintea lui Dumnezeu
şi să se condamne. Trebuie să se
întoarcă, să reconstituie drumul
înapoi, şi să facă faptele dintâi; să
se prindă din nou în credinţă acolo
unde au dat drumul, să-şi recapete
zelul dintâi, dragostea lor onestă
şi gingaşă faţă de Dumnezeu şi
adevărul Său preţios. Ei trebuie să
se roage la fel de serios, să vegheze
la fel de sârguincios, ca atunci când
lumina dragostei iertătoare a lui
Hristos a căzut asupra sufletelor
lor. Dacă nu se face această lucrare
va urma o ameninţare aspră de la
Dumnezeu. „Voi veni repede la voi
şi voi îndepărta sfeşnicul vostru de
la locul lui…

Este vremea
să ne întoarcem!
Singura cale de a creşte în har
este aceea de a ne face cu interes
exact lucrarea dată nouă de Hristos – de a ne angaja cu interes cât
de mult putem să-i ajutăm şi să-i
binecuvântăm pe cei care au nevoie
de ajutorul pe care îl putem oferi.
Aceasta este singura cale prin care
putem creşte în harul şi cunoştinţa
lui Isus Hristos. Creştinii care cresc
constant în seriozitate, zel, ardoare şi dragoste – astfel de creştini
nu cad deloc de la credinţă. Ei se
identifică tot mai mult cu Mântuitorul în toate planurile Sale. Ei
sunt părtaşi ai firii dumnezeieşti şi
au fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte….
Cei care se apropie de lume
continuu, și devin tot mai asemănători cu ea în sentimente, în planuri,
în idei, au lăsat o distanță între ei
și Mântuitorul, iar Satan își va face
loc în acest spațiu, iar experiența lor
va ajunge să fie întrețesută cu planuri mânjite de lume și egoiste…
Întoarceți-vă de grabă la Isus
Hristos. Supuneţi-vă mândria,
dragostea voastră egoistă, aspiraţiile
voastre egoiste, ca să nu ajungeţi
prea târziu. Înălţaţi-vă aspiraţiile
sufletului în sfere superioare de
acţiune în activităţile creştine. Cei
care fac aceasta formează singura
clasă din comunităţile noastre care
va creşte. Ei vor ajunge cu repeziciune la cea mai înaltă eficienţă
morală şi la percepţiile spirituale
cele mai clare. Ei vor avea o vigoare
neobişnuită şi statornicie în credinţă. Vor şti cum să se roage şi vor fi
perseverenţi şi serioşi în rugăciune.
Şi toţi cei care sunt profund angajaţi în salvarea altora, lucrează mai
sigur cu frică şi cutremur la salvarea
propriului lor suflet. Evlavia care nu
se manifestă prin aceea că lucrează în mod interesat pentru alţii,
va deveni o formă întărită, bigotă
şi vanitoasă. Venirea în legătură
cu sufletele pentru care a murit
Hristos, încercarea de a le aduce la
pocăinţă, şi manifestarea dragostei
pentru sufletele lor, îi vor îndepărta de sine, aşa încât să nu mai fie
angajaţi doar în interesele personale, fie ele preocupări vremelnice
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sau lucruri spirituale. Dumnezeu a
arătat că datoria noastră este să nu
trăim pentru noi înşine. Hristos nu
a făcut plăcerea Lui proprie.
Dumnezeu nu ţine seamă de
vremurile de neştiinţă, însă acum,
având această explozie de lumină
strălucind peste tot în jurul nostru,
prin avertismente, mustrări, cu
lumină crescătoare, pe care o vedem
doar dacă ne deschidem ochii, nu
există scuze pentru nimeni, nici
măcar pentru cel mai slab dintre
copiii lui Dumnezeu, ca să nu răspândească lumii lumina…
Fiecare pas făcut înainte pe calea
pe care o interzice Dumnezeu, spre
propriile plăceri şi în păcat, este
un pas mai aproape de distrugere.
Fiecare faptă de neascultare faţă de
cuvântul Domnului vă expune unei
pierderi ireparabile. Fiecare moment de comoditate, de îngăduință
de sine, petrecut de voi în neglijarea
avertismentelor divine şi chemării
la datorie prin lucrare serioasă pentru Maestru, vă aşază sub puterea
şi controlul prinţului întunericului.
Sfeşnicul vostru poate fi mutat de la
voi în orice clipă…
Care este datoria mea? Ce să
fac ca să-mi mântuiesc copiii şi să
salvez multele suflete de la furtuna
mâniei viitoare neamestecată cu
milă? Dumnezeu pretinde ca toată
puterea, orice capacitate de acţiune să fie exercitate în lucrarea Sa.
Datoria nu are rival, nu face nici un
compromis cu nici o putere împotrivitoare. Cei mai preţioşi prieteni
şi rudele nu trebuie să se aşeze între
datoria ta şi Dumnezeul tău. Glasul
datoriei este glasul lui Dumnezeu
în sufletele noastre. Ascultarea
de pretenţiile ei ne aduce într-un
acord viu şi personal cu cea mai
înaltă lege din univers – îl aduce pe
om în unire cu Dumnezeu…

Unde stau?
Să privim cu atenţie şi în mod
critic la noi înşine. Nu sunt călcate
legămintele pe care le-am făcut la
botez? Suntem morţi faţă de lume
şi vii faţă de Hristos? Căutăm
noi lucrurile de sus, unde Hristos
şade la dreapta lui Dumnezeu?
Este tăiat lanţul care ne-a ancorat
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în Stânca cea veşnică? Ne lăsăm
duşi de curent spre pierzare? Să
nu depunem nici un efort ca să ne
forţăm înaintarea în susul apei? Să
nu mai ezităm, ci să folosim vâslele;
şi să facem faptele dintâi până nu
naufragiem fără de speranţă.
Lucrarea noastră este să ne
cunoaştem căderile şi păcatele care
au dus la întuneric şi slăbiciune
spirituală şi să aprindem dragostea
dintâi. Este spiritul lumesc? Este
egoismul? Este iubirea de stimă
de sine? Este lupta de a fi primul?
Este păcatul senzualităţii care este
activ în mod intens? Este păcatul
Nicolaiţilor, care au schimbat în
desfrânare harul lui Dumnezeu?
Este folosirea greşită şi abuzarea
de măreaţa lumină şi de ocazii şi
privilegii, pretinzând cu mândrie a
deţine înţelepciunea şi cunoştinţa
religioasă în timp ce viaţa şi caracterul sunt inconsistente şi imorale?
Indiferent care dintre acestea au
fost îndrăgite şi cultivate până când
au devenit puternice şi stăpânitoare,
faceţi eforturi hotărâte ca să biruiţi,
altfel veţi fi pierduţi. Aceste păcate cultivate, respingătoare pentru
Dumnezeu, slăbesc curajul moral şi
vă lasă să alegeţi să vă îndepărtaţi
de Dumnezeu, în timp ce reţineţi
o formă exterioară, nenorocită şi
împietrită…
Atunci când încetăm să ne mai
împlinim misiunea, când sfeşnicul
refuză să reflecte lumină iar marile
adevăruri încredinţate nouă personal ca să fie date lumii, nu sunt date,
atunci sfeşnicul va fi îndepărtat.3
Întoarceţi-vă la experienţa dintâi,
când sufletele voastre erau umplute
de dragoste pentru Hristos. Strângeţi lângă inima voastră ascultarea
de o credinţă care lucrează prin
dragoste şi curăţă sufletul.
Ascultarea de
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legea Domnului îi curăţă pe oameni, îi sfinţeşte şi îi face nepătaţi.
„Legea Domnului este desăvârşită,
convertind sufletul.” (Psalmii 19:7).
Iar această lege este cuprinsă în două
mari principii – dragostea faţă de
Dumnezeu şi dragostea faţă de om.
„Vă dau o poruncă nouă,” a spus
Hristos ucenicilor Săi, „Să vă iubiţi
unii pe alţii; aşa cum v-am iubit Eu,
aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă vă
iubiţi unii pe alţii.” (Ioan 13:34, 35).
O, de s-ar vedea în mijlocul
poporului nostru o lucrare profundă
şi minuţioasă de pocăinţă şi reformă! O de ar vrea să cadă pe Stâncă,
şi să fie zdrobiţi! Să ne răstignim
eul, ca în inimile noastre să crească
o dragoste puternică pentru Hristos
şi unii pentru alţii. Să aducem în
experienţa zilnică învăţătura conţinută în capitolul treisprezece din
1 Corinteni. Eul trebuie predat lui
Dumnezeu înainte ca viaţa să ajungă să fie stăpânită de acea credinţă
puternică şi statornică în adevăr,
care este larg şi cuprinzător; acest
lucru îndepărtează din inimă toată
vrăjmăşia, toate diferenţele mărunte
şi transformă răceala în afecţiune
creştină.
De ce să nu se iubească creştinii
unii pe alţii? Este imposibil să-L
iubim pe Hristos, şi în acelaşi timp
să ne purtăm nepoliticos unii cu alţii. Este imposibil să avem dragostea lui Hristos în inimă, şi în acelaşi
timp să ne despărţim unii de alţii,
nedând pe faţă dragoste sau compasiune. Cu cât este mai adâncă
dragostea noastră faţă de Hristos,
cu atât mai adâncă va fi dragostea
noastră unii faţă de alţii.4

Ieşiţi din întuneric!
Există momente în care, fiind
în necazuri şi durere, servii lui
Dumnezeu se descurajează şi sunt
cuprinşi de deznădejde. Ei
zăbovesc asupra acelor împrejurări, comparând starea

lor cu prosperitatea celor care nu
se gândesc la lucrurile veșnice sau
nu le pasă de ele, şi sunt îndureraţi.
Ei dau pe faţă un spirit de reproş,
şi murmură şi sunt nemulţumiţi
de partea lor. Ei par să creadă că
Dumnezeu are obligaţia specială
de a-i binecuvânta şi de a face să
prospere întreprinderile lor şi, de
aceea, când sunt aduşi în încercare,
ei se răscoală, şi privesc cu invidie la
cei răi care înfloresc în răutatea lor.
Ei par să considere starea păcătosului mai de dorit decât a lor. Aceste
gânduri amare sunt sugerate minţii
de către înşelătorul omenirii. Plăcerea lui este să stârnească revoltă
în inimile copiilor lui Dumnezeu.
El ştie că aceasta îi slăbeşte şi astfel
ei aduc dezonoare Dumnezeului
lor. El doreşte ca noi să credem că
slujim în zadar lui Dumnezeu şi că
cei care nu acordă atenţie pretenţiilor Cerului sunt mai favorizaţi
decât cei care se luptă să asculte de
poruncile lui Dumnezeu…
Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu va duce sugestiile şi ispitele
lui Satan la tronul harului, unde
pacea şi supunerea vor curge în
suflet…
Când suntem reînnoiţi în spiritul minţii noastre, nu vom mai avea
înclinaţia de a murmura cu privire
la partea noastră; lauda lui Dumnezeu va creşte continuu în inimile
noastre. Responsabilităţile solemne
pe care Dumnezeu le-a aşezat asupra noastră pentru mântuirea sufletelor vor absorbi întreaga noastră
inimă şi minte, iar noi nu vom mai
avea timp să vorbim de încercările
şi sacrificiile noastre…
Acum avem privilegiile preţioase ale încercării. Avem ocazia de a
lucra în cea mai măreaţă cauză care
a angajat vreodată atenţia slujitorilor lui Dumnezeu. Să nu petrecem
aceste clipe preţioase nemulţumiţi
de soarta noastră. Să-L lăudăm
pe Dumnezeu, şi să vorbim adesea
unul cu altul şi cu toţi cei cu care
ne întâlnim despre adevărul Său
minunat.5
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Concentrându-ne
gândurile
Trăim timpul când Hristos este
pe punctul de a-Şi încheia lucrarea
de mijlocire pentru noi. Toţi ar
trebui să-şi cerceteze îndeaproape inimile ca să vadă dacă sunt în
credinţă. În loc de a se îndoi sau de
a nutri necredinţă, ar trebui să se
umilească înaintea lui Dumnezeu,
să cultive credinţă în cuvântul Său
şi în lucrarea Sa, să lucreze cu seriozitate pentru mântuirea sufletelor.
Acum nu este timp pentru găsirea
de greşeli, de disensiune şi dezbinare. Acolo unde există aceste lucruri,
ştim că eul nu a murit. Cei care au
primit adevărul în inimă vor fi atât
de bucuroşi şi de mulţumitori şi
atât de cuprinşi de dorinţa ca alţii
să se împărtăşească de binecuvântările lui măreţe, încât vor pierde din
vedere îndoielile mărunte şi bănuielile rele. În lucrarea lor dezinteresată pentru salvarea de suflete,
ei au uitat de eu şi de interesele
egoiste. În loc de a face lucrarea
lui Iuda trădătorul sau a lui Petru
atunci când s-a lepădat de Domnul
lui, ei caută cu seriozitate să urmeze exemplul lui Hristos, şi să ducă
înainte lucrarea pe care El a venit
pe pământ să o îndeplinească…
Isus priveşte acum asupra poporului pentru care a suferit şi a murit
şi spune: Ce aş mai fi putut face viei
mele şi nu i-am făcut? Ne putem
dori să nu avem parte de încercări
şi batjocuri de dragul adevărului?
Putem privi asupra Aceluia care a
fost străpuns pentru fărădelegile
noastre şi să nu dorim să avem
parte de umilirea Sa?
Păcatele noastre au amestecat
paharul amar pe care El l-a băut în
locul nostru, ca să poată pune pe
buzele noastre paharul binecuvântării. El a suferit crucea, a dispreţuit
ruşinea, ca să ne împace cu Dumnezeu, pentru ca oricine vine
la El să poată lua din apa
vieţii fără plată. Având în

vedere crucea lui Hristos, puteţi voi,
fraţii şi surorile mele, să doriţi sau
să vă aşteptaţi să intraţi în împărăţia Sa în oricare alt mod decât
prin mult necaz? Avem de făcut o
lucrare pe care am neglijat-o…
A sosit vremea când să facem
paşi de înaintare. Să fim atenţi ca
nu cumva un spirit egoist şi lacom
să îndepărteze binecuvântarea lui
Dumnezeu. Domnul ne cheamă
să dăm din mijloacele noastre ca
să ajutăm cauza Sa. El ne cere mai
mult decât simpla achitare a zecimii. Solia trebuie să meargă înainte: „Vindeţi tot ce aveţi şi faceţi
milostenie.” Cei care au ferme mari
ar trebui să înceapă să-şi micşoreze
proprietăţile… Este vremea ca cei
care au proprietăţi mari să reducă
din capital pentru ca lucrarea lui
Dumnezeu să se extindă în ţări
străine. Chiar şi la noi în ţară sunt
câmpuri în care nu s-a pătruns încă,
şi unde ar trebui vestit adevărul…
Acei care până acum nu au simţit pretenţiile lui Dumnezeu asupra
lor, ar trebui să înceapă să acţioneze
acum. Dumnezeu cere ca toţi să
joace un rol în lucrarea sfârşitului
pentru păcătoşi. Să se renunţe la
toate ornamentele nefolositoare, la
orice extravaganţă, orice îngăduinţă
egoistă şi toate aceste cheltuieli,
mărunte, aceste pârâiaşe mici, să
curgă în tezaurul Domnului. Să
ne amintim mereu ce a făcut Isus
pentru noi. De dragul nostru El a
devenit sărac, ca, prin sărăcia Lui,
să fim făcuţi bogaţi. Să ne facem
datoria cu credincioşie, şi apoi să
ne predăm pe noi şi tot ce avem în
mâinile lui Dumnezeu…
Dacă ai fost nedreptăţit, uită, şi
gândeşte-te la marea îndurare, la
bunătatea iubitoare şi la dragostea
nespusă a lui Isus. Învaţă să lauzi şi
nu să critici. Dacă ai parte de insulte şi jigniri, nu te descuraja, pentru
că şi Isus a avut parte de ele. Mergi
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înainte, făcându-ţi lucrarea cu fidelitate. Umple-ţi mintea cu făgăduinţele preţioase ale cuvântului lui
Dumnezeu şi menţine o legătură
plăcută cu El, repetându-le des. Nu
te mai nelinişti, nu mai murmura,
nu mai căuta greşeli, şi cântă în
inima ta lui Dumnezeu. Gândeştete la toate lucrurile pentru care poţi
fi recunoscător şi apoi învaţă să-L
lauzi pe Dumnezeu. „Cine aduce
mulţumiri ca jertfă, acela Îl proslăveşte pe Dumnezeu.”
Dacă plângerile, frământările şi
nemulţumirile noastre ar fi prezentate înaintea noastră aşa cum sunt
scrise în cartea de amintire, ce privelişte am vedea! Cât de uimiţi am
fi să vedem şi să înţelegem adevăratele noastre gânduri şi sentimente –
plângeri zadarnice dar nefericite.
Vă rog fierbinte să nu rostiţi
niciodată un cuvânt de plângere.
Ţeseţi în urzeala şi în bătătura
experienţei voastre firele de aur
ale mulţumirii. Contemplaţi ţara
aceea mai bună, unde nu se va mai
vărsa nici o lacrimă, unde ispitele
şi încercările nu vor mai fi, unde
pierderile şi batjocurile nu vor mai
fi cunoscute, unde totul se află în
pace, bucurie şi fericire. Aici imaginaţia voastră poate avea libertate
deplină. Aceste gânduri vă vor face
mai spirituali, vă vor umple cu vigoare cerească, vă vor sătura sufletul
însetat cu apa vie, şi vor imprima
inima cu sigiliul chipului divin. Veţi
fi umpluţi de speranţă şi bucurie
în încredere, iar Mângâietorul va
rămâne cu voi pentru totdeauna.6
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dragostei tale dintâi
de Peter D. Lausevic

V

orbim adesea despre timpul când biserica
va avea o putere și influență mai mare în
această lume și va putea să facă multe lucrări minunate. Era un timp fără radio, televiziune, ziare, reviste, pliante sau cărți. Era un timp
când invențiile precum mașina de tipărit, automobilele, avioanele
şi computerul nu atinseseră imaginaţia. Totuşi evanghelia a fost
dusă în toată lumea! Vă puteţi imagina predicând evanghelia fără
să aveţi nici o Biblie pe care să o lăsaţi turmei? Vă puteţi imagina
citând pasaje biblice în timp ce nimeni din adunare nu urmăreşte
în Biblia personală – pentru că oamenii nu au Biblii? Şi totuşi
discuţiile au avut loc într-un număr mai mare decât se vede astăzi
– în ciuda progresului nostru tehnologic de atunci încoace.
La experienţa acelor creştini primari se face referire de către apostolul Pavel când s-a adresat credincioşilor din Colose.
„din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care
aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,
care a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă
roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta,
din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui
Dumnezeu, în adevăr.” (Coloseni 1:5, 6). Aceasta
înseamnă că pe vremea lor evanghelia ajunsese
în întreaga lume! Ce a dat bisericii creştine
timpurii o aşa putere încât credincioşii să
fie acuzaţi cu un astfel de comentariu:
„Aceştia care au întors lumea cu susul
în jos.” (Faptele Apostolilor 17:6 engl.).
Dorim o putere ca aceasta?
De ce am dori o astfel de putere – o
putere care ar mişca lumea şi ar întoarce-o
cu susul în jos în ochii altora? De multe
ori dorim gloria de a fi în stare să spunem:
„Uite ce am realizat!” Totuşi, acesta nu era
forţa motrice a creştinilor timpurii. Ei îşi
aminteau cuvintele lui Isus: „Evanghelia
aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în
toată lumea, ca să slujească de mărturie
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”.
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(Matei 24:14, sublinieri adăugate).
Vă puteţi imagina sfârşitul tuturor necazurilor, plânsului, durerii,
dezastrelor provocate de om şi celor
naturale, şi al tuturor lucrurilor cu
care suntem atât de obişnuiţi? Da,
acest lucru este posibil dacă evanghelia este dusă în întreaga lume.
De ce avem nevoie ca să obţinem aceeaşi putere ca să putem
încheia lucrarea şi să mergem acasă
– adevărata noastră casă, întrucât
suntem doar străini şi călători aici
în această veche lume păcătoasă?
„Când cei care mărturisesc că-I slujesc lui Dumnezeu urmează exemplul lui Hristos, punând în practică
principiile legii în viaţa lor zilnică;
atunci când fiecare acţiune mărturiseşte că ei Îl iubesc pe Dumnezeu
mai presus de orice şi pe aproapele
lor ca pe ei înşişi, atunci biserica va
avea puterea să mişte lumea.”1

Dragostea într-un vas de
alabastru
Puterea creştinilor timpurii a
fost într-adevăr uimitoare. Până la
sfârşitul primului secol (70 de ani
după Rusalii), acea mică grupă de
oameni care se aduna în camera de
sus a crescut atât de mult încât, în
ciuda tuturor persecuţiilor aduse
asupra lor de către Roma, a ajuns
să numere peste 5 milioane doar în
Imperiul Roman.
Totuşi, ceva s-a întâmplat cu
ei, şi au început să recurgă la alte
mijloace decât la prezentările curate
ale evangheliei pentru a ajunge la
oameni. Când Isus a cercetat acea
perioadă a erei creştine, ce a avut
de spus acestui grup de credincioşi?
„Dar ce am împotriva ta este că ţiai părăsit dragostea dintâi” (Apocalipsa 2:4, sublinieri adăugate).
Este foarte simplu. Ei şi-au pierdut
dragostea dintâi.
Cum a fost acea dragoste dintâi
la început? Ce erau gata să sacrifice
pentru dragostea lui Isus? Avem
exemplul Mariei chiar înainte
de răstignire. „Şi iată că o femeie
păcătoasă din cetate a aflat că El
era la masă în casa fariseului: a adus
un vas de alabastru cu mir mirositor
şi stătea înapoi, lângă picioarele lui
Isus, şi plângea. Apoi a început să-I

stropească picioarele cu lacrimile ei
şi să le şteargă cu părul capului ei;
le săruta mult şi le ungea cu mir.”
(Luca 7:37, 38). Ea obţinuse acest
mir printr-un mare sacrificiu personal.2 Aceasta nu era o faptă de mică
importanţă.
De ce a fost gata să sacrifice atât
de mult pentru un câştig neegoist
şi nepersonal? Isus răspunde şi
la această întrebare. „De aceea îţi
spun: păcatele ei, care sunt multe,
sunt iertate; căci a iubit mult. Dar
cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.”
(versetul 47). „Atunci când Hristos
este obiectul afecţiunilor noastre,
cei care au primit dragostea Sa
iertătoare nu se vor opri ca să calculeze valoarea vasului de alabastru cu
mirul preţios.”3 Aceasta este cheia
succesului lor. Viaţa lor nu însemna
nimic pentru ei, de aceea a fost atât
de uşor să o lase.
Îl iubim cu adevărat pe Isus
mai presus decât orice din această
lume? Suntem pregătiţi să facem
sacrificiul „vasului de alabastru”
aşa încât Isus să-l aibă? Ne dorim
puterea bisericii timpurii? Suntem
la fel de gata să lucrăm în acelaşi
fel ca ei? „În lucrarea lor, ucenicii
au suferit lipsă, calomnie şi persecuţie; însă ei nu şi-au preţuit viaţa
şi s-au bucurat că erau chemaţi să
sufere pentru Hristos. Nehotărârea,
indecizia, slăbiciunea scopului nu se
găseau în eforturile lor. Ei erau gata
să sacrifice şi să fie sacrificaţi.”4

Iubiţi-vă unii pe alţii
De câte ori îmi spun oamenii cât
de mult Îl iubesc pe Dumnezeu, mai
mult decât orice în această lume şi
plâng în timpul apelurilor făcute în
cadrul întrunirilor. Totuşi ei nu se pot
înţelege cu cei din comunitate! Este
posibil să-L iubim pe Dumnezeu
din toată inima noastră şi apoi să-i
dispreţuim pe cei cu care ar trebui
să ne închinăm? „Dacă zice cineva:
‘Eu iubesc pe Dumnezeu’, şi urăşte
pe fratele său, este un mincinos; căci,
cine nu iubeşte pe fratele său, pe
care-l vede, cum poate să iubească pe
Dumnezeu, pe care nu-L vede?”
(1 Ioan 4:20). Din acest motiv,
relaţia noastră unii cu alţii din biserică este un punct real de încercare
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atunci când vorbim despre dragostea
noastră faţă de Dumnezeu.
Când vorbim despre evanghelizare, dorim adesea ca cei mai buni
vorbitori să prezinte adevărul clar
lumii. Dorim ce este mai bun în
domeniul media, aşa încât adevărul
să poată fi înţeles clar şi să aibă un
impact hotărât asupra ascultătorilor.
Îmi place să folosesc tehnologia
modernă pentru înaintarea soliei
evangheliei. Aşa ar dori Domnul să
fie, după cum este spus profetului:
„Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca
să o poată citi şi cel ce fuge!” (Habacuc 2:2). Totuşi, numai toată această
tehnologie şi capacităţile naturale
sau cultivate nu pot să împlinească
datoria de a vedea suflete convertite.
Care este lucrul de care avem
nevoie, lucrul pe care l-a avut
biserica timpurie şi i-a dat această
putere? „Prin aceasta vor cunoaşte
toţi oamenii că sunteţi ucenicii mei,
dacă vă iubiţi unii pe alţii.” (Ioan
13:35). Aceasta este adevărata recomandare într-o societate în care
conflictele izbucnesc tot timpul; în
care purificarea etnică are loc chiar
şi în secolul al XXI-lea; unde ţările
încep să închidă graniţele şi să
adopte tot felul de legi de apărare
în orice criză economică majoră; în
care un popor se ridică împotriva
altui popor şi o împărăţie împotriva
altei împărăţii, în cele din urmă aici
se află un popor care trece dincolo
de graniţele naţionale şi etnice! Iată
un popor care nu cunoaşte graniţe
culturale şi nu ţine seama de impedimentele lingvistice.
Întrucât acest principiu era atât
de diferit de restul lumii, pe această
idee atât de ciudată pentru mintea
solitară a iudeilor, Isus o numeşte
o poruncă nouă. „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii,
aşa cum v-am iubit Eu, aşa să vă
iubiţi şi voi unii pe alţii.” (versetul
34). Adevărata întrebare este: Am
primit cu adevărat această poruncă
nouă în viaţa noastră?
Cum este posibilă o astfel de
viaţă? Din nou, răspunsul este
foarte simplu: „Când [ucenicii Săi]
erau atraşi către Isus într-o dragoste şi mai mare, ei erau atraşi unii
către alţii.”5 Îl iubim pe Isus atât de
mult încât să nu mai existe bariere
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naţionale, etnice, sociale, lingvistice,
economice sau personale între noi
ca fraţi şi surori? Îl iubim pe Isus
atât de mult încât să-L vedem pe
Isus în alţii?
Cu mulţi ani în urmă când eu
creşteam la o fermă în Elverta, California, a trebuit să ne trezim foarte
devreme într-o anumită dimineaţă –
înainte de răsăritul soarelui ca să culegem dovlecei, întrucât nu terminaserăm toate rândurile cu o zi înainte.
În timp ce strângeam dovleceii de
pe câmp, soarele a început să răsară.
Era prima mea amintire clară cu
răsăritul soarelui dimineaţa atât de
devreme. M-am uitat direct la soare
uimit de felul în care puteam să
mă uit direct la el fără să-mi rănesc
ochii. După câteva momente m-am
întors la treabă. Totuşi, nu puteam să
văd decât soarele. Plantele de dovlecei erau soarele. Dovleceii înşişi erau
soarele. Găleata era soarele. Fratele
şi părinţii mei erau soarele. Tot în
jurul meu era soarele. Mi-am închis
ochii, nu puteam să văd decât soare.
Aţi văzut soarele? Isus este Soarele
neprihănirii sau luceafărul. „Şi avem
cuvântul prorociei făcut şi mai tare;
la care bine faceţi că luaţi aminte, ca
la o lumină care străluceşte într-un
loc întunecos, până se va crăpa de
ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” (2 Petru
1:19). A răsărit El în viaţa voastră în
aşa măsură încât toate acele bariere
despre care am vorbit să dispară şi să
nu putem să-L vedem decât pe Isus
în ceilalţi credincioşi?
„După revărsarea Duhului Sfânt,
când ucenicii au plecat să vestească
un Mântuitor viu, singura lor dorinţă era salvarea de suflete. Ei s-au
bucurat în dulceaţa legăturii cu sfinţii. Ei erau blânzi, atenţi, jertfitori
de sine, gata să facă orice sacrificiu
de dragul adevărului. În legăturile
lor zilnice unii cu alţii, ei dădeau pe
faţă dragostea pe care Hristos le-a
poruncit-o. Prin cuvinte şi fapte
neegoiste, ei urmăreau să aprindă
această dragoste în alte inimi.”6

O schimbare în biserică
Despre ce experienţă minunată
am vorbit! Cu toate acestea, pe
nesimţite în biserică a pătruns o
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schimbare. Ce i-a schimbat într-un
mod trist într-un grup rece, formalist şi legalist de credincioşi? Ei
au dat frâu liber criticii împietrite
şi L-au pierdut pe Isus din vedere.
Membrii bisericii s-au izolat şi
au ajuns atât de preocupaţi să se
salveze, încât au pierdut dragostea
pentru alţii. „Interesul, eforturile şi
temerile voastre sunt pentru familia
şi rudele voastre. Însă nu aţi nutrit
ideea de a ajunge şi la alţii din jurul
vostru, biruindu-vă ezitarea voastră
de a exercita o influenţă în afara
unui cerc special. Voi idolatrizaţi
ce este al vostru, şi vă închideţi în
voi înşivă. Ca Domnul să mă poată
salva pe mine şi ce este al meu este
marea povară. Acest spirit trebuie
să moară înainte ca voi să puteţi
înflori în Domnul şi înainta spiritual, înainte ca biserica să poată
creşte şi să se adauge suflete la cei
mântuiţi.”7
Cu toţii avem preocupările
noastre personale. Este adevărat că
trebuie să ne mântuim pe noi înşine
înainte de a-i putea salva pe alţii.
Este adevărat că trebuie să lucrăm
cu familiile noastre şi să le salvăm
din primejdia care va afecta întreaga omenire. Şi deşi „toţi ar trebui să
manifeste interes pentru rudele lor”
ei „nu ar trebui să se închidă faţă de
ei ca şi cum ei ar fi singurii pentru
care a venit Isus să-i mântuiască.”8
Avem unele dintre problemele
care au făcut ca cei din biserica primară să ajungă într-un impas şi să
pregătească drumul pentru o apostazie viitoare – şi în cele din urmă
pentru omul fărădelegii? „În biserica
lui Dumnezeu de astăzi, lipseşte
foarte mult dragostea frăţească.
Mulţi dintre cei care mărturisesc
că-L iubesc pe Mântuitorul nu-i
iubesc pe cei care sunt uniţi cu ei în
tovărăşie creştină. Suntem de aceeaşi
credinţă, membrii aceleiaşi familii,
toţi copii ai aceluiaşi Tată ceresc, cu
aceeaşi nădejde sfântă a nemuririi.
…Oamenii din lume privesc
la noi să vadă dacă credinţa noastră exercită o influenţă jertfitoare
asupra inimii noastre. Ei sunt
ageri în a descoperi fiecare defect
din viaţa noastră, fiecare lipsă de
consecvenţă în acţiunile noastre. Să
nu le dăm nici o ocazie ca să batjoco-

rească credinţa noastră.”9 Când văd
oameni din aceeaşi biserică şi care
nu doresc să se întâlnească unii cu
alţii din rea voinţă sau duşmănie,
mă întreb dacă ne pregătim pentru
împărăţia cerului sau pentru semnul
fiarei? Când omul fărădelegii este
în inima noastră – cultivat prin spiritul de duşmănie – urmarea firească va fi primirea semnului omului
fărădelegii în lumea religioasă.
Primejdia noastră cea mai mare
nu a fost niciodată din afară. Biblia
ne spune că persecuţia va fi urmarea
firească a umblării cu Isus. „De
altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască
cu evlavie în Hristos Isus vor fi
prigoniţi.” (2 Timotei 3:12). Ne
aşteptăm la aceasta, iar persecuţia
nu a împiedicat niciodată creşterea
bisericii. Totuşi, există ceva mai
cumplit decât persecuţia: şi anume
invidia, suspiciunea şi bănuiala rea,
care apar în mijlocul pretinşilor
credincioşi. Cât de primejdios este
să spunem lucruri în aşa fel, încât
să-i facem pe unii să se îndoiască
de integritatea altora – în special
a predicatorilor şi a altor lucrători.
Făcând aceasta, noi ne slăbim şi
împiedicăm înaintarea soliei evangheliei.
Ne aduce acest fel de lucrare
fericire şi pace? Chiar contrarul.
„A ne zidi unii pe alţii în cea mai
sfântă credinţă este o lucrare sfântă;
a dezbina este o lucrare plină de
amărăciune şi mâhnire.”10 Bombănirea şi murmurarea nu aduc nici o
bucurie. Găsirea de soluţii nu doar
că aduce bucurie, dar aduce cu sine
şi un sentiment adânc de împlinire.

Nevoia de mustrare
Întrucât s-au îndepărtat inconştient de dragostea reciprocă, de
ce anume aveau nevoie creştinii
timpurii? Nu uitaţi „Cei care sunt
menţionaţi… că şi-au pierdut
dragostea dintâi nu erau număraţi
în rândurile păcătoşilor pe faţă. Ei
deţineau adevărul; erau întemeiaţi
în învăţătură; erau hotărâţi în a
condamna şi a se împotrivi celui
rău.”11 Totuşi ei trebuia să fie mustraţi pentru depărtarea lor şi trebuia
să-şi amintească de felul cum fuseseră mai înainte. Aceasta nu este o
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mustrare rece şi de formă – ci este
vorba despre o mustrare care aduce
cu sine o soluţie!
Asemenea bisericii din Efes, noi
ca biserică avem adevărul. Avem
învăţăturile curate ale adevărului
prezent. Condamnăm păcatul pe
faţă. Totuşi lipseşte ceva. Credincioşii timpurii au început să piardă
dragostea faţă de sufletele pentru
care a murit Hristos. Suntem atât
de îndrăgostiţi de Isus încât să iubim sufletele atât din interiorul cât
şi din afara bisericii? Avem dragoste, facem bine „mai ales fraţilor în
credinţă”? (Galateni 6:10).

Redeşteptare
„[Credincioşii timpurii] au pierdut simţământul măreţiei dragostei
pe care Dumnezeu a dat-o pe faţă
pentru omenirea căzută prin aceea
că a făcut un sacrificiu nemărginit
pentru a-i răscumpăra.”12 Prea adesea, ajungem în punctul de a crede
sincer că suntem mai buni decât
alţii. Cum se referă Biblia la unii ca
aceştia? „Şi care totuşi zice: ‘Dă-te
înapoi, nu te apropia de mine, căci
sunt sfânt!’ … Asemenea lucruri
sunt un fum în nările Mele, un foc
care arde necontenit!” (Isaia 65:5).
Începem prin a ne compara cu
lumea, apoi prin a ne compara cu
alte biserici, apoi ne comparăm cu
diferite părţi din biserică iar în final
în cadrul comunităţii locale.
Cum recâştig practic simţământul
măreţiei dragostei lui Dumnezeu
pentru un om căzut care este ca
mine? Trebuie să fim atenţi la cuvintele şi chiar la gândurile noastre – şi
să umplem golul cu mila lui Hristos
faţă de omenirea slabă, supusă ispitei.

Cercetaţi-vă
Este greu a schimba cursul,
direcţia cuiva. Însă primul pas este
către NEVOIA de schimbare printr-o cercetare de sine amănunţită.
(2 Corinteni 13:5). Nimeni altcineva nu poate face această lucrare
pentru noi. Este o lucrare personală.
Totuşi este foarte greu – aproape imposibil – să ne facem critica
pentru că inima este „nespus de
înşelătoare şi deznădăjduit de rea;

cine poate să o cunoască?” Noi ne
cercetăm pe noi înşine şi de obicei
considerăm că suntem perfecţi în
orice privinţă. Alţii sunt de vină, nu
noi. Totuşi, ar trebui să nu disperăm
pentru că următorul verset ne dă
soluţia: „Căci el este ca un pom sădit
lângă ape care-şi întinde rădăcinile
spre râu; nu se teme de căldură când
vine, şi frunzişul lui rămâne verde;
în anul secetei nu se teme şi nu
încetează să aducă rod. Inima este
nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9, 10). Primul pas în
recunoaşterea nevoii noastre este de
a-l invita pe Domnul să ne cerceteze
inimile noastre înşelătoare: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaştemi inima! Încearcă-mă şi cunoaştemi gândurile! Vezi dacă sunt pe o
cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!”
(Psalmii 139:23, 24).

Vizitându-l pe cel rătăcit
Una dintre cele mai bune modalităţi de a ne ajuta este să-i ajutăm
pe alţii. Vechiul proverb este valabil
şi astăzi: „Sufletul binefăcător va
fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi
udat şi el.” (Proverbele 11:25). Cea
mai bună modalitate de a ne ajuta
este prin a-i ajuta pe alţii. „Ajungem biruitori ajutându-i pe alţii să
biruiască, prin sângele Mielului şi
cuvântul mărturiei noastre.”13
„Aceasta este lucrarea pe care
aţi neglijat-o. Aţi ocolit răspunderile neplăcute şi nu aţi mers la cei
rătăciţi ca să-i vizitaţi, şi nu aţi dat
pe faţă interes şi dragoste faţă de ei,
şi nu v-aţi împrietenit cu ei… Nu
ni se cere să ascundem păcatul, ci să
exercităm acea dragoste miloasă faţă
de cel rătăcit, acea dragoste pe care
Hristos a exercitat-o faţă de voi.”14

Răspundere în restaurare
Atunci când cineva greşeşte, nu
este de ajuns să spună doar „Îmi pare
rău.” Biblia învaţă clar că trebuie
făcută o lucrare de restaurare. „Dacă
dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit,
urmează învăţăturile care dau viaţa
şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va
trăi negreşit, şi nu va muri.” (Ezechiel 33:15). Aceasta înseamnă că
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dacă am vătămat reputaţia cuiva prin
cuvintele mele, am datoria de a-mi
cere iertare nu numai de la el sau ea,
ci şi să-i caut pe cei cu care am vorbit
despre el/ea şi să îndrept ce am spus,
aşa încât reputaţia acelei persoane să
poată fi restabilită. Aceasta înseamnă
a ne pregăti pentru revărsarea Ploii
Târzii. „În ziua Cincizecimii, erau
toţi împreună în acelaşi loc.” (Faptele
Apostolilor 2:1).

Concluzie
Ce se întâmplă când această
dragoste faţă de ceilalţi devine o
realitate? „Dacă ne iubim unii pe
alţii, Dumnezeu locuieşte în noi,
iar dragostea Sa este făcută desăvârşită în noi.” (1 Ioan 4:12).
Vă amintiţi când v-aţi predat
prima dată viaţa lui Isus ca Mântuitor al vostru personal? Vă amintiţi ce
simţăminte aveaţi față de toţi cei din
jurul vostru? Vă amintiţi cum doreaţi
să participaţi la fiecare adunare a
bisericii? Vă amintiţi cum chiar vă
bucuraţi de fiecare adunare – cum
ascultaţi cu înflăcărare toate mărturiile prezentate? Atunci „Adu-ţi, dar,
aminte de unde ai căzut… întoarce-te la faptele tale dintâi.” (Apocalipsa 2:5). „Dumnezeu cere acum
pocăinţă din inimă şi o întoarcere la
dragostea care a fost arătată cândva
unii faţă de alţii.”15
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Duminică, 5 decembrie 2010

Laodiceanul

cu dragoste
de Davi P. Silva

S

crisoarea
trimisă de
Martorul
Credincios, Isus
Hristos, îngerului
bisericii Laodicea este cu adevărat o
scrisoare de dragoste. Când luăm în
calcul diferite puncte menţionate în
scrisoare, vedem preocuparea Domnului pentru mântuirea poporului
laodicean.
Să vedem ce spune scrisoarea:
„Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce
este Amin, Martorul credincios
şi adevărat, Începutul zidirii lui
Dumnezeu: ‘Ştiu faptele tale: că nu
eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă
ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă
eşti căldicel, nici rece, nici în clocot,
am să te vărs din gura Mea.’ Pentru
că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic’, şi nu
ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac,
orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de
la Mine aur curăţat prin foc, ca să
te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să
te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă
ruşinea goliciunii tale; şi doctorie
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi
să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe
toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin
de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată
Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude
cineva glasul Meu şi deschide uşa,
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voi intra la el, voi cina cu el, şi el
cu Mine. Celui ce va birui îi voi da
să şadă cu Mine pe scaunul Meu
de domnie, după cum şi Eu am
biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe
scaunul Lui de domnie. ‘Cine are
urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul’.” (Apocalipsa 3:14-22,
sublinieri adăugate).
Cea mai importantă Persoană
menţionată în această scrisoare
este Autorul: Isus Hristos. Sunt cel
puţin trei titluri aplicate lui Hristos
în introducerea scrisorii: Amin,
Martorul credincios şi adevărat,
începutul zidirii lui Dumnezeu.
Cuvântul ebraic Amin înseamnă
„a face ferm”, „a întemeia, a răzima,
a construi”; „confirm”, „aşa să fie.”

Martorul credincios
şi adevărat
Acesta este cel de-al doilea titlu
al lui Hristos folosit în această scrisoare. Isus este Singurul care poate
mărturisi despre caracterul Tatălui.
El este credincios şi adevărat. Când
Toma L-a întrebat: „Doamne, nu
ştim unde Te duci; cum putem să
ştim calea într-acolo?” Isus i-a zis:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine’.” (Ioan 14:5, 6). Iar în rugăciunea Sa de mijlocire înregistrată

în Ioan 17, Hristos a declarat: „Am
făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai
Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au
păzit Cuvântul Tău.” (versetul 6).
Să avem în vedere că acel
„nume” din Biblie are mult de a
face cu caracterul. Cu alte cuvinte, Hristos vrea să spună că El
descoperise caracterul Tatălui în
timpul vieţii Sale de pe pământ. El
Îl „slăvise” pe Tatăl. Slava este un
alt cuvânt care se referă la caracter.
Hristos L-a slăvit (glorificat) pe
Dumnezeu în toate. El reflectase în
mod desăvârșit caracterul divin în
timpul slujirii Sale. El este reprezentarea desăvârşită a Tatălui. El i-a
spus lui Filip: „Cel care M-a văzut
pe Mine L-a văzut pe Tatăl.” (Ioan
14:9). Astfel este într-adevăr Martorul Credincios şi Adevărat.

Începutul (sau Sursa)
zidirii (creaţiunii)
lui Dumnezeu
Acesta este cel de-al treilea titlu
aplicat lui Hristos în această scrisoare. Versiunea King James a Bibliei
nu este cea mai bună traducere a
acestei expresii, care a fost interpretată greşit de către arieni. Ei spun
că Hristos a fost prima fiinţă creată.
Această interpretare contrazice alte
versete biblice clare care Îl identifică
pe Hristos ca fiind Creatorul.
„La început a fost Cuvântul şi
Cuvântul a fost cu Dumnezeu şi
Cuvântul era Dumnezeu… Toate
lucrurile au fost făcute de el; şi fără
el nu a fost făcut nici un lucru care
a fost făcut.” (Ioan 1:1, 3 engl.). În
versetul 14, scriitorul inspirat declară
„Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit
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printre noi”, afirmând clar că Cuvântul care era Dumnezeu a devenit
om în persoana lui Isus Hristos.
În cartea sa către credincioşii
coloseni, Pavel arată clar că Hristos
a creat totul: „De El au fost făcute
toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe
pământ, cele văzute şi cele nevăzute:
fie scaune de domnie, fie dregătorii,
fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost
făcute de El şi pentru El.” (Coloseni
1:6 engl). În Evrei capitolul 1, Pavel
mai scrie despre Hristos, spunând:
„La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea
mâinilor Tale.” (versetul 10).
Versiunea The New International Version (NIV) spune în Apocalipsa 3:14 în felul următor despre
Hristos: „Conducătorul creaţiei lui
Dumnezeu.” Iar New English Bible
foloseşte expresia „Sursa primară a
întregii creaţii a lui Dumnezeu.”
„Dacă Hristos a făcut toate
lucrurile, înseamnă că El a existat
înainte de toate lucrurile. Cuvintele
rostite cu privire la aceasta sunt atât
de ferme, încât nimeni nu trebuie
să se îndoiască. Hristos era Dumnezeu în esenţă, şi în cel mai înalt
grad. El a fost cu Dumnezeu din
întreaga veşnicie. Dumnezeu peste
toate şi binecuvântat pe vecie.”1
În calitate de Creator al nostru,
Hristos doreşte să ne umple cu bunătatea şi dragostea Sa. Planul Său
pentru noi este să reflectăm slava
caracterului Său. Cât de adesea nu
atingem această ţintă – în special
astăzi, în această era a Laodiceii?

Nevăzând simptomul:
cursa autoîndreptăţirii
laodiceanului
În Apocalipsa 3:15, 16, Hristos
începe să descrie diagnosticul poporului Laodicean: „Ştiu faptele tale:
că nu eşti nici rece, nici în clocot.
O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar,
fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în
clocot, am să te vărs din gura Mea.”
Un om căldicel spiritual este o
persoană indiferentă. El sau ea nu este

nici pro, nici contra unui lucru. Dimpotrivă, nu are nici o poziţie, ci mai
degrabă merge în sensul curentului.
Continuând cu diagnosticul,
Hristos a adăugat: „Pentru că zici:
‘Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu
duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.”
(Versetul 17).
„Biserica este ca pomul neroditor
care, pentru că primeşte rouă, ploaie
şi soare, ar fi trebuit să aducă roadă
din abundenţă, însă pe care Cercetătorul divin îl găseşte doar cu frunze. Solemn gând pentru bisericile
noastre! Foarte solemn chiar pentru
fiecare persoană! Minunată este răbdarea şi iertarea lui Dumnezeu, dar
‚dacă nu te pocăieşti’ acestea se vor
epuiza; bisericile, instituţiile noastre
vor slăbi din ce în ce mai mult, vor
trece de la formalism rece la moarte,
în timp ce spun: ‚Sunt bogat, m-am
îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic.’
Martorul Credincios zice: ‚Şi nu ştii
că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb
şi gol.’ Vor vedea ei vreodată clar
adevărata lor stare?
În bisericile noastre trebuie să
existe o manifestare minunată a
puterii lui Dumnezeu, însă nu-i
va mişca pe cei care nu s-au umilit
înaintea Domnului şi nu au deschis
uşa inimii prin mărturisire şi pocăinţă. În manifestarea acelei puteri
care luminează pământul cu slava
lui Dumnezeu, ei vor vedea doar
ceva care, în orbirea lor, ei cred că
este periculos, ceva care le trezeşte
teama, şi vor încerca din răsputeri
să i se împotrivească. Pentru că
Domnul nu lucrează după ideile şi
aşteptările lor, se vor opune lucrării.
‚De ce’, spun ei, ‚să nu ştim că e
Duhul lui Dumnezeu când am fost
în lucrare atâţia ani?’ Pentru că nu
au răspuns la solii, la avertismentele şi la rugăminţile fierbinţi ale
Domnului, ci au spus mereu: ‚Sunt
bogat, m-am îmbogăţit, nu duc
lipsă de nimic.’ Talentul, experienţa
îndelungată nu vor face din oameni
canale ale luminii, dacă aceştia nu
se aşază sub razele strălucitoare
ale Soarelui Neprihănirii, şi nu
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sunt chemaţi, aleşi şi pregătiţi prin
primirea Duhului Sfânt.”2
Felul în care se văd laodiceenii
este total diferit de felul în care
îi vede Hristos. Ei privesc asupra
stării lor spirituale în cea mai bună
lumină posibilă: Bogat, îmbogăţit, şi neducând lipsă, în timp ce
Hristos declară că ei sunt ticăloşi,
nenorociţi, săraci, orbi şi goi. Însă
Hristos menţionează ceva foarte
important în diagnosticul Său – că
„nu ştiu” de starea lor actuală.
Principala problemă referitoare
la starea spirituală a laodiceenilor
este că ei nu cunosc realitatea stării
lor. Cred despre ei că sunt mai buni
decât sunt în realitate - în special
când se compară cu alţi fraţi şi
surori de credinţă.
„Cei care gândesc şi vorbesc
de rău pe tovarăşii lor de lucru, şi
deschid mintea la rapoarte false şi
strâng ocări aduse aproapelui lor,
întristează pe Duhul lui Dumnezeu, şi-L supun pe Hristos unei
ruşini pe faţă. Mă simt atât de
întristată, de descurajată de gândul
că servii lui Dumnezeu sunt gata
să asculte şi să pună în circulaţie
erezia. Ştiu că Duhul Sfânt nu va
coopera cu cei care, prin critica
lor, prin bănuielile lor rele şi prin
asprimea lor, îl ajută pe Satan.
Dumnezeu le spune: ‚Ţi-ai părăsit
dragostea dintâi… Pocăieşte-te şi
fă faptele dintâi; dacă nu, voi veni
la tine repede.’ Nu voi suporta mult
timp spiritul tău stricat, care te face
să nutreşti invidie şi bănuieli rele.
‚Voi veni repede şi voi îndepărta
sfeşnicul tău de la locul lui, dacă
nu te pocăieşti.’ (Apocalipsa 2:4,
5). Nu cheamă aceste cuvinte atât
de clare şi de ferme la o meditaţie
serioasă şi la un studiu serios pe
toţi cei care pretind a crede Cuvântul lui Dumnezeu? ‚Ţi-ai pierdut
dragostea dintâi.’ Şi uscăciunea şi
răceala inimii tale sunt date pe faţă
prin acea lipsă a curteniei creştine;
a bunătăţii şi blândeţii, care se vede
în viaţa unui adevărat creştin.
„Cu o anumită ocazie, în drumul
Său din Betania spre Ierusalim,
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Hristos a trecut pe lângă o livadă de
smochini. Îi era foame, ‚a zărit de
departe un smochin care avea frunze
şi a venit să vadă poate va găsi ceva
în el.’ Pomul părea să aibă fructe,
însă când a căutat printre ramuri, de
la cea mai de jos crenguţă până la
cea mai de sus, Isus ‚n-a găsit decât
frunze.’ (Marcu 11:13). Erau o grămadă de frunze pretenţioase, nimic
mai mult.
Astăzi, Hristos vine la poporul
Său, dorind cu nesaţ să găsească în
ei roadele neprihănirii. Însă mulţi,
mulţi, nu au altceva decât frunze de
oferit. Ei şi-au pierdut dragostea dintâi, şi peste ei a căzut orbirea spirituală, împietrirea inimii, neînduplecarea
minţii. Ei se roagă lui Dumnezeu și
prezintă oamenilor adevărul Bibliei;
pentru că le stă în obicei; însă au
pierdut ceea ce ar face ca slujirea lor
să poată fi acceptată. Cât de orbi
sunt! Cât de deficientă este slujirea
lor! Mândri, ei spun: ‘Sunt bogat,
m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de
nimic.’ Dumnezeu le spune: ‚Eşti
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol! Te
sfătuiesc să cumperi de la Mine aur
curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti;
şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi
să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale;
şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi
ochii şi să vezi.’
Va primi poporul lui Dumnezeu
mustrarea aceasta? Să se ferească
să nu rămână în starea lor prezentă; pentru că timpul trece repede,
şi lucrarea care trebuie făcută nu
se face. Cât de neasemănători cu
Hristos suntem în cuvânt şi spirit
şi în atitudinea noastră unii faţă de
alţii! Blândeţea Sa ar trebui să ne
facă să fim cum spune: ‚ Iubiţi-vă
unii pe alţii cu o dragoste frăţească.
În cinste, fiecare să dea întâietate
altuia’ (Romani 12:10). Ca popor
care are mare lumină, stăm înaintea
lui Dumnezeu sub condamnare
dacă nu împlinim scopul Mântuitorului pentru noi, ţinându-ne strâns
de El, şi permiţându-i să trimită
prin experienţa noastră religioasă
un curent cald de iubire neegoistă. Când facem aceasta, puterea
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noastră spirituală va arăta că trăim
în legătură strânsă cu Dătătorul de
viaţă. Trebuie să transmitem har
pentru harul pe care îl primim.”3

Singura soluţie
Hristos oferă un remediu pentru
toate maladiile spirituale care s-au
abătut asupra credincioşilor laodiceeni. Pentru că sunt nenorociţi, le oferă
„aur curăţit prin foc.” Pentru orbirea
lor, le oferă alifie pentru ochi. Pentru
goliciunea lor, le oferă haine albe.
Chiar există un remediu pentru
toate problemele menţionate în
scrisoare, însă trebuie să ne cunoaştem propria stare spirituală. Trebuie
să recunoaştem sărăcia noastră spirituală; trebuie să ne dăm seama de
orbirea noastră spirituală, trebuie să
ne vedem goliciunea noastră. După
aceea, remediul oferit de Hristos
este disponibil.
Aurul încercat în foc este
credinţa şi dragostea. Alifia pentru
ochi este discernământul spiritual
oferit de Duhul Sfânt, iar haina
albă este neprihănirea lui Hristos – ascultarea Sa desăvârşită de
legea lui Dumnezeu, caracterul Său
desăvârşit pe care l-a dezvoltat în
timpul vieţii Sale pământeşti timp
de 33 ani, şi moartea Sa locțiitoare
pe crucea de la Calvar.
Cum putem obţine aceste comori preţioase oferite de Hristos?
În Matei 16:24, Hristos pune
principala condiţie cu care putem
primi intrare în împărăţia Sa: „Dacă
voieşte cineva să vină după Mine, să
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să
Mă urmeze.” (Sublinieri adăugate).
Cu alte cuvinte, trebuie să dorim
să ne tăgăduim, să renunţăm la tot
ce este contrar voinţei lui Hristos,
să sacrificăm dorinţele noastre
păcătoase şi să Îl urmăm pe Hristos
pe calea jertfirii de sine.
Cu privire la cei sigilaţi – cei
144.000 – apostolul Ioan declară că
„ei… Îl urmează pe Miel oriunde
merge.” (Apocalipsa 14:4). Aceştia
Îl urmează pe Hristos pe pământ
înainte ca să-L poată urma în cer.

Ne pregătim să facem parte din acel
număr. Să vedem:
„Un creştin complet îşi trage
motivele acţiunii din profunda Sa
dragoste pentru Maestrul lui. Din
rădăcinile afecţiunii lui faţă de Hristos vin credinţa şi un interes neegoist față de cei din jurul lui. Dorinţa
egoistă de a fi primul este înăbuşită. În gândurile lui nu există ură,
pentru că nici în inimă nu există ură.
El are credinţa care lucrează prin
dragoste şi curăţă sufletul. Influenţa
purificatoare a vieţii Mântuitorului
împrospătează şi înviorează viaţa lui
spirituală. Prin loialitatea lui faţă de
fraţii săi, el arată că înţelege valoarea
sufletelor. Se poate ruga cu spiritul
dar şi cu pricepere. Zelul lui, aderarea lui hotărâtă la principiu, devoţiunea lui faţă de tot ceea ce este curat,
cinstit, drept şi cu o bună reputaţie,
îl face prietenos, şi gata să-i ajute pe
cei cu care se asociază.”4
„Nimeni în afară de Dumnezeu
nu poate supune mândria inimii
omeneşti. Nu putem să ne salvăm
pe noi înşine. Nu putem să ne readucem la viaţă. În curţile cereşti nu
se va cânta nici o cântare: Mie celui
care m-am iubit pe mine, m-am
spălat, m-am răscumpărat, mie
toată slava şi onoarea, binecuvântarea şi lauda. Dar aceasta este nota
fundamentală a cântecului cântat
de mulţi în această lume. Ei nu ştiu
ce înseamnă să fie blânzi şi umili cu
inima; şi nu doresc să ştie, dacă pot
evita aceasta. Întreaga evanghelie se
cuprinde în a învăţa de la Hristos
blândeţea şi umilinţa Sa.
Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu
atunci când aşază slava omului în
praf şi face pentru om ceea ce nu stă
în puterea lui să facă pentru sine.”5
„Neprihănirea despre care a
vorbit Isus înseamnă conformarea
inimii şi vieţii la voinţa descoperită
a lui Dumnezeu. Oamenii păcătoşi
pot deveni neprihăniţi numai dacă
au credinţă în Dumnezeu şi menţin
o legătură vitală cu El.”6
„Inima mândră se luptă să
câştige mântuirea; însă atât numirea
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noastră pentru cer cât şi calificarea noastră pentru el se găsesc în
neprihănirea lui Hristos. Domnul
nu poate face nimic în vederea
recuperării omului până când,
convins de propria lui slăbiciune şi
dezbrăcat de încrederea în sine, el
nu se supune pe sine stăpânirii lui
Dumnezeu. Atunci poate primi darul pe care Dumnezeu aşteaptă să-l
reverse. De la sufletul care îşi simte
nevoia, nu este reţinut nimic. El are
acces liber la Cel în care domneşte
toată plinătatea. ‚Căci aşa vorbeşte
Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este
veşnică şi al cărui Nume este sfânt:
‚Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit
şi smerit, ca să înviorez duhurile
smerite şi să îmbărbătez inimile
zdrobite…’’ (Isaia 57:15).”7
Hristos Îşi încheie scrisoarea
către laodiceeni printr-o invitaţie
cordială: „Iată, Eu stau la uşă şi
bat; dacă aude cineva glasul Meu şi
deschide uşa, voi veni la el, voi cina
cu el şi el cu Mine.”
El ne roagă să auzim glasul Său,
să deschidem uşa inimii şi vieţii
noastre şi apoi ne promite: „Voi intra
la el, voi cina cu el şi el cu mine.”
Cui se aplică solia către laodiceeni?
„Către leneşii din via Domnului
este trimisă solia laodiceană…
Solia către biserica Laodicea se
aplică tuturor celor care au mare
lumină şi multe ocazii, şi care totuşi
nu le-au apreciat…
Cât de clar este zugrăvită starea
acelora care cred că au tot adevărul,
care sunt mândri de cunoştinţa
Cuvântului lui Dumnezeu, în timp
ce puterea lui jertfitoare nu a fost
simţită în vieţile lor. Căldura dragostei lui Dumnezeu lipseşte din
inima lor, dar tocmai această căldură a dragostei face din poporul lui
Dumnezeu să fie lumina lumii…
Solia către biserica laodiceană
se aplică cel mai mult celor a căror
experienţă religioasă este searbădă,
care nu poartă o mărturie hotărâtă
în favoarea adevărului.”8

„Solia către biserica laodiceană este pentru cei care nu o aplică
pentru ei.”9
„Iubirea de sine exclude iubirea
faţă de Hristos. Cei care trăiesc
pentru sine se află sub capul bisericii laodiceene care este căldicea,
nici rece, nici în clocot. Ardoarea
dragostei dintâi a pălit în egoism.
Dragostea lui Hristos în inimă este
exprimată în acţiuni. Dacă dragostea faţă de Isus este slabă, dragostea
pentru cei pentru care a murit Hristos va degenera. Poate să existe o
aparenţă frumoasă de zel şi ceremonii, însă aceasta este esenţa religiei
lor îngâmfate. Hristos îi prezintă ca
provocând greaţă lui Dumnezeu.
Să mulţumim Domnului că deşi
această clasă este atât de numeroasă,
mai este timp pentru pocăinţă.”10
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O solie pentru o lume
care piere
„Solia laodiceană se aude. Luaţi
această solie în toate fazele ei şi faceţi să fie auzită de oameni oriunde
deschide Providenţa o cale. Îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea
lui Hristos sunt temele ce trebuie
prezentate unei lumi care piere.”11

O solie plină de încurajare
„Sfatul Martorului credincios nu-i prezintă pe cei care sunt
căldicei ca fiind într-o stare fără
nădejde. Există o şansă şi pentru a
remedia starea lor, şi solia laodiceană
este plină de încurajare; pentru că
biserica rătăcită poate totuşi să mai
cumpere aurul credinţei şi al dragostei, poate avea încă acea haină albă
a neprihănirii lui Hristos, pentru ca
ruşinea goliciunii lor să nu se vadă.
Curăţia inimii, curăţia motivelor, pot
să caracterizeze încă pe cei care sunt
şovăielnici şi care încearcă să slujească lui Dumnezeu şi mamonei. Încă
îşi pot spăla hainele caracterului şi să
le albească în sângele Mielului.”12
„Există speranţă pentru comunităţile noastre dacă doresc să asculte
de solia dată laodiceenilor.”13
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ulţi creştini
„îşi epuizează”
experienţa şi
cad într-o
stare de somn
cunoscută drept „starea laodiceană”.
Satan este extrem de fericit când
suntem foarte ocupaţi – chiar şi cu
activităţi de biserică – şi nu avem
timp pentru studiu personal sau
creştere spirituală care ar duce la o
experienţă personală cu Prietenul şi
Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În
realitate, poziţia de „impas” înseamnă de fapt că noi batem în retragere,
întrucât viaţa creştină trebuie să fie
tot timpul în mişcare; trebuie să
existe un progres continuu pentru a
putea ajunge viaţa veşnică.
Înainte de a putea fi puternici
în Domnul şi a ne încălzi experienţa noastră creştină, trebuie să
ne recunoaştem starea. Chiar dacă
nu ne simţim slabi, niciodată nu
ar trebui să fim prea siguri de noi
înşine. Apostolul Pavel a spus: „Cine
crede că stă în picioare să ia seama
să nu cadă.” (1 Corinteni 10:12).
Pavel vorbea despre pericolul de a fi
mândri şi înfumuraţi. Dacă nu este
schimbat caracterul în asemănarea
divină, nu vom avea intrare în împărăţia lui Dumnezeu. Vă recunoaşteţi
adevărata stare spirituală? Vă luptaţi
cu seriozitate să intraţi în împărăţia
cerească – sau sunteţi mulţumiţi cu
plăcerile împărăţiei pământeşti?

Sunteţi asemenea tânărului
bogat care a fost prea egoist ca să
împartă avuţiile lui cu cei săraci, şi
astfel nu a avut parte de împărăţia
cerului? (Matei 19:22).
Sunteţi ca Dina, fiica lui Iacov,
care „a ieşit să vadă pe fetele ţării”
(Genesa 34:1) şi, ca urmare, a pierdut experienţa creştină?
Sunteţi prea „curaţi” ca preotul şi levitul din parabola Bunului
Samaritean ca să îngrijiţi de nevoile
aproapelui „necurat”?1
Sunteţi asemenea lui Samson
care a nesocotit sfatul părinţilor lui
şi s-a căsătorit în afara credinţei lui
şi a pierdut experienţa lui creştină?
Sunteţi asemenea mamei lui
Iacov şi Ioan, soţia lui Zebedei, care
era atât de ambiţioasă, încât dorea
cel mai înalt loc din împărăţie
pentru fiii ei, încât singura împărăţie de care îi păsa era împărăţia
pământească?
Sunteţi un „Petru” care a fost
atât de îngâmfat, încât a declarat cu
încredere Domnului că era gata să
meargă „şi la închisoare şi la moarte” (Luca 22:33)? „Încrederea lui de
sine s-a dovedit a fi ruina lui.”2
Sunteţi un „Nicodim” care a fost
„prea mândru ca să recunoască pe faţă
că Îl admiră pe Învăţătorul galileean”?3
Sunteţi un creştin al ceremoniilor, asemenea cărturarilor şi fariseilor, crezând că îndreptăţirea de sine
vă va deschide împărăţia cerurilor?
(Matei 5:20).
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Cum putem ajunge slabi
din punct de vedere
spiritual?
Să vedem care sunt principalele
motive pentru care creştinii devin
slabi din punct de vedere spiritual:
1. Lipsa vegherii şi a rugăciunii.
Astăzi, viaţa este foarte aglomerată. Trebuie făcute atât de
multe lucruri şi e atât de puţin
timp pentru asta. Există un vechi
proverb: ”Dacă diavolul nu te poate
face rău, te face ocupat.” Şi care
este rezultatul? Alergăm de colo
colo – ocupaţi, ocupaţi, ocupaţi. Cel
puţin nu suntem leneşi, nu-i aşa?
Însă lucrul din greu nu este un scop
în sine. Chiar dacă facem lucruri
bune pentru Dumnezeu, se poate
totuşi să devenim atât de ocupaţi în
lucrarea Domnului, încât să uităm
de Domnul lucrării. Esenţa este
aceasta: nu neglijaţi să vegheaţi şi
să vă rugaţi. Pe drumul nostru se
află un vrăjmaş, şi dacă nu veghem,
ne poate prinde în cursă cu ispitele
lui subtile. Dacă nu ne rugăm ca să
primim putere şi înţelepciune din
cer, elementele lumeşti ale vieţii ne
pot trage în jos cu uşurinţă.
Isus ne îndeamnă: „Vegheaţi şi vă
rugaţi ca să nu cădeţi în ispită: duhul,
în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea
este neputincioasă.” (Matei 26:41).
„Neglijarea rugăciunii îl slăbeşte
pe creştin, îl face să piardă stăpânirea de sine şi să dea frâu gândurilor
şi impulsurilor necurate.”4
„Teama de Domul piere din
minţile tinerilor pentru că neglijează să studieze Biblia.”5
2. Nu se prețuiește lumina
Natura umană tinde să se îndreptăţească, alipindu-se de vechile
obiceiuri şi cărări familiare. Însă
Dumnezeu doreşte să ne sfinţească;
El ne cheamă pe un tărâm mai înalt
decât ce am cunoscut vreodată. Când
apreciem şi prețuim lumina cuvântului Său, El ne va inspira către noi
înălţimi şi să ne bucurăm de vieţi mai
curate şi mai sfinte prin puterea Sa.

„Tendinţele noastre naturale,
dacă nu sunt îndreptate de Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu, au în ele
seminţele morţii morale. Dacă nu
suntem legaţi de Dumnezeu, nu
putem să rezistăm efectelor nesfinţite ale îngăduirii de sine, ale iubirii
de sine şi ispitei de a păcătui.”6
3. Privind în direcţia greşită
„Mulţi sunt slabi spiritual pentru că privesc la ei înşişi în loc de a
privi la Hristos.”7
Credincioşii „slăbesc şi devin
ineficienţi pentru că se folosesc
de braţul omenesc. Încrederea în
înţelepciunea omului nu facilitează
creşterea în har şi în cunoştinţa lui
Hristos.”8
Tăria noastră spirituală vine din
cer. Doar omenescul – fie al nostru
sau al altor muritori – nu ne poate
da victoria în Hristos.
4. Supunerea faţă de ispită
„Cel care cedează o dată ispitei
slăbeşte spiritual şi se supune mai
uşor a doua oară.”9
De fiecare dată când cedăm şiretlicurilor vrăjmaşului, slăbim. Însă, pe
de altă parte, de fiecare dată când în
mod curajos ne împotrivim ispitei,
câştigăm mai multă putere.
5. Înălţarea eului
Această planetă este decăzută
deoarece locuitorii ei s-au lăsat
amăgiţi de unul care fusese mândru
de frumuseţea, inteligenţa, talentul şi
capacitatea lui executivă. Cunoscând
această istorie, cum putem fi atât de
nesăbuiţi să continuăm ciclul? Să
ne trezim şi să înţelegem că ne-am
născut într-un teritoriu ocupat de
vrăjmaş. Înălţarea de sine este în
aerul pe care îl respirăm. Trebuie să
depunem un efort unit ca să scăpăm
de miasma murdară şi în loc de
aceasta să imităm viaţa, exemplul şi
atitudinea lui Isus Hristos.
„Prin înălţare de sine noi devenim lipsiţi de putere şi invităm
ispitele vrăjmaşului. Siguranţa
noastră se află în a practica sincer
adevărurile Bibliei. Când ne umilim
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înaintea lui Dumnezeu noi invităm
puterea Sa mântuitoare.”10
6. Neîmplinirea fiecărei datorii
creştine
Vrăjmaşul se bucură când ne face
să subestimăm importanţa datoriei.
El conturează o imagine netedă şi
uşoară. Totuşi, „dacă nu obţineţi
putere spirituală printr-o îndeplinire credincioasă a fiecărei datorii
creştine, şi în felul acesta să ajungeţi
într-o relaţie mai apropiată şi mai
sfântă cu Răscumpărătorul vostru,
veţi slăbi în puterea morală.”11
7. Blocând lumina care ar trebui să meargă la lume
Lumina minunată a soliei evangheliei nu ne-a fost încredinţată ca
să ne înfumurăm cu o atitudine de
genul „mai sfânt decât tine”. De fapt,
ea nu ne aparţine exclusiv nouă deloc. Ea trebuie împărtăşită cu fiecare
persoană de pe pământ. Suntem atât
de umpluţi de eu încât să blocăm vederea? Nu reuşim să ducem lumii cu
energie această solie glorioasă?
„Mulţi sunt slabi din punct de
vedere spiritual pentru că nu au lăsat
lumina, care le-a dat-o Dumnezeu,
să strălucească înainte spre lume.
Ei nu s-au legat de Hristos şi nu au
devenit canale de binecuvântări.”12

Fiţi puternici în Domnul
Apostolul Pavel a spus: „Întăriţivă în Domnul şi în puterea tăriei
Lui.” (Efeseni 6:10). Pentru a fi
puternici spiritual, trebuie să avem
o experienţă contrară cu ceea ce ne
face slabi. Iată câţiva paşi activi pe
care ar trebui să-i facem:

Căutaţi Duhul Sfânt
Acum este vremea ca ploaia târzie
să fie revărsată pe deplin – fără măsură.
De ce să nu ne rugăm stăruitor Domnului ca să primim această binecuvântare făgăduită. Ce mai aşteptăm?
„Hristos a luat toate măsurile ca
noi să fim tari. El ne-a dat Duhul
Său cel Sfânt, a cărui funcţie este să
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ne amintească toate făgăduinţele pe
care le-a făcut Hristos.”13
„Duhul Sfânt împarte dragoste,
bucurie, pace, putere şi consolare;
este asemenea unui izvor de apă
care izvorăşte spre viaţa veşnică. Binecuvântarea este fără plată pentru
toţi.”14 „Duhul Sfânt este prezent
ca să dea putere spre biruinţă.”15

Revigorarea vieţii
noastre de rugăciune
Rugăciunea în taină dă pace şi
putere interioară.
„Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la
voi.” (1 Tesaloniceni 5:17, 18).
„Patriarhii erau bărbaţi ai rugăciunii, iar Dumnezeu a făcut lucruri
mari pentru ei….
Iosif s-a rugat, şi el a fost păzit
de păcat în mijlocul influenţelor
menite să-l îndepărteze de Dumnezeu…
Moise, care a petrecut mult timp
în rugăciune, a fost cunoscut ca cel
mai blând om de pe faţa pământului… [El] s-a dus la adevăratul
Izvor al puterii…
Daniel a fost un bărbat al rugăciunii, iar Dumnezeu i-a dat înţelepciune şi hotărâre ca să se împotrivească tuturor influenţelor care conspirau
să-l atragă în capcana necumpătării.
Chiar în tinereţea lui el a fost un titan
moral în tăria Celui Puternic.”16
Pe lângă rugăciunea personală,
rugăciunea în familie întăreşte căminul, iar rugăciunea din adunare înviorează întregul trup al lui Hristos.
Iată-ne adunaţi în timpul Săptămânii de Rugăciune. Nu putem
face ca ea să fie o Săptămână de
Rugăciune deosebită de cele pe care
le-am avut până acum? De această
dată, de ce să nu facem ca aceasta să
fie o experienţă ca cea din „camera
de sus” unde diferenţele sunt lăsate
deoparte iar inimile se unesc ca
niciodată mai înainte?
„Ar trebui să se ţină sesiuni de rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt.
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Dacă s-ar putea convoca toate
bisericile de pe pământ, obiectul
strigătului lor unit ar trebui să fie
după Duhul Sfânt. Când avem
aceasta, când Hristos care ne este
suficient este mereu prezent, orice
nevoie va fi împlinită. Vom avea
mintea lui Hristos.
Dumnezeu nu va face pentru
om ceea ce El cere ca omul să facă
pentru sine printr-o cooperare din
toată inima.
De multe ori Domnul a tânjit
să dea Duhul Său într-o măsură
bogată, însă nu era nici un loc pentru El ca să se odihnească. El nu a
fost recunoscut sau preţuit. Orbirea
minţii, împietrirea inimii au făcut să
fie perceput ca unul de care ei ar trebui să se teamă. Unele rele ascunse
pândesc în inimă pentru a împiedica
manifestarea puterii lui Dumnezeu,
şi Duhul Său nu poate coborî…
Când poporul lui Dumnezeu
crede, când îşi vor întoarce atenţia la
ceea ce este adevărat, viu şi real, Duhul Sfânt, în curente cereşti puternice, va fi revărsat asupra bisericii.”17

Împărtăşiţi-vă din
Cuvânt în fiecare zi
În această lume există un sindrom cunoscut ca anorexie nervoasă. Victima acestei stări triste alege
să mănânce atât de puţin încât
în cele din urmă el (sau, cel mai
adesea, ea) se epuizează de foame şi
ajunge să sufere de multe probleme
de sănătate din cauza unei nutriţii
neadecvate. Cea mai mare tragedie
este că problema este autoprovocată; ar putea fi evitată cu uşurinţă.
Prea adesea se întâmplă din cauză
că victima este obsedată să prezinte
o imagine exterioară suplă cu preţul
raţiunii inteligente.
Scriptura prezice o foamete. O să
ne înfometăm în mod deliberat spre
extenuare spirituală prin minimalizarea timpului pentru pâinea vieţii
– cuvântul scris al lui Dumnezeu?
Unde au dispărut priorităţile noastre? Suntem atât de preocupaţi de
un concept exagerat al nevoilor exte-

rioare încât să ne neglijăm podoaba
interioară esenţială a Spiritului lui
Hristos şi creşterea sa?
„Omul nu trăieşte numai cu
pâine, ci cu orice lucru care iese
din gura Domnului trăieşte omul.”
(Deuteronomul 8:3).
„Hrana pe care o consumăm la o
masă nu ne satură pe veci. Trebuie să
mâncăm zilnic. La fel trebuie să mâncăm zilnic din Cuvântul lui Dumnezeu, ca viaţa sufletului să fie reînnoită.
În cei care se hrănesc constant din
Cuvânt, Hristos ia chip, nădejdea slavei. Neglijarea citirii şi studierii Bibliei
aduce foamea spirituală.”18

Încrederea în Dumnezeu
„Câtă vreme ne predăm voinţa
lui Dumnezeu şi ne încredem în
puterea şi înţelepciunea Sa, vom
fi îndrumaţi pe căi sigure ca să ne
împlinim partea în marele Său plan.
Dar cel care depinde de propria lui
înţelepciune şi putere se desparte
pe sine de Dumnezeu.”19
„Puterea voastră este întru
totul în Dumnezeu – în încrederea voastră simplă şi deplină în
Dumnezeu.”20
„Dacă facem din Dumnezeu
puterea noastră, vom avea o percepţie clară cu privire la datorie şi
aspiraţii altruiste; viaţa noastră va
fi impulsionată de un scop nobil,
care ne va ridica deasupra motivelor
josnice.”21

Priviţi la Calvar
„Fiindcă propovăduirea crucii este
o nebunie pentru cei ce sunt pe calea
pierzării; dar pentru noi, care suntem
pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18).
„Când, la vederea caracterului
păcătos al păcatului, cădem neajutoraţi înaintea crucii, cerând iertare şi
putere, rugăciunea noastră este auzită
şi ascultată. Cei care îşi prezintă cererile înaintea lui Dumnezeu în numele
lui Hristos nu vor fi alungaţi.”22
„Nu există limită pentru ajutorul
pe care Mântuitorul este gata să-l
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reverse asupra noastră. El ne roagă
să aducem în vieţile noastre harul
care ne va păzi de păcat. De la crucea Calvarului vine la noi libertate,
speranţă şi putere.”23

Stăruiţi să faceţi binele
în fiecare zi
„Va da viaţa veşnică celor ce, prin
stăruinţa în bine, caută slava, cinstea
şi nemurirea…” (Romani 2:7).
„Nu priviţi cu îngrijorare la ziua
de mâine. Folosiţi astăzi timpul în
cel mai bun mod. Lăsaţi ca astăzi
lumina voastră să strălucească pentru Hristos, chiar şi atunci când vă
îndepliniţi micile datorii… Îndeplinirea cu credincioşie a datoriei
de azi vă va pregăti să vă ocupaţi
de lucrarea zilei de mâine cu curaj
proaspăt, spunând: ‚Până aici Domnul m-a ajutat.’ (1 Samuel 7:12).
Staţi înaintea Domnului ca un om
oricând gata de acţiune.”24

Răspândiţi sămânţa
adevărului
Nu ajunge să facem lucrare
misionară când şi unde este convenabil. Trebuie să fim gata să jertfim
şi să fim jertfiţi. Trebuie să fim gata
să ne sacrificăm timpul, mijloacele şi
chiar relaţii de familie ca să putem
avea succes în lucrarea de câştigare
de suflete. Iată ce ne spune cuvântul
Inspiraţiei: „Mulţi dintre membrii
comunităţilor noastre mari nu fac
mai nimic. Ei ar putea să facă o
lucrare bună dacă, în loc de a se
îngrămădi într-un singur loc, s-ar
răspândi în locuri în care adevărul
nu a pătruns încă. Pomii care sunt
plantaţi prea aproape unii de alţii nu
înfloresc. Ei sunt mutaţi de grădinar,
ca aibă spaţiu să crească, nu să se
pipernicească şi să se îmbolnăvească.
Aceeaşi regulă ar funcţiona bine şi
în cazul comunităţilor noastre mari.
Mulţi membri sunt pe moarte din
punct de vedere spiritual tocmai
pentru că nu s-a făcut această lucrare. Ei se îmbolnăvesc şi devin inefi-

cienţi. Mutaţi, ei ar avea în spaţiu să
se întărească şi să devină viguroşi.”25

Dumnezeu are căi şi ca să
dea căldura mai tare!
Domnul spune: „Dar treimea
aceasta din urmă o voi pune în foc
şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte
aurul. Ei vor chema Numele Meu,
şi îi voi asculta; Eu voi zice: ‘Acesta
este poporul Meu!’ Şi ei vor zice:
‘Domnul este Dumnezeul meu!’ ”
(Zaharia 13:9).
„Prin încercare dă Domnul pe
faţă puterea copiilor Săi. Este căldura mare ca să fie suportată? Este
conştiinţa lipsită de păcat? Mărturiseşte Duhul cu duhul nostru
că suntem copii ai lui Dumnezeu?
Aceste lucruri doreşte Domnul să le
lămurească atunci când ne încearcă.
În cuptorul durerii El ne curăţă de
toată zgura. El ne trimite încercări,
nu ca să cauzeze dureri nenecesare, ci ca să ne facă să privim la El,
ca să ne întărească răbdarea, să ne
înveţe că dacă nu ne răsculăm, ci ne
punem încrederea în El, vom avea
parte de mântuirea Sa.”26
Apostolul Pavel a spus: „De
aceea simt plăcere în slăbiciuni, în
defăimări, în nevoi, în prigoniri, în
strâmtorări, pentru Hristos; căci
când sunt slab, atunci sunt tare.” (2
Corinteni 12:10).
Domnul ne trimite încercări ca
să ne exercităm credinţa. „Să nu vă
părăsiţi, dar, încrederea voastră pe
care o aşteaptă o mare răsplătire!
Căci aveţi nevoie de răbdare, ca,
după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost
făgăduit. „Încă puţină, foarte puţină
vreme”, şi „Cel ce vine va veni şi nu
va zăbovi.” (Evrei 10:35-37).
„Priviţi în sus, priviţi în sus, şi lăsaţi credința voastră să crească mereu.
Lăsaţi ca această credinţă să vă călăuzească pe calea cea strâmtă care duce
prin porţile cetăţii lui Dumnezeu
în splendorile de dincolo, în viitorul
întins, nemărginit de slavă, care este
pentru cei răscumpăraţi.”27
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„Vom avea încercări ale credinţei, însă ele vor întări tendoanele şi
muşchii noştri spirituali; pentru că
va trebui să exercităm credinţă şi să
întindem mâna şi să ne prindem de
un ‚Aşa zice Domnul.’ Însă în acest
fel, vom aduce onoare şi slavă lui
Dumnezeu. Îndoielile şi temerile
împotriva cărora am fost chemaţi să
luptăm sunt preţioasele încercări ale
credinţei noastre, uneltele lui Dumnezeu care au lucrat pentru noi o
greutate mult mai mare de slavă veşnică. Trebuie să ne ridicăm privirile
iarăşi şi iarăşi către Acela care a fost
înălţat pe cruce. ‚Priveşte şi trăieşte’
erau cuvintele care răsunau în tabăra
lui Israel când a fost înălţat şarpele
de aramă. Acest lucru cerea un act
de credinţă din partea victimelor
suferinde care fuseseră muşcate de
către şerpii înfocaţi, dar ei erau asiguraţi că dacă privesc vor trăi. Şi noi
trebuie să privim şi să trăim.”28
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Vineri, 10 decembrie 2010

Aprins
pentru Isus

S

de Liviu Tudoroiu

ă spui prinşilor
de război: „Ieşiţi!”,
	şi celor ce sunt în
întuneric: „Arătaţivă!” Ei vor paşte pe
drumuri şi vor găsi locuri de păşune
pe toate coastele… Iată-i că vin de
departe, unii de la miazănoapte şi
de la apus, iar alţii din ţara Sinim.”
(Isaia 49:9, 12).
Nouă, fiinţe omeneşti slabe, nu
ne-a fost încredinţată nici o misiune mai nobilă ca şi chemarea de a
fi ucenici. A fi misionar înseamnă a
percepe durerea şi suferinţa acelora
din jurul nostru ca fiind mai aspre
decât ale noastre. Aceasta trezeşte
conştiinţa ca să simtă inima goală
şi solitară a unui suflet înfometat.
Acest lucru face ca un individ să
fie un misionar mai bun, printr-o
lepădare continuă a nevoilor proprii
şi o consideraţie constantă faţă de
suferinţele şi nevoile altora.
A fi aprins pentru Hristos este
unul dintre subiectele teologice cele
mai sensibile în cercurile religioase,
şi din cauza diversităţii de percepţie, titlul s-ar putea să necesite
câteva clarificări pentru a se înlesni
o înţelegere corectă.

Cazul 1: Zel religios
Zelul religios poate fi considerat
un indiciu al adevăratei convertiri.
Întrebarea care trebuie pusă este
următoarea: convertirea la ce sau la
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cine? Atunci când un suflet experimentează schimbări comportamentale și emoționale, numim aceasta
convertire. Nu ar trebui să uităm că,
pe lângă schimbările majore prin
care trece sufletul, este modificată
și percepția realității. Felul în care
gândește, felul de a privi lucrurile
iau o direcție diferită și sunt privite
acum într-o lumină diferită. Mulți
experimentează o convertire teologică fără o cunoaștere reală a lui Hristos. Putem să ne schimbăm vederile
în diferite chestiuni teologice fără ca
neapărat să schimbăm mult la relația
noastră cu Hristos. De exemplu,
pentru a fi strict biblic, v-aș invita
să contemplați convertirea lui Ioan,
„fiul tunetului”. El a primit invitația
lui Isus. A devenit un urmaș al lui
Isus, și-a petrecut tot timpul cu Isus,
chiar a devenit misionar, a mers să
predice, a făcut anumite minuni
și multe alte lucruri pentru Hristos. Având în vedere toate aceste
caracteristici, suntem ferm convinși
de convertirea lui la Hristos? Atunci
când el și Iacov au vizitat un oarecare sat samaritean, Ioan a fost așa
de mândru de Maestrul său, încât
știa că Isus avea să predice conform
înțelepciunii divine. Ioan era convins
că samaritenii aveau să primească
solia. Dar ce surpriză – sătenii L-au
respins pe Mântuitorul.
Imediat Ioan și Iacov I-au propus lui Isus o declarație de război.
„Doamne, vrei să poruncim să se
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coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” (Luca 9:54,
sublinieri adăugate). O astfel de
mentalitate este foarte obișnuită în
cele mai multe cercurile religioase și
nereligioase ale lumii. Era posibil ca
”preaiubitul Ioan” – în timp ce era
cu Isus – să fie controlat de fapt de
o altă putere? Era posibil ca, în calitate de misionari, Ioan și alții să nu
fie conștienți de spiritul care le controla acțiunile și emoțiile atunci?
„Vrei să poruncim să se coboare foc
din cer şi să-i mistuie, cum a făcut
Ilie?” au spus.
După acest act presupus de
eroism, Ioan și fratele lui – un alt
”fiu al tunetului” – așteptau apreciere pentru devotamentul lor. În loc
de aceasta, Isus a rostit un adevăr
foarte inconfortabil: „Nu ştiţi de
ce duh sunteţi însufleţiţi. Căci
Fiul omului a venit nu ca să piardă
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” (versetele 55, 56).
Ioan era gata să împărtășească
harul lui Dumnezeu numai cu
”oamenii buni”. El nu putea face un
pas mai departe ca să accepte faptul
că mana cădea din cer și peste cei
buni și peste cei răi. Ioan poate fi
perceput ca un credincios loial, chiar
”aprins pentru Hristos”, însă atitudinea lui a dat pe față spiritul care
a controlat intențiile lui. Orice scop
nobil – orice intenție bună – dacă
nu este sfințită prin sângele lui Isus,
va purta stigma sărmană a mândriei
omenești. Zelul religios este benefic numai când vine din Spiritul
lui Hristos. Altfel, va crea același
fanatism care a dus atât de des la
bigotism religios și vărsare de sânge.
Poate spuneți: ”Ei bine… Ioan
a murit, ce legătură avem cu asta?”
Este adevărat, că omul numit Ioan
a murit, însă același spirit este la
lucru ca să genereze zel religios de
același fel. Atâta timp cât dăm pe
față aceeași autoamăgire cu mândrie – aceeași orbire – nu avem puterea de a ne îndeplini datoria așa
cum așteaptă Dumnezeu. Putem
fi „aprinşi”, dar dacă în gândirea şi
purtarea noastră dăm pe faţă acelaşi

spirit de intoleranţă şi aceeaşi cruzime ca şi Ioan, fiul tunetului – şi
câtă vreme nutrim aceeaşi mentalitate în rândurile noastre, restul
lumii nu va fi impresionată de noi.
Spiritul Profetic declară:
„Misiunea lui Hristos nu este de
a-i sili pe oameni să-L primească.
Satan şi oamenii mânaţi de spiritul
său caută să oblige conştiinţa. Sub
pretenţia unui zel pentru neprihănire, oamenii care sunt în confederaţie cu îngerii răi aduc suferinţa
asupra tovarăşilor lor, ca să-i convertească la ideile lor despre religie;
însă Hristos a arătat întotdeauna
îndurare, căutând întotdeauna să
câştige prin descoperirea dragostei
Sale. El nu poate primi nici un rival
în suflet, nici să primească o slujire
parţială; însă El nu doreşte decât
slujire voluntară, o predare de bună
voie a inimii sub constrângerea
dragostei. Nu poate exista o dovadă mai convingătoare că deţinem
spiritul lui Satan decât dispoziţia de
a răni şi distruge pe cei care nu ne
apreciază lucrarea sau care acţionează împotriva ideilor noastre.”1
Ţi s-a întâmplat ca pe neaşteptate să-ţi dai seama că dai pe faţă
acel zel religios pentru neprihănirea
lui Hristos – acea dorinţă sinceră
– „de a corecta gândirea” altora întrun mod foarte puternic şi inchizitor? Mie da, şi poate că a trecut
mult timp în eşec şi decepţie în
viaţa mea spirituală până am înţeles
goliciunea inimii mele, cosmeticele
ipocriziei mele lustruite, şi am căzut
pe Stâncă. Am înţeles atunci valoarea vieţii omeneşti şi preţul plătit
de Cineva pentru răscumpărarea
sufletelor pe care le dispreţuisem.
„Fiecare fiinţă omenească, în
trup, suflet şi spirit, este proprietatea lui Dumnezeu. Hristos a murit
ca să-i răscumpere pe toţi. Nimic
nu-L poate insulta mai mult pe
Dumnezeu decât ca oamenii, prin
bigotism religios, să aducă suferinţă
asupra acelora care au fost cumpăraţi cu sângele Mântuitorului.”2
„Acela care îşi abate ochii de la
cel rătăcit, lăsându-l să-şi urmeze
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nestânjenit cursul descendent, nu
este urmaşul lui Hristos. Cei care
sunt primii în a-i acuza pe alţii, şi
zeloşi în a-i aduce la judecată, sunt
adesea mai vinovaţi decât aceştia.
Oamenii îi urăsc pe păcătoşi în
timp ce iubesc păcatul. Hristos
urăşte păcatul, însă îl iubeşte pe
păcătos. Acesta va fi spiritul tuturor
acelora care Îl urmează. Dragostea
creştină nu se grăbeşte să condamne, se grăbeşte să vadă răbdarea,
este gata să ierte, să încurajeze
şi să-l aşeze pe cel rătăcitor pe
calea sfinţeniei şi să-i ţină paşii pe
aceasta.”3
„Cele mai întunecate capitole
ale istoriei sunt încărcate cu raportul crimelor comise de bigotismul
religioşilor. Fariseii pretindeau că
sunt copiii lui Avraam şi se lăudau
că deţin scrierile lui Dumnezeu; totuşi aceste avantaje nu i-au păzit de
egoism, răutate, lăcomie după câştig
şi de ipocrizia cea mai josnică. Ei
credeau că sunt cele mai religioase
persoane din întreaga lume, însă aşa
numitul lor ortodoxism i-a făcut
să-L crucifice pe Domnul slavei.
Acelaşi pericol există chiar şi astăzi. Mulţi consideră ca pe ceva de
la sine înţeles că sunt creştini, doar
prin simplul fapt că au subscris
unor anumite dogme teologice.
Însă ei nu au adus adevărul în viaţa
practică.”4

Cazul 2. Cel căruia i se dă
mult, acela iubeşte mult
Am avut ocazia să ascult experienţa unei doamne în vârstă,
care şi-a petrecut întreaga viaţă
în lucrarea de colportaj, investind
toată avuţia personală în ajutarea
săracilor şi tipărirea cărţilor pentru întreaga regiune a Americii de
Nord. Pe scurt, ea a fost un mare
erou în biserică. Pe patul de moarte,
ca pastor am întrebat-o ce simţăminte avea faţă de ultimele ei zile,
la care ea a răspuns: „Frate, văd că
timpul e împotriva mea şi nu mi-au
mai rămas alte opţiuni. Ceea ce o
să-ţi spun o să te surprindă; ştiu
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că toţi mă privesc ca pe o persoană credincioasă; ştiu că vor să facă
un necrolog al vieţii mele – însă
îţi spun, frate”… şi glasul ei s-a
înecat într-un torent de lacrimi,
„îţi spun frate că… nu-L cunosc
pe Isus ca un Mântuitor personal.
Da, am vândut cărţi despre Isus.
Da, i-am învăţat pe studenţi cum să
vândă cărţi despre El, însă simt că
nu-L cunosc personal ca Prieten şi
Mântuitor.”
M-au trecut fiori reci pe şira
spinării când am reflectat la natura
experienţei dumneaei, iar primul
impuls al conştiinţei mele a fost
să cercetez propria mea relaţie cu
Domnul Isus Hristos. Mă aflu
într-o stare asemănătoare? Am ceva
de învăţat din experienţa dumneaei? Sună în conştiinţă un clopoţel
ca să anunţe sfârşitul harului lui
Dumnezeu pentru mine?
Îţi vorbeşte şi ţie un glas, prietenul meu? Sper că da. Dă-te de
partea sigură în această situaţie şi ascultă de glasul conştiinţei. Dacă vezi
realitatea negativă a vieţii tale religioase, ascultă de Domnul. El îţi oferă,
poate, ultima şansă. Dacă crezi, El îţi
va da asigurarea că păcatele îţi sunt
iertate şi va naşte în tine un sentiment de umilinţă şi apreciere. Ca urmare, vei fi atât de plin de iubire faţă
de El, atât de aprins pentru El, încât
vei deveni un instrument în mâna Sa
pentru salvarea altor oameni într-o
stare asemănătoare. Domnul Isus
Hristos doreşte să descoperi libertatea şi pacea care vin din iertarea prin
sângele Său.
Fraţi şi surori, tineri şi bătrâni,
cei mai de succes misionari sunt
cei care sunt siguri că sunt iertaţi.
Cei care nu sunt siguri, nu sunt
neapărat oameni răi, însă le lipseşte
ceva – ei nu sunt „aprinşi pentru
Hristos.” Cei care s-au căit de greşelile lor sunt de obicei cei mai de
nădejde misionari. Cel căruia i se
iartă mult, iubeşte mult. Ceea ce l-a
calificat pe Petru să fie misionar a
fost răspunsul lui simplu la întrebarea lui Isus adresată lui de trei ori:
Simon Petru, fiul lui Iona,… Mă
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iubeşti? Răspunsul lui umil, ‘Doamne Tu ştii toate lucrurile, ştii că te
iubesc’, l-a calificat pe Petru pentru
o sarcină nobilă.
„Isus, înaintea ucenicilor adunaţi, a scos în evidenţă profunzimea
pocăinţei lui Petru şi a arătat cât de
umil era ucenicul atât de mândru
altă dată. Acum i s-a încredinţat
misiunea importantă de a se îngriji
de turma lui Hristos. Deşi oricare
altă calificare putea să fie incontestabilă, totuşi fără dragostea lui
Hristos, el nu putea fi un păstor
credincios peste turma creştină.
Cunoştinţa, elocvenţa, bunătatea,
mulţumirea şi zelul ajută toate
lucrarea cea bună, însă fără afluxul
dragostei lui Isus în inimă, lucrarea
predicatorului creştin este un eşec.”5
El era plin de dragoste faţă de
Isus; el era aprins pentru Maestrul
său. Aceasta l-a făcut să spună cu
un glas puternic şi înfocat: „Argint
şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă.” (Faptele
Apostolilor 3:6).

Cazul 3. Literalmente
„aprins pentru Isus”
Roma era în flăcări. Cineva a
conceput o modalitate sinistră de
a-i persecuta pe creştini, şi mulţi dintre ei au fost trimişi la rug.
Roma era literalmente în flăcări
cu torţele umane pentru lucrarea
lui Dumnezeu şi pentru numele
lui Isus. Pe străzi şi în amfiteatru,
se putea auzi o melodie cerească:
„Nero… te iertăm.” Cu ultima
suflare, creştinii îşi sigilau viaţa,
lăsând în urmă moştenirea a ceea ce
înseamnă cu adevărat să fii aprins
pentru Hristos. Lucrarea lor din
această lume a mărturisit despre
caracterul lui Hristos reprodus în ei
în aşa măsură încât puteau exclama:
„Nero… te iertăm!”
Aceşti creştini au putut să-l
ierte pe cel care a fost cel mai aprig
vrăjmaş omenesc al lui Hristos şi al
urmaşilor lui. Întrucât creştinismul

era privit ca trădare faţă de Imperiul
Roman, Petru, Pavel şi milioane de
creştini care au murit, au avut aceeaşi
soartă – „aprinşi pentru Isus.”
„Trădare faţă de autorităţile
romane era crima pentru care a fost
acuzat Isus, iar persoanele trimise
la moarte din această cauză erau
depuse într-un loc de înmormântare special amenajat pentru astfel de
răufăcători.”6
„La sosirea sa la Roma, Pavel a
fost trimis într-o celulă întunecoasă, unde trebuia să rămână până la
sfârşitul vieţii. Acuzat că a instigat
la una dintre cele mai josnice şi
groaznice crime împotriva cetăţii şi
a naţiunii, el a fost obiectul blestemului universal.”7
„În providenţa lui Dumnezeu,
lui Petru i s-a permis să-şi încheie
lucrarea în Roma, unde întemniţarea lui a fost poruncită de împăratul
Nero cam în acelaşi timp cu ultima
arestare a lui Pavel. Astfel, cei doi
apostoli veterani, care fuseseră
despărţiţi mulţi ani în lucrarea lor,
aveau să dea ultima lor mărturie
pentru Hristos în metropola lumii,
şi să verse pe pământul ei sângele
lor ca sămânţă a unei imense recolte de sfinţi şi martiri.”8
„Creştinii au fost acuzaţi pe
nedrept de cele mai îngrozitoare
crime şi au fost declaraţi ca fiind
cauza unor mari calamităţi – foamete, ciumă şi cutremur. Când au
devenit obiectele urii şi suspiciunii
populare, informatorii erau gata ca,
de dragul câştigului, să-i trădeze pe
cei nevinovaţi. Ei erau condamnaţi
ca răsculători împotriva imperiului,
ca vrăjmaşi ai religiei, ca năpasta
societăţii. Mulţi au fost aruncaţi la
animalele sălbatice sau arşi de vii în
amfiteatre. Unii au fost crucificaţi;
alţii au fost acoperiţi cu piei de animale sălbatice şi aruncaţi în arenă
ca să fie sfâşiaţi de câini.”9

Concluzie
Istoria este plină de presupuşi
„eroi” gata să omoare în numele
lui Hristos, însă puţini sunt gata să
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moară pentru numele Său. Astfel,
cele două curente majore ale istoriei
se leagă de acelaşi subiect. O clasă de
oameni, majoritatea – care sunt de
fapt persecutorii – au scris istoria cu
cerneală, în timp ce cealaltă clasă de
oameni, minoritatea – care de fapt
sunt cei persecutaţi – au scris istoria
cu propriul lor sânge. Datoria noastră
este să dăm ascultare lecţiilor istoriei. Într-o zi poate că ne vor folosi
şi nouă. Va veni vremea când acelaşi
scenariu va fi pus din nou în scenă
împotriva poporului lui Dumnezeu.
În acea zi, numai cei care sunt aprinşi
pentru Hristos vor sta în picioare.
Să fiu mai exact: A-i iubi pe oameni mai presus de nevoile voastre,
a-i iubi mai presus de priorităţile
voastre, a-i iubi dincolo de durerea
voastră, dincolo de suferinţa voastră
în fiecare zi, cu aceeaşi intensitate
– aceasta este ceea ce aş numi „a fi
aprins pentru Isus.” Aceasta este
o purtare constantă. Este o stare a
minţii, este o nevoie zilnică, este un
simţământ permanent al urgenţei.
Nu este o izbucnire emoţională ci
un zâmbet gingaş, tandru, zilnic,
care dă pe faţă o dragoste constantă
faţă de Hristos.
„[Mulţi] sunt consumaţi de
zelul aprins care este confundat cu
religia, însă caracterul reprezintă
adevăratul test al uceniciei. Au ei
smerenia lui Hristos? Au ei umilinţa şi bunătatea Sa plăcută? Este
templul sufletului golit de mândrie,
aroganţă, egoism şi de obiceiul de
a critica? Dacă nu, înseamnă că
nu ştiu ce spirit îi mână. Ei nu-şi
dau seama că adevăratul creştinism
înseamnă a aduce multe roade spre
slava lui Dumnezeu…
„Am văzut un mecanism reprezentând boul care stătea între plug
şi altar, cu inscripţia: ‚Gata pentru
amândouă’ – gata de a asuda în
brazda epuizatoare sau de a
sângera pe altarul de jertfă.
Aceasta este poziţia în
care ar trebui să fie
întotdeauna copilul
lui Dumnezeu – gata de

a merge unde îl cheamă datoria, a
se lepăda de sine, şi a jertfi pentru
cauza adevărului. Biserica creştină a fost întemeiată pe principiul
sacrificiului. ‚Dacă doreşte cineva
să vină după Mine,’ spune Hristos,
‚să se lepede de sine, să-şi ia crucea
în fiecare zi şi să Mă urmeze.’ El
cere întreaga inimă, toate afecţiunile. Zelul, seriozitatea şi lucrarea
neegoistă pe care urmaşii devotaţi
ai Săi le-au dat lumii ar trebui să
aprindă ardoarea noastră şi să ne
facă să le întrecem exemplul. Adevărata religie oferă o seriozitate şi
fermitate a scopului care modelează
caracterul după chipul divin şi ne
face în stare să privim toate lucrurile ca o pierdere faţă de perfecţiunea
lui Hristos. Această ţintă unică
se va dovedi a fi un element cu o
putere uimitoare.”10
„Niciodată nu ar trebui să ne
înălţăm deasupra simplităţii lucrării.
În simplitatea ei se află putere. O
viaţă consecventă, un zel fierbinte,
un spirit blând şi liniştit, împreună
cu o inimă din care se revarsă
dragoste pentru sufletele
care pier, înseamnă
religie biblică. Nu
putem decât să
vorbim despre
lucrurile pe care
le-am văzut şi
auzit.”11
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Fie ca Domnul Isus Hristos să
se îndure de noi şi să ne ajute să
putem iubi, căuta şi ierta pe cei care
au nevoie de ajutorul nostru. Iar
noi, prin ajutorul Său, să fim gata
să murim pentru El. Filipeni 1:29:
„Căci, cu privire la Hristos, vouă vi
s-a dat harul nu numai să credeţi
în El, ci să şi pătimiţi pentru El.”
Atunci când va răsuna trâmbiţa,
nici unul din noi să nu lipsească la
ultima chemare. Amin.

Trimiteri
Hristos lumina lumii, pag. 487 engl.
[Sublinieri adăugate.]
2
Idem, pag. 488 engl.
3
Idem, pag. 462 engl.
4
Idem, pag. 309 engl.
5
The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 231.
[Sublinieri adăugate.]
6
Hristos lumina lumii, pag. 773 engl.
7
Istoria faptelor apostolilor, pag. 490 engl.
8
Idem, pag. 537.
9
Marea luptă, pag. 40 engl.
10
Testimonies, vol. 5, pag. 305–307 engl.
11
Bible Training School, 1 martie 1909.
1
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Ştirea blitz pe scurt:

1.000 de suflete pe zi
de D. Sureshkumar

M

ereu
căutăm noi
şi neobişnuite căi de a
comunica
unii cu alţii. Şi aceasta devine tot
mai puţin personal. O scrisoare
personală în cutia poştală este un
lucru, însă căsuţa mea de e-mail
este întotdeauna plină. Suntem
oameni care vrem să fim auziţi!
Totuşi, pentru că toţi ceilalţi
încearcă să fie auziţi, comunicarea devine din ce în
ce mai dificilă. Cu toate
acestea, Dumnezeu nu
încetează niciodată
să comunice cu poporul Său şi El
aşteaptă ca cei
ce sunt copiii
Săi să comunice prin viaţa
şi experienţa
lor Vestea
cea Bună a
harului Său
mântuitor. El
vrea să împărtăşim vestea
cea bună şi
cu sufletele
care sunt
adăugate la
turma Sa.
În biserica creştină
timpurie se
vedea clar
puterea de
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comunicare care însoţea vestirea
soliei evangheliei – o putere derivată din dragostea şi evlavia plantate
în inima credincioşilor cu adevărat
convertiţi la doctrina lui Hristos,
care era predicată şi învăţată de
apostoli. Nu exista nici o încercare
atât de aspră, nici o piedică sau
sacrificiu atât de mare care să-i facă
pe credincioşi să nu meargă înainte,
ducând steagul crucii. Persecuţia,
închisoarea, pierderea proprietăţii,
sau oricare altă nenorocire – chiar
martirajul – nu puteau să stingă
dragostea lui Hristos care ardea în
inima lor. Această dragoste le-a dat
asigurarea speranţei în a îndeplini
voinţa lui Dumnezeu, salvând sufletele din puterea întunericului.
Dragostea dintâi face ca cineva sau ceva să fie pe primul loc
deasupra oricărei alte persoane sau
obiect. Ea se exprimă cu zel până în
punctul în care chiar ne dăm viaţa
pentru ea. Este acea temelie pe care
se construieşte orice altceva.
În acelaşi fel, dragostea aprinsă în
inima credincioşilor loiali din biserica primară nu putea fi stinsă prin
împotrivire, persecuţie sau confiscare
– pentru că ei ştiau că dacă aveau
să-şi piardă dragostea dintâi pentru
Hristos, urmau să-şi piardă eficienţa
ca martori ai Săi înaintea lumii şi
utilitatea lor faţă de Domnul.
Primele două capitole din Apocalipsa sunt centrate pe Hristos,
pentru că ele sunt cuvintele lui Isus.
Aţi primit vreodată o scrisoare de
la Isus? Dacă s-ar întâmpla vreodată
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să primiţi una în cutia poştală, aţi
deschide-o cu siguranţă şi aţi citi-o.
În acest pasaj al Scripturii, Isus scrie
scrisori către bisericile din Asia.

Biserica din Efes
Biserica primară, reprezentată
de credincioşii din Efes, aveau o
dragoste puternică la început şi
perseveraseră în credinţă (Apocalipsa 2:2, 3). Ei suferiseră pentru
numele lui Hristos şi nu obosiseră
spiritual. Biserica suferise şi atacul
profeţilor falşi şi al învăţătorilor
falşi care au încercat să se infiltreze
printre credincioşi. Ei au eliminat
aceste învăţături false cu elan.
Când S-a adresat acestei biserici,
Isus i-a lăudat pentru multe calităţi
extraordinare (versetele 1-3). Biserica era ascultătoare, plină de energie, neobosită şi susţinea doctrina
sănătoasă, totuşi îi lipsea ceva. Poate
că merseseră prea departe în dezrădăcinarea ereziei; cumva, în biserică
exista o problemă spirituală descrisă
ca părăsire a dragostei dintâi (versetul 4). În timp ce curăţia doctrinală
este importantă pentru credinţa şi
stabilitatea noastră spirituală, sub
nici o formă aceasta nu trebuie să
ducă la o viaţă lipsită de dragoste
sau la o religie formală. Indiferent
de celelalte calităţi admirabile, fără
dragoste, sufletul este uscat şi gol.
Atunci Domnul i-a încurajat
pe aceşti credincioşi să se pocăiască
şi să-și aducă „aminte … de unde
ai căzut.” (Versetul 5). Credincioşii
aveau fapte bune, însă nu mai aveau
aceeaşi dragoste unii faţă de alţii şi
faţă de Isus aşa cum fusese la început.
Aminteşte-ţi de înălţimea de la care
ai căzut! Pocăieşte-te şi fă lucrurile pe
care le-ai făcut la început.

Cei trei paşi ai lui Isus
spre redobândirea
dragostei voastre dintâi
Aminteşte-ţi de starea ta de
la început (opreşte-te şi revocă
dragostea ta din trecut; înţelege-ţi

poziţia actuală şi compar-o cu cea
de odinioară).
Pocăieşte-te (schimbă-ţi direcţia, nu mai face lucrurile negative).
Fă lucrurile pe care le făceai la
început (fă lucrurile pozitive; pocăinţa nu înseamnă doar întoarcerea
de la ce este greşit, ci şi facerea a
ceea ce este drept).
Pocăinţa nu ne face doar să ne
oprim din a mai îndeplini lucrurile
rele, ci ne face să învăţăm să îndeplinim lucrurile bune (Isaia 1:16, 17).
Roada pocăinţei (Matei 3:8) trebuie
să apară. „Pocăinţa include părerea
de rău pentru păcat şi întoarcerea de
la el… [Păcătosul] vede dragostea lui
Dumnezeu, frumuseţea sfinţeniei,
bucuria curăţiei; el doreşte fierbinte
să fie curăţit şi să fie restaurat în
comuniune cu Cerul.”1
Ce era această „dragoste dintâi”
pe care a părăsit-o biserica din Efes?
Pentru a răspunde la această întrebare
trebuie să mergem înapoi la Faptele
Apostolilor capitolul 19 şi să aruncăm o privire asupra timpului când
evanghelia lui Isus Hristos a ajuns
pentru prima dată în cetatea Efes.

Vestea cea Bună şi
urmarea auzirii ei
Când privim la acest pasaj,
citim despre minunile extraordinare pe care le făcea Dumnezeu
prin apostolul Pavel acolo. Biblia
spune că atunci când s-a răspândit
vestea despre lucrurile minunate pe care le făcea Dumnezeu, şi
despre evanghelia lui Isus pe care
o predica Pavel „i-a apucat frica pe
toţi [iudeii, grecii şi cei care locuiau în Efes]: şi Numele Domnului
Isus era proslăvit. Mulţi din cei ce
crezuseră, veneau să mărturisească
şi să spună ce făcuseră. Şi unii din
cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus
cărţile şi le-au ars înaintea tuturor:
preţul lor s-a socotit la cincizeci de
mii de arginţi. Cu atâta putere se
răspândea şi se întărea Cuvântul
Domnului.” (versetele 17-20).
Aceşti efeseni Îl iubeau pe Isus
datorită harului Său mântuitor.
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Dragostea lor faţă de El a crescut şi
i-a făcut în stare să renunţe de bună
voie la căile lor anterioare. Fără magii!
Fără practici oculte! Fără vrăjitorii! De
atunci înainte, ei şi-au aşezat dragostea lor deplină şi încrederea în Isus
şi numai în El. Reflectând adevărata
dragoste pentru El, ei au aruncat toate
celelalte lucruri şi s-au încrezut şi au
depins numai de El. Ei şi-au încredinţa viaţa lor Lui şi i-au servit, făcând
din El obiectul suprem al dragostei lor.
În felul acesta au câştigat victoria.
Acest secret al biruinţei le-a dat
puterea să fie martori eficienţi pentru
Hristos într-un mod uimitor. „Pentru
că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă
biruinţa asupra lumii este credinţa
noastră. Cine este cel ce a biruit
lumea, dacă nu cel ce crede că Isus
este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:4,
5). „Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.” (Ioan 1:12).

Împuterniciţi să fie martori
Hristos a deschis mintea ucenicilor Săi faţă de chestiunile biblice
referitoare la moartea şi învierea Sa, în
timp ce le-a dat misiunea să vestească
iertarea de păcate tuturor popoarelor.
Atunci El a zis: „Voi sunteţi martori
ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite
peste voi făgăduinţa Tatălui Meu;
dar rămâneţi în cetate până veţi fi
îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca
24:48, 49). Descrierea făcută de Ioan a
aceleaşi întâlniri cuprinde porunca lui
Hristos: „Cum M-a trimis pe Mine
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.’ După
aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis:
‚Luaţi Duh Sfânt!’” (Ioan 20:21, 22).

Două lucruri apar
inseparabile
Există o legătură între misiunea
de a mărturisi tuturor popoarelor şi
botezul cu Duhul Sfânt promis ca
să dea putere credincioşilor pentru
o astfel de misiune. Ea ne dă asigurarea că suntem copiii Săi. Obiec-

25

tivul mărturisirii are o exprimare
interioară şi exterioară, asemenea
celor două feţe ale unei monede.
Mărturia spune: „Un singur
interes domina; un singur subiect
de imitare le înghiţise pe toate
celelalte. Ambiţia credincioşilor era
aceea de a da pe faţă asemănarea
cu caracterul lui Hristos şi a lucra
pentru extinderea împărăţiei Sale.”2
A fi martor pentru toate naţiunile înseamnă atât descoperirea caracterului lui Hristos cât
şi convingerea pentru împărăţie.
Realizarea acestor două sarcini este
motivul pentru care a revărsat Isus
Duhul Său asupra bisericii timpurii,
şi acesta este motivul pentru care
avem nevoie de un botez înnoit al
Duhului Sfânt astăzi.

O predică fără cuvinte
Nu numai prin predicarea
adevărului şi distribuirea de literatură mărturisim noi în favoarea lui
Dumnezeu. Să nu uităm că o viaţă
asemenea celei a lui Hristos este cel
mai puternic argument ce poate fi
înaintat în favoarea creştinismului,
în timp ce un caracter ieftin, necreştin, aduce mai multă vătămare în
lume decât caracterul celui lumesc.
Nici toate cărţile scrise nu pot avea
efectul unei vieţi sfinte. Oamenii vor
crede, nu ceea ce predică pastorul ci
ceea ce trăieşte biserica. Prea adesea
influenţa unei predici de la amvon
este neutralizată prin predica vestită
de vieţile celor care pretind că sunt
apărătorii adevărului.
„Atunci când ia în stăpânire inima, Duhul lui Dumnezeu transformă
viaţa. Gândurile păcătoase sunt îndepărtate, faptele rele sunt abandonate;
dragostea, umilinţa şi pacea iau locul
mâniei, invidiei şi discordiei. Bucuria
ia locul tristeţii, iar înfăţişarea feţei
reflectă lumina cerului. Nimeni nu
vede mâna care ridică povara, nici nu
vede lumina coborând din curţile de
sus. Binecuvântarea vine atunci când
sufletul credincios se predă lui Dumnezeu. Atunci acea putere pe care nici
un ochi omenesc nu o poate vedea
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creează o nouă fiinţă după chipul lui
Dumnezeu.”3
„Puterea măreaţă a Duhului
Sfânt lucrează o transformare completă în caracterul fiinţei umane şi o
face o făptură nouă în Isus Hristos.
Când omul este umplut de Duhul,
cu cât este mai aspru încercat, cu
atât mai clar dovedeşte el că este un
reprezentant al lui Hristos.
Pacea care locuieşte în suflet se
vede pe faţă. Cuvintele şi acţiunile
exprimă dragostea Mântuitorului.
Nu există nici o luptă pentru locul
cel mai de seamă. Eul este abandonat. Numele lui Isus este scris pe
tot ce se spune şi se face.”4
O viaţă nobilă este cea mai
puternică predică în favoarea
creştinismului. Duhul lui Hristos
ne transformă din interior după
chipul Său. Prin faptul că Duhul se
află în interior, biserica lui Hristos
va influenţa lumea în favoarea lui
Dumnezeu. Un caracter asemenea
lui Hristos va duce la o misiune
asemenea lui Hristos ca să pregătească lumea pentru întoarcerea Sa.
Atunci vom vedea zilnic o creştere.

Ştirea blitz din vremurile
apostolice
„Împărtăşirea din Duhul înseamnă împărtăşirea din viaţa lui
Hristos. Aceasta insuflă primitorului atributele lui Hristos.”5
Prima predică a lui Petru din
Ziua Cincizecimii a convins 3.000
de suflete. (Faptele Apostolilor
2:41). O a doua predică apostolică
a adus 5.000 de suflete la Hristos!
(Faptele Apostolilor 2:47). Semne
şi minuni îi însoţeau pe cei credincioşi şi „mulţimi de bărbaţi şi femei”
se adăugau mereu la numărul lor
(Faptele Apostolilor 5:17), chiar
până acolo că preoţi, poate foştii lor
vrăjmaşi, deveneau „ascultători întru
credinţă.” (Faptele Apostolilor 6:7).
„Astăzi, Dumnezeu va înzestra
pe bărbaţi şi femei cu putere de
sus, aşa cum le-a dat putere şi celor
care în Ziua Cincizecimii au auzit
cuvântul mântuirii. Chiar în acest

ceas, Duhul Său şi harul Său sunt
gata pentru toţi cei care au nevoie şi
care Îl cred pe cuvânt.
Observaţi că numai după ce
ucenicii au ajuns în unitate desăvârşită, când nu se mai certau pentru
locul de frunte, a fost revărsat Duhul. Ei erau un singur gând. Toate
diferenţele fuseseră date laoparte.
Iar mărturia care se dădea despre
ei după ce fusese dat Duhul este
aceeaşi. Observaţi cuvântul: ‚Mulţimea celor care credeau erau o inimă
şi-un suflet’ (Faptele Apostolilor
4:32). Spiritul Celui care a murit ca
păcătoşii să trăiască anima întreaga
adunare de credincioşi.
Ucenicii nu au cerut o binecuvântare pentru ei înşişi. Ei purtau
povara sufletelor. Evanghelia trebuia
dusă până la marginile pământului,
şi pretindeau înzestrarea cu puterea
făgăduită de Hristos. Atunci a fost
revărsat Duhul Sfânt, şi mii se converteau într-o zi. Aşa să fie şi acum.”6
Cu un astfel de spirit şi o astfel
de motivaţie a creştinilor timpurii,
evanghelia a fost predicată „tuturor
făpturilor de sub ceruri” (Coloseni
1:23). Ce mărturie puternică! Spiritul lui Hristos a animat întreaga
adunare, pentru că ei găsiseră
mărgăritarul de mare preţ. Eforturi
similare depuse astăzi vor produce
rezultate asemănătoare.

Ştirea blitz în vremea
noastră
Aceste scene se vor repeta cu o
şi mai mare putere. Ceea ce au trăit
creştinii timpurii în Ziua Cincizecimii a fost ploaia timpurie, însă ploaia târzie va fi şi mai bogată. Duhul
aşteaptă cererea şi răspunsul nostru.
„Creştinii să pună deoparte
toate disensiunile şi să se predea
lui Dumnezeu pentru salvarea
celor pierduţi. Să ceară în credinţă
binecuvântarea făgăduită şi ea va
veni. Revărsarea Duhului în zilele
apostolilor a fost ‚ploaia timpurie’
iar rezultatul a fost glorios. Însă
ploaia târzie va fi mai abundentă.
Care este făgăduinţa făcută celor
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care trăiesc aceste zile de pe urmă?
„Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de
război plini de nădejde! O spun şi
astăzi că îţi voi întoarce îndoit!’ ‚Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de
primăvară! Domnul scoate fulgerele
şi vă trimite o ploaie îmbelşugată
pentru toată verdeaţa de pe câmp.’
(Zaharia 9:12; 10:1).
Hristos a declarat că influenţa
divină a Duhului urma să fie cu
urmaşii Săi până la sfârşit. Dar făgăduinţa nu este apreciată aşa cum ar
trebui; şi de aceea împlinirea ei nu se
vede aşa cum s-ar putea. Făgăduinţa
Duhului este o chestiune la care se
gândeşte puţin; iar rezultatul nu este
altceva decât ce ne putem aştepta –
secetă spirituală, întuneric spiritual,
declin şi moarte spirituală. Chestiunile minore ocupă atenţia iar puterea
divină de care este nevoie pentru
creştere şi prosperitate în biserică, şi
care aduce toate celelalte binecuvântări suita ei, lipseşte, deşi este oferită
în abundenţa ei nemărginită.
Nu spuneţi: Îl voi lăuda pe
Domnul atunci când Duhul Sfânt
va fi revărsat asupra noastră. De
unde ştii când este revărsat Duhul
Sfânt, dacă nu umbli în lumină zi
de zi? Trebuie să mergi să-ţi îndeplineşti datoriile, să înaintezi pas cu
pas în conformitate cu sfatul Domnului, şi vei vedea că ai lumină, pace
şi bucurie şi vei cânta în inima ta
Domnului. În felul acesta poporul
lui Dumnezeu amestecă laudele lor
cu cele ale oştirilor cereşti, şi cântă
cântări de mulţumire împreună cu
îngerii lui Dumnezeu.”8
„Dragostea nu este un simplu impuls, o emoţie trecătoare,
care depinde de împrejurări; ci un
principiu viu, o putere permanentă. Sufletul este hrănit de torenţii
dragostei pure care curge din inima
lui Hristos asemenea unui izvor
care nu seacă niciodată. O, cât este
de înviorată această inimă, cât de
înnobilate îi sunt motivele, cât de
profunde au devenit afecţiunile prin
această comuniune! Sub educaţia şi
disciplina Duhului Sfânt, copiii lui
Dumnezeu se iubesc cu sinceritate

şi natural – ‚fără parţialitate
şi fără ipocrizie’ (Iacov 3:17).
Şi aceasta pentru că inima
este plină de dragoste faţă de
Isus. Afecţiunea noastră faţă
de ceilalţi izvorăşte din relaţia
noastră comună cu Dumnezeu. Suntem o familie, şi
ne iubim aşa cum ne-a
iubit El.”9
„Înaintea poporului
lui Dumnezeu se află o
lucrare puternică, o lucrare ce
trebuie să devină din ce în ce mai
proeminentă. Eforturile noastre în
domeniul misionar trebuie să se extindă mult. Înainte de a doua venire
a Domnului Isus Hristos, trebuie să
se facă o lucrare mai hotărâtă decât
s-a făcut. Poporul lui Dumnezeu nu
trebuie să-și înceteze lucrarea până
când aceasta nu a cuprins întreaga
lume.”10
Puterea Duhului în zilele de pe
urmă o va întrece pe acea cunoscută
de biserica timpurie.11
Profeţia din Ioel 2 „a cunoscut
o împlinire parţială la revărsarea
Duhului în Ziua Cincizecimii; însă
va atinge împlinirea ei deplină prin
manifestarea harului divin care
va însoţi lucrarea de încheiere a
evangheliei.”12
Fără această experienţă, biserica nu va fi pregătită să avertizeze
lumea şi nu va fi gata pentru întoarcerea lui Hristos. Fără suflul lui
Dumnezeu, nu suntem decât nişte
copii împietriţi ai împrejurărilor.

Concluzie
„Domnul este mai binevoitor să
dea Duhul Sfânt celor care Îi slujesc decât sunt părinţii să dea daruri
bune copiilor lor. Fiecare lucrător
ar trebui să se roage lui Dumnezeu
pentru botezul zilnic cu Duhul
Sfânt. Grupe… ar trebui să se adune ca să ceară ajutor special.”13
Sunt mulţi care doresc să-i ajute
pe alţii, însă simt că nu au putere
spirituală sau lumină pe care să o dea
mai departe. Să-şi prezinte rugăciunile la tronul harului. Rugaţi-vă pentru
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Duhul Sfânt. Dumnezeu se află în
spatele fiecărei făgăduinţe pe care a
făcut-o. Cu Bibliile voastre în mână,
spuneţi: Am făcut aşa cum ai spus. Îţi
prezint făgăduinţa Ta: ‚Cereţi şi vi se
va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se
va deschide.’ (Matei 7:7)…
Când cu seriozitate şi intensitate
rostim o rugăciune în numele lui
Hristos, Dumnezeu Se angajează
cu aceeaşi intensitate că va răspunde rugăciunii noastre ‚nespus mai
mult decât cerem sau gândim noi’
(Efeseni 3:20).”14
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Gasind

dragostea noastra dintâi

Î
de B. Monteiro
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n prelegerile din
această Săptămână de Rugăciune,
am citit despre dragostea
curată, zeloasă care caracterizează biserica lui Dumnezeu –
şi rezultatele minunate care vin atunci
când cultivăm această dragoste.
Ca să rezumăm, să trecem în revistă încă o dată experienţa primilor
creştini. Ce a spus Isus despre ei? În
Apocalipsa 2:2, 3, El a avut cuvinte de laudă pentru calităţile lor de
caracter şi hotărârea lor de a ţine sus
standardul adevărului. El a continuat
spunând: „Dar ce am împotriva ta
este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.”
(versetul 4). Apoi a făcut apel la ei
ca să se pocăiască şi să se întoarcă
la faptele dintâi, care le ocupaseră
mintea şi energia. Dacă refuzau să
facă asta, El avea să le mute sfeşnicul (responsabilitatea de a fi sursa
luminii spirituale către lume) şi, din
vina lor, va încredinţa acest privilegiu altora. El a arătat clar şi că nu Se
adresa păcătoşilor pe faţă. El făcea
apel la oameni care erau fermi în
adevăr, care nutreau o doctrină sănătoasă, împotrivindu-se mereu răului.
Hristos i-a lăudat pentru ura lor
faţă de faptele Nicolaiţilor (care au
abandonat legea lui Dumnezeu), şi
a încheiat cu o făgăduinţă a binecuvântării veşnice pentru cei care aveau
să biruiască. (Versetele 5-7).

Ce s-a întâmplat cu trupul
curat al lui Hristos?
„Răceala s-a furişat în biserică.
S-au ivit diferenţe nevrednice de a fi
luate în seamă, iar ochii credincioşilor
au fost întorşi ca să nu mai privească
la Isus, autorul şi desăvârşitorul credinţei lor. Dragostea lor unii faţă de
alţii a început să slăbească. Mulţimile
care ar fi putut fi convinse şi convertite printr-o practicare credincioasă a
adevărului au rămas neavertizate.”1

De ce?
„Primii creştini au început să
caute defecte unii la alţii. Insistând
asupra greşelilor, încurajând suspiciunea şi îndoiala, dând frâu liber criticii
aspre, ei L-au pierdut din vedere pe
Mântuitorul şi dragostea pe care El
o dăduse pe faţă pentru păcătoşi. Ei
au devenit mai stricţi cu privire la
ceremoniile exterioare, mai scrupuloşi
cu privire la teoria credinţei şi mai
aspri în critica lor. În zelul lor de a-i
condamna pe alţii, ei s-au rătăcit.
Au uitat lecţia dragostei frăţeşti pe
care o predase Hristos. Şi, cel mai
trist dintre toate, nu-şi dădeau seama
de pierderea lor. Ei nu au înţeles că
fericirea şi bucuria dispăreau din viaţa
lor, şi că în curând aveau să umble
în întuneric, excluzând dragostea lui
Hristos din inimă.”2
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Care au fost cauzele şi
simptomele acestei boli?

să găsim greşeli şi să fim plini de
bănuieli rele. [Iacov 3:15-18 citat]”4

Aţi observat ce cauzase această
pierdere a dragostei dintâi? Lipsea
zelul misionar. De ce? Ce a înghiţit
cele mai bune energii ale credincioşilor? În loc de a privi la Hristos
şi de a duce solia la sufletele din
întuneric, ei s-au concentrat asupra
criticării altora.
Este aceasta o capcană şi în
zilele noastre – şi cum putem şti
dacă ajungem pradă ei? Să o cităm
pe serva Domnului:
„Dumnezeu mi-a porunci să
spun acestui popor: ‘V-ați pierdut
dragostea dintâi. Aţi lăsat multe
câmpuri nelucrate şi totuşi păreţi să
vă simţiţi foarte comod.’”3
Să ne trezim acum şi să înfruntăm realitatea. Gândiţi-vă: dacă sunt
lăsate nelucrate câmpurile, dacă
ţările sunt neavertizate, dacă statele,
provinciile, judeţele, oraşele mari şi
mici, satele şi cartierele sunt încă
în întuneric, acest lucru ar trebui
să ridice un semn de avertizare în
mintea noastră. Nu ar trebui să ne
odihnim mulţumiţi cu o astfel de
stare a lucrurilor! Ce am făcut? Ce
ne face să fim atât de distraşi de la
sarcina noastră imediată? Au fost
grijile acestei vieţi – lupta constantă
doar pentru a supravieţui în societatea de astăzi? Sau undeva, în adâncul
sufletului, în unele cazuri, poate că
am fost măcinaţi de amărăciune
interioară împotriva altora – inclusiv
a unor credincioşi care poate că neau dezamăgit? Isus spune că de fapt
există o legătură – poate că nu ne
place să recunoaştem, însă experienţa dragostei dintâi se pierde dacă
privim la greşelile oamenilor şi nu la
virtuţile lui Hristos.
„Nu împotrivirea lumii ne pune
cel mai mult în pericol; răul nutrit în
inimile pretinşilor creştini produce
cel mai dureros dezastru şi ţine cel
mai mult în loc progresul cauzei
lui Dumnezeu. Nu există o cale
mai sigură pentru slăbirea noastră
în lucrurile spirituale decât să fim
invidioşi, suspicioşi unii cu alţii, gata

Ce putem face legat
de această problemă?
Ca să ne întoarcem pe cale,
trebuie făcuţi anumiţi paşi. Reconstituind paşii noştri, vom vedea
că dragostea noastră dintâi va fi
recâştigată prin:
1. Privirea la Isus şi nu
la oameni.
2. Aprecierea profundă
a dragostei iertătoare
a lui Dumnezeu faţă
de mine, un păcătos.
3. Acceptarea acelei dragoste
şi iertarea celor care
mi-au greşit.
4. Radiind acea dragoste
către alţii.
Da, această dragoste abundentă
radiază atunci când este oferită
altora – inclusiv cazurilor aparent
fără speranţă – ceea ce putem numi
„prezumţia de nevinovăţie”. Ar trebui să-i tratăm pe oameni ca şi cum
ar fi inocenţi, dacă nu sunt dovediţi
vinovaţi de păcat pe faţă. Aceasta
înseamnă: nici o bănuială rea referitoare la motivaţiile oamenilor, nici
un moment irosit în critică meschină. Înseamnă să ni-i imaginăm pozitiv chiar şi pe acei fii ai lui Iacov,
care l-au vândut pe fratele lor Iosif
ca rob, cum că într-o zi vor deveni
patriarhi convertiţi ai adevărului
prezent. Înseamnă a avea încredere
nu în ceea ce pot face oamenii, ci
în ceea ce poate face Hristos în şi
prin ei când se predau Lui, şi când
ne rugăm pentru ei. Scopul nostru
al tuturor este să reflectăm chipul
lui Isus pe deplin şi, în iubire, să ne
înălţăm unii pe alţii în rugăciune şi
în standardele adevărului, lucrând
împreună pentru salvarea de suflete.
Doar imaginaţi-vă scena minunată:
„În Ziua Cincizecimii, martorii lui Hristos au vestit adevărul,
spunând oamenilor despre vestea
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minunată a mântuirii prin Hristos…
Fiecare creştin vedea în fratele lui
asemănarea divină a bunătăţii şi
dragostei… Spiritul lui Hristos
anima întreaga adunare; pentru că ei
găsiseră mărgăritarul de mare preţ.”5
Când fiecare creştin „vedea în
fratele lui asemănarea divină a bunăvoinţei şi dragostei”, înseamnă că toţi
aveau un caracter fără cusur? În acel
punct din istorie, nu neapărat – ei nu
deţineau încă deplinătatea luminii de
amiază (Proverbele 4:18) care străluceşte în generaţia noastră. Atunci, ce
le-a creat o astfel de impresie bună şi
favorabilă despre ceilalţi?
Există un vechi proverb: „Frumuseţea zace în ochii privitorului.” Indiferent de direcţia în care
alegem să privim, tindem să vedem
ceea ce căutăm în mod special. Aşa
că, dacă nu suntem atât de grabnici
în a insista asupra lucrurilor pe care
să le criticăm, putem fi cu adevărat
printre cei care „acoperă totul, crede
totul, nădăjduieşte totul, suferă totul” (1 Corinteni 13:7). „Mai presus
de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea
acoperă o sumedenie de păcate.” (1
Petru 4:8). „Ura stârneşte certuri,
dar dragostea acoperă toate greşelile.” (Proverbele 10:12). „În smerenie, fiecare să privească pe altul mai
presus de el însuşi.” (Filipeni 2:3).

Este dragostea mea consecventă?
Pe parcursul acestei Săptămâni
de Rugăciune, am citit mult despre
nevoia de a exercita dragoste faţă de
Hristos şi faţă de alţii, atât în familia
bisericii cât şi în familia mai mare
a lumii. Poate că avem o dorinţă
sinceră să-L urmăm pe Domnul
în această privinţă şi poate credem
că ne descurcăm destul de bine în
ce priveşte atingerea acestei ţinte.
Totuşi, este important să reţinem că
„inima este nespus de înşelătoare şi
deznădăjduit de rea: cine poate să o
cunoască?” (Ieremia 17:9). Înşelătoare? Inima cui? Sigur că a altcuiva,
nu? Nu, se referă la toate inimile
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omeneşti. A mea. A ta. Este nevoie
de o cercetare reală şi personală a
inimii, ca să vedem dacă în ea domneşte sau nu dragostea lui Hristos.

de critici încât ei se simt mici de
tot, fără speranţă şi plini de ruşine?
Este aceasta metoda lui Dumnezeu prin care să-i readucem să aibă
chipul Său? Nu!
Uneori pare că o persoană
Câteva gânduri la care să imperfectă
nu poate face niciodată
medităm serios
ceva bun. Orice ar face, indiferent
de felul în care este făcut, pare că
Să ne oprim şi să cumpănim
a făcut ceva rău sau într-un mod
puţin: Ne bucurăm uneori de
greşit. Ai dat vreodată pe faţă o astprogresul spiritual al unui prieten
fel de atitudine faţă de cineva? Ai
favorit sau al unui suflet nou intere- putea fi surprins – nu te încrede în
sat de adevăr, şi totuşi dispreţuim pe propriul tău răspuns dat la această
altcineva care este mai aproape de
întrebare – mergi la Dumnezeu în
casă – poate chiar pe un alt credinascuns şi întreabă-L! Atunci, dacă
cios? Nu este bine să facem astfel. În Duhul Sfânt te impresionează că
loc de a fi atât de parţială, adevărata
aşa stau lucrurile, ce plănuieşti să
„dragoste dintâi” este transparentă şi faci în legătură cu aceasta? Nu ar
generoasă – nu face favoritisme; nu
fi potrivit să te rogi pentru şi cu
este influenţată de vechi ranchiune,
acea persoană defectuoasă pe care
dezamăgiri, prejudecăţi sau rivalitate. poate nu o ai la inimă – şi să-ţi ceri
Suntem destul de atenţi ca să ştim
iertare pentru atitudinea aspră pe
dacă suntem consecvenţi în felul în
care ai dat-o pe faţă? Dispreţul sau
care gândim despre alţii sau nu?
desconsiderarea nu poate fi ascunsă
„Nu tăiaţi mâinile nimănui. Am cu uşurinţă. Este de obicei uşor de
citit odată despre un om care era
observat, aşa încât persoana respecsă se înece şi care făcea eforturi
tivă poate este conştientă de felul
disperate ca să ajungă la o barcă din cum simţi şi poate a fost rănită –
apropierea lui. Însă barca era plină, chiar mai mult decât îţi dai seama.
şi când s-a prins de marginea ei, cei Ar fi de asemenea drept să te scuzi
din barcă i-au tăiat mâinile. Atunci şi înaintea celor care au văzut şi
el a apucat barca cu cealaltă mână,
a căror minte a fost probabil deja
şi şi acea mână a fost tăiată. Atunci otrăvită de răul făcut de tratamenel s-a apucat cu dinţii, iar cei din
tul tău aplicat acestei persoane.
barcă s-au îndurat de el şi l-au
Nu am aruncat uneori un cuvânt
ridicat în barcă. Dar cât de bine ar
la întâmplare aici şi acolo, care a păfi fost dacă ei l-ar fi ajutat înainte
tat reputaţia unui tovarăş de credinţă
ca să-i taie ambele mâini!
– în special când ştiam că aveam un
Fraţii mei, nu tăiaţi un om în
auditoriu împreună simţitor care
bucăţi înainte să faceţi ceva ca să-l
avea să înţeleagă atitudinea noastră
ajutaţi. Dumnezeu doreşte ca noi să negativă şi probabil să fie de acord
avem inimi miloase. Doreşte ca noi cu noi? Acest lucru l-ar face o haită
să avem raţiune şi judecată şi sfinţi- de câini unui animal slab sau bolnav,
rea Duhului Său. El vorbeşte serios fie el chiar unui membru al haitei
cu noi. Noi nu suntem decât copila- lor. Câinii au uneori capacitatea de a
şii Săi, şi ar trebui să învăţăm mereu stârni un spirit ostil, de turmă, care
de la El. Nu staţi în calea altora. Nu poate fi lipsit de raţiune. Însă un astvă pierdeţi dragostea dintâi. Se poa- fel de comportament nu se potriveşte să aveţi cunoştinţă şi inteligenţă
te creştinilor! Numai Dumnezeu ştie
multă, dar dacă lipseşte dragostea
câte suflete au fost atrase la adevăr
lui Hristos, nu sunteţi pregătiţi să
datorită frumuseţii sale, numai ca să
intraţi în cer.”6
fie atrase de la religia organizată din
Sigur că nici voi şi nici eu nu
cauza atitudinilor crude – atitudini
am fost niciodată ca acei oameni
care s-au răspândit ca focul sălbatic,
din barcă, nu-i aşa? Poate că nu
când este mai uşor să ne alăturăm
literal. Însă în procesul de presucelor care necăjesc o persoană decât
pusă intenţie de a-i ajuta pe alţii să să o apărăm de critica aspră, nedezvolte desăvârşirea de caracter,
dreaptă sau exagerată.
nu privim la ei uneori cu ochi atât
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Nu amânaţi şi rezolvaţi această
problemă! Dacă există în mijlocul
vostru, nu lăsaţi să treacă această
Săptămână de Rugăciune fără să
rezolvaţi problema – dacă este potrivit, chiar înainte de a merge acasă
de la această adunare! Chemarea
glasului Duhului Sfânt la inima ta
poate că nu va mai fi auzită la fel de
bine şi mâine. Timpul pentru împăcare este aici şi acum.

Dar dacă cel rănit
sunt eu?
„Ar trebui să ne ocupăm locul
nostru potrivit în pocăinţă umilă la
picioarele crucii. Putem învăţa lecţiile blândeţii şi ale umilinţei minţii
când urcăm pe Muntele Calvarului
şi, privind la cruce, Îl vedem pe
Mântuitorul în agonie, pe Fiul lui
Dumnezeu pe moarte, dreptul pentru cel nedrept. Priviţi-L pe Acela
care putea strânge legiuni de îngeri
în ajutorul Său printr-un singur
cuvânt, subiect al batjocorii şi amuzamentului, al ocării şi urii. El S-a
dat pe Sine ca jertfă pentru păcat.
Când a fost ocărât, nu a ameninţat;
când a fost acuzat pe nedrept, nu
Şi-a deschis gura. El se roagă pe
cruce pentru ucigaşii Săi. El moare
pentru ei. Plăteşte un preţ infinit
pentru fiecare dintre ei. Nu doreşte
să-l piardă pe nici unul din cei pe
care i-a cumpărat cu un preţ atât de
mare. Se lasă lovit, batjocorit, fără
murmur. Iar această victimă care nu
se plânge este Fiul lui Dumnezeu.
Tronul Său este din veşnicie, iar
împărăţia Sa nu va avea sfârşit…
Priviţi, o, priviţi la crucea de pe
Calvar; priviţi la Victima regală suferind în locul vostru şi fiţi înţelepţi
cât timp aveţi ocazia, şi căutați acum
izvorul vieţii şi al adevăratei fericiri.
Veniţi, voi care vă plângeţi şi murmuraţi din cauza micilor inconvenienţe şi puţinelor încercări pe care
trebuie să le purtaţi în această viaţă.
Priviţi la Isus, autorul şi desăvârşitorul credinţei voastre. El S-a întors de
la tronul Său regal, rangul Său înalt,
a pus deoparte haina S-a regală şi a
îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitate. De dragul nostru, El a devenit
sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Sa
să devenim bogaţi.
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Fiul lui Dumnezeu a fost respins şi dispreţuit de dragul nostru.
Puteţi ca, având o imagine clară a
crucii privind cu ochiul credinţei
suferinţele lui Hristos, să vă spuneţi
povestea durerii, și a încercărilor
voastre? Puteţi nutri răzbunare în
inimă împotriva vrăjmașilor voștri
în timp ce rugăciunea lui Hristos
vine de pe buzele Sale palide şi
tremurânde pentru ocărâtorii Săi,
ucigaşii Săi – ‚Tată, iartă-i; că nu
ştiu ce fac’ (Luca 23:34)?
Înaintea noastră se află lucrarea
de a ne supune mândria şi vanitatea, care caută un loc în inima
noastră, şi, prin pocăinţă şi credinţă,
să intrăm într-o conversaţie familiară şi sfântă cu Isus Hristos. Nu ar
trebui să ne dăm înapoi de la adâncimile umilinţei la care S-a supus
Fiul lui Dumnezeu ca să ne ridice
din degradarea şi sclavia păcatului
la un loc la dreapta sa. Trebuie să ne
lepădăm de eu şi să luptăm continuu împotriva mândriei. Trebuie să
ne ascundem eul în Isus Hristos, şi
lăsaţi-l să apară în conversaţia noastră şi caracterul nostru ca Cel întru
totul Minunat, şi cel mai mare între
zece mii. Vieţile noastre, purtarea
noastră vor mărturisi despre cât
de mult Îl preţuim pe Hristos, şi
mântuirea pe care El a îndeplinit-o
pentru noi cu un astfel de preţ plătit de El. Când privim constant la
Cel pe care L-au străpuns păcatele
noastre și L-au împovărat păcatele
noastre, vom dobândi putere ca să
fim asemenea Lui.”7

Ce să fac cu bârfa?
„Dacă se pronunţă un cuvânt
care aduce prejudicii caracterului
unui prieten sau frate, nu încuraja
niciodată această vorbire de rău;
pentru că aceasta este lucrarea vrăjmaşului. Amintiţi-i vorbitorului că
în cuvântul lui Dumnezeu se interzice acest fel de conversaţie. Trebuie
să ne golim inima de tot ce pângăreşte templul sufletului, ca Hristos
să locuiască în ea. Răscumpărătorul
ne-a spus cum putem să-L descoperim lumii. Dacă nutrim Spiritul
Său, dacă manifestăm dragostea Sa
faţă de alţii, dacă păzim interesele
unii altora, dacă suntem amabili,

răbdători, iertători, roadele pe care
le aducem vor dovedi lumii că suntem copiii lui Dumnezeu. Unitatea
din biserică îi face în stare pe creştini să exercite o influenţă puternică
asupra necredincioşilor…
Fiecare inimă are propriile ei
dureri şi dezamăgiri, şi ar trebui să
căutăm să uşurăm poverile unii altora manifestând dragostea lui Isus
faţă de cei din jurul nostru. Dacă
conversaţiile noastre ar fi despre cer
şi lucrurile cereşti, în curând vorbirea de rău ar înceta să mai reprezinte o atracţie pentru noi…
În loc de a găsi greşeli la alţii,
să fim critici cu noi înşine. Toţi ar
trebui să întrebe: Este inima mea
dreaptă înaintea lui Dumnezeu?
Îl glorific pe Tatăl ceresc? Dacă
nutriţi un spirit greşit, alungaţi-l
din suflet. Stârpiţi din inimă tot ce
pângăreşte. Smulgeţi orice rădăcină de amărăciune, ca nu cumva
alţii să se contamineze de influenţa
dăunătoare. Nu lăsaţi nici o plantă
otrăvitoare să rămână în solul inimii voastre. Scoateţi-o din rădăcină
chiar în acest ceas şi cultivaţi în
locul ei planta dragostei. Păstraţi-L
pe Isus în templul sufletului.”8
„Să nu lăsaţi ca în biserică să
existe diferenţe sau disensiuni. Toţi
să meargă la lucru şi să-l ajute pe
cel ce are nevoie de ajutor. Există o
cauză pentru marea slăbiciune din
bisericile noastre, şi acea cauză este
greu de îndepărtat. Oamenii nu au
câtuşi de puţin prea multă voinţă, dar ea trebuie să fie pe deplin
sfinţită lui Dumnezeu. Ei trebuie să
cadă pe Stâncă şi să fie zdrobiţi.”9

Apoi?
„Primele fapte ale bisericii au
fost văzute atunci când credincioşii au căutat prietenii, rudele şi
cunoştinţele şi, cu inimile pline de
dragoste, le povesteau istoria a ceea
ce făcuse Isus pentru ei şi ce reprezentau ei pentru Isus…
Nu poate exista certare aspră sau
agitaţie, nici o autoritate arbitrară,
nici arătarea cu degetul şi vorbire
trufaşă; ci veniţi să lucraţi cu inimi
încălzite de dragoste pentru Isus
şi pentru sufletele preţioase pentru
care a murit El.”10
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O scenă glorioasă
„După coborârea Duhului Sfânt,
când ucenicii au plecat să proclame
un Mântuitor înviat, singura lor
dorinţă era salvarea de suflete. Ei se
bucurau în mireasma comuniunii cu
sfinţii. Ei erau plăcuţi, atenţi cu alţii,
jertfitori de sine, gata să facă orice
sacrificiu de dragul adevărului.”11
„Dumnezeu doreşte ca fiecare
suflet să se întoarcă la dragostea
dintâi. Doreşte ca toţi să aibă aurul
credinţei şi al dragostei, aşa încât să
poată scoată din tezaur ca să dea şi
altora care au nevoie.
Atunci credincioşii vor fi una în
inimă şi minte, iar Domnul va face
cuvântul Său puternic pe pământ.
Se va pătrunde în oraşe şi sate şi teritorii noi; biserica se va ridica şi va
lumina, pentru că lumina ei a venit,
pentru că slava Domnului a răsărit asupra ei. Noi convertiţi se vor
adăuga la biserici, iar cei care acum
pretind că sunt convertiţi, vor simţi
în inimile lor puterea transformatoarea a harului lui Hristos.”12
Dragi tovarăşi credincioşi, de ce
să nu vă prindeţi cu tărie de această
ocazie extraordinară ca să faceţi
parte din acţiune! Hristos a v-a invitat; El oferă puterea – tot ce cere
El este cooperarea noastră de bună
voie – şi o atitudine foarte umilă
unii faţă de alţii!
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Recâstigând
‘

dragostea dintâi

A

i pierdut-o, nu mai este?
Sau e plină de rugină?
Dragostea ta pentru oameni, zace-acum ‘necată-n tină?

E condiţie-a mântuirii,
Parte din al tău legat?
Da, şi mare-i trebuinţa, s-o găseşti ne-ntârziat!
O aveai, şi-acuma nu e,
Şi te-ntrebi ce-mprejurare,
A făcut-o să se piardă, când era aşa de mare…
Ca o ceaţă-ntunecată,
Peste tabără se-ntinde,
Molima indiferenței, ce de semeni ne cuprinde...
Să ne-abatem dar atenţia,
De la toţi şi de la toate,
Şi să ne-aţintim privirea, spre al nostru mare Frate!
Şi plecaţi noi lângă tronu-I,
Lacrimi să vărsăm la cruce,
Regăsind prima iubire, care înspre cer ne duce.
Oricât ar răcni dar leul,
Calea-ngustă s-o păşim,
La Hristos azi oi pierdute, să aducem, că-L iubim!
				

– B. Monteiro
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