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Un om, pastorul şi misiunea 
Un om se grăbea să urce scările unei capele, grăbindu-se spre 

uşile centrale. El îl întreabă pe uşier, care stătea de vorbă cu 
pastorul: “S-a terminat slujba?” Uşierul, care a înŃeles esenŃa 
predicii din acel Sabat, răspunde omului: “Domnule, serviciul divin 
s-a încheiat, dar slujba abia începe.”18  

Da, Săptămâna de Rugăciune s-a încheiat, dar slujba abia 
începe. Tu şi eu suntem chemaŃi să slujim Domnului cu hărnicie, să 
ne amintim că conducerea înseamnă a ne modela viaŃa după cea a 
lui Isus, să fim ca un soldat la minut, gata oricând pentru Hristos, 
să slujim celor în nevoie şi să-i învăŃăm pe alŃii să câştige suflete. 
Aceasta este misiunea noastră – să conducem cu răbdare, asemenea 
lui Isus şi aşa cum ar dori El ca toŃi conducătorii să o facă. “De 
aceea, fraŃilor, căutaŃi cu atât mai mult să vă întări Ńi chemarea şi 
alegerea voastră, căci dacă faceŃi lucrul acesta, nu veŃi aluneca 
niciodată.” 2 Petru 1:10. Amin. 

____________ 
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Introducere 
 

“Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: 
cine are darul prorociei, să-l întrebuinŃeze după măsura credinŃei 
lui. Cine este chemat la o slujbă, să se Ńină de slujba lui. Cine 
învaŃă pe alŃii, să se Ńină de învăŃătură. Cine îmbărbătează pe alŃii, 
să se Ńină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine 
cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă 
cu bucurie.” Romani 12:6-8. 

Apostolul Pavel ne aminteşte această listă în contextul lărgit al 
îndatoririlor practice care sunt recomandate credincioşilor pentru 
binecuvântarea tuturor şi în mod special pentru trupul lui Hristos: 
“…tot aşa şi noi, care suntem mulŃi, alcătuim un singur trup în 
Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” 
Versetul 5. 

Cele şapte daruri ale harului din lista de mai sus vin direct din 
rezerva Cerului. În general, ne gândim la un dar ca fiind ceva 
destinat celui ce îl primeşte, astfel părinŃilor le place să dea daruri 
copiilor lor pentru a-i face fericiŃi şi nu necesar ca aceştia să 
împartă darurile cu alŃii. Dar în Faptele Ap. 20:35, apostolul a spus 
prezbiterilor efeseni când s-a întâlnit cu ei pe drumul spre 
Ierusalim „că este mai ferice a da decât a primi”. Astfel, darurile 
primite în timpul acestei Săptămâni de Rugăciune se bazează pe 
marea bucurie şi pe darul dăruirii. Acestea sunt distribuite gratuit 
oamenilor pentru înaintarea bisericii lui Dumnezeu pe pământ, care 
este protejată şi înălŃată de Cer.  

Oamenii din întreaga lume ştiu despre daruri. În 2009 a fost 
publicată rezultatul unui sondaj pe 80 000 de oameni de afaceri din 
mai mult de 400 de companii de către organizaŃia Gallup în cartea 
intitulată: „Întâi rupe toate regulile” de Marcus Buckingham şi 
Curt Coffman. Aceşti autori au descoperit că prima cheie folosită 
de marii directori era „Selectat pentru talent.” Ei ştiau că „Oamenii 
nu se schimbă prea mult. Nu îŃi pierde timpul încercând să 
introduci ceea ce poate fi lăsat afară. Încearcă să scoŃi ceea ce a 
fost lăsat înăuntru. Aceasta este suficient.” Creşterea şi educaŃia 
unui om îl poate duce la neglijarea sau chiar abandonul celor mai 
mari abilităŃi ale sale. Marii directori caută să descopere calităŃile 
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“Unii au cerut insistent să mai rămână încă un an în acelaşi 
teritoriu şi adesea cererea le-a fost respectată. Ei au afirmat că au 
planuri pentru o lucrare mai mare decât cea făcută până atunci. 
Dar, la încheierea anului respectiv, starea lucrurilor a fost mai rea 
ca înainte. Dacă un pastor a fost necredincios faŃă de lucrarea lui, 
vă puteŃi aştepta că va repara greşelile rămânând în acelaşi loc?”15  

Am văzut că unii conducători par a avea ideea greşită că dacă 
biserica, Câmpul, Uniunea sau ConferinŃa Generală cheamă pe 
cineva să continue mulŃi ani într-o poziŃie de conducere, este greşit 
să refuzi chemarea. Aceasta pare să fi fost şi problema cu 
prezbiterul James White, soŃul Ellenei G. White. El a fost un 
conducător atât de talentat încât fraŃii săi au insistat ca el să 
slujească ca Preşedintele ConferinŃei Generale un timp îndelungat. 
Ea a scris despre aceasta: “SoŃul meu a purtat cea mai grea povară 
…. Aici a fost făcută greşeala de către fraŃii săi, că l-au îndemnat, 
şi de către el, că a consimŃit să rămână sub poverile şi 
responsabilităŃile pe care le purtase singur ani de zile. Ar fi trebuit 
să lase jos aceste poveri cu ani în urmă, şi acestea să fie împărŃite 
cu alŃi bărbaŃi aleşi să acŃioneze în numele poporului.”16  

Isus a fost cel mai mare învăŃător dintre toŃi. El nu S-a prins de 
funcŃie, nici nu a făcut totul Singur. El a fost aici pe pământ, în 
mod vizibil doar o foarte scurtă perioadă de timp, dar Şi-a educat 
urmaşii.17  

El a infiltrat speranŃă, curaj şi simŃământul slujirii în apostolii 
Săi care urmau să continue să conducă biserica creştină. El a spus 
ucenicilor: “Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, 
căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă 
Mă duc, vi-L voi trimite.” Ioan 16:7. 

Hristos a ştiut că trebuia să îi părăsească pe ucenicii Săi după 
ce misiunea Sa urma să fie îndeplinită. El ştia că trebuia să îi lase şi 
să îngăduie Duhului Sfânt să continue să slujească în locul Lui. 
Prin Duhul Sfânt, El urma să acorde darul conducerii cu grijă. 
Urma să educe noi conducători care să retrăiască viaŃa lui Isus în 
ei. Fiecare, la rândul lui şi asemenea lui Hristos urma să înveŃe că 
conducerea este pentru o perioadă. AdevăraŃii conducători îşi 
educă succesorii. Fiecare trebuie să conducă cu grijă, credincioşie 
şi sacrificiu. 
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Îndrumare – educarea altora pentru o perioadă 
Beatles, care au scuturat America ca o furtună cu muzica lor 

rock în anii 1960, au împrumutat unele versuri din Biblie, după 
cum o fac mulŃi din Hollywood şi au atins un succes financiar. În 
cântecul “Turn, Turn, Turn,” (Întoarce-te, Întoarce-te, Întoarce-te) 
ei pun în versuri cuvintele din Eclesiastul: “Toate îşi au vremea lor, 
şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.” Eclesiastul 3:1. 

Conducerea îşi are şi ea perioada ei. Conducătorii trebuie să 
înŃeleagă că poziŃia, influenŃa şi autoritatea sunt un împrumut. 
Averea, relaŃiile şi resursele sunt toate împrumutate lor pentru un 
timp limitat. Ştiind că nu sunt veşnici, ei trebuie să-i dezvolte pe 
alŃii să le ia locul. Ei sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu 
pentru a-i pregăti pe alŃii să ducă mai departe „după ce perioada lor 
de conducere s-a încheiat.”13 Ei trebuie să conducă cu un plan 
pentru un succesor. 

Moise a ştiut aceasta şi l-a educat pe Iosua. Asa a ştiut aceasta 
şi l-a educat pe Iosafat. Isus a ştiut aceasta şi a educat doisprezece 
apostoli. Pavel a ştiut aceasta şi i-a educat pe Timotei  şi Tit. Petru 
a ştiut aceasta şi l-a educat pe Marcu. Ioan a ştiut aceasta şi l-a 
educat pe Policarp. 

Ca părinŃi, trebuie să profităm de fiecare ocazie de a ne învăŃa 
copiii să devină părinŃi buni. Ca profesori, trebuie să profităm de 
fiecare ocazie pentru a încuraja tinerii să intre în câmpul de predare 
pentru a deveni buni profesori. Ca pastori, trebuie să inspirăm 
tinerii să urmeze chemarea lui Dumnezeu şi să devină pastori 
servitori. Ca mame, trebuie să ne educăm fetele să devină femei 
puternice, asemenea celor din Galilea care au slujit lui Isus.  

Sora White a fost întrebată o dată dacă era corect ca un 
preşedinte de Câmp bun să continue în aceeaşi poziŃie fără a fi vreo 
schimbare de conducere. “Am fost întrebată dacă nu este o greşeală 
ca preşedintele unei conferinŃe locale să fie mutat într-un teritoriu 
nou, în ciuda faptului că mulŃi dintre oamenii aflaŃi sub 
răspunderea lui nu doresc să renunŃe la el. Domnul a avut plăcerea 
de a-mi da lumină asupra acestei întrebări. Mi-a fost arătat că 
pastorii nu trebuie să fie menŃinuŃi în acelaşi district an după an şi 
că o conferinŃă nu trebuie să fie condusă multă vreme de acelaşi 
preşedinte. Schimbarea darurilor este pentru binele conferinŃelor şi 
al bisericilor noastre.”14 
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fiecărei persoane pentru a aduce beneficiu atât companiei, cât şi 
persoanei în cauză.  

Este important a se aplica acest concept şi în biserică. Copiii şi 
tinerii trebuie să fie ajutaŃi să-şi îmbunătăŃească talentele pe care li 
le-a dat Dumnezeu. Apoi va urma naşterea din nou, când Duhul 
Sfânt va fi dat într-o măsură mai mare şi va da din abundenŃă darul 
harului fiecărei persoane la fel de sigur cum e naşterea. Toate 
darurile trebuie luate aşa cum sunt şi „administrate” bine în cadrul 
bisericii.  

“FăgăduinŃa Duhului Sfânt nu este apreciată aşa cum ar trebui 
să fie. Împlinirea ei nu se realizează aşa cum ar fi putut să fie. 
Lipsa Duhului Sfânt este aceea care face ca lucrarea Evangheliei să 
fie atât de lipsită de putere. Cineva poate să aibă învăŃătură, talente, 
elocvenŃă şi orice alt dar natural sau dobândit; dar fără prezenŃa 
Duhului lui Dumnezeu, nici o inimă nu va fi atinsă, şi nici un 
păcătos nu va fi câştigat la Hristos. Pe de altă parte, dacă ei sunt 
legaŃi de Hristos şi dacă darurile Duhului Sfânt le sunt date, atunci, 
cei mai săraci şi cei mai neştiutori dintre ucenicii Săi, vor avea o 
putere care va câştiga inimile. Dumnezeu îi face canale prin care să 
se reverse cele mai înalte influenŃe asupra Universului.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 328. 

Cele şapte daruri ale harului din lista apostolului sunt similare 
cu lista darurilor spirituale din 1 Corinteni 12:4-10, la fel ca şi cu 
lista darurilor despre care Pavel spune că vine de la Hristos în 
Efeseni 4. Toate sunt date cu acelaşi scop – înaintarea împărăŃiei 
cereşti şi a bunăstării trupului lui Hristos ca toŃi să fie slujiŃi şi mai 
puternici împreună astfel încât să nu poată fi separaŃi niciodată. “ 
Tot aşa şi voi, … râvniŃi … în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.” 
“Pentru desăvârşirea sfinŃilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toŃi la unirea credinŃei 
şi a cunoştinŃei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la 
înălŃimea staturii plinătăŃii lui Hristos.” 1 Corinteni 14:12; Efeseni 
4:12,13. 

“Nu toŃi oamenii primesc aceleaşi daruri, dar fiecărui slujitor al 
lui Dumnezeu îi este făgăduit un dar al Duhului Sfânt…. 
Revărsarea Duhului Sfânt n-a avut loc decât atunci când ucenicii, 
prin credinŃă şi rugăciune, s-au predat pe deplin lucrării Sale. 
Atunci, într-un mod deosebit, bunurile cerului au fost încredinŃate 
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urmaşilor Domnului Hristos.” –Parabolele Domnului Hristos, 327. 
Pe măsură ce citim şi ne rugăm pentru darurile harului din 

această săptămână specială, mulŃumim pentru acest timp de pace în 
care putem să analizăm lucrurile spirituale şi medităm cu bucurie la 
darurile cereşti. Dar, să ne gândim şi în mod practic la acestea şi să 
ne minunăm de înŃelepciunea infinită care stă în spatele lor. În 
acelaşi timp, ar fi excelent ca fiecare persoană, în mod individual 
să-şi analizeze darul personal şi să caute cum să îl folosească cel 
mai bine pentru Hristos. Dumnezeu este credincios şi conduce 
bisericile locale şi structurile guvernamentale astfel încât să nu 
lipsească nici un talent. Este la latitudinea fiecărei persoane: “Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău şi cu toată puterea ta.” pentru ca darurile să îşi atingă 
potenŃialul maxim sub îndrumarea Duhului Sfânt. “Tot ce găseşte 
mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!…” Deuteronomul 6:5; 
Eclesiastul 9:10. 

ToŃi conducătorii şi slujbaşii bisericii sunt rugaŃi să pună la 
dispoziŃia membrilor aceste Prelegeri ale Săptămânii de Rugăciune, 
în special celor care nu se pot întruni în grupe şi să îşi ia timp să se 
roage cu ei. Prelegerile sunt disponibile şi pe diferite pagini de 
Internet: www.sda1844.org şi www.sda1888.org (Engleză, 
Spaniolă şi Franceză), www.asd1844.org (Spaniolă), şi 
www.reform-adventisten.net (Germană), pe lângă paginile din alte 
Ńări care le au afişate în limbile lor.  

Sabatul din 12 Decembrie, ultima zi a Săptămânii de 
Rugăciune, este o zi anuală de post şi rugăciune; toŃi fiind 
încurajaŃi să participe la întrunirile speciale de studiu, părtăşie, 
închinare, rugăciune şi laudă, ştiind că peste tot în lume 
credincioşii sunt uniŃi în inimă şi gând prin harul lui Hristos. 
Colecta anuală a Săptămânii de Rugăciune va fi strânsă pentru 
ConferinŃa Generală; acest fond este folosit pentru diferite planuri 
misionare. Vă rugăm daŃi cu generozitate, gândindu-vă că azi este 
cea mai potrivită zi pentru a dărui. 

Fie ca darurile lui Hristos să aibă putere în viaŃa voastră 
individuală şi în cea a bisericii spre slava, mărirea şi gloria lui 
Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus Hristos, Căruia I-a fost dată toată 
puterea. 

–FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală 
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Un student s-a plâns odată directorului unei şcoli din Filipine 
că toaleta nu este curată şi miroase urât. Directorul l-a ascultat şi 
l-a asigurat că acestea vor fi curate. Apoi, directorul a ieşit şi s-a 
dus la dormitoare, de unde a luat un mop şi o găleată cu apă şi 
detergent. Apoi şi-a ridicat mânecile şi a curăŃit pe jos în băi şi 
toalete şi a îndepărtat mirosul urât. Studentul care s-a plâns a văzut 
că directorul a făcut munca de curăŃitor şi a spus unui prieten: „Am 
crezut că directorul va chema femeia de serviciu, dar nu, a curăŃat 
el însuşi. M-a făcut să mă simt vinovat că nu am profitat de ocazie 
pentru a curăŃa baia.” 

Tot aşa a fost şi la Cina Domnului. Isus S-a ridicat, a luat un 
lighean, prosop şi apă şi S-a dezbrăcat de haine. A spălat picioarele 
murdare a 12 bărbaŃi maturi. Fiecare s-a simŃit ruşinat şi s-a 
întrebat de ce nu a luat el rolul unui serv în locul Conducătorului 
lor.  

După acest exemplu viu de conducător serv, Isus a dat 
urmaşilor Săi de-a lungul timpului o promisiune minunată, 
inspiratoare: “Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, 
va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai 
mari decât acestea….” Ioan 14:12. 

Ce lucrări a făcut Isus? Fapte de milă, slujire şi dragoste. El 
S-a întâlnit constant cu oamenii de toate categoriile şi i-a întrebat 
lucruri simple pentru a şti cum ar putea să îi ajute. 

Pe orbul Bartimeu, Isus l-a întrebat: “Ce vrei să-Ńi fac?” Marcu 
10:51. Paraliticului din Betesda, Isus i-a pus întrebarea: “Vrei să te 
faci sănătos?” Ioan 5:6. Acum, după două mii de ani, Isus vine la 
tine la sfârşitul acestei Săptămâni de Rugăciune şi îŃi pune aceeaşi 
întrebare: “ce vrei să îŃi fac? Vrei să te vindeci – fizic, mental, 
spiritual?” Isus doreşte să te binecuvânteze. Vrea să îŃi vindece 
îndoielile. Doreşte să îŃi garanteze o nouă viaŃă. Vrea să te 
servească şi să ploaie asupra ta pacea. 

Ca urmaşi ai lui Isus, fiecare conducător trebuie să caute să 
slujească nevoilor celor din casa, biserica, şcoala, afacerea, 
institutul sau comunitatea sa. El trebuie să se ridice, să slujească cu 
credincioşie pe cei din sfera proprie spre slava lui Dumnezeu. Iar în 
slujirea altora, le va da un exemplu de educaŃie copiilor, elevilor, 
enoriaşilor şi colaboratorilor săi că este o mai mare binecuvântare a 
sluji decât a fi slujit. 
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Nordul; bărbaŃi ale căror interese personale, deosebite, întocmai ca 
şi cele ale Mântuitorului nostru, sunt înghiŃite de unicul mare 
interes general pentru salvarea de suflete.”8  

“Servii lui Dumnezeu să fie pregătiŃi de acŃiune, gata oricând 
să meargă înainte, de îndată ce providenŃa divină deschide calea. 
Orice zăbavă din partea lor îi dă lui Satana timp să le pregătească 
înfrângerea”9  

“Pastorii merg acolo unde sunt trimişi, ei sunt oameni de 
sacrificiu, gata să se mute în orice clipă, pentru a face faŃă nevoilor. 
Ei sunt în mod necesar, şi în mare măsură, despărŃiŃi de familiile 
lor…. FraŃilor, nu căutaŃi să vedeŃi cât puteŃi lucra mai puŃin, 
pentru ca să ajungeŃi la standardul cel mai scăzut, ci alergaŃi după 
plinătatea lui Hristos, pentru ca să puteŃi face mult pentru El.”10  

“Lumea trebuie să fie avertizată. Nouă ne-a fost încredinŃată 
această lucrare. Trebuie să punem în practică adevărul cu orice 
preŃ. Trebuie să fim pregătiŃi de acŃiune în orice moment, lăsându-
ne pe noi înşine pe locul doi şi fiind gata să ne pierdem viaŃa, dacă 
e nevoie, pentru slujirea lui Dumnezeu. Avem de făcut o mare 
lucrare într-un timp scurt. Trebuie să ne înŃelegem misiunea şi să o 
împlinim cu loialitate. ToŃi cei care vor primi în final cununa 
biruinŃei au obŃinut dreptul de a fi îmbrăcaŃi cu neprihănirea lui 
Hristos.”11  
 
Conducerea – ca un serv conducător 

Unul dintre cei mai renumiŃi oameni de ştiinŃă şi gânditori ai 
secolului trecut a fost Albert Einstein, un profesor la Princeton care 
a câştigat premiul Nobel pentru fizică în 1921. Lui i se atribuie 
următoarea afirmaŃie: “Doar o viaŃă trăită în slujba altora merită 
trăită.”12 

Isus a fost cel mai mare dintre toŃi slujitorii, Marele Păstor şi 
un adevărat Pastor. Pe drumul către Ierihon, Isus a expus cel mai 
important rol al unui conducător, pastor, părinte sau învăŃător. El a 
spus: “şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie robul 
tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
slujească, şi să-Şi dea viaŃa ca răscumpărare pentru mulŃi!” Marcu 
10:44,45. De aceea, cel mai mare conducător şi slujitorul cu cel 
mai înalt grad trebuie să considere o plăcere a servi şi sluji altora 
prin fapte bune. 
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Prelegerea 1 – Vineri, 4 Decembrie, 2015 
 

Darul ProfeŃiei 
 
de Ellen G. White 

 
“…Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele 

de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice 
făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri 
vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da, chiar şi 
peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din 
Duhul Meu şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi 
minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va 
preface în întuneric şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua 
Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit.” Faptele Ap. 2:16-21. 

Trăim în ultimele zile, într-un timp în care putem aştepta multe 
de la Domnul. Aceste cuvinte trebuie să ne aducă la tronul harului 
pentru a cere de la El lucruri mari. Aici este dată promisiunea de a 
fi revărsat Duhul Sfânt peste noi, bărbaŃi, femei, fii şi fiice, iar 
“Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” 
Faptele Ap. 2:21. Aceasta scoate la iveală o lucrare minunată ce 
trebuie făcută, pentru care avem nevoie de puterea de schimbare a 
lui Dumnezeu în inimile noastre, în fiecare zi. Este privilegiul 
nostru de a experimenta aceasta. –Review and Herald, April 1 1909 

„Avem poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos, 
care este Spiritul ProfeŃiei. În Cuvântul lui Dumnezeu se găsesc 
perle preŃioase. Cei care studiază acest Cuvânt trebuie să aibă 
mintea clară.” –Mărturii Speciale pt Predicatori, p. 114.   
 
De la început 

„De la început, biserica lui Dumnezeu a avut darul profeŃiei în 
mijlocul ei ca o voce vie pentru a sfătui, mustra şi instrui. Am 
ajuns acum la încheierea lucrării soliei celui de al treilea înger, 
când Satana va lucra cu putere mărită pentru că ştie că are puŃin 
timp. În acelaşi timp, nouă ni se vor da prin darurile Duhului Sfânt, 
diverse lucrări o dată cu revărsarea Duhului. Acesta este timpul 
Ploii Târzii.” –Manuscript Releases, vol. 9, p. 278.   
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“Nu la mult timp după 1844, mi-a fost dată prima viziune. 
Eram în vizită la o soră scumpă în Hristos, a cărei inimă era strâns 
legată de a mea; eram cinci surori şi toate eram îngenuncheate în 
tăcere, la altarul familial. Pe când ne rugam, puterea lui Dumnezeu 
a venit asupra mea aşa cum nu mai simŃisem niciodată până atunci. 
Se părea că eram înconjurată de lumină şi că mă înălŃam tot mai 
mult, tot mai mult de pe pământ.” [1T, p. 58.]  

„La data aceea, am văzut experienŃa credincioşilor adventişti, 
venirea Domnului Hristos şi răsplata dată celor credincioşi.” –5T, 
pp. 654, 655. 
 
Dumnezeu încă vorbeşte 

„În timpurile din vechime, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor 
prin profeŃi şi apostoli. În aceste zile, El le vorbeşte prin mărturiile 
Duhului Sfânt. N-a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să 
instruiască poporul Său mai puternic de cum o face acum, în 
legătură cu voinŃa Sa şi drumul sau comportamentul pe care El ar 
dori ca ei să-l aibă.” –5T, p. 661 (1889); Evanghelizare, pp. 255, 
256. 

„Trebuie să urmărim îndrumările date prin Spiritul ProfeŃiei. 
Trebuie să iubim şi să ascultăm adevărul pentru acest timp. Acesta 
ne va feri să primim marile amăgiri. Dumnezeu ne-a vorbit prin 
Cuvântul Său. El ne-a vorbit prin mărturiile pentru Comunitate şi 
prin cărŃile care au ajutat să se lămurească actuala noastră datorie, 
cum şi poziŃia pe care trebuie să o ocupăm acum.” –8T, p. 298 
(1904); Evanghelizare, p. 260. 

„Mai înainte de a trimite această mărturie, mintea mea a fost 
atât de impresionată de Duhul lui Dumnezeu, încât n-am avut 
odihnă nici zi, nici noapte până nu v-am scris. Aceasta n-a fost o 
lucrare pe care eu am ales s-o fac…. Am puŃină speranŃă în ceea ce 
priveşte înŃelegerea cuvintelor mele; dar când Domnul m-a mişcat 
atât de categoric, n-am putut rezista Duhului Său. Ştiind că şi voi 
sunteŃi cuprinşi în cursele lui Satana, am simŃit că primejdia ca să 
tac era prea mare pentru mine…. 

„Mi s-a spus să acumulez lumina ce mi-a fost dată şi să las ca 
razele ei să strălucească asupra poporului lui Dumnezeu. Fac lucrul 
acesta în paragrafele de pe paginile acestea. M-am sculat la orele 
trei aproape în fiecare dimineaŃă, timp de luni de zile, şi am strâns 
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Textul pe care l-am studiat în această Săptămână de Rugăciune 
include idealul soldatului la minut - “Cine cârmuieşte, să 
cârmuiască cu râvnă.”  Romani 12:8. SoldaŃii la minut Americani 
erau silitori, independenŃi, eficienŃi şi punctuali. În decursul unui 
singur minut se puteau strânge la o adresă prestabilită cu armele 
gata de luptă. Ei nu au ezitat. Nu au întârziat. Ei nu s-au oprit să se 
gândească dacă condiŃiile erau sigure sau convenabile. Erau 
oameni de acŃiune, gata să rişte totul pentru libertate.  

“Uneori este chiar mai scuzabil să iei o hotărâre greşită decât 
să te afli continuu într-o poziŃie oscilantă; decât să eziŃi, când 
înclinat într-o direcŃie, când într-alta. Dintr-o astfel de nehotărâre şi 
îndoială rezultă mai multă încurcătură şi nefericire decât atunci 
când, uneori, se acŃionează prea în grabă…. 

“Mi-a fost arătat că biruinŃele cele mai răsunătoare şi 
înfrângerile cele mai înfricoşătoare s-au hotărât într-un răgaz de 
câteva minute. Dumnezeu cere acŃiune promptă.”5 

“Victorii sunt adesea pierdute prin amânări. Vor exista crize în 
această cauză. AcŃiunea promptă şi decisivă la momentul potrivit 
va câştiga biruinŃe glorioase, în timp ce amânarea şi neglijenŃa vor 
avea ca efect eşecuri zdrobitoare şi o mare dezonoare adusă lui 
Dumnezeu. Mişcările rapide într-un moment critic îl dezarmează 
adesea pe vrăjmaş, iar el este dezamăgit şi învins, căci se aştepta să 
aibă destul timp pentru a-şi face planuri şi a lucra prin diferite 
stratageme. Dumnezeu doreşte în lucrarea Sa … bărbaŃi a căror 
judecată este rapidă, ale căror minŃi să funcŃioneze ca fulgerul când 
este necesar.”6  

Fiind familiară cu istoria Americană, sora White face referire 
frecvent la soldaŃii la minut ai RevoluŃiei Americane. Ea a 
comparat credincioşii cu soldaŃii care s-au luptat împotriva 
vrăjmaşului sufletelor noastre şi erau gata să rişte totul pentru 
libertatea de sub steagul cel roşu al lui Isus Hristos.  

“Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie soldaŃi la minut, gata 
oricând, întotdeauna reuniŃi în Isus Hristos. A sosit timpul în care 
într-un moment dat putem fi cu picioarele pe pământ solid, iar în 
momentul următor, pământul să se clatine sub picioarele noastre.”7  

“Dumnezeu doreşte soldaŃi gata oricând să intre în luptă. El 
doreşte bărbaŃi care, atunci când trebuie să se ia hotărâri 
importante, sunt la fel de credincioşi ca acul busolei, care indică 
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Sora Ellen G. White a scris despre “conducerea prin exemplu” 
adresându-se conducătorilor instituŃiilor Adventiste: “Cei care 
ocupă un loc de conducere trebuie să fie exemplu.”2  

“Dacă te străduieşti să trăieşti cum a trăit El, spui lumii: „Iată 
Omul de la Calvar.’ Prin poruncă şi exemplu îi conduci pe alŃii pe 
calea neprihănirii.” 3 

 
Soldat la minut – acŃionând imediat după ordin  

În timpul RevoluŃiei Americane, din dorinŃa de libertate mulŃi 
tineri, soŃi, taŃi, fermieri, tâmplari şi vânzători au devenit 
„Minutemen” – soldaŃi la minut (civili care puteau răspunde îndată 
la primirea unui ordin de încorporare / n.tr.). SoldaŃii la minut au 
format aproape o treime din forŃele americane din timpul primei 
bătălii a RevoluŃiei Americane din Massachusetts în 1775. Ei s-au 
alăturat armatei care a luptat împotriva britanicilor şi au devenit 
faimoşi ca fii ai libertăŃii şi soldaŃi patrioŃi, cum de fapt şi erau, 
„gata să se înroleze într-un minut după primirea ordinului.”4 

În Vechiul Testament, exista un trib care era cunoscut ca rapid 
la acŃiune, avea conducători care ştiau ce avea nevoie Israel să 
facă, iar fraŃii lor erau gata să îi urmeze. “Din fiii lui Isahar, care se 
pricepeau în înŃelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel, 
două sute de căpetenii, şi toŃi fraŃii lor erau puşi sub porunca lor.” 
1 Cronici 12:32. Astăzi, în biserică este nevoie de astfel de 
conducători – cei care sunt silitori, care pot discerne rapid ce să 
facă, care nu întârzie în ducerea la îndeplinire a unei însărcinări şi 
nu sunt indecişi ca Lot când îngerii l-au împins să se grăbească. 

Isus Hristos a cunoscut importanŃa de a nu întârzia în facerea a 
ceea ce este corect. El I-a încurajat pe ucenicii Săi să-şi 
îndeplinească imediat scopul. “Nu ziceŃi voi că mai sunt patru luni 
până la seceriş? Iată, Eu vă spun: "ridicaŃi-vă ochii, şi privi Ńi 
holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.” Ioan 4:35. 

Vă amintiŃi de vechiul clişeu: “Bate fierul până-i cald?” Când 
oamenii sunt doritori de adevăr, când doresc să facă ceva pentru a 
ajuta, dar nu ştiu cum, trebuie să prindem ocazia şi să profităm de 
momentul deschiderii spre a-i îndruma la Isus. Cu multă grijă şi 
interes, să împărtăşim istoria Evangheliei şi să-i învăŃăm solia 
veştii bune pe cei care sunt doritori să fie conduşi.  

Prelegerile Săptămânii de Rugăciune – 2015. 9

laolaltă diferitele teme scrise după ultimele două mărturii ce mi-au 
fost date în Battle Creek. Am scris aceste lucruri şi Ńi le-am trimis 
în grabă; dar am neglijat să am grijă de mine şi rezultatul a fost 
acela că m-am prăbuşit sub povară; scrierile mele nu erau în totul 
gata pentru a ajunge la tine, la ConferinŃa Generală.” –5T, 62,63,68   
 
Nu doar o părere – descoperiri din trecut, prezent şi viitor  

„Şi totuşi, acum, când vă trimit o mărturie de avertizare şi 
mustrare, mulŃi dintre voi declară că ea este numai părerea sorei 
White. Voi aŃi insultat astfel pe Duhul lui Dumnezeu. ŞtiŃi cum S-a 
manifestat Domnul prin Spiritul ProfeŃiei. Trecutul, prezentul şi 
viitorul mi-au trecut pe dinainte. Mi-au fost arătate feŃe pe care nu 
le-am văzut niciodată şi abia după ani de zile am ştiut unde le-am 
văzut. Am fost trezită din somnul meu, având un viu simŃământ al 
subiectelor prezentate minŃii mele mai înainte; şi la miezul nopŃii 
am scris scrisori care au traversat continentul şi, într-un moment de 
criză, au salvat cauza lui Dumnezeu de la un mare dezastru. 
Aceasta a fost lucrarea mea timp de mulŃi ani de zile. O putere mi-a 
poruncit să mustru şi să condamn greşeli la care nu m-am gândit. 
Este oare această lucrare din ultimii treizeci şi şase de ani de sus 
sau din abis?” –Selected Messages, book 1, p. 27; 5T, p. 64.  

„SoŃul meu, împreună cu fraŃii Joseph Bates, Stephen Pierce, 
Hiram Edson şi alŃi oameni inteligenŃi, nobili şi loiali au fost 
printre cei care, odată cu trecerea timpului de la anul 1844 încoace, 
au cercetat adevărul ca pe o comoară ascunsă. 

„Ne adunam cu inima împovărată, rugându-ne să putem fi una 
în credinŃă şi în doctrină, fiindcă ştiam că Hristos nu este dezbinat. 
De fiecare dată, ne opream asupra unui subiect şi îl cercetam. 
Deschideam Scripturile cu un simŃământ de răspundere. Adesea 
posteam, ca să putem fi mai bine pregătiŃi pentru înŃelegerea 
adevărului. După rugăciune stăruitoare, dacă vreo idee nu era 
înŃeleasă o dezbăteam şi fiecare îşi exprima opinia în mod deschis, 
apoi ne plecam din nou în rugăciune, iar cererile noastre stăruitoare 
se înălŃau spre cer, ca Dumnezeu să ne ajute să ne privim în ochi 
fără reŃineri şi să putem fi una, aşa cum Hristos şi Tatăl sunt una. 
S-au vărsat multe lacrimi. 

„Am petrecut multe ore în felul acesta. Uneori rămâneam 
întreaga noapte în cercetarea solemnă a Scripturilor, ca să putem 
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înŃelege adevărul pentru timpul nostru. În anumite ocazii, Duhul lui 
Dumnezeu venea asupra mea, iar pasajele dificile se limpezeau 
prin calea aleasă de Dumnezeu şi după aceea se instaura o armonie 
deplină. ToŃi eram una în minte şi în spirit.” –Mărturii Speciale pt 
Predicatori, pp. 24, 25.   
 
Conduşi şi întări Ńi în adevărul Biblic  

“Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina până şi 
cele mai întunecate minŃi şi acest lucru poate fi înŃeles de cei care 
vor. Dar, cu toate acestea, unii care mărturisesc că studiază 
Cuvântul lui Dumnezeu, trăiesc, de fapt, într-o directă opoziŃie cu 
învăŃăturile cele mai clare. Apoi, pentru a-i lăsa pe oameni, bărbaŃi 
şi femei, fără scuze, Dumnezeu a dat mărturii clare şi la subiect, 
aducându-i înapoi la Cuvântul pe care ei au neglijat să-l urmeze.”  

„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în principii generale, pentru 
formarea unor obiceiuri corecte de vieŃuire, şi mărturiile generale şi 
personale au fost calculate să le atragă atenŃia în mod special la 
aceste principii.” –(2T, 455). 5T, pp. 663, 664 (1889); 
Evanghelizare, pp. 256, 257.  

„Prin Duhul Său Sfânt, vocea lui Dumnezeu ni s-a adresat — fără 
încetare prin avertizări şi învăŃături pentru a întări credinŃa în Spiritul 
profeŃiei. De repetate ori, mi s-a adresat porunca: Scrie lucrurile pe care Ńi 
le-am dat pentru a întări credinŃa poporului Meu în poziŃia pe care a 
adoptat-o. Timpul şi încercările nu au anulat învăŃăturile date, ci, de-a 
lungul anilor de suferinŃă şi jertfire de sine, au confirmat adevărul mărturiei 
date. ÎnvăŃătura care a fost dată în primele zile ale vestirii soliei trebuie să 
fie susŃinută ca fiind o învăŃătură sigură pentru aceste zile ale încheierii 
vestirii ei.” –Review and Herald, July 18, 1907; Selected Messages, 
book 1, p. 41. 
 
Clarificarea poziŃiei, nevoilor şi pericolelor noastre actuale 

„Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul Său. El ne-a vorbit prin 
mărturiile pentru Comunitate şi prin cărŃile care au ajutat să 
lămurească actuala noastră datorie, cum şi poziŃia pe care trebuie 
să o ocupăm acum. Avertizările date, învăŃătură peste învăŃătură, 
poruncă peste poruncă, trebuie luate în seamă. Ce scuză putem 
aduce dacă le desconsiderăm?”  –8T, p. 298.   
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conducător ca şi ei, la rândul lor, să poată deveni conducătorii 
bisericii Creştine. “Ajunge ucenicului să fie ca învăŃătorul lui, şi 
robului să fie ca domnul lui.” Matei 10:25. 

Apostolul Petru, adresându-se conducătorilor bisericii Creştine 
din primul secol, i-a sfătuit să conducă prin exemplu, la fel cum a 
făcut Hristos: “Nu ca şi cum aŃi stăpâni peste cei ce v-au căzut la 
împărŃeală, ci făcându-vă pilde turmei.” 1 Petru 5:3. Conducătorii 
bisericii nu trebuie să fie domni sau regi, căci numai Unul este 
Domn şi Rege: Isus Hristos. Aşa că, bătrânii trebuie să fie un 
exemplu turmei credincioşilor în lupta împotriva lumii, păcatului şi 
a răului. Ei trebuie să fie exemple în slujba comunităŃii, a 
nevoiaşilor şi a celor marginalizaŃi. Ei trebuie să fie exemple în 
trăirea unei vieŃi de rugăciune, studiu a cuvântului lui Dumnezeu şi 
mărturisire a lui Isus înaintea altora. 

Apostolul Pavel, un conducător între conducători, a cunoscut 
importanŃa conducerii prin exemplu. El a ştiut că este mai uşor a 
copia, modela sau imita pe cineva decât a învăŃa din teorie. Pavel a 
fost atât de încrezător în acest concept încât a scris Corintenilor: 
“CălcaŃi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.” 
1 Corinteni 11:1. Versiunea Spaniolă Reina Valera spune literal: 
“ImitaŃi-mă pe mine, precum eu Îl imit pe Hristos.” 

În magazinele lumii, există maşini care pot imita exact. Se 
numesc foto-copiatoare (xerox). Acestea copiază orice pagină pusă 
deasupra sticlei lor. Acum inginerii au inventat un copiator 
tridimensional. Aceste copiatoare 3D sunt capabile să reproducă 
exact părŃi ale corpului din plastic sau alte materiale pentru 
persoanele cărora le lipseşte vreun organ extern ca o mână, o 
ureche sau deget de picior. Inventatorii anticipează să poată 
imprima părŃi anatomice umane. 

În mod similar, fiecare creştin poate fi programat de Duhul lui 
Hristos să devină un copiator 3D sau un model al lui Isus. Prin 
lucrarea harului, noi trebuie să Îl clonăm pe Hristos în fiinŃa 
noastră interioară. Fiecare conducător, fie profesor, părinte sau 
pastor, trebuie să Îl copieze pe Hristos, să se modeleze asemenea 
Lui, să trăiască viaŃa Lui ca alŃii să poată fi urmaşii lor, precum 
sunt ei ai lui Hristos. 
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Fie ca harul şi dragostea milosului nostru Mântuitor să ne 
topească inimile ca să avem acelaşi spirit ca şi El şi blândeŃea 
bunului Samaritean descoperită în slujirea sa faŃă de străinul în 
suferinŃă pe drumul dintre Ierusalim spre Ierihon. Aceasta este 
dorinŃa şi rugăciunea mea. Amin! 

 
 
 

Prelegerea 7 – Sabatul din 12 Decembrie, 2015 
 

Conducerea – o Slujbă Curajoasă 
 
de Idel Suarez, Jr., U.S.A. 
 
“Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă.” Romani 12:8. 

 
Modelarea – conducerea prin exemplu 

Când Iulius Caesar a condus legiunile Romane la invadarea 
Britaniei, pe Ńărmurile stâncoase s-au confruntat cu barbarii care 
păreau deosebit de sălbatici şi feroce. Aceşti băştinaşi s-au aruncat 
împotriva Romanilor ca o furtună, ca o tornadă ce vrea să distrugă 
totul în drumul ei. Ei au dat buzna strigând ca nebunii şi 
înfricoşând chiar şi pe cel mai călit soldat roman. Ce a făcut 
Caesar? A prins steagul Romei, l-a ridicat în sus şi a îndreptat 
corabia sa spre Ńărm. Şi-a ridicat vocea şi a strigat camarazilor săi: 
“Romani, soldaŃi, veŃi îngădui ca generalul vostru să fie tăiat în 
bucăŃi?” AcŃiunea şi cuvintele curajosului conducător au electrizat 
trupele sale, care au sărit din bărci şi s-au grăbit spre plajă 
împreună cu conducătorul lor, biruind băştinaşii insulelor Britanice 
şi aducându-i sub steagul Romei.1 

Ca cel mai mare conducător al Romei, Iulius Caesar a condus 
prin exemplu. El le-a arătat urmaşilor săi ce să facă. El nu s-a dat 
înapoi în faŃa pericolului, nici a incertitudinii, ci mai degrabă a 
înaintat cu curaj şi şi-a chemat urmaşii să îl imite în luptă. 

Isus a spus: “Eu v-am dat o pildă, ca şi voi să faceŃi cum am 
făcut Eu….” Ioan 13:15. El I-a încurajat pe ucenicii Săi să 
slujească ca Maestrul şi Domnul lor. El a dat exemplul unui mare 
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“Domnul a văzut că este potrivit să-mi arate într-o viziune 
nevoile şi greşelile poporului Său. A fost un lucru dureros pentru 
mine, dar, cu credincioşie, am pus înaintea celor vinovaŃi greşelile 
lor şi mijloacele de remediere… Astfel că Duhul lui Dumnezeu a 
rostit avertizări şi judecăŃi, fără a reŃine, totuşi, făgăduinŃa plăcută a 
milei…” –5T, p. 661. 

„Cuvântul lui Dumnezeu este îndeajuns să lumineze mintea 
cea mai întunecată, şi poate fi înŃeles de cei care au vreo dorinŃă de 
a-l înŃelege. Dar cu toate acestea, unii dintre cei care mărturisesc a 
face din Cuvântul lui Dumnezeu obiectul lor de studiu sunt găsiŃi 
că trăiesc în opoziŃie directă cu cele mai lămurite învăŃături ale lui. 
Atunci, pentru ca să-i lase pe bărbaŃi şi pe femei fără scuză, 
Dumnezeu le dă mărturii lămurite şi pătrunzătoare, aducându-i 
înapoi la Cuvântul pe care ei au neglijat să-l urmeze.” –2T, p. 455 
(1870). 

„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în principii generale pentru 
formarea de obiceiuri de viaŃă corecte, iar mărturiile generale şi 
personale au fost menite să atragă atenŃia cu deosebire asupra 
acestor principii…. 

„În felul acesta sunt descoperite cursele şi planurile lui Satana, 
importanŃa desăvârşirii caracterului creştin şi mijloacele prin care 
se poate obŃine acest rezultat. Dumnezeu arată în felul acesta ce 
este necesar pentru asigurarea binecuvântării Lui. Există o 
predispoziŃie din partea multora să lase să se trezească simŃăminte 
de răzvrătire, dacă sunt mustrate păcatele lor personale. Spiritul 
acestor generaŃii este: "SpuneŃi-ne lucruri măgulitoare." Dar 
Spiritul ProfeŃiei spune numai adevărul.” –4T, pp. 323, 13.   
 
Nu un substitut al Cuvântului lui Dumnezeu  

„M ărturiile sorei White nu trebuie puse înainte. Cuvântul lui 
Dumnezeu este standardul fără greşeală. Mărturiile nu trebuie să ia 
locul Cuvântului. ToŃi credincioşii trebuie să aibă o mare grijă în a 
pune aceste întrebări şi să tacă dacă au vorbit suficient. Fiecare să 
îşi demonstreze poziŃia din Scripturi şi să îşi susŃină fiecare punct 
pe care îl afirmă ca adevăr din descoperirea Cuvântului lui 
Dumnezeu.” –(Letter 12, 1890.) 

„Cu cât privim mai mult la promisiunile Cuvântului lui 
Dumnezeu, cu atât vor străluci mai tare. Cu cât le vom pune în 



„ Darurile Duhului!”  12 

practică mai mult, cu atât le vom înŃelege mai bine. SusŃinerea şi 
credinŃa noastră este în Biblie. Şi dorim ca nici un suflet să nu pună 
mărturiile înaintea Bibliei.” –(Manuscript 7, 1894) Evanghelizare, 
p. 256. 

„Domnul Îşi propune să te avertizeze, să te mustre, să te 
sfătuiască prin mărturiile date şi să imprime în mintea ta 
importanŃa adevărului Cuvântului Său. Mărturiile scrise nu sunt 
menite să aducă lumină nouă, ci să imprime în mod viu în inimă 
adevărurile inspiraŃiei descoperite deja. Datoria omului faŃă de 
Dumnezeu şi faŃă de semenii săi a fost în mod clar arătată în 
Cuvântul lui Dumnezeu; cu toate acestea, puŃini dintre voi sunteŃi 
ascultători faŃă de lumina dată. Nici un adevăr în plus nu este adus, 
dar Dumnezeu, prin Mărturii, a simplificat marile adevăruri date 
deja, în modul ales de El de a le aduce înaintea poporului, pentru a 
trezi şi impresiona mintea cu ele, pentru ca toŃi să fie lăsaŃi fără 
scuze.” –5T, p. 665.   
 
Nu o opinie personală, ci spre folosul spiritual  

„Când am fost în Colorado am fost atât de împovărată pentru 
voi încât, în slăbiciunea mea, am scris multe pagini care să fie citite 
la întrunirea voastră. Slabă şi tremurând, m-am trezit la ora trei de 
dimineaŃă să vă scriu. Dumnezeu vorbea prin prin intermediul 
lutului. PuteŃi spune că această înştiinŃare a fost doar o scrisoare. 
Da, a fost o scrisoare, dar dictată de Duhul lui Dumnezeu pentru a 
aduce înaintea minŃilor voastre lucrurile care mi-au fost prezentate. 
În aceste scrisori pe care le scriu, în mărturiile pe care le port, vă 
prezint ceea ce Dumnezeu mi-a prezentat mie. Nu am scris nici un 
articol de ziar în care să îmi exprim propriile mele idei. Acestea 
sunt ceea ce mi-a arătat Dumnezeu în viziune – razele preŃioase ale 
luminii ce strălucesc de la tron….” – Selected Messages, book 1, 
p. 27.   

„M ărturiile să fie judecate după roadele lor. Care este spiritul 
învăŃăturii lor? Care a fost rezultatul influenŃei lor? „ToŃi cei care 
doresc să facă astfel pot să cunoască personal roadele acestor 
viziuni.” …   

„Ori Dumnezeu învaŃă biserica Sa, mustrând relele şi întărind 
credinŃa, ori El nu este Dumnezeu. Această lucrare este sau nu este 
de la Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic împreună cu Satana. 
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murit să îi răscumpere. Noi trebuie să manifestăm faŃă de ei aceeaşi 
simpatie, aceeaşi milă afectuoasă şi dragoste neegoistă pe care a 
manifestat-o Hristos faŃă de noi.  

“Cel neiertător îşi taie singurul canal prin care poate primi mila 
lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne gândim că dacă cei care ne-au rănit 
nu îşi mărturisesc greşeala avem dreptul de a reŃine iertarea faŃă de 
ei. Aceasta este, fără îndoială partea lor, de a-şi umili inimile prin 
pocăinŃă şi mărturisire, dar noi trebuie să avem duhul milei faŃă de 
cei care au greşit împotriva noastră, fie că şi-au mărturisit greşeala 
sau nu. Oricât de dureros ne-au rănit, nu trebuie să ne mâhnim şi să 
ne plângem de mila noastră înşine, ci după cum sperăm să fim 
iertaŃi de greşelile făcute împotriva lui Dumnezeu, trebuie să iertăm 
şi noi tuturor celor care ne-au făcut rău.” –God’s Amazing Grace, 
p. 328.  

“Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am 
avut eu milă de tine?” Matei 18:33. 
 
Ultimele Cuvinte Inspirate 

“Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom 
secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să 
facem bine la toŃi, şi mai ales fraŃilor în credinŃă.” 

“Dar voi, prea iubiŃilor, zidiŃi-vă sufleteşte pe credinŃa voastră 
preasfântă, rugaŃi-vă prin Duhul Sfânt, ŃineŃi-vă în dragostea lui 
Dumnezeu, şi aşteptaŃi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos 
pentru viaŃa veşnică. MustraŃi pe cei ce se despart de voi; căutaŃi să 
mântuiŃi pe unii, smulgându-i din foc; de alŃii iarăşi fie-vă milă cu 
frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.” 

“Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo 
mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este 
vreo milostivire şi vreo îndurare, făceŃi-mi bucuria deplină şi aveŃi 
o simŃire, o dragoste, un suflet şi un gând. Nu faceŃi nimic din duh 
de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie, fiecare să privească 
pe altul mai presus de el însuşi.” “Încolo, toŃi să fi Ńi cu aceleaşi 
gânduri, simŃind cu alŃii, iubind ca fraŃii, miloşi, smeriŃi. Nu 
întoarceŃi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, 
binecuvântaŃi, căci la aceasta aŃi fost chemaŃi: să moşteniŃi 
binecuvântarea.” Galateni 6:9, 10; Iuda 20-23; Filipeni 2:1-3; 
1 Petru 3:8, 9. 
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facem bine tuturor oamenilor şi în mod special celor care sunt din 
căminul credinŃei. Trebuie să dăm lumii o demonstraŃie a ceea ce 
înseamnă a păzi legea lui Dumnezeu. Trebuie să Îl iubim pe 
Dumnezeu mai mult decât orice şi pe aproapele ca pe noi înşine.” –
Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 52. 

“Compasiunea şi blândeŃea pe care le-a descoperit El faŃă de 
cei care au păcătuit, fie cu bună-ştiinŃă sau din ignoranŃă, trebuie să 
fie pilda tuturor celor care vor să aducă reforma. Servii lui 
Dumnezeu trebuie să fie tari ca piatra atunci când sunt implicate 
principiile corecte, şi totuşi, în acelaşi timp trebuie să manifeste 
simpatie şi îngăduinŃă. La fel ca Ezra, ei trebuie să îi înveŃe pe 
călcători calea vieŃii prin întipărirea principiilor care stau la baza 
întregii faceri de bine.” –Lift Him Up, p. 165. 
 
FaŃă de cei ce au greşit împotriva noastră 

În eforturile sale de a distruge influenŃa poporului lui 
Dumnezeu din ultimele zile, Satana a adus o mare încercare fraŃilor 
noştri, iar aceştia au adus o mare dezonoare chiar şi cauzei lui 
Dumnezeu, care este greu de purtat uneori. Totuşi, trebuie să ne fie 
milă şi de aceştia pentru că şi ei sunt încă fraŃii noştri care au fost 
atacaŃi de vrăjmaşul sufletelor. Să vindecăm fiecare rană şi să 
restaurăm pacea şi unitatea în mijlocul nostru. Şi să continuăm să 
facem lucrarea încredinŃată nouă. 

“Satana influenŃează astfel minŃile, încât distruge orice 
simŃăminte de milă sau compasiune. Cruzimea pătrunde în inimă şi 
atât divinul, cât şi omenescul dispar.” –1T, p. 594. 

“Isus ne-a dat un exemplu ca noi să urmăm pe urmele paşilor 
Săi şi să arătăm milă, dragoste şi bunăvoinŃă în jurul nostru. Să 
cultivăm un spirit umil, un spirit răbdător şi afectuos, o dragoste 
duioasă faŃă de cei care, în încercări ne-au făcut rău. Dacă este 
posibil, să vindecăm aceste răni şi să închidem uşa ispitei prin 
îndepărtarea oricărei bariere pe care a ridicat-o călcătorul între noi 
şi el…. Domnul se desfată în revărsarea binecuvântărilor Sale peste 
cei care Îl onorează, care recunosc mila Sa şi arată că apreciază 
dragostea Sa faŃă de ei prin manifestarea aceleaşi mile afectuoase 
faŃă de cei din jurul lor.” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 145. 

“Faptul că suntem sub o atât de mare obligaŃie faŃă de Hristos 
ne situează sub cea mai sacră obligaŃie faŃă de cei pentru care a 
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Lucrarea mea… poartă sau pecetea lui Dumnezeu, sau pecetea 
vrăjmaşului. Nu există un drum de mijloc în această problemă. 
Mărturiile sunt ori de la Duhul lui Dumnezeu, ori de la diavol.” –
5T, p. 671 (1889); Evanghelizare, p. 260. 

„Dumnezeu mi-a arătat multe în legătură cu lucrarea lui Satana 
în Texas şi cu purtarea necreştină a unora care s-au mutat acolo din 
Michigan. Mi s-a arătat că fraŃii B. n-au primit în inimă mărturia 
care le-a fost dată. Ei au mai multă încredere în ei înşişi decât în 
spiritul profeŃiei.” –4T, p. 330. 
 
Să fie folosite cu precauŃie 

„Unii care nu sunt gata a primi lumina, dar care preferă să 
umble în căile alegerilor proprii, vor căuta în mărturii ceva care să 
încurajeze spiritul de necredinŃă şi neascultare. Astfel se va aduce  
un spirit contra unirii, căci spiritul care îi conduce să critice 
mărturiile îi va conduce să caute şi la fraŃii lor ceva de condamnat.” 
–(Manuscript 73, 1908) Selected Messages, book 1, p. 48. 

„Ultima înşelătorie a lui Satana va fi de a face fără efect 
mărturiile Duhului lui Dumnezeu. “Când nu este viziune, poporul 
piere.” Proverbele 29:18 (Biblia Fidelă). Satana va lucra cu 
ingeniozitate, în diferite căi şi prin agenŃi diferiŃi să dezrădăcineze 
încrederea rămăşiŃei poporului lui Dumnezeu în adevărata 
mărturie. El va aduce viziuni false pentru a rătăci, va amesteca 
adevărul cu minciuna, astfel încât să-i facă pe oameni să fie 
dezgustaŃi de orice poartă numele de viziune ca fiind un fel de 
fanatism, dar sufletele sincere vor face diferenŃa dintre ele 
comparând minciuna cu adevărul....” –Selected Messages, book 2, 
p. 78.  

„Apostolul atrăgea atenŃia tesalonicenilor să nu dispreŃuiască 
darul profeŃiei; şi în cuvintele: "Nu stingeŃi Duhul. Nu dispreŃuiŃi 
proorociile. Ci cercetaŃi toate lucrurile, şi păstraŃi ce este bun", el 
îndemna să se facă o atentă deosebire între rătăcire şi adevăr.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 263. 
 
Importan Ńa şi influenŃa lor 

„Pe măsură ce timpul se apropie şi lucrarea de vestire a ultimei 
avertizări adresate lumii se extinde, este foarte important ca aceia 
care primesc adevărul prezent să aibă o clară înŃelegere a naturii şi 
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influenŃei Mărturiilor  pe care Dumnezeu, în providenŃa Sa, le-a 
legat de lucrarea soliei îngerului al treilea, chiar de la începuturile 
ei….” 

„Domnul ne cere să ascultăm de vocea datoriei, în timp ce sunt 
alte voci de jur împrejurul nostru, cerându-ne să urmăm un drum 
opus. Se cere o deosebită atenŃie din partea noastră pentru a 
deosebi vocea care ne vorbeşte de la Dumnezeu. Noi trebuie să 
rezistăm şi să biruim înclinaŃia şi să ascultăm de vocea conştiinŃei 
fără târguieli sau compromisuri; dacă nu, îndemnurile ei încetează 
şi voinŃa şi impulsurile preiau controlul. Cuvântul Domnului vine 
la noi toŃi care n-am rezistat Spiritului Său, hotărându-ne să nu 
auzim şi să nu ascultăm. Această voce se aude în avertizări, sfaturi 
şi mustrări. Este solia de lumină a Domnului pentru poporul Său. 
Dacă aşteptăm să auzim o chemare mai tare sau ocazii mai bune, 
lumina poate să fie retrasă şi să fim lăsaŃi în întuneric.” –5T, pp. 
654, 68. 

„Sunt împuternicită de Dumnezeu să vă spun că o altă rază de 
lumină nu va străluci prin "Mărturii ", pe calea voastră, până nu 
veŃi folosi practic lumina dată deja. Domnul v-a încercuit cu 
lumină, dar voi n-aŃi apreciat-o; aŃi călcat-o în picioare. În timp ce 
unii au dispreŃuit lumina, alŃii au neglijat-o sau au urmat-o doar cu 
indiferenŃă. CâŃiva şi-au pus la inimă să asculte de lumina pe care 
Dumnezeu a avut plăcere să le-o dea.” –2T, p. 606. 

„Domnul a transmis poporului Său multă cunoştinŃă, învăŃătură 
peste învăŃătură, învăŃătură peste învăŃătură, poruncă peste 
poruncă, poruncă peste poruncă, puŃin aici, puŃin acolo. Se dă prea 
puŃină atenŃie Bibliei, iar Domnul a lăsat ca o lumină mai mică să 
conducă spre o lumină mai mare. O, cât de mult bine s-ar face dacă 
aceste cărŃi ar fi citite cu hotărârea de a pune în practică principiile 
pe care le conŃin! Ar fi de o mie de ori mai multă veghere, de o mie 
de ori mai multă renunŃare la sine şi eforturi hotărâte. Şi mult mai 
mulŃi s-ar bucura de lumina adevărului prezent.” –Colporteur 
Ministry, p. 125, 126. 
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răstignit, îşi vor da seama de adâncimea milei lui Dumnezeu şi de 
păcătoşenia păcatului.” –The Faith I Live By,” p. 103.  

“Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut 
milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a 
început să-i înveŃe multe lucruri.” “Dar cine are bogăŃiile lumii 
acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faŃă de 
el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?” Marcu 6:34; 1 Ioan 
3:17. 

Când meditez la aceste cuvinte ale Maestrului, îmi dau seama 
de marile cerinŃe pe care le are Dumnezeu, nu numai faŃă de fiinŃa 
noastră fizică, ci şi de tot ceea ce avem. Întrebarea care ni se pune 
este: Ştiind toate aceste lucruri şi marea nevoie a soliei de a fi 
predicată, investim timpul şi banii noştri în această lucrare? Ce 
diferenŃă ar fi, dragi fraŃi şi surori, dacă ai lua decizia de a investi o 
parte din banii tăi pentru a deschide un câmp într-o Ńară prin 
sponsorizarea unui pastor care să ducă vestea bună acolo! Aştept 
timpul când, în ÎmpărăŃia cerului să vină cineva, să întindă mâna şi 
să spună: „Î Ńi mulŃumesc pentru fapta ta lipsită de egoism de a-Ńi 
investi banii pentru ca noi să auzim solia. Tu ai făcut posibil ca un 
pastor să împărtăşească solia mântuirii cu noi. Acum sunt mântuit 
pentru veşnicie!” O, ce zi minunată va fi aceea!... 
 
Pentru toŃi cei care suferă 

“Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde 
era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.” Luca 10:33.  

“A l ăsa suferinŃele aproapelui nealinate este o călcare a Legii 
lui Dumnezeu…. Cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu, îşi iubeşte nu 
numai aproapele, ci va trata cu blândeŃe şi compasiune şi creaturile 
pe care le-a făcut Dumnezeu…. Trebuie să ne îngrijim de orice caz 
de suferinŃă şi să ne considerăm ca agenŃi ai lui Dumnezeu pentru 
uşurarea celor în nevoi cu toată puterea noastră. Trebuie să fim 
împreună lucrători cu Dumnezeu. Sunt unii care au o milă 
deosebită pentru rudele, prietenii şi favoriŃii lor, dar care nu sunt 
blânzi şi atenŃi faŃă de cei care au nevoie de o delicată milă, care au 
nevoie de bunătate şi dragoste. Cu inima zeloasă, să ne întrebăm: 
Cine este aproapele nostru? Aproapele nu este vecinul şi câŃiva 
prieteni speciali, nici cei care aparŃin bisericii noastre sau care cred 
ca şi noi. Aproapele nostru este întreaga familie umană. Trebuie să 
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vor vedea într-o zi că Dumnezeu îi apreciază pe oameni după mila 
şi renunŃarea lor la sine…. Cei care urmează exemplul Celui care a 
mers să facă bine, cei care îi ajută şi binecuvântează pe cei din 
jurul lor, încercând întotdeauna să îi înalŃe, sunt infinit mai sus în 
ochii lui Dumnezeu decât egoiştii care se înalŃă singuri… 

“Marea inimă a Dragostei Infinite este atrasă de păcătoşii a 
căror milă nu are limite…. El doreşte să refacă chipul Său moral în 
om. Cu cât te apropii mai mult de El, în mărturisire şi pocăinŃă, cu 
atât se va apropia El de tine cu milă şi iertare.” –God’s Amazing 
Grace, pp. 67, 82. 

Corneliu a arătat “sinceritatea credinŃei prin mila pe care o 
avea faŃă de cei săraci. Pentru binefacerile lui era cunoscut atât în 
împrejurimi, cât şi în locurile îndepărtate şi viaŃa lui neprihănită îl 
făcuse să se bucure de un nume bun atât printre iudei, cât şi printre 
Neamuri. InfluenŃa lui era o binecuvântare pentru toŃi aceia cu care 
venea în contact. Raportul inspirat îl descrie ca fiind "cucernic şi 
temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe 
milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.’” –Istoria 
Faptelor Apostolilor, pp. 132, 133.  
 
Pentru mulŃimea fără păstor 

În fiecare zi oamenii merg în mormânt fără a fi auzit solia 
salvării. Este timpul de a ne trezi şi a ne face lucrarea din inimă, 
dar nu putem face aceasta fără mila lui Dumnezeu în inimile 
noastre, deci trebuie să ne rugăm şi să Îi cerem să ne dea acest dar 
pentru sufletele din jurul nostru. Ce putem face pentru a-i ajuta pe 
mulŃii pribegi din localităŃile noastre în care locuim? Nu sunt ei oi 
fără păstor? Când ne vom trezi cu un interes adânc pentru a ajuta 
aceste suflete? FraŃi şi surori, avem nevoie de mila iubitoare a lui 
Isus în inimile noastre care să curgă spre cei din jurul nostru.  

“Peste tot în jurul nostru sunt suflete îndurerate. Aici şi acolo, 
peste tot îi putem găsi. Să îi căutăm pe cei suferinzi şi să le vorbim 
cuvinte potrivite pentru a le mângâia inimile. Să fim totdeauna 
canale prin care să curgă apele reînviorătoare ale milei.” –Lift Him 
Up, p. 95. 

“Dacă păcătoşii pot fi conduşi să privească doar o dată sincer 
la cruce, dacă pot obŃine o privelişte completă a Mântuitorului 
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Prelegerea 2 – Sabatul din 5 Decembrie, 2015 
 

Darul şi Spiritul Slujirii 
 
de Alfred Ngwenya, Zimbabwe/Swaziland 

 
“Ca reprezentanŃi ai Săi printre oameni, Dumnezeu nu alege 

îngeri care nu au căzut niciodată, ci fiinŃe omeneşti, oameni având 
aceleaşi patimi ca şi cei pe care doresc să-i salveze. Hristos a luat 
trup omenesc pentru a putea veni în contact cu oamenii. Era nevoie 
de un Mântuitor divin-omenesc pentru a aduce lumii mântuirea. Şi 
bărbaŃilor şi femeilor le-a fost încredinŃată însărcinarea sacră de a 
face cunoscut "bogăŃiile nepătrunse ale lui Hristos.’ Efeseni 3;8.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 134. 

Noi înŃelegem că darul servirii poate fi “duhul servirii” sau 
“darul dăruirii.” Chiar de la începutul istoriei umane, putem vedea 
că omul a fost creat să trăiască o viaŃă în continuă mişcare şi de 
servire. El nu a fost creat doar să stea şi să se gândească la sine 
însuşi, ci mai degrabă să caute ce să facă pentru a fi mâna de ajutor 
a lui Dumnezeu, mărindu-L prin aceasta. “Domnul Dumnezeu a 
luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o 
păzească.” Geneza 2:15. O astfel de viaŃă de slujire îl va face 
sănătos şi bucuros şi va fi un scut împotriva ispitei. GândiŃi-vă cum 
o astfel de viaŃă va proteja omul de egoism şi lenevie. De la Adam 
se aştepta să stăpânească chiar peste natura necuvântătoarelor, iar 
el a dat nume tuturor animalelor. El comunica cu ele şi le îngrijea. 

De aceea „Fiecare trebuie să mediteze la întrebarea solemnă: 
‚Cum este viaŃa mea faŃă de Dumnezeu şi aproapele?’ Nimeni nu 
trăieşte pentru sine. Nici o viaŃă nu are rezultate neutre….” –The 
Faith I Live By, p. 30. 

Dumnezeu Însuşi a iubit atât de mult lumea încât a dat pe 
unicul Său Fiu. Astăzi ne bucurăm de binecuvântarea mântuirii şi 
de harul salvator al lui Dumnezeu prin slujba Sa. Nu şi-a dat Isus 
viaŃa pentru copiii lui Adam? El a suferit agonia din Grădina 
Ghetsimani şi a acceptat moartea pe cruce pentru că a dorit să ofere 
o slujbă aprobată pentru om – mântuirea. Citim în Evrei 12:2,3: 
“Să ne uităm Ńintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinŃei noastre, 
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adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit 
crucea, a dispreŃuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie 
al lui Dumnezeu. UitaŃi-vă, deci, cu luare aminte la Cel ce a suferit 
din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faŃă de Sine, 
pentru ca nu cumva să vă pierdeŃi inima, şi să cădeŃi de oboseală în 
sufletele voastre.” 

“VindecaŃi pe bolnavi, înviaŃi pe morŃi, curăŃiŃi pe leproşi, 
scoateŃi afară dracii. Fără plată aŃi primit, fără plată să daŃi.” Matei 
10:8. Aceasta este ceea ce a spus Isus celor doisprezece când I-a 
trimis să slujească, iar ei după ce au îndeplinit însărcinarea s-au 
bucurat că au înfăptuit ceea ce le-a fost cerut. Astăzi mulŃi vor să 
primească plata sau slava în schimbul slujirii, dar aceasta nu este o 
slujire adevărată, căci aceasta vine dintr-o inimă liberă. “Fără plată 
aŃi primit, fără plată să daŃi.” Iar Pavel spune: “În toate privinŃele 
v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaŃi 
pe cei slabi, şi să vă aduceŃi aminte de cuvintele Domnului Isus, 
care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” Faptele 
Ap. 20:35. 

“Fiecare suflet se află sub obligaŃia de a trăi o viaŃă creştină. 
Individualitatea noastră, talentele, timpul, influenŃa sau abilităŃile, 
toate acestea date nouă de Dumnezeu, trebuie înapoiate Lui în 
slujire de bună voie. Scopul şi Ńinta vieŃii nu este de a ne asigura 
avantaje temporale, ci a fi siguri de avantajele veşnice. Dumnezeu 
îŃi cere sufletul, trupul, capacităŃile, căci le-a cumpărat cu sângele 
Său preŃios, iar toate acestea Îi aparŃin. Este un furt a vă sustrage de 
la datoria faŃă de Dumnezeu…. Întrebarea noastră importantă este: 
‚Este viaŃa noastră întreŃesută cu cea a lui Isus?’” –The Faith I Live 
By, p. 30. 

Toate talentele pe care le avem ne sunt date pentru a sluji 
Domnului şi aproapelui. Talentele noastre pot să nu fie de acelaşi 
fel sau mărime cu ale altora, dar toŃi avem talente. Există în zilele 
noastre oameni bogaŃi, unii care au darul cântării, a vorbirii în 
public sau cu elocvenŃă, primind aplauzele oamenilor. Dar nu 
aceasta a avut Dumnezeu în minte când le-a dat aceste talente. „În 
viaŃa unui adevărat Creştin nu este nimic egoist. Eul este mort. Nu 
era nimic egoist în viaŃa trăită de Isus pe acest pământ. Purtând 
natura noastră, El a trăit o viaŃă dedicată total servirii altora.” –In 
Heavenly Places, p. 166. 
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lor nu va avea un caracter josnic, pământesc, senzual, care să-i 
ducă la distrugerea propriilor lor corpuri şi să producă soŃiilor lor 
slăbiciune şi boală. Ei nu vor fi îngăduitori în satisfacerea patimilor 
josnice, Ńiuind mereu la urechile soŃiilor lor că ele trebuie să fie 
supuse soŃilor în toate lucrurile. Când soŃul dovedeşte nobleŃe de 
caracter, curăŃie a inimii, dorinŃa de a-şi lumina mintea, calităŃi pe 
care orice creştin trebuie să le posede, acest lucru se va da pe faŃă 
în viaŃa de căsătorie. Dacă el este călăuzit de gândul lui Hristos, el 
nu va fi un nimicitor al trupului, ci va fi plin de dragoste duioasă, 
căutând să atingă cele mai înalte standarde în Hristos.” –Căminul 
Adventist, p. 125. 

 
În familia spiritual ă şi în favoarea săracilor 

“A şa a vorbit Domnul oştirilor: ...FaceŃi cu adevărat dreptate, 
şi purtaŃi-vă cu bunătate şi îndurare unul faŃă de altul.” “Lui Isus I 
s-a făcut milă de ei, S-a atins de ochii lor, şi îndată orbii şi-au 
căpătat vederea, şi au mers după El.” Zaharia 7:9; Matei 20:34.  

“Cu împreună simŃire plină de duioşie, ar trebui ca fratele să 
lucreze cu fratele lui. Cu sentimentele trebuie să lucrăm delicat. 
Este o lucrare sensibilă, de cea mai mare importanŃă, aceea de a şti 
cum să te atingi de greşelile altora. Fratele care face această lucrare 
trebuie să o facă în cea mai mare umilinŃă, având în vedere propria 
sa slăbiciune, pentru ca nu cumva el însuşi să fie ispitit.” –1T, p. 
166. 

În familiile noastre creştine, nimeni să nu spună asemenea lui 
Cain: “Sunt eu păzitorul fratelui meu?” Fie ca surorile şi fraŃii să 
i-a măsuri cu privire la faptele şi acŃiunile rele care provoacă 
neplăcere şi nemulŃumire înaintea lui Dumnezeu şi să se încurajeze 
unul pe altul în pocăinŃă ca vizitatorii cereşti să poată sta cu noi, 
împreună cu Dumnezeul Cel Prea Înalt. “Lui Isus I s-a făcut milă 
de el, a întins mâna, S-a atins de el, şi i-a zis: „Da, voiesc, fii 
curăŃit!”.” Marcu 1:41. 

Tot aşa cum Isus Şi-a întins mâna să atingă şi să ajute pe cei în 
nevoie în jurul Lui şi noi trebuie să dăm o mână de ajutor celor 
care sunt orbi faŃă de adevărul acestui timp ca să poată vedea, să fie 
conduşi la pocăinŃă şi să fie mântuiŃi.  

“Dumnezeu nu dă nici o valoare pe aspectul exterior sau 
mândrie. MulŃi care sunt priviŃi în această viaŃă ca fiind superiori 
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de Dumnezeu, colaboraŃi cu ei, făcându-vă partea voastră.” –
Căminul Adventist, p. 193.  

“BucuraŃi-vă, ceruri! Veseleşte-te, pământule! IzbucniŃi în 
strigăte de bucurie, munŃilor! Căci Domnul mângâie pe poporul 
Său, şi are milă de nenorociŃii Lui.” “Dar după ce-i voi smulge, voi 
avea iarăşi milă de ei, şi-i voi aduce înapoi pe fiecare în moştenirea 
lui, şi pe fiecare în Ńara lui.” “Aşa vorbeşte Domnul: "Iată, aduc 
înapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov. Şi Mi-e milă de 
locaşurile lui, cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei, şi casa 
împărătească va fi locuită iarăşi cum era.” Isaia 49:13; Ieremia 
12:15; 30:18. 

“PărinŃii trebuie să facă din religia Domnului Hristos un lucru 
atractiv prin voioşia lor, curtoazia lor creştină şi împreuna lor 
simŃire duioasă, plină de milă; totuşi, ei trebuie să fie hotărâŃi în a 
cere respect şi ascultare. Principiile cele drepte trebuie aşezate în 
mintea copilului…. 

“Fie ca cei care poartă răspunderi în biserică să elaboreze 
planuri, prin care tinerii şi tinerele să poată fi instruiŃi spre a-şi 
pune la lucru talanŃii încredinŃaŃi lor. Membrii mai în vârstă ai 
bisericii să caute să lucreze în mod serios, cu suflet, pentru copii şi 
tineri. Pastorii să-şi pună la lucru toată iscusinŃa în a inventa 
planuri prin care membrii mai tineri ai bisericii să poată fi conduşi 
să coopereze cu ei în lucrarea misionară. Să nu vă închipuiŃi însă că 
le veŃi putea stârni interesul doar Ńinând o predică lungă la 
întrunirea în vederea lucrării misionare. ÎntocmiŃi planuri, prin care 
poate fi aprins un interes viu. Fiecare să aibă ceva de făcut. 
InstruiŃi-i pe tineri să facă ceea ce li se dă de făcut şi învăŃaŃi-i ca, 
săptămână după săptămână, să-şi aducă rapoartele la întrunirile 
misionare, la care să spună ce experienŃe au avut şi, prin harul lui 
Hristos, care sunt succesele pe care le-au dobândit.” –Căminul 
Adventist, pp. 323, 487. 

“Dacă vă întoarceŃi la Domnul, fraŃii voştri şi fiii vo ştri vor 
găsi milă la cei ce i-au luat robi, şi se vor întoarce în Ńară. Căci 
Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv şi îndurător şi nu-Şi va 
întoarce FaŃa de la voi, dacă vă întoarceŃi la El.” 2 Cronici 30:9. 

“SoŃii ar trebui să fie cu luare aminte, atenŃi, consecvenŃi, 
credincioşi şi înŃelegători. Ei trebuie să dovedească iubire şi milă. 
Dacă ei sunt împlinitori ai cuvintelor Domnului Hristos, dragostea 
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Datorită egoismului lumea aceasta este îngropată în întuneric şi 
moare din lipsă de cunoştinŃă despre adevăratul şi viul Dumnezeu, 
Creatorul cerului şi a pământului. Vedem oameni care nu au ce 
mânca sau îmbrăca în fiecare zi. AlŃii sunt bolnavi sau în durere 
datorită diferitelor boli şi şi-au pierdut orice speranŃă de a-şi reveni 
din greutăŃile lor. Crime sunt comise în fiecare zi în fiecare 
metropolă, oraş sau sat. Datorită acestui întuneric, Dumnezeu 
înrolează bărbaŃi şi femei în slujire. 
 
Predicarea 

Privind la lumea în întuneric şi pe moarte, Isus Şi-a trimis 
ucenicii cu porunca: “DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi 
iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” 
Matei 28:19,20. Această poruncă a fost în ea însăşi un dar al slujirii 
pe care El l-a dat ucenicilor Săi şi nouă de asemenea. Fiecare are 
acest dar al slujirii aproapelui şi a întregii lumi cu lumina mântuirii. 
“După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „LuaŃi Duh Sfânt!” 
Ioan 20:22. Cu Duhul Sfânt, El a suflat peste ei duhul slujirii. El i-a 
trimis să împărtăşească vestea cea bună cu oamenii ce se află în 
întuneric.  

Este datoria fiecăruia care a primit Evanghelia să îndeplinească 
o slujbă cu credincioşie în a-i lumina pe alŃii. Nimeni nu trebuie să 
se teamă sau să-i fie ruşine de Evanghelia lui Hristos, pentru că 
aceasta are puterea de a salva atât persoana care slujeşte, cât şi cea 
slujită. Atât timp cât mai există persoane care nu cunosc mântuirea 
prin Isus Hristos, mai există suficiente locuri pentru a se înrola în 
această slujbă. “Ce frumoase sunt pe munŃi, picioarele celui ce 
aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce 
veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice 
Sionului: „Dumnezeul tău împărăŃeşte!” Isaia 52:7. Dumnezeu 
cunoaşte foarte bine cum suferă oamenii sub mâna opresoare a lui 
Satana. Diavolul i-a orbit ca să nu vadă calea mântuirii, dar 
Dumnezeu a asigurat slujirea poporului Său pentru a-i ajuta să 
găsească calea de ieşire din închisoarea întunericului.  

„„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua 
de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să 
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fii Lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoŃi din 
temniŃă pe cei legaŃi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în 
întuneric.” Isaia 42:6,7. Aceasta este o chemare la slujire. Vei 
asculta chemarea? Cât timp să mai rămână aceste suflete în 
închisoarea întunericului? Nu beneficiezi tu de harul lui 
Dumnezeu? łie, mie şi întregului Său popor El ne spune ca şi lui 
Saul din Tars: “… căci M-am arătat Ńie, ca să te pun slujitor şi 
martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe 
care Mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului 
acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la care te trimit, ca să le 
deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub 
puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinŃa în 
Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinŃiŃi.” 
Faptele Ap. 26:16-18. 

Dumnezeu te-a ales să predici cuvântul, căci acest cuvânt 
mărturiseşte despre Hristos, despre care ai auzit, L-ai întâlnit şi 
acceptat. Dumnezeu aşteaptă ca noi să predicăm Evanghelia cu 
credincioşie, căutând oamenii acolo unde se află. Nu trebuie să 
aşteptăm ca ei să vină la noi ca astfel să le împărtăşim acest cuvânt 
al luminii. Adevărata slujire creştină este a ne ridica şi merge să îi 
căutăm pe cei cărora să le dăm această Evanghelie salvatoare. 
Rezultatul acestei slujiri este extraordinar. “Cuvântul lui 
Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se 
înmulŃea mult în Ierusalim şi o mare mulŃime de preoŃi veneau la 
credinŃă.” Faptele Ap. 6:7. În această slujire de predicare, nu 
trebuie să existe frică de descurajare sau eşec, căci promisiunea 
este: “Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. 
Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânŃa, se întoarce cu 
veselie, când îşi strânge snopii.” Psalmii 126:5, 6. Când se încheie 
această slujire, cei care au lucrat cu credincioşie vor auzi măreŃele 
cuvinte: “… Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puŃine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului 
tău!” Matei 25:23. 
 
Slujirea celor bolnavi 

“…  am fost bolnav şi aŃi venit să Mă vedeŃi.” “Dumnezeu a 
uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla 
din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toŃi cei ce erau apăsaŃi de 
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fiecare membru ar avea mila demonstrată de Maestrul nostru şi să 
folosească mijloacele date de Dumnezeu pentru a ajunge la aceste 
suflete înainte ca uşa harului să se închidă pentru totdeauna.  

“Cu inimi pline de simpatie şi împreună simŃire, ei trebuie să 
lucreze pentru cei care au nevoie de ajutor, făcând cunoscut 
păcătoşilor iubirea Mântuitorului. O asemenea lucrare cere sforŃări 
neobosite, dar aduce o răsplată bogată. Cei care se angajează în 
această lucrare cu inimi sincere vor vedea suflete câştigate la 
Mântuitorul; căci influenŃei care însoŃeşte practica aducerii la 
îndeplinire a însărcinării divine nu-i poate rezista nimeni.  

“Nu numai asupra predicatorilor consacraŃi stă răspunderea de 
a merge şi a împlini această însărcinare. Oricine a primit pe Hristos 
este chemat să lucreze pentru mântuirea semenilor săi. "Şi Duhul şi 
Mireasa zic: 'Vino!' Şi cine aude să zică: 'Vino!'" (Apoc. 22,17). 
Însărcinarea de a da glas acestei invitaŃii cuprinde întreaga biserică. 
Fiecare ins care a primit invitaŃia trebuie să facă să răsune ecoul 
soliei prin dealuri şi văi, zicând: "Vino!".” –Istoria Faptelor 
Apostolilor, pp. 109, 110. 

Cu toate că este adevărat că această lucrare cere un mare efort, 
amintiŃi-vă că Dumnezeu va fi cu toŃi cei care lucrează spre slava 
Lui. Eu am experimentat intervenŃia Sa de multe ori, El m-a păzit 
în siguranŃă în braŃele Sale Atotputernice când am lucrat în 
Malaezia şi alte Ńări ale Asiei. 
 
În familie 

Atacurile lui Satana împotriva familiei, cu scopul de a dărâma 
societatea sunt neîmblânzite şi el lucrează de două ori mai mult 
împotriva reformatorilor, deci trebuie să veghem încontinuu pentru 
a păzi fiecare membru al familiei în siguranŃă. Este foarte trist să 
vedem multe cămine destrămate în familia credinŃei. Chiar şi 
printre pastori, în timp ce el depune eforturi de a uni sufletele cu 
biserica, Satana are succes în a-i îndepărta copiii de la biserică spre 
pierzare. Trebuie să facem un zid în jurul familiilor noastre, iar cea 
mai bună protecŃie este a-i implica în slujire activă.  

“CălăuziŃi-i pe copiii voştri cu duioşie şi milă, fără a uita că 
"îngerii lor văd necontenit faŃa Tatălui Meu care este în ceruri." 
Dacă doriŃi ca îngerii să facă pentru copiii voştri lucrarea dată lor 
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Prelegerea 6 – Vineri, 11 Decembrie, 2015 
 

Mil ă faŃă de toŃi 
 
de Arnolfo Cortes, Filipine 

 
Mila: definiŃie: Simpatie şi grijă faŃă de cel în suferinŃă sau 

necaz. Sinonime: Simpatie, empatie, grijă, compătimire, 
compasiune, zel, sensibilitate, căldură, dragoste, afecŃiune, 
îndurare, îngăduinŃă, toleranŃă, bunătate, caritate. 
 
Sursa  

Doar singur Tatăl nostru ceresc este sursa îndurării şi a milei. 
„El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este 
îndurător şi milostiv.” Psalmii 111:4. “Din inima Tatălui, 
manifestate în Hristos vin izvoarele milei divine care curg spre 
copiii oamenilor.” –God’s Amazing Grace, p. 188. 

“Cu toate că acum S-a suit în prezenŃa lui Dumnezeu şi 
împarte tronul universului, Isus nu a pierdut nimic din natura Sa 
miloasă. Astăzi, aceeaşi inimă sensibilă şi îndurătoare este deschisă 
tuturor vaiurilor omenirii. Astăzi, mâna care a fost străpunsă este 
ridicată să binecuvânteze cu mai multă abundenŃă poporul Său care 
este în lume.” –Our Father Cares, p. 203. 

“Fiecare cuvânt şi faptă a Sa au dat pe faŃă milă divină, iar 
neasemănarea Sa cu lumea a dat loc la împotrivirea cea mai 
aprigă.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 576. 
 
Reformatorii sunt miloşi  

“Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinŃi şi prea 
iubiŃi, îmbrăcaŃi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 
smerenie, cu blândeŃe, cu îndelungă răbdare.” Coloseni 3:12. 
Poporul lui Dumnezeu din această ultimă generaŃie are nevoie de 
acea căldură sufletească din cer care îndeamnă în fiecare zi la 
acŃiuni neprihănite. FaŃă de sufletele care sunt gata să piară şi sunt 
pierdute dacă nu sunt avertizate, este necesară manifestarea unei 
mari compasiuni. GândiŃi-vă fraŃi şi surori, la Ńările cu milioane de 
oameni care nu au auzit niciodată ultima solie de har. O, dacă 
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diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Matei 25:36; Faptele Ap. 
10:38. 

“Citi Ńi Scripturile cu atenŃie şi veŃi descoperi că Domnul 
Hristos a petrecut cea mai mare parte a lucrării Sale însănătoşindu-i 
pe cei suferinzi şi pe cei în necazuri. Astfel, El a aruncat înapoi 
asupra lui Satana ocara păcatului, care îşi are originea în vrăjmaşul 
oricărui bine. Satana este distrugătorul; Domnul Hristos este 
restauratorul. Iar în activitatea noastră de împreună-lucrători cu 
Hristos, vom avea succes dacă vom lucra în mod practic. 
Pastorilor, nu vă limitaŃi lucrarea doar la studii biblice. FaceŃi 
lucrare practică. ÎncercaŃi să-i aduceŃi pe cei bolnavi la starea de 
sănătate. Nu uitaŃi că readucerea la starea de sănătate pregăteşte 
calea pentru refacerea sufletească.” –(Manuscript 55, 1901) 
Medical Ministry, p. 240. 

În fiecare zi, sufletele bolnave şi în suferinŃă au nevoie de 
ajutorul nostru, îi vedem pretutindeni. Peste tot pe unde trăiesc 
oamenii există suferinŃă: la locul de muncă, în vecinătate, în 
spitale. Isus a spus că la sfârşitul timpului va fi “foamete şi ciumi.” 
Matei 24:7. Oamenii simt nevoia lor de ajutor în special când sunt 
sub puterea bolii. Atunci sunt gata să accepte rugăciunile şi 
cântările noastre. Apoi vor recunoaşte mâna ajutătoare şi 
compătimirea iubitoare a lui Dumnezeu. FaceŃi ce puteŃi pentru a-i 
ajuta pe cei în durere, amintindu-vă că Hristos era întotdeauna gata 
să intre în casa celui bolnav sau întristat. Ce a făcut El înainte de 
a-i trimite pe cei 12 să predice Evanghelia? “Apoi Isus a chemat pe 
cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară 
duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de 
neputinŃă.” Matei 10:1. Aceasta ne arată cât de aproape este Hristos 
de cei bolnavi, încât a încredinŃat urmaşilor Lui această lucrare 
importantă.  
 
Slujirea păstorului 

“După ce au prânzit, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simone, 
fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, 
Doamne” I-a răspuns Petru „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: 
„Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, 
Mă iubeşti?” „Da Doamne” I-a r ăspuns Petru „ştii că Te iubesc.” 
Isus i-a zis: „Paşte oiŃele Mele”.” Ioan 21:15, 16. 
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Un păstor protejează, îngrijeşte şi hrăneşte oile. Hristos se 
numeşte pe Sine „Bunul Păstor” pentru că Îşi dă viaŃa pentru oile 
Sale. Hristos Însuşi a fost întotdeauna cu ucenicii Săi şi nu numai 
ei, ci şi mulŃimile au fost binecuvântate de prezenŃa Sa. Oamenii Îl 
căutau dis de dimineaŃă căci se simŃeau ocrotiŃi şi în pace în 
prezenŃa Lui. “Când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte; şi 
după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început 
să vorbească şi să-i înveŃe….” “Isus a luat cele cinci pâini şi cei doi 
peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer şi le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt 
şi le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toŃi şi s-au 
săturat; şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu fărâmiturile 
rămase.” Matei 5:1, 2; Luca 9:16, 17. Aceasta este ceea ce numim 
servire creştină – îngrijirea aproapelui, hrănirea lui spirituală şi 
fizică. De aceea a spus Isus să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. 
Pastorii, prezbiterii şi slujbaşii bisericii, la fel ca şi membrii au 
responsabilitatea de a se îngriji de turma lui Dumnezeu. 

Când cei slabi spiritual nu sunt îngrijiŃi bine în biserică, pot să 
cadă uşor. În alte cazuri, sărăcia îi face pe unii să cadă în ispită şi 
să părăsească biserica. Dar datoria pastorului şi a  fiecărui frate şi 
soră este de a veghea sufletele pe care le-a cumpărat Hristos cu 
sângele Său.  

“LuaŃi seama, deci, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a 
pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriŃi Biserica Domnului pe care 
a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, 
se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruŃa turma.” 
“PăstoriŃi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de 
silă, ci de bunăvoie.” Faptele Ap. 20:28,29; 1 Petru 5:2. Turma lui 
Dumnezeu are nevoie să fie hrănită regulat din Cuvântul Său. 
Acum este timpul să facem aceasta pentru că va veni un timp când 
va fi foarte greu a învăŃa adevărul. Turma lui Dumnezeu trebuie să 
fie bine întărită în adevărul prezent.  

Din nefericire, de multe ori sunt spuse predici plăcute şi mulŃi 
oameni nu mai ascultă adevărul real, temându-se ca nu cumva să li 
se descopere păcatele. Dar fiecare trebuie să se bazeze în viaŃă şi 
experienŃe pe un “aşa zice Domnul,” “la Lege şi la Mărturie.” Iar 
cei care se îngrijesc cu credincioşie de turma lui Dumnezeu, într-o 
zi, vor auzi pronunŃată binecuvântarea: “VeniŃi binecuvântaŃii 
Tatălui Meu de moşteniŃi ÎmpărăŃia, care v-a fost pregătită de la 

Prelegerile Săptămânii de Rugăciune – 2015. 49 

adevărata noastră condiŃie spirituală. Suntem în pericol de a pierde 
din vedere nevoile aproapelui şi ale bisericii lui Dumnezeu. Dar 
amintiŃi-vă că nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată da 
nimic şi nimeni nu este atât de bătrân încât să nu poată avea o parte 
în lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi poate da ceva. Acesta 
este privilegiul nostru ca şi creştini, ca Adventişti ai Mişcării de 
ReformaŃiune. 

Ce nevoi există în biserică? Care sunt nevoile din jurul nostru? 
Cum pot practica darul dăruirii, atât material, cât şi spiritual? 

Pentru a face loc Domnului în inimile şi minŃile noastre, avem 
nevoie de ferestre de timp pe parcursul zilei. Aceste ferestre sunt 
momente speciale dedicate cultivării relaŃiei noastre cu Dumnezeu. 
Sunt momente speciale pentru rugăciune şi meditaŃie fără a fi 
deranjaŃi, iar scopul lor este de a ne reîncărca fiinŃa noastră 
spirituală şi a umple rezervorul puterii spirituale necesare. 
Rezultatul unei vieŃi de comuniune cu Dumnezeu, a cultivării 
relaŃiei cu El, a dăruirii binecuvântărilor pe care ni le-a încredinŃat 
va fi un caracter asemenea lui Hristos. "łinta vieŃii de creştin este 
aducerea de roade - reproducerea caracterului lui Hristos în cel 
credincios, pentru ca apoi să poată fi reprodus şi în alŃii." –
Parabolele Domnului Hristos, p. 67. 

Dragi fraŃi şi surori, dragi tineri şi copii, să ne deschidem 
inimile să devenim dăruitori generoşi ai Domnului, ca să se 
împlinească promisiunea în vieŃile şi bisericile noastre: "Atunci 
lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolŃi repede; 
neprihănirea ta îŃi va merge înainte şi slava Domnului te va însoŃi." 
Isaia 58:8. Amin! 
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poate. Ceea ce pare a fi o risipă de sămânŃă este de fapt secretul 
înmulŃirii roadelor. Fiecare sămânŃă care vine în contact cu 
pământul se va reproduce. Tot aşa este şi cu ceea ce ne-a 
încredinŃat Dumnezeu. Dăm cu generozitate altora, iar Domnul 
multiplică rezultatele bunăvoinŃei noastre. 

"Oricât de mic ar fi talentul tău, Dumnezeu are un loc pentru 
el. Acel singur talant, folosit cu înŃelepciune, va îndeplini lucrarea 
pentru care a fost dat. Prin credincioşie în îndatoririle cele mici, 
neînsemnate, noi lucrăm sporind, ca într-o operaŃie de adunare, iar 
Dumnezeu va lucra pentru noi mai mult, ca într-o operaŃie de 
înmulŃire. Aceste daruri neînsemnate vor avea cea mai preŃioasă 
influenŃă în lucrarea Sa." –Parabolele Domnului Hristos, p. 360. 

 
Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. "Căci noi suntem 

împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteŃi ogorul lui 
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu." 1 Corinteni 3:9. 

În viaŃa de credinŃă şi în mod special în exercitarea darului 
dăruirii, totul este o chestiune de cooperare constantă cu Dumnezeu 
şi Legea Sa. Noi depindem de El atât în domeniul natural, cât şi în 
cel spiritual. El a promis că în fiecare act de dăruire, în fiecare 
cuvânt sau slujire, El va adăuga puterea infinită a Duhului Sfânt 
instrumentului uman, iar această lucrare de cooperare va avea ca 
rezultat mari binecuvântări tuturor celor din jurul nostru şi de 
asemenea în biserică.  

 
Împărt ăşirea înmulŃeşte darul dăruit.  Aceasta seamănă cu 

înmulŃirea usturoiului. Cine a semănat usturoi ştie că prima dată 
este o “spargere,” sau “distrugere” a capului usturoiului; iar apoi 
fiecare căŃel de usturoi este semănat în pământ unul câte unul. 
Atunci se întâmplă minunea: fiecare căŃel de usturoi devine un nou 
cap plin de usturoi. Doar prin începerea şi împărŃirea darurilor, atât 
spiritual, cât şi material, binecuvântările pe care le-am primit de la 
Dumnezeu se vor înmulŃi. 

 
Domnul lucrează dacă Îi dăm voie să o facă. De multe ori 

accesul la sufletele noastre este blocat de poverile şi îngrijorările 
vieŃii zilnice. Pe de altă parte, în zilele noaste sunt multe lucruri 
care ne captivează atenŃia. De aceea, devenim insensibili la 
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întemeierea lumii.” (Matei 25:34), în timp ce cei care nu au slujit 
cu credincioşie Îl vor auzi pe Dumnezeu pronunŃând judecata 
definitivă ce îi va arunca în întuneric: “Apoi va zice celor de la 
stânga Lui: „DuceŃi-vă de la Mine, blestemaŃilor, în focul cel 
veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!” Matei 25:41. 

Astăzi totuşi, la fel ca în timpurile antice, oamenii găsesc 
scuze: “De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru 
voi ca vorbele unei cărŃi pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să 
citească, şi-i zici „Ia citeşte!” El răspunde: „Nu pot, căci este 
pecetluită!” Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i 
zici: „Ia citeşte!” El răspunde: „Nu ştiu să citesc.” Isaia 29:11, 12. 
După ce a primit însărcinarea Evangheliei, apostolul Pavel nu s-a 
simŃit împăcat până nu a predicat şi hrănit turma lui Dumnezeu cu 
cuvintele: “vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” 1 Corinteni 
9:16. El a ştiut că fiecare va fi chemat să dea socoteală în ziua 
judecăŃii pentru sufletele care i-au fost încredinŃate să le păzească. 
Dacă dăm greş ca străjeri ai lui Dumnezeu pe zidurile Sionului, ni 
se va pune în socoteală, contra noastră, o neglijenŃă teribilă. Să 
slujim cu credincioşie ca subpăstori.  

 
Slujirea celor săraci 

“Totdeauna vor fi săraci în Ńară; de aceea îŃi dau porunca 
aceasta: „Să-Ńi deschizi mâna faŃă de fratele tău, fată de sărac şi 
faŃă de cel lipsit din Ńara ta.” Deuteronomul 15:11. 

Fiecare persoană – bogată sau săracă – este foarte preŃioasă 
înaintea lui Dumnezeu. El nu neglijează pe nimeni, chiar dacă 
trăieşte în sărăcie. “Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe 
nenorocitul, care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit şi de 
cel lipsit şi va scăpa viaŃa săracilor.” Psalmii 72:12, 13. Când 
Hristos Şi-a început lucrarea, a început cu cei săraci. De fapt, El 
spune că a fost uns „să vestească săracilor Evanghelia.” Oriunde se 
iveşte o ocazie, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru 
cei săraci şi cei slabi ca să primească bucuria bogaŃilor. “Ferice de 
cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl 
izbăveşte; Domnul îl păzeşte şi-l Ńine în viaŃă. El este fericit pe 
pământ şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui. Domnul îl 
sprijină, când este pe patul de suferinŃă: îi uşurezi durerile în toate 
bolile lui.” Psalmii 41:1-3. 
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Bunătatea arătată celui sărac, slab, suferind este ca pâinea 
pentru zilele ce vor veni, căci “cei milostivi… vor avea parte de 
milă!” Matei 5:7. Dumnezeu îi va răsplăti. Dumnezeu nu uită 
lucrarea noastră şi străduinŃele din dragoste dacă facem totul ca 
pentru Isus, în numele Lui. Nu ne putem permite să închidem ochii 
şi urechile ca şi cum am fi orbi şi surzi faŃă de strigătele celor 
săraci, gândindu-ne că nu vom fi văzuŃi de Dumnezeu. În această 
lume şi în biserică sunt oameni oropsiŃi – văduve şi orfani. Ochii, 
urechile şi simpatia noastră trebuie îndreptate spre astfel de 
oameni. Lumina noastră trebuie să strălucească în aşa fel încât cei 
în suferinŃă să Îl vadă şi să-L slăvească pe Dumnezeu. “Religiunea 
curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să 
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim 
neîntinaŃi de lume.” Iacob 1:27. 

Membrii şi conducătorii bisericii cunosc multe lucruri despre 
evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. De multe ori chiar 
postim, cerând favoare lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în mila Sa 
ne pune o întrebare: “Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi 
chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să 
se culce pe sac şi cenuşă? Acesta numeşti tu post şi zi plăcută 
Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanŃurile răutăŃii, 
deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriŃi şi rupe orice fel 
de jug; împarte-Ńi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe 
nenorociŃii f ără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l şi nu 
întoarce spatele semenului tău.” Isaia 58:5-7. Aceasta va deschide 
urechile lui Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, iar El ne va 
conduce pe calea dreptăŃii. Trebuie să fim ca un tată celor săraci şi 
orfani, cercetând cazurile despre care nu ştim nimic. Există un 
tânăr în Biblie care a fost chemat să fie ucenic al lui Isus cu 
condiŃia să vândă tot ce avea şi să dea săracilor. Matei 19:21. 
Vedem că Hristos se identifică cu cei săraci şi ne va socoti 
responsabili dacă nu îi servim. “Căci am fost flămând şi nu Mi-aŃi 
dat să mănânc; Mi-a fost sete şi nu Mi-aŃi dat să beau.” “Şi El, 
drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aŃi 
făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaŃi fraŃi ai 
Mei, Mie nu Mi le-aŃi făcut.” Matei 25:42, 45. Noi suntem păzitorii 
fraŃilor noştri.  
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fără valoare, adesea stau pe cea mai înaltă treaptă în ochii Săi. O 
inimă plină de iubire şi credinŃă este mai scumpă lui Dumnezeu 
decât cel mai preŃios dar. Văduva săracă a dat tot ce avea pentru a 
face puŃinul pe care l-a făcut. S-a lipsit de hrană, ca să dea cei doi 
bănuŃi pentru lucrarea pe care o iubea. Şi a făcut lucrul acesta cu 
credinŃă, fiind încrezătoare că Tatăl ei ceresc nu va trece cu 
vederea lipsa ei cea mare. Tocmai spiritul acesta neegoist şi 
credinŃa ei copilărească au câştigat aprecierea Mântuitorului." –
Hristos Lumina Lumii, p. 615. 
 
Un pas al credinŃei 

Dăruirea este întotdeauna o chestiune de credinŃă. łăranul, de 
exemplu, seamănă sămânŃa şi aşteaptă cu încredere, căci şi-a făcut 
lucrarea sa şi se încrede că Dumnezeu Îşi va face partea Sa în 
natură. În mod similar, credinciosul dă cu încrederea că ceea ce a 
făcut va germina şi creşte într-o binecuvântare pentru alŃii.  

 
Să luăm în considerare: 

Fiecare acŃiune este o sămânŃă. AcŃiunile pe care le semănăm 
vor determina rezultatul recoltei vieŃilor noastre. "Nu vă înşelaŃi: 
„Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea 
va şi secera." Galateni 6:7 

"SămânŃa semănată produce un seceriş, iar acesta este semănat 
la rândul lui; astfel secerişul se înmulŃeşte. În legăturile noastre cu 
ceilalŃi, legea aceasta se dovedeşte a fi adevărată. Orice faptă sau 
orice cuvânt este o sămânŃă care va aduce rod. Orice faptă de 
bunătate iubitoare, de ascultare, de lepădare de sine se va 
reproduce în alŃii şi, prin aceştia, în mulŃi alŃii. La fel, fiecare faptă 
de gelozie, de răutate sau de dezbinare este o sămânŃă care va 
răsări într-o "rădăcină de amărăciune...Şi mulŃi să fie întinaŃi" 
(Evrei 12, 15). Şi cât de mare va fi, numărul celor pe care cei 
"mulŃi", îi vor perverti!" –ProfeŃi şi Regi, p. 86. 

 
Cine seamănă mult, mult va secera. "Să ştiŃi: cine seamănă 

puŃin, puŃin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera." 
2 Corinteni 9:6. 

De asemenea, când semănătorul aruncă sămânŃa în pământ 
pentru a o planta, nu o face în mod egoist, ci aruncă cât de mult 
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Pana inspirată spune că aceasta este datoria pentru timpul 
nostru: "Vă rog citiŃi Isaia 58…. Aceasta este lucrarea specială 
pusă înaintea noastră. Toate rugăciunile şi abŃinerea noastră de la 
mâncare nu valorează nimic dacă nu ne-am dedicat total acestei 
lucrări. Asupra noastră se află obligaŃii sfinte. Datoria noastră ne 
este clar descrisă. Domnul ne-a vorbit prin profetul Său." –Welfare 
Ministry, p. 29. 
 
ConcentraŃi-vă asupra calităŃii, nu a cantităŃii 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani 12:8: "Cine dă, să 
dea cu inimă largă;’…(Cel ce dă, în simplitate – Biblia Fidelă)” În 
acest text, simplitatea se referă la un spirit curat, generos, adevărat, 
fără vreun scop duplicitar în actul dăruirii. Cel mai important lucru 
în a da altora este calitatea atitudinii şi motivelor noastre. 

Cel care dă doar pentru a-şi uşura conştiinŃa nu înŃelege esenŃa 
şi însemnătatea dăruirii. Dăruirea spirituală de calitate ajunge 
dincolo de satisfacerea nevoilor materiale a celor în nevoi. 
Înseamnă supunerea inimii cauzei nevoiaşilor, este dedicată 
atingerii sufletelor aproapelui nostru. "dacă vei da mâncarea ta 
celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va 
răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza 
mare!" Isaia 58:10. 

În timp ce este adevărat că mântuirea prin har, prin credinŃa în 
Hristos nu este obŃinută prin faptele neprihănite pe care le-am 
făcut, este tot atât de adevărat că experienŃa mântuirii devine 
motivaŃia acŃiunii noastre. Fiecare act de binefacere este bazat pe 
dedicarea personală lui Hristos. ExperienŃa personală cu Dumnezeu 
conduce persoana să fie legată de dragostea Sa. Dacă am primit 
dragoste, vom da din toată inima – cu bucurie şi generozitate. 
Văduva săracă care a dat tot ceea ce a avut ca dar la templu a fost 
lăudată de Isus, nu pentru că a dat o cantitate mare, ci pentru ca a 
dat din toată inima şi prin credinŃă a dat tot ce a avut.  

"Motivele sunt cele care dau faptelor noastre adevărata lor faŃă, 
pecetluindu-le ca urâciune sau dându-le o înaltă valoare morală. Nu 
lucrurile mari, pe care le vede fiecare ochi şi le preamăreşte fiecare 
limbă, sunt socotite de Dumnezeu ca fiind cele mai de preŃ. 
Datoriile mici, îndeplinite cu voie bună, darurile mici, care nu 
caută să atragă privirile şi care pentru ochii oamenilor pot părea 
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Slujirea celor din închisori 
“am fost în temniŃă, şi aŃi venit pe la Mine.” Matei 25:36. 
Sunt mulŃi oameni în lume care sunt încercaŃi şi înlănŃuiŃi 

pentru răutăŃile făcute, iar legea nu a avut milă de ei. Dumnezeu 
din ceruri priveşte în jos şi vede şi aude suspinele acestor suflete. 
Cu milă a trimis pe Unicul Său Fiu să le aducă alinare. Isus a spus 
că misiunea Sa a fost “să deschizi ochii orbilor, să scoŃi din temniŃă 
pe cei legaŃi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.” Isaia 
42:7. Înainte ca Hristos să intre în vieŃile noastre, toŃi suntem 
prizonieri ai diavolului. Hristos a predicat Evanghelia eliberării 
pentru captivi şi cei înlănŃuiŃi. Nu ar fi fost posibil să Îl slăvim pe 
Dumnezeu dacă Isus nu ar fi venit şi nu ar fi eliberat prizonierii 
domnului acestei lumi “care prefăcea lumea în pustie, nimicea 
cetăŃile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război.” Isaia 14:17. 

MulŃi oameni sunt închişi în închisorile acestei lumi. Nu toŃi au 
fost judecaŃi după dreptate. Unii au fost condamnaŃi pe nedrept, ca 
şi Domnul nostru, deci nu există scuză în a nu vizita deŃinuŃii sau 
a-i întreba de ce au călcat legea. În această lume este puŃină 
dreptate. Nu ştim de ce atât de multă lume este în închisori. Să ne 
amintim de Petru, Pavel, Ioan şi alŃii care au fost închişi, chiar dacă 
nu au făcut nimic rău înaintea lui Dumnezeu. Dar, chiar dacă 
oamenii sunt în închisoare pentru o cauză reală, să îi vizităm totuşi 
şi să îi câştigăm pentru speranŃa şi viaŃa veşnică.  

AmintiŃi-vă de tâlharul de pe cruce. Hristos i-a fost descoperit 
şi i-a promis viaŃa veşnică, chiar dacă nu a fost eliberat de pe cruce. 
El a murit în acea zi, dar cu o speranŃă veşnică. Tot aşa, vizitarea 
deŃinuŃilor nu înseamnă că trebuie să luptăm să îi eliberăm din 
închisoare, ci mai degrabă să fie eliberaŃi din închisoarea păcatului, 
chiar dacă rămân închişi, totuşi cu speranŃa vieŃii veşnice şi a 
eliberării. De fapt, sunt oameni pe care Dumnezeu a permis să fie 
închişi ca să poată primi coroana vieŃii. Promisiunea lui Dumnezeu 
este: “Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are 
să arunce în temniŃă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veŃi avea 
un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-Ńi voi da 
cununa vieŃii.” Apocalipsa 2:10. De aceea, “AduceŃi-vă aminte de 
cei ce sunt în lanŃuri, ca şi cum aŃi fi şi voi legaŃi cu ei; de cei 
chinuiŃi, ca unii care şi voi sunteŃi în trup.” Evrei 13:3. 
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Sprijini Ńi slujbaşii  
“Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade 

din tot venitul tău” Proverbele 3:9. 
Dumnezeu ne cheamă să ne unim cu El în slujba predicării prin 

sprijinirea celor care şi-au părăsit familiile, casele şi Ńările pentru a 
predica Evanghelia. Cum îi slujim? Dumnezeu ne porunceşte să 
dăm zecimile şi darurile noastre ca cei ce predică Evanghelia să 
poată trăi – ei şi familiile lor. Dumnezeu, care stăpâneşte această 
lume şi tot ce este în ea (argint şi aur), a dat omului talente, 
înŃelepciune şi abilitatea de a aduna bogaŃii. Să ne amintim cum a 
fost credinciosul Avraam, care a dat zecimile şi darurile 
împăratului Salemului (Melchisedec). În acelaşi fel, Iacov a înŃeles 
obligaŃia sa faŃă de slujire şi a promis lui Dumnezeu că va plăti 
zecimile şi darurile pentru a susŃine slujba sfântă, dacă Dumnezeu 
îl va ocroti şi întoarce în Ńara sa natală. Această slujire a zecimilor 
şi darurilor este tot atât de veche ca şi istoria omenirii. Promisiunea 
legată de credincioşie în astfel de slujire declară: “…căci atunci 
grânarele îŃi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de 
must.” Proverbele 3:10.  
 
Ospitalitatea 

“Iubi Ńi-vă unii pe alŃii cu o dragoste frăŃească. În cinste, 
fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinŃă, fiŃi fără preget. FiŃi 
plini de râvnă cu duhul. SlujiŃi Domnului. BucuraŃi-vă în nădejde. 
FiŃi răbdători în necaz. StăruiŃi în rugăciune. AjutaŃi pe sfinŃi, când 
sunt în nevoie. FiŃi primitori de oaspeŃi.” Romani 12:10-13. 

MulŃi oameni spun prietenilor şi străinilor „Dumnezeu să te 
binecuvânteze,” mai degrabă decât să împartă binecuvântările cu 
cei în nevoie. Astfel de binecuvântări verbale nu au nici o valoare 
când persoana are nevoie, iar noi nu facem nimic pentru a satisface 
aceste nevoi. Ca şi copii născuŃi din nou ai Celui Prea Înalt, trebuie 
să ne iubim unii pe alŃii şi să facem bine tovarăşului de pelerinaj – 
cei din casa credinŃei. Când demonstrăm ospitalitatea şi le spunem 
bun venit celor nevoiaşi în casele noastre, putem primi fiinŃe 
cereşti. Dumnezeu poate să se îngrijească de nevoile noastre din 
abundenŃă. “Căci am fost flămând şi Mi-aŃi dat de mâncat; Mi-a 
fost sete şi Mi-aŃi dat de băut; am fost străin şi M-aŃi primit.” Matei 
25:35. 
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strâmte spre a oferi un cămin pentru cei fără adăpost, citiŃi-l; voi, 
care puteŃi vedea pe orfani şi văduve apăsate de mâna de fier a 
sărăciei şi înfrânŃi de inima de piatră a celor absorbiŃi de interesele 
acestei lumi, citiŃi-l…. Motivul pentru care cei din poporul lui 
Dumnezeu nu sunt mai spirituali şi n-au o credinŃă mai mare, mi 
s-a arătat că este din cauză că sunt mărginiŃi din cauza egoismului. 
Profetul se adresează păzitorilor Sabatului, nu păcătoşilor, nu 
necredincioşilor, ci celor care au mari pretenŃii de evlavie. Nu 
mulŃimea adunărilor voastre este ceea ce acceptă Dumnezeu. Nu 
rugăciunile numeroase, ci pe cei ce fac dreptate, care fac lucrul bun 
la timp potrivit. Trebuie să fii mai puŃin ocupat de tine însuŃi şi mai 
făcător de bine. Sufletele noastre trebuie să fie deschise. Atunci 
Dumnezeu le va face să fie ca o grădină udată, căreia nu-i lipseşte 
apa." –2T, pp. 35, 36. 
 
“Atunci lumina ta va r ăsări ca zorile” 

În Isaia 58 se află programul de lucru al poporului lui 
Dumnezeu de astăzi. În versetul 8 este descris rezultatul 
îndeplinirii acestui plan divin. Biserica va ilumina lumea când va 
experimenta o trezire spirituală, iar membrii ei vor descoperi 
caracterul divin: „Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea 
ta va încolŃi repede; neprihănirea ta îŃi va merge înainte, şi slava 
Domnului te va însoŃi.” Aceasta este Biserica pentru care „se va 
descoperi, în cele din urmă, chiar domniile şi "stăpânirile din 
locurile cereşti", ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui 
Dumnezeu." –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 9. 

Acum, rog persoana care conduce acest serviciu de Săptămână 
de Rugăciune să citească cu biserica Isaia 58:1-12. Ar fi potrivit 
dacă mai mulŃi membri ar citi versetele şi apoi să-şi împărtăşească 
gândurile cu privire la ele. 

Darul dăruirii descris în Isaia 58 include trei arii de acŃiune: 
• Slujirea dăruirii care se concentrează pe nevoile spirituale şi 

emoŃionale ale aproapelui, atingându-le inimile şi sufletele (vezi 
versetul 10). 

• Dăruirea în de acord cu nevoile materiale ale săracilor şi 
aproapelui (vezi versetele 5-7). 

• Dăruirea pentru reformă spirituală (versetul 12). 
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2. Imitarea intenŃionată a exemplului lui Isus 
“ ‘DespărŃiŃi de Mine”, spunea Domnul Hristos, „nu puteŃi face 

nimic”, dar cu harul divin lucrând prin eforturile omeneşti, noi 
putem face toate lucrurile. Răbdarea şi blândeŃea Sa vor cuprinde 
caracterul întreg, transmiŃând o preŃioasă strălucire care va face 
clară şi luminoasă calea spre ceruri. Privind şi imitând viaŃa Sa, noi 
vom fi reînnoiŃi după chipul Său." –5T, p. 306. 

 
3. Rugăciune zilnică prin care să cerem puterea de a 
împărt ăşi darurile spirituale 

"Rugăciunile noastre nu trebuie să fie egoiste, cerând numai 
pentru folosul nostru. Noi trebuie să cerem, ca să putem da…. 
Lucrarea noastră pe pământ nu este aceea de a ne sluji sau de a ne 
plăcea nouă înşine, noi trebuie să slăvim pe Dumnezeu, cooperând 
cu El la salvarea celor păcătoşi. Noi trebuie să cerem binecuvântări 
de la Dumnezeu, pe care apoi să le putem da şi altora. Capacitatea 
de a primi este păstrată numai dând şi altora." –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 108. 
 
Dăruirea este programul de lucru al bisericii  

Domnul ne-a dat fiecăruia dintre noi, ca membrii ai trupului 
Lui o misiune precisă cu instrucŃiuni precise pentru a ne îndeplini 
îndatoririle. Nimeni nu trebuie să fie ignorant despre ce să facă în 
aceste timpuri. Porunca divină şi instrucŃiunile divine pentru a o 
împlini se găsesc în Isaia 58. În acest capitol, Domnul 
investighează practicile religioase ale poporului Său şi le deschide 
ochii asupra ariilor de credinŃă practică care au fost neglijate.  

Cea mai mare piatră de poticnire în îndeplinirea însărcinării 
divine este egoismul. Când lipseşte dedicarea şi consacrarea faŃă de 
Dumnezeu şi a cauzei Sale, inima se umple automat cu idolatria 
eului. Împreună cu aceasta este şi auto-mulŃumirea, o inimă 
împietrită şi ignorarea intenŃionată a nevoilor aproapelui. Există o 
lipsă de identificare cu Hristos, cauza Sa şi misiunea bisericii. 

De aceea, Spiritul Profetic ne îndeamnă să studiem Isaia 
capitolul 58 şi să îl implementăm în vieŃile noastre: "CitiŃi Isaia 58, 
voi, care pretindeŃi a fi copii ai luminii. În mod special, să-l 
citească iarăşi şi iarăşi cei care au simŃit repulsie faŃă de neplăcerea 
de a-i ajuta pe cei lipsiŃi. Voi, ale căror inimi şi case sunt prea 
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Călcând pe urmele paşilor divini  
“Mul Ńi cred că ar fi un mare privilegiu să viziteze locurile unde 

a trăit Hristos pe pământ, să-şi poarte paşii pe unde a mers El şi să 
privească lacul pe malul căruia Îl plăcea să înveŃe, dealurile şi văile 
asupra cărora adesea I se odihneau privirile. Dar nu este nevoie să 
mergem la Nazaret, Capernaum sau Betania ca să umblăm pe 
urmele lui Isus. Putem găsi urmele Lui lângă patul celui bolnav, în 
colibele sărăciei, pe străzile prea aglomerate ale marilor oraşe şi în 
tot locul unde inima omului are nevoie de mângâiere. Făcând aşa 
cum a făcut Isus când era pe pământ, vom merge pe urmele Lui…. 

“Isus căuta să-i ajute pe toŃi cei în suferinŃă, pe care îi întâlnea. 
Nu avea mulŃi bani de dat. Dar, de multe ori, Se lăsa nemâncat ca 
să-i ajute pe aceia care erau în mai mare lipsă ca El. FraŃii Lui 
simŃeau că influenŃa Lui era cu totul deosebită de a lor. El avea 
tact, aşa cum nici unul dintre ei nu avea şi cum nici nu doreau să 
aibă. Când ei vorbeau aspru cu bieŃii oameni nenorociŃi, Isus îi 
căuta şi le spunea cuvinte de încurajare. Celor care erau în nevoie, 
le dădea un pahar cu apă rece sau le dădea în mod discret chiar 
hrana Lui. Alinându-le suferinŃele, adevărurile pe care le învăŃa 
erau unite cu fapte bune şi, în felul acesta, erau fixate în minte.” –
Hristos Lumina Lumii, pp. 640, 86, 87. 
 
Răsplata slujirii 

“Slujirea lui Dumnezeu nu este degeaba. Există o răsplată 
nepreŃuită pentru cei care îşi consacră viaŃa pentru serviciul Lui.” –
4T, p. 107. 

“…Orice sacrificiu făcut pentru lucrarea Lui va fi răsplătit 
după "nemărginita bogăŃie a harului Său" (Efeseni 3,20; 2,7).” –
Hristos Lumina Lumii, p. 249. 

“Şi răsplata noastră, pentru faptul că am lucrat cu Hristos în 
această lume, este primirea unei puteri mai mari şi a unui privilegiu 
mai deosebit de a lucra cu El în veşnicie.” –Parabolele Domnului 
Hristos, p. 361. 

Dragă frate şi soră, să considerăm ca un mare privilegiu a fi 
angajat în slujba lui Dumnezeu şi a aproapelui nostru. Să nu 
cădem, ci să suportăm greutăŃile cu care ne întâlnim în timp ce 
facem această lucrare minunată. Când am împlinit voia lui 
Dumnezeu, când am eliberat pe mulŃi care ar fi rămas pentru 
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totdeauna fără speranŃă, când i-am ajutat pe alŃii să scape de 
întunericul gros care acoperă lumea şi să se întâlnească în veşnicie 
cu cei care au fost răscumpăraŃi prin slujirea noastră în diferite arii, 
bucuria noastră va fi de nedescris. Ce dar minunat ne-a dat Domnul 
prin duhul slujirii! Amin. 

 
 
 

Prelegerea 3 – Duminică, 6 Decembrie, 2015  
 

Apt de a învăŃa pe alŃii  
 
de Larry Watts, U.S.A.  

 
La fârşitul slujirii Sale, în timp ce Isus se apropia de Ierusalim 

pentru ultima dată, mulŃi au sperat că mult aşteptata şi promisa 
împărăŃie a cerului va fi în sfârşit instaurată. El a trebuit să 
corecteze presupunerea “că ÎmpărăŃia lui Dumnezeu are să se arate 
îndată. Deci a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o Ńară 
depărtată, ca să-şi ia o împărăŃie şi apoi să se întoarcă. A chemat 
zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis: „PuneŃi-i în negoŃ 
până mă voi întoarce.” Luca 19:11-13.  

În scrierile sale, apostolul Pavel afirmă: “Dar fiecăruia din noi 
harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: 
„S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.” “Şi El a 
dat pe unii apostoli; pe alŃii, prooroci; pe alŃii, evanghelişti; pe alŃii, 
păstori şi învăŃători, pentru desăvârşirea sfinŃilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom 
ajunge toŃi la unirea credinŃei şi a cunoştinŃei Fiului lui Dumnezeu, 
la starea de om mare, la înălŃimea staturii plinătăŃii lui Hristos; ca 
să nu mai fim copii,…” Efeseni 4:7, 8, 11-14.  

Omul de neam mare care dă daruri este Isus, iar servii care 
aşteaptă întoarcerea Sa sunt cei care  trăiesc până la sfârşitul 
timpului, când va avea loc nunta şi instaurarea împărăŃiei slavei. 
Ne rugăm să fim noi acei servi. Da, suntem siguri de acestea şi 
avem încredere că aplicaŃia este corectă. Dar ce reprezintă „polii?” 
Ei sunt reprezentări ai darurilor date pentru înălŃarea trupului lui 
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"El a acceptat în trecut persoane care nu erau cu nimic mai 
promiŃătoare sau mai atrăgătoare, iar ele au îndeplinit o mare 
lucrare pentru Dumnezeu. Impresionând inima, Duhul Său a adus 
la viaŃă fiecare însuşire, făcând-o să lucreze cu putere. Domnul a 
văzut în aceste pietre aspre şi necizelate un material preŃios, care va 
rezista la încercarea furtunii, a căldurii şi presiunii. Dumnezeu nu 
vede aşa cum văd oamenii. El nu judecă după aparenŃe, ci 
cercetează inima şi judecă drept.” –Slujitorii Evangheliei, p. 123. 
 
Aminti Ńi-vă să vă reîncărcaŃi bateriile! 

O echipă de lucrători sociali a instalat recent un sistem de 
energie solară pentru copiii în nevoie de la Şcoala „Rama” din 
Uganda. Unul dintre părŃile cele mai importante a fost colectorul 
solar. Acesta este important pentru că energia electrică este 
necesară în special după-masa şi seara, când nu mai străluceşte 
soarele. Bateriile sunt reîncărcate pe parcursul zilei de sistemul 
solar ca să poată furniza curent noaptea. Cât de mare a fost bucuria 
elevilor în prima seară când a strălucit lumina în şcoală! 

Inimile noaste, sufletele noaste sunt ca nişte colectoare solare. 
Trebuie să primim înainte de a putea da. Putem oferi dragostea 
doar dacă am primit-o dinainte. Putem împărŃi doar ceea ce am 
„colectat.” Avem o legătură perfectă cu sursa puterii – Duhul 
Sfânt? "…căci despărŃiŃi de Mine, nu puteŃi face nimic," spune Isus 
în Ioan 15:5, afirmând fără echivoc că abilitatea de a împărtăşi 
binecuvântări spirituale este posibilă doar dacă avem o legătură 
constantă cu El. 

Această legătură vitală cu Hristos, care ne îngăduie să ne 
păstrăm încărcate bateriile spirituale, constă în trei elemente ce nu 
pot fi neglijate: 

 
1. Contemplarea zilnică a vieŃii lui Isus  

“Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să petrecem o oră de 
meditaŃie asupra vieŃii lui Hristos. Să cercetăm viaŃa Sa punct cu 
punct şi să ne lăsăm imaginaŃia să prindă fiecare scenă şi în special 
pe cele din partea finală. Când ne ocupăm în felul acesta de jertfa 
Lui cea mare, pe care a adus-o pentru noi, încrederea noastră în El 
va fi statornică, iubirea noastră faŃă de El va fi stimulată şi noi vom 
fi tot mai mult pătrunşi de Spiritul Său.” Hristos Lumina Lumii, 83. 
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Prelegerea 5 – Miercuri, 9 Decembrie, 2015 
 

Darul Dăruirii 
 
de Gustavo Castellanos, Austria 

 
"… Cine dă, să dea cu inimă largă." Romani 12:8. 
Darurile spirituale sunt instrumente prin care Domnul 

însărcinează biserica în aceste timpuri din urmă să îndeplinească 
datoria pe care I-a dat-o. Secretul puterii şi a succesului poporului 
lui Dumnezeu este a îngădui ca aceste daruri să se dezvolte în 
întreaga lor diversitate.  

Darul dăruirii este deasupra tuturor celorlalte daruri spirituale. 
ÎnvăŃarea, ajutarea, slujirea sau mila sunt toate expresii ale darului 
dăruirii. Principiile pe care se bazează acest dar sunt de cea mai 
mare importanŃă pentru punerea în practică a celorlalte daruri 
spirituale.  

Darul dăruirii nu este limitat la a împărtăşi din bunurile 
materiale, ci cuprinde întreaga arie a bunurilor nemateriale – aria 
valorilor ce guvernează acŃiunea creştină. Ceea ce aduce bucurie 
oamenilor nu poate fi cumpărat sau vândut. O privire blândă, un 
zâmbet prietenos sau un cuvânt care dă credinŃă sau speranŃă nu 
costă nici măcar un ban, dar poate ilumina vieŃile zilnice ale multor 
oameni şi trezeşte dorinŃa pentru veşnicie.  

Cuvântul “dar” (din cuvântul grec charisma) este apropiat cu 
cuvântul “har” (greceşte: charis). ÎnŃelegerea Biblică a "harului" 
implică un dar, un cadou nemeritat din partea lui Dumnezeu. De 
exemplu, păcătosul, este salvat prin har. Iar darurile spirituale sunt 
binecuvântări nemeritate pe care Duhul Sfânt le dă în de acord cu 
voinŃa Sa. Aceste daruri nu pot fi cumpărate sau câştigate, ci doar 
primite ca o favoare gratuită de la Dumnezeu. 

Când Dumnezeu dă darurile harului Său, El nu se bazează pe 
înfăŃişarea noastră exterioară, situaŃia economică sau pe calităŃile 
pe care le avem. Domnul se concentrează asupra situaŃiei de nevoie 
ca păcătoşi. A face din păcătoşi instrumente ale harului Său este o 
lucrare minunată a dragostei lui Dumnezeu. 

Prelegerile Săptămânii de Rugăciune – 2015. 27 

Hristos, pentru „clădire” până ce va veni El. Aceste daruri sunt 
zece în total dacă se i-au cele trei versete împreună, în timp ce 
apostolul Pavel nu dă nici un număr specific. (Romani 12:6-8; 
1 Corinteni 12:7-11; Efeseni 4:11-13).  
 
Darul 

Având această încredere şi aplicaŃia versetelor apostolului 
Pavel, putem şti care este darul nostru? Cu siguranŃă că nimeni nu 
are toate darurile şi tot atât de sigur este şi că nimeni nu este lipsit 
de orice dar, căci omul de neam ales a chemat zece servi şi le-a dat 
fiecăruia zece talanŃi – zece fiind un simbol numeric al perfecŃiunii 
şi deplinătăŃii. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să ştie nu numai 
dacă, ci şi care sunt darurile sale, căci va fi chemat să dea socoteală 
de ele când Domnul se întoarce în slava Sa. 

Apostolul Petru vorbea despre aceasta când a spus „PocăiŃi-vă” 
şi „botezaŃi-vă în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor 
voastre; apoi veŃi primi darul Sfântului Duh.” Faptele Ap. 2:38. De 
aceea, Dumnezeu promite tuturor celor ce vin la Hristos cu 
sinceritate că vor primi darul Duhului, inclusiv şi a cel puŃin unui 
alt dar principal pentru a fi folosit la înaintarea cauzei lui Hristos. 
Cât de mult îi ia unui copil al lui Dumnezeu să-şi recunoască 
darurile? Dumnezeu ştie! 

Primele cuvinte ale lui Isus înregistrate în Noul Testament, 
spuse mamei Sale şi lui Iosif când l-au găsit vorbind cu rabinii în 
templu ne dă o idee despre acestea: “De ce M-aŃi căutat? Oare nu 
ştiaŃi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” Luca 2:49. Ce ne arată 
răspunsul Său? Primul şi cel mai mare interes al Său era să se 
îngrijească de lucrurile Tatălui Său – misiunea Sa. Când acesta va 
fi şi interesul nostru principal, vom şti la timp potrivit ce dar ne-a 
fost încredinŃat şi probabil că alŃii vor vedea aceasta înaintea 
noastră. De pe buzele lor vom auzi, de exemplu: „Eşti un 
profesor!” 

Unul dintre primele îndatoriri ale unui profesor este de a-şi 
ajuta elevi să îşi recunoască talentele şi să îi provoace să le 
dezvolte şi să le folosească spre slava lui Dumnezeu, împlinind 
astfel scopul existenŃei lor. Totuşi, mai mult decât darul (darurile) 
noastre se află darul pe care Dumnezeu ni-l dă ca oameni – copiii 
noştri. Când poporul lui Dumnezeu este credincios, învăŃătorii 
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dedicaŃi au un rol important în această credincioşie. De fapt, în 
Scripturi, necredincioşia este definită ca o lipsă a dedicării în a 
instrui tinerii cu privire la datoriile religioase! Cu privire la un timp 
dificil din istoria poporului Israel, este scris: “Multă vreme Israel a 
fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveŃe pe 
oameni şi fără lege.” 2 Cronici  15:3.  
 
Şcolile profeŃilor 

În timpul lui Samuel au fost înfiinŃate şcoli pentru instruirea 
tinerilor. “Când un tânăr dorea să cerceteze mai adânc adevărurile 
Cuvântului lui Dumnezeu şi să caute înŃelepciunea ce vine de sus, 
pentru ca să devină învăŃător în Israel, îi stăteau la dispoziŃie aceste 
şcoli… pentru a se pune stavilă decăderii larg răspândite şi pentru a 
se îngriji de binele moral şi intelectual al tineretului, pentru a 
promova prosperitatea viitoare a naŃiunii, dând poporului oameni 
capabili să lucreze în temere de Dumnezeu ca sfetnici şi 
conducători.” –Patriarhii şi ProfeŃii,  p. 593. 

“Încă din timpuri foarte vechi, credincioşii din Israel 
acordaseră multă grijă educaŃiei tineretului…. 

“În zilele Domnului Hristos, oraşul sau cetatea care nu se 
îngrijea de educaŃia religioasă a tinerilor erau socotite ca fiind sub 
blestemul lui Dumnezeu.... Dar învăŃătorii iudei acordau atenŃie 
lucrurilor … învăŃături care nu-i erau de folos celui care le învăŃa şi 
care nu vor fi recunoscute de şcoala mai înaltă din curŃile cereşti. 
ExperienŃa care se obŃine printr-o acceptare personală a Cuvântului 
lui Dumnezeu nu avea loc în sistemul lor de educaŃie…. Lucrurile 
de seamă ale slujirii lui Dumnezeu erau neglijate. Principiile Legii 
era întunecate. Ceea ce se considera ca fiind educaŃie superioară 
era cea mai mare piedică în calea realei dezvoltări. Sub educaŃia 
dată de rabini, puterile tinerilor erau înăbuşite. MinŃile lor 
deveneau confuze şi înguste. 

“Copilul Isus nu a învăŃat la şcolile sinagogilor. Mama Lui i-a 
fost primul învăŃător omenesc.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 69, 70.  

Despre Ioan Botezătorul citim că: “De fapt, fiul lui Zaharia ar 
fi urmat să fie educat pentru preoŃie. Dar învăŃătura din şcolile 
rabinilor l-ar fi făcut nepotrivit pentru lucrarea sa. Dumnezeu nu 
l-a trimis la profesorii de teologie, ca de acolo să înveŃe cum să 
interpreteze Scripturile. Dumnezeu l-a chemat în pustie, ca să 
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Oameni ai ocaziilor 
“Satana a luat orice măsură posibilă pentru ca nimeni să nu 

vină printre noi, ca popor, pentru a ne mustra, a ne corecta şi pentru 
a ne îndemna să renunŃăm la greşelile noastre. Totuşi un popor va 
purta chivotul lui Dumnezeu. Unii vor ieşi din mijlocul nostru şi nu 
vor mai purta chivotul. Ei nu pot ridica piedici atât de puternice, 
încât să împiedice adevărul, căci adevărul va merge înainte şi în 
sus până la capăt. În trecut, Dumnezeu a ridicat oameni, iar El încă 
mai are oameni potriviŃi pentru timpul acesta, care sunt pregătiŃi să 
îndeplinească poruncile Sale — oameni care vor trece peste orice 
restricŃii, ce nu sunt altceva decât nişte ziduri tencuite cu un mortar 
neîntărit. Când Dumnezeu îşi va revărsa Duhul asupra oamenilor, 
ei vor lucra. Ei vor proclama Cuvântul Domnului, îşi vor înălŃa 
vocea asemenea unei trâmbiŃe. Adevărul nu va fi micşorat şi nici 
nu îşi va pierde puterea în mâinile lor. Ei le vor arăta oamenilor 
nelegiuirile lor, şi casei lui Iacov, păcatele lor.” –Mărturii Speciale 
pt Predicatori, p. 411. 

Sfatul nostru final către fraŃii şi surorile noastre din întreaga 
lume este să ne îndreptăm atenŃia spre Sfânta Sfintelor pentru a 
primi puterea promisă de Domnul spre îndeplinirea misiunii sfinte 
a Evangheliei. Având în minte că pentru fiecare dar primit există 
rezultate îmbucurătoare şi binecuvântări minunate, să ne încurajăm 
unii pe alŃii să folosim mijloacele alese ale darurilor spirituale pe 
care ni le-a dat Dumnezeu. Să ne amintim că suntem răspunzători 
înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare dar. De aceea, să profităm de 
ocaziile favorabile şi să acceptăm responsabilitatea de a ne 
îndeplini datoria sfântă. Dumnezeu să ne binecuvânteze acum şi în 
veşnicii. Amin. 

_______________ 
1 Strong's Concordance, #3870. 
2 Idem., #3874 
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alŃii, să se Ńină de învăŃătură. Cine îmbărbătează pe alŃii, să se Ńină 
de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să 
cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.’ 
Romani 12:6-8.” –Ye Shall Receive Power, p. 213. 
 
Străjeri pe zidurile Sionului 

Nevoia de sfătuire este binevenită când se apropie pericolul. 
Domnul a poruncit profetului cu privire la misiunea sa faŃă de 
poporul Lui: “Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui 
Israel. Tu trebuie să asculŃi Cuvântul care iese din gura Mea, şi să-i 
înştiinŃezi din partea Mea. Când zic celui rău: „Răule, vei muri 
negreşit!” şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul 
acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna 
ta. Dar dacă vei înştiinŃa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea 
lui… tu îŃi vei mântui sufletul.” Ezechiel  33:7-9. 

Principiile aplicate profetului au aplicaŃii extinse către pastori, 
lucrători, prezbiterii bisericii şi tuturor celor cărora li s-a 
încredinŃat îngrijirea sufletelor.  

Pastorii, lucrătorii şi conducătorii „trebuie să fie străjeri pe 
zidurile Sionului pentru a suna din trâmbiŃă alarma că vrăjmaşul se 
apropie…. 

“Străjerii de pe zidurile Sionului au privilegiul de a trăi aşa de 
aproape de Dumnezeu şi de a fi atât de sensibili la influenŃa 
Duhului Său, încât El să poată lucra prin ei pentru a le spune celor 
păcătoşi că sunt în pericol şi pentru a-i îndruma spre locul de 
adăpost. În calitate de aleşi ai lui Dumnezeu, pecetluiŃi cu sângele 
consacrării, ei trebuie să-i salveze pe oameni de la distrugerea 
iminentă. Ei trebuie să-i avertizeze cu credincioşie pe semenii lor 
cu privire la rezultatul sigur al fărădelegii şi să apere interesele 
bisericii. Străjerii lui Dumnezeu nu-şi pot permite niciodată să-şi 
micşoreze vigilenŃa. Lucrarea care le-a fost încredinŃată necesită 
exercitarea tuturor capacităŃilor lor. Glasurile lor trebuie să se 
înalŃe asemenea unui sunet de trâmbiŃă şi să nu transmită niciodată 
o notă şovăitoare şi nesigură. Ei nu trebuie să lucreze pentru un 
salariu, ci pentru că nu pot face altfel, deoarece îşi dau seama că, 
dacă vor da greş în ce priveşte predicarea Evangheliei, asupra lor 
planează un blestem.” –Slujitorii Evangheliei, p. 15. 
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înveŃe din lucrurile naturii şi de la Dumnezeul naturii.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 101. 
 
Biserica persecutată 

Cu toate că biserica lui Hristos a fost urmărită şi persecutată  
chiar de la începuturile ei, întotdeauna a dat o mare importanŃă 
educaŃiei tinerilor ei, oricare ar fi fost circumstanŃele.  

“Curată, simplă şi arzătoare era evlavia acestor urmaşi ai lui 
Hristos. Ei preŃuiau principiile adevărului mai presus de case şi 
Ńarini, prieteni, rude şi chiar viaŃă. Ei au căutat cu stăruinŃă să 
imprime aceste principii în inimile celor tineri. Din fragedă 
copilărie, tineretul era educat din Scripturi şi era învăŃat să 
privească cu sfinŃenie cerinŃele Legii lui Dumnezeu. Copii ale 
Bibliei erau rare; de aceea cuvintele ei preŃioase erau încredinŃate 
memoriei ….  

“PărinŃii, oricât de iubitori şi de afectuoşi ar fi fost, îşi iubeau 
copiii cu prea multă înŃelepciune pentru a-i familiariza cu 
îngăduinŃa de sine. Înaintea lor era o viaŃă de încercări şi greutăŃi, 
poate chiar şi moartea de martir. Erau educaŃi din copilărie să 
suporte greutăŃile, să se supună disciplinei şi totuşi să gândească şi 
să acŃioneze pe cont propriu….  

“Valdenzii jertfiseră proprietatea lor lumească de dragul 
adevărului şi cu răbdare stăruitoare trudeau pentru pâinea lor…. 
Economia şi o aspră renunŃare de sine formau o parte din educaŃia 
pe care copiii o primeau ca singura lor moştenire. Ei erau învăŃaŃi 
că Dumnezeu a stabilit ca viaŃa să fie o disciplină şi că dorinŃele lor 
puteau fi împlinite numai prin muncă personală, prin prevedere, 
grijă şi credinŃă. Activitatea era anevoioasă şi obositoare, dar era 
sănătoasă, exact ceea ce trebuie omului în starea lui decăzută, 
şcoala pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru educarea şi 
dezvoltarea lui. În timp ce tineretul era obişnuit cu truda şi cu 
greutăŃile, nu era neglijată nici cultura intelectuală. Ei erau învăŃaŃi 
că toate puterile aparŃineau lui Dumnezeu şi că toate trebuiau 
cultivate şi dezvoltate pentru slujirea Sa.” –Străbătând Veacurile, 
pp. 67, 68.  
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O accentuare a educaŃiei creştine 
Reforma secolului al 16-lea a adus schimbări majore în 

educaŃie. Înainte de Reforma Protestantă, educaŃia era, în general, 
rezervată pentru pregătirea clericilor. Totuşi, educaŃia serioasă a 
credincioşilor urma natural accentul Reformei cu privire la preoŃia 
fiecărui credincios, îndreptăŃirea prin credinŃă şi responsabilitatea 
fiecărei persoane de a cunoaşte Scripturile pentru sine însuşi. 
Fiecare creştin era încurajat să citească, cunoască, memoreze, 
înveŃe, înŃeleagă şi să practice cuvântul în fiecare domeniu al vieŃii 
ca Dumnezeu să fie cu adevărat onorat în societate.  

Martin Luther (1483-1546) a subliniat nevoia reformei, a 
educaŃiei Biblice şi multe din ceea ce a spus sunt potrivite şi 
valabile chiar şi astăzi. La fel, John Calvin (1509-1564) a depus un 
mare efort în înfiinŃarea şcolilor creştine. Iar Charles Wesley 
(1707-1788), fondatorul Bisericii Metodiste, a pus o mare greutate 
asupra dezvoltării structurilor educaŃionale timp de mai mult de 50 
de ani.  

În Statele Unite, universităŃi care au fost înfiinŃate iniŃial pentru 
a educa bărbaŃi pentru slujire sunt, astăzi, considerate unele dintre 
cele mai bune din lume. Harvard a fost înfiinŃat în 1636 pentru a 
asigura nevoia de clerici pentru “biserica din pustie.” În 1701 
pastori CongregaŃionalişti care nu au fost fericiŃi cu liberalismul în 
creştere de la Harvard au înfiinŃat Yale University, numită original 
Collegiate School. În 1746, Sinodul Presbiterian a deschis 
Princeton University, numită original the College of New Jersey. 
Duke University a fost înfiinŃată în 1835 în Durham, Carolina de 
Nord, când familiile Metodiste şi Quaker au angajat un profesor 
permanent pentru şcoala lor.  

Pe măsură ce instituŃiile educaŃionale de mai sus din secolele 
trecute s-au depărtat de scopul lor de la început, atât ele, cât şi 
altele, ca Oberlin College, au avut o influenŃă majoră în societatea 
Americană şi lume cu două sute de ani în urmă, tot aşa cum 
Dumnezeu a pregătit oameni pentru proclamarea întreitei solii 
îngereşti. Charles G. Finney (1792–1875), al doilea preşedinte al 
Oberlin College, a fost un pastor prezbiterian şi conducător în A 
Doua Mare Trezire din Statele Unite, 1825-35. Finney a pledat 
pentru perfecŃionismul creştin, abolirea sclaviei şi drepturi egale de 
educaŃie pentru femeile Americane de origine Africană.  
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“Dar există şi o cale a lui Hristos de a rezolva toate aceste 
lucruri. PrezenŃa dragostei lui Hristos în inimă va conduce să îi 
iubim chiar pe cei pierduŃi şi rătăciŃi…. 

“‘Cine dintre voi este înŃelept şi priceput? Să-şi arate, prin 
purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeŃea înŃelepciunii!’ Iacob 
3:13.” –The Upward Look, p. 59. 

 
La timpul sfâr şitului 

Îndrumarea este necesară nu numai când un frate a greşit, ci şi 
când cineva doreşte să-i încurajeze pe fraŃi şi surori să biruie 
problemele şi greutăŃile şi caută căi prin care să-i încurajeze să fie 
credincioşi. Următoarele citate ne dau câteva exemple: 

“Astfel, deci, fraŃilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o 
intrare slobodă în Locul prea Sfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care 
ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său: şi 
fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne 
apropiem cu o inimă curată, cu credinŃă deplină, cu inimile stropite 
şi curăŃite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să 
Ńinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios 
este Cel ce a făcut făgăduinŃa. Să veghem unii asupra altora, ca să 
ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea 
noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alŃii, şi cu 
atât mai mult, cu cât vedeŃi că ziua se apropie.” Evrei 10:19-25. 

“Trebuie să avem cunoştinŃa Scripturilor ca să putem urma 
linia profeŃiilor şi … să vedem că ziua se apropie şi astfel să ne 
încurajăm la credincioşie cu un mai mare zel şi efort…. Să 
renunŃăm la credinŃă? Să ne pierdem încrederea? Să devenim 
nerăbdători? Nu, nu! Nu ne vom gândi la asemenea lucruri…. Să 
ne ridicăm capetele şi să ne bucurăm, căci mântuirea noastră este 
aproape. Este mai aproape decât când am crezut întâi.” –That I 
May Know Him, p. 348. 

“Nu este un lucru uşor a lucra pentru Maestru în zilele acestea. 
Dar cât de multă nedumerire poate fi evitată, dacă lucrătorii se 
sprijină în mod continuu pe Dumnezeu şi i-au în considerare cu 
seriozitate îndrumările pe care le dă Dumnezeu. El spune: 
‘Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine 
are darul proorociei, să-l întrebuinŃeze după măsura credinŃei lui. 
Cine este chemat la o slujbă, să se Ńină de slujba lui. Cine învaŃă pe 
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iar mai multe dovezi nu-i vor face nici un bine….” –That I May 
Know Him, p. 244. 

“Dumnezeu cere de la servii Săi să fie întotdeauna hotărâŃi să 
facă voia Lui. În însărcinarea pe care i-a dat-o lui Timotei, 
apostolul îl roagă fierbinte: "Vesteşte Cuvântul, stăruie asupra lui 
la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeŃea şi 
învăŃătura.’ 2 Timotei  4:2.” –3T, pp. 359, 360. 

 
Ce avertizare nu trebuie ignorată 

Cu privire la aceasta, ne este dat sfatul: “FraŃilor, chiar dacă un 
om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteŃi 
duhovniceşti, să-l ridicaŃi cu duhul blândeŃii. Şi ia seama la tine 
însuŃi, ca să nu fii ispitit şi tu.” Galateni 6:1. 

“Noi suntem fire în marea pânză a umanităŃii şi, ca atare, 
suntem în legătură unii cu alŃii. ViaŃa noastră lasă asupra altora 
impresii care vor fi transferate chiar în veşnicii. Îngerii notează 
faptele, cuvintele şi spiritul în care acŃionăm. Cei care doresc să îi 
reformeze pe alŃii trebuie să înceapă reforma în inimile lor şi să 
demonstreze că au câştigat bunătate şi umilinŃă în şcoala lui 
Hristos. Cei care sunt responsabili asupra altora trebuie să înveŃe 
întâi să se stăpânească pe sine, să se abŃină de la expresii dure şi 
pedepse exagerate. Sunt îngăduite cuvinte tăioase care pot supăra, 
răni şi lăsa în suflet răni adânci. Sunt cuvinte ascuŃite care cad ca 
nişte scântei asupra unui temperament inflamabil. Există cuvinte ce 
muşcă asemenea unei vipere…. 

“Prin încercarea de a corecta un rău cu un spirit grăbit, supărat 
se vor crea două rele în loc de corectarea uneia. Sprijinirea 
reciprocă este esenŃială. Este roada Duhului cea care creşte în 
pomul creştin.  

“O schimbare radicală trebuie să aibă loc cu privire la felul în 
care trebuie tratate diferite persoane… Dacă se foloseşte o vorbire 
dură, dacă pentru greutăŃi mici sau mari se manifestă un spirit de 
nerăbdare care aprinde şi irit ă, curând va fi o situaŃie mai rea decât 
dacă nu s-ar fi făcut nimic pentru a corecta răul. Dacă dispoziŃii de 
felul acesta sunt nutrite de credincioşi, dacă fiecare se simte liber a 
rosti cuvinte repezite, vom avea inimi şi familii mizerabile, iar în 
biserică discordie şi disensiune. 
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Adevărata temelie a educaŃiei  
“Biblia … este temelia întregii educaŃii adevărate. Frica de 

Domnul, prima lecŃie ce ar trebui predată, este începutul 
înŃelepciunii.” –Îndrumarea Copilului, p. 316.   

Accentul pe Biblie ca adevărată temelie a educaŃiei pentru toŃi 
oamenii, fără diferenŃă de rasă sau sex, a fost un factor care a jucat 
un rol foarte important în înaintarea Mişcării Advente. Schema 
iniŃială a şcolilor Adventiste a fost creată din dorinŃa de a respecta 
toate lucrurile după Scripturi. Din nefericire, acelaşi lucru care s-a 
întâmplat cu universităŃi ca Harvard, Yale şi Princeton s-au 
întâmplat şi în Adventism. ÎnvăŃătura practică a fost înlocuită cu 
metode şi priorităŃi umane, descrise ca “metode populare de a 
umple minŃile studenŃilor cu ceva ce nu este practic şi grăbirea lor 
prin anumite cursuri.” –G.H. Bell, Review and Herald, Decembrie 
26, 1882.  

“Ambi Ńia egoistă, dorinŃa după putere, dispreŃuirea drepturilor 
şi nevoilor omenirii, care sunt blestemul lumii noastre, găsesc o 
contra influenŃă în adevărata educaŃie. Planul de viaŃă al lui 
Dumnezeu are un loc pentru fiecare fiinŃă omenească. Fiecare 
trebuie să-şi dezvolte talentele în gradul cel mai înalt, iar 
credincioşia în îndeplinirea acestui lucru îl va face demn de cinste, 
indiferent că darurile sunt puŃine sau multe.” –Îndrumarea 
Copilului, pp. 293, 294.  

“Adevărata educaŃie este religie.” –Îndrumarea Copilului, 493. 
“Adevărata educaŃie înseamnă pregătirea puterilor fizice, 

intelectuale şi morale, pentru îndeplinirea fiecărei datorii; ea este, 
de fapt, instruirea corpului, minŃii şi sufletului pentru a sluji lui 
Dumnezeu. Aceasta este educaŃia care va dăinui veşnic.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 330.  

Cuvântul “învăŃător” din Vechiul Testament în ebraică este 
„Yarah”, care înseamnă şi “curge ca apa” sau “a ploua.” Un 
exemplu uimitor a avut loc în viaŃa unuia dintre cei mai faimoşi 
învăŃători ai istoriei, Anne Sullivan. Ea este o tânără educatoare 
care a pătruns în mintea întunecată a surdei şi oarbei Helen Keller 
în 1887, când, la pompa de apă care curgea pe una din mâinile 
Helenei, ea a luat cealaltă mână a fetei şi a scris a-p-ă. Fără acea 
breşă, Helen ar fi trăit întreaga viaŃă într-o lume întunecată şi 
tăcută. Pentru ca Anne să comunice cu acea minte a fost necesar 
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enorm de multă dragoste şi răbdare, cât şi o scânteie de geniu 
inspirată divin.  

Helen Keller în cele din urmă a învăŃat să vorbească şi a ajuns 
o vorbitoare căutată şi autoare a 12 cărŃi. Ea a spus odată: “Fiecare 
dintre noi este orb şi surd până ce ni se deschid ochii faŃă de 
aproapele nostru, până ce urechile noastre aud vocea umanităŃii.” 
Ea a prezentat un aspect corect despre educaŃie când a spus: „Dacă 
nu ne formăm un obicei de a merge la Biblie în momentele 
strălucitoare la fel ca şi în încercări, nu vom putea aprecia pe 
deplin consolările ei….” 

Anne Sullivan a învăŃat din experienŃă practică că: “este cea 
mai frumoasă lucrare [cea mai importantă, nobilă lucrare la care 
Dumnezeu cheamă oamenii să o facă pentru El] asumată vreodată 
de bărbaŃi şi femei de a trata minŃile tinerilor.” –Christian 
Education, p. 5.  

Fără îndoială că sunt persoane în slujba lui Dumnezeu care au 
talentul de a învăŃa pe alŃii. Dumnezeu te-a chemat pentru un timp 
ca acesta. Apreciază-Ńi talentul şi ia cu bucurie „cea mai frumoasă 
lucrare asumată vreodată de bărbaŃi şi femei.” Dumnezeu şi cauza 
Sa au nevoie de învăŃători dedicaŃi împreună cu cei care sprijină 
lucrarea de educare cu rugăciunile şi contribuŃiile lor. Nu contează 
care este talentul nostru, toŃi avem o influenŃă asupra celorlalŃi, în 
mod special asupra tinerilor. „Aşa cum îŃi tratezi copiii, la fel Îl vei 
trata pe Isus.”–Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 
1131.   

Să sprijinim învăŃătorii şi şcolile noastre şi să valorificăm darul 
(darurile) noastre. ToŃi cei ce sunt apŃi să înveŃe, să înveŃe pe alŃii! 
“EducaŃi, educaŃi, educaŃi.” –3T, p. 330. Amin. 
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contrast cu căderea lor. Fi atent la orice umbră de intimidare sau 
dispreŃ. Evită cu grijă orice aparenŃă de mânie şi chiar dacă 
foloseşti un glas suav, nu reproşa nimic, nu aduce injurii 
acuzatoare, nici vreun zel excesiv, ci o iubire arzătoare. Deasupra 
tuturor să nu existe nici o umbră de ură sau rea voinŃă, nici 
amărăciune sau vreo expresie acră…. łineŃi minte că succesul 
corectării depinde în mare măsură de spiritul în care este dată. Nu 
neglijaŃi rugăciunea zeloasă ca să aveŃi o minte iubitoare şi ca 
îngerii lui Dumnezeu să poată lucra înaintea voastră la inimile pe 
care vreŃi să le atingeŃi şi să le înmoaie prin atingerea cerească, iar 
eforturile voastre să aibă succes… 

“Uneori chiar şi cea mai uşoară şi delicată mustrare nu va avea 
vreun efect pozitiv. În acest caz, binecuvântarea pe care ai vrut să o 
aibă cineva prin urmarea unei căi a dreptăŃii, încetarea de a face rău 
şi învăŃarea de a face bine se va întoarce la tine. Dacă cei greşiŃi 
rămân în păcat, trataŃi-i cu bunătate şi lăsaŃi-i în mâna Tatălui 
Ceresc.” –Review and Herald, July 17, 1879. 

“BărbaŃii şi femeile care, prin diferite alegeri, sunt aduşi să îşi 
unească eforturile în activităŃi pentru comunitate au fiecare 
trăsături distincte şi greşeli. Când acestea se amplifică, vor avea 
nevoie de mustrare. Dacă cei plasaŃi în poziŃii importante nu sunt 
niciodată atenŃionaŃi, mustraŃi, se va instala curând o stare de 
lucruri imorală, care Îl va dezonora într-o mare măsură pe 
Dumnezeu. Dar cum să fie dată mustrarea? Să-l lăsăm pe apostol 
să răspundă: "Cu toată blândeŃea şi învăŃătura." Ar trebui ca 
principiul să fie adus pentru a apăsa asupra celui care are nevoie de 
mustrare; însă nu trebuie niciodată ca relele poporului să fie 
ignorate cu indiferenŃă.” –3T, p. 358. 
 
Nu toŃi vor r ăspunde pozitiv 

“Persoana care este atrasă din nou şi din nou la 
Răscumpărătorul ei şi care desconsideră avertizările date, nu se 
supune convingerilor de a se pocăi şi nu se grăbeşte când i se cere 
să caute iertarea şi harul, este într-o poziŃie periculoasă. Isus îl 
cheamă, Duhul Îşi manifestă puterea asupra lui, îndrumându-l să se 
supună voinŃei lui Dumnezeu, dar când această invitaŃie nu este 
ascultată, Duhul se întristează. Păcătosul alege să rămână în păcat 
şi nepocăinŃă, cu toate că are dovezi care să îi încurajeze credinŃa, 
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Exercitarea darului 
“Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos 

Isus, care are să judece viii şi morŃii, şi pentru arătarea şi ÎmpărăŃia 
Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la 
timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeŃea şi învăŃătura. 
Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere 
învăŃătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri 
plăcute, şi îşi vor da învăŃători după poftele lor. Îşi vor întoarce 
urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” 
2 Timotei  4:1-4; vezi şi 1 Tesaloniceni 2:7-12. 

Nu trebuie să se dea sfaturi pentru a da impresia că cineva este 
superior faŃă de alŃii, înjosindu-i. Să se sfătuiască cu înŃelepciune, 
dragoste, tărie, respect şi curăŃie, arătând un bun exemplu. 
Exercitarea acestuia şi a altor daruri cere înŃelepciune de sus şi este 
în de acord cu mintea inspirată: “Îndemânarea este un dar de la 
Dumnezeu. El dă atât darul, cât şi înŃelepciunea de a-l folosi 
corect.” –Sfaturi pt PărinŃi, Profesori şi Elevi, p. 314. 

Sfaturi inspirate şi preŃioase se găsesc şi în scrierile apostolului 
Pavel. “FraŃilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo 
greşeală, voi, care sunteŃi duhovniceşti, să-l ridicaŃi cu duhul 
blândeŃii. Şi ia seama la tine însuŃi, ca să nu fii ispitit şi tu.” “… ci 
fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în 
credinŃă, în curăŃie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la 
îndemnare, şi la învăŃătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de 
darul care este în tine,…” “Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi 
mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreŃuiască.” 
“Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, 
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeŃea şi învăŃătura.” Galateni 
6:1; 1 Timotei  4:12-14; Tit 2:15; 2 Timotei  4:2. 
 
După voia lui Dumnezeu  

“În timp ce mergi la cel despre care crezi că e greşit, ai grijă să 
vorbeşti cu un duh smerit şi umil, căci mânia omului nu aduce 
dreptatea lui Dumnezeu. Cel greşit nu poate fi câştigat decât 
printr-un spirit umil, cu blândeŃe şi dragoste gingaşă. Ai grijă cum 
te comporŃi. Evită orice are gust de mândrie sau înălŃare de sine în 
gesturi, cuvinte sau tonul vocii. Păzeşte-te de orice cuvânt sau 
privire care înalŃă eul sau prezintă bunătatea şi neprihănirea ta în 
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Prelegerea 4 – MarŃi, 8 Decembrie, 2015 
 

Îmbărbătare – Dragoste şi Încurajare 
(Îmbărbătare: Aici are sensul de a îndemna, sfătui. N.tr.) 

 
de Humberto Ajucum, Puerto Rico 

 
“Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: 

cine are darul proorociei, să-l întrebuinŃeze după măsura credinŃei 
lui. Cine este chemat la o slujbă, să se Ńină de slujba lui. Cine 
învaŃă pe alŃii, să se Ńină de învăŃătură. Cine îmbărbătează pe alŃii, 
să se Ńină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine 
cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă 
cu bucurie.” Romani 12:6-8. 

După cum am citit şi auzit, unul dintre darurile pe care 
Dumnezeu le-a dat Bisericii Sale este “îmbărbătarea.” Este perfect, 
aşa cum sunt toate darurile, pentru că Cel ce dă este perfect, aşa 
cum spune apostolul: “orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este 
de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare.” Iacov 1:17. Citim că Isus “S-a 
suit sus... şi a dat daruri oamenilor.” Cu ce scop? “pentru 
desăvârşirea sfinŃilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos.” Efeseni 4:8, 12. Dumnezeu este perfect şi dă 
mijloace de a-i ridica pe copiii Săi. Astăzi, ne vom uni în rugăciune 
pentru a-i cere marelui binefăcător, Dumnezeul nostru, să ne ajute 
să înŃelegem şi eventual să primim darul îmbărbătării.   
 
Îmbărbătarea şi scopul ei 

AtenŃie!, “a îmbărbăta/îndemna” nu este a cicăli, aşa cum cred 
unii. Unii pot crede că Dumnezeu i-a încredinŃat darul îndemnării 
şi că aceasta îi autorizează să certe sau să dispreŃuiască pe cei din 
jur, făcând astfel mai mult rău decât bine prin folosirea de cuvinte 
dure, tăioase şi apăsate. Scriptura ne avertizează să nu provocăm 
copiii la mânie. Efeseni 6:4; Coloseni 3:21. Cicălirea nu este un 
dar, cu atât mai mult abuzul verbal sau atacarea oamenilor. 
Îndemnul nu este a blestema, a cenzura sau a-i condamna pe alŃii. 
Este mai degrabă a da o avertizare sau înştiinŃare în încercarea de a 
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convinge pe cineva. În de acord cu dicŃionarul, a îndemna 
înseamnă a „încuraja puternic sau a ruga stăruitor (pe cineva) să 
facă ceva.” Cuvântul  grec tradus ca „îmbărbăta” (în versetul 
amintit) este parakaleo. În Noul Testament, acesta include „a 
chema de partea cuiva, a chema, a atenŃiona, a vorbi cuiva, a 
mustra, a insista în cerere, a cere, a se lupta să ceară, a consola, a 
încuraja şi întări prin consolare, a mângâia, a primi mângâiere.”1 În 
mod similar, traducerea cuvântului grec ca “îmbărbătare” este 
paraklesis, folosit în aproape toate versetele din Noul Testament  
cu semnificaŃia “a implora,” “îndemna,” “consola,” etc.2 

Apostolul Pavel spune: “Cine îmbărbătează pe alŃii, să se Ńină 
de îmbărbătare.” Romani 12:8. Versiunea Bibliei în engleză „The 
Common English Bible” spune: “Dacă darul tău e încurajarea, 
dedică-te încurajării.” Nu trebuie doar să îndemni prin îndemnuri, 
ci şi să îndemni în felul, forma şi stilul lui Dumnezeu. Repetarea 
cuvintelor “îmbărbăta” şi “îmbărbătare” subliniază că în aplicarea 
acestui dar este necesară conducerea divină dacă se doreşte 
atingerea scopului. 

O altă instrucŃiune pe care vrem să o prezentăm este valoarea 
unei astfel de slujbe făcută cu simŃământul propriei responsabilităŃi 
şi încrederi în Dumnezeu. Sora White scrie, comentând despre 
daruri: “MulŃi dintre cei cărora li s-a încredinŃat o lucrare umilă 
pentru Maestru, devin curând nesatisfăcuŃi şi cred că ei ar trebui să 
fie învăŃători şi conducători. Ei vor să părăsească slujba lor umilă 
care este tot atât de importantă la locul ei precum este cea cu 
responsabilităŃi mai mari. Cei care sunt trimişi să facă vizite cred 
că oricine poate face această lucrare, că oricine poate vorbi cuvinte 
de simpatie şi încurajare şi să îi conducă pe oameni într-un fel umil 
şi tăcut la o corectă înŃelegere a Scripturilor. Dar aceasta este o 
lucrare care cere mult har, răbdare şi o rezervă tot mai mare de 
înŃelepciune.” –(Letter 88, 1895, pp. 4, 5) Manuscript Releases, 
vol. 11, p. 279. 

Scopul îndemnării este de a restaura sau a reconstrui, de a 
îmbunătăŃi viaŃa spirituală a celui ce primeşte sfatul, a merge 
pentru salvarea lui. Atât cel ce sfătuieşte, cât şi cel ce primeşte 
sfatul trebuie să fie sub conducerea Duhului Sfânt ca să se 
împlinească voia lui Dumnezeu.  

Prelegerile Săptămânii de Rugăciune – 2015. 35 

“Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, 
fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” 
1 Petru 4:10. 

“CunoştinŃa harului lui Dumnezeu, adevărurile Cuvântului Lui, 
cât şi darurile temporare – timp şi mijloace, talente şi influenŃă – 
toate sunt încredinŃate de Dumnezeu pentru a fi folosite spre slava 
Sa şi mântuirea oamenilor. Nimic nu poate fi mai ofensator 
înaintea lui Dumnezeu, care dă daruri oamenilor în mod constant, 
decât a vedea că foloseşte aceste daruri în mod egoist, fără a 
înapoia nimic Dătătorului….” 

“Îngerii lui Dumnezeu, a căror înŃelegere nu este întunecată de 
păcat, recunosc darurile cerului ca fiind dăruite cu intenŃia de a fi 
înapoiate în aşa fel încât să adauge la slava Marelui Dătător…. 
Dumnezeu cheamă la consacrare în slujba Sa fiecare facultate sau 
dar pe care l-ai primit de la El. El doreşte să spui împreună cu 
David: ‘Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-łi 
aducem.’ 1 Cronici  29:14.” –God’s Amazing Grace, p. 62. 

“Daruri diferite sunt date la oameni diferiŃi pentru ca lucrătorii 
să simtă nevoia unuia de celălalt. Dumnezeu acordă aceste daruri, 
iar acestea trebuie angajate în slujba Sa, nu spre slava posesorului, 
nu pentru a înălŃa oamenii, ci pentru a-L înălŃa pe Răscumpărătorul 
lumii. Ele trebuie folosite spre binele întregii omeniri prin 
reprezentarea adevărului, nu a mărturisirilor false.” –Manuscript 
Releases, vol. 6, p. 386. 

“În orice cuvânt şi faptă, se vor da pe faŃă bunătate şi iubire; şi 
când fiecare lucrător îşi ocupă cu credincioşie locul rânduit lui, 
rugăciunea lui Hristos pentru unitatea urmaşilor Săi va primi 
răspuns şi lumea va şti că aceştia sunt ucenicii Lui.” –9T, p. 146. 

“Dumnezeu oferă darurile Sale după cum voieşte. El revarsă 
un dar peste cineva, alt dar peste altcineva, dar toate spre binele 
tuturor. Este orânduiala lui Dumnezeu ca unii să slujească într-un 
domeniu, alŃii în alte domenii, dar toŃi în acelaşi spirit. 
Recunoaşterea acestui plan va fi o pavăză împotriva rivalităŃii, 
mândriei, invidiei sau dispreŃului reciproc. Ea va întări unitatea şi 
dragostea reciprocă.” –Sfaturi pt PărinŃi, Profesori şi Elevi, pp. 
314, 315. 
 
 


