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INTRODUCERE 
 
Dragi fraţi şi surori în Domnul, este o mare bucurie să pot 

împărtăşi cu voi aceste şapte Prelegeri pentru Săptămâna de 
Rugăciune, au trecut repede săptămâni şi luni, iar noi suntem la 
sfârşitul anului 2018. Este vremea să ne luăm timp din agitaţia 
noastră şi să ne revizuim umblarea cu Dumnezeu. Aceasta este o 
săptămână specială, care are loc în fiecare an pentru a ne dedica 
citirii cuvântului lui Dumnezeu şi rugăciunii. Tematica este 
"Daruri Spirituale.” „Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război, 
ai luat în dar oameni” Psalmul 68:18. 

Pe măsură ce sfârşitul se apropie, poporul lui Dumnezeu are 
nevoie de a se înrădăcina în Biblie în fiecare zi. Avem nevoie să 
ştim mai profund ce înseamnă a împlini voia Sa sfântă aşa cum este 
descoperită şi scrisă şi, de asemenea, a aplica acest cuvânt în 
practică şi individual. A fi credincios în "lucrurile mici" ne va 
pregăti să trecem prin momentele de "încercare" care ne stau 
înainte şi să fim gata pentru a ne întâlni în pace cu iubitul nostru 
Mântuitor Isus Hristos. 

Rugăciunea este extraordinară şi foarte eficace în comunicarea 
cu Dumnezeu. Ca biserică, trebuie să vedem în rugăciune respiraţia 
sufletului sau, aşa cum Domnul a spus prin apostolul Pavel, trebuie 
să ne "Rugăm neîncetat”. 1 Tesaloniceni 5:17. Aceste Prelegeri 
sunt menite să ne stimuleze pentru a citi, a studia, a cerceta Biblia 
şi a ne ruga. Aceasta este ocazia noastră de a ne agăţa de 
Dumnezeu cu toată fiinţa noastră, aşa cum a făcut Iacov, până la 
ivirea zorilor şi până ce poporul lui Dumnezeu este eliberat. Va fi o 
mare binecuvântare în această săptămână specială să îngenunchem 
şi să ne rugăm de trei ori pe zi şi să ne predăm voinţa lui 
Dumnezeu. El este demn de profunda noastră recunoştinţă pentru 
binecuvântările Sale abundente, chiar când vom continua să pledăm 
pentru mila Lui, Duhul Lui şi conducerea Lui în lucrarea care a fost 
dată bisericii să o încheie în această lume. 

„Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea 
făcută.” „În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să 
fiţi în necunoştinţă.” „Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri 
duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii 
sufleteşti a Bisericii.” Romani 11:29; 1 Corinteni 12:1; 14:12. 
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Pe măsură ce luăm în considerare aceste "Daruri Spirituale", 

dorinţa noastră de a inspira membrii şi toţi cei care doresc să fie 
îmbogăţit prin aceste Prelegeri pentru a descoperi darurile cu care 
Dumnezeu ne-a binecuvântat ca să-i putem binecuvânta pe alţii. În 
acelaşi timp, să cultivăm darurile care sunt atât de necesare pentru 
înaintarea împărăţiei lui Hristos aici pe pământ. Există multe 
ramuri de slujire în care sunt necesare mâini consacrate pentru a 
ajunge la lume. 

"Domnul vrea să fim atenţi pentru a face tot ce e mai bune, 
utilizând cu înţelepciune facultăţile şi ocaziile noastre. El a 
înzestrat oamenii cu daruri, cu care să-i binecuvânteze şi să înalţe 
pe alţii; este de datoria noastră să ne educăm în aşa fel încât să fim 
potriviţi pentru marea lucrare încredinţată nouă...." –Sfaturi pentru 
Părinţi, Educatori şi Elevi, p. 239. 

De aceea, vom extinde această invitaţie nu numai la adulţi şi 
persoanele în vârstă, ci în special ca tinerii şi copiii să se 
pregătească pentru a-i sluji Domnului. Trebuie să unim cunoştinţele 
şi puterea tinerească cu experienţa pentru a putea îndeplini cu 
bucurie marea însărcinare de a predica "Evanghelia Împărăţiei ... de 
mărturie tuturor neamurilor." Matei 24:14. În trecut, s-a spus 
apostolilor: „...Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura 
voastră...” Fapte 5:28. Cât de minunat va fi atunci când se va spune 
despre noi că am umplut lumea cu învăţătura Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos! Atunci va veni sfârşitul. 

Sabatul din 15 decembrie 2018, va fi o zi specială de post şi 
rugăciune. În acea zi, ne vom smeri sufletele "între tindă şi altar", 
înaintea lui Dumnezeu. Ioel 2:17. Darurile Speciale ale Săptămânii 
de Rugăciune pentru Conferinţa Generală vor fi adunate la sfârşit 
pentru a fi utilizate în ţările care încă nu au auzit adevărul prezent 
pentru răspândirea Evangheliei. Există un obicei ca fiecare dintre 
noi să îşi pună darurile într-un plic pe care să scrie un verset din 
Biblie care ne-a impresionat şi pe care vrem să îl împărtăşim cu 
adunarea şi cu Domnul după  ultima prelegere. Textele Biblice şi 
suma adunată poate fi citită înaintea adunării de la sfârşitul 
serviciului ca o încurajare şi în semn de recunoştinţă faţă de 
Dumnezeu. 
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Domnul din ceruri să asculte rugăciunile poporului Său, să 
înmulţească darurile şi să acorde binecuvântările Sale tuturor celor 
care le preţuiesc şi îşi folosesc darurile spirituale. Dumnezeu să fie 
cu poporul Său pe parcursul noului an. 

 
- Fraţii din Departamentul Ministerial al Conferinţei Generale 
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Prelegerea 1 – Vineri, 7 decembrie 2018 
 

CUNOŞTINŢA DESĂVÂRŞITĂ 
de E. G. White 

 
„În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să 

fiţi în necunoştinţă.... Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la 
idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. Acum sunt felurite 
daruri, dar este acelaşi Duh. Şi sunt felurite slujbe, dar este 
acelaşi Domn. Şi sunt felurite lucrări, dar este acelaşi 
Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă 
arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, 
prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh" 
1 Corinteni 12:1,4-8. 

 
Dacă Adam şi Eva niciodată nu ar fi atins pomul interzis, 

Domnul le-ar fi dat cunoştinţe – cunoştinţe nepătate de vreun 
blestem al păcatului, cunoştinţe care le-ar fi adus bucurie veşnică. 
Singurele cunoştinţe dobândite prin neascultarea lor a fost 
cunoştinţa păcatului şi a rezultatelor sale. –(Australian Union 
Conference Record, de 1 Martie, 1904) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 1, p. 1083. 

Veac după veac, curiozitatea oamenilor i-a condus să caute 
pomul cunoaşterii; şi de multe ori ei cred că vor culege roadele cele 
mai importante, când, asemenea cercetării lui Solomon vor găsi că 
totul este deşertăciune şi goană după vânt în comparaţie cu acea 
ştiinţă a adevăratei sfinţenii pe care le-o vor deschide porţile cetăţii 
lui Dumnezeu. Ambiţia umană caută acel tip de cunoştinţe, care le 
va aduce slava, preamărirea de sine şi supremaţia. Astfel, Adam şi 
Eva au fost înşelaţi de Satana, până când oprirea dată de Dumnezeu 
a fost dată la o parte şi a început educarea lor sub îndrumearea 
învăţătorului minciunii ca ei să poată avea cunoaşterea pe care 
Dumnezeu le-a refuzat-o: cunoaşterea consecinţei păcatului.” 
(Manuscript 67, 1898) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 1, p. 1083. 

Adevărata înţelepciune este o comoară la fel de durabilă ca 
veşnicia. Mulţi din aşa-numiţii oameni înţelepţi sunt înţelept numai 
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în propria lor estimare. Mulţumiţi de însuşirea înţelepciunii lumeşti, 
ei nu vor intra niciodată în grădina lui Dumnezeu, ca să se 
familiarizeze cu comorile de cunoştinţe conţinute în Cuvântul Său 
sfânt. Presupunând că sunt înţelepţi, ei sunt ignoranţi cu privire la 
înţelepciunea pe care trebuie să o aibă toţi cei ce câştigă viaţa 
veşnică.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 
1156. 

 
„prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi 
plăcute.” Proverbe 24:4. 

Legea lui Dumnezeu, a cărei putere se dobândeşte prin efort 
este pentru minte şi suflet, la fel ca şi pentru trup. Acesta este un 
exerciţiu care dezvoltă. În armonie cu această lege, Dumnezeu a dat 
în cuvântul Său mijloacele pentru dezvoltarea mentală şi spirituală. 

Biblia conţine toate principiile pe care oamenii trebuie să le 
înţeleagă, cu scopul de a-i pregăti atât pentru această viaţă cât şi 
pentru cea care va veni. Și aceste principii pot fi înţelese de toţi. 
Nimeni care apreciază învăţătura nu poate citi un singur pasaj din 
Biblie, fără a obţine vreun gând folositor. Dar cele mai valoroase 
învăţături ale Bibliei nu pot fi dobândite doar ocazional sau prin 
studiul sporadic. Măreţul sistem al adevărului nu este prezentat în 
aşa fel, încât să poată fi înţeles de cititorul grăbit sau neatent. Multe 
din comorile sale stau îngropate la o adâncime mare faţă de 
suprafaţă şi nu pot fi obţinute decât prin cercetare sârguincioasă şi 
efort neîncetat. Adevărurile care compun marele întreg trebuie 
căutate şi adunate, “puţin aici, puţin acolo.” Isaia 28:10. 

Când sunt astfel căutate şi adunate împreună, ele se vor îmbina 
perfect unul cu altul. Fiecare Evanghelie este o completare la alta, 
fiecare profeţie o explicaţie a alteia, fiecare adevăr o dezvoltare a 
unor alte adevări. Tipurile modului de închinare iudaic sunt 
clarificate de către Evanghelie. Fiecare principiu al cuvântului lui 
Dumnezeu îşi are locul său, fiecare faptă, însemnătatea ei. Iar 
structura completă, ca plan şi execuţie, dă mărturie despre Autorul 
ei. Nici o minte în afară de a Celui Infinit nu putea concepe sau 
împlini o asemenea structură. 

Cele mai înalte facultăţi ale minţii omeneşti sunt chemate la o 
activitate intensă când se cercetează diferitele părţi scripturistice şi 
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se studiază legăturile dintre ele. Nimeni nu se poate angaja într-un 
astfel de studiu, fără a-şi dezvolta puterea minţii. 

Valoarea mentală a studiului Biblic nu constă doar în a 
descoperi adevărul şi ordonarea lui. Ci, de asemenea, în efortul 
necesar pentru a înţelege temele prezentate de acesta. Mintea 
ocupată numai cu chestiunile comune se piperniceşte şi slăbeşte. 
Dacă nu i se dă însărcinarea de a înţelege adevăruri mari şi 
profunde, după un timp îşi pierde puterea de creştere. Ca o apărare 
împotriva acestei degenerări şi ca un stimulent pentru dezvoltare, 
nimic nu poate egala studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ca mijloc 
de formare intelectuală, Biblia este mai eficientă decât orice altă 
carte sau toate celelalte cărţi împreună. Măreţia temelor sale, 
simplitatea demnă a afirmaţiilor sale, frumuseţea imaginilor ei, 
întăresc şi înalţă gândurile cum nimic altceva nu poate. Nici un alt 
studiu nu poate da o astfel de putere minţii cum o poate face efortul 
de a înţelege uimitoarele adevăruri ale revelaţiei. Mintea nu poate 
decât să se lărgească şi să se întărească, când este adusă în contact 
cu gândurile Celui Infinit. 

Iar puterea Bibliei este chiar mai mare în dezvoltarea naturii 
spirituale. Omul, creat pentru părtăşie cu Dumnezeu, îşi poate găsi 
adevărata viaţă şi dezvoltare doar într-o astfel de părtăşie. Creat 
pentru a găsi în Dumnezeu cea mai mare bucurie a sa, el nu poate 
găsi în nimic altceva ceva care să îi poată linişti dorinţa inimii, ceva 
ce să îi poată satisface foamea şi setea sufletului. Cel, care, cu un 
duh sincer şi ascultător studiază cuvântul lui Dumnezeu, căutând să 
înţeleagă adevărurile sale, va fi adus în contact cu Autorul său; şi, 
în afară de propria sa alegere, nu există nici o limită a posibilităţilor 
sale de dezvoltare. 

Prin diversitatea de stiluri şi subiecte, Biblia are ceva interesant 
pentru fiecare minte şi o chemare pentru fiecare inimă. În paginile 
sale sunt găsite istorii din cele mai vechi; biografii ale unor vieţi 
adevărate; principii de guvernare pentru conducerea de state, 
reglementări ale căminului – principii pe care înţelepciunea umană 
nu le-a egalat niciodată. Aceasta conţine filozofia cea mai 
profundă, poezia cea mai dulce şi mai sublimă, cea mai patetică şi 
mai jalnică. Scrierile biblice sunt infinit superioare ca valoare 
operei oricărui autor uman, chiar şi când se crede contrariul; dar 
când sunt privite în relaţie cu marele lor gând central, ele au un 
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orizont incomparabil mai mare, de o valoare infinit mai mare. 
Văzut în lumina acestui gând, fiecare subiect are o nouă 
semnificaţie. În adevărurile declarate cu cea mai mare simplitate 
sunt implicate principii care sunt tot atât de sus precum cerul şi care 
îmbrăţişează veşnicia. 

Tema centrală a Bibliei, tema în jurul căreia gravitează oricare 
alta din întreaga carte, este planul de răscumpărare, refacerea în 
sufletul omului a chipului lui Dumnezeu. De la primul licăr de 
speranţă din sentinţa pronunţată în Eden şi până la ultima 
făgăduinţă slăvită a Apocalipsei „Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele 
Lui va fi pe frunţile lor.” Apocalipsa 22:4. Ținta fiecărei cărţi şi a 
fiecărui verset al Bibliei este descoperirea acestei teme minunate: 
înălţarea omului, prin puterea lui Dumnezeu „care ne dă biruinţa 
prin Domnul nostru Isus Hristos!” 1 Corinteni 15:57. 

 
„...dar un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în 
viaţă pe cei ce o au.” Eclesiastul 7:12. 

Cel care înţelege acest gând are înaintea lui un câmp infinit de 
studiu. El are cheia care-i va descuia întreaga vistierie a cuvântului 
lui Dumnezeu. 

Ştiinţa mântuirii este ştiinţa tuturor ştiinţelor; ştiinţa care 
reprezintă studiul îngerilor şi al tuturor fiinţelor inteligente din 
lumile necăzute; ştiinţa care implică atenţia Domnului şi 
Mântuitorului nostru; ştiinţa care descoperă intenţia născută în 
mintea Celui Infinit - “care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri” 
(Romani 16:25); ştiinţa care va constitui studiul celor răscumpăraţi 
ai lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor fără sfârşit. Acesta este cel 
mai înalt studiu în care îi este cu putinţă omului să se angajeze. Ca 
nici un alt studiu, acesta va da vigoare minţii şi va înălţa sufletul.... 

„Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă,” spunea 
Isus. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis 
Tu.” Ioan 6:63; 17:3. 

Energia creatoare, care a chemat lumile la existenţă este în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt dă putere; naşte viaţa. 
Fiecare poruncă este o făgăduinţă. Acceptată de voinţă, primită în 
suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Aceasta transformă firea şi 
reface sufletul după chipul lui Dumnezeu. 
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Viaţa astfel atribuită este susţinută în acelaşi fel. "Cu orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4:4) va trăi omul. 

Mintea şi sufletul sunt zidite din materialul folosit ca hrană 
pentru ele; rămâne doar ca noi să hotărâm cu ce vor fi hrănite. Stă 
în puterea oricărui om alegerea subiectelor cu care se vor ocupa 
gândurile şi care vor modela caracterul. Despre fiecare făptură 
umană care are privilegiul de a avea acces la Scripturi, Dumnezeu 
spune: “Îi scriu toate poruncile Legii Mele.” „Cheamă-Mă, şi-ţi voi 
răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le 
cunoşti.” Osea 8:12; Ieremia 33:3. 

Având Cuvântul lui Dumnezeu în mâinile sale, fiecare fiinţă 
omenească, oricare ar fi starea pe care o are în viaţă, poate avea 
parte de tovărăşia pe care şi-o alege. În paginile lui, el poate 
conversa cu cei mai buni şi mai nobili reprezentanţi ai rasei umane 
şi poate asculta glasul Celui Veşnic când Acesta vorbeşte cu 
oamenii. În timp ce studiază şi meditează la temele asupra cărora 
“îngerii doresc să privească” (1 Petru 1, 12), el se poate bucura de 
compania lor. El poate călca pe urmele paşilor Învăţătorului divin 
şi asculta cuvintele Sale, ca atunci când El propovăduia pe munte, 
pe câmp şi pe mare. Poate trăi în această lume în atmosfera cerului, 
împărtăşind celor întristaţi şi ispitiţi ai acestui pământ gânduri de 
speranţă şi o dorinţă fierbinte de a fi sfinţi, el însuşi venind mai 
aproape şi mai aproape în tovărăşia cu Cel Nevăzut; şi, asemenea 
celui din vechime care umbla cu Dumnezeu, apropiindu-se tot mai 
mult de pragul lumii veşnice, până când porţile se vor deschide şi el 
va intra acolo. Nu se va simţi ca un străin. Vocile care îl vor 
întâmpina sunt glasurile celor sfinţi care, nevăzuţi, i-au fost 
tovarăşi pe pământ - glasuri pe care a învăţat de aici să le 
deosebească şi să le iubească. Cel care a trăit, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, în tovărăşie cu Cerul se va simţi ca acasă în compania 
Cerului.” – Educaţia, pp. 123-127. 

 
„Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de 
mare!” 2 Corinteni 9:15. 

„Descoperirea iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni se 
concentrează la cruce. Limba nu poate descrie deplina ei 
însemnătate; pana n-o poate zugrăvi; mintea omului n-o poate 
cuprinde.... 



Prelegerile Săptămânii de Rugăciune 12 

Hristos - răstignit pentru păcatele noastre, Hristos - înviat din 
morţi, Hristos - înălţat în slavă - iată ştiinţa mântuirii pe care o 
avem de învăţat şi răspândit. 

„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un 
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe 
Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea 
oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” „Hristos a 
murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu” 
„De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să 
mijlocească pentru ei.” Filipeni 2:6-8; Romani 8:34; Evrei 7:25…. 

Aici este înţelepciunea, iubirea, dreptatea şi mila infinită – 
"adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi cunoştinţei lui Dumnezeu." 
Romani 11:33. 

Noi primim orice binecuvântare prin darul lui Hristos. Prin 
acest Dar ajunge la noi, zi de zi, nesecatul torent al bunătăţii lui 
Iehova. Fiecare floare, cu coloritul ei delicat şi parfumul plăcut, 
este dată spre bucuria noastră prin acest singur Dar. Soarele şi luna 
au fost făcute de El; nu există stea, ce înfrumuseţează cerurile, pe 
care să n-o fi făcut El. Nu există vreun aliment pe mesele noastre, 
de care să nu Se fi îngrijit El pentru întreţinerea noastră. Inscripţia 
lui Hristos este pe orice. Totul este oferit omului prin negrăitul unic 
Dar, Fiul unic născut al lui Dumnezeu. El a fost ţintuit pe cruce 
pentru ca toate aceste îmbelşugări să se poată revărsa asupra operei 
mâinii lui Dumnezeu.” –8T, pp. 287, 288. 

“Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la 
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 1 Corinteni 2:9. Cu siguranţă că 
nu este nimeni care, privind bogăţiile harului Său, să uite să 
exclame împreună cu apostolul: “Mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, pentru darul Lui nespus de mare.” 2 Corinteni 9:15. – 
5T, p. 730. Amin! 

 
Scopul meu este ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în 

dragoste, şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să 
cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt 
ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Coloseni 2:2,3. 
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Prelegerea 2 – Sâmbătă, 8 decembrie 2018 
 

CREDINŢA CARE BIRUIE LUMEA  
de H. Avellaneda, Columbia 

 
„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.... 
Altuia credinţa, prin acelaşi Duh; ..." 1 Corinteni 12:7, 9. 

 
Să ai credinţă înseamnă să crezi, chiar şi atunci când necredinţa 

pare mai logică şi mai puţin riscantă. Este a recunoaşte voinţa 
divină, chiar dacă nu o înţelegem sau nu ne place. Este a privi 
înainte, indiferent de cât de trist e trecutul sau cât de nesigur pare 
viitorul. Este a căuta puţin probabilul, chiar şi atunci când speranţa 
a dispărut. Este a da când nu avem, când noi înşine suntem în 
nevoie. În cele din urmă, a avea credinţă este a ne odihni în El, în 
timp ce ne poartă pe braţele Sale, în loc de a duce propria noastră 
povară şi durere. Credinţa este încredere în Dumnezeu, crezând că 
El ne iubeşte şi ştie ce este mai bine pentru noi. 

"Credinţa," un cuvânt scurt cu o foarte mare însemnătate, este 
subiectul lecturii de astăzi. Credinţa este extrem de importantă, 
pentru că există o nevoie de ea peste tot. Trebuie să începem cu 
conceptul că, indiferent de definiţia acesteia, primul lucru pe care 
trebuie să-l ştim este că acesta este un dar al cerului pentru 
umanitate, iar într-un mod special pentru adevăratul credincios. 
Fără ea, este imposibil a ne bucura de darurile Duhului, prin 
urmare, cei care exercită credinţa nu au nici un merit al lor înşişi. 

 
Ce este conceptul divin al credinţei? 

„Ce este credinţa? ‘o încredere neclintită în lucrurile 
nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se 
văd.’ Evrei 11:1. Este un asentiment intelectual al cuvintelor lui 
Dumnezeu.... Credinţa înseamnă a-I da lui Dumnezeu puterile 
intelectuale, a-I da lui Dumnezeu mintea şi voinţa, şi a-L face pe 
Hristos unica poartă de intrare în împărăţia cerurilor." –Credinţa şi 
faptele, p. 26. 

„Credinţa nu este baza mântuirii noastre, ci marea 
binecuvântare – ochiul care vede, urechea care aude, picioarele 
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care aleargă, mâna care prinde. Este mijlocul, nu sfârşitul. Dacă 
Hristos şi-a dat viaţa pentru a-i salva pe păcătoşi, de ce să nu i-au 
această binecuvântare? Credinţa mea se prinde de ea, şi, astfel, este 
o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile care nu se văd." –Our Father Cares, p. 
151. 

„Credinţa este, de asemenea, darul lui Dumnezeu.' Credinţa 
este legământul înţelegerii omului faţă de cuvintele lui Dumnezeu, 
care leagă inima în slujba lui Dumnezeu." In Heavenly Places, 221. 

 
Cum este obţinut acest dar preţios? 

Darurile Duhului Sfânt nu pot fi cumpărate; nu sunt de vânzare 
nicăieri, de acea sunt considerate daruri. Cum le putem obţine, 
inclusiv, darul credinţei? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă patru 
răspunsuri: 

1. Prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. „Astfel, 
credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos.” Romani 10:17. Dumnezeu a hotărât ca oamenii să vină la 
cunoaşterea adevărului prin predicarea cuvântului Lui. „Căci 
întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să 
mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.” 
1 Corinteni 1:21. Cu privire la milioanele de suflete care nu cunosc 
planul de mântuire, Scripturile spun: „...Şi cum vor crede în Acela, 
despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără 
propovăduitor?” Romani 10:14. 

2. În rugăciune. Cererea ucenicilor către Domnul a fost: 
„Măreşte-ne credinţa!” Luca 17:5. Cererea pentru credinţă este 
secretul succesului. Simţi o lipsă efectivă de credinţă? Rugaţi-vă. 
Doreşti ca şi alţii să fie binecuvântaţi cu credinţă mai puternică? 
Rugaţi-vă. Simţi nevoia de o redeşteptare, care să-i întărească pe 
cei necredincioşi cu o credinţă biruitoare? Rugaţi-vă. Rugăciunea 
făcută cu credinţă va mântui pe cel necredincios. 

3. Prin Duhul Sfânt. „Altuia credinţa, prin acelaşi Duh;...” 
„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi 
tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” 1 Corinteni 
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12:1; Ioan 16:13. Credinţa este un dar al Duhului pentru a întări pe 
cel credincios. 

4. Prin exemplul dat altora. "... „Ci fii o pildă pentru 
credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în 
curăţie.” 1 Timotei 4:12. În funcţie de faptul prin care credinţa 
noastră este întărită sau slăbită prin influenţa altor credincioşi, 
influenţa noastră asupra altora, de asemenea,  va întări sau slăbi 
credinţa lor, în conformitate cu exemplul din viaţa practică. 

 
Două tipuri de credinţă 

Biblia vorbeşte de două feluri de credinţe – o "credinţă mântui-
toare"- un dar supranatural al lui Dumnezeu şi una "moartă" care 
este găsită în omul neconvertit. De aceea, Apostolul Pavel a scris: 
„pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea 
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 2:5.  

"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. Cei care primesc credinţa dată 
de Dumnezeu intră pe poarta cea strâmtă şi îşi aduc păcatele la 
piciorul crucii. Matei 7:13. Ei aduc multă roadă spre slava lui 
Dumnezeu. Ioan 15:8. Cei care au o credinţă moartă intră pe poarta 
cea largă cu cârpele murdare ale propriei lor neprihăniri. Matei 
7:13. Aceştia sunt cei care aduc roade rele pentru slava lor proprie. 
Matei 7:15. 

„Adevărata credinţă Îl întreabă pe Domnul: “Ce trebuie să 
fac?” şi atunci când calea este arătată de Maestru, credinţa va fi 
gata să-I împlinească voia cu orice preţ şi cu orice sacrificiu." –
Sfaturi pentru Părinţi, Educatori şi Elevi, p. 175. 

„...Dar credinţa nu e în nici un fel amestecată cu încumetarea. 
Numai acela care are adevărata credinţă este sigur faţă de 
încumetare. Căci încumetarea este credinţa contrafăcută de Satana. 
Credinţa cere împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi aduce roade 
în ascultare. Încumetarea se întemeiază şi ea pe făgăduinţe, dar le 
foloseşte la fel ca Satana, pentru a scuza nelegiuirea…. Aceea nu 
este credinţă, care cere favoarea cerului, dar nu împlineşte 
condiţiile pe baza cărora urmează să se acorde harul. Adevărata 
credinţă se întemeiază pe făgăduinţele şi pe rânduielile Sfintei 
Scripturi.” –Hristos Lumina Lumii, p. 126. 
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Încercarea credinţei 
Apostolul Iacov se referă la partea practică a credinţei atunci 

când spune: „credinţa fără fapte este zădarnică.” Iacov 2:20. Este 
mai uşor a spune: "Eu cred," decât a demonstra credinţa noastră 
când suntem expuşi la încercări şi suferinţe. Putem vedea un astfel 
de exemplu în zilele lui Isus. În timp ce aveau pâine şi peşte să 
mănânce, toată lumea a crezut în Isus; dar atunci când El a 
prezentat predica despre pâinea vieţii: „mulţi din ucenicii Lui s-au 
întors înapoi şi nu mai umblau cu El.” Ioan 6:66. Credinţa multora 
a fost astfel încercată, dezvăluind că credinţa unora dintre ei era 
falsă. 

Avem credinţă cel puţin cât a unei seminţe de muştar? Este ea 
puternică şi îndestulătoare pentru a face faţă încercărilor finale, 
care vor veni pe pământ? 

Gândiţi-vă cum a fost încercată credinţa slujitorilor lui 
Dumnezeu din trecut (Avraam, Iacov, Moise, Ilie, Daniel şi 
tovarăşii lui şi mulţi alţii). Să ne concentrăm atenţia la Ilie de pe 
Muntele Carmel, după o zi foarte lungă şi grea. La sfârşitul zilei, 
după rugăciunea de credinţă a profetului, Dumnezeu S-a manifestat 
prin arderea jertfei. Dar mai era ceva. Biblia spune: „Apoi Ilie i-a 
zis lui Ahab: „Suie-te de mănâncă şi bea; căci se aude vuiet de 
ploaie.” Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, şi plecându-se la 
pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi, şi a zis slujitorului său: 
„Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: 
„Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” A şaptea 
oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o 
palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: „Înhamă şi 
pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia.” Peste câteva clipe, cerul 
s-a înnegrit de nori, a început vântul, şi a venit o ploaie mare. Ahab 
s-a suit în car şi a plecat la Izreel. Şi mâna Domnului a venit peste 
Ilie, care şi-a încins mijlocul şi a alergat înaintea lui Ahab până la 
intrarea în Izreel.” Regi 18:41-46. 

„Nu pentru că se arătase vreo dovadă exterioară a ploii care era 
gata să cadă a putut Ilie să îndemne atât de sigur pe Ahab să se 
pregătească de ploaie. Proorocul n-a văzut nici un nor pe cer, n-a 
auzit nici un tunet. El a vorbit numai cuvântul pe care Duhul 
Domnului l-a îndemnat să-l spună ca răspuns la credinţa lui cea 
puternică.” –Profeti şi Regi, p. 155.156. Cum se putea auzi ploaia, 
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dacă încă nu era? Doar cu mintea şi inima credinţei în Domnul. 
Profetul lui Dumnezeu, a auzit ploaia. Aceasta este credinţa – 
credinţă deplină în cuvântul lui Dumnezeu. 

O a doua parte interesantă este că în timp ce regele mânca şi 
bea, satisfăcându-şi pofta, profetul se ruga cu seriozitate la Cel 
Veşnic. „De fiecare dată robul se întorcea spunând: “Nu este 
nimic.” Proorocul nu şi-a pierdut răbdarea şi nici credinţa, ci a 
continuat cererea lui stăruitoare. De şapte ori robul s-a întors cu 
răspunsul că nu vede nici un nor de ploaie pe cerul ca arama. 
Nedescurajat, Ilie l-a trimis încă o dată, dar de data aceasta robul 
s-a întors zicând: “lată că se ridică un nor mic din mare, ca o palmă 
de om.” 

„Acest fapt era suficient. Ilie nu a aşteptat ca cerul să se 
întunece. În acel mic nor el a văzut, prin credinţă, o ploaie 
îmbelşugată şi a acţionat potrivit credinţei sale, trimiţând de îndată 
pe slujitorul său la Ahab, cu solia....” –Profeţi şi Regi, p. 156. 

Ce s-ar fi întâmplat dacă Ilie s-ar fi descurajat şi ar fi renunţat 
după ce a trimis pe robul său a şasea oară? Rugăciunea lui nu ar fi 
fost ascultată. Dar el a stăruit până când a primit răspunsul pe care 
îl căuta. „O credinţă ca aceasta este necesară în lume astăzi — 
credinţa care se prinde de făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu şi 
nu se lasă până când Cerul nu răspunde. O credinţă ca aceasta ne 
leagă strâns cu Cerul şi ne aduce putere pentru a lupta cu forţele 
întunericului. “Prin credinţă”, copiii lui Dumnezeu “au cucerit 
împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile 
leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au 
vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştile 
vrăjmaşe.” Evrei 11:33,34. Şi prin credinţă şi noi astăzi trebuie să 
atingem înălţimile planului lui Dumnezeu pentru noi!” –Profeţi şi 
Regi, p. 157. 

 
Cine crede că totul este posibil cu Dumnezeu? Marcu 9:23. 

„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi 
ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.” 1 Ioan 
5:4. Dumnezeu continuă să se ţină de cuvânt. El doreşte ca poporul 
Său să biruie în ciuda necredinţei crescânde din lumea de astăzi. 
Trebuie să ne naştem din nou în Hristos şi să facem din El 
neprihănirea noastră astfel încât să devenim mai mult decât 
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biruitori. El este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei care eliberează 
şi mântuieşte. 

Dragi fraţi şi surori, să medităm şi să luăm în considerare astăzi 
starea credinţei noastre. A crescut? Am făcut vreo experienţă pe 
parcursul anului care este pe cale să se încheie? Asemenea lui Ilie, 
astăzi am putea fi chemaţi la Muntele Carmel pentru a da socoteală 
pentru credinţa noastră. Se ridică cererile noastre la Ceruri pentru a 
ne da mai mult din acest dar preţios, la fel ca ruga ucenicilor, 
pentru că încercarea finală se apropie şi cine va putea să stea? 
Dumnezeu să ne păzească şi să ne dea victoria. Amin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şi credinţa este o încredere neclintită în 
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare 

despre lucrurile care nu se văd.  
Evrei 11:1. 
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Prelegerea 3 – duminică, 9 decembrie 2018 
 

"... TOATE LUCRURILE TALE SĂ-ŢI MEARGĂ 
BINE ŞI SĂNĂTATEA TA SĂ SPOREASCĂ..."! 

de M. Lowe, Canada 
 
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora…. 

altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; 1 Corinteni 12:7, 9. 
 
Când Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Lui, 

omul a fost perfect în sănătate mentală, fizică şi spirituală. 
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.” 
Geneza 1:31. Dar păcatul - neascultarea faţă de Dumnezeu, care 
este încălcarea legii Sale (1 Ioan 3:4) – a adus consecinţe teribile 
rasei umane: Înstrăinarea şi despărţirea de Creator, boli, suferinţe, 
durere şi moarte. Existenţa fizică a omului a fost pusă într-un 
permanent pericol, ameninţată de mediul înconjurător şi de 
patogeni ucigători (boli cauzate de microorganisme). Ca o 
consecinţă directă a păcatului lui Adam şi a Evei, Creatorul nostru 
iubitor şi drept a fost obligat să pronunţe pedeapsa cu moartea 
asupra omenirii: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până 
te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi 
în ţărână te vei întoarce.” Geneza 3:19. În marea Lui dragoste 
pentru copiii Săi greşiţi, Domnul le-a asigurat răscumpărarea şi, de 
asemenea, "iarba de pe câmp" pentru nevoile lor medicale – pentru 
a preveni bolile şi a restabili sănătatea atunci când se îmbolnăvesc. 

 
O parte a existenţei umane 

Păcatul şi Satana au adus boala, suferinţa şi chiar şi moartea – 
ca parte a experienţei umane. Boala, rănile şi suferinţa sunt 
consecinţele directe sau indirecte ale blestemului păcatului. Prin 
transmiterea genetică directă de la mamă la copil, stiluri de viaţă şi 
obiceiuri nesănătoase, încălcarea legilor naturale ale sănătăţii şi a 
legii morale, pericolele înconjurătoare (agenţi patogeni, poluare, 
substanţe chimice toxice şi cancerigene, dezastre naturale, 
accidente, etc.), boala şi suferinţa afectează oamenii. Mii de astfel 
de boli şi suferinţe îi afectează pe copiii oamenilor. Nimeni nu este 
scutit. 
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Prin neascultarea lui Adam, toţi au fost făcuţi păcătoşi şi toate 
sunt supuse morţii. „Căci, după cum prin neascultarea unui singur 
om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi,...” „De aceea, după cum 
printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat 
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricină că toţi au păcătuit.” Romani 5:19, 12. 

În timp ce fiecărui om îi este dat să moară o singură dată - să 
experimenteze moartea dintâi - Dumnezeu doreşte să ne bucurăm 
de beneficiile şi binecuvântările unei vieţi sănătoase de-a lungul 
scurtei noastre vieţi de pe acest pământ. El doreşte copiilor Lui "ca 
toate lucrurile să le meargă bine şi sănătatea să sporească tot aşa 
cum sporeşte sufletul.” 3 Ioan 1:2. 

 
Metoda de evanghelizare a lui Hristos 

Domnul nu a abandonat omenirea să sufere sub biciul bolii şi 
suferinţei fără speranţă sau ajutor. Când a trăit printre oameni, El a 
petrecut o mare parte din slujire vindecând pe cei bolnavi şi pe cei 
suferind de tot felul de boli şi de chinuri. El a vindecat mulţimi de 
orbi, muţi, surzi, paralizaţi, leproşi, instabili psihic şi posedaţi de 
demoni, precum şi pe alţii care sufereau de multe alte tipuri de 
infirmităţi şi boli. 

„Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, 
propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi 
orice neputinţă care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria; şi 
aduceau la El pe toţi cei ce sufereau de felurite boli şi chinuri: pe 
cei îndrăciţi, pe cei lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.” 
„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 neputinţă.” Matei 4:23,24; 10:1. 

Metoda de lucru a Evangheliei lui Isus combina vindecarea 
(lucrarea misionară medicală) cu predicarea Evangheliei. Această 
lucrare trebuie să fie metoda noastră de lucru – combinarea 
darurilor vindecării (lucrarea misionară medicală) cu predicarea 
Evangheliei veşnice. Trebuie să arătăm că nu Dumnezeu este cel 
care provoacă boală, durere şi suferinţă, ci omul, prin propria lui 
ignoranţă şi păcat, este cel care a adus boala şi suferinţa asupra sa. 

Creatorul nostru iubitor, milostiv a oferit vindecare atât pentru 
trup, cât şi pentru suflet; şi a încredinţat bisericii Sale slujba 
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împăcării şi a vindecării. Darurile vindecării sunt printre darurile 
Duhului Sfânt încredinţate bisericii Sale. „De pildă, unuia îi este 
dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh, altuia credinţa, 
prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;” „Dar 
toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în 
parte, cum voieşte.” 1 Corinteni 12:8, 9,11. 

 
Darurile vindecării şi evanghelizarea medicală 

Darurile vindecării sunt daruri foarte preţioase ale Duhului 
Sfânt şi sunt o parte indispensabilă în slujirea Evangheliei. Cum 
aşa? Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt a lui 
Dumnezeu, şi, ca atare, Domnul ne porunceşte să păstrăm templul 
Lui curat şi sănătos. Nici un om nu poate sluji lui Dumnezeu în 
mod acceptabil în timp ce voit sau neintenţionat, încălcă legile 
sănătăţii şi îşi pângăreşte trupul prin practici nesănătoase şi 
obiceiuri păcătoase. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului 
Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? 
Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui 
Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? „Dacă 
nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici 
Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este Sfânt: şi aşa sunteţi 
voi.” 1 Corinteni 6:19; 3:16, 17. 

„Adevărata religie şi legile sănătăţii merg mână în mână. Este 
imposibil să lucrăm pentru mântuirea bărbaţilor şi a femeilor fără 
să le prezentăm nevoia de a înlătura satisfacerea poftelor păcătoase, 
care distrug sănătatea, degradează sufletul şi împiedică adevărul 
divin să lucreze asupra minţii. Bărbaţii şi femeile trebuie învăţaţi 
să-şi facă o revizie a tuturor obiceiurilor şi practicilor şi să 
îndepărteze de îndată acele lucruri care produc o stare nesănătoasă 
trupului şi astfel aruncă o umbră întunecoasă asupra minţii.” –
Sfaturi pentru Sănătate, p. 445. 

Scopul Evangheliei este restaurarea completă a chipului moral 
al lui Dumnezeu în om. „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi 
pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie 
păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 
Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.” 
1 Tesaloniceni 5:23,24. 
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Metode de vindecare 

Apostolul Pavel a scris forma la plural – darul tămăduirilor – 
nu la singular – darul tămăduirii. De ce? Fiinţa umană este o creaţie 
a lui Dumnezeu extrem de complexă şi minunată, compusă din mai 
multe tipuri diferite de celule, ţesuturi, organe şi sisteme lucrând 
împreună armonios pentru a susţine viaţa umană. Numeroase 
dezechilibre fiziologice (boli) pot afecta diferite celule, ţesuturi, 
organe şi sisteme. De aceea, metodele de vindecare trebuie să 
vizeze în mod specific zonele sau organele corpului afectate de 
boală. Când o persoană se îmbolnăveşte, poate avea nevoie de una 
sau o combinaţie de mai multe tipuri sau metode de vindecare, cum 
ar fi: terapie nutriţională, fizioterapie, hidroterapie, plante 
medicinale, etc., pentru a restabili sănătatea. Nu există o terapie 
unică pentru orice tip de boală, rănire sau suferinţă. Diferite 
persoane din biserica lui Dumnezeu au cunoştinţe privind corpul 
uman şi ştiinţa de a trata şi vindeca diverse afecţiuni. Fiecare dar de 
vindecare este important. 

„Există multe căi de a practica arta vindecării, dar este o 
singură cale pe care cerul o aprobă. Remediile lui Dumnezeu sunt 
agenţii cei simpli ai naturii care nu vor pune prea mult la încercare 
şi nu vor slăbi organismul prin propriile lor puteri.” - Dietă şi 
Hrană, p. 302; 5T, p. 443. 

 
Mila lui Hristos 

"Lucrarea misionară medicală aduce omenirii Evanghelia 
eliberării de suferinţă. Este lucrarea de pionierat a Evangheliei. 
Aceasta este Evanghelia practică, descoperirea milei lui Hristos. 
Este o mare nevoie de lucrare ca aceasta, iar lumea este deschisă 
pentru ea. Dumnezeu a hotărât să fie înţeleasă importanţa lucrării 
misionare medicale şi doreşte să se intre imediat în noi câmpuri." –
Medical Ministry, p. 239. Importanţa şi valoarea darului vindecării 
(lucrarea misionară medicală) nu poate fi supraevaluată. Fiind 
mâna dreaptă a întreitei solii îngereşti, metodele lui Dumnezeu de 
tratare a bolilor vor deschide porţi pentru intrarea adevărului 
prezent. Vezi şi – 7T, p. 59. Aceasta deschide uşi şi pregăteşte calea 
pentru primirea adevărului prezent. Lucrarea aceasta va doborî 
prejudecăţile şi va câştiga acces la inimile oamenilor cum nimic 
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altceva nu o poate face. – 9T, p. 211. Reforma sanitară este o parte 
a ultimelor eforturi pentru a proclama solia Evangheliei. 

Pentru binele nostru şi pentru binele semenilor noştri, trebuie 
să fim inteligenţi în ceea ce priveşte boala şi cauzele ei şi să 
înţelegem importanţa ascultării de legile vieţii. "Lumina pe care 
Dumnezeu a dat-o cu privire la reforma sanitară este pentru 
mântuirea noastră şi mântuirea lumii. Bărbaţii şi femeile ar trebui 
să fie informaţi cu privire la locuinţele pe care Creatorul nostru le 
pregăteşte în împărăţia Lui, faţă de care El doreşte să fim 
administratori credincioşi. ‚Căci noi suntem Templul Dumnezeului 
celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în 
mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.’ 2 
Corinteni 6:16.” –(Review and Herald, November 12, 1901) 
Welfare Ministry, pp. 130, 131. 

 
Lucrarea şi vindecarea Bunului Samaritean 

Pe parcursul acestei săptămâni de Rugăciune, aş dori să fac 
apel la poporul lui Dumnezeu din întreaga lume pentru a sprijini 
activitatea Departamentului Bunului Samaritean din Conferinţa 
Generală. Ca responsabil al Departamentului de Sănătate al 
Conferinţei Generale, am avut privilegiul de a lucra împreună cu 
responsabilul Departamentului Bunul Samaritean, fratele Stefano 
La Corte. Apreciez lucrarea întinsă şi nobilă pe care o face echipa 
de colegi credincioşi ai Departamentului Bunul Samaritean. 
Apelurile financiare, medicale şi de ajutor pentru cei care suferă ca 
urmare a bolilor, bătrâneţii, sărăciei, dezastrelor naturale sau 
moartea celor dragi, sunt numeroase şi de multe ori urgente. Mulţi 
dintre fraţii şi surorile noastre din întreaga lume suferă de sărăcie şi 
lipsa posibilităţii de îngrijire medicală adecvată şi tratament. Atât 
de Departamentul Bunul Samaritean, cât şi Departamentul de 
Sănătate au nevoie de rugăciunile voastre şi de sprijin financiar în 
această ramură a lucrării Evangheliei. Departamentul de Sănătate 
îşi îndeplineşte lucrarea de vindecare. 

Luaţi în considerare următoarele sfaturi din Scriptură şi Spiritul 
profetic: „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, 
Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile 
lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” Iacov 1:27. 
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"Prin îngăduirea printre pretinşii Lui urmaşi ai celor 
neputincioşi şi săraci pentru a depinde de grija lor, Hristos doreşte 
să-i încerce. Prin intermediul dragostei şi slujirii noastre pentru 
copiii nevoiaşi ai Lui, dovedim autenticitatea iubirii noastre pentru 
El. Dacă îi neglijăm, ne declarăm ucenici falşi, străini de Hristos şi 
dragostea Lui." – Divina Vindecare, p. 205. 

"Noi toţi suntem ţesuţi împreună în marea pânză a omenirii şi 
tot ce putem face pentru binele şi ridicarea altora se va reflecta în 
binecuvântări asupra nouă înşine.... 

„Toţi pot găsi ceva de făcut. ‚Pe săraci îi aveţi totdeauna cu 
voi.’ (Ioan 12:8.) a spus Isus şi nimeni nu trebuie să simtă că nu 
există nici un loc unde să poate lucra pentru El. Milioane şi 
milioane de suflete gata să piară, legate în lanţurile ignoranţei şi ale 
păcatului, nu au avut niciodată ocazia să audă de dragostea lui 
Hristos pentru ei. Dacă starea noastră şi a lor ar fi inversată, ce ne-
am dori să facă pentru noi? Suntem sub cea mai solemnă obligaţie 
de a face pentru ei toate acestea, atât cât ne stă în putere. Regula de 
viaţă a lui Hristos, prin care fiecare dintre noi va sta sau va cădea la 
judecată, este: "Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi 
la fel;” Matei 7:12." –Call to Stand Apart, p. 62. 

 
Un apel pentru sprijin şi acţiune 

Dragi fraţi şi surori în Hristos, trebuie să apreciem şi să 
sprijinim munca celor care au lucrat şi să continuăm să muncim în 
lucrarea misionar medicală la diferite nivele ale bisericii lui 
Dumnezeu din întreaga lume. Ca popor al lui Dumnezeu, trebuie să 
jertfim mai mult şi să fim mai generoşi cu privire la ajutorul nostru 
financiar dat instituţiilor medicale, sanatoriilor, clinicilor şi a 
lucrătorilor misionar medicali care fac să înainteze lucrarea de 
vindecare a trupurilor şi sufletelor bărbaţilor, femeilor şi copiilor. 
Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul unui alt an de milă, să ne 
dăm seama şi să apreciem din nou privilegiile şi responsabilităţile 
pe care le avem în calitate de colaboratori cu Hristos în marea 
lucrare de salvare a sufletelor preţioase din robia păcatului şi a 
bolii. 

Lăsaţi ca dragostea lui Dumnezeu să pătrundă în inimile 
noastre şi să împărtăşim dragostea Lui faţă de aproapele nostru în 
slujire faţă de bolnavii săraci şi nevoiaşi spiritual şi fizic. 
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Amintiţi-vă că lumea va fi convinsă că suntem rămăşiţa poporului 
lui Dumnezeu nu atât de mult de ceea ce predicăm de la amvoanele 
noastre, cât de vieţile membrilor bisericii. Fie ca Domnul, în mila 
Sa, să ne facă canale de vindecare şi binecuvântări ale Cerului! 

„Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, 
şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău!” 3 
Ioan 1:2. Amin! 

 
 
 
 
 

Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând 
pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia 

Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală şi orice 
fel de neputinţă, care era în norod.  

Matei 9:35. 



Prelegerile Săptămânii de Rugăciune 26 

Prelegerea 4 – marți, 11 decembrie 2018 
 

„IATĂ SEMNELE CARE VOR ÎNSOŢI 
PE CEI CE VOR CREDE" 

de D. Francis, Sri Lanka/India/U. S. A. 
 

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora… 
altuia, puterea să facă minuni”1 Corinteni 12:7, 10. 

 
„Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele 

Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; 
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile 
peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” Marcu 16:17, 18. 

Îl lăudăm pe Domnul pentru acest text minunat pe care îl găsim 
în Biblie, împreună cu multe alte referinţe biblice care indică faptul 
că cei credincioşi vor fi însoţiţi de semne din cer. Cuvântul "semn" 
vine de la cuvântul grec "sēmeíon.” 1. Thayer defineşte acest 
cuvânt ca un semn, urmă sau un semn distinctiv prin care o 
persoană sau un lucru se deosebeşte de altele. 2. 

Cu toate acestea, versetele de mai sus pot fi înţelese pe deplin 
doar prin citirea lor în context cu precedentele două versete: “Apoi 
le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine 
nu va crede, va fi osândit.” Marcu 16:15, 16. Cei care aud mărturia, 
cred şi se botează, vor fi mântuiţi. 

Când Isus i-a însărcinat pe ucenicii Săi să predice Evanghelia 
(Matei 28:20), i-a asigurat că va fi cu ei. Semnele vor fi semnătura 
lui Dumnezeu – aprobarea cerului asupra soliei Evangheliei dusă 
de aceşti credincioşi. Acesta este contextul în care Hristos a spus: 
„Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede." Solia lor va fi 
însoţită de semne cum ar fi: 
 
• Cei care cred vor scoate draci în numele lui Hristos. 
• Vor vorbi în limbi noi. 
• Vor lua în mână şerpi. 
• Nu vor fi afectaţi de nimic de moarte sau băutură otrăvitoare. 
• Îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi se vor însănătoşi. 
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Semnele comparate cu Evanghelia 
Apostolul Pavel a scris: „Iudeii, într-adevăr, cer minuni şi 

Grecii caută înţelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel 
răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire şi pentru 
neamuri o nebunie.” „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie 
pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe 
calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 
1:22,23,18. Cu alte cuvinte, planul de mântuire este Evanghelia. 
Prin urmare, accentul va fi pus pe răspândirea Evangheliei ca 
misiune principală a credincioşilor. 

Cei mai nevoiţi oameni de pe pământ nu sunt neapărat cei 
săraci, ci cei bolnavi, deoarece în timp ei pot deveni neajutoraţi şi 
mintea lor poate slăbi, reducându-şi capacitatea de a accepta 
Evanghelia şi realităţile veşnice. Când ajung la sfârşitul vieţii, 
timpul lor de probă se încheie şi ocaziile pentru mântuire pot fi 
pierdute pentru totdeauna. Prin urmare, misiunea noastră principală 
de astăzi este de a-i găsi pe cei mai nevoiţi, dar fără a-i neglija pe 
ceilalţi. “Îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi se vor însănătoşi.” 
Minuni şi semne vor însoţi slujirea Evangheliei. 

 
Acţiuni nepotrivite duc la îngâmfare. 

Persoane nestatornice interpretează de multe ori greşit Marcu 
16:17, 18. De exemplu, există slujbe cu prezentare de şerpi în unele 
biserici din sudul Statelor Unite. O ştire a canalului CNN din 
18 februarie 2014, avea cap de afiş: "Predicator ce prezintă şerpi 
moare muşcat de şarpe." Ştirea a continuat: "Un pastor din 
Kentucky care a prezentat într-o emisiune în direct despre 
manipularea de şerpi în biserică, a murit muşcat de un şarpe. 
Pastorul Jamie Coots a murit sâmbătă seară după ce a refuzat să fie 
tratat, a declarat poliţia din Middlesboro."3. Astfel de incidente nu 
sunt puţine. 

Această promisiune s-a împlinit când apostolul Pavel a fost 
muşcat de un şarpe în Malta în timp ce aprindea un foc, după 
naufragiu. El a scuturat şarpele în foc şi nu i s-a întâmplat nimic, 
potrivit cu Faptele Ap. 28:1-6. Cu toate acestea, el nu a făcut 
servicii în biserică cu mânuirea de şerpi veninoşi sub forma unui 
spectacol. Isus a respins o astfel de aplicare a Scripturii. 
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După ce Isus a postit în deşert timp de 40 de zile, Satana L-a 
ispitit pentru a dovedi că era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-se de 
pe streaşina templului. Vrăjmaşul a citat textul: „El va porunci 
îngerilor Lui să Te păzească; şi „Ei Te vor lua pe mâni, ca nu 
cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” Luca 4:9-12; 
Psalmul 91:12. Isus ne-a dat un exemplu ca să nu acţionăm din 
impuls, ca şi cum Dumnezeu ar dori de la copiii Lui să facă lucruri 
nechibzuite pentru a-L "încerca” pe El. 

Mulţi care au venit la Isus, au vrut să le arate un semn. Dar Isus 
nu satisfăcea astfel de cereri. „Atunci unii din cărturari şi din farisei 
au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un 
semn de la Tine!” Matei 12:38. Este interesant de observat că, 
cărturarii şi fariseii au cerut să vadă un semn ca să poată crede în 
Isus. Dar El i-a refuzat, pentru că, dacă le-ar fi dat un semn, ei tot 
nu ar fi crezut în El. Ei ar fi continuat să aducă pretexte şi critici. 

Potrivit Scripturilor, Isus Însuşi este un semn. Nu era nevoie ca 
oamenii să caute altul. Matei 12:38-41. Tot aşa, uneori, oamenii 
aşteaptă ca Dumnezeu să gândească şi să acţioneze asemenea 
fiinţelor umane. Rugăciunile noastre pot conţine multe cereri, 
inclusiv cereri pentru semne. Căutăm vreun nou semn? 

În cartea lui Isaia există o declaraţie frumoasă făcută de Ahaz: 
„...Dacă nu credeţi, nu veţi sta în picioare. Domnul a vorbit din nou 
lui Ahaz, şi i-a zis: Cere un semn de la Domnul, Dumnezeul tău; 
cere-l, fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns: 
„Nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul.” Isaia a zis 
atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să 
obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului 
meu? De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va 
rămâne însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel.” 
Isaia 7:9-14. Însuşi Isus Hristos reflectat în viaţa copiilor Săi este 
un semn al divinităţii Lui. 

 
Semnul suprem este convertirea personală autentică. 

"În numele Meu vor scoate draci." Un credincios adevărat va 
putea aplica această declaraţie la propria sa viaţă. „Mântuitorul 
arăta înainte spre timpul când Duhul Sfânt trebuia să vină pentru a 
săvârşi o puternică lucrare în calitate de Reprezentant al Său. Răul 
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care se adunase timp de veacuri avea să fie înfrânt de puterea 
divină a Duhului Sfânt.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 47, 48.  

Evanghelia pe care o primesc credincioşii îi eliberează din 
captivitatea spirituală a diavolului. Dumnezeu îi foloseşte ca unelte 
pentru a-şi îndeplini minunata Sa lucrare de mântuire. 

"Vor vorbi în limbi noi." Astăzi Biblia este disponibilă în multe 
limbi, nu doar în originalul din ebraică, greacă sau aramaică. 
"Limbile noi" sunt un dar de la Dumnezeu. Minunea de a vorbi în 
limbi nu înseamnă că creştinii ar trebui să vorbească bolboroseli – 
un limbaj necunoscut pe pământ. În ziua Cincizecimii, ucenicii fie 
au vorbit în limba lor şi ascultătorii au auzit în limbile lor, fie 
ucenicii au vorbit în limbi noi pentru ei şi ascultătorii au înţeles. 
Acest lucru a fost o minune şi un dar al Duhului Sfânt. 

Marea însărcinare pe care Hristos a dat-o ucenicilor Lui a fost 
să meargă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia. Dacă 
credem în El, putem primi darul de a vorbi limbi noi. Atunci 
Evanghelia pe care o predicăm nu va mai rămâne necunoscută 
ascultătorilor. Un bun exemplu în acest sens a fost apostolul Toma, 
care a călătorit şi a lucrat în India. El a primit darul vorbirii în limbi 
pentru a duce Evanghelia la neamuri. 

„Creştinii Toma, numiţi şi Sfinţii Creştini Toma sau Creştinii 
Malabar, [sunt] grupuri creştine indigene Indiene care au trăit 
iniţial în Kerala, un stat de pe Coasta Malabar, în sud-vestul Indiei. 
Ei pretind că au fost creştinaţi de Sf. Apostol Toma. Creştinii Toma 
din punct de vedere eclesiastic, liturgic şi lingvistic reprezintă una 
dintre cele mai vechi tradiţii creştine în lume, în special în 
Creştinismul din afara Occidentului.”4. 

Mulţi misionari din Vest şi Est au călătorit până la marginile 
lumii, având speranţa în această minune. Ei au reuşit în misiunile 
lor, deoarece, cu ajutorul Duhului Sfânt, au învăţat limba nativă 
într-un timp foarte scurt şi chiar au tradus Biblia în limbile locale. 
Această minune mai există încă în biserică şi va fi prezentă chiar 
până la sfârşit. Suntem atât de recunoscători Domnului pentru acest 
dar special! 

”Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi 
peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” 
Luca 10:19. Domnul le-a dat credincioşilor toată puterea să se 
împotrivească oricărui pericol cu care se confruntă în slujirea lor. 
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Puterea Domnului nu se limitează doar la sensul literal din acest 
verset. Atinge o înţelegere mult mai profundă. Oamenii răi şi 
demonii sunt comparaţi cu şerpi şi scorpioni în Scripturi. În plus, 
apostolul Iacov a comparat limba, când este folosită greşit, cu un 
promotor al răului şi o sursă de otravă spirituală. „Ea (limba) este 
un rău, care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte.” 
Iacov 3:8. Nici unul dintre aceste rele nu pot afecta slujirea 
Evangheliei atunci când puterea Domnului este prezentă. Inamicul 
va încerca să distrugă vieţile şi slujirea poporului Lui la fiecare 
nivel, dar mâna milostivă a lui Dumnezeu îi va salva în mod 
miraculos. 

"Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus 
vor simţi mânia balaurului şi a oştilor lui. Satana socoteşte lumea 
ca fiindu-i supusă. El a câştigat controlul bisericilor apostate; dar 
există o mică grupă care se opune supremaţiei lui. Dacă ar putea să-
i şteargă de pe faţa pământului, triumful lui ar fi deplin. După cum 
a influenţat popoarele păgâne pentru a distruge Israelul, tot aşa în 
viitorul apropiat va stârni puterile răului de pe pământ pentru a 
distruge poporul lui Dumnezeu.... Singura lor speranţă este în mila 
lui Dumnezeu; singura lor apărare va fi rugăciunea. 

„Experienţele de încercare, care au venit asupra poporului lui 
Dumnezeu în zilele Esterei, nu erau caracteristice doar acelui timp. 
Apostolul Ioan, privind de-a lungul secolelor, către sfârşitul 
timpului, a declarat: ‚Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă 
război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.’ Apocalipsa 12:17. Unii 
care trăiesc astăzi pe pământ, vor vedea aceste cuvinte împlinite.” –
Maranata, p. 32. 

Următoarele semne, după ce omul acceptă şi crede Evanghelia 
lui Isus Hristos, sunt convingerea şi convertirea. Minunea supremă 
şi ultimul semn este a ne schimba inimile rele, astfel încât 
bunătatea şi dragostea lui Hristos să locuiască mereu în noi. 

Acum ne-au rămas două întrebări importante fără răspuns. În 
primul rând, minunile şi semnele care sunt văzute astăzi în lumea 
creştină sunt de la Domnul? Sunt aprobate de El? Și, în al doilea 
rând, ce minuni şi semne vor fi făcute de poporul rămăşiţei lui 
Dumnezeu? 



la sfârșitul anului 2018. 31 

„Vor apărea oameni care vor declara că ei sunt Hristos în 
persoană şi vor pretinde titlul şi închinarea care îi aparţin 
Răscumpărătorului lumii. Ei vor face minuni uimitoare de 
vindecare şi vor declara că au descoperiri din Cer, care contrazic 
mărturia Scripturii....” – Evenimentele Ultimelor Zile, p. 157. 
Astfel, multe minuni şi semne răspândite în lumea creştină nu sunt 
aprobate de Dumnezeu. 

 
Semne şi minuni în biserica rămăşiţei lui Dumnezeu 

Minuni, inclusiv vindecări, vor avea loc în biserica rămăşiţei 
lui Dumnezeu, nu în competiţie cu educaţia pentru sănătate, ci în 
sprijinul acesteia. Din toate colţurile lumii sosesc ştiri despre 
vindecări miraculoase. Domnul face lucruri minunate în diferite 
slujbe şi în cele mai periculoase locuri. Aceste lucru vor continua şi 
vor fi prezente mai ales în timpul Ploii Târzii. 

“Îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi se vor însănătoşi.” 
„Lumea aceasta este o uriaşă leprozerie, dar Hristos a venit să 
vindece pe bolnavi şi să vestească eliberarea celor luaţi captivi de 
Satana.” –Hristos Lumina Lumii, p. 823. 

„Aştept cu o dorinţă arzătoare timpul când se vor repeta 
evenimentele din Ziua Cincizecimii, cu o putere chiar şi mai mare. 
“După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea 
o mare putere, şi pământul s-a luminat de slava lui.” Apocalipsa 
18:1. Atunci, la fel ca în Ziua Cincizecimii, oamenii vor auzi 
adevărul, care va fi adresat fiecăruia în limba lui.” – Evenimentele 
Ultimelor Zile, p. 202. 

„Într-o viziune de noapte, mi-au trecut pe dinainte reprezentări 
ale unei mari mişcări de reformă în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu. Mulţi Îl lăudau pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindecaţi 
şi alte minuni erau săvârşite. Un spirit de mijlocire se dădea pe faţă, 
chiar aşa cum s-a manifestat înainte de Ziua Cincizecimii.” – 
9T(1909), p. 126. 

„Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare 
mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. 
Profeţiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii, la începutul 
predicării Evangheliei, urmează să se împlinească iarăşi în ploaia 
târzie de la încheierea ei… 
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„Slujitorii lui Dumnezeu, cu feţele luminate, şi strălucind de 
consacrare sfântă, se vor grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia 
din cer. Prin mii de glasuri, pe tot pământul, va fi dată avertizarea. 
Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecaţi şi semne şi minuni îi 
vor însoţi pe credincioşi.” –Tragedia veacurilor (1911), pp. 611, 
612. 

 
Concluzie 

Semnele şi minunile din timpul bisericii timpurii au fost cheia 
pentru proclamarea Evangheliei (Fapte 3 şi 4), au indicat prezenţa 
şi aprobarea Puterii divine (Fapte 19:17-19), au confirmat lucrarea 
Duhului Sfânt (Romani 15:18-20), au anunţat împărăţia lui 
Dumnezeu pentru omenire (Fapte 4:29-31; 7:35-37; 14:2-4), au 
asigurat eliberarea din robia spirituală (Fapte 16:16-18), şi au 
condus oamenii să aibă credinţă în Dumnezeu. Faptele Apostolilor 
9:40-42; 13: 6 -12. 

Dragi fraţi, surori, tineri şi copii, Dumnezeu doreşte ca fiecare 
dintre noi să aibă şi să descopere semnul convertirii inimii: a-L 
urma pe Isus, pentru că noi credem în El. „Fiecare caracter îşi va 
defini poziţia; şi toţi vor arăta dacă au ales să fie de partea loialităţii 
sau de partea răzvrătirii. 

"Atunci va veni sfârşitul." –Hristos Lumina Lumii, p. 763. 
„Vino, Doamne Isuse! Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu 
toţi! Amin! Apocalipsa 22:20,21. Amin! 

 
1. Strong’s Concordance no. 4592. 
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Code 4592) Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc. 
3. CNN News Report of February 18, 2014. 
4. Encyclopedia Britannica [Electronic Version] “Thomas Christian” 
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Prelegerea 5 – miercuri, 12 decembrie 2018 
 

"... ÎNCREDEŢI-VĂ ÎN PROROCII LUI 
ŞI VEŢI IZBUTI" 

de J. V. Giner, Spania/Elveţia 
 

Ce este darul profeţiei? 
Poporul lui Dumnezeu din toate timpurile a trăit în armonie cu 

voinţa divină. Şi adevăraţii închinători din timpul sfârşitului sunt 
descrişi în Biblie, după cum urmează: „Aici este răbdarea sfinţilor, 
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 
Apocalipsa 14:12. A "ţine poruncile lui Dumnezeu" înseamnă a se 
supune legii Sale sfinte, Decalogul, găsit în Exodul 20:1-17. Acest 
lucru e clar, fără nici o discuţie. „Legea este marele standard al 
neprihănirii. Ea reprezintă caracterul lui Dumnezeu şi este testul 
credincioşiei noastre faţă de guvernarea Sa, fiindu-ne descoperită în 
toată frumuseţea şi perfecţiunea ei, în viaţa lui Hristos.” –Sfaturi 
pentru Părinţi, Educatori şi Elevi, p. 62. Întrebarea este: Ce 
înseamnă "credinţa lui Isus" sau "credinţa în Isus"? 

Păzirea poruncilor şi credinţa lui Isus sunt strâns legate. În timp 
ce legea lui Dumnezeu este o reflectare a caracterului Său şi, prin 
urmare, standardul pe care El doreşte ca fiecare fiinţă umană să-l 
ajungă, credinţa în Isus este calea realizării acestuia, căci în natura 
noastră păcătoasă nu putem îndeplini singuri cerinţele divine. 
Romani 8:7. Numai prin puterea lui Hristos este posibil ca o fiinţă 
umană să se supună legii lui Dumnezeu. Cel care îşi exercită 
credinţa în Isus ca Salvatorul său personal primeşte puterea 
Duhului Sfânt pentru a putea asculta de poruncile lui Dumnezeu, 
temelia guvernării Sale divine. De fapt, Isus a afirmat că ascultarea 
îi caracterizează pe cei care-L iubesc: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele.” Ioan 14:15. 

În Apocalipsa, acelaşi accent este pus asupra poporului 
rămăşiţei lui Dumnezeu care păzesc cele Zece Porunci ca semnul 
care-i deosebeşte pe adevăraţii închinători de cei necredincioşi. „Şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa 
seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17. Cuvântul inspirat este foarte clar 
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când ne învaţă că întotdeauna a fost şi întotdeauna va fi o rămăşiţă 
care ţine poruncile lui Dumnezeu, ca dovadă a credincioşiei lor faţă 
de El. Am văzut de asemenea că prin harul lui Hristos, fiecare 
creştin poate face acest lucru, pentru că textul Biblic afirmă că 
rămăşiţa poporului lui Dumnezeu are "mărturia lui Isus Hristos." 
Ce înseamnă acest lucru? Fraza este în Apocalipsa 19:10: "Şi m-am 
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: 
„Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu Sunt un împreună slujitor cu 
tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu 
închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.”)” 

Spiritul profeţiei include toate soliile pe care Isus le-a dat 
poporului Său prin profeţi. De-a lungul istoriei Biblice, Dumnezeu 
a ridicat profeţi pentru a transmite solii divine oamenilor. În clipe 
grele şi pericole s-a ridicat câte un profet în puterea lui Dumnezeu 
pentru a proclama, transmite şi declara soliile cereşti. “Domnul 
Dumnezeul tău”, spunea el adunării oştirii lui Israel, “îţi va ridica 
din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de 
el.” Deuteronomul 18:15. Cuvintele nu au fost cele ale profetului, 
ci ale lui Dumnezeu (Deuteronomul 18:18), care le-a descoperit 
prin instrumentele Sale prin vise şi viziuni. Ioel 2:28; Ezechiel 1:1; 
Numeri 12:6. 

Aceste viziuni au fost însoţite de fenomene fizice, inclusiv 
pierderea puterii (Daniel 10:8,17); lipsa respiraţiei (Daniel 10:17); 
stare de inconştienţă (Daniel 10:9), etc. Anumite calităţi definesc 
adevăratul profet: Vorbeşte în conformitate cu legea şi mărturia; nu 
prezintă doctrine ciudate, contradictorii faţă de cele descoperite 
anterior (Isaia 8:20); tot ce prezice se împlineşte (Ieremia 28:9); nu 
se înalţă pe sine, ci dă toată slava lui Dumnezeu (Daniel 2:28; 
Ieremia 14:14); nu vorbeşte cuvinte plăcute ascultătorilor, ci cele 
pe care Dumnezeu i le-a dat, mustrând în mod clar păcatul (Ieremia 
23:22); iar soliile sale înalţă mintea oamenilor la un nivel spiritual 
mai înalt, nu ispitindu-i să nu asculte sau să meargă în apostazie. 
Deuteronomul 13:1-3. 

Termenul "profet" în ebraică, nâbî, înseamnă "a proclama", "a 
striga", adică, profetul este cel care primeşte solia divină, pe care 
apoi, o proclamă (vesteşte). Prin urmare, profetul este purtătorul de 
cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că el exprimă voinţa Lui. Aceste 
solii pot fi sfaturi, avertizări, instrucţiuni, îndemnuri, profeţii şi 
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altele. În cele mai critice momente ale poporului lui Dumnezeu, ca 
atunci când Israel urma să fie eliberat din robia egipteană, 
Dumnezeu a ales profeţii Săi să-I îndeplinească lucrarea. 
Deuteronomul 34:10. În momentele importante ale poporului Său, 
profeţii au jucat un rol esenţial, de transformare, ca instrumente a 
lui Dumnezeu pentru a lumina, sfătui, îndruma şi mustra poporul 
Lui. 

Au fost profeţi – bărbaţi şi femei – care au mijlocit între 
Dumnezeu şi poporul Său atât în Iuda, cât şi în Israel. Cuvintele 
profeţilor nu au fost întotdeauna bine acceptate; au fost momente 
când vieţile le erau în joc dacă soliile nu erau măgulitoare pentru 
oameni şi conducători. Dacă profeţii au avut dreptate se poate 
vedea în cronologia Biblică: ei au fost ridicaţi şi întăriţi de 
Dumnezeu. Adevăraţii profeţi nu se aleg singuri; ei au fost aleşi în 
mod special de Dumnezeu. Ieremia 1:7. Responsabilităţile lor erau 
foarte mari şi de multe ori aveau lupte interioare, pentru că scopul 
lor nu era de a mulţumi poporul, ci de a transmite solia divină, 
indiferent dacă aceasta este pozitivă sau negativă pentru destinatar. 

Este, de asemenea, adevărat că nu toate soliile profeţilor erau 
de condamnare sau mustrare; exista şi vocea speranţei de la 
Dumnezeu. Atunci când oamenii erau gata să se descurajeze sau să 
dispere din cauza vreunui pericol sau vreunei situaţii foarte dificile, 
vocea văzătorului îi mângâia, îndruma şi întărea. 

Profeţiile mesianice ale profeţilor din Vechiul Testament, au 
fost ancora credinţei a milioane de credincioşi de-a lungul istoriei. 
Având siguranţa şi convingerea că într-o zi Mesia va veni pe 
pământ în trup să locuiască cu omul a fost un puternic adevăr 
încurajator pentru oameni în cele mai grele situaţii, mai ales atunci 
când au fost oprimaţi de popoare străine. 

Multe profeţii au fost proclamate cu privire la caracterul şi 
lucrarea lui Mesia cel promis, atunci când urma să vină pe acest 
pământ. Și cel mai uimitor lucru este că toate profeţiile despre 
prima Sa venire s-au îndeplinit perfect! Nu este acest lucru 
minunat? Nu este acesta un motiv suficient pentru a determina 
oamenii să creadă în El? 

În vremurile Noului Testament, au fost, de asemenea, profeţi 
(1 Corinteni 12:28) ale căror solii s-au împlinit, în timp ce altele se 
vor împlini în viitor. Este o mare încurajare pentru cel credincios să 
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aibă o viziune clară a ceea ce se va întâmpla în viitor, ca să poată 
vedea că stă pe platforma adevărului şi că poate discerne minciuna 
care vine de la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pe scurt, 
profeţia îl încurajează să se pregătească pentru încercările ce vor 
veni şi să crească în credinţă. 2 Petru 1:18. 

În lumea imprevizibilă, în continuă schimbare în care trăim, 
nimic nu e mai tulburător pentru fiinţele umane decât să nu ştie ce 
va veni. Ghicitorii, medii şi prezicătorii au avut întotdeauna şi încă 
mai au succes, pentru că oamenii vor să ştie ce se va întâmpla în 
viitor. Dumnezeu a interzis absolut ca poporul Său să aibă de-a face 
cu astfel de oameni (Deuteronomul 18:10,11), pentru că profeţii 
Lui şi-au spus solia; toţi ceilalţi au fost şi sunt înşelători satanici. 

 
Darul Profetic în timpul rămăşiţei 

După cum s-a menţionat mai sus, în cele mai importante 
momente ale poporului lui Dumnezeu, au venit întotdeauna profeţi 
pentru a îndruma şi încuraja, iar acest lucru a fost parte din planul 
divin. Amos 3:7. În marea Sa iubire şi milă, Domnul a asigurat 
darul profetic pentru biserica Sa din timpul sfârşitului: „Şi balaurul, 
mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, 
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus 
Hristos.” Apocalipsa 12:17. 

Aşa cum s-a explicat mai sus, "mărturia lui Isus Hristos" este 
"Duhul proorociei" (Apocalipsa 19:10), arătând că acest dar va fi 
manifestat în biserica rămăşiţei. Acest lucru s-a întâmplat când 
Sora Ellen G. White, o tânără simplă, cu frica lui Dumnezeu, a fost 
chemată de Dumnezeu să fie purtătorul Lui de cuvânt. Sub 
inspiraţie divină, ea a scris mii de pagini de cărţi, articole, scrisori 
şi manuscrise care au fost publicate spre folosul şi inspiraţia 
poporului rămăşiţă al lui Dumnezeu. Ea a demonstrat 
caracteristicile Biblice ale unui adevărat profet. Noi acceptăm 
soliile din scrierile sale ca venind de la Dumnezeu pentru a 
îndruma poporul Său din timpul sfârşitului spre Canaanul ceresc. 

Sorei White i-a fost încredinţat darul profetic, asemenea altor 
femei din Biblie, inclusiv Miriam, sora lui Moise (Exodul 15:20), 
Debora (Judecători 4:4), Ana (Luca 2:36) şi altele. Scripturile 
declară că femeile, de asemenea, au primit acest dar. Ioel 2:28. 
Spiritul profetic este Duhul Sfânt, care îi inspiră pe profeţi. Nu ar 
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trebui să spunem că Spiritul Profetic este ceea ce sora White a 
scris, ci că ea a fost inspirată de Spiritul Profetic. 

Ea nu s-a numit un "profet", ci în smerenie şi dragoste a făcut 
lucrarea unui profet adevărat. Scrierile sale nu au fost destinate să 
ia locul Bibliei, ci pentru a îndrepta atenţia oamenilor la cuvântul 
lui Dumnezeu. "Puţină atenţie este acordată Bibliei şi Domnul a dat 
o lumină mai mică pentru a îndruma bărbaţii şi femeile la o lumină 
mai mare." – Colporteur Evangelist, p. 37. 

"O lumină mai mică" nu înseamnă că scrierile ei nu ar trebui să 
fie acceptate ca fiind inspirate, căci lumina vine de la tronul lui 
Dumnezeu. Dacă această lumină a fost dată poporului Său, este 
pentru că Cel Veşnic a avut plăcerea de a face acest lucru spre 
binele şi întărirea lui. 

Biblia este descoperirea lui Dumnezeu pentru poporul Său. „În 
Cuvântul Său, Dumnezeu a încredinţat oamenilor cunoştinţa 
necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca 
o descoperire autoritară, infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura 
caracterului, descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei.” – 
Tragedia Veacurilor, p. vii. 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este ghidul omului, iar scrierile 
sorei White ne inspiră să iubim, respectăm, ascultăm şi vestim acest 
cuvânt. Ea nu a scris nimic care ne-ar separa de preţioasa 
descoperire, ci mai degrabă contrariul. Când citeşti Mărturiile, îţi 
dai seama cât de adânci sunt şi de roadele pe care le produc în viaţa 
ta. Ele înalţă, inspiră, încurajează, mustră şi îndrumă. Lumina care 
a fost dată cu privire la reforma sanitară a fost o mare 
binecuvântare pentru milioane de oameni din întreaga lume şi 
cărţile spirituale au fost traduse în multe limbi şi răspândite peste 
tot pe pământ. Calea către Hristos, o descriere practică a vieţii 
creştine a fost publicată pentru prima dată în 1892, a fost tradusă în 
mai mult de 170 de limbi, cu peste 10 milioane de exemplare 
tipărite şi distribuite. Am întâlnit pastori protestanţi care laudă 
această carte pentru marea sa valoare spirituală. Paginile sale sunt 
pline de sfaturi iubitoare şi de învăţături care ajută cititorul să 
crească pe calea creştină. 

Sora White a scris peste cincizeci de cărţi şi mii de pagini care 
conţin sfaturi pentru persoane şi biserică. Cărţile pe care le-a scris 
includ: Hristos Lumina Lumii, Cugetări de pe Muntele Fericirii, 
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Tragedia Veacurilor, Divina Vindecare, Patriarhi şi Profeţi, Profeţi 
şi Regi, Scrieri Timpurii, Solii pentru tineret, Parabolele lui 
Hristos, Sfaturile privind Dieta şi Hrana şi multe altele. 

 
Un apel la meditaţie 

Având în vedere că suntem în pragul veşniciei, ar trebui să fim 
recunoscători lui Dumnezeu pentru a le da oamenilor lumina 
Spiritului Profeţiei. „Trăim în timpul sfârşitului. Semnele timpului, 
care se împlinesc cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este 
aproape. Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Spiritul lui 
Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pământ. Plăgi şi 
judecăţi cad deja peste dispreţuitorii harului lui Dumnezeu. 
Nenorocirile de pe uscat şi de pe ape, starea agitată a societăţii, 
alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic evenimente în curs 
de apropiere, de cea mai mare însemnătate.” – 9T, p. 11. 

Inamicul va încerca să distrugă influenţa Mărturiilor ca 
oamenii să fie lăsaţi în întuneric. „Chiar ultima amăgire a lui Satana 
va fi aceea de a anula influenţa mărturiei Duhului lui Dumnezeu. 
„Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără 
frâu”. Proverbe 29:18.” Solii alese, vol. 1, p. 48: 

Acum este momentul, mai mult decât oricând înainte, dragi 
fraţi şi surori, să apreciem Spiritul Profetic (1 Tesaloniceni 5:20) şi 
să-l studiem cu atenţie. 2 Petru 1:19. „Pe lângă învăţăturile din 
Cuvântul Său, Domnul i-a dat poporului Său mărturii speciale, nu 
ca o descoperire nouă, ci pentru ca să ne prezinte lecţiile clare din 
Cuvântul Său în aşa fel încât greşelile să poată fi corectate, calea 
cea dreaptă să fie indicată cu claritate şi fiecare suflet să rămână 
fără nicio scuză.” –Letter 63, 1893 (“The Primacy of the Word”) 
Selected Messages, book 3, p. 31. 

Dragi fraţi şi surori, vă încurajez să dedicaţi mai mult timp şi 
efort pentru a studia instrucţiunile lui Dumnezeu cuprinse în 
Mărturiile pe care Le-a dat poporului Său, pentru binecuvântarea 
lui. Spiritul profetic ne asigură cheia pentru a înţelege Biblia în 
acest timp în care trăim. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin! 
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Prelegerea 6 – Vineri, 14 decembrie 2018 
 

"... SĂ CERCETAŢI DUHURILE..." 
de D. L. Monterroso, Guatemala 

 
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora… 
altuia, deosebirea duhurilor; ...” 1 Corinteni 12:7, 10. 

 

Există diferenţe între darurile spirituale, dar nu există decât un 
singur Duh. Fiecărei persoane îi este acordată o manifestare a 
Duhului Sfânt, specială pentru el, deşi toate darurile au ca scop 
clădirea. Astfel, în biserică sunt diferite daruri şi funcţii date prin 
Duhul Sfânt pentru a-Și desăvârşi biserica iubită. În 1 Corinteni 
12:31, vedem cum lucrează Dumnezeu în fiecare credincios care-i 
permite Duhului Sfânt să-l folosească. "Perfecţiunea bisericii nu 
depinde ca fiecare membru să fie modelat exact la fel. Dumnezeu 
cheamă pe fiecare să-şi ia locul ce i se cuvine, să stea în locul 
încredinţat şi să-şi facă lucrarea în funcţie de capacitatea ce i-a fost 
dată." – (Letter 19, 1901) Seventh - day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1090. 
 
Nimeni nu este totul în biserică.  

„Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.” 
1 Corinteni 12:14. O parte a unui corp nu îndeplineşte toate 
funcţiile necesare, ci depinde în mod constant de alte părţi. În 
acelaşi fel, în biserică, niciun frate, soră sau slujbaş nu este tot 
corpul. Citim: „Nimeni, fie că este profesor, medic ori pastor, nu 
poate spera vreodată să fie el totul. Dumnezeu a dat fiecărui om 
anumite daruri şi a rânduit ca oamenii să se asocieze în slujba Lui, 
pentru ca diferitele talente ale diferitelor persoane să se poată 
împleti. Contactul unei minţii cu alta înviorează gândirea şi 
sporeşte priceperea. Minusurile unui lucrător sunt adesea 
compensate de darurile speciale ale altuia....” –Sfaturi pentru 
Părinţi, Educatori şi Elevi, p. 521. 
 
Deosebirea duhurilor 

Printre darurile spirituale pe care Duhul Sfânt le dă bisericii 
este darul de a discerne ce spirit are o persoană în el, cum spune 
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1 Corinteni 12:10: „Deosebirea duhurilor.” Gândurile exprimate în 
scris sau în predică pot aduce consecinţe favorabile sau pot fi 
distructive pentru biserică. Acesta este un pericol constant cu care 
se confruntă credincioşii, pentru că trăim într-un moment foarte 
solemn şi dificil, în care trebuie să fim conduşi în direcţia corectă. 
Nu există nici un timp de pierdut; şi de multe ori pe calea pe care 
mergem auzim voci ciudate îndemnându-ne să facem contrarul 
planului original al lui Dumnezeu. 

Apostolul Pavel, privind înainte şi inspirat de Duhul Sfânt, a 
scris în 1 Timotei 4:1: „În zilele din urmă, unii se vor îndepărta de 
credinţă, „alipindu-se de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile 
dracilor.” Acesta este un avertisment la care trebuie să-i dăm o 
atenţie deosebită, pentru că timpul de har se închide cu repeziciune. 
Vom vedea tot mai multe căderi de la credinţă şi trebuie să veghem 
şi să discernem pericolele cu care ne vom confrunta. 
 
Cercetaţi Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu.  

Trăim în vremuri când puterea amăgitoare a lui Satana este tot 
mai puternică, aşa că trebuie să cerem lui Dumnezeu discernământ 
spiritual pentru a recunoaşte când o greşeală este amestecată cu 
adevărul. Evenimente extraordinare vor avea loc, care vor încurca 
raţiunea umană şi care vor pune la încercare credinţa. Dacă săpăm 
adânc în Scripturi, vom fi protejaţi, căci prin Biblie putem 
contracara şi demasca eroarea. În 1 Ioan 4:1 citim: "Prea iubiţilor, 
să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de 
la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi." 

Astfel, profeţii falşi sau predicatorii pot părea a avea o solie 
adevărată; dar când este amestecată cu eroare, este cea mai 
puternică capcană pe care o foloseşte inamicul. Să citim o 
declaraţie din Solii alese, vol. 1, p. 122: "Avem mult mai multe 
motive să ne temem de ce este în interiorul bisericii decât de ce este 
în afară…. Piedicile care vin chiar din biserică în calea puterii şi a 
succesului sunt cu mult mai mari decât acelea care vin din lume... 
Totuşi, cât de adesea tocmai aşa-zişii susţinători ai adevărului s-au 
dovedit a fi obstacolul cel mai mare în calea înaintării lui! 
Îngăduirea necredinţei, exprimarea îndoielilor şi cultivarea 
întunericului încurajează prezenţa îngerilor răi şi deschid calea 
pentru realizarea planurilor lui Satana.” Și în Faptele Apostolilor 
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20:29, 30, apostolul Pavel i-a avertizat pe credincioşi: „Ştiu bine 
că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor 
cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor 
învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor." 
Duhuri mincinoase.  

Satana încearcă să distrugă credinţa poporului lui Dumnezeu cu 
privire la doctrina corectă şi va folosi conducători din poziţii de 
mare responsabilitate, pentru că el ştie că influenţa lor este vitală 
pentru a provoca confuzie. Sfânta Scriptură şi Spiritul Profetic ne 
avertizează despre acest lucru: „Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce 
mută semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei!” 
Osea 5:10. 

„În viitor se vor ridica tot felul de amăgiri, iar noi avem nevoie 
de pământ tare sub picioarele noastre. Avem nevoie de stâlpi solizi 
pentru clădire. Nici un ac nu trebuie mutat de la ceea ce a stabilit 
Domnul.” –Maranata, p. 192. 

După cum am văzut, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie 
capabil să recunoască duhurile înşelătoare. Fiecare persoană trebuie 
să fie foarte clară cu privire la solie, căci scopul acestor atacuri este 
de a distruge adevărul. Există patru puncte importante de doctrină 
Biblică care sunt în mod special atacate. 

1. Sanctuarul. "Vrăjmaşul va introduce teorii false, cum ar fi 
învăţătura că nu există nici un Sanctuar. Acesta este unul dintre 
punctele cu privire la care va avea loc o îndepărtare de la credinţă.” 
–Maranata, p. 192. 

Mulţi oameni de azi nu cred doctrina sanctuarului, dar ca 
reformatori, trebuie să ştim că sanctuarul este centrul lucrării lui 
Hristos pentru om. Înţelegerea corectă a slujbei sanctuarului ceresc 
este fundamentul credinţei noastre; prin diferitele compartimente 
ale sanctuarului şi uneltele sale, Hristos ne învaţă doctrina corectă. 

2. Divinitatea. „Înainte de ultima extindere a lucrării 
apostaziei, va fi o confuzie a credinţei. Nu vor exista idei clare şi 
definite cu privire la taina lui Dumnezeu. Unul după altul, 
adevărurile vor fi degradate.” –Maranata, p. 192. 

Un alt aspect deranjant este atacul împotriva lui Dumnezeu, 
după cum se menţionează în paragraful anterior. Mulţi nu înţeleg 
unitatea divină dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Sunt oameni care 
pun la îndoială ceea ce este divin şi au concepte foarte diferite a 
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ceea ce afirmă Biblia şi Spiritul profetic cu privire la Divinitate, iar 
acest lucru poate crea doar confuzie. Unii spun că Duhul Sfânt nu 
este parte a Dumnezeirii; alţii susţin că Hristos este un întreg: Tatăl 
şi Duhul Sfânt, toţi în acelaşi timp. Dar când citim Biblia şi 
Mărturiile, vedem că Dumnezeirea este unitatea perfectă dintre cele 
trei Persoane cereşti. Să analizăm câteva declaraţii cu privire la 
acest lucru. „Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa 
voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în 
dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru 
Isus Hristos pentru viaţa veşnică.” Iuda 1:20, 21. 

„Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă, şi scrâşneau din 
dinţi împotriva lui.” Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit 
ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în 
picioare la dreapta lui Dumnezeu.” Faptele ap. 7:54, 55. Aceste 
texte Biblice descoperă fiecare cele trei Persoane ale Dumnezeirii. 

"Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt primesc sufletul credincios în 
legământul cu Dumnezeu." – Manuscript Releases, vol. 6, p. 163. 

Aceste declaraţii identifică Puterile Infinite ca Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt. "Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru rasa 
umană, iar Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt s-au dedicat conceperii 
planului de răscumpărare." –Sfaturi pentru Sănătate, p. 223. Cine a 
conceput planul de mântuire? Inspiraţia este foarte clară despre 
acest lucru: A fost Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

„Există trei persoane vii în trio-ul ceresc; în numele acestor trei 
mari puteri – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt – sunt botezaţi cei care îl 
primesc pe Hristos prin credinţă vie, iar aceste puteri vor coopera 
cu cei supuşi cerului în eforturile lor de a-şi trăi viaţa cea nouă în 
Hristos." –Special Testimonies, Series B, No. 7 (1905), pp. 62, 63; 
Evangelism, p. 615. Este înălţător să vedem declaraţia că suntem 
botezaţi în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. 

3. Natura Umană a lui Hristos. Citim în 1 Ioan 4:2,3: "Duhul 
lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care 
mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi 
orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu....” 
Iar 2 Ioan 1:7 afirmă: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, 
care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, 
iată Antihristul!" Biblia şi Spiritul profetic confirmă faptul că 
Hristos a luat natura umană asupra sa. 
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„El I-a îngăduit să dea piept cu primejdiile vieţii la fel ca 
oricare om, să ducă lupta vieţii aşa cum trebuie să o ducă orice 
vlăstar omenesc, cu riscul de a da greş şi a pierde veşnicia.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 49. 

„Dacă nu ar fi avut natura omului, El nu ar fi putut să fie 
Exemplul nostru. Dacă nu ar fi fost părtaş la natura noastră, El nu 
ar fi putut fi ispitit aşa cum a fost ispitit omul.” Solii alese, vol. 1, 
408: 

"În concluziile noastre, facem multe greşeli din cauza opiniilor 
noastre greşite despre natura umană a Domnului nostru. Când dăm 
naturii Sale umane vreo putere pe care omul nu are posibilitatea să 
o aibă în luptele sale cu Satana, distrugem plinătatea umanităţii 
Sale." –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 929. 

"În umanitatea Sa, El s-a prins de mâna divinităţii lui 
Dumnezeu; lucru pe care fiecare membru al familiei umane are 
privilegiul de a-l face. Hristos nu a făcut nimic din ce nu poate face 
natura umană dacă se împărtăşeşte de natura divină." –Signs of the 
Times, June 17, 1897. 

Acesta este un subiect pe care inamicul îl foloseşte pentru a 
înşela mulţi oameni, aşa că trebuie să fim foarte atenţi. Cel care 
învaţă contrar a ceea ce este scris în sfintele Scripturi şi Mărturii 
este identificat în Biblie ca fiind înşelător şi având spiritul lui 
antihrist. Să cerem de la Dumnezeu Duhul Sfânt pentru a discerne 
această înşelăciune subtilă. 

4. Sabatul şi legea lui Dumnezeu. „El va rosti vorbe de hulă 
împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se 
va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în 
mâinile lui timp... de o vreme, două vremuri şi o jumătate de 
vreme.” Daniel 7:25. 

Această profeţie se va repeta. Persecuţia dură pe care a suferit-
o poporul lui Dumnezeu timp de 1260 de ani va avea loc în curând. 
Ziua de odihnă sfântă a lui Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea, va fi 
o piatră de poticnire pentru mulţi. Trebuie să fim foarte atenţi 
pentru a păzi Sabatul, căci va fi în curând linia de despărţire dintre 
cei ascultători şi cei neascultători. Aprobarea lui Dumnezeu va fi 
asupra celor ascultători prin credinţă de porunca a patra, în ciuda 
persecuţiei din partea puterilor religioase şi politice de la sfârşitul 
timpului. 
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Singura noastră siguranţă 

„Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai 
Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de 
amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire.” –Tragedia 
veacurilor(1888), p. 625. 

„Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se 
ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de 
învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, şi nu ştie 
nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de 
cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile 
rele, zădarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, 
lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. 
Fereşte-te de astfel de oameni.” 1 Timotei 6:3-5. 

„Mulţi cunosc atât de puţin Biblia, încât credinţa le este 
tulburată. Ei îndepărtează vechile pietre de hotar, iar ideile false şi 
vânturile de învăţătură îi poartă încoace şi încolo. Ştiinţa, pe 
nedrept numită astfel, înlătură temelia principiului creştin, iar aceia 
care au fost cândva în credinţă, ajung să se îndepărteze de vechile 
pietre de hotar ale Bibliei şi se despart de Dumnezeu, în ciuda 
faptului că încă pretind că sunt copiii Săi.” –(Review and Herald, 
December 29, 1896) Evangelism, p. 362. 

Vom încheia în curând încă un an, iar marea întrebare pe care 
trebuie să ne-o punem este: „Cum vom putea discerne pericolele şi 
amăgirile zilelor din urmă?” Apostolul Pavel a scris: „Pe voi înşivă 
încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu 
recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă 
sunteţi lepădaţi.” 2 Corinteni 13:5. Şi i-a scris şi lui Timotei: „Fii 
cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai 
altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui 
pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” 1 Timotei 4:16. 

Fie ca Dumnezeu să-şi binecuvânteze mult poporul Său cu 
puterea ungerii Duhului Sfânt, astfel încât să înţeleagă pericolele 
ultimelor zile! Aceasta este dorinţa şi rugăciunea mea. Amin!  
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Prelegerea 7 – sâmbătă 15 decembrie 2018 
 

"... AU ÎNCEPUT SĂ VORBEASCĂ ÎN ALTE 
LIMBI, DUPĂ CUM LE DA DUHUL SĂ 

VORBEASCĂ" 
de T. Petkov, Bulgaria/Suedia/U. S. A. 

 

„Haide să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi 
mai înţeleagă vorba unii altora. Şi Domnul i-a împrăştiat de 
acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească 
cetatea.” Geneza 11:7,8. 

 
Evenimentele care au avut loc la turnul Babel au condus la 

dezvoltarea actualelor 6.909 limbi vorbite (ethnologue.com). 
Folosirea incorectă a comunicării şi păcatele grave ale 
constructorilor au făcut ca Dumnezeu să le încurce limbile. Cu 
toate acestea, în planul de mântuire, Domnul a poruncit ca vestea 
bună să fie predicată la fiecare naţiune, neam, limbă şi popor. 
Apocalipsa 14:6. Porunca Domnului necesită un efort de 
comunicare imens. De aceea a dat El ucenicilor Săi darul vorbirii în 
limbi. Acest dar a fost folosit imediat de Rusalii. „Când s-a auzit 
sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru 
că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau, 
şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc, nu sunt 
Galileeni?” Faptele Apostolilor 2:6, 7. 

Răspândirea cuvântului are o importanţă vitală, astfel încât 
oamenii pot obţine o înţelegere corectă a lui Dumnezeu şi a 
caracterului Său, precum şi pentru clădirea credinţei şi sfânta 
înţelegere a adevărului. Raportul Divin din Ioan 1:1 spune că 
Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul şi puterea Duhului Său. 
Acesta este modul în care se prezintă Dumnezeu astăzi. Prin 
urmare, prin darurile Duhului Sfânt, scopul lui Dumnezeu este de a 
depăşi barierele create de păcat, confuzie şi ruşine. 

În Ierusalim, „Printre cei adunaţi era reprezentată fiecare limbă 
cunoscută. Această deosebire de limbi ar fi constituit o mare 
piedică în calea vestirii Evangheliei; de aceea Dumnezeu, într-un 
mod minunat, a împlinit lipsa apostolilor. Duhul Sfânt a făcut 
pentru ei ceea ce ei nu ar fi fost în stare să realizeze într-o viaţă. Ei 
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au putut acum să vestească adevărurile Evangheliei departe de 
patria lor, vorbind corect şi pe înţeles limba acelora pentru care 
lucrau. Acest dar uimitor era o puternică dovadă pentru lume că 
însărcinarea lor purta pecetea cerului. De aici înainte, vorbirea 
ucenicilor era curată, simplă şi corectă, fie că vorbeau în limba lor 
maternă, fie într-o limbă străină.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 
39, 40. Rezultatul acestui dar a fost un succes imediat, iar 3.000 de 
suflete l-au acceptat pe Hristos şi s-au alăturat bisericii lui 
Dumnezeu. Revărsarea Duhului Sfânt în Ploaia Timpurie a făcut 
posibilă această minune. Oare nu va aduce Ploaia Târzie o şi mai 
puternică mărturie despre harul şi puterea divină? 

 
Importanţa cuvintelor 

Limba este o parte importantă din fiecare cultură şi identitate. 
Acesta este baza civilizaţiei umane. Într-un mod unic, identificăm 
şi exprimăm porţiuni a realităţii prin sunete sau grafică abstractă. 
Ne exprimăm din punct de vedere intelectual şi emoţional şi  
comunicăm gânduri şi idei. Cuvintele noastre descoperă sinele 
nostru adevărat – caracterele noastre. Amintiţi-vă că Petru a fost 
identificat ca fiind un urmaş al lui Hristos după felul cum a vorbit. 

Cuvintele au o mare importanţă în planul de mântuire. „Căci 
din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi 
osândit.” Matei 12:37. Cuvintele şi limba sunt foarte importante nu 
numai pentru comunicarea între fiinţele umane, ci, de asemenea, în 
comunicarea noastră cu Dumnezeu. Profitând de moment, tâlharul 
care a fost răstignit lângă Isus a folosit ultima sa ocazie să-şi 
exprime durerea, speranţa şi credinţa într-o singură propoziţie: 
„Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” 
Luca 23:42. El a primit imediat răspunsul Domnului: „Adevărat îţi 
spun astăzi că vei fi cu Mine în rai.” Luca 23:43. 

De cealaltă parte a lui Isus, cel de-al doilea tâlhar nu a înţeles 
ocazia de aur. El şi-a bătut joc de Mântuitorul şi i-a pus la îndoială 
divinitatea Sa. Astfel, el s-a condamnat singur. 

Ce trebuie să facem pentru a alege corect şi a obţine darul 
vorbirii cuvintelor potrivite la momentul potrivit? 

Domnul a vorbit cu mulţimea prin apostolul Petru: „Pocăiţi-vă 
şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci 
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făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi 
cei ce Sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema 
Domnul, Dumnezeul nostru.” Faptele Ap. 2:38, 39 Darul Duhului 
Sfânt nu a fost rezervat doar apostolilor. Acesta este disponibil şi 
astăzi, aşa cum a fost în timpul Cincizecimii. El va fi dat fiecărui 
suflet convertit sub forma Ploii Timpuri şi Târzi. Tu şi eu facem 
parte din această promisiune. "Revărsarea Duhului Sfânt în zilele 
apostolilor a fost începutul ploii timpurii şi rezultatele ei au fost 
minunate. La sfârşitul timpului, Duhul Sfânt trebuie să fie prezent 
în adevărata biserică.” –Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 54, 55. 

 
Punerea în practică a darului 

Fiecărui suflet convertit i-au fost date daruri spirituale. N-i le 
exercităm pe ale noastre? Primul lucru pe care trebuie să-l 
înţelegem este faptul că darurile Duhului sunt încredinţate 
poporului lui Dumnezeu pentru binele bisericii şi ale aproapelui, nu 
pentru slava personală. „Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre 
folosul altora.” 1 Corinteni 12:7. Dacă dorim să primim darurile 
Duhului, trebuie mai întâi să ne hotărâm să ne dedicăm lucrării 
Evangheliei şi apoi punem timpul, mijloacele, dorinţele şi visele 
noastre de viitor în mâinile Domnului Isus Hristos. Trebuie să 
începem practica predicării şi împărtăşirii Evangheliei cu 
mijloacele, cunoştinţele pe care le avem, fără a da atenţie la 
obstacolele sau greutăţile pe care inamicul ni le-ar putea pune în 
cale. 

Îmi amintesc o experienţă din Etiopia, când, după un seminar 
organizat pentru un grup mare de suflete interesate, cineva a bătut 
la uşa camerei mele de hotel. Colegii mei pastori şi toţi traducătorii 
au plecat şi aveam doar câteva ore înainte de a pleca la aeroport. 
Am deschis uşa şi am recunoscut un om care a participat la 
seminar. El a arătat la el şi a spus: "eu ... membru." Eu nu vorbesc 
limba acelui frate, iar el nu vorbea limba engleză. Ce era să fac? 
L-am invitat înăuntru şi ne-am rugat cu sinceritate la Dumnezeu. 
Pentru că omul era Adventist activ de ani de zile, am luat Bibliile 
noastre şi i-am arătat din Biblie verset după verset, întrebându-l da 
sau nu. În acest fel, am parcurs toate principiile de credinţă ale 
denominaţiunii noastre şi el a fost acceptat ca membru în Etiopia. 
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Astăzi există în jur de 2.000 de membri în acea ţară, iar acest frate 
este un membru credincios şi un pionier în cauza lui Dumnezeu. 

Uneori, puţine cunoştinţe cu binecuvântarea Domnului pot 
aduce rezultate impresionante. Pentru a primi darurile Duhului, 
trebuie să ne rugăm şi să lucrăm cu sârguinţă pentru mântuirea 
sufletelor. Haideţi să facem primul pas al credinţei şi să ne punem 
picioarele în apa Iordanului, iar Dumnezeu va face restul. 

Apostolul Pavel a explicat că darurile Duhului Sfânt trebuie 
puse în practică şi dezvoltate. El l-a sfătuit pe ucenicul lui, Timotei: 
„De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care 
este în tine prin punerea mânilor mele.” 2 Timotei 1:6. Sora White 
a scris: „Puterea vorbirii este un talent ce ar trebui să fie cultivat cu 
multă înţelepciune. Dintre toate darurile pe care le-am primit din 
partea lui Dumnezeu, nici unul nu este capabil a fi o mai mare 
binecuvântare ca acesta. Cu vocea, noi convingem sau influenţăm; 
cu ea, noi înălţăm rugăciunile noastre şi lăudăm pe Dumnezeu; şi 
tot cu ea, noi vorbim şi altora despre iubirea Răscumpărătorului 
nostru. Cât de important este, deci, ca ea să fie astfel educată, încât 
să fie cât mai folositoare spre bine.” –Parabolele Domnului 
Hristos, p. 335. 

În plus, astăzi este mai uşor decât oricând înainte a învăţa o 
limbă străină. Există cursuri de învăţare la distanţă, DVD-uri 
multimedia, cărţi şi instrumente audiovizuale dedicate acestui scop. 
Dacă ne-am dedica puţin timp în fiecare zi pentru a practica, putem 
dezvolta darul limbilor şi a-l folosi pentru Dumnezeu. 

 
Neînţelegerea darului divin 

Anii au trecut şi lucrarea apostolilor a fost binecuvântată de 
Domnul şi a înaintat spre slava Lui. Cu toate acestea, în biserica din 
Corint, apostolul Pavel a observat că darul vorbirii în limbi nu era 
utilizat în mod corect. Membrii bisericii vorbeau în limbi care nu 
puteau fi înţelese de către ceilalţi. „În adevăr, cine vorbeşte în altă 
limbă, nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l 
înţelege, şi, cu duhul, el spune taine.” 1 Corinteni 14:2. 

Cea mai frecventă interpretare a contextului acestui verset este 
că biserica avea participanţi internaţionali care vorbeau sau se 
rugau în propriile lor limbi, străine pentru restul bisericii. Evrei, 
Greci, Romani şi sute de diferite triburi şi limbi erau sub stăpânirea 
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Imperiului Roman. „Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi 
un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un străin 
pentru mine.” 1 Corinteni 14:11. Sfatul dat de apostol 
credincioşilor era să vorbească într-o limbă străină numai dacă era 
prezent un traducător care putea comunica mesajul sau rugăciunea 
bisericii. În toate serviciile noastre religioase, trebuie să căutăm 
zidirea altora, lucrând tot ce ne stă în putere pentru desăvârşirea 
bisericii. “De aceea, cine vorbeşte în altă limbă, să se roage să aibă 
şi darul s-o tălmăcească. Altminterea, dacă aduci mulţumiri cu 
duhul, cum va răspunde ‘Amin’ la mulţumirile pe care le aduci tu 
cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui? Negreşit, tu Îi 
mulţumeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne 
zidit sufleteşte.” –Sfaturi pentru Părinţi, Educatori şi Elevi, p. 244. 

În plus, apostolul Pavel menţionează că unii credincioşi se 
rugau în extaz emoţional, folosind sunete, care nu erau cuvinte 
clare. „Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar 
mintea mea este fără rod.” 1 Corinteni 14:14. Acest fel de 
rugăciune este foarte frecvent astăzi în religiile în care repetarea 
unor cuvinte sau sunete are loc până când persoana cade într-o 
transă şi îşi pierde conştiinţa de prezenţă şi realitate. Domnul, prin 
apostolul Pavel a condamnat acest lucru şi Isus a declarat-o a fi fără 
rod. „Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, 
cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi.” 
Matei 6:7. 

Scopul divin pentru darul limbilor este ca acesta să fie în 
beneficiul ascultătorilor, fie personal, fie în grup. Apostolul Pavel a 
folosit multe exemple şi comparaţii în a doua sa epistolă către 
Corinteni pentru a convinge biserica de folosirea corectă a darului, 
condamnând folosirea de limbi necunoscute, pentru că a scris: „Dar 
în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să 
învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă.” 
„Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică...” 
1 Corinteni 14:19, 28. 

 
Darul tălmăcirii 

Nu toată lumea are darul vorbirii în limbi. Dar necredincioşii 
au nevoie ca Evanghelia şi cuvântul lui Dumnezeu să le fie predicat 
în propria lor limbă. În acest scop, El a dat darul tălmăcirii. 
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În 1 Corinteni 12:10, apostolul Pavel a enumerat tălmăcirea printre 
darurile Duhului. Ca urmare a acestui dar important, Biblia a fost 
tradusă în 670 limbi; şi Noul Testament, în 1521 limbi. –Wycliffe 
Global Alliance, October 2017. Darul traducerii face posibil ca 
milioane de scrisori, experienţe şi materiale misionare să poată fi 
traduse şi distribuite între diferitele naţiuni, limbi şi popoare. 
Traducerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu şi a soliilor sale dă 
un sunet clar la trâmbiţă. 1 Corinteni 14:8. Ea face conţinutul 
acestuia să fie accesibil minţii şi sufletului ascultătorului. 

Fără darul tălmăcirii, solia acestui articol nu ar fi disponibilă 
pentru tine. Avem nevoie de acest dar în biserica lui Dumnezeu. 
Fiecare ţară, câmp şi biserică locală ar trebui să aibă un interpret 
talentat pentru a traduce şi a comunica cu fraţii şi surorile din alte 
ţări şi mai ales cu Uniunea, Diviziunea şi Conferinţa Generală. De 
asemenea, multe cărţi trebuie traduse pentru a sprijini lucrarea de 
colportaj, cât şi broşuri, reviste, pagini web şi materiale multimedia 
pentru a fi distribuite la cât mai mulţi oameni posibil. Există o mare 
foamete şi nevoie de materiale care să prezinte adevărul prezent 
luminat de Duhul Sfânt. "Domnul trebuie să ne conducă viitorul. Se 
vede o lipsă teribilă de oamenii care să pregătească publicaţii 
pentru traduceri în diferite limbi, dar Domnul ştie totul despre 
aceasta şi i-am încredinţat Lui problema." –Letter 16, 1887. 

Străduiţi-vă pentru acest dar! Cereţi-l şi puneţi-vă în slujba lui 
Dumnezeu. 

 
Limbi de foc 

Pe 8 octombrie 1871, la 8:30 seara, s-a zis că o vacă a produs 
un foc mic lovind o lampă de petrol în grajdul unei doamne O ' 
Leary, din Chicago. De la acel început mic, focul s-a răspândit şi în 
cele din urmă a distrus 17.500 de clădiri. Mai mult de 100.000 de 
oameni au rămas fără adăpost şi mai mult de 300 au murit, iar 
pagubele au fost estimate la miliarde de dolari în banii de astăzi. 

Apostolul Iacov scria: „Tot aşa şi limba, este un mic mădular, 
şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare 
aprinde! Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este 
aceea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde 
roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.” Iacov 3:5,6. 
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Prejudiciile pe care le poate provoca limba noastră prin 
răspândirea de mesaje greşite, mărturii mincinoase sau critici şi 
bârfe nu se poate măsura. Apostolul a comparat acest lucru cu un 
foc. Vestea se răspândeşte de la persoană la persoană, din gură în 
gură, şi devine ireversibilă, provocând durere inimaginabilă. 

La ce ne folosesc multe limbi străine, dacă nu ne putem 
controla limba şi dacă cuvintele pe care le folosim nu sunt nici 
curăţite de Domnul, nici nu-i înalţă pe alţii? Darul vorbirii în limbi 
este un dar al Duhului care curăţă vorbirea. Acesta include, de 
asemenea, capacitatea de a ne controla limba şi de a o folosi 
exclusiv pentru a binecuvânta şi de a întări pe alţii. Capacitatea de a 
comunica adevărul complet şi cu putere va aduce roade pentru 
veşnicie. 

 
Limbajul exemplului personal 

Darurile limbilor şi a tălmăcirii lor sunt instrumente importante 
pentru comunicarea evangheliei sufletelor înfometate din întreaga 
lume. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim că comunicarea este 
mai mult decât doar cuvinte. Cum putem înţelege fenomenul că 
există mulţi oameni care vorbesc aceeaşi limbă, dar nu se înţeleg 
unul cu altul? În acelaşi timp, copiii din diferite culturi şi 
naţionalităţi se pot juca împreună, lega prietenii şi se înţeleg 
reciproc, fără a vorbi. 

Cercetătorul Albert Meharbian, Profesor Emerit de Psihologie 
la Universitatea din California, Los Angeles, a constatat că 
cuvintele rostite constituie doar 7% din comunicarea noastră, în 
timp ce 38% este transmis prin modularea vocii, iar restul de 55% 
se înţelege din expresiile faciale şi limbajul corpului 
(psych.ucla.edu). 

Acest lucru înseamnă că, pentru a comunica vestea cea bună cu 
succes altora, trebuie mai întâi să trăim cuvântul lui Dumnezeu, să 
fim convinşi de el şi să fim convertiţi la adevăr. În caz contrar, 
cuvintele noastre pot comunica adevărul în timp ce vocea noastră şi 
limbajul corpului dau un cu totul alt mesaj. 

Cel mai bun mod de a comunica adevărul este prin exemplul 
personal. 

Aceasta a fost predica de zi cu zi a Domnului nostru Isus 
Hristos şi a urmaşilor Săi. „Răbdarea şi voinţa lui Pavel din timpul 
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îndelungatei şi nedreptei lui întemniţări, curajul şi credinţa lui erau 
o continuă predică. Spiritul lui, atât de deosebit de spiritul lumii, 
dădea mărturie că o putere mai mare decât aceea a pământului era 
prezentă cu el. Şi, prin exemplul său, creştinii erau îndemnaţi la o şi 
mai mare râvnă ca apărători ai lucrării, din a cărei activitate publică 
Pavel fusese scos. În felul acesta, lanţurile lui Pavel aveau 
influenţă, aşa că atunci când puterea şi utilitatea lui păreau 
înlăturate şi când, după toate aparenţele, el putea face cel mai puţin, 
atunci el a strâns snopi pentru Hristos din câmpuri din care se părea 
că era cu totul înlăturat.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 464. 

 
Darul iubirii 

Darurile înţelepciunii, cunoaşterii, credinţei, vindecării, 
minunilor, profeţiei, deosebirii duhurilor şi al limbilor sunt date 
toate ca o "manifestare a Duhului." Aceasta este adevărata unitate 
în diversitate. Prin punerea în practică a darurilor primite, vom 
creşte şi vom deveni asemenea lui Hristos. 

Prezenţa iubirii divine în poporul Lui înseamnă Dumnezeu în 
ei, pentru că Dumnezeu este dragoste. „Chiar dacă aş vorbi în limbi 
omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare 
sau un chimval zângănitor.” 1 Corinteni 13:1. Sunt multe darurile 
Duhului Sfânt, dar toate sunt importante pentru întărirea bisericii. 
Cu toate acestea, dragostea este o parte a lor şi mai mare decât 
toate. Dragostea şi unitatea dau mărturie despre convertire şi despre 
intervenţia divină în viaţa poporului lui Dumnezeu. În plus, 
apostolul Pavel a declarat că iubirea este o parte a  caracterului 
pecetluit al adevăraţilor credincioşi. „Dragostea nu va pieri 
niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va 
avea sfârşit.” 1 Corinteni 13:8. 

Să lăsăm în urmă tot ce este copilăresc şi să ne străduim pentru 
maturitatea spirituală. „Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, 
nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.” 
1 Corinteni 13:13. 

„Harul, îndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui 
Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, 
într-adevăr şi în dragoste!” 2 Ioan 1:3. Amin!  

 
 




