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INTRODUCERE 
 

Cine nu a fost încântat să vadă un pom frumos și plin de fructe? 

Fie că este piersic sau măr, păr sau portocal, efectul este același. 

Vedem trunchiul, din care cresc diverse ramuri și pe ele fructe 

gustoase care, la rândul lor, sunt bogate în multe substanțe ce dau viață 

și sănătate omului. Tot așa este și cu dragostea adevărată, care are 

multe virtuți indispensabile vieții spirituale și prosperității. Prima 

epistolă a apostolului Pavel către Corinteni menționează o serie de 

caracteristici spirituale ale iubirii, care fac subiectul de studiu în 

această Săptămână de Rugăciune. 

Luând în considerare această realitate, primul lucru pe care 

trebuie să-l reținem este că "dragostea este de la Dumnezeu" (1 Ioan 

4:7) și "Dumnezeu este iubire." 1 Ioan 4:8. 1 Ioan 4:8. Sfintele 

Scripturi ne spun „despre marea Lui dragoste cu care ne-a iubit.” 

Efeseni 2:4. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 

singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viața veșnică.” Ioan 3:16 Dragostea Lui este atât de mare încât „El face 

să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste 

cei drepți și peste cei nedrepți.” Matei 05:45. Dragostea Lui pentru 

ființele umane nu este doar de o zi sau un an, ci pentru vecie. Prin 

urmare, El ne amintește: „te-am iubit cu o iubire veșnică.” Ieremia 

31:3. Ce putem spune, atunci, despre oamenii care iubesc cu 

sinceritate și tandrețe? „Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; 

...oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe 

Dumnezeu.” 1 Ioan 4:7. 

Toți aceia care, prin nașterea din nou, au intrat în familia 

cerească sunt în mod special frați ai Domnului. Dragostea lui Hristos 

unește membrii familiei Sale și ori de câte ori această dragoste este 

manifestată, relația divină este descoperită. “Oricine iubește este 

născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.” 1 Ioan 4:7. –Hristos 

Lumina Lumii, p. 638. 

Frumusețea caracterului lui Hristos va fi văzută în urmașii Săi. 

Pentru El era o plăcere să facă voia lui Dumnezeu. Iubirea față de 

Dumnezeu și zelul pentru slava Sa erau puterea ce controla viața 

Mântuitorului nostru. Toate acțiunile Sale au fost înfrumusețate și 

înnobilate de iubire. Dragostea este de la Dumnezeu. Inima 
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neconsacrată nu poate fi izvorul ei și deci n-o poate manifesta. Se 

găsește doar în inima unde domnește Isus. “Noi Îl iubim pentru că El 

ne-a iubit întâi”. 1 Ioan 4:19. În inima reînnoită prin harul divin, 

iubirea este principiul ce se află la baza oricărei acțiuni. Ea transformă 

caracterul, stăpânește și conduce impulsurile, controlează pasiunile, 

învinge ura și înnobilează sentimentele. Această dragoste, cultivată în 

suflet, face ca viața să fie plăcută și răspândește o influență 

înnobilatoare în jurul nostru.” –Calea către Hristos, p. 59. 

Prin urmare, dragostea adevărată din ființa umană nu este un 

produs uman, ci este de origine divină. Biblia confirmă acest lucru 

declarând că "roada Duhului este dragostea."(Galateni 5:22), iar 

Spiritul Profetic îl numește "planta cerească a dragostei." -Review and 

Herald, October 24, 1893. Deci, este atât fruct, cât și plantă. Astfel, 

dragostea adevărată nu este un concept vag, abstract; îl putem 

identifica ca având caracteristici clare, inclusiv răbdare, bunătate, 

generozitate, umilință, cinste, blândețe, milă, bucurie și speranță. 

"Ar trebui să arătăm bunătate acasă, în biserică și în relațiile 

noastre cu toți oamenii. Dar mai ales ar trebui să arătăm bunătate și 

respect față de cei care își dau viața pentru cauza lui Dumnezeu. Ar 

trebui să punem în practică această dragoste prețioasă, îndelung 

răbdătoare și bună; care nu se înalță pe sine, nu se umflă de mândrie, 

nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie (ușor), nu 

se gândește la rău... Acolo unde Isus domnește în inimă, va fi dragoste 

dulce, iar noi vom fi binevoitori și cinstiți unul cu altul...” -In Heavenly 

Places, p. 230. 

"Iubirea Domnului Hristos este profundă și caldă, curgând 

asemenea unui șuvoi de nereținut pentru toți care îl acceptă. Nu există 

nici un egoism în iubirea Sa. Dacă această iubire de origine cerească 

este un principiu prezent, stabil în inimă, ea se va face singură 

cunoscută, nu numai acelora la care ținem cel mai mult într-o legătură 

sacră, ci tuturor acelora cu care noi venim în contact. Ea ne va 

determina să facem mici atenții, să facem concesii, să aducem la 

îndeplinire fapte de bunătate, să rostim cuvinte adevărate și 

încurajatoare. Ea ne va face să simpatizăm cu cei a căror inimi 

înfometează după simpatie.” -(Manuscript 17, 1899) Seventh-day 

Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1140. 

Dintre numeroasele caracteristici ale Tatălui pe care Isus a venit 

să le descopere, dragostea este cu siguranță primul lucru care vrea să 
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fie reflectat în copiii Săi și în comportamentul lor. Prin urmare, El a 

învățat: „Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști 

pe vrăjmașul tău.’ Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, 

binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și 

rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai 

Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său 

peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei 

nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai 

așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai 

pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? 

Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este 

desăvârșit.” Matei 05:43-48. Amintiți-vă de rugăciunea lui Isus către 

Tatăl Său pe cruce, devastat fiind de durere și suferință prin mâinile 

celor care L-au condamnat și răstignit: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce 

fac!” Luca 23:34. 

Frații din Conferința Generală au ales acest minunat și 

inepuizabil subiect pentru Săptămâna de Rugăciune 2019 - știința 

infinită pe care cei răscumpărați o vor studia o veșnicie. Așadar, dragi 

frați și surori din întreaga lume, doriți ca acesta să fie punctul de 

plecare al studiului și experienței noastre de zi cu zi. 

„Lucrarea mântuirii este tema asupra căreia îngerii doresc să 

privească, s-o cunoască; ea va constitui știința și cântul celor mântuiți 

de-a lungul veacurilor nesfârșite. Nu este oare vrednic să cugetăm 

profund la ea și să o studiem acum cu multă luare aminte? Iubirea și 

mila infinită a Domnului Hristos, sacrificiul pe care l-a făcut în 

favoarea noastră cer din partea noastră cea mai serioasă și mai solemnă 

cugetare. Să stăruim mai mult asupra caracterului scumpului nostru 

Mântuitor. Să medităm mai mult asupra lucrării Sale, a Aceluia care a 

venit să mântuiască pe poporul Lui din păcatele sale. Când 

contemplăm în acest fel marile teme ale cerului, credința și iubirea 

noastră vor deveni mai puternice, iar rugăciunile noastre vor fi mai 

mult și tot mai mult ascultate de Dumnezeu, pentru faptul că ele vor fi 

mai mult și tot mai mult pline de credință și iubire. Ele vor fi 

inteligente și călduroase. Va fi atunci o mai statornică încredere în 

Domnul Hristos și o experiență zilnică și vie a puterii Sale de a mântui 

în mod desăvârșit pe toți aceia care vin la Dumnezeu prin El.” - 

Christian Education, p. 57. 
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„Iubirea trebuie să se afle în inimă. Motivațiile unui creștin 

desăvârșit sunt izvorâte dintr-o iubire profundă față de Domnul lui. 

Preocuparea lui neegoistă pentru binele fraților răsare din rădăcinile 

dragostei lui față de Hristos. Iubirea conferă milă, bună-cuviință și un 

comportament plăcut. Luminează chipul și domolește vocea, rafinează 

și înalță întreaga ființă." -Slujitorii Evangheliei, p. 123 (1915). 

„Dacă Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima, trebuie să-i iubim 

și pe copiii Lui. Această iubire este Spiritul lui Dumnezeu. Ea este 

podoaba cerească, aceea care dă sufletului adevărata noblețe și 

demnitate și face ca viața noastră să se asemene cu cea a Domnului. 

Nu are importanță cât de multe calități putem avea, cât de onorabili și 

de distinși ne putem considera pe noi înșine; dacă sufletul nu este 

botezat cu darul ceresc al iubirii de Dumnezeu și unul față de altul, 

suntem deficitari față de adevărata bunătate și nedestoinici pentru cer, 

unde totul este iubire și unitate.” 4T, pp. 223, 224 (1876). 

Pe măsură ce ne unim în rugăciune și medităm la această temă 

minunată, să ne rugăm ca acest rod să fie produs în viețile noastre. 

Sabatul din 14 decembrie 2019 va fi dedicat postului și consacrării 

inimilor și vieților noastre Domnului. Darurile Speciale către 

Conferința Generală pentru răspândirea Evangheliei vor fi strânse în 

semn de mulțumire față de Domnul. 

Domnul să-Și binecuvânteze abundent poporul prin aceste 

Prelegeri pentru Săptămâna de Rugăciune și fie ca toți să crească în 

dragoste în noul an și să-L reprezinte cu demnitate. 

 

 

-Frații și surorile din Conferința Generală. 
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Prelegerea 1 – Vineri, 6 decembrie 2019 

 

CALITATEA IUBIRII RĂBDĂTOARE 
de E. G. White 

 

"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină 

de bunătate, dragostea nu pizmuiește, 

dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 

nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, 

nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se 

bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 
acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă 

totul." 1 Corinteni 13:4-7. 
 

Dragostea este putere. Tăria intelectuală și cea morală sunt cuprinse în 

acest principiu și nu pot fi despărțite de el.... Calitatea și valoarea 

iubirii curate constă în posibilitatea sa de a face bine și de a nu face 

nimic altceva decât bine. Orice este făcut din iubire curată, fie cât de 

puțin sau de neînsemnat în fața oamenilor, este întru totul roditor; 

pentru că Dumnezeu privește mai mult nu la cât a făcut cineva, ci cu 

câtă iubire a făcut. Dragostea este de la Dumnezeu. Inima neconvertită 

nu poate da naștere, nici să producă această plantă de origine cerească, 

care trăiește și înflorește numai unde stăpânește Hristos.” -Gospel 

Workers, pp. 311, 312 (1892). 

 

Grația răbdării 

Una dintre caracteristicile principale ale iubirii adevărate este 

umilința. Apostolul spune: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este 

plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu 

se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, 

nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se 

bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă 

totul.” Omul care are un zel adevărat pentru Dumnezeu va fi 

neîncrezător de sine și mic în ochii săi. Dragostea ne învață să fim 

blânzi și umili. Dragostea sfințită ne face capabili să descoperim altora 

grația răbdării; ne va ajuta să ne înfrânăm furia și îngrijorarea așa că 

nu ne vom plânge de nimic. Dragostea de Dumnezeul și aproapele 
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nostru va topi toată ura, amărăciunea, mânia, răutatea, prejudecățile, 

invidia și gândurile rele. -Signs of the Times, February 24, 1890. 

Bucuria cea mai curată izvorăște din umilința cea mai adâncă. 

Caracterele cele mai tari și mai nobile sunt clădite pe temelia răbdării, 

iubirii și supunerii față de voința lui Dumnezeu. Această iubire “nu va 

pieri niciodată”. Ea niciodată nu-și poate pierde valoarea; ea este o 

însușire a cerului. Ca o comoară de preț, ea va fi purtată de posesorul 

ei prin portalul cetății lui Dumnezeu.” –Istoria Faptelor Apostolilor, 

p. 319. 

Raza de soare a neprihănirii lui Hristos imprimă chipul Său 

asupra sufletului. Dragostea Lui a fost exprimată fără părtinire și fără 

ipocrizie. A fost acea dragoste sănătoasă, puternică care " acoperă 

totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.” Această dragoste 

este de obârșie divină și nimic nu o poate stinge. Credința și dragostea 

amestecate aduc toate harurile cerești în suita lor. În posesia acestora, 

răbdarea, bunătatea, împreuna simțire și încrederea perfectă în 

Dumnezeu vor fi văzute în viața de zi cu zi. Vom scoate la lumină 

blândețea și umilința lui Hristos, purtându-Și crucea, jugul și ridicând 

poverile.” -The Youth's Instructor, June 17, 1897. 

 

Suportând abuzul 

Purtarea creștinilor este ca aceea a Domnului lor. El a înălțat 

stindardul și este lăsat în seama noastră să spunem dacă vrem să ne 

adunăm în jurul lui sau nu. Domnul și Mântuitorul nostru și-a lăsat 

deoparte suveranitatea, bogățiile și slava Sa și ne-a căutat ca să ne 

poată mântui din nenorocire și să ne facă asemenea Lui. El S-a umilit 

și a luat firea noastră, ca să putem fi în stare să învățăm de la El, 

imitând viața de binefacere și lepădare de sine a Lui, urmându-L pas 

cu pas spre ceruri. Voi nu puteți egala Modelul; dar puteți semăna cu 

El și, după capacitatea voastră, să faceți la fel. "Să iubești pe Domnul, 

Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea 

ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți." O astfel 

de iubire trebuie să locuiască în inimile voastre, că veți fi gata să dați 

comorile și onorurile acestei lumi dacă astfel puteți influența un suflet 

să se angajeze în serviciul lui Hristos... "Iubiți-vă unul pe altul", spune 

Salvatorul nostru, „așa cum v-am iubit Eu.” Nu este mai mare dragoste 

decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.” 
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Hristos ne-a dat o pildă de iubire curată și dezinteresată. În 

această privință, voi nu v-ați văzut lipsa și marea voastră nevoie de 

această realizare cerească, fără de care toate țintele voastre bune și 

zelul vostru, chiar dacă ar fi de natură să vă puteți da toate bunurile 

spre a-i hrăni pe cei săraci și trupul vostru să fie ars, nu sunt nimic. 

Aveți nevoie de acea iubire care este îndelung răbdătoare, nu se mânie, 

acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Fără spiritul 

iubirii, nimeni nu poate fi asemenea lui Hristos. Cu acest principiu viu 

în suflet, nimeni nu poate fi ca lumea. 2T, pp. 169, 170. 

Dragostea lui Dumnezeu în inimă ne va conduce să rostim 

cuvinte blânde. Să uităm acest lucru? Dacă dragostea lui Dumnezeu 

este în inimile noastre, nu vom gândi rău, nu vom fi ușor de tulburat, 

nu vom da frâu liber pasiunii; ci vom arăta că suntem în jug cu Hristos 

și că puterea de înfrânare a Duhului Său ne conduce să spunem cuvinte 

pe care El le poate aproba. Jugul lui Hristos este înfrânarea prin Duhul 

Său Sfânt; și când ne încălzim de mânie, să spunem: "Nu; îl am pe 

Hristos alături de mine și nu-L voi face să se rușineze de mine vorbind 

cuvinte răstite și repezite.” Cuvântul lui Hristos pentru toți cei care 

sunt legați de El este: „Și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și 

smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul 

Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.” -Review and Herald, 

October 24, 1893. 

Trebuie să cultivi toate grațiile creștine, dar mai ales mila... 

„Astfel, deci, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, 

îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, 

cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, și, dacă 

unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a 

iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, 

îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui 

Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să 

stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.” (Coloseni 

3:12-15). -4T, p. 257. 

 

Nu gândi rău despre nimeni. 

Persoana care cultivă planta cea prețioasă a iubirii va fi plină de 

un spirit de lepădare de sine și nu va renunța la controlul de sine, chiar 

când este provocată. El nu va pune în sarcina altora motive și intenții 
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rele, ci se va întrista din cauza păcatului atunci când acesta se vede în 

oricare dintre ucenicii Domnului Hristos.” -4T, p. 123. 

Iubirea asemenea iubirii lui Hristos așază cea mai favorabilă 

construcție pe motivele și faptele altora. Dacă nu este de folos, 

credinciosul nu le dă în vileag greșelile; el nu ascultă cu sete rapoartele 

nefavorabile, ci mai de grabă caută să-și strângă în minte calitățile cele 

bune ale altora. -Istoria Faptelor Apostolilor, p. 319. 

Să cultivăm cu sârguința principiile curate ale Evangheliei lui 

Hristos - religia care nu se întemeiază pe aprecierea de sine, ci pe 

iubirea, smerenia și blândețea inimii. Dacă vom proceda așa, îi vom 

iubi pe frații noștri și îi vom privi ca fiind mai presus de noi înșine. 

Mintea noastră nu va stărui asupra zvonurilor și certurilor. "Încolo, 

frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 

drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic 

de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.” 

Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, p. 505. 

Oriunde există unire cu Hristos, există iubire. Acesta este harul 

suprem al atributelor divine. Dacă dragostea nu este principiul de 

căpătâi din inimă, orice alte calități bune am putea poseda nu vor folosi 

la nimic... „Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul 

altuia.” „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în 

smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare 

din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți 

în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus.” -Signs of the Times, 

August 10, 1891. 

Numai cel a cărui inimă este plină de milă pentru omul căzut, a 

cărui iubire are un scop, arătându-și dragostea prin fapte asemănătoare 

cu a lui Hristos, va putea să-L vadă pe Cel Nevăzut. Doar cel care își 

iubește aproapele cu un scop Îl poate cunoaște pe Dumnezeu. Acesta 

este motivul pentru care există atât de puțină viață adevărată în 

bisericile noastre. Teologia este lipsită de valoare dacă nu este plină 

de dragostea lui Hristos. Dumnezeu este suprem. Dragostea lui în 

inima omului va duce la înfăptuirea de lucrări care vor da roade după 

asemănarea caracterului lui Dumnezeu. -The Southern Review, 

January 1, 1901. 
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Nu judeca pe alții 

Și totuși câți de mulți sunt cei care așază cea mai nefavorabilă 

construcție posibilă pe motivele și faptele altora. Fiecare lucru mic este 

de analizat în lumina propriei lor înțelegeri pervertite de acești 

judecători de ”așa a vrut să facă”; și în loc de a considera că ei înșiși 

ar putea fi greșiți, cum a fost Aaron și Maria, ei repetă suspiciunile lor 

altora, care acceptă bârfa și astfel se face lucrarea pe care Satana 

dorește să o realizeze. Această lucrare se numește "bucurie în 

nelegiuire.” Dragostea "nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de 

adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. 

Dragostea nu va pieri niciodată.” Aceasta este partea lui Hristos. 

Spiritul potrivnic a fost deja descris. Acesta conduce la a da atenție 

defectelor altora și la a trece cu vederea calitățile lor bune. Când se 

face vreo greșeală, se caută în trecut pentru a aduna toate faptele 

similare și se colectează toate acestea pentru a confirma cele mai 

întunecate supoziții și a atribui cele mai rele motive. -Signs of the 

Times, March 14, 1892. 

Aceia care au dreptate pot rămâne liniștiți și cumpăniți chiar și 

atunci când sunt acuzați pe nedrept. Dumnezeu cunoaște toate câte 

sunt greșit înțelese și rău expuse de oameni; și putem să ne încredințăm 

cu deplină liniște cazul nostru în mâinile Lui. Cauza acelora care se 

încred în El va fi tot atât de sigur apărată.... Aceia care sunt mânați de 

Duhul lui Hristos vor avea acea iubire care este prietenoasă și îndelung 

răbdătoare.” –Patriarhi și Profeți, p. 520. 

Dragostea de sine este cea care ne distruge pacea. În timp ce eul 

este viu, suntem gata să-l păzim continuu de acuzații și insultă; dar 

când eul este mort și viața noastră este ascunsă cu Hristos în 

Dumnezeu, nu vom fi neglijenți sau ușuratici în inimă. Vom fi surzi la 

reproșuri și orbi la dispreț și insultă. -The Watchman, April 7, 1908. 

 

Influența divină 

Dumnezeu este suprem. Dragostea Lui în inima umană va face 

lucrarea care va da roade după asemănarea caracterului lui 

Dumnezeu... -Lift Him Up, p. 134. 

Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.” Matei 

07:12. Urmând o astfel de cale, vor apărea, ca rod, rezultate 

binecuvântate. “Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura.” Versetul 2. 

Aici sunt motive puternice, care să ne constrângă să ne iubim unii pe 



12 

alții cu o iubire curată și înfocată. Exemplul nostru este Domnul 

Hristos. El a căutat să facă binele. El a trăit pentru a-i binecuvânta pe 

alții. Toate acțiunile Sale au fost înfrumusețate și înnobilate de iubire. 

Nu ni se poruncește să ne facem nouă înșine ceea ce vrem ca alții să 

ne facă; noi trebuie să facem altora ceea ce dorim ca ei să ne facă nouă, 

în împrejurări asemănătoare. Măsura cu care măsurăm este totdeauna 

măsura cu care ni se măsoară… O inimă egoistă poate să îndeplinească 

acțiuni generoase, să recunoască adevărul prezent și să manifeste 

umilință și afecțiune într-o manieră exterioară, totuși, motivele pot fi 

înșelătoare și necurate; acțiunile care decurg dintr-o astfel de inimă pot 

fi lipsite de mireasma de viață și de roadele adevăratei sfințiri, fiind 

lipsite de principiile adevăratei iubiri. Dragostea ar trebui prețuită și 

cultivată, pentru că influența ei este divină. -2T, p. 136 (1868). 

Egoism este scris pe inima umană în caractere clare, 

inconfundabile. Dar îndată ce dragostea lui Dumnezeu îi ia locul, apare 

chipul și scrierea lui Isus Hristos. Întreaga Sa viață în mijlocul unei 

lumi pline de mândrie și egoism a fost fără excepție o realizare a 

îndelungii iubiri, care este plină de bunătate, care nu pizmuiește, care 

nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu 

caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de 

nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 

nădăjduiește totul, suferă totul.” 1 Corinteni 13:4-7. Aici sunt 

prezentate înaintea noastră roadele harului lui Dumnezeu pe care 

fiecare urmaș al lui Hristos le va descoperi în viața și în caracterul său. 

-Manuscript Releases, vol. 12, pp. 191, 192. 

 

 

 

Amin! 
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Prelegerea 2 – Sabatul din 7 decembrie 2019 
 

"DRAGOSTEA ESTE PLINĂ DE BUNĂTATE” 
de Elijah Zwane, Africa de Sud/ Madagascar 

 

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate...” 

1 Corinteni 13:4. 

 

Ce este dragostea? 

În lumea de azi s-au spus multe lucruri despre dragoste și s-au făcut 

multe în numele ei. Din păcate, aceasta a fost adesea confundată cu 

mândria în rândul tinerilor, pofta pentru adulți și gelozia între 

parteneri. 

„Iubirea este o însușire de natură cerească. Ea nu este irațională, 

nu este oarbă, ci este curată și sfântă. Pasiunea inimii firești este cu 

totul altceva. În timp ce iubirea curată Îl implică pe Dumnezeu în toate 

lucrările ei și se află într-o armonie desăvârșită cu Duhul lui 

Dumnezeu, pasiunea este încăpățânată, lipsită de rațiune, grăbită și 

refractară tuturor restricțiilor, făcând din obiectul afecțiunii un idol.” 

–Minte, Caracter și Personalitate, vol. 1 p. 212. 

 

Dragostea este plină de bunătate 

Conform 1 Corinteni capitolul 13, dragostea are multe 

caracteristici. Să analizăm unul dintre ele: bunătatea. Ca adjectiv, 

"bunătatea" înseamnă să ai sau să arăți o natură înțelegătoare, 

prietenoasă sau generoasă și atentă. 

„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 1 Ioan 4:19. 

În Spiritul Profetic citim cum legea bunătății a fost pusă în 

acțiune de Dumnezeu pentru a-i mântui pe oamenii căzuți. Dumnezeu 

ar fi putut distruge perechea neascultătoare și ar fi putut crea noi ființe 

umane care să fie supuse Legii Sale. Dar, în mila Sa, El a dezvăluit un 

plan hotărât înainte de crearea pământului. 

„Întreaga familie a lui Adam trebuia să moară. Apoi L-am văzut 

pe iubitul Isus și am zărit o expresie de compasiune și tristețe pe fața 

Sa. L-am văzut în scurt timp apropiindu-se de lumina strălucitoare care 

Îl învăluia pe Tatăl. Îngerul care mă însoțea a zis: “El discută în mod 

nemijlocit cu Tatăl Său”... De trei ori a fost învăluit de lumina 

glorioasă din jurul Tatălui, iar a treia oară a ieșit de la Tatăl și i-am 
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putut vedea persoana... Apoi a făcut de cunoscut oștirii îngerilor că 

fusese croită o cale de scăpare pentru omul pierdut.” –Experiențe și 

Viziuni, p. 149. 

Numai dragostea care vine din inima lui Dumnezeu putea salva 

omul căzut din starea lui neajutorată. În grădina Ghetsimani Hristos a 

ales să bea cupa amară mai degrabă decât să se întoarcă la Tatăl Său 

și să-l lase pe păcătos în abisul păcatului. Pe crucea de pe Calvar, în 

timp ce soldații băteau cuiele cu cruzime în mâinile și picioarele Lui, 

această dragoste a fost cea care L-a motivat pe Mântuitor să pledeze: 

"Tată iartă-i, căci nu știu ce fac.” Luca 23:34. 

 

Bunătatea în familie 

„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele 

vieții!” Proverbele 4:23. 

Inima societății este familia. Dacă vrem comunități sănătoase și 

societăți sănătoase, trebuie să începem cu familia. Cum ne tratăm unul 

pe celălalt? Arătăm același spirit de bunătate față de familiile noastre 

așa cum arătăm celor cu care ne asociem în afara cercului familiei? 

Unii oameni sunt sfinți la locul de muncă, dar diavoli acasă. Dacă 

membrii familiilor tânjesc după această bunătate acasă, cu siguranță o 

vor găsi undeva. Lipsa bunătății în familie duce la rupturi care cresc 

până când căsătoriile și legăturile de familie sunt distruse. Nu este 

acesta motivul pentru care Biserica pierde mulți tineri în fața lumii? În 

încercarea de a găsi aceste calități, ei se îndepărtează de Dumnezeu și 

se implică în relații periculoase. 

După ce fiul risipitor a pierdut totul și-a amintit de dragostea și 

bunătatea din casa tatălui său. A luat decizia de a-și salva viața și s-a 

întors la tatăl său. 

"Casa este o școală unde toți pot învăța cum să se poarte în 

biserică. Când toți sunt membri ai familiei regale, va fi o adevărată 

amabilitate în viața de acasă. Fiecare membru al familiei va căuta să 

fie plăcut celuilalt membru. Îngerii lui Dumnezeu, care îi slujesc pe 

cei care vor fi moștenitori ai mântuirii, te vor ajuta să faci din familia 

ta un model al familiei cerești. 

"Fă pace în casa ta și va fi pace și în biserică. Această experiență 

prețioasă adusă în biserică va fi mijlocul de a crea o înțelegere amabilă 

unul pentru altul."  
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Îmi amintesc povestea unei fete tinere care îi tot spunea mamei 

ei bogate și ocupate: "Te rog, mamă. Am nevoie de cel puțin un 

centimetru din dragostea și timpul tău din programul tău încărcat.” Ca 

răspuns la această pledoarie, mama s-a enervat și și-a pălmuit fiica. 

Spre surprinderea și uimirea tuturor, fata cu un zâmbet și lacrimi în 

ochi a exclamat: „Cel puțin astăzi am primit o atingere de la mama 

mea!” 

 

Bunătatea între membrii bisericii 

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am 

iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.” Ioan 13:34. 

Pe lângă faptul de a ne iubi așa cum Hristos ne-a iubit, trebuie 

să ne tratăm unii pe alții așa cum ne-am dori să ne trateze Hristos pe 

noi. Când suntem învinși de o greșeală, cât timp îi ia lui Hristos să ne 

ierte? Este același timp cât ne ia nouă pentru a-i ierta pe alții? Legea 

bunătății este: „Fă altora cum vrei să ți se facă ție!” 

Ce spirit arătăm oamenilor care sunt atacați de Satana? Suntem 

amabili cu ei? Le arătăm noi Duhul bunătății ca să-și recunoască 

greșelile și să dorească să se întoarcă la turmă? Câte suflete care au 

fost odată membrii trupului lui Hristos nu mai vin la biserică? Le urăm 

noi un bun venit și le arătăm același spirit de bunătate pe care Tatăl 

L-a arătat fiului său risipitor sau le arătăm spiritul rece al fratelui mai 

mare prin manifestarea unei atitudini "mai sfânt decât tine"? 

„O privire, un cuvânt, chiar și numai o intonație a vocii pot fi 

vitale pentru minciună, înfigându-se asemenea unei săgeți cu țepi în 

inima cuiva, făcându-i o rană de nevindecat. În acest fel, o îndoială sau 

un reproș poate fi aruncat asupra unuia prin care Dumnezeu a realizat 

o lucrare bună și, astfel, influența lui este distrusă, iar capacitatea lui 

de a fi de folos, nimicită. La unele specii de animale, dacă unul dintre 

ele este rănit și cade, este imediat rupt în bucăți și mâncat de celelalte 

animale.” 5T, p.59. Suntem noi mai buni decât ei? 

Dar problema este legată de fiecare membru al bisericii și aici 

trebuie să se producă vindecarea. Isus îl îndeamnă pe acuzator să-și 

scoată mai întâi bârna din ochiul său, adică să renunțe la spiritul de 

critică, să mărturisească și să-și lepede propriul păcat, înainte de a 

încerca să-i îndrepte pe alții… 

Abia când simți că ți-ai putea jertfi demnitatea ta proprie, ba 

chiar viața ta, spre a-l salva pe un frate rătăcit, abia atunci ai scos bârna 
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din propriul tău ochi și ești în stare să-l ajuți pe fratele tău. Atunci vei 

putea să te apropii de el și să-i miști inima. Niciodată n-a fost cineva 

întors din calea sa greșită prin mustrări și reproșuri; dar, în felul acesta, 

mulți au fost îndepărtați de Hristos și și-au închis inimile în fața 

convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabilă și atrăgătoare poate 

să-i salveze pe cei rătăciți și să acopere o mulțime de păcate. 

Descoperirea lui Hristos în propriul tău caracter va avea o putere 

transformatoare asupra tuturor acelora cu care vii în contact.” - 

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 127-129. 

 

Cum e posibil să ai o asemenea iubire? 

"Dragostea este de la Dumnezeu.... Inima neconsolată nu poate 

să producă sau să dea naștere acestei plante de origine divină, care 

pentru a înflori trebuie udată continuu cu roua cerului. Ea poate înflori 

numai în inima în care stăpânește Hristos. Iubirea aceasta nu poate trăi 

și înflori fără activitate; și ea nu poate activa fără să crească în ardoare, 

fără să se extindă și să răspândească natura sa și altora.” 2T, p. 551. 

Acest tip de dragoste provine doar de la Dumnezeu. Ea poate 

locui doar în inima în care domnește Hristos. Pentru a se dezvolta, 

trebuie să fie un conlucrător cu Hristos în salvarea sufletelor. O astfel 

de persoană va găsi bucurie când îi va vedea pe cei pierduți întorcându-

se și va umbla pe calea pătată de sânge. Dragostea lui va fi 

necondiționată și bună cu cei pentru care a murit Hristos. 

Dragii mei frați și surori, să ne deschidem inimile ca Hristos să 

trăiască în noi prin Duhul Său Sfânt. Cea mai bună predică predicată 

vreodată nu este de la amvon sau prin cunoașterea Scripturii; este prin 

viețile pe care le trăim și atitudinea noastră față de alții. Când oamenii 

își vor da seama că ne pasă de ei, se vor lăsa convinși și vor lua poziție 

de partea Domnului. Dumnezeu să ne ajute în această Săptămână de 

Rugăciune pentru a începe Anul Nou cu o atitudine potrivită de 

bunătate înainte de a fi prea târziu. Aceasta este dorința și rugăciunea 

mea în numele lui Isus.  

 

 

 

Amin! 
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Prelegerea 3 – Duminică, 8 decembrie 2019 

 

"NU PIZMUIEȘTE” 
de Humberto Avellaneda, Colombia / SUA 

 

„... dragostea nu pizmuiește " 1 Corinteni 13:4. 

 

Examinând semnificația profundă a dragostei se vede că este plină de 

bucurie și vindecătoare. Apostolul Pavel a descris-o ca fiind suma 

tuturor darurilor spirituale și calea cea mai bună. Privind la ceea ce 

„este dragostea," este asemenea unui drum larg a cărui destinație este 

cerul. Dar pentru a determina ceea ce "nu este dragostea" este 

complicat și negativ, pentru că dezvăluie tot ceea ce este opus darului 

infinit al lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 13:4 conține o afirmație puternică că "dragostea nu 

pizmuiește.” Invidia este un sentiment sau o stare mentală în care 

cineva este nefericit pentru că nu are ceea ce are altcineva, fie bunuri, 

calități superioare sau ceva tangibil sau intangibil. Invidia este exact 

opusul iubirii: incapacitatea de a se bucura de fericirea altora. Cu 

siguranță nu invidiem suferința altor oameni, ci mai degrabă succesele, 

talentele și posesiunile lor. 

Ce spune pana inspirată despre invidie? „Invidia este una dintre 

cele mai satanice trăsături de caracter ce pot exista în inima omului și 

una dintre cele mai stricăcioase în efectele ei... 

Invidia este o fiică a mândriei și, dacă este adăpostită în inimă, 

conduce la ură și sfârșește prin răzbunare și ucidere.” -Patriarhi și 

Profeți, pp. 385, 651. 

„Invidia nu este numai o pervertire a firii, ci și o nemulțumire 

care tulbură toate facultățile... 

Omul invidios închide ochii în fața calităților bune și a faptelor 

bune ale altora. El este totdeauna gata să vorbească de rău și să prezinte 

greșit ceea ce, de fapt, este excelent... 

Omul invidios împrăștie otravă oriunde merge, înstrăinând pe 

prieteni și stârnind ură și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a 

omului.” – 5T, p. 56. 
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Acesta este un defect teribil de origine satanică sau umană, 

pentru că distruge însuși sufletul; și cu excepția lucrării Duhului Sfânt, 

acesta poate deveni o boală incurabilă. 

După ce am luat în considerare cele de mai sus, s-ar putea spune: 

"Ei bine, eu nu am ajuns niciodată la o astfel de extremă.” Cu toate 

acestea, având în vedere patru exemple Biblice, putem vedea cât de 

aproape poate fi o persoană de această atitudine teribilă. 

 

Invidia poate duce la violență. 

„Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre 

Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare 

și i s-a posomorât fața.” Geneza 4:4-5. 

„Dar în loc să-și recunoască păcatul, Cain a continuat să se 

plângă de nedreptatea lui Dumnezeu și să nutrească gelozie și ură față 

de Abel. Plin de mânie, el i-a adus reproșuri fratelui său și a căutat să-l 

atragă într-o ceartă cu privire la felul în care Se poartă Dumnezeu cu 

ei. Cu umilință, dar fără teamă și hotărât, Abel a apărat dreptatea și 

bunătatea lui Dumnezeu. El i-a arătat lui Cain greșeala și a căutat să-l 

convingă de faptul că răul era în el. El l-a îndreptat spre mila lui 

Dumnezeu, manifestată în cruțarea vieții părinților lor, când ar fi putut 

să-i pedepsească cu o moarte instantanee și a mai adăugat că 

Dumnezeu îi iubea, căci altfel n-ar fi dat pe Fiul Său, sfânt și 

nevinovat, ca să sufere pedeapsa pe care ei și-o atrăseseră. Toate 

acestea n-au făcut decât să aprindă și mai tare mânia lui Cain. Rațiunea 

și conștiința îi spuneau că Abel avea dreptate; dar era furios pentru 

faptul că acela care ar fi trebuit să asculte de sfatul lui își putea îngădui 

să fie de altă părere și că nu putea câștiga nici o simpatie în răzvrătirea 

lui. În furia mâniei lui, îl omorî pe fratele său.”–Patriarhi și Profeți, p. 

74. 

Un alt exemplu este experiența lui Isaac, pe care l-a binecuvântat 

Dumnezeu pentru supunerea și credincioșia lui, așa cum este descris 

în Geneza 26:12-17: „Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns 

rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul 

acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, 

până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite și turme de oi și un 

mare număr de robi, de aceea filistenii îl pizmuiau. Toate fântânile pe 

care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avraam, 
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filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui 

Isaac: „Pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi.” 

Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar, unde s-a 

așezat cu locuința.” Geneza 26:12-17. 

Următorul exemplu descrie ura dintre frați pentru dragostea 

părinților lor. Din păcate, frații lui Iosif au fost afectați de virusul 

mortal al invidiei. „Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult 

decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio 

vorbă prietenească.” „Frații săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl 

său a ținut minte lucrurile acestea.” „Ei l-au zărit de departe și, până 

să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare.” Geneza 37:4,11,18. 

Al patrulea exemplu a avut loc în timpul lui Solomon, când două 

curve care trăiau împreună au fost aduse în fața regelui. Copilul 

nou-născut al uneia dintre femei a murit, și ea a încercat să o facă pe 

cealaltă femeie să creadă că copilul decedat a fost al ei. Ce s-a 

întâmplat? Apoi a adăugat: „Aduceți-mi o sabie.” Au adus o sabie 

înaintea împăratului. Și împăratul a zis: „Tăiați în două copilul cel viu 

și dați o jumătate uneia și o jumătate celeilalte.” Atunci, femeia al cărei 

copil era viu a simțit că i se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: 

„Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorî!” Dar 

cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiați-l!” 1 Împărați 

3:24-26. În invidia ei, femeia copilului mort a mers atât de departe 

încât a fost de acord cu ideea de a ucide un copil viu. 

În trei din aceste patru cazuri, invidia i-a făcut pe cei implicați 

să vrea să ia viața cuiva. Ce stârnește atâta invidie într-o ființă umană? 

„Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul 

numai în pizma unuia asupra altuia.” Ecleziastul 4:4, prima parte. 

Când cineva lasă invidia să-i stăpânească inima, aceasta stârnește ură, 

mânie și răzbunare. "Nu există nici o modalitate mai sigură de a ne 

slăbi pe noi înșine în lucrurile spirituale, decât a fi invidioși, bănuitori 

față de alții, căutători de greșeli și orice acuzări de rele. -Review and 

Herald, June 5, 1888. 

În continuare vom examina contextul și un exemplu din viața 

reală care este foarte comun, chiar dacă oamenii au citit și auzit predici 

despre 1 Corinteni 13 de multe ori. 

Povestirea este despre Roman, un profesor de Biblie și un 

excelent predicator. Avea 50 de ani și a servit cu credincioșie în 

biserică după ce a fost botezat la vârsta de 17 ani. Știa multe despre 
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Biblie și avea anumite abilități care îl calificau să predea în biserică, 

ceea ce a și făcut aproape 18 ani. Cu toate acestea, unii dintre 

participanții la cursurile sale s-au plâns de el, afirmând că este dur, în 

timp ce alții îl acuzau că acceptă prea repede oamenii. Din cauza 

acestor lucruri, conducerea bisericii a început să-i dea tot mai puține 

ocazii de a preda. Trebuind să stea în biserică ca și cum ar fi fost 

student l-a făcut pe Roman să aibă resentimente față de Horațiu, care 

a fost ales să predea în biserică. Unii oameni au simpatizat cu Roman, 

care a încercat să-l facă pe celălalt frate să pară rău în fața clasei, pe 

lângă întreruperea dialogului, uneori cu explicații lungi și dorința de a 

fi observat din partea sa. Din păcate, el nu a observat că inima i-a 

devenit din ce în ce mai invidioasă și ostilă, lucruri care nu sunt 

potrivite unui creștin adevărat și mai ales celor care pretind că sunt 

oamenii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. 

Din păcate, acest tip de lucruri nu este nou; de fapt, originea sa 

a fost în cer. Lucifer, îngerul slăvit care a fost privilegiat a fi unul 

dintre heruvimii acoperitori de lângă tronul lui Dumnezeu, a fost 

copleșit de invidie și și-a pierdut demnitatea sa cea mare. „El a dorit 

să fie primul în ceruri și, pentru că n-a putut să aibă toată puterea și 

slava pe care le dorea, s-a răzvrătit împotriva guvernării lui Dumnezeu. 

El i-a invidiat pe primii noștri părinți și i-a ispitit să păcătuiască, în 

felul acesta ruinându-i atât pe ei, cât și tot neamul omenesc.” – 5T, 56. 

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor!” Isaia 

14:12. Ce final fatal! Rezultatul inevitabil al respingerii autorității lui 

Dumnezeu a fost efortul său neîntrerupt de a implanta defectul teribil 

al invidiei în inima fiecărei ființe umane; și într-o mare măsură, a avut 

succes! 

Dragi frați și surori, e timpul să vă treziți! Dintre toate 

slăbiciunile umane, invidia este una dintre cele mai crude și josnice. 

Înțeleptul a pus o întrebare: „Furia este fără milă și mânia, năvalnică, 

dar cine poate sta împotriva geloziei?” Proverbe 27:4. Invidia e ca un 

uragan, un ciclon sau o tornadă căreia nimic nu i se poate opune când 

apare. De fapt, Solomon a comparat-o cu un cancer care putrezește 

oasele. „O inimă liniștită este viața trupului, dar pizma este putrezirea 

oaselor.” Proverbele 14:30. 

Dar cea mai mare problemă este că nimeni nu poate scăpa de 

acest spirit crud, fie sărac sau bogat, copil sau adult, „Căci, acolo unde 
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este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele.” 

Iacov 3:16. 

Victima acestui flagel teribil, ființa umană modernă, a devenit 

parte a unui sistem care îl face să dobândească bunuri și să continue să 

dorească mai mult. El este legat de un blestem, crezând că fericirea 

vine de la a avea mai mult și de a fi mai presus de alții. El este atașat 

de presupusele sale comori în timp ce suferă când vede pe altcineva că 

are mai mult decât el. El suferă de un complex de comparație fără a-și 

da seama că este ca unul care bea apă de mare pentru că va fi tot mai 

însetat. 

Astfel, nu este dificil să găsești un fermier care are o fermă foarte 

productivă, dar se întreabă: "De ce produce vecinul meu mai multe și 

mai bune culturi și are mai multe oi decât mine?” Un profesor s-ar 

putea întreba, "De ce știe acel profesor mai multe decât mine?” 

Altcineva ar dori să-și vândă telefonul ca să-și poată cumpăra unul nou 

care tocmai a apărut. Alții nu sunt niciodată fericiți cu hainele lor și 

întotdeauna trebuie să-și cumpere cea mai recentă modă. Mulți spun: 

"Nu mai vreau mașina aceasta pentru că vecinul meu are una mai 

nouă.” Și, într-o afacere, întrebarea tipică poate fi: "De ce celălalt a 

fost promovat și eu nu am fost? Lucrez aici de mai mult timp decât el; 

cred că drepturile mele sunt încălcate!” 

"Omul invidios ... caută să fie considerat ca fiind cel mai bun și 

cel mai mare, nefăcând eforturi eroice de lepădare de sine de a atinge 

ținta desăvârșirii, ci stând pe loc și micșorând meritele altora." 5T, 56. 

Cu toate acestea, prin harul lui Dumnezeu, imaginea teribilă, 

distructivă pe care am descris-o până acum poate fi schimbată. 

Lucrarea lui Dumnezeu nu se va termina în înfrângere. Hristos a 

câștigat bătălia și oferă tuturor speranță și o cale mai bună. 

 

Un exemplu de iubire care nu a invidiat niciodată 

Dacă a existat vreodată cineva care ar fi putut fi gelos și invidios 

din cauza a ceea ce se întâmplă cu el, acesta a fost Ionatan, fiul regelui 

Saul. De fapt, tatăl său l-a avertizat: „Căci, câtă vreme va trăi fiul lui 

Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția 

ta.” 1 Samuel 20:31. Saul și Ionatan știau că David, fiul lui Iese, urma 

să fie următorul rege al Israelului; dar Saul a fost cel care a cultivat 

spiritul geloziei și invidiei până la punctul de a încerca în mod repetat 

să-l omoare pe David. 
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Cu toate acestea, Ionatan a fost complet diferit. Sufletul său bun 

și comuniunea sa cu Dumnezeu nu i-au permis Satanei să planteze un 

spirit rău în inima lui și nici să încurajeze insinuările și atitudinile rele 

ale tatălui său. De fapt, când "David sfârșise de vorbit cu Saul. Și, de 

atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a 

iubit ca pe sufletul lui. „Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-

l iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea 

lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui.” 

1 Samuel 18:1-4. Acesta este rezultatul de a-L avea pe Hristos în 

inimă, de a fi în armonie cu voia Conducătorului Suprem al cerului! 

Pe măsură ce scriu aceste cuvinte, inima îmi este mișcată să 

studiez mai profund acest exemplu, pentru a putea verifica dacă 

cuvântul Domnului este viu și lucrător în convertirea sufletului. Îi 

mulțumesc Tatălui Etern, pentru că El are întotdeauna o cale de a 

împiedica daunele pe care Satana vrea să le provoace în inima umană. 

Chiar dacă semințele otrăvitoare ale invidiei au fost semănate în cer și 

produc și astăzi rezultate dezastruoase, putem spune cu certitudine că, 

prin lucrarea Duhului Sfânt, este posibil a experimenta acea iubire ce 

nu pizmuiește. Lucrarea Sa regeneratoare poate face ca inima omului 

convertit să știe că indiferent ce au alții, ce sunt, ce cresc sau cumpără, 

nimic nu-i poate răni sufletul și se poate bucura de bucuria și succesul 

altora. 

Scripturile spun că sufletele lui David și al lui Ionatan erau 

"alipite" sau legate. Aceasta trebuie să se întâmple astăzi în cămin, în 

biserică, la locul de muncă și oriunde s-ar afla cel în cauză. Ionatan l-a 

iubit pe David ca pe un frate până la moarte, neconsiderându-l 

niciodată ca pe un rival sau dușman. Era pace și dragoste între ei pentru 

că au fost de acord cu aceasta. Aceasta este experiența nașterii din nou, 

care trebuie dorită și experimentată de toți cei care trăiesc la timpul 

sfârșitului. 

Dragă frate, soră și prieten, o astfel de experiență este posibilă 

doar atunci când cel în cauză este capabil să facă ceea ce a făcut 

Ionatan: Ionatan ... „A scos mantaua pe care o purta, ca s-o dea lui 

David, și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui.” 

1 Samuel 18:4. Gândește-te la aceasta: Trebuie să ne dăm hainele jos, 

care simbolizează gelozia, invidia, mândria, auto-îndreptățirea și 

dragostea de sine. Trebuie să fie date lui Isus ca El să poată vindeca 

fiecare rană și cicatrice. Dar aceasta nu e totul. Trebuie să-i dăm lui 
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Isus și armele noastre. Ionatan i-a dat lui David armele pe care le-ar fi 

putut folosi pentru a-l ucide pe David; i-a dat totul. El a renunțat la 

"accesoriile și comorile" sale și astfel a găsit libertatea de a iubi așa 

cum iubește Hristos. 

Astăzi, Domnul îți cere să-i dai hainele tale ca să poți fi îmbrăcat 

cu neprihănirea cerului. El cere, de asemenea, fiecărei persoane să 

predea armele de război și violență, armele de apărare umană cu care 

vrea să-și omoare fratele. Prin Duhul Sfânt, Isus vrea să vă dea o armă 

mai puternică, una ce nu poate fi găsită pe acest pământ, una care vă 

poate apăra de orice capcană a celui rău. Cu ea, puteți câștiga toate 

bătăliile și să fiți biruitori, așa cum a fost Hristos. Această armă este 

dragostea. "Dragostea nu pizmuiește.” Dragostea prin care Hristos a 

venit pe acest pământ și pe care a demonstrat-o, mai presus de toate 

când a murit pe crucea Calvarului, ne dă speranță și o viață nouă în El. 

Dragostea lui Dumnezeu în inimă este singura sursă de iubire care 

împlinește Legea pentru că dragostea Lui este împlinirea Legii. 

 

Numai Dumnezeu are soluția. 

Asaf, un om al lui Dumnezeu și compozitorul Psalmului 73, a 

explicat cum s-a simțit când era pe punctul de a merge pe calea greșită: 

„Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii! Căci 

mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi.” 

Psalmul 73:2,3. Această experiență îmi atrage atenția, deoarece, deși 

prezintă adevărata condiție a unei persoane, oferă și soluția. Dacă 

cineva a căzut într-o astfel de ispită sau chiar dacă este în situația de a 

fi "aproape" prins, Psalmistul scrie: „până ce am intrat în Sfântul Locaș 

al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.” 

Psalmii 73:17. 

Dragi tovarăși de credință, la sfârșitul anului 2019, este necesar 

ca noi, cu o inimă sinceră și cu o umilință profundă, să intrăm în 

Sanctuarul lui Dumnezeu. Numai acolo putem înțelege marea nevoie 

a neprihănirii lui Hristos. Cu o dragoste profundă, vă invit să intrați 

acolo pentru a avea o întâlnire personală, intimă cu Salvatorul, pentru 

că prin prezența Lui sufletul nostru poate fi eliberat de spiritul 

periculos, rău și distructiv al invidiei. Atunci picioarele noastre nu vor 

aluneca. 

Nu lăsați să treacă timpul pentru că acum este cel mai bun 

moment pentru a avea grijă de acest lucru. Nu așteptați ca alții să o 
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facă, ci spune, așa cum a făcut Asaf: „Cât pentru mine, fericirea mea 

este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul 

meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.” Psalmii 73:28. 

Dumnezeu vrea să-ți dea dragostea care nu pizmuiește. Deschide-ți 

inima ca El să-și poată ocupa locul de drept acolo. Atunci noul an va 

fi diferit. Va fi plin de dragoste adevărată astfel încât viața ta să 

exercite o influență înălțătoare asupra tuturor celor din jurul tău, iar ei 

vor slăvi pe Tatăl la vederea faptelor tale bune. Fie ca fiecare din noi 

să îndeplinească această misiune aici, pe acest pământ. Maranata!  

 

 

Amin! 
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Prelegerea 4 – Marți 10 decembrie 2019 
 

"NU SE COMPORTĂ NECUVIINCIOS” 
de Roland de La Paz, Filipine 

 

"Nu se poartă necuviincios..." 1 Corinteni 13:5. 

 

Dragostea 

„Dragostea" este unul dintre cele mai greșit interpretate cuvinte 

din lume. Auzim adesea cuvintele: "Te iubesc" spuse de oameni în 

diferite limbi și locuri din întreaga lume. Putem auzi această expresie 

de la copii, adolescenți, adulți și vârstnici. Cuplurile și îndrăgostiții își 

exprimă afecțiunea unul față de celălalt cu această frază. Alții o 

folosesc față de prietenii lor. 

În general, dragostea este definită într-un mod lumesc mai 

degrabă decât într-un sens spiritual. Luați în considerare cele trei tipuri 

de dragoste din limba greacă, eros (erotică), phileo (frățească) și agape 

(dragoste dumnezeiască). Oamenii tind să se concentreze pe tipul 

erotic al dragostei până când află de Dumnezeu și sunt convertiți. Ca 

urmași ai lui Hristos, trebuie să avem dragostea pe care Dumnezeu ne 

cere să o atingem, așa cum este scris: „Dragostea este îndelung 

răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea 

nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu 

caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de 

nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 

nădăjduiește totul, suferă totul.” 1 Corinteni 13:4-7. 

Creștinii sunt canale de binecuvântări, har, pace și dragoste în 

această lume. Fiecare dintre ei a primit diferite talente de la 

Dumnezeu; dar dacă o persoană nu dobândește dragostea cerească, 

aceste talente nu vor avea nici o valoare. Spiritul Profetic descrie tipul 

de iubire pe care cineva trebuie să o dezvolte și să o posede ca ucenic 

al lui Hristos. „Nu contează cât de strălucită îi este mărturisirea de 

credință, cel a cărui inimă nu este plină de iubire pentru Dumnezeu și 

pentru semenii săi nu este un adevărat ucenic al lui Hristos. 

 Chiar dacă el ar poseda o mare credință și ar avea până și puterea 

de a face minuni, totuși, fără iubire, credința lui ar fi fără valoare. El 

poate să dea pe față mare dărnicie; dar, dacă face acest lucru din alt 

motiv decât Acela al unei sincere iubiri, dacă și-ar da toate bunurile 
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sale pentru hrănirea săracilor, fapta lui nu l-ar recomanda bunăvoinței 

lui Dumnezeu. În zelul său, poate să sufere chiar și moartea de martir, 

totuși, dacă fapta sa nu este determinată de iubire, el va fi privit de 

Dumnezeu ca un entuziast amăgit sau un fățarnic ambițios." –Istoria 

Faptelor Apostolilor, pp. 318, 319. Dumnezeu se uită la inimă și vrea 

să fim motivați de dragoste și dorința de a servi. 

Decalogul se bazează pe dragostea față de Dumnezeu și față de 

semenii noștri. Această lege este o descoperire a voinței divine, o 

transcriere a caracterului divin și o reflectare a atributelor cerului. 

Dezvoltarea unei astfel de iubiri în viețile noastre creștine este cel mai 

vital element pentru mântuirea noastră deoarece trebuie să avem 

caractere ca a lui Isus. Isus Hristos este ascultător față de Tatăl și noi 

trebuie să fim ascultători față de El și poruncile Lui, așa cum spune 

Scriptura: "Dacă păziți poruncile Mele, veți rămânea în dragostea 

Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în 

dragostea Lui." Ioan 15:10. "Hristos este modelul nostru, exemplul 

perfect și Sfânt care ne-a fost dat să-l urmăm. Noi nu putem egala 

modelul, dar am putea imita și a ne aseamănă lui în de acord cu 

capacitatea noastră." -Review and Herald, February 5, 1895. 

 

Dragostea în viața de zi cu zi 

Dragostea care izvorăște din inimă se va manifesta în viața 

noastră de zi cu zi. Nu va obosi să facă bine, ci va continua să lucreze 

în mod constant și continuu pe măsură ce harul zilnic este primit de la 

Dumnezeu de învățăcelul supus al lui Hristos. Acesta nu face diferențe 

între persoane, ci mai degrabă este imparțial în a-i iubi pe toți oamenii 

și nu așteaptă nici o favoare în schimb. El va avea milă de toți și va 

căuta să-i salveze pe cei pierduți. Nu este egocentric și egoist. 

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfințitor asupra 

legăturilor noastre cu orice membru al familiei omenești. Aluatul 

adevărului nu va produce un spirit de rivalitate, nici ambiție și nici 

dorința de întâietate. Iubirea adevărată, de sus, nu este egoistă și nici 

schimbătoare. Ea nu va depinde de laudele omenești. Inima aceluia 

care primește harul lui Dumnezeu va fi plină până la refuz de iubire 

pentru Dumnezeu și pentru aceia pentru care a murit Domnul Hristos. 

În acesta eul nu se luptă pentru a-i fi recunoscută întâietatea. El nu 

iubește pe alții pentru că aceștia îl iubesc și-l simpatizează, pentru că 

îi apreciază meritele, ci pentru că aceștia sunt proprietatea Domnului 
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Hristos, cumpărați cu un preț. Iar dacă motivele, cuvintele sau 

acțiunile sale sunt înțelese greșit sau interpretate greșit, el nu se supără, 

ci își urmărește liniștit drumul său. El este blând și serios, având păreri 

umile despre sine, și totuși plin de nădejde, totdeauna încrezându-se în 

mila și iubirea lui Dumnezeu.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 101. 

Dragostea nu este niciodată pasivă, ci mai degrabă activă în toate 

activitățile sale. Ea va activa continuu până când va ajunge la înălțimea 

staturii plinătății lui Hristos. Ea țâșnește natural ca un râu ce curge și 

atinge inimile dincolo de sfera sa. 

„Iubirea nu poate fi trăită dacă nu este exercitată. Fiecare act 

motivat de iubire o dezvoltă și o intensifică. Când certurile și spiritul 

autoritar sunt aduse la tăcere, dragostea învinge. Ea nu urmărește 

profitul sau răsplata; cu toate acestea, Dumnezeu a prevăzut mari 

binecuvântări ca rezultat al fiecărei lucrări realizate din iubire. Natura 

ei este blândă și acțiunile ei sunt liniștite, și totuși este plină de forță și 

fermitate în hotărârea de a învinge cele mai mari rele. Ea se topește și 

se transformă în influența sa și va lua viețile păcătoșilor și le va 

influența inimile, atunci când toate celelalte mijloace s-au dovedit a fi 

fără succes.” –Minte, Caracter și Personalitate, vol. 1 p. 210. 

 

Dragostea nu-i dezonorează pe ceilalți. 

A dezonora pe cineva înseamnă a aduce dizgrație sau a-l face de 

rușine. Dragostea nu-i maltratează pe ceilalți din cauza diferenței de 

opinie, idei, origine, credință sau religie. Dragostea nu face de râs sau 

umilește o persoană. Dragostea nu se bucură de înjosirea cuiva sau de 

remarci defăimătoare despre el, dar în schimb apreciază calitățile 

nobile ale acestuia. Un creștin adevărat nu va dezonora niciodată o 

persoană, indiferent de castă, rasă, vârstă, sex, educație, profesie, 

afiliere religioasă, sărăcie sau avere pentru că Dumnezeu nu face 

diferență între persoane. 

Un creștin nobil nu va distruge reputația cuiva pentru a apare 

mai bun decât semenii săi și nu-l va dezonora pentru că el crede și 

înțelege că Dumnezeu este proprietarul fiecărei persoane. Asasinarea 

caracterului este dezlănțuită în lume și s-a strecurat și în biserică. Unii 

așa ziși creștini se ospătează cu zvonuri și bârfe. Ei se desfată să audă 

informații distructive despre oamenii din jurul lor. 

„Când ascultăm un reproș la adresa fratelui nostru, ne încărcăm 

cu acel reproș. La întrebarea: “Doamne, cine va locui în cortul Tău? 
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Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?”, psalmistul răspunde: “Cel ce 

umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul 

din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său 

și nu aruncă ocara asupra aproapelui său.”” – 5T, p. 58. 

Îmi amintesc un exemplu pe care profesorul meu l-a dat când 

eram în clasa a patra. Dacă distrugi reputația unei persoane și vrei să 

fii iertat, e ca și cum ai lua o pernă, te-ai duce la etajul patru al unei 

clădiri pe o stradă aglomerată, ai deschide perna și ai scutura tot 

conținutul pe fereastră. Apoi te duci jos pentru a culege tot conținutul 

pernei până când ai pus totul înapoi unde a fost înainte. Deoarece 

clădirea este pe un drum aglomerat unde trec autobuze, mașini și 

camioane și vântul poate fi puternic, va fi extrem de greu să culegem 

tot conținutul. Același lucru este adevărat în distrugerea reputației unei 

persoane. Este un păcat grav în fața Domnului, nu doar înaintea 

omului. Este practic ireversibil chiar dacă ne căim. Este un blestem 

atât pentru vorbitor cât și pentru ascultător. 

„Dragostea “nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu 

se mânie, nu se gândește la rău”. Iubirea asemenea iubirii lui Hristos 

așază clădirea cea mai frumoasă pe motivele și faptele altora. Dacă nu 

este de folos, credinciosul nu le dă în vileag greșelile; el nu ascultă cu 

sete rapoartele nefavorabile, ci mai de grabă caută să-și strângă în 

minte calitățile cele bune ale altora.” Istoria Faptelor Apostolilor, 319. 

Un creștin adevărat nu-l va dezonora pe Dumnezeu 

dezonorându-i pe alții. Trebuie să fie curtenitori, amabili, răbdători, 

arătând că blândețea lui Isus și Duhul Său ne conduc viața de zi cu zi, 

astfel încât lumina Lui să strălucească asupra tuturor oamenilor și 

numele Lui să fie glorificat. 

 

Respectul, o calitate creștină 

Respectul este o virtute pe care ar trebui să o cultive și să o 

posede creștinii. În familie, în biserică și în comunitatea în care trăim 

ar trebui să iasă în evidență și să fie deosebită. Trebuie să respectăm 

fiecare persoană: copiii, tinerii și bătrânii. Trebuie să ne respectăm 

semenii credincioși și conducătorii pe care Dumnezeu i-a uns. 

"Persoanele care au fost rânduite pentru anumite funcții de 

răspundere trebuie respectate. Noi nu ne așteptăm să găsim oameni 

care să fie desăvârșiți în toate domeniile. Ei caută desăvârșirea 

caracterului, însă și ei sunt limitați și predispuși greșelii. Cei care sunt 
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angajați în instituțiile noastre ar trebui să considere că este de datoria 

lor să păzească atât lucrarea, cât și pe lucrători de critica nedreaptă. Ei 

nu trebuie să accepte cu ușurință sau să rostească cuvinte de critică 

împotriva celor care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, căci, 

făcând astfel, Dumnezeu Însuși este batjocorit, iar lucrarea pe care o 

face prin aceste instrumente ale Sale poate fi mult împiedicată atunci 

când Dumnezeu spune: “Mergeți înainte”. 

„Este un mare păcat, și acesta există în poporul nostru în mare 

măsură, anume acela de a da frâu liber gândurilor, de a pune la îndoială 

și de a critica orice face altcineva, făcând munți din mușuroaie de 

cârtiță și gândind că propriile lor căi sunt drepte, în timp ce, dacă s-ar 

afla în situația fratelui respectiv, s-ar putea să facă doar pe jumătate 

cât face el. Pentru unii, este tot atât de natural să găsească greșeli la 

ceea ce face altcineva pe cât este de natural să, respire. Ei și-au format 

obiceiul de a critica pe alții, când ei înșiși ar trebui să fie trași la 

răspundere în mod serios, iar vorbele lor rele și sentimentele lor grele 

și răutăcioase să fie arse din sufletele lor de către focul mistuitor al 

dragostei lui Dumnezeu.” –Sfaturi pentru Sănătate, p. 297. 

 

Respectă-ți colegii 

Isus a spus: „Eu sunt Păstorul cel Bun," iar noi suntem 

subpăstorii Lui, colegii Săi de muncă. Suntem proprietatea lui 

Dumnezeu și trebuie să-L respectăm pe El și tot ce deține El. Respectul 

aduce respect. Regula de aur se aplică și în fiecare aspect al ființei 

noastre. 

„O persoană care își îngăduie orice măsură de suspiciune sau 

critică față de colegii săi de muncă în timp ce el însuși nu mustră pe 

cei care se plâng, dar nici nu discută cu credincioșie problema 

respectivă de față cu cel condamnat, face lucrarea vrăjmașului. El nu 

face altceva decât să toarne apă peste semințele discordiei și certurilor, 

a căror roadă o va culege în ziua lui Dumnezeu.” –Sfaturi pentru 

Sănătate, p. 297. 

"Lui Dumnezeu nu-i place ca servii Săi să cenzureze, să critice 

și să se condamne unii pe alții. El le-a dat o muncă specială, aceea de 

a apăra adevărul. Ei sunt slujitorii Săi și toți ar trebui să-i respecte și 

să se respecte unii pe alții. În armată, ofițerilor li se cere să-și respecte 

colegii ofițeri, iar soldații vor învăța curând lecția. Când conducătorii 

poporului din războiul creștin sunt buni și blânzi, când manifestă o 
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dragoste specială și grijă față de colaboratorii lor, ei îi învață pe alții 

să facă același lucru. 

"Reputația unui coleg de muncă trebuie să fie păzită cu sfințenie. 

Dacă cineva vede defectele altuia, el nu trebuie să le mărească înaintea 

altora și să le amplifice ca păcate cumplite. Ele pot fi erori de judecată 

pentru care Dumnezeu le va da har divin ca să le biruie. Dacă El ar fi 

considerat că îngerii, care sunt perfecți, ar fi făcut lucrarea pentru rasa 

decăzută mai bine decât oamenii, El le-ar fi dat-o lor să o facă. Dar în 

loc, El a trimis ajutorul necesar prin muritorii săraci, slabi și greșiți, 

care, având slăbiciuni ca și semenii lor, sunt mai bine pregătiți să-i 

ajute." -Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 

Adventists, p. 120. 

"Un om care dorește să-și păstreze respectul de sine și 

demnitatea proprie trebuie să fie atent să nu sacrifice respectul și 

demnitatea altora." -Manuscript Releases, vol. 20, p. 186. 

 

Curtoazia / amabilitatea 

O calitate proeminentă în viața lui Isus Hristos a fost curtoazia. 

El a fost amabil chiar și în vremuri de încercări dure și ispite din 

copilărie până la maturitate. Trebuie să dezvoltăm această calitate cu 

ajutorul Duhului Sfânt dacă vrem să fim împreună cu Creatorul nostru 

în viața de apoi. 

„Aceia care pretind că sunt urmași ai lui Hristos, dar sunt în 

același timp aspri, lipsiți de bunătate și necurtenitori în cuvinte și 

comportament, nu au învățat nimic de la Isus. Un om care tună și 

fulgeră dorește să stăpânească, înăbușindu-i pe toți în jur, unul care 

caută necontenit greșeli nu este un creștin; căci a fi creștin înseamnă a 

fi ca Hristos. Comportamentul unor așa-ziși creștini este atât de lipsit 

de bunătate și curtoazie, încât în loc să fie vorbiți de bine, ei sunt 

vorbiți de rău. Sinceritatea lor nu poate fi pusă la îndoială; 

corectitudinea lor nu poate fi discutată, însă 

sinceritatea și corectitudinea nu pot ține locul bunătății și curtoaziei.... 

„Biblia ne cere în mod imperios să fim curtenitori; și ea ne 

prezintă multe ilustrații ale unui spirit lipsit de egoism, ale harului 

blândeții, ale unui comportament atrăgător care caracterizează 

adevărata politețe. Acestea sunt doar reflecții ale caracterului lui 

Hristos.... 
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“Creștinismul va face ca un bărbat să fie un gentleman. Hristos 

a fost curtenitor și amabil chiar și față de persecutorii Lui, iar 

adevărații Săi urmași vor manifesta aceeași atitudine.” –Căminul 

Adventist, pp. 427, 425. 

"Trebuie să învățăm să fim loiali unul altuia, să fim credincioși 

în apărarea fraților noștri. Uită-te la defectele tale. Ar fi mai bine să 

descoperi una din greșelile tale decât zece ale fratelui tău. Amintește-ți 

că Hristos S-a rugat pentru ei, frații Săi, ca toți să fie una cum El este 

una cu Tatăl. Solicitați la maximum puterilor voastre să fie în armonie 

cu frații voștri în măsura principiilor lui Hristos, așa cum El este una 

cu Tatăl. 

„...iubind ca frații, miloși, smeriți.” 1 Petru 3:8. Adevărata 

valoare morală nu caută să aibă un loc pentru sine prin gândire 

răuvoitoare și vorbire de rău, prin înjosirea meritelor altora. Toată 

invidia, toată gelozia, toată vorbirea de rău și toată necredința, trebuie 

dată la o parte de copiii lui Dumnezeu." -In Heavenly Places, p. 178. 

 

Iubiți-vă unii pe alții 

Biserica rămășiței lui Dumnezeu va fi compusă din oameni 

iubitori. Lumea îi va cunoaște pentru că ei descoperă dragostea în viața 

de zi cu zi, iar această iubire va fi cea mai proeminentă caracteristică 

a adevăraților urmași ai lui Dumnezeu. Deci, trebuie să ne iubim unii 

pe alții așa cum ne-a poruncit Dumnezeu: "să credem în Numele Fiului 

Său Isus Hristos și să ne iubim unii pe alții" și "vestirea pe care ați 

auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alții;” 1 Ioan 

3:23,11. „Domnul Hristos este exemplul nostru. El a căutat să facă 

binele. El a trăit pentru a-i binecuvânta pe alții. Toate acțiunile Sale au 

fost înfrumusețate și înnobilate de iubire.” –Minte, Caracter și 

Personalitate, vol. 1 p. 207. 

„Creștinismul înseamnă a avea sentimentele cele mai duioase 

unii față de alții. Domnul Hristos trebuie să primească dragostea 

supremă din partea făpturilor pe care le-a creat. El cere, de asemenea, 

ca omul să cultive un respect sfânt față de semenii lui. Fiecare suflet 

mântuit va fi mântuit prin dragostea care începe odată cu Dumnezeu. 

Adevărata convertire înseamnă o schimbare de la egoism la dragostea 

sfințită manifestată față de Dumnezeu și unul față de celălalt.”-Solii 

alese, vol. 1, pp. 114, 115 (1901). 
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„Un creștin bun și amabil este argumentul cel mai puternic ce 

poate fi adus în favoarea Evangheliei.”—Divina Vindecare, p. 470 

(1905). 

„Iubirea trebuie să se afle în inimă. Motivațiile unui creștin 

desăvârșit sunt izvorâte dintr-o iubire profundă față de Domnul lui.”-

Slujitorii Evangheliei, p. 123 (1915). 

„Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu nu pot manifesta mânie sau 

invidie. Când principiul ceresc al iubirii veșnice umple inima, 

dragostea se va revărsa asupra altora.” –Minte, Caracter și 

Personalitate, vol. 1 p. 209. 

„Dacă Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima, trebuie să-i iubim 

și pe copiii Lui. Această iubire este Spiritul lui Dumnezeu. Ea este 

podoaba cerească, aceea care dă sufletului adevărata noblețe și 

demnitate și face ca viața noastră să se asemene cu cea a Domnului. 

Nu are importanță cât de multe calități putem avea, cât de onorabili și 

de distinși ne putem considera pe noi înșine; dacă sufletul nu este 

botezat cu darul ceresc al iubirii de Dumnezeu și unul față de altul, 

suntem deficitari față de adevărata bunătate și nedestoinici pentru cer, 

unde totul este iubire și unitate.” 4T, pp. 223, 224 (1876). 

„Iubirea, ridicându-se mai presus de sfera pasiunilor și 

impulsurilor, devine spirituală și se face cunoscută în cuvinte și fapte. 

Un creștin trebuie să aibă o bunătate și o iubire sfințite, în care nu 

există nerăbdare și nervozitate; manierele necioplite, aspre trebuie să 

fie înmuiate, netezite prin harul Domnului Hristos.” -5T, p. 335 

(1885). 

„Cerul ia notă de acela care poartă cu el o atmosferă a păcii și 

iubirii. Unul ca acesta își va primi răsplata. El va sta în ziua cea mare 

a Domnului.” Înalta noastră Chemare, p. 234. 

 

Un Apel 

”Calitatea de membru al bisericii nu garantează mântuirea. 

Trebuie să rămânem în Hristos și dragostea Lui trebuie să rămână în 

noi. În fiecare zi trebuie să avansăm în formarea unui caracter 

simetric.... După cum Dumnezeu este perfect, tot așa ni se cere și nouă 

să fim perfecți.” -Slujitorii Evangheliei, pp. 446, 447. 

Hristos a venit în această lume pentru a dezvălui dragostea lui 

Dumnezeu. Urmașii Lui trebuie să continue munca pe care a început-o 

El. Să ne străduim să ne ajutăm și să ne întărim unii pe alții. Căutând 
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binele celorlalți este modul în care poate fi găsită adevărata fericire. 

Omul nu lucrează împotriva propriului său interes iubindu-l pe 

Dumnezeu și pe semenii săi. 

„Cu cât el are un suflet mai lipsit de egoism, cu atât este mai 

fericit, fiindcă împlinește scopul lui Dumnezeu pentru el. Suflarea lui 

Dumnezeu îl pătrunde, umplându-l de bucurie. El știe că viața este un 

dar sfânt, valoros, ce i-a fost încredințat de Dumnezeu pentru a-l 

întrebuința în slujirea altora.” - Sfaturi despre isprăvnicie, p. 24,25. 

Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mințile cu adevăratul 

sens al dragostei, așa cum o exprimă Scriptura în întâia scrisoare a lui 

Pavel către Corinteni și să ne bucurăm că dragostea "nu se poartă 

necuviincios.” Mă rog ca această Săptămână de Rugăciune să fie o 

binecuvântare pentru toți credincioșii din întreaga lume. Să continuăm 

în credință, pentru că ne apropiem rapid de sfârșitul istoriei pământului 

și ne apropiem de casa pe care Dumnezeu a promis-o tuturor celor care 

sunt credincioși, ascultători și iubitori.  

 

 

 

Amin. 
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Prelegerea 5 - Miercuri 11 decembrie 2019 
 

 "NU CAUTĂ FOLOSUL SĂU” 
de Idel Suarez, Jr., U.S.A. 

 

Dragostea „nu caută folosul său...” 1 Corinteni 13:5. 

 

Problema egoismului 

Robert Diller a fost vecinul lui Abraham Lincoln în Springfield, 

Illinois, înainte ca acesta din urmă să devină președintele Statelor 

Unite. Într-o zi, dl. Diller l-a văzut pe dl. Lincoln mergând cu cei doi 

fii ai săi, care plângeau și strigau tare. Dl. Diller l-a întrebat: "Dl. 

Lincoln, ce s-a întâmplat cu băieții?” 

Lincoln a răspuns: "E aceeași problemă ca a întregii lumi.” Apoi 

a adăugat: "Am trei nuci și fiecare dintre băieții mei vrea două!" 1. 

Ce este în neregulă cu lumea? Pur și simplu, egoismul. Fiecare 

își caută propria voință, indiferent de nevoia și preocuparea altora. 

Marele reformator German, Dr. Martin Luther, a recunoscut 

pericolul egoismului gravat chiar în măduva fiecărei ființe umane. El 

a spus: "Mi-e mai frică de inima mea decât de papă și de toți cardinalii 

lui. Am în mine pe marele papă: EUL." 2. 

Este EUL marele papă al vieții tale? Egoismul face parte din 

ființa umană păcătoasă. Unul dintre primele două cuvinte pe care 

copiii le învață scoate în evidență dorința lor arogantă de a-și satisface 

eul. Primul cuvânt este "nu", iar celălalt cuvânt este "al meu.” Dacă o 

fetiță vede ceva ce-i place, spune "E al meu.” Dacă poate ajunge și 

prinde, ea spune: "Este a mea.” Dacă îi place, spune: "E al meu.” Dacă 

un alt copil o are, atunci din nou ea spune, "Este a mea.” Din păcate, 

mulți nu se maturizează din această înclinație. Ei cresc doar pentru a-și 

îndeplini crezul ego-ului.  

 

Știi crezul eului? Iată-l: 

• "Gândește-te la tine însuți, 

• "Vorbește despre tine, 

• "Folosește cuvântul "EU" cât mai des posibil, 

• "Caută să fii apreciat și lăudat, 

• "Insistă asupra propriilor drepturi, 

• "Nu ierta niciodată criticile, 
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• "Pretinde aprobarea opiniilor tale despre tot, 

• "Caută-ți propria voință mereu, 

• "Fă cât mai puțin posibil pentru alții. 

• „Pur și simplu, fii egoist." 3. 

 

În mod ironic, prima persoană învățată în gramatica oricărei 

limbi este întotdeauna "EU.” A doua persoană ești ”TU.” A treia 

persoană este "EL.” 

Egoismul înseamnă să nu ții seama de alții și să fi "preocupat de 

propriul profit, de propria plăcere" sau interes. 4. Este opusul a fi 

altruist sau neegoist, care are ca rădăcină disprețul de sine și interesul 

pentru bunăstarea altora. 

„Păcatul care este îngăduit în cea mai mare măsură, care ne 

separă de Dumnezeu și produce atât de multe boli spirituale 

contagioase, este egoismul." 5. „Egoismul și spiritul lumesc nu se 

potrivesc cu caracterul creștin.” Nu e posibil să fii egoist și în același 

timp asemenea lui Hristos. 6. 

Egoismul este un păcat. Este o încălcare a celei de-a zecea 

porunci. Aceasta își urmează propria voință, fără vreo preocupare 

pentru bunăstarea altora, ci doar pentru a-și satisface dorințele, 

pasiunile și instinctele determinate de pofta păcătoasă a omului cel 

vechi. Persoana egoistă calcă drepturile altora pentru a-și înălța eul său 

cu orice preț. 

De asemenea, cred că egoismul stă la rădăcina multor tulburări 

mentale care ne afectează lumea de astăzi, cauza nemulțumirii 

conjugale și vinovatul în probleme interpersonale. Cel puțin două 

dintre criteriile de diagnostic utilizate pentru a evalua "tulburarea de 

personalitate narcisistă" sunt legate de egoism: 

1. "Profită de alții pentru a-și atinge scopul;” 

2. „Lipsa empatiei", adică, acești oameni nu sunt dispuși „să 

recunoască sau să se identifice cu sentimentele și nevoile 

altora." 7. 

Cei care sunt egoiști încontinuu, conștient sau inconștient "își 

caută propria lor" voință, interes, dorință și scop. Astfel, se pare că 

există două tipuri de oameni pe pământ: cei "care se gândesc continuu 

la propriile lor drepturi și cei care se gândesc continuu la îndatoririle 

lor; cei care insistă întotdeauna asupra privilegiilor lor și cei care își 

amintesc întotdeauna responsabilitățile lor; cei care se gândesc 



36 

întotdeauna la ceea ce le datorează viața și cei care nu uită niciodată 

ceea ce datorează vieții." 8. Din care categorie ești tu? 

 

O limbă și un crez nou 

Apostolul Pavel, scriind neamurilor convertite din Corint, 

cunoștea luptele lor lăuntrice cu egoismul. Ei se dădeau în judecată la 

tribunale. Comiteau incest. Vorbeau limbi păsărești ca să se dea mare. 

Ei împărțeau biserica formând grupuri diferite ca fiind urmași ai lui 

Apolo, Chifa sau Pavel. Deci, Pavel, în cel puțin trei locuri din 

scrisoarea sa, subliniază că un creștin nu trebuie să-și caute propriul 

interes în detrimentul altora. 

„Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul 

altuia.” 1 Corinteni 10:24. Aceasta a fost o idee nouă pentru greci. Ei 

erau învățați din copilărie să facă profit cu orice preț, chiar dacă 

aceasta însemna lipsă de onestitate în afacerile comerciale. Pavel a 

încercat să-i învețe o nouă "cale nespus mai bună." 1 Corinteni 12:31. 

Ce căutăm? Isus i-a întrebat pe cei doi discipoli care îl urmăreau: 

"Ce căutați?” Ioan 1: 38. Cei neconvertiți caută plăcere, prieteni, 

comoditate, confort, faimă, bogăție și onoare. Dar noi, asemenea 

grecilor care au venit la Hristos, trebuie să spunem: "Am vrea să-l 

vedem pe Isus.” Ioan 12:21. În același fel, lumea vrea să-l vadă pe Isus 

în tine. Aceasta a vrut Pavel să-i învețe pe prietenii lui corinteni și pe 

ceilalți credincioși. El a vrut ca ei să urmeze dragostea lui Isus. „Dacă 

nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! 

„Maranata!” (Domnul nostru vine!).” 1 Corinteni 16:22. 

La nivel practic, creștinii iubitori, altruiști își amintesc de alții 

în rugăciunile lor. Se roagă pentru nevoile, convertirea și bunăstarea 

lor. Creștinii iubitori, altruiști îl laudă pe Dumnezeu, nu pe sine. În 

alegerile din biserică, ei votează nu pentru ei înșiși, ci pentru alții. Cu 

fondurile lor, ei contribuie la nevoile altora, nu doar pentru a se 

întreține singuri. 

Deoarece repetiția este mama înțelepciunii, Pavel a repetat 

principiul de a "nu căuta folosul său," ci de a da o dovadă creștină 

puternică în a face acest lucru. El a menționat comportamentul său ca 

un exemplu și motivul pentru aceasta: salvarea sufletelor. 

„După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, 

căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți.” 

1 Corinteni 10:33. 
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În limbajul iubirii, Pavel a definit dragostea ca fiind cea mai 

mare dintre toate virtuțile creștine. 1 Corinteni 13:13. Interesant, el a 

citat mai multe comportamente negative pentru a ilustra ceea ce un 

creștin iubitor nu ar face. El nu era egoist, spunând că "nu caută folosul 

său." 1 Corinteni 13:5. Noua Versiune Internațională în engleză scrie: 

"nu se îngrijește de sine." 9. Cu toate acestea, probabil, cea mai clară 

traducere în engleză pentru această frază este în versiunea Standard 

Revizuită, care afirmă: "Dragostea nu insistă pe propria cale." 10. 

Aceasta înseamnă că este greșit a căuta propria dezvoltare? Este 

greșit a căuta un loc de muncă, a căuta o educație sau dezvoltarea unei 

afaceri? E greșit a căuta un partener pentru căsătorie? Nu. 

John Calvin, marele reformator francez al secolului al XVI-lea, 

a clarificat sensul "nu căuta folosul său.” El a scris: „Dacă ne gândim 

la noi înșine ca să-i neglijăm pe alții sau dacă dorința propriului nostru 

avantaj ne îndepărtează de grija de alții, atunci suntem vinovați de a 

căuta folosul nostru înșine." 11. 

Calvin credea asta, lăsat singur, egoismul răsare în mod natural. 

„Suntem predispuși în mod natural să avem dragoste și grijă de noi 

înșine și să căutăm propriul avantaj." 12. Este contrar naturii umane a 

”nu căuta propriul beneficiu.” Dar, când Dumnezeu implantează 

dragostea Lui divină în noi, atunci "ne îngrijorăm pentru vecinii noștri 

și bunăstarea lor." 13. 

De ce e greșit a căuta doar propriul beneficiu? Pentru că 

Dumnezeu ne-a poruncit să fim păzitorii fratelui nostru. De fapt, el nu 

va turna Ploaia Târzie până când poporul Său nu învață să se preocupe 

cu iubire de alții în locul preocupării egoiste pentru sine și familia sa. 

Fără un caracter asemănător lui Hristos, este imposibil a primi ultima 

revărsare a Spiritului lui Dumnezeu. 

„Dumnezeu nu poate revărsa Duhul Său atunci când egoismul 

și îngăduința de sine sunt atât de evidente. Când omul este dominat de 

acest spirit, atitudinea lui se poate rezuma prin cuvintele lui Cain: 

“Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 14. 

"Gheața care leagă sufletele înghețate de egoism trebuie topită, 

astfel încât fiecare frate să-și dea seama că este păzitorul fratelui său... 

Atunci cei care pretind a fi urmașii lui Hristos îi vor ajuta pe alții în 

formarea unui caracter asemănător lui Hristos... Dragostea lui 

Dumnezeu în inimă va topi barierele de rasă și castă și va înlătura 

obstacolele cu care oamenii i-au îndepărtat pe alții de adevărul așa cum 
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este în Isus... Acesta îi va conduce să-i ajute pe cei în suferință și le va 

permite să fie păstori credincioși care merg în pustie să-i caute și să-i 

salveze pe cei pierduți, să aducă înapoi oile și mieii care sunt pe 

moarte." 15. 

 

O viață altruistă 

"Dragostea adevărată este întotdeauna altruistă. Cât de ușor de 

spus, cât de greu de împlinit." 16 Chiar și Platon, un filozof vegetarian 

grec al antichității, a învățat că toate virtuțile bune sunt exemplificate 

în Dumnezeu și că acestea pot fi imitate de urmașii Săi. 

„Ia în considerare mai întâi că Dumnezeu... se oferă tuturor ca 

un model al oricărei desăvârșiri, făcând astfel ca virtutea umană... să 

fie accesibilă tuturor celor care îl pot urma pe Dumnezeu." 17. 

Platon vorbea despre virtuțile umane, dar Pavel a înălțat virtuțile 

divine. Dragostea este cea mai mare dintre toate virtuțile divine. 

1 Corinteni 13:13. Ea nu face parte în mod natural din sufletul uman, 

ci trebuie să fie implantată prin harul lui Dumnezeu și prin acțiunile 

Duhului Său. 

Semințele dragostei se găsesc în Evanghelia lui Isus, pe care 

Pavel a repetat-o. Aceste semințe trebuie plantate în inima umană și 

depind de soarele și ploaia de sus. 18. Fără intervenția divină, dragostea 

adevărată, altruistă nu poate înflori sau evita ofilirea. Grădina trebuie 

împrejmuită de Legea lui Dumnezeu, iar buruienile trupului trebuie 

dezrădăcinate. Grădina are nevoie de îngrijire continuă de jos, de noi, 

și de sus, de Dumnezeu. Dragostea nu este o sămânță care va înflori, 

se va dezvolta și îngriji singură. Nu. La fel ca la început cu Adam 

(Geneza 2:15) și noi trebuie să fim grădinarii spirituali ai inimii. Isus, 

al doilea Adam, s-a ridicat ca grădinar (Ioan 20:15), nu doar din 

mormântul lui Iosif, ci și din fiecare inimă care pledează pentru 

semințele iubirii. Doar atunci când Hristos se naște în noi, adevărata 

plantă a dragostei poate răsări. Este nevoie de o îngrijire specială din 

partea lui Dumnezeu și din partea noastră prin Harul Său. 

Dacă credem că Isus este Domnul și Dumnezeul nostru, Îi vom 

imita exemplul și vom permite ca sămânța iubirii să se dezvolte în noi 

pe măsură ce devenim păzitorii fratelui nostru. Vom trăi vieți pline de 

altruism, sacrificiu de sine și auto-control. Nu vom evita 

inconvenientele și disconfortul care însoțesc împărtășirea iubirii lui 

Dumnezeu cu alții. "A iubi înseamnă a fi vulnerabil. Iubește totul și 
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inima îți va fi cu siguranță rănită și, probabil, frântă." 19. Totuși, este 

mai bine să iubești decât să nu iubești deloc. Este mai bine să fii 

vulnerabil în iubire, știind că sufletele vor fi atinse, Isus va fi slăvit și 

noi ne vom apropia de veșnicie. 

"Din nefericire, bisericile noastre sunt sărăcite de spiritualitate. 

Ele au o teorie corectă a adevărului și, mulțumite cu aceasta, și-au 

îngăduit un spirit de mândrie și înălțare de sine în timp ce le lipsește 

foarte mult puterea evlaviei. Aceste biserici trebuie trezite... Religia 

noastră cere tăgăduire de sine, sacrificiu de sine la fiecare pas. Isus a 

coborât din cer să ne învețe cum să trăim; și în timp ce era pe pământ 

a căutat să facă bine. Adevărații reprezentanți ai lui Hristos lucrează 

pentru binele altora. Lor le place să facă să înainteze cauza lui 

Dumnezeu atât în cămin, cât și în afara lui. Ei sunt văzuți și auziți și 

influența lor este simțită la întâlnirea de rugăciune. Ei încearcă să 

asigure locul slujitorului ale cărui lucrări nu le pot avea. Ei nu caută să 

se înalțe pe sine sau să primească credit pentru că face o mare lucrare, 

ci muncesc cu umilință, cu blândețe, cu credință, făcând mici 

comisioane sau făcând o lucrare mai mare, dacă este necesar, pentru 

că Hristos a făcut atât de mult pentru ei." 20. 

"Trebuie să ne păzim de dragostea de sine care ne va conduce a 

neglija să dăm ascultare instrucțiunilor importante pe care ni le-a dat 

Hristos. Aceste lecții ar trebui să fie atât de bine înmagazinate în 

mintea noastră încât să ne gândim cum apar cuvintele și acțiunile 

noastre înaintea celor care le privesc. Ar trebui să cultivăm constant 

curtoazie creștină, care ne va împiedica să neglijăm ceea ce datorăm 

celorlalți... Dacă toți cei care pretind a crede adevărul ar practica 

învățăturile lui Isus de a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine, ar 

exista o mișcare înainte și în sus a celor credincioși. Trebuie să iubim 

sufletele pentru care a murit Salvatorul, cu dragostea pură altruistă pe 

care a manifestat-o când a devenit sacrificiul nostru." 21. 

"Conducătorii de familii să se uite la viața lor de acasă. Este 

această dragoste demonstrată în cercul familiei? Examinează-te mai 

profund: în relațiile tale cu frații din biserică găsești nechibzuință, 

egoism sau chiar necinste? Asigurați-vă că vă examinați și dovediți ce 

a îndrumat Pavel: ”Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință!" 

În lumina Cuvântului lui Dumnezeu, căutați cu atenție dacă aveți cu 

adevărat dragostea lui Dumnezeu în inimă." 22. 
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Sundar Singh nu a fost egoist 

Ni se spune o poveste despre un indian convertit numit Sundar 

Singh. Călătorea cu un tovarăș tibetan într-o zi foarte rece. Zăpada 

cădea și amândoi erau aproape înghețați și adormiți. Dintr-o dată, când 

se apropiau de o prăpastie, au văzut în depărtare un om care a alunecat 

peste margine, căzut și era aproape mort. Sundar a propus să participe 

amândoi la transportul rănitului în siguranță, dar Tibetanul a refuzat, 

susținând că ei trebuie să se salveze întâi. Tibetanul a continuat singur. 

Sundar nu și-a căutat propriul interes ca Tibetanul. 

Cu mare greutate, Sundar a reușit să-l scoată pe muribund și să 

îl ia în spate. El s-a luptat să meargă mai departe timp de câteva ore. 

Surprinzător, a dat peste un alt om în zăpadă care era mort înghețat. 

Era corpul tovarășului său tibetan. Sundar a continuat și în timp ce 

mergea prin zăpadă, trupul omului pe care îl căra s-a încălzit de 

propriul său trup încălzit și el prin efort. În sfârșit, au ajuns într-un sat, 

unde au fost primiți într-o casă. Amândoi au supraviețuit. Atunci a 

înțeles Sundar cuvintele lui Isus. 23. „Căci oricine va vrea să-și scape 

viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din 

pricina Evangheliei o va mântui.” Marcu 8:35. Sundar nu și-a căutat 

propriul interes, ci interesul omului rănit. Nu a făcut Isus la fel? Pe 

parcursul noului an 2020 "îți vei căuta propriul tău interes"? 

În Optometrie, o vedere de 20 / 20 este considerată o vedere 

bună. Prin urmare, doresc să vezi misiunea iubirii pe care Domnul vrea 

să ți-o îndeplinești în anul 20 - 20 (2020). Mă rog să ai acea iubire 

cerească, altruistă care vede prin credință și "nu își caută propriul său 

interes.” Amin.  
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Prelegerea 6 – Vineri 13 decembrie 2019 
 

"SE BUCURĂ DE ADEVĂR” 
de Francesco D. Caputo, Italia 

 
„Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr" 1 Corinteni 13:6. 

 

Dragii mei frați, surori și prieteni în această Prelegere sunt 

încântat să împărtășesc o analiză a ceea ce a scris apostolul Pavel în 

1 Corinteni 13:6. Acest capitol subliniază importanța iubirii în viața 

credinciosului. Aceasta nu este dragostea care este cunoscută în mod 

obișnuit și există în această lume, ci dragostea sublimă, cerească care 

vine de la Dumnezeu. Dragostea umană este falsă și egoistă, stimulând 

emoțiile și generând un tip de fericire ca rezultat al fiecărei acțiuni. 

Adică, oamenii cred în general că tot ceea ce fac ar trebui să le aducă 

fericire, bogăție și satisfacție în detrimentul altora. În solia Sa 

profetică, Isus a spus: „Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea 

celor mai mulți se va răci.” Matei 24:12. În întreaga lume se poate 

vedea această lipsă de dragoste peste tot, ca rezultat al creșterii și 

abundenței nelegiuirii. Chiar și în așa-zisele biserici creștine, este 

prezent acest fenomen; de asemenea, comunitatea noastră nu este 

liberă de probleme și greutăți datorită lipsei acestei iubiri adevărate, 

autentice care se găsește în Isus. 

Acum să analizăm textul acestui verset: "Nu se bucură de 

nelegiuire, ci se bucură de adevăr.” Nelegiuirea se opune lui 

Dumnezeu și legii Sale sfinte. Dar "Dumnezeu este adevărat," 

(BTF/nt.tr.) și Legea Lui este "sfântă, dreaptă și bună.” Ioan 3:33; 

Romani 7:12. Când cineva se bucură de nedreptate, înseamnă că 

iubește păcatul, se bucură de el și caută să facă planuri nedrepte pentru 

a face rău altora. Persoana neconvertită face acest lucru, pentru că face 

parte din ADN-ul său, pentru că "toate faptele noastre bune sunt ca o 

haină mânjită” Isaia 64:4-6. 

Am putea spune, așa cum spun unii: "Nu sunt nedrept și nu-mi 

place sau nu mă bucur de nelegiuire.” Dar e adevărat? Chiar așa e? 

Ne putem compara viețile cu Lumina Cuvântului lui Dumnezeu, 

în special 1 Ioan 1:5-10: „Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care 

v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. 

Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și 
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nu trăim adevărul. Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși 

este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, 

Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne 

înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, 

El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice 

nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și 

Cuvântul Lui nu este în noi.” 

În conformitate cu aceste versete, cred că fiecare dintre noi 

trebuie să facă o călătorie spirituală pe calea sfințirii pentru a ne birui 

slăbiciunea, nedreptatea și nelegiuirea noastră "prin sângele Mielului.” 

Apocalipsa 12:11. 

 

Ham și Noe 

Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă pilde ale oamenilor care 

s-au bucurat de nedreptatea și de păcatul altora. Unul chiar a râs de 

păcatul tatălui său, devenind un predicator și pârâtor al fărădelegii 

propriului său părinte. Mă refer la Ham, al treilea fiu al lui Noe. 

Moise a relatat un episod din viața patriarhului Noe: „Noe a 

început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat 

și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut 

goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Atunci, Sem 

și Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea și 

au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă fețele le erau întoarse înapoi, 

n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și 

a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Și a zis: „Blestemat să fie 

Canaan! Să fie robul robilor fraților lui!” El a mai zis: „Binecuvântat 

să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, Și Canaan să fie robul lui! Geneza 

9:20-26. 

Acest incident este foarte trist în viața lui Ham pentru că el nu a 

acoperit goliciunea tatălui său! De asemenea, el a mers și a spus fraților 

săi ceea ce s-a întâmplat. Această faptă l-a determinat pe Dumnezeu 

să-l blesteme pe Ham și pe toți urmașii săi. Mai erau și alte lucruri pe 

care Ham le-ar fi putut face; el nu trebuia să privească goliciunea 

tatălui său. El ar fi putut să-l acopere cu o haină, așa cum au făcut frații 

săi mai târziu și să nu fi spus altora despre această chestiune. Păcatul 

lui Noe a fost grav, dar cel al lui Ham a fost și mai grav, pentru că în 

timp ce tatăl său era beat și sub influența alcoolului, Ham a acționat 

într-un mod care arăta că îi plăcea în nelegiuire. A cincea poruncă ne 
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învață clar că trebuie să ne onorăm și să ne iubim părinții, dar, din 

păcate, Ham nu a acordat atenție acestui principiu și promisiunii 

asociate acestuia și a comis o nelegiuire. 

Spiritul Profetic explică acest precept divin: „Părinții sunt 

îndreptățiți astfel la o dragoste și un respect cum nu este dat nimănui 

altcuiva să aibă. Dumnezeu Însuși, care a așezat asupra lor o 

responsabilitate pentru sufletele încredințate grijii lor, a poruncit ca, în 

anii de la început ai vieții, părinții să țină locul lui Dumnezeu pentru 

copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptățită a părinților 

săi respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere din 

partea copiilor nu numai să dea respect, supunere și ascultare părinților 

lor, ci de asemenea să le dea dragostea și amabilitatea lor, să le ușureze 

poverile, să le apere prestigiul, să-i ajute și să-i mângâie la bătrânețe. 

Ea încurajează respectul față de slujitorii lui Dumnezeu și față de 

conducători și de toți aceia cărora Dumnezeu le-a dat să aibă autoritate. 

“Aceasta”, spune apostolul, “este cea dintâi poruncă însoțită de 

o făgăduință”. Efeseni 6:2. Pentru Israel, care aștepta să intre în curând 

în Canaan, celui ascultător îi era dată făgăduința că va avea o viață 

lungă în țara aceea bună; dar ea avea o însemnătate mult mai largă, 

cuprinzând tot Israelul lui Dumnezeu, făgăduind viața veșnică pe 

pământ, atunci când acesta va fi eliberat de blestemul păcatului.” –

Patriarhi și Profeți, p. 308. 

Noe a săvârșit acest păcat într-un moment de slăbiciune, iar Ham 

ar fi trebuit să-l ascundă, dar nu a făcut-o. De câte ori, dragii mei frați 

și prieteni, comitem acte similare de nelegiuire? Cât de des disprețuim 

și amplificăm greșelile și slăbiciunile părinților noștri? Cât de des 

raportăm și răspândim păcatele pastorilor și ale membrilor? De câte 

ori critică oamenii munca slujbașilor? Dacă nu va avea loc o schimbare 

profundă și o renaștere spirituală în noi, ce blestem va cădea asupra 

copiilor noștri? Ham l-a determinat pe Dumnezeu să pronunțe un 

blestem asupra urmașilor săi, iar ei trebuiau să fie robii lui Sem. 

Geneza 9:26. 

 

Copiii lui Eli 

Dragii mei, doresc să vă atrag atenția asupra altor două persoane 

care sunt menționate în Scripturi ca desfătându-se în nedreptate și 

nelegiuire: fiii lui Eli, marele preot. Acești tineri au fost privilegiați să 

se nască într-un trib care a fost ales și binecuvântat de Dumnezeu - 
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Leviții. Ca mare preot, tatăl lor a servit ca mijlocitor între Dumnezeu 

și poporul Său. Acești oameni aleși ar fi putut avea un viitor minunat 

dacă ar fi respectat cu atenție principiile divine și legile preoțești. 

După ce tatăl lor murea, unul dintre cei doi ar fi putut deveni 

marele preot - un om cinstit, respectat. Între timp, amândoi erau preoți, 

au servit în templu și au fost onorați de Dumnezeu și de oameni. Cu 

toate acestea, Sfintele Scripturi spun o poveste foarte tristă, teribilă, 

pentru că fiii lui Eli au fost răi, mândri și nelegiuiți peste măsură. ”Fiii 

lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era 

felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o 

jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea. Ținând în 

mână o furculiță cu trei coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie 

sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau 

ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Chiar înainte de a arde 

grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: „Dă 

pentru preot carnea de fript; el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea 

carne crudă.” Și dacă omul zicea: „După ce se va arde grăsimea, vei 

lua ce-ți va plăcea”, sluga răspundea: „Nu! Dă-mi acum, căci altfel iau 

cu sila.” Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un 

foarte mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului.” 1 Samuel 

2:12-17. 

Fiii lui Eli, în loc să-și dea seama de solemnitatea acestui act 

simbolic, nu se îngrijeau de altceva decât să-și satisfacă lăcomia. 

Nemulțumiți cu partea din jertfa de mulțumire ce le revenea, ei doreau 

încă o parte, iar numărul mare al jertfelor anuale le oferea prilejul 

preoților să se îmbogățească în dauna poporului. Ei nu numai că cereau 

mai mult decât li se cuvenea, dar nici nu mai aveau răbdare să aștepte 

până se ardea grăsimea, ca jertfă pentru Dumnezeu. Stăruiau să ia 

partea care le plăcea, iar dacă cineva ezita, amenințau că vor lua cu 

sila. 

Această batjocură din partea preoților a făcut ca, în curând, 

serviciul divin să fie lipsit de însemnătatea lui sfântă și solemnă, căci 

poporul “nesocotea darurile Domnului”. Marea Jertfă antitipică, către 

care trebuia să se privească înainte, nu mai era recunoscută. “Tinerii 

aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat”. 

„Acești preoți necredincioși nesocoteau de asemenea Legea lui 

Dumnezeu și își dezonorau serviciul sfânt prin purtările lor josnice și 

pătimașe; și, cu toate acestea, continuau să mânjească prin prezența lor 
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locașul lui Dumnezeu. O mare parte din popor, plină de indignare din 

cauza purtării nelegiuite a lui Hofni și Fineas, a încetat să mai vină la 

locul rânduit pentru închinare. În felul acesta, cultul rânduit de 

Dumnezeu ajunsese să fie disprețuit și părăsit, pentru că era legat cu 

păcatele oamenilor nelegiuiți, iar cei a căror inimă era înclinată spre 

rău erau încurajați la păcat. Nelegiuirea, ticăloșia și chiar idolatria au 

ajuns să crească în chip înspăimântător. 

Eli săvârșise o mare greșeală prin faptul că îngăduise ca fiii lui 

să slujească în serviciul sfânt. Scuzând purtarea lor într-un fel sau altul, 

ajunsese orb față de păcatele lor; dar, în cele din urmă, ei au ajuns la 

un punct unde el nu mai putea închide ochii față de ticăloșiile săvârșite. 

Poporul s-a plâns de faptele lor de oprimare și marele preot a fost 

necăjit și amărât. N-a mai putut să tacă. Dar fiii lui se deprinseseră să 

se gândească numai la ei înșiși și nu le mai păsa de alții. Au observat 

amărăciunea tatălui lor, dar inima lor împietrită nu a fost mișcată. Au 

auzit îndemnurile lui blânde, dar ele n-au făcut nici o impresie asupra 

lor și nici nu au fost dispuși să-și schimbe purtarea lor rea, cu toate că 

au fost avertizați de urmările păcatelor lor. Dacă Eli s-ar fi purtat drept 

cu fiii lui nelegiuiți, aceștia ar fi fost demiși din slujba preoțească și ar 

fi fost pedepsiți cu moartea. Dar, pentru că s-a temut să aducă asupra 

lor ocară și condamnare în mod public, el le-a admis să rămână mai 

departe, să-și amestece păcătoșenia cu serviciul sfânt al lui Dumnezeu 

și să arunce asupra cauzei adevărului o ocară care n-a putut fi 

îndepărtată mulți ani. Dar, întrucât judecătorul lui Israel și-a neglijat 

datoria, Dumnezeu a luat problema în mâna Sa... 

Dumnezeu l-a considerat răspunzător pe Eli, ca preot și 

judecător în Israel, pentru starea morală și religioasă a poporului său 

și în mod special pentru caracterul fiilor săi. La început, ar fi trebuit să 

pună capăt răului prin măsuri mai blânde; dar, dacă acestea nu erau 

suficiente, ar fi trebuit să înfrângă răul prin măsurile cele mai aspre. 

Prin faptul că nu mustra răul și nu exercita dreptatea împotriva 

păcatului, a atras asupra sa neplăcerea lui Dumnezeu. Nu se mai putea 

încrede în el ca să-l păstreze pe Israel în curăție. Aceia care au prea 

puțin curaj de a mustra răul, sau care, prin nepăsare sau lipsă de interes, 

nu fac eforturi serioase de a curăți familia sau comunitatea lui 

Dumnezeu sunt făcuți răspunzători pentru răul care rezultă din 

neglijarea datoriei lor. Suntem la fel de răspunzători pentru răul pe care 
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l-am fi putut opri prin exercitarea autorității părintești sau spirituale, 

ca și cum noi înșine am fi săvârșit fapta respectivă.... 

În mustrarea lui Eli față de fiii săi, sunt cuvinte pline de 

însemnătate solemnă și înspăimântătoare, cuvinte care ar trebui să fie 

bine cumpănite de toți aceia care se află în slujbe sfinte: “Dacă un om 

păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu; dar dacă 

păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?” Dacă 

relele lor ar fi dăunat numai semenilor lor, judecătorul ar fi putut să 

îndrepte lucrurile prin fixarea unei amenzi și prin impunerea unei 

despăgubiri, iar vinovatul ar fi putut fi iertat. Sau, dacă nu s-ar fi făcut 

vinovați de un păcat săvârșit cu voia, s-ar fi putut aduce o jertfă pentru 

ei. Dar păcatele lor erau în așa fel împletite cu slujba lor de preoți ai 

Celui Preaînalt, în aducerea jertfei pentru păcat, iar lucrarea lui 

Dumnezeu era în așa fel înjosită și dezonorată înaintea oamenilor, 

încât nu se mai putea primi nici o ispășire pentru ei. Propriul lor tată, 

cu toate că era mare preot, nu îndrăznea să mijlocească pentru ei; el nu 

îndrăznea să-i apere de mânia unui Dumnezeu sfânt. Dintre toți 

păcătoșii, cei mai vinovați sunt aceia care aduc dezonoare asupra 

mijloacelor pe care le-a prevăzut Cerul pentru mântuirea oamenilor - 

care “răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, și-L dau să 

fie batjocorit.” Evrei 6:6.” -Patriarhi și Profeți, pp. 576, 577, 578, 580. 

Sfârșitul acestor tineri a fost teribil și foarte trist, pentru că se 

desfătau în nedreptate. 

 

Iosif s-a bucurat de adevăr. 

Sfintele Scripturi conțin, de asemenea, exemple foarte frumoase 

de oameni care detestă nelegiuirea și se bucură de dreptate. Să 

examinăm pe scurt viața lui Iosif, fiul devotat și ascultător al lui Iacob. 

Pentru Iosif, cea mai mare bucurie a lui a fost să în dreaptate, evlavie 

și să-l slăvească pe Dumnezeu. Una dintre cele mai mari dorințe ale 

sale era să-și vadă tatăl fericit și întreaga familie împreună și plin de 

dragoste unul pentru celălalt. 

Iosif era fiul iubirii. S-a născut din Iacov și Rahela, a doua fiică 

a lui Laban, pe care Iacov o iubea mai presus de toate. Rahela era 

stearpă și suferea în fiecare zi din cauza aceasta. Ea a plâns, s-a rugat 

și i-a cerut soțului ei să mijlocească pentru ea, astfel încât Domnul să-i 

acorde harul de a avea un copil. După câțiva ani, Domnul le-a răspuns 

la rugăciuni și s-a născut Iosif. Pe măsură ce creștea, s-a făcut remarcat 
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pentru sensibilitatea, ascultarea și dragostea pentru bunătate și adevăr. 

Tânărul avea daruri înnăscute de administrare și a avut previziunea de 

a recunoaște cauza și efectele. În timp ce Iacob lua aminte la aceste 

daruri, i-a încredințat paza turmei și cirezilor lui Iosif pentru echilibru 

și siguranță. El i-a dat lui Iosif o haină deosebită, onorându-l ca primul 

dintre toți fiii săi. Asta a atras invidia, gelozia și ura fraților lui Iosif. 

Dumnezeu i-a dat tânărului vise deosebite. Când le-a povestit 

tatălui și fraților săi, ei au înțeles că visele înseamnă că ei vor trebui să 

se închine în fața lui, astfel încât mânia fraților a ajuns la culme și 

așteptau momentul pentru a se răzbuna și a-l distruge pe fratele lor. 

Deși frații lui îl urau, Iosif continua să-i caute și să-i ajute. Lui 

nu i-a plăcut nelegiuirea, ci doar adevărul. 

Cu o inimă plină de bucurie, Iosif s-a despărțit de tatăl său, fără 

ca bătrânul om și nici tânărul său fiu să viseze la cele ce aveau să se 

întâmple până când ei aveau să se mai revadă. Când, după călătoria sa 

lungă și singuratică, Iosif a sosit la Sihem, frații săi și turmele lor nu 

mai erau de găsit. Întrebând de ei, el a fost îndreptat spre Dotan. Făcuse 

deja mai mult de optzeci de kilometri și acum o altă distanță de 

douăzeci și cinci de kilometri îi stătea înainte, dar el a pornit în grabă, 

uitând de oboseală, la gândul de a alina neliniștea tatălui său și de a-și 

întâlni frații, pe care, în ciuda răutății lor, el încă îi iubea. 

Frații săi l-au văzut venind; dar nici gândul la călătoria cea lungă 

pe care el a făcut-o ca să-i întâlnească, la oboseala și faptul că era 

flămând, nici apelurile lui la ospitalitatea și iubirea lor frățească, nimic 

nu a înmuiat asprimea urii lor. 

 Vederea hainei, dovadă a iubirii tatălui său, i-a făcut să turbeze. 

“Iată că vine făuritorul de vise”, au strigat ei în batjocură. Mânia și 

răzbunarea, nutrite de mult timp în ascuns, au pus acum stăpânire pe 

ei. “Veniți acum să-l omorâm”, au spus ei, “și să-l aruncăm într-una 

din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică, și vom 

vedea ce se va alege de visurile lui.” 

Ei ar fi adus la îndeplinire planul lor, dacă nu era acolo Ruben. 

El n-a vrut să ia parte la uciderea fratelui său și a propus ca Iosif să fie 

aruncat de viu într-o groapă și să fie lăsat să moară acolo, intenționând 

totuși, în taină, să-l salveze și să-l redea tatălui său. Convingându-i pe 

toți să fie de acord cu acest plan, Ruben a părăsit grupul fraților săi, 

temându-se ca nu cumva să nu-și poată controla simțămintele și, astfel, 

adevăratele lui intenții să fie date pe față. 
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Fără să bănuiască primejdia, Iosif venea bucuros că ținta lungii 

sale căutări a fost atinsă; dar, în loc de salutul la care se aștepta, el s-a 

îngrozit de privirile mânioase și răzbunătoare care l-au întâmpinat. Fu 

înșfăcat și haina i-a fost smulsă de pe el. Amenințările și batjocurile au 

dat pe față un plan ucigaș. Rugămințile lui au rămas neauzite. El se 

afla cu totul în puterea acelor oameni ieșiți din minți. Trăgându-l în 

mod barbar spre o groapă adâncă, l-au aruncat în ea și, după ce s-au 

asigurat de faptul că nu exista nici o posibilitate de scăpare, l-au lăsat 

acolo, să piară de foame, în timp ce ei “s-au așezat să mănânce”. 

Dar unii dintre ei nu se simțeau bine; ei nu simțeau satisfacția pe 

care se așteptau să le-o aducă răzbunarea. În curând, o ceată de călători 

se văzu apropiindu-se. Era o caravană de ismaeliți de dincolo de 

Iordan, în drumul lor spre Egipt, cu mirodenii și alte mărfuri. Iuda le-a 

propus acum ca, în loc să-l lase să moară, să-l vândă pe fratele lor 

acestor negustori păgâni. Și astfel, în timp ce el era înlăturat din 

drumul lor, ei aveau să rămână curați de sângele lui; “căci”, spunea el, 

“este fratele nostru, carne din carnea noastră”. Toți au fost de acord cu 

această propunere și Iosif a fost repede scos afară din groapă. 

Când i-a văzut pe negustori, adevărul cel groaznic l-a 

străfulgerat. A deveni sclav era o soartă cu mult mai de temut decât 

moartea. În agonia groazei, el a apelat la unul și la altul din frații săi, 

dar în zadar. Unii au fost mișcați de milă, dar, temându-se să nu se facă 

de râs, au tăcut; toți aveau simțământul că au mers prea departe ca să 

mai dea înapoi. Dacă Iosif ar fi fost cruțat, fără îndoială că el i-ar fi 

spus tatălui lor, care nu avea să treacă cu vederea cruzimea lor față de 

fiul său favorit. Făcându-și inimile cremene față de rugămințile lui, ei 

l-au vândut în mâinile negustorilor păgâni. Caravana s-a pus în 

mișcare și în curând s-a pierdut din vedere.” -Patriarhi și Profeți, pp. 

210-212. 

În Egipt, Iosif a avut experiențe minunate cu Domnul. În casa 

lui Potifar, soția acestuia l-a ispitit, dar el a răspuns ispititoarei: „El nu 

este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară 

de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât 

de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Geneza 39:9. 

Femeia a inventat un plan pentru a se răzbuna pe Iosif; ea l-a acuzat în 

mod fățarnic și pe nedrept, iar el a fost închis. Viața în închisoare era 

dificilă, dar în timp a câștigat încrederea tuturor, a fost făcut 
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administrator al închisorii și a fost o mare binecuvântare pentru cei 

închiși și alți oameni. Deși i-a tratat bine, cei închiși nu i-au mulțumit. 

Domnul a avut grijă de servul Său credincios, care a iubit 

dreptatea și s-a bucurat de adevăr. Dumnezeu a permis ca evenimente 

extraordinare să-l conducă pe Iosif să devină vizir al Egiptului. În 

această poziție de putere și onoare, el nu a căutat răzbunare; 

dimpotrivă, sub administrația sa, lumea din acel timp a fost salvată și 

dragostea și adevărul lui Dumnezeu au triumfat. Foametea i-a 

determinat pe frații lui Iosif să călătorească în Egipt pentru hrană, iar 

acum rolurile lor au fost inversate. Au trecut câțiva ani de când frații 

lui l-au vândut pe Iosif ca sclav, iar acum, în poziția în care era, se 

putea răzbuna pe ei, îi putea ucide sau îi putea face sclavi pentru 

totdeauna. Cu toate acestea, Iosif a fost un om convertit, consacrat în 

serviciul lui Hristos, un fiu și un frate care s-a bucurat de dreptate și 

adevăr. El i-a pus la încercare pe frații săi pentru a vedea dacă viața i-a 

schimbat, sperând că ei nu se vor bucura acum de nelegiuire, ci de 

adevăr. 

„Iosif era mulțumit. El a văzut în frații săi roadele unei adevărate 

pocăințe. Auzind nobila hotărâre a lui Iuda, a poruncit ca toți ceilalți, 

în afară de oamenii aceștia, să iasă afară; apoi, plângând tare, el a 

strigat: “Eu sunt Iosif! Mai trăiește tatăl meu?” 

„Frații săi au rămas încremeniți, muți de spaimă și uimire. 

Cârmuitorul Egiptului era fratele lor, Iosif, pe care ei îl invidiaseră și 

au vrut să-l ucidă și pe care, în cele din urmă, l-au vândut ca rob! Tot 

comportamentul lor rău față de el a trecut pe dinaintea lor. Ei și-au 

amintit cum au disprețuit ei visele lui și cum s-au străduit ca acestea 

să nu se împlinească. Și, cu toate acestea, ei și-au jucat rolul în 

împlinirea acestor vise; iar acum, pentru că se aflau cu totul în puterea 

lui, fără îndoială că el avea să răzbune tot răul pe care îl suferise. 

Văzându-le tulburarea, el le spuse cu duioșie: “Apropiați-vă de 

mine”, și, în timp ce ei se apropiau, el a continuat: “Eu sunt fratele 

vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă 

întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca 

să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră”. Dându-și 

seama că au suferit destul pentru cruzimea cu care s-au purtat față de 

el, plin de noblețe, el a căutat să le alunge temerile și să ușureze 

amărăciunea mustrărilor de conștiință pe care și le făceau. 
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“Iată”, continuă el, “sunt doi ani de când bântuie foametea în 

țară; și încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a 

trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă 

păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, 

ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată 

casa lui, și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți 

la tatăl meu, și spuneți-i: ‘Așa vorbește fiul tău Iosif: Dumnezeu m-a 

pus domn peste tot Egiptul; pogoară-te la mine și nu zăbovi! Vei locui 

în ținutul Gosen, și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi, și fiii fiilor tăi, oile 

tale și boii tăi, și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni căci vor mai fi 

încă cinci ani de foamete; și astfel nu vei pieri, tu, casa ta, și tot ce este 

al tău.’ Voi vedeți cu ochii voștri, și fratele meu Beniamin vede cu 

ochii lui că eu însumi vă vorbesc.” “El s-a aruncat de gâtul fratelui său 

Beniamin și a plâns; și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat, 

de asemenea, pe toți frații lui, plângând. După aceea, frații lui au stat 

de vorbă cu el”. Plini de umilință, ei și-au mărturisit păcatul și i-au 

cerut iertare. De multă vreme ei se chinuiau de grijă și remușcări, iar 

acum se bucurau că el era încă în viață.” -Patriarhi și Profeți, pp. 230, 

231. 

 

O chemare la a se bucura de adevăr 

Mântuitorul nostru Isus Hristos a spus că el este Calea, Adevărul 

și Viața. Ioan 14:6. Isus ne-a învățat practic ce este dragostea: ea nu se 

bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni 13:6. 

"Ioan a spus: „Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce 

este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce 

vine din cer este mai presus de toți.  Căci Acela pe care L-a trimis 

Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 

nu-I dă Duhul cu măsură.” 

 Ioan 03:31, 34. Doar Hristos ar putea spune: "Eu nu caut să fac voia 

Mea, ci voia Tatălui care M-a trimis.” Ioan 5:30. Lui I se spune: "Tu 

ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, 

Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât 

pe tovarășii Tăi." Evrei 1:9. Tatăl nu-I dă Duhul cu măsură.' 

 Putem primi lumina cerului doar dacă suntem dispuși să fim 

goliți de eu. Nu putem face diferența dintre caracterul lui Dumnezeu 

sau să îl acceptăm pe Hristos prin credință dacă nu suntem de acord în 

a ne supune fiecare gând ascultării de Hristos. Tuturor celor ce fac 
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acest pas, le este dat Duhul Sfânt fără măsură. În Hristos „locuiește 

trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El 

(Sunteți desăvârșiți în El (nt.tr.))...” Coloseni 2:9,10.” 

Glasul lui Dumnezeu se aude rostind că dreptatea este împlinită. 

Satana este înfrânt. Cei ai lui Hristos de pe pământ, care muncesc și se 

luptă, sunt “primiți în Preaiubitul Lui.” Efeseni 1:6. Înaintea îngerilor 

din cer și a reprezentanților lumilor necăzute, ei sunt declarați 

îndreptățiți. Unde este El, acolo va fi și biserica Sa. “Bunătatea și 

credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.” Psalmii 85:10. 

Brațele Tatălui cuprind pe Fiul Său și se dă porunca: “Toți îngerii lui 

Dumnezeu să I se închine!” Evrei 1:6. 

Cu o bucurie de nedescris, cârmuitorii, stăpânirile și puterile 

recunosc supremația Domnului vieții. Îngerul se prosternează înaintea 

Lui, în timp ce strigătul fericit umple toate curțile cerului: "Vrednic 

este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăția, 

înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” Apocalipsa 5:12. 

Cântările de biruință se unesc cu sunetele harfelor îngerești, 

până când pare că însuși cerul se revarsă de bucurie și laudă. Iubirea a 

biruit. Cel pierdut a fost găsit. Cerul răsună de glasuri care proclamă 

cu tărie: “A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie 

lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!” Apocalipsa 5:13. 

De la scena aceea de bucurie cerească, ne vine pe pământ ecoul 

minunatelor cuvinte ale lui Hristos: “Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl 

vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.” Ioan 20:17. Familia 

din cer și familia de pe pământ sunt una. Pentru noi, Domnul nostru, 

s-a înălțat și pentru noi trăiește. “De aceea și poate să mântuiască în 

chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că 

trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.” Evrei 7:25.” - Hristos 

Lumina Lumii, pp. 180, 181, 834, 835. 

Dragă frate, soră și prieten, fie ca Domnul să te umple cu 

binecuvântările Lui. Fie ca această Prelegere să fie o mare încurajare 

pentru tine pe măsură ce crești în Spirit.  

 

 

Amin! 
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Prelegerea 7 – Sâmbătă, 14 decembrie 2019 

 

"...ACOPERĂ TOTUL, CREDE TOTUL, 

NĂDĂJDUIEȘTE TOTUL, SUFERĂ TOTUL.” 
de Tzvetan Petkov, Bulgaria / SUA 

 

„acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.” 

1 Corinteni 13:7. 

 

De multe ori, dragostea divină este înțeleasă greșit și confundată 

cu sentimentele, emoțiile și conceptele noastre abstracte. Pe lângă 

aceasta, înțelegerea sau interpretarea dragostei este moștenită în 

general de la diferite culturi și religii. Una dintre părțile cele mai 

impresionante ale epistolelor lui Pavel este descrierea dragostei divine 

și necesitatea ei indispensabilă în caracterul urmașului lui Hristos. În 

1 Corinteni 13, el subliniază că dragostea este calitatea și darul cel mai 

important al Duhului pe care trebuie să îl aibă credinciosul. Având o 

educație înaltă, apostolul a folosit un sistem excelent de predare, 

nelăsând nici un loc de îndoială sau neînțelegere. El descrie în 

versetele 4-6 ce nu este dragostea. Iar în versetul 7 ce este dragostea. 

Astfel, suntem îndreptați către Dumnezeu însuși, care este cu adevărat 

și complet dezvăluit în Domnul nostru Isus Hristos. 

 

Toate lucrurile / totul 

În versetul 7, cuvântul "totul" se repetă. În limba greacă, 

cuvântul pentru această frază este "panta," ceea ce înseamnă 

literalmente "fiecare și oricare.” Acesta poate fi utilizat ca adjectiv și, 

de asemenea, ca o caracteristică de plural. Mulți traducători ai Bibliei 

s-au încurcat la această expresie, căutând să înțeleagă dacă 

însemnătatea ei este literală sau este doar o metaforă pentru „mulți.” 

Dar, în contextul Biblic, vedem că înțelegerea aceasta se repetă în 

diferite alte ocazii cu referire la planul de mântuire și la misiunea 

Domnului nostru Isus Hristos. De exemplu: El a murit pentru toți. 

Dumnezeu Tatăl îi iubește pe toți, fie buni, fie răi. Matei 5:45. 

Hristos vrea ca toți să fie mântuiți și niciunul să nu se piardă. 

Acesta și multe alte versete clarifică faptul că darul lui Dumnezeu și 

mântuirea Sa sunt oferite în mod egal tuturor, la plural oamenilor și 
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fiecărui individ personal și nu există nici o excepție de la harul lui 

Dumnezeu. Ioan 3:16 Dacă o persoană nu primește harul mântuitor, 

aceasta este din cauza alegerii sale personale și nu pentru că mâna lui 

Dumnezeu este prea scurtă. Același lucru se aplică aici darului 

dragostei. Cel care primește această măsură specială a Duhului Sfânt 

devine asemenea lui Hristos. Cuvântul „totul” este asigurarea că toți 

cei care primesc darul dragostei sunt părtași naturii Sale divine, 

membrii ai familiei cerești, fii și fiice ale lui Dumnezeu. 

 

Acoperă totul 

„Acoperă” în greacă este cuvântul „stego” și înseamnă a 

acoperi, a proteja, a păstra în tăcere. Această calitate a dragostei divine 

este descoperită în viața lui Hristos pe măsură ce se dedică pe deplin 

salvării rasei umane. El acoperă, protejează și păstrează păcătoșii prin 

plata Sa ca preț pentru ei, alegând să sufere și să își asume vina care 

nu este a Lui, cu scopul de a-l salva pe păcătos și a-i da o a doua șansă. 

Hristos a fost și este sfânt și fără păcat. Totuși, de bună voie, a luat 

natura căzută a omului asupra Sa. „Dar Mântuitorul nostru a luat 

corpul omenesc cu toate slăbiciunile lui. El a luat natura omului cu 

posibilitatea căderii în ispită. Tot ce avem noi de suportat a fost 

suportat și de El.”–Hristos Lumina Lumii, p. 117. El a devenit 

ascultător până la moarte, luând păcatele lumii asupra Sa. 

Nu există o exprimare sau o demonstrație mai înaltă a dragostei 

ca viața și lucrarea Domnului Isus Hristos. Urmașii Săi vor demonstra 

aceeași calitate. Lui Moise i s-a poruncit să se dea la o parte din 

poporul răsculat Israel, ca Dumnezeu să-i poată distruge și ridica o altă 

generație din copiii lui Moise. Dar Moise s-a rugat lui Dumnezeu și a 

mijlocit pentru poporul neascultător. Tot așa, Pavel a mijlocit pentru 

poporul său Israel, spunând că mai degrabă ar vrea să își piardă el 

mântuirea doar ca tovarășii săi evrei să poată fi mântuiți. Romani 9:3. 

Ștefan, diaconul evlavios ales de Biserica creștină timpurie, nu a dat 

loc furiei sau răzbunării când a fost ucis cu pietre de compatrioții săi. 

În această rugăciune de jertfire, el s-a rugat stăruitor lui Dumnezeu să 

le ierte păcatele, căci nu știau ce fac. Fapte 7:59,60. Dragă frate, dragă 

soră și tu poți avea acest dar și dragoste divină. Să ne rugăm ca Domnul 

să curețe mințile și inimile noastre de orice ură, gânduri și cuvinte rele, 

mânie și gelozie și să ne umple cu parfumul divin, aroma dulce a 

dragostei divine. 
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În același timp, calitatea protectoare a dragostei divine este 

demonstrată în pilda comparației cu străjerul care este însărcinat să dea 

alarmă, să sune din trompetă. Numeri 10:9,10. Trâmbița a fost sunată 

în fiecare zi în Israel pentru a proclama ora închiderii și pentru a anunța 

timpul pentru întâlniri, război și alte adunări religioase și civile. Cel 

care primește dragostea divină nu va fi pasiv. El nu va fi indiferent la 

suferințele aproapelui său. El nu va fi asemenea lui Cain, care a spus: 

„Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9), ci va suspina și geme 

pentru păcatele lui Israel. „Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetății, 

prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor care 

suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.” 

Ezechiel 9:4. 

În timpul goanei după aur, doi prieteni s-au pierdut în pustietatea 

zăpezii din Alaska. Temperatura era foarte scăzută și puteau să moară 

înghețați dacă nu avea grijă. Unul dintre ei era puternic, dar celălalt 

foarte slab și plăpând. De multe ori, în timp ce mergeau, au fost nevoiți 

să se oprească, pentru că omul mai slab nu putea merge mai departe. 

Cel mai puternic îl ajuta, îl ducea în spate, îi masa picioarele înghețate, 

căuta mâncare și făcea tot posibilul pentru a-și salva prietenul. După 

mai multe zile, atunci când cei doi bărbați au ajuns în cele din urmă la 

adăpost, omul cel puternic a mărturisit că prietenul său mai slab a fost 

motivul pentru care el însuși nu a murit înghețat. Ajutându-l și 

încurajându-l în mod constant, el însuși s-a încălzit și a supraviețuit 

frigului îngrozitor. În mod similar, când lucrăm pentru mântuirea 

altora, când predicăm, învățăm pe alții, avertizăm și îi protejăm pe 

colegii noștri credincioși, noi înșine suntem încălziți și, astfel, suntem 

în măsură să exprimăm dragostea lui Hristos pentru alții. 

 

Crede totul 

Cuvântul „crede“ în limba greacă este "pisteo." Acest lucru 

înseamnă a crede că lucrurile sunt adevărate, a se încrede și a avea 

încredere. Încă o dată, cel mai mare exemplu de încredere și credință 

este Domnul nostru Isus Hristos. El a crezut de la început că planul de 

mântuire va fi finalizat, că rasa umană va accepta mâna milostivă a lui 

Dumnezeu. Satana și îngerii săi i se vor împotrivi și se vor război cu 

El, dar El va câștiga biruința asupra păcatului și a morții. 

În timpul vieții Sale pe pământ, Isus s-a folosit numai de puterea 

pe care o au ființele umane. Prin credință vie, El a primit puterea de a 



56 

trăi o viață sfântă, de a birui ispita și de a fi un exemplu și înlocuitorul 

omului. Acesta este motivul pentru care se spune despre urmașii Săi 

că sunt caracterizați de păzirea poruncilor și a credinței lui Isus. 

Apocalipsa 14:12. Aceeași credință pe care a împărtășit-o Hristos 

urmașilor Săi. Aceeași putere a Duhului Sfânt care L-a susținut este 

încredințată credincioșilor pe măsură ce respectă cu credincioșie 

instrucțiunile date în Sfintele Scripturi. 

"O cunoaștere a bogățiilor de acest har, va înnobila și ridica 

sufletul uman, și prin legătura cu Hristos, va deveni părtaș de natură 

divină, și de a obține puterea de a rezista avansurilor lui Satana." - 

Christian Education, p. 27. 

În pilda seminței de muștar, Isus a descris această credință ca o 

sămânță mică, care crește, aduce roadă și îi leagă pe copiii Săi de 

împărăția cerească. Apostolii au primit această credință când au fost 

convertiți și au primit botezul Duhului Sfânt în Ploaia Timpurie. 

Credincioșilor din timpul sfârșitului le este promisă atât Ploaia 

Timpurie, cât și cea Târzie. Prin puterea Duhului Sfânt, totul este 

posibil. „Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: „La oameni lucrul acesta 

este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.”” 

Matei 19:26. Această credință mută munții și le permite apostolilor să 

propovăduiască Evanghelia cu succes și să facă minuni vindecătoare. 

De asemenea, tu, soră și frate, ești privilegiat să obții același dar al 

Spiritului, credința pentru toate lucrurile, credința lui Isus, și să lupți 

cu succes împotriva puterii răului. Nu ezitați să cereți pentru că cei 

care cer vor primi. 

Există o poveste inspiratoare despre Angela Yuan. Fiul ei 

Christopher a fost un elev bun și un fiu ascultător. Cu toate acestea, 

după anii adolescenței a întors spatele mamei sale, a fugit de acasă și 

și-a irosit viața pe droguri, homosexualitate și activități criminale. 

Mama lui a fost atât de devastată încât a decis într-o zi să-și ia viața. 

Cu toate acestea, pastorul bisericii ei a ajutat-o să înțeleagă că iubirea 

divină este necondiționată, imensă și iertătoare. Acest lucru i-a 

schimbat viața și i-a umplut inima cu credință și speranță. Ea a început 

să se îngrijească de Christopher, să lupte spiritual în rugăciune și 

perseverență. De multe ori era disperată și vedea viitorul numai prin 

credință. Astăzi, Angela și fiul ei Christopher și-au depășit îndoielile. 

Aceștia călătoresc în întreaga lume pentru a împărtăși experiența lor 
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de credință și biruință. „Nu renunța niciodată“, este concluzia acestei 

mame suferinde. Rugați-vă și aveți credință. 

Apostolul Iacov a prezentat credința și faptele ca niște concepte 

inseparabile. Adevărata credință îndeamnă credinciosul la acțiune și 

ascultare. „Dar va zice cineva: „Tu ai credința și eu am faptele.” 

Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din 

faptele mele.” Iacov 2:18. Credința este motorul fiecărui creștin cinstit, 

oferindu-i puterea de a practica înțelepciunea, dragostea și ascultarea 

găsite în cuvântul lui Dumnezeu. Scriitorul epistolei către Evrei 

prezintă în capitolul 11 o galerie de bărbați și femei ai credinței și 

realizările lor supranaturale. Și Iacov menționează că rugăciunile vor 

primi răspuns doar dacă acestea se bazează pe credință și nu se clatină 

ca valurile mării. 

Dragostea și credința sunt similare, pentru că nu sunt bazate pe 

sentimente sau emoții, ci sunt principii care cuprind o putere 

incredibilă de a schimba modul unei persoane de a gândi și de a vorbi 

și de a planta un nou caracter în inima lui. Prin credință și iubire, legea 

lui Dumnezeu este imprimată în inimă și devine o parte a sufletului 

său. „După cum Hristos a trăit legea în natura omenească, tot astfel 

putem face și noi, dacă ne vom sprijini pe Cel puternic. Ei vor primi 

nu numai înțelepciune, ci și putere. Li se va da putere să asculte și să 

slujească, așa cum a făgăduit Hristos. Tot ce I-a fost dat lui Hristos — 

“toate lucrurile” pentru a împlini nevoia oamenilor căzuți — I-a fost 

dat în calitate de căpetenie și reprezentant al neamului omenesc. “Și 

orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și 

facem ce este plăcut înaintea Lui.” 1 Ioan 3:22. –Hristos Lumina 

Lumii, p. 668. 

 

Speranța 

În greacă, cuvântul „speranță " este "elpizo," însemnând 

încredere, speranță. Fără speranță în viitor nu este posibil a 

supraviețui. Deci, multe lucruri pot merge prost. Chiar și rotația 

planetei noastre este supusă puterii divine și prin credință și speranță 

presupunem că va continua, chiar dacă nu există nici o garanție pentru 

aceasta. La data de 16 martie 2011, revista National Geographic a 

publicat observația că axa Pământului s-a deplasat cu patru metri ca 

urmare a cutremurului din Japonia. Oamenii de știință nu au știut cum 

să explice acest lucru, chiar dacă se așteptau la neregularități extreme 
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în natură. Doar prin speranță și încredere în Dumnezeu putem depăși 

anxietatea și naviga direct spre port, chiar dacă nu este capabil să-l 

vadă. „Nu plânge ca cei care sunt fără speranță și neajutorați; 

niciodată, în nici un caz, nu da drumul disperării; ci înalță dintr-o inimă 

recunoscătoare, de pe buze atinse de focul sfânt cântarea plină de 

bucurie: „Isus a înviat; El trăiește ca să mijlocească pentru noi.“ 

Prindeți-vă de această speranță și ea vă va ține sufletul ca o ancoră 

sigură, încercată. Crede și vei vedea slava lui Dumnezeu.” Ioan 

11:40.” -Gospel Workers (1892), p. 467. 

Credincioșii care împărtășesc speranța au, de asemenea, o 

atitudine pozitivă. Ei nu intră în panică atunci când lucrurile nu merg 

bine sau nu sunt în conformitate cu așteptările lor. Darul speranței face 

posibil a nu depinde de circumstanțe în alegerile și standardele noastre 

morale, ci a merge înainte chiar și atunci când nu există nici un semn 

vizibil al succesului. 

Charles Darwin a avut o fiică, Anne Elizabeth, pe care a iubit-o 

foarte mult pentru talentul, energia și caracterul ei adorabil. Într-o zi, 

pe când avea în jur de 10 ani, ea s-a îmbolnăvit grav, iar medicii nu 

i-au dat prea multe speranțe de recuperare Charles Darwin s-a rugat 

stăruitor la Dumnezeu, cerând vindecarea și mântuirea fiicei lui 

frumoase. Cu toate acestea, zi de zi starea Annei Elizabeth devenea tot 

mai rea, până ce a murit. Charles a fost atât de devastat, atât de 

dezamăgit și așa de supărat pe Dumnezeu, că nu a participat la 

înmormântarea fiicei sale. Ani mai târziu, tatăl îndurerat și-a adus 

aminte de ea și a scris: „Săracul nostru copil, Annie, născută în Gower 

St pe 2 martie 1841 și decedată la Malvern, la amiază pe 23 aprilie 

1851. Draga ei față se ridică acum înaintea mea, așa cum obișnuia 

uneori să coboare în fugă scările, cu un vârf de cuțit de tutun furat 

pentru mine, întreaga ei ființă radia de plăcerea de a da plăcere.” 

Soția sa credincioasă a încercat tot ce a putut pentru a-și ajuta 

soțul în doliu, dar nu a putut face mult. Unii dintre cei care l-au 

cunoscut pe Charles Darwin au afirmat că teoria evoluției a fost 

răzbunarea lui împotriva lui Dumnezeu, pentru că El nu i-a vindecat 

fiica iubită. Când renunțăm la speranță, ne pierdem legătura cu lumina. 

Ținta noastră în viață se dizolvă în îndoială și ne dezorientează. 

Suferința sufletului nostru poate fi incredibilă. Să nu renunțăm la 

speranță, pentru că Dumnezeu este neschimbat ieri, astăzi și pentru 

totdeauna. Dragostea Sa este necondiționată; puterea Lui, 
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atotputernică; Cunoștințele Sale, Atotștiutor. Dumnezeu este 

omniprezent și iubește omenirea atât de mult „că a dat pe singurul Lui 

Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” 

Ioan 3:16. 

 

Suferința 

În limba greacă, cuvântul "rezistență" este "hupomeno," ceea ce 

înseamnă să înduri cu răbdare, să rămâi, să suferi. Când suferința și 

răbdarea sunt legate de iubire, credință și speranță, adevăratul caracter 

al darului divin este demonstrat. Darul dat de Duhul nu este o emoție 

temporară, ci este o putere vie continuă, care însoțește sufletul 

convertit de la începutul până la sfârșitul vieții sale. Suferința si 

răbdarea sunt în mod deosebit necesare și o parte a caracterului 

poporului lui Dumnezeu, cei 144.000. Apocalipsa 14:12 spune: „Aici 

este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința 

lui Isus.” 

Suferința a fost demonstrată în viața și lucrarea Domnului nostru 

Isus Hristos în fiecare zi a slujirii Lui. După botezul Său, El a fost dus 

de Duhul în deșert, unde a fost încercată tăria Lui spirituală. Scripturile 

spun că după ce S-a împotrivit cu credincioșie ispitelor inamicului, 

diavolul L-a lăsat. Dacă suferim cu răbdare în lupta noastră împotriva 

„stăpânitorilor întunericului“ (Efeseni 6:12), cel rău, de asemenea, va 

fugi de la noi. 

Când primim Duhul lui Dumnezeu și suntem reîmprospătați, 

binecuvântați de darurile și însușirile naturii Sale divine, ne bucurăm 

de prezența îngerilor Săi sfinți și de ocrotirea Lui. Cu toate acestea, 

dacă nu răbdăm și nu suntem statornici, cooperând cu darul Domnului, 

El ne lasă și rămâne în afara ușii, așa cum este descrisă starea bisericii 

Laodicea, unde Hristos este descris ca stând la ușă și bătând. 

Apocalipsa 3:20. Într-o parabolă, Iisus i-a avertizat pe credincioși că 

dacă nu perseverează în credință și în ascultare și dacă nu se 

conectează la harul mântuitor al lui Dumnezeu, spiritul malefic se va 

întoarce din deșert, aducând cu el încă șapte și va poseda inima goală 

care a fost cândva curățată și purificată de Duhul lui Dumnezeu. Matei 

12:43-45. Spiritul profetic relatează această parabolă celor care: „se 

bucurau în iubirea lui Dumnezeu, dar, ca și ascultătorii asemănați în 

pildă cu pământul pietros, ei nu au rămas în iubirea Lui. Ei nu s-au 

predat zilnic lui Dumnezeu, pentru ca Hristos să poată locui în inimă; 
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și când duhul cel rău s-a întors “cu alte șapte duhuri mai rele decât el”, 

ei au ajuns să fie cu totul stăpâniți de puterea celui rău.” –Hristos 

Lumina Lumii, p. 323.  

Cât de tristă va fi starea acelui suflet rătăcit când va fi judecata. 

Mulțumim lui Dumnezeu că încă trăim în timpul harului. Pocăința este 

încă disponibilă. Dumnezeu încă Își întinde mâna iubitoare fiecărui 

păcătos greșit, oferind iertare, har și mântuire. 

Dar a fi credincios până la moarte este o condiție de bază a 

mântuirii și a primirii în Împărăția cerurilor. Apocalipsa 2:10. Cu toate 

acestea, răbdarea si suferința nu sunt calități care vin de la natura 

umană; ci mai degrabă sunt un dar primit prin botezul Duhului Sfânt. 

Iubirea divină este demonstrată prin răbdare, speranță, credință și 

îndurarea tuturor lucrurilor. „Dragostea este îndelung răbdătoare, este 

plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu 

se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, 

nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se 

bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă 

totul.” 1 Corinteni 13:4-7. 

„Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea 

dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar 

dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, 

chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș 

avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea 

pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea 

dragoste, nu-mi folosește la nimic.” „Dragostea nu va pieri niciodată. 

Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit.” 

1 Corinteni 13:13, 8. A avea darul iubirii în viețile noastre înseamnă 

a-l avea pe Dumnezeu în inimile noastre, a fi un templu al Duhului Său 

Sfânt, a fi fiice și fii ai familiei Sale cerești, a fi parte a împărăției Sale 

divine, a fi lumina lumii! 

Să repetăm cu profetul: Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine 

aude să zică: „Vino!” Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia 

apa vieții fără plată!” Apocalipsa 22:17.  

 

Amin! 

 




