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Săptămâna de rugăciune 2020 

„Creșterea spirituală” 

 

INTRODUCERE  
 

Un alt an este pe cale să se încheie. De mai mult de 100 de ani, 

această Mișcare de Reformațiune a susținut Evanghelia lui Isus Hristos și 

nevoia de sfințire a păcătosului înaintea poporului lui Dumnezeu și a 

lumii. La sfârșitul fiecărui an, prelegerile Săptămânii de Rugăciune sunt 

distribuite la nivel internațional. Scrise de pastori, după multă meditație 

și rugăciune cu speranța de a întări credința turmei lui Dumnezeu, aceste 

articole colective abordează o temă și un scop comun. 

În această Săptămână de Rugăciune, vom citi șapte articole legate de 

Scara lui Petru în opt trepte menționate în 2 Petru 1:5-7. Este o scară 

spirituală a sfințirii pe care toți trebuie să urce pentru a ajunge la cer. Isus 

este scara, iar cele opt trepte fac referire la virtuțile Sale sfinte pe care El 

dorește să le vadă reflectate în sfinții Săi și în cei aleși. După cum fiecare 

credincios, prin harul lui Dumnezeu, lucrează în planul de adăugare, 

urcând pas cu pas pe scara lui Petru, Dumnezeu promite să adune 

eforturile sfinților lucrând în planul de multiplicare. El va înmulți și va 

binecuvânta orice efort sincer pentru a adopta atributele sfinte enumerate 

de apostolul Petru. Iar rezultatul va fi un caracter nou și asemănător cu al 

lui Isus Hristos. 

„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră 

fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, 

răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu 

dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste 

lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea 

ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.” 2 Petru 

1:5-8.  

„Trebuie să urcăm această scară, treaptă după treaptă, amintindu-ne 

că Dumnezeu este deasupra ei, gata să ne ajute în eforturile noastre. 

Trebuie să trăim după planul adăugării, iar Dumnezeu a promis că El ne 

va înmulți harul Său." Apoi, cu seriozitate și entuziasm, a adăugat: 'Să 

începem astăzi să urcăm scara lui Petru, fără să ne uităm înapoi..." The 

Signs of the Times, October 22, 1885, par. 16. 
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„Un caracter nou și simetric poate fi format prin adăugarea unui har 

peste altul și a unei fapte bune peste alta, urcând astfel scara lui Petru în 

opt trepte ale sfințirii. Un caracter format astfel va fi armonios în toate 

căile sale. Credința va întări faptele, căci credința lucrează prin dragoste 

și curăță sufletul.” Signs of the Times, May 6, 1880, Art. B, par. 10.  

Pe parcursul săptămânii de rugăciune, este de cea mai mare 

importanță ca frații să se adune la biserică, în case sau virtual (pe 

Internet) pentru a citi articolele conținute în acest document. Ar trebui 

rezervate momente de pauză pentru a medita și comenta principiile 

prezentate. Rugăciuni scurte ar trebui să fie oferite în numele cauzei lui 

Dumnezeu. 

Ultimul Sabat al Săptămânii de Rugăciune este o zi specială. Este o 

zi de post și rugăciune. Prelegerea programată pentru acest Sabat trebuie 

prezentată ca o predică în timpul Serviciului Divin. O colectă specială va 

fi strânsă la sfârșitul predicii pentru Conferința Generală. Această colectă 

este destinată a extinde lucrarea lui Dumnezeu în întreaga lume. Fiecare 

donator să doneze fondurile într-un plic pe care să noteze și versetul 

preferat din Biblie. Diaconii, prezbiterii bisericii sau pastorii prezenți să 

citească aceste versete cu voce tare. Trezorierul să adune suma 

ofrandelor colectate și să o raporteze bisericii locale. Colecta primită la 

Săptămâna de Rugăciune constituie o parte foarte semnificativă și 

însemnată a cheltuielilor totale de răspândire a misiunii internaționale a 

bisericii.  

Dumnezeu să binecuvânteze prelegerile, rugăciunile și meditația la 

Cuvântul Său pe măsură ce intrăm într-un nou an. Duhul Său să-i 

binecuvânteze din belșug pe toți cei care participă la această încercare 

sfântă. 

 

-Frații și surorile din Conferința Generală. 
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Prelegerea 1 – Vineri, 4 decembrie 2020 

CUNOAȘTEREA SPIRITUALĂ 
de Ellen G. White 

 

„Nicodim avea o poziție înaltă și de mare răspundere în națiunea 

iudeilor. Educația lui fusese dintre cele mai alese, avea talente puțin 

obișnuite și era un membru onorat al consiliului național. Împreună cu 

alții, el fusese mișcat de învățătura lui Isus. Cu toate că era bogat, învățat 

și onorat, fusese atras în mod neînțeles de umilul Nazarinean. 

Învățăturile pornite de pe buzele Mântuitorului îl impresionaseră foarte 

mult și dorea să cunoască mai mult din aceste adevăruri minunate. 

„El dorea din toată inima să stea de vorbă cu Isus, dar se ferea să 

meargă la El pe față. Ar fi fost prea umilitor pentru un conducător al 

iudeilor să dea pe față simpatie pentru un învățător al iudeilor până 

atunci atât de puțin cunoscut. Și dacă vizita lui ar fi ajuns la cunoștința 

Sinedriului, ar fi făcut ca asupra lui să se reverse disprețul și bănuielile 

lor. Așa că s-a hotărât să aibă o întâlnire tainică, scuzându-se pe motivul 

că, dacă ar fi mers pe față, și alții ar fi urmat pilda lui. Aflând prin 

cercetări anume făcute că locul unde Se retrage Mântuitorul este pe 

Muntele Măslinilor, el a așteptat până când orașul s-a cufundat în liniște 

și după aceea L-a căutat.” (Hristos lumina Lumii, pp. 167–168). 

 

Nicodim - un rezultat al educației sale 

„În zilele Domnului Hristos, orașul sau cetatea care nu se îngrijea de 

educația religioasă a tinerilor era socotită ca fiind sub blestemul lui 

Dumnezeu. Cu toate acestea, învățătura se ocupa mai mult de forme. 

Tradiția înlocuise în mare parte Sfintele Scripturi. Adevărata educație i-ar 

fi determinat pe tineri “să caute pe Dumnezeu, și să se silească să-L 

găsească bâjbâind.” Faptele ap. 17:27. Dar învățătorii iudei acordau 

atenție lucrurilor care priveau ceremoniile. Mintea era încărcată de 

învățături care nu-i erau de folos celui care le învăța și care nu vor fi 

recunoscute de școala mai înaltă din curțile cerești. Experiența care se 

obține printr-o acceptare personală a Cuvântului lui Dumnezeu nu avea 

loc în sistemul lor de educație. Absorbiți de lucrurile exterioare, elevii nu 

găseau momente de liniște pentru a le trăi singuri cu Dumnezeu. Ei nu 

auzeau glasul Lui vorbindu-le inimii. În căutarea lor după cunoștință, 

s-au îndepărtat de Izvorul înțelepciunii. Lucrurile de seamă ale slujirii lui 
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Dumnezeu erau neglijate. Principiile Legii erau întunecate. Ceea ce se 

considera ca fiind educație superioară era cea mai mare piedică în calea 

realei dezvoltări. Sub educația dată de rabini, puterile tinerilor erau 

înăbușite. Mințile lor deveneau confuze și înguste.” HLL, p. 69. 

„Cunoașterea și educația lui Nicodim a fost considerată mare și 

profundă, dar Hristos i-a arătat că nu aveau nicio valoare înaintea lui 

Dumnezeu. El trebuia să se nască din nou. El trebuia să primească 

gânduri noi…” (This Day with God, p. 231). 

„Tu poți fi un bun cunoscător al artelor, poți face cunoștință cu 

științele, poți excela în muzică și arta caligrafiei, manierele tale pot să 

placă asociaților tăi, dar ce au de-a face aceste lucruri cu pregătirea 

pentru cer? Ce fac ele ca să te pregătească să stai înaintea tribunalului lui 

Dumnezeu?” 2T, p. 267. 
 

Nevoia de reînnoire spirituală 

„Nicodim venise la Domnul cu gândul să aibă o discuție cu El, dar 

Isus i-a vorbit despre principiile fundamentale ale adevărului. El i-a spus 

lui Nicodim: Nu de cunoștințe teoretice ai nevoie atât de mult, ci de 

renaștere spirituală. Nu trebuie să-ți satisfaci curiozitatea, ci să ai o inimă 

nouă. Trebuie să primești o viață nouă de sus, înainte de a putea aprecia 

lucrurile cerești. Până când nu se produce această schimbare, care face 

toate lucrurile noi, nu-ți va fi de nici un folos să discuți autoritatea sau 

misiunea Mea. 

„Nicodim ascultase predica lui Ioan Botezătorul despre pocăință și 

botez și auzise cum îi îndruma pe oameni către Acela care trebuia să 

boteze cu Duhul Sfânt. El însuși simțise că între iudei era o mare lipsă de 

viață spirituală. … Nădăjduise după o stare de lucruri mai bună la 

venirea lui Mesia. Dar solia cercetătoare de inimă a lui Ioan Botezătorul 

nu lucrase în el convingerea de păcat. Era un fariseu dintre cei mai plini 

de râvnă și se lăuda cu faptele lui bune. Era mult mai stimat pentru 

binefacerile și dărnicia cu care susținea serviciul din templu și se simțea 

sigur de favoarea lui Dumnezeu. Se înfiora la gândul unei împărății care 

era prea curată ca el să o poată vedea în starea lui actuală.” Hristos 

Lumina Lumii, p. 171. 
 

Cunoașterea spirituală produce schimbare 

“Biblia nu are rival ca putere educativă.” –Patriarhi și Profeți, 596. 

„Zi de zi se face o schimbare asupra minții și inimii, iar înclinația 
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naturală, căile naturale sunt modelate după căile și Duhul lui Dumnezeu. 

Ei cresc în cunoștința spirituală și cresc până la statura deplină a 

bărbaților și femeilor în Hristos Isus. Ei reflectă lumii caracterul lui 

Hristos, iar prin rămânerea în El și a Lui în ei, ei îndeplinesc misiunea 

pentru care au fost chemați de a fi copii ai lui Dumnezeu.” (The Youth’s 

Instructor, October 25, 1894, par. 10). 

„Germinarea seminței reprezintă începutul vieții spirituale, iar 

dezvoltarea plantei este o reprezentare a dezvoltării caracterului. 

Asemenea lucrurilor din natură, la fel și în har, nu poate exista viață fără 

creștere. Planta nu poate decât să crească sau să moară. După cum 

creșterea ei este tăcută și imperceptibilă, dar continuă, tot așa este și 

creșterea caracterului. Viața noastră poate fi perfectă la fiecare treaptă de 

dezvoltare; totuși, pentru ca planul lui Dumnezeu pentru noi să fie 

împlinit, va exista o înaintare neîncetată. Sfințirea este lucrarea unei 

vieți. Pe măsură ce oportunitățile noastre se înmulțesc, experiența noastră 

se va lărgi și cunoștințele noastre vor crește. Noi vom deveni puternici în 

împlinirea responsabilităților, iar maturitatea noastră va fi proporțională 

cu privilegiile noastre.” (Educația, p. 105). “Căci, dacă este cineva în 

Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile 

s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). 

 

Pregătirea pentru veșnicie 

“Caracterul ceresc trebuie să fie obținut pe pământ, sau nu mai poate 

fi obținut deloc. … Aceia care și-au antrenat mintea cu exerciții spirituale 

vor fi schimbați spre a nu fi copleșiți de slava transcendentală a cerului.” 

(2T, p. 267). “[Cunoștința spirituală] schimbă înclinația firească a 

omului. Cerurile nu sunt de dorit pentru cei cu gânduri lumești; inimile 

lor firești și nesfințite nu vor simți nici o atracție către acel loc sfânt și 

curat; dacă ar fi cu putință să intre și ei, atunci nu ar găsi acolo nimic 

care să li se potrivească. Pornirile care controlează inima firească trebuie 

să fie supuse prin harul lui Hristos, mai înainte ca omul căzut să fie demn 

să intre în cer și să se bucure de societatea îngerilor curați și sfinți.” 

(Istoria Faptelor Apostolilor, p. 273). 

 

Cum obținem cunoștințe spirituale? 

„Dezvoltarea noastră spirituală depinde de cunoașterea adevărului, 

de punerea în practică a principiilor lui divine așa cum sunt incluse în 

preceptele Legii și în învățăturile Domnului nostru.” (The Signs of the 
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Times, April 6, 1891, par. 4). „Biblia este plină de învățături și toți aceia 

care o studiază cu inima doritoare de a o înțelege vor descoperi că mintea 

se dezvoltă, iar facultățile ei se întăresc în dorința de a înțelege aceste 

adevăruri prețioase, atotcuprinzătoare. Duhul Sfânt le va întipări în minte 

și în suflet.” –Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 449. 

"Dar trebuie să se facă un studiu stăruitor și o cercetare atentă. O 

înțelegere clară și profundă a adevărului nu va fi niciodată răsplata celui 

leneș. Nici o binecuvântare pământească nu se poate obține fără eforturi 

stăruitoare, pline de răbdare și perseverență. Dacă unii au succes în 

afaceri, ei trebuie să aibă voința de muncă și credința de a privi spre 

rezultate. Noi nu putem aștepta să obținem cunoștințe spirituale, fără o 

muncă asiduă. Aceia care doresc să găsească comorile adevărului, trebuie 

să sape pentru ele așa cum minerul sapă după comorile ascunse în 

pământ. O lucrare făcută cu inima pe jumătate, cu indiferență, nu va da 

rezultate. Atât pentru cei în vârstă, cât și pentru cei tineri, este necesar ca 

nu numai să citească Cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l și studieze cu toată 

inima, rugându-se și căutând adevărul ca pe o comoară ascunsă. Cei care 

vor face astfel vor fi răsplătiți, căci Domnul Hristos le va lumina 

înțelegerea.” -Parabolele lui Christos, p. 111 

„Atunci începe de îndată. … Educă-ți mintea să-i placă Biblia, să-i 

placă adunarea de rugăciune, să-i placă ora de meditație și, mai presus de 

toate, ora când sufletul comunică cu Dumnezeu. Caută să ai înclinații 

cerești, dacă dorești să te unești cu corul ceresc în locașurile de sus.” 

(2T, p. 267).  

 

Un gând final 

„Cunoașterea adevărată vine de la Dumnezeu și se întoarce la 

Dumnezeu. Copiii Săi primesc, pentru ca, la rândul lor, să poată da. Cei 

care, prin harul lui Dumnezeu, au primit binecuvântări intelectuale și 

spirituale trebuie să-i antreneze și pe alții spre un mai înalt grad de 

cunoaștere. Iar această lucrare, menită să contribuie la binele altora, va 

avea colaborarea agenților nevăzuți. Și continuând cu credincioșie 

această lucrare, vom avea înalte aspirații spre neprihănire, sfințenie și o 

perfectă cunoaștere a lui Dumnezeu. În această viață, noi devenim 

desăvârșiți în Hristos, și aceste calități le vom lua cu noi în curțile 

cerului.” –Sfaturi pentru Părinți, Educatori și Elevi, p. 18. Amin.  
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Prelegerea 2 - Sâmbătă, 5 decembrie 2020 

CREȘTEREA ÎN CREDINȚĂ 
de Y. Delgado, Peru/SUA 

 

„...atmosfera de har, [este] tot așa de reală ca și aerul care înconjoară 

globul pământesc. Toți aceia care aleg să respire această atmosferă 

dătătoare de viață vor trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei 

în Hristos Isus.” –Calea către Hristos, p. 68. Prin credință, putem „să 

creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. ” 

Efeseni 4:15. 

 

Cauza creșterii noastre 

Deoarece dezvoltarea plantelor este similară cu creșterea credinței 

unui creștin, să examinăm ilustrația seminței consemnată în Marcu 

4:26-29, precum și pilda viței și a ramurilor ei din Ioan 15. Creșterea 

spirituală nu este rezultatul virtuții umane. De aceea Isus a spus despre 

omul care a semănat sămânța: „fie că doarme noaptea, fie că stă treaz 

ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum.” Marcu 4:27. Atât 

viața noastră spirituală, cât și viața plantelor cresc cu putere din aceeași 

sursă. „Plantele și florile nu cresc prin propria lor grijă, prin eforturile și 

preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevăzut Dumnezeu că este spre 

creșterea și viața lor.... Nici tu nu poți, prin grija și eforturile tale, să obții 

creșterea spirituală.... Tot astfel, numai prin viața ce vine de la Dumnezeu 

poate lua ființă viața spirituală în inimile oamenilor.” –Calea către 

Hristos, p. 67. 

În ilustrația din Ioan 15:5, aflăm că forța vitală nu este conținută în 

ramuri, ci în viță. Din acest motiv, ramurile trebuie să mențină o legătură 

constantă cu butucul pentru a primi nutrienții dătători de viață pe care 

butucul le împărtășește în mod liber. În același mod, o relație strânsă cu 

Dumnezeu este vitală pentru creșterea spirituală. El trebuie să rămână în 

noi și noi în El. Aceasta nu este o instrucție arbitrară, ci o necesitate de 

viață și de moarte. 

"Faptul că suntem despărțiți de Hristos aduce după sine o ruină 

totală, cum e aceea reprezentată prin mlădița moartă. “Dacă nu rămâne 

cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; 

apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard.”“ Hristos 

Lumina Lumii, p. 676. 
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Apartenența la biserică nu asigură creșterea credinței, deoarece 

apartenența este doar o uniune exterioară. „Chiar dacă pe dinafară s-ar 

părea că altoiul este unit cu vița, se poate ca să nu aibă o legătură vitală 

cu ea. Prin mărturisire de credință, cineva poate să pătrundă în biserică, 

dar numai caracterul și purtarea arată dacă este în legătură cu Hristos.” –

Hristos Lumina Lumii, p. 674.  

Numai legătura vitală este ceea ce ne va oferi o creștere în har, 

conducând progresul nostru spiritual și o constantă rămânere în credință. 

 

Conexiunea Vitală Care Asigură Creșterea 

„Rămâneți în Mine și [vor] rămâne în voi cuvintele Mele.” Ioan 

15:7. Această expresie a Mântuitorului nostru Isus Hristos ne oferă cheia 

prin care putem menține o legătură vitală cu El. Când în cele din urmă 

înțelegem că procesul creșterii noastre în credință vine din rămânerea în 

Hristos și El în noi (1 Ioan 4:13), atunci putem învăța cum să menținem 

această legătură dătătoare de viață. 

Continuarea legăturii noastre cu Dumnezeu necesită o căutare atentă 

și zilnică a Cuvântului Său, înălțarea sufletului spre Dumnezeu prin 

rugăciune sinceră și însușirea dreptății lui Hristos prin credință. 

„Putem ști din ce în ce mai mult despre aceasta printr-o căutare 

asiduă în Scripturi și apoi prin urmarea căilor adevărului și îndreptățirii 

descoperite în acestea. Cei care cresc în har vor rămâne statornici în 

credință și vor avansa.” – Solii pentru Tineret, p. 121. 

„Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în Hristos, 

este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți aceia care sunt mântuiți.... 

Primită în inimă, ea va aduce înnoirea sufletului după chipul lui Hristos. 

Aceasta este cunoașterea la care Dumnezeu îi cheamă pe copiii Săi 

pentru a o primi.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 509. Acesta este 

secretul legăturii vitale, al cunoașterii lui Dumnezeu prin Cuvântul Său. 

„Rămâneți în Mine și Eu voi rămânea în voi.” Ioan 15:4. „Legătura care 

este între mlădiță și viță, a zis El, reprezintă legăturile voastre cu Mine.” 

–Hristos Lumina Lumii, p. 675.  

„Domnul Hristos a venit pe pământ pentru a descoperi înaintea 

oamenilor caracterul Tatălui Său și viața Sa a fost plină de iubire și de 

îndurare dumnezeiască.” –Patriarhi și Profeți, p. 469. „Ocupându-ne de 

iubirea lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, contemplând 

desăvârșirea caracterului divin și dorind, prin credință, să ne fie atribuită 
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neprihănirea Domnului Hristos, vom fi transformați într-un chip 

asemenea chipului Său.” -5T, p. 744. 

 

Confirmarea Creșterii Noastre În Credință 

Miracolul vieții poate fi observat cu ușurință în natură. „Pământul 

rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în 

spic.” Marcu 4:28. Acest proces dezvăluie secretul progresului nostru în 

credință și, în același timp, dovada incontestabilă care ne permite să 

confirmăm dacă creștem cu adevărat în credință. Textul afirmă: „mai 

întâi un fir verde, apoi spic, după care ... deplin în spic.” Este inevitabil 

ca acolo unde există viață, să existe creștere; și, acolo unde există 

creștere, să apară roade. 

Pentru a experimenta creșterea în credință, trebuie să urmăm sfatul 

inspirat: "Cere-i Domnului să-ți descopere eul tău; pune-ți viața înaintea 

ochiului Său cercetător și atunci când El preia cazul tău vei vedea că ai 

făcut greșeli grave, iar ceea ce credeai că este de mică importanță a fost 

ofensator înaintea Cerului.” -That I May Know Him, p. 237. „Veniți la El 

cu inimile mânjite, așa cum sunt! Asemenea psalmistului, deschideți larg 

cămările inimii voastre înaintea ochiului atoatevăzător, spunând: 

“Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și 

cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea 

veșniciei”. (Psalmii 139, 23.24).” –Calea către Hristos, p. 34. 

 „Viața viței se va arăta în chip de roadă bogată pe mlădițe. “Cine 

rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți 

de Mine, nu puteți face nimic.” Când trăim prin credința în Fiul lui 

Dumnezeu, se vor da pe față în noi roadele Duhului Sfânt; nu va lipsi 

nici una.” –Hristos Lumina Lumii, p. 676. 

Rezultatul creșterii este roada. „Lucrarea sfințirii are loc în suflet, 

continuând să progreseze și să se lărgească în mod constant.” Ye Shall 

Receive Power, p. 34.  

 „În lumea religioasă predomină despre sfințire o teorie falsă, 

neadevărată și primejdioasă în urmările ei.” Mulți din acei care 

mărturisesc că sunt sfinți nu au adevărata sfințire. Sfințirea lor e alcătuită 

din cuvinte și din dorința de închinare. Aceia care se străduiesc cu 

adevărat să dobândească un caracter creștin desăvârșit nu-și vor îngădui 

niciodată sa creadă că ei ar fi fără păcat. Umblarea lor poate să fie fără 

cusur, ei pot fi niște reprezentanți vii ai adevărului pe care l-au primit, 

dar cu cât își vor deprinde mai mult cugetul să mediteze la caracterul lui 
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Hristos și cu cât se vor apropia mai mult de chipul Lui divin, cu atât vor 

discerne mai lămurit desăvârșirea Lui nepătată și cu atât mai adânc își 

vor simți nedesăvârșirile lor.” - Sfințirea vieții, p. 7. 

Dovada incontestabilă a creșterii noastre în credință este 

transformarea și îmbunătățirea caracterelor noastre. „Puterea iubirii lui 

Hristos a lucrat transformarea caracterului... Acesta este rezultatul sigur 

al unirii cu Hristos. Când Domnul Hristos locuiește în inimă, întreaga 

natură este atunci schimbată. Spiritul Domnului Hristos, iubirea Lui 

înmoaie inima, supune sufletul și înalță cugetele și dorințele noastre către 

Dumnezeu, către ceruri.” –Calea către Hristos, p. 73. 

„În fiecare generație și în fiecare țară, adevărata temelie pentru 

clădirea caracterului a fost aceeași — principiile cuprinse în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Singura cale sigură și temeinică este aceea de a face ceea ce 

spune Dumnezeu. “Orânduirile Domnului sunt drepte” și “cel ce se 

poartă așa, nu se clatină niciodată”. (Psalmii 19,8; 15,5).” –Istoria 

Faptelor Apostolilor, p. 475. 

Singura temelie care asigură o construcție potrivită a caracterelor 

noastre și o creștere continuă a credinței este ascultarea de Cuvântul lui 

Dumnezeu. „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a 

fost pusă.” 1 Corinteni 3:11. 

 

Concluzie 

În această lume, ocupațiile și responsabilitățile pot fi diferite, dar 

ținta este aceeași. Toți vor să vadă o creștere. O mamă se roagă pentru 

copiii ei să crească bine și să aibă o profesie bună. Preocuparea 

antreprenorului sau a investitorului este ca produsul sau serviciul lor să 

prezinte o curbă de creștere pozitivă. De asemenea, fiecare credincios 

trebuie să aibă "... ca țintă să fie în numărul celor care se prezintă fără 

greșeală înaintea tronului lui Dumnezeu.” -That I May Know Him, p. 161 

„Dacă vei crește în harul și cunoașterea lui Isus Hristos, vei folosi 

fiecare ocazie, de a te îmbogăți spiritual și de a câștiga informații cu 

privire la viața și caracterul lui Isus Hristos.” – Solii pentru Tineret, p. 

121. „Tot așa și sufletul, care era mort în nelegiuiri și păcate, primește 

viață prin legătura cu Hristos. Legătura cu El se face prin credința în El 

ca Mântuitor personal. Păcătosul își unește slăbiciunea cu tăria lui 

Hristos, goliciunea sa cu plinătatea lui Hristos, nimicnicia sa cu puterea 

dăinuitoare a lui Hristos. El are gândul lui Hristos. Natura omenească a 

lui Hristos a atins natura noastră omenească și natura noastră omenească 
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a atins divinitatea. În felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, omul ajunge 

părtaș al naturii dumnezeiești.” –Hristos Lumina Lumii, p. 675. 

Dragă frate și soră în Domnul Isus Hristos, îmi iau rămas bun. Având 

în vedere timpul în care trăim, vă invit să luați decizia de a crește în 

credință prin cunoașterea lui Dumnezeu și a caracterului Său. 

Avertismentul inspirat ne spune acest lucru: „Dacă nu înaintezi în 

cunoașterea și dragostea lui Dumnezeu, nu poți să păstrezi nici măcar 

lumina pe care o ai. Dacă nu strălucește din ce în ce mai puternic, lumina 

se va micșora și se va stinge în întuneric.” - Fiice ale lui Dumnezeu, p. 

136. Amin.  
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Prelegerea 3 - Duminică, 6 decembrie 2020 

POCĂINȚA AUTENTICĂ 
de E. Mtikama, Malawi 

 

Iubiți frați și surori, în această Săptămână de Rugăciune, sunt 

încântat să împărtășesc cu voi subiectul pocăinței. Domnul nostru Isus 

Hristos a spus o poveste despre doi frați trimiși să meargă și să lucreze în 

via tatălui lor. Primul frate a refuzat, dar mai târziu s-a răzgândit și a 

făcut ceea ce a fost rugat să facă. Al doilea frate a acceptat imediat, dar 

apoi nu a mers. De ce s-a răzgândit primul frate, care inițial refuzase? El 

și-a dat seama că a greșit neascultând de tatăl său și s-a pocăit. 

Ce este pocăința? În Biblie sunt folosite trei cuvinte ebraice pentru 

pocăință. Acestea sunt: nacham (naw-kham), însemnând „un sentiment 

de regret, de a se reîntoarce sau de a se pocăi”; shuwb (shoob), 

însemnând „a se întoarce sau a se întoarce înapoi”; și teshuvah, 

însemnând „a se întoarce la Dumnezeu”. Cuvântul „pocăință” în greacă 

este metanoia (metan’-oy-ah), care înseamnă „o schimbare a minții, 

regret sau remușcări”. În parabola celor doi frați, putem vedea că un frate 

s-a răzgândit. O influență internă a Duhului Sfânt l-a călăuzit spre 

pocăință. 

Spiritul Profetic definește pocăința ca fiind ceva care „include părere 

de rău față de păcat și o ferire de a-l mai face.” Calea către Hristos, p.23. 

Aceasta este pocăința care se aplică omului.  

Adevărata pocăință are loc în mintea unei persoane. Mintea 

controlează întregul trup și, dacă are loc pocăința adevărată, trupul va 

asculta de voia lui Dumnezeu, nu de pofta cărnii. „Când omul nu se află 

sub influența directă a Duhului lui Dumnezeu, Satana poate să-i 

modeleze mintea după propriile lui dorințe.” –Minte, Caracter și 

Personalitate, vol. 1 p. 22.  

„Aducând convingere de păcat și prezentând înaintea minții 

standardul neprihănirii, Duhul Sfânt face pe cel în cauză să renunțe la 

interesul și plăcerea față de lucrurile acestei lumi și umple sufletul cu o 

dorință după sfințenie.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 52. 

 

La început 

În timpul domniei lui Solomon, între 970 și 931 î.Hr., clădirea 

templului a fost terminată. În timpul slujbei de dedicare, regele Solomon 
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a îngenuncheat în fața poporului și s-a rugat, spunând: "Am păcătuit, am 

săvârșit fărădelegi, am făcut rău.” (1 Regi 8:47). După rugăciunea sa, mii 

de animale au fost sacrificate. Deși sângele animalelor era necesar pentru 

a obține iertarea păcatului, lui Dumnezeu nu-I fac plăcere „nici arderi-de-

tot, nici jertfe pentru păcat.” (Evrei 10:6). Acestea au fost doar o 

reprezentare a adevăratei jertfe care urma să vină. "Patriarhii, profeții și 

martirii de la neprihănitul Abel au așteptat cu nerăbdare un Mântuitor 

care va veni și și-au arătat credința în El prin daruri și jertfe. —The Signs 

of the Times, February 20, 1893. 

În Vechiul Testament, expresiile „întoarceți-vă de la rău” și 

„întoarceți-vă la Dumnezeu” sunt folosite frecvent în locul cuvântului 

„pocăiți-vă.” „Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și de la 

răutatea faptelor voastre, și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și 

părinților voștri, din veșnicie în veșnicie;” Ieremia 25:5. “Întoarceți-vă la 

Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului!” 

(Isaia 45:22). 

Pentru păcate era necesară ispășirea prin sângele animalelor. Cu 

toate acestea, pentru păcatele specifice ale blasfemiei, homosexualității, 

vrăjitoriei, călcării Sabatului, sacrificiilor umane pentru Moloh, 

adulterului și apostaziei în închinarea la alți zei, oamenii erau omorâți cu 

pietre (Leviticul 20; Exodul 21:28; 31:15; Leviticul 24:16; Deuteronom 

13:10; 22:21-22). Păcătoșii condamnați puteau cere iertare, dar cererea 

lor trebuia să fie însoțită de sângele animalelor de jertfă.  

 

Un dar de la Dumnezeu 

Primirea unui cadou nu depinde de dorințele sau acțiunile cuiva. Am 

putea fi dornici de a primi ceva, dar ceea ce este dat depinde de dătător 

nu de primitor. Pe de altă parte, toate darurile sunt prețioase în ochii 

dătătorului. Mulți oameni nu prețuiesc ceea ce primesc și doresc mereu 

ceva mai mult. Dumnezeu a dat prețiosul dar al propriului Său Fiu lumii 

noastre pierdute pentru a ne conduce la pocăință, dar mulți nu apreciază 

acest dar. „Pocăința, ca și iertarea, constituie darul lui Dumnezeu prin 

Hristos. Noi suntem convinși de păcat și simțim nevoia de iertare prin 

influența Duhului Sfânt. Doar cei care se pocăiesc sunt iertați, iar inima 

poate fi condusă la pocăință doar prin harul lui Dumnezeu.” -Sfaturi 

pentru Biserică, p. 49.  

Cei care înțeleg darul pocăinței vor ierta întotdeauna. 
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În timpul lui Hristos, evreii, chiar și sub domnia romană, au 

continuat pedepsele capitale ale Vechiului Testament pentru cei 

condamnați ca păcătoși de către evrei. Ștefan a fost omorât cu pietre. 

(Faptele ap. 7:59). Pavel a fost împroșcat cu pietre. (Faptele ap. 14:19). 

O femeie prinsă în adulter ar fi fost ucisă cu pietre dacă nu ar fi intervenit 

Isus. (Ioan 8:3-11). Isus Hristos, de asemenea, a fost amenințat cu 

împroșcarea cu pietre. (Ioan 8:59). Aceasta arată că evreii nu au înțeles 

pe deplin darul pocăinței. Același lucru se întâmplă și astăzi. Când 

observăm că un frate sau o soră a păcătuit, adesea ne grăbim să raportăm 

păcatul bisericii în loc să îl sfătuim cu dragoste pe păcătos să se 

pocăiască. 

 

Cine ar trebui să se pocăiască? 

Păcătoșii sunt invitați să se pocăiască. „N-am venit să chem la 

pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” (Luca 5:32). De obicei, 

când vorbim despre pocăință, ne gândim la alții și nu la noi înșine. 

Aceasta nu este doar gândirea lumii, ci și în interiorul bisericii. Dacă 

zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. 

(1 Ioan 1:8). Acest verset folosește forma singulară a cuvântului „păcat”, 

referindu-se la „încălcarea legii” lui Dumnezeu. (1 Ioan 3:4). Din cauza 

neascultării primilor noștri părinți, Adam și Eva, noi am moștenit natura 

lor păcătoasă și, de asemenea, consecințele practicării păcatului. Deci, 

dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Noi, 

oamenii, păcătuim zilnic prin erorile și greșelile noastre, care sunt 

socotite ca păcat în ochii lui Dumnezeu. Solomon spune: "Fiindcă pe 

pământ nu este niciun om fără prihană, care să facă binele fără să 

păcătuiască.” (Eclesiastul 7:20). Cu toate acestea, Dumnezeu ne 

sfătuiește să nu continuăm în păcat. Atunci, cum ne putem opri din a 

păcătui? Prin pocăință adevărată și prin a cere îndrumarea de la 

Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, care ne arată erorile și greșelile 

noastre. 

Satana nu este fericit când oamenii se pocăiesc cu adevărat. 

Descrierea lui Zaharia despre Iosua, marele preot, este o reprezentare 

izbitoare a fiecărui păcătos pentru care mijlocește Hristos. Satana stă la 

dreapta avocatului, împotrivindu-se lucrării lui Hristos. Pentru că 

păcătosul l-a ales pe Satan de conducător, Satana susține că păcătosul 

este proprietatea lui. „În profeția lui Zaharia este înfățișată lucrarea de 
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învinuire a lui Satana și lucrarea Domnului Hristos de a se opune 

vrăjmașului poporului Său.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 166. 
 

Dragostea și bunătatea lui Dumnezeu 

Dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât pe când eram noi 

încă păcătoși, El a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Numai prin 

bunătatea și dragostea lui Dumnezeu vin oamenii la pocăință. „Sau 

disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? 

Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?” 

(Romani 2:4). „Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire 

veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!” Ieremia 31:3. „Dacă puteți 

să-i impresionați pe copiii voștri astfel încât să experimenteze acea 

pocăință acceptată de Dumnezeu, acea evlavioasă părere de rău care 

lucrează o pocăință spre salvare, de care să nu fie nevoie să se pocăiască, 

lucrarea va fi deplină și reforma sigură.” - Îndrumarea copilului, p. 459. 

Pocăința care vine din teama de pedeapsă sau plata pentru păcat nu 

este considerată drept pocăință adevărată. Pentru că Iuda Iscarioteanul 

s-a temut de rezultatul păcatului său, el s-a „pocăit” și a returnat cei 

treizeci de arginți preoților. „Iuda s-a aruncat apoi la picioarele 

Mântuitorului. El a mărturisit că Isus era Fiul lui Dumnezeu și L-a rugat 

să se elibereze de dușmanii săi. Mântuitorul știa că Iuda nu s-a pocăit cu 

adevărat de ceea ce făcuse. Ucenicul fals se temea că pedeapsa pentru 

această faptă teribilă va veni asupra lui; dar el nu a simțit nici o durere 

adevărată pentru că Îl trădase pe Fiul nepătat al lui Dumnezeu.” — The 

Story of Jesus, p. 121.  

„Păcătosul condamnat are ceva de făcut în afară de pocăință; el 

trebuie să își facă partea sa pentru a fi acceptat de Dumnezeu. El trebuie 

să creadă că Dumnezeu îi acceptă pocăința, conform promisiunii Sale.” - 

Evanghelizare, p. 287.  

În afară de faptul că nu s-a pocăit de fapta sa greșită, Iuda nu credea 

că Dumnezeu îi va accepta pocăința și s-a spânzurat. Dragostea după 

aprobarea lumească l-a împiedicat să vină la pocăința adevărată. „Lumea 

stăpânește afecțiunile voastre și obiceiurile ei vă sunt mai plăcute decât 

ascultarea de Învățătorul Ceresc.” —5T, p. 432. 
 

Roadele pocăinței 

Fiecare copac este cunoscut după roadele sale. „De aceea, aduceți 

roade vrednice de pocăință.” (Matei 3:8). În lume există atât produse 
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autentice, cât și produse contrafăcute. Aspectul acestor produse poate fi 

același, dar ele diferă ca funcție și durabilitate. Dacă nu aveți grijă, puteți 

fi păcăliți cu ușurință să alegeți produsele contrafăcute. Satana îi poate 

conduce pe oameni să arate o pocăință care pare autentică, dar pentru că 

vine dintr-o inimă firească, păcătosul nu primește niciun beneficiu 

spiritual. Roada pocăinței pune în practică adevărurile care au fost 

învățate, ceea ce ne va face să creștem spiritual. „Poate că uneori aveți 

dorința de a vă pocăi. Totuși, dacă nu faceți o reformă hotărâtă și nu 

puneți în practică adevărurile pe care le-ați învățat, dacă nu aveți o 

credință activă și lucrătoare, o credință care se întărește mereu, pocăința 

voastră este ca roua dimineții. Ea nu vă va da o alinare sufletească 

permanentă. O pocăință determinată de exercitarea ocazională a 

sentimentelor este o pocăință de care trebuie să ne pocăim, fiindcă este 

amăgitoare.” - Solii alese, vol. 1, p. 108. 

 

Pericolul ignorării chemării la pocăință 

Acan a refuzat să se pocăiască și să mărturisească. Ca urmare, atât el 

cât și întreaga sa familie au fost omorâți cu pietre; apoi trupurile lor și 

toate bunurile lor au fost arse. Omul va culege întotdeauna ceea ce 

seamănă. „în timp ce pretindeau a fi poporul care păzea porunca lui 

Dumnezeu, faptele lor le-au negat credința, și fără pocăință adevărată 

pentru păcatele lor, ei nu ar avea parte de împărăția lui Hristos.” — 

Review and Herald, 14 ianuarie 1873. Apostolul Petru a precizat: 

"Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o 

îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să 

vină la pocăință.” (2 Petru 3:9). Prin urmare, ar trebui să ne dăm seama 

de unde am căzut și să ne pocăim înainte de a fi prea târziu. Nu ar trebui 

să fim răi sau neascultători ca Esau, care nu s-a pocăit. „Vegheați să nu 

fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-

a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să 

capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu 

lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:16,17). Nu trebuie să luptăm 

împotriva Duhului Sfânt în timp ce ne invită să ne pocăim. Nu trebui să 

ne apărăm cu privire la fărădelegile noastre. O persoană care se pocăiește 

nu va continua în păcat. 

Timpul de har se va încheia în curând și nu avem timp de pierdut. 

Semnele celei de-a doua veniri a Domnului nostru Isus Hristos sunt 

aproape împlinite. Cei care citesc Scripturile trebuie să se trezească din 
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somn și să facă un efort hotărât pentru a accepta chemarea la pocăință 

dată de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem la 

pocăința adevărată, astfel încât roadele ei adevărate să se manifeste în 

viața noastră de zi cu zi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în 

numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.  

 

 

 

 

 

 

 

El a numit roada pe care trebuiau să o aducă pentru a deveni 

supușii împărăției lui Hristos; care erau lucrări ale iubirii, 

îndurării și bunăvoinței. Ei trebuie să aibă caractere curate. 

Aceste roade vor fi rezultatul pocăinței autentice și al credinței.” 

— The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 55.  

„învață că roadele pocăinței trebuie să fie văzute în viață în fapte 

de dreptate. Prin vieți de credință și devotament, bazându-se pe 

cuvântul lui Dumnezeu ca fundament al oricărei credințe, prin 

fapte de renunțare la sine și sinceritate învățați-i să facă 

cunoscut harul salvator al lui Hristos.” — Review and Herald, 

18 februarie 1909  
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Prelegerea 4 - Marți, 8 decembrie 2020 

AUTOCONTROLUL 
de A. Ngwenya, Zimbabwe 

 

„cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea,  

răbdarea; cu răbdarea, evlavia.” 2 Petru 1:6. 

 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că suntem mântuiți prin har, 

prin credința în Isus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu învață, de 

asemenea, că acolo unde există credință ar trebui să se găsească fapte 

bune și că faptele bune sunt incluse în ascultarea lui Hristos. A fost 

planul calculat al diavolului încă de la început de a planta semințele 

păcatului în corpul uman, în acest fel corupând mințile. Satana lucrează 

astfel încât puterile superioare ale ființelor noastre să fie supuse puterilor 

inferioare ale corpului. Când puterile inferioare ale trupului încep să 

domnească, acea persoană se manifestă într-un mod lipsit de rațiune. Ca 

rezultat, omul devine un sclav al lui însuși, deoarece a devenit supus al 

poftelor trupului. Trupul trebuie să slujească minții și nu invers. 

Planul de mântuire ne arată că singura cale de a suprima și de a 

depăși păcatul, și în cele din urmă de a birui diavolul, este de a practica 

temperanța sau auto-controlul. Mântuitorul nostru, la începutul lucrării 

Sale, ne-a arătat că singura cale de a avea succes în viața spirituală este a 

fi temperat în toate lucrurile. Chiar și atunci când murea pe cruce, El a 

fost temperat. Este scris: "Ostașii, de asemenea, își băteau joc de El; se 

apropiau, Îi dădeau oțet.” Luca 23:36. Cu toate acestea, El nu a putut 

permite ca trupul Său să fie întinat, afectându-și puterea rațiunii. 

Temperanța este o cheie importantă pentru mântuirea noastră, așa cum 

este scris: “Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de 

înfrânări.” Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate 

veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate 

veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu 

pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul 

meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu 

însumi să fiu lepădat.” 1 Corinteni 9:25-27. 

„Omul poate ajunge la un nivel de auto-control și demnitate care îl 

va ridica mai presus de sclaviei poftei și a pasiunii, unde poate sta 
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înaintea lui Dumnezeu ca om, având numele lui scris în cărțile cerului.” 

— Temperanța creștină și igiena biblică, p. 146.  

Satana poate folosi doar o persoană netemperată și poate conduce 

mintea unei astfel de persoane în orice direcție: „Datorită lipsei de 

cumpătare unii își sacrifică jumătate, iar alții două treimi din puterile 

fizice, intelectuale și morale și devin jucăriile vrăjmașului.” - 

Îndrumarea copilului, p. 394. 

 

Rezultatele necumpătării 

Lumea este coruptă și plină de violență, boală, crimă și multe altele; 

dacă ați urmări forța motrice din spatele tuturor acestor lucruri, ați găsi 

că este lipsă de temperanță, de auto-control. După cum afirmă Spiritul 

Profeției: „Necumpătarea stă la temelia multora din bolile vieții. Ea 

distruge în fiecare an zeci de mii. Nu vorbim despre intemperanță ca 

fiind limitată numai la folosirea băuturilor intoxicante, ci îi dăm un 

înțeles mai cuprinzător, incluzând îngăduința dăunătoare a oricărui apetit 

sau pasiuni.” - Îndrumarea copilului, p. 394. 

 

Temperanță în toate lucrurile 

„Temperanța în toate lucrurile acestei vieți trebuie să fie învățată și 

practicată. Cumpătarea în mâncare, băutură, somn și îmbrăcăminte este 

unul din marile principii ale vieții religioase. Adevărul adus în sanctuarul 

sufletului va călăuzi în tratarea corpului. Nici un lucru ce are legătură cu 

sănătatea agentului uman nu trebuie privit cu indiferență. Binele nostru 

veșnic depinde de felul în care folosim timpul, tăria și influența în 

această viață.” - Îndrumarea copilului, p. 394. 

Planul de mântuire este despre curățirea de păcat și asigurarea unei 

restaurări complete. Dar planul diavolului este de a continua în păcat. Nu 

te teme. Ai un Mântuitor care a murit pentru tine. El a fost ispitit în toate 

lucrurile, inclusiv cu privire la intemperanță, dar a rezistat. Amintiți-vă 

cum au fost vândute indulgențele de către Biserica Romano-Catolică, 

deoarece preoții pretindeau că au autoritatea de a ierta și curăți păcătoșii 

de pedeapsa temporală, chiar și după moarte. Mulți încă îngăduie 

apetitului lor să mănânce și să bea, să folosească droguri și alte obiceiuri 

nesănătoase. 

„Cel mai greu lucru este să dezrădăcinezi obiceiurile îngăduite de-a 

lungul vieții. Demonul necumpătării are o putere uriașă și nu se învinge 
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ușor.... Însă, dacă părinții încep lupta împotriva acestuia chiar din casa 

lor, din propriile lor familii, prin principiile pe care le sădesc în copiii lor 

încă din pruncie, atunci pot nădăjdui că vor avea succes. Se merită, ... să 

(se) adere cu strictețe la principiile cumpătării în mâncare și băutură.” — 

Christian Education, p. 180. 

 

Temperanța precede sfințirea 

În Biblie, ni se spune că trebuie să-I cerem lui Isus să ne curețe de 

toate întinările trupești și să ne sfințească. În umblarea noastră creștină, 

ar trebui să ne amintim că obiectivul acestei vieți este sfințirea. Mulți vor 

regreta verdictul în ziua judecății finale: „Niciodată nu v-am cunoscut.” 

Matei 7:23. Spiritul Profetic avertizează: "Poporul lui Dumnezeu trebuie 

să învețe abstinența în toate lucrurile....  
 

Orice îngăduință de sine trebuie îndepărtată din viețile lor. 

Înainte ca să poată înțelege cu adevărat însemnătatea 

adevăratei sfințiri și a conformării cu voia Domnului Hristos, ei 

trebuie, prin cooperare cu Dumnezeu, să obțină stăpânirea peste 

obiceiurile și practicile rele.”- Îndrumarea copilului, p. 396. 
 

În alimentație 

„Adevărata cumpătare ne învață să ne dispensăm cu totul de orice 

este dăunător și să folosim în mod rațional ceea ce este sănătos. Există 

câțiva care realizează așa cum ar trebui cât de mult au de a face 

obiceiurile dietei lor cu sănătatea, cu caracterul, cu rodnicia lor în această 

lume și cu destinul lor veșnic. Apetitul ar trebui să fie întotdeauna 

subordonat puterilor intelectuale. Trupul să fie slujitorul minții și nu 

invers.  

„Aceia care mănâncă și muncesc necumpătat și nerațional vorbesc și 

acționează în același mod. Nu este necesar să bei băuturi alcoolice pentru 

a fi necumpătat. Păcatul lipsei de temperanță în mâncare — mâncatul 

prea des, prea mult, alimentele bogate și nesănătoase — distruge 

activitatea sănătoasă a organelor digestive, afectează creierul și 

pervertește judecata împiedicând gândirea și acționarea calmă, rațională 

și sănătoasă.” - Îndrumarea copilului, p. 398. 

Primul pas spre cumpătare este să ne controlăm apetitul. Cum? 

Trebuie să ne întrebăm: De ce mâncăm și bem? și Ce mâncăm sau bem? 

Se pare că un număr mare de oameni au uitat motivele pentru care 
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mănâncă și beau. Obiceiurile alimentare ale majorității oamenilor sunt 

dictate de gust. Ei nu se întreabă niciodată cum voi beneficia de acest 

lucru? ci, mai degrabă, ce gust are? Acesta este motivul pentru care mulți 

oameni nu mănâncă niciodată acasă, ci în schimb, aleg restaurantele, 

pentru că, în general, acolo mâncarea este gătită pentru a satisface gustul 

și nu pentru a întări trupul sau de a face un sânge bun. De exemplu, 

majoritatea oamenilor preferă să mănânce chipsuri de cartofi sau cartofi 

prăjiți, mai degrabă decât cartofi fierți. Dar cartofii fierți sunt mai 

sănătoși pentru că sunt ușor digerați și hrănitori corpului. Orice mâncăm 

și bem ar trebui să producă sânge sănătos pentru a hrăni corpul și 

creierul, pentru a putea gândi și lucra bine. Mulți din biserica noastră 

cred că abținerea de la carnea este tot ceea ce ține de temperanță. 

Temperanța nu este doar abținerea de la lucruri dăunătoare, ci și folosirea 

cu moderație a tot ceea ce este sănătos. Temperanța este exercitarea auto-

controlului. 

 

În muncă 

„Ar trebui să practicăm temperanță în munca noastră. Nu este datoria 

noastră să ne plasăm acolo unde vom fi suprasolicitați. S-ar putea ca unii 

să fie așezați acolo unde acest lucru este necesar dar aceasta ar trebui să 

fie excepția și nu regula. Trebuie să practicăm cumpătare în toate 

lucrurile. Dacă Îl onorăm pe Domnul făcându-ne partea, El Își va face 

partea Lui, păstrându-ne sănătatea. Noi ar trebui să avem organele sub 

control sensibil. Practicând cumpătarea în mâncare, în băutură, în 

îmbrăcăminte, în muncă și în toate lucrurile putem să facem pentru noi 

ceea ce nici un medic nu poate 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat ziua de odihnă, 

Sabatul. Trăim într-un moment în care mulți oameni aleargă după bogății 

și nu caută odihna până când nu au devenit bogați. Dar ironia este că, 

atunci când încep în sfârșit să se odihnească, mor, pierzându-și viața 

veșnică împreună cu bogățiile pământești. De ce pierd ambele lumi? Din 

cauza intemperanței în muncă. „Un om este singur-singurel, n-are nici 

fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu i se satură 

niciodată de bogății și nu se gândește: „Pentru cine muncesc eu și-mi 

lipsesc sufletul de plăceri?” Și aceasta este o deșertăciune și un lucru 

rău.” Eclesiastul 4:8. 
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În îmbrăcăminte 

„Îmbrăcămintea ar trebui să fie sănătoasă din toate punctele de 

vedere. „toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să 

sporească” — sănătatea trupului și a minții. Iar noi trebuie să conlucrăm 

cu El pentru sănătatea sufletului și a trupului. Amândouă sunt încurajate 

de o îmbrăcăminte sănătoasă. Ea ar trebui să aibă grația, frumusețea și 

potrivirea simplității naturale. Hristos ne-a avertizat împotriva mândriei 

vieții, dar nu împotriva grației și frumuseții ei naturale.” - Îndrumarea 

copilului, p. 398.  

O altă cauză a bolilor de astăzi este îmbrăcămintea 

necorespunzătoare. Oamenii au devenit sclavii modei. Moda de astăzi nu 

ține seama de vreme. Majoritatea îmbrăcăminții nu acoperă în mod 

adecvat membrele și rămân expuse la căldură sau frig. Iar rezultatul este 

boala. Puțini își dau seama că orice îmbrăcăminte poartă le afectează 

sănătatea fizică, mentală și spirituală. 

Satana lucrează neobosit pentru a corupe industria alimentară și a 

îmbrăcăminții, iar prin ele el deschide ocazii de satisfacere de sine și de 

profit, astfel încât creștinii să uite complet de sfârșitul lumii. 

 

Temperanța este un principiu al vieții religioase 

„Temperanța în toate lucrurile acestei vieți trebuie să fie învățată și 

practicată. Cumpătarea în mâncare, băutură, somn și îmbrăcăminte este 

unul din marile principii ale vieții religioase. Adevărul adus în sanctuarul 

sufletului va călăuzi în tratarea corpului. Nici un lucru ce are legătură cu 

sănătatea agentului uman nu trebuie privit cu indiferență. Binele nostru 

veșnic depinde de felul în care folosim timpul, tăria și influența în 

această viață.” - Îndrumarea copilului, p. 394. 

Dragi frați și surori, să ne amintim că aici ne este acordată o singură 

viață; și întrebarea pe care toată lumea ar trebui să și-o pună este: Cum 

pot să-mi investesc viața astfel încât să aducă cel mai mare profit? Cum 

pot trăi spre slava lui Dumnezeu? 

Pe măsură ce încheiem anul, să ne revizuim viețile, meditând la cum 

am alergat cursa în 2020 și ce schimbări pot fi făcute în timp ce timpul 

de probă mai este deschis. Fiți binecuvântați. Amin.  
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Prelegerea 5 - Miercuri, 9 decembrie 2020 

PERSEVERENȚA 
de D. Francis, Sri Lanka / India / SUA 

 

„Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de 

martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa 

de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte." Evrei 

12:1.) 

Ca și copii ai lui Dumnezeu să trăim cu speranța de a ajunge în casa 

Tatălui nostru. În această călătorie a vieții, ne confruntăm cu multe 

necazuri și încercări comune întregii omeniri, în timp ce altele sunt unice 

pentru copiii lui Dumnezeu. Mulți se luptă cu conflicte interne, în timp 

ce alții încearcă să lupte cu temerile. Viețile noastre sunt împletite cu 

ținte, obiective și vise, amestecate cu temeri, îndoieli și dezamăgiri. 

Toate aceste aspecte negative ne afectează călătoria și creșterea noastră 

spirituală. În Evrei 6:19, citim: „[nădejde] pe care o avem ca o ancoră a 

sufletului; …” Călătoria creștină este o combinație de credință și 

speranță. Viața noastră nu este doar un sprint sau o cursă pe distanță 

scurtă, ci un maraton. „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți 

aleargă, dar numai unul capătă premiul? “Alergați dar în așa fel ca să 

căpătați premiul!” 1 Corinteni 9:24. Trebuie să fim fermi și să alergăm 

această cursă cu multă perseverență și răbdare, deși ne confruntăm cu 

multe eșecuri pe drum. 

 

Perseverența - definiție 

„Verbul a persevera vine de la rădăcina latină persevereus, ceea ce 

înseamnă „a continua cu fermitate, a persista,” iar acest cuvânt provine 

de la alte două cuvinte: per – „foarte” și severus - „strict.”  

(https://www.vocabulary.com). 

Cuvântul „perseverență” nu este folosit în mod obișnuit în Biblie, 

dar în schimb are multe sinonime.Dicționarul Meriam Webster definește 

perseverența ca un “efort continuu de a face sau de a realiza ceva în 

ciuda dificultăților, eșecului sau opoziției”; ”statornicie.” Dicționarul 

Cambridge îl definește ca fiind un „efort continuu și determinat.” Cu 

aceste definiții, am putea înțelege mai bine conceptul nostru.  
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În Biblie, precum și în Spiritul Profetic, găsim câteva sinonime 

pentru perseverență, cum ar fi sârguința, rezistența, dedicarea, 

determinarea, persistența, tenacitatea, fermitatea și multe altele. 

„Când lucrăm sârguincioși pentru salvarea semenilor noștri, 

Dumnezeu va face să prospere fiecare efort al nostru.” - 9T, p. 86. 

 

Perseverența – Cheia creșterii spirituale și a succesului în viață, 

„Succesul adevărat în orice ramură de lucru nu este urmarea șansei, 

a întâmplării sau a destinului. Este lucrarea providențelor lui Dumnezeu, 

răsplata credinței și a înțelepciunii, a virtuții și a stăruinței. Dumnezeu 

oferă ocaziile, succesul depinde de felul cum le folosim.” — Profeți și 

Regi, p. 486. 

Succesul nostru depinde de capacitatea noastră de a ne folosi 

talentele date de Dumnezeu la potențialul lor maxim. În acest proces, 

perseverența și auto-motivația joacă un rol vital. Creșterea spirituală, 

mentală și fizică, realizările socio-economice și succesul general în viață 

sunt în primul rând rezultatul aplicării perseverenței sau a efortului 

hotărât în colaborare cu credința noastră în Dumnezeu și providența Sa. 

În general, noi, ca oameni, avem tendința de a ne teme de eșecuri. În 

„parabola talanților,” Isus a menționat că cel care se temea de eșec și-a 

ascuns talantul încredințat, iar la sfârșit l-a pierdut de tot. În viață trebuie 

să fim pregătiți să ne asumăm riscuri pentru a ne menține credința și 

pentru a obține succesul. Nimic nu este mai semnificativ decât ceea ce a 

făcut Isus: “Pentru a salva omul Și-a asumat riscul Veșnic…” — Signs 

of the Times, January 5, 1915. Mergeți înainte, având credință în Hristos.  

Celor mai mulți dintre noi ne place să fim în anumite zone de 

confort. Ne este frica sau lene să ieșim din ele. Uneori nu ne place nici 

un eveniment, persoană sau decizie care ne scoate din această zonă. Dar 

trebuie să continuăm înainte. În fiecare zi trebuie să pășim înainte cu 

prudență, în viața noastră spirituală. „Vegheați, deci, în tot timpul, și 

rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, care se 

vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” Luca 21:36. 

 

Perseverența - sursă de creștere fizică, mentală și spirituală 

„Întregul organism are nevoie de influența înviorătoare a exercițiului 

în aer liber. Câteva ceasuri de muncă manuală în fiecare zi vor reînnoi 

vigoarea trupească și vor odihni și relaxa mintea.”- 4T, 264,265 (1876).  
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O minte slabă poate fi cu ușurință influențată de dușman spre 

descurajare, lenevie și obiceiuri greșite. Practicarea unei diete sănătoase, 

a exercițiilor fizice, a hidratării, a meditației spirituale, a somnului 

adecvat, a unei vieți de rugăciune și a unor obiceiuri bune ne vor ajuta să 

combatem negativitatea din noi. Pe de altă parte, toate acestea ne vor 

întări perseverența și determinarea de a ne îndrepta spre nivelurile 

următoare de creștere mentală și spirituală. „voi dar întăriți-vă și nu 

lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.“ 

2 Cronici 15:7. 

Noi, ca și creștini, trebuie să dezvoltăm o atitudine pozitivă, iar acest 

lucru ne va ajuta să dezvoltăm o personalitate mai bună și, în cele din 

urmă, să ne sporim influența în societate. Având speranțe pozitive, 

așteptări și credințe, acestea vor întări credința, iar aceasta ne va 

alimenta perseverența. Reacțiile noastre credincioase și abordările 

spirituale vor rezolva multe conflicte interne și externe. De asemenea, 

atitudinea noastră echilibrată ne va ajuta să ne lărgim cercul de influență 

pentru semănarea printre necredincioși a cuvântului lui Dumnezeu. La 

rândul său, acest lucru va oferi progrese și în viață. Dar, rețineți că, 

atunci când avem de-a face cu oamenii, ne confruntăm cu dezamăgiri, 

critici, conflicte și uneori eșecuri. Întrebarea rămâne: Vom renunța? Sau 

vom merge înainte?  

“Dacă nu poți zbura, aleargă, dacă nu poți alerga, mergi, dacă nu 

poți merge, târăște-te, dar orice ai face trebuie să continui să avansezi.” 

Dr. Martin Luther King Jr.  
(https://www.enotes.com/jax/index.php/homeworkhelp/cite?questionID=343193). 

Trebuie întotdeauna să ne păstrăm în minte obiectivele. Cu toții 

avem și ar trebui să avem obiective în viață. Viețile noastre ar trebui să 

fie orientate spre obiective și bine focusate. Dumnezeu este întotdeauna 

orientat spre scop. Majoritatea profețiilor arată scopurile sau intențiile lui 

Dumnezeu. La fiecare pas pe care îl facem, în tot ceea ce facem, pentru 

tot ceea ce vrem să facem, trebuie să ne întrebăm: „De ce fac aceasta?” 

Această întrebare ne va ajuta să ne întoarcem pe drumul cel bun. „pentru 

ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care 

piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și 

cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, ” (1 Petru 1:7). Ținta noastră 

principală este să-L întâlnim pe Mântuitorul nostru când vine.  
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„...consacră-ți mintea lucrurilor spirituale. Abține-te de a te mai 

gândi la tine însăți. Cultivă un duh mulțumit și bine dispus. 

Vorbești prea mult despre lucruri fără importanță. Nu câștigi 

nici o putere spirituală din aceasta. Dacă puterea folosită în 

discuții ar fi consacrată rugăciunii, ai primi putere spirituală și 

I-ai cânta lui Dumnezeu în inima ta.” -2T, pp. 434, 435. 

 

Perseverența – Hristos cel mai bun exemplu 

În calitate de Creator al universului, credeți că Isus a trebuit să fie 

perseverent în comparație cu noi? El s-a născut pe această lume 100% 

uman și a avut toate ocaziile de a fi ispitit, descurajat, atacat, etc. Dacă 

nu ar fi putut fi ispitit ca și noi, Satana nu și-ar fi pus în gând să-și piardă 

timpul încercând să-L ispitească pe Isus tot timpul. Isus s-a confruntat cu 

provocări mai mult decât noi toți. Din momentul în care s-a născut, au 

încercat să-L omoare. Oamenii din propria Lui comunitate nu credeau în 

El. ( Ioan 7:5). Liderii religioși L-au criticat și I-au respins învățăturile. 

În cele din urmă, a fost trădat de propriul Său ucenic. Deci, Isus trebuia 

să rămână statornic până la sfârșit planului inițial al soluției. Isus este cel 

mai bun exemplu de perseverență. Puterea era în viața Lui de rugăciune. 

Nici unul dintre aceste elemente sau provocări dăunătoare nu au 

putut să-l oprească pe Isus să atingă scopul crucii. „Asaltat zi de zi de 

ispită și suportând împotrivirea continuă a conducătorilor poporului, 

Domnul Hristos a știut că trebuie să-și întărească natura umană prin 

rugăciune. Spre a fi o binecuvântare pentru oameni, Domnul a avut 

nevoie de comuniunea cu Dumnezeu, ca să primească de la El energie, 

perseverență și statornicie.” –Slujitorii Evangheliei, p. 255. 

În grădina Ghetsimani, Isus a fost atât de tulburat de greutatea 

păcatului pe care urma să-l suporte. El S-a rugat stăruitor Tatălui, cerând 

ajutor. Toți cei din jurul lui Isus nu L-au putut ajuta prea mult. El le-a 

cerut ucenicilor să se roage, dar, în schimb, ei dormeau. Înaintea lui Isus, 

din perspectiva umană, era întrebarea: „Să renunț la misiune?” Și noi, de 

asemenea, ajungem în situații deosebite, la fel cum s-a confruntat Isus. 

Ca om, Isus avea nevoie de ajutor extern în acest moment. Iar sprijinul 

I-a fost oferit lui Isus de către cer ca rezultat al rugăciunii Sale sincere. 

„El nu Se va da înapoi de la lucrarea chemării Sale. El va deveni jertfă 

de ispășire pentru un neam de oameni care, cu bună știință, au păcătuit. 

Ruga Sa respira acum numai supunere: “Dacă nu se poate să se 
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îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta.” –

Hristos Lumina Lumii, p. 690. 

Isus și-a demonstrat statornicia cu ajutorul Tatălui. Isus este un 

războinic al rugăciunii. Isus S-a supus voii Tatălui. El S-a concentrat 

asupra misiunii Sale finale. Ori de câte ori înclinațiile Sale umane au 

depășit sarcina misiunii, El a cerut ajutor de la Dumnezeu Tatăl. Isus 

este exemplul nostru. 

 

Perseverența – un ingredient esențial al rugăciunii  

„Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă 

totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, 

ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri: 

ca s-o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea.” Coloseni 

4:2-4. 

Putem identifica cinci elemente principale ale rugăciunii în aceste 

versete din Biblie. În primul rând, apostolul Pavel cere Colosenilor să fie 

neclintiți sau să continue în rugăciune. Să nu renunțe, ci să țină tare 

credința în Isus. În al doilea rând, el menționează vegherea în rugăciunile 

noastre. În al treilea rând, constatăm că rugăciunile noastre ar trebui să 

conțină mulțumirile noastre sincere. În al patrulea rând, găsim că ar 

trebui să ne rugăm ca inimile noastre să fie receptive la Cuvântul lui 

Dumnezeu și, de asemenea, Cuvântul Său ar trebui să fie împărtășit cu 

ceilalți. În al cincilea rând, găsim aici că apostolul Pavel cere rugăciuni 

pentru misiunea sa, astfel, trebuie să ne rugăm pentru toate misiunile și 

misionarii. A continua să fii statornic sau să perseverezi în rugăciune, 

având în vedere că toate elementele rugăciunii vor fi o binecuvântare 

pentru noi toți.  

„Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. 

Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.” 

Efeseni 6:18 

Când ne gândim la perseverență în rugăciune, ne putem aminti 

pildele lui Isus menționate în Evanghelii. Astfel, găsim pilda despre un 

om care a cerut pâine pentru a hrăni un prieten care a venit din 

întâmplare să-l viziteze la miezul nopții, flămând. (Luca 11:5-8). 

Această povestire se găsește în cartea lui Luca, alături de rugăciunea 

Domnească. Deci este evident că perseverența este o parte importantă. 

Mai departe, în același capitol, citim aceste cuvinte ale Mântuitorului: 
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„De aceea și Eu vă spun: Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, 

și vi se va deschide.” Luca 11:9,10. 

Apoi găsim o altă parabolă familiară a lui Isus în Luca 18:1-8 despre 

o văduvă și judecătorul rău. Motivul acestei pilde era: „Isus le-a spus o 

pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase.” – 

versetul unu. Din nou, Isus a amintit rezultatul perseverenței: „Domnul a 

adăugat: „Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face 

dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește 

față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni 

Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?” Versetele 6 la 8. Aici Isus 

leagă credința și perseverența cu mântuirea.  

 

Perseverență - cel slăvit perseverează până la sfârșit 

"Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace 

cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos." Lui Îi datorăm faptul 

că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne 

bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu." Romani 5:1-2.  

Dragi frați și surori, ne apropiem de sfârșitul unui alt an. Anul acesta 

a fost foarte provocator pentru mulți dintre noi. Mulți oameni și-au 

pierdut pe cei dragi din cauza pandemiei Covid 19, în timp ce alții au 

fost afectați social și economic. Dar totuși, Dumnezeu ne-a ajutat să 

trecem prin acest an cu multă speranță sinceră față de revenirea Sa 

glorioasă. În cartea Apocalipsa, autorul, Ioan, se adresează celor aleși ca 

„sfinți.” Pe măsură ce trecem prin procesul îndreptățirii și sfințirii, 

așteptăm să fim proslăviți la venirea Domnului. Încă o dată trebuie să ne 

punem întrebarea: „Vom abandona această cursă?” „Sau vom persevera 

până la sfârșit?”  

“Hristos ne-a dat însărcinarea Sa: „mergeți în toată lumea.” Marcu 

16:15. Toți trebuie să audă solia de avertizare. Un premiu de cea mai 

bogată valoare este ținut înaintea acelora care aleargă în alergarea 

creștină. Cei care vor alerga cu răbdare vor primi o coroană a vieții ce nu 

se veștejește.” - (9T, p. 136).  

 

Perseverența – lecții practice de la un vizionar 

Legendarul Dr. King a fost Mahatma Gandhi din America. El a 

urmat planul lui Ghandhi “Ahimsa Satyagraha”, protestele non-violente, 

care au deschis calea către libertatea așteptată a drepturilor civile.  
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„Dr. Martin Luther King, Jr., având numele original Michael King, 

Jr. (Născut la 15 ianuarie 1929, Atlanta, Georgia, SUA – a murit la 

4 aprilie 1968, Memphis, Tennessee), pastor baptist și activist social care 

a condus mișcarea pentru drepturile civile din Statele Unite de la 

mijlocul anilor 1950 până la asasinarea sa în 1968. Conducerea sa a fost 

bazată pe succesul mișcării de a pune capăt segregării juridice a 

americanilor africani în Sud și în alte părți ale Statelor Unite. King a 

ajuns cunoscut național ca președinte a Conferinței Conducătorilor 

creștini din Sud, care a promovat tactici nonviolente, cum ar fi Marșul 

masiv de la Washington (1963), pentru a obține drepturi civile. El a 

primit Premiul Nobel pentru Pace în 1964. 

“Pe 3 aprilie, (1968) Regele a ajuns din nou în Memphis, unde 

guvernul orașului a căutat o acuzație pentru a-l împiedica să conducă un 

alt marș... King nu a fost ferit de amenințările cu moartea, care s-au 

înmulțit odată cu opoziția sa față de războiul din Vietnam. Într-adevăr, 

înainte de a pleca la Memphis, King și-a informat soția și părinții că ar fi 

fost pus un preț pe capul lui…” 

„În acea noapte a fost programat un miting la Biserica Penticostală 

Episcopul Charles Mason, o biserică din Memphis. King era epuizat, 

avea o durere în gât și se simțea bolnav. Fiind anunțată o furtună care se 

credea că va reduce prezența la miting, el a trimis pe cel mai bun prieten 

și locotenent șef, Rev. Ralph Abernathy să vorbească în locul său. Când 

Abernathy a ajuns la biserică, a găsit o mulțime mai mare decât se 

aștepta șușotind de emoție la perspectiva de a-l auzi pe King. Abernathy 

l-a sunat pe King, l-a rugat să vină și a promis că el va vorbi mai mult, 

lăsând lui King să spună doar câteva cuvinte, iar King a fost de acord.  

“La acel eveniment, King a vorbit mai mult de 40 minute, aproape 

dezlănțuit, adunând energie și energizând publicul pe parcurs, iar în cele 

din urmă oferind una dintre cele mai puternice, emoționante și retorice 

discursuri geniale… La final, în timp ce se apropia de încheiere, 

discursul său a devenit profetic: "Vom avea zile grele înainte. Dar chiar 

nu contează pentru mine acum, pentru că am fost pe vârful muntelui… 

Ca oricine, aș dori să trăiesc o viață lungă. Longevitatea își are locul ei. 

Dar eu nu sunt preocupat de aceasta acum.… Eu am văzut Țara Promisă. 

S-ar putea să nu ajung acolo cu voi. Dar vreau să știți în seara aceasta, că 

noi, ca popor, vom ajunge în Țara Promisă!... Eu nu sunt îngrijorat de 

nimic. Nu mă tem de niciun om! Ochii mei au văzut slava venirii 

Domnului!” Adaptat din Enciclopedia Britannica – articole scrise de 
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David L. Lewis și Clayborne Carson (https: //www.britannica. 

com/biografie/Martin Luther King jr și de Jeff Wallenfeldt (https:// 

www.britannica.com/event/assassination-of-Martin-Luther-King-Jr/ the-

Mountaintop-speech). 

Astăzi, mii de americani africani din SUA se bucură de libertatea 

drepturilor lor civile în fiecare aspect al vieții ca urmare a eforturilor 

perseverente și a sacrificiilor oamenilor ca Dr. King. Prin harul lui 

Dumnezeu, amenințările, bolile, recompensele sau pierderile, eșecurile 

temporare etc., nu sunt în măsură să oprească o persoană orientată spre 

țintă, perseverentă și dedicată.  

În concluzie: „Tăria câștigată prin rugăciune, unită cu efortul 

stăruitor de a ne educa mintea pentru meditație și luare-aminte, ne 

pregătește pentru îndatoririle zilnice și ne păstrează un duh liniștit în 

toate împrejurările.” - Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 85. 

„Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre 

răbdarea lui Hristos!” 2 Tesaloniceni 3:5. Amin.  
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Prelegerea 6 - vineri, 11 decembrie 2020 

PREDAREA 
de P. Hunger, Argentina / SUA 

 

Când auziți fraza "Mă predau cu totul" cu siguranță vă vine în minte 

amintirea unei melodii. „Mă predau cu totul Ție” este un imn scris de 

Judson Van DeVenter și cântat astăzi în multe limbi. Născut pe 

5 decembrie 1855, în Michigan, SUA, Van DeVenter a devenit profesor 

și supraveghetor de artă în școlile publice din Pennsylvania, precum și 

un muzician activ în biserica locală. Văzând talentul lui, prietenii l-au 

încurajat să se dedice pe deplin lucrării de evanghelizare. Timp de cinci 

ani, un conflict a avu loc în mintea și inima lui între a continua ca 

profesor sau să se dedice lucrării de evanghelizare. Judson însuși a spus: 

"De ceva timp, m-am luptat între a-mi dezvolta talentele în domeniul 

artei și a intra în activitatea de evanghelizare cu normă întreagă. În cele 

din urmă a venit ora crucială a vieții mele și am renunțat la toate. O nouă 

zi a fost inaugurată în viața mea. Am devenit evanghelist și am 

descoperit adânc în sufletul meu un talent necunoscut până acum. 

Dumnezeu a ascuns un cântec în inima mea și atingând o coardă 

sensibilă, El m-a făcut să cânt.” 1 Judson a împărtășit vestea cea bună a 

Evangheliei atât în Statele Unite, precum și în Anglia și Scoția, ducând 

cuvinte de speranță în predicile și cântecele sale. 

Ne apropiem de sfârșitul anului 2020, un an plin de evenimente care 

sunt semne clare că sfârșitul este foarte aproape. De la începutul anului 

2020, am fost martori la dezastru după dezastru: incendii, cutremure, 

ciuma Coronavirus-ului, războaie, crize în economia globală, foamete, 

tornade și multe altele. Mii de oameni și-au pierdut viața în timpul 

acestor evenimente ale timpului sfârșitului. După cum prietenii lui Van 

DeVenter l-au îndemnat să-i slujească lui Dumnezeu, Domnul ne invită 

să predăm totul și astfel să salvăm atât viețile noastre, cât și viețile celor 

din jurul nostru. Este timpul să luăm o decizie și să proclamăm vestea 

cea bună unei lumi cufundate în întuneric. 

Domnul ne spune: „Fiul meu, dă-mi inima ta și lasă-ți ochii să 

observe căile Mele.” Proverbele 23:26. Trad. Fidelă. Domnul nu numai 

că dorește să ne binecuvânteze, să ne dea pace și să ne călăuzească în 

noul an, ci ne invită să ne punem în mâinile Lui, astfel încât să ne 

predăm complet slujirii Sale. 
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Împrieteniți-vă cu Dumnezeu și împliniți-vă jurămintele 

Chemarea lui Dumnezeu este aceasta: „Fă-te cunoscut Lui și fii în 

pace, prin aceasta binele va veni la tine. Căci atunci te vei desfăta în cel 

Atotputernic și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Te vei ruga Lui și El te 

va asculta și îți vei împlini promisiunile.” Iov 22:21, 26-27 Trad. Fidelă. 

Există două entități care se luptă pentru inima omului: Isus și Satana. 

Pe de o parte, Satana ne oferă o mulțime de atracții și plăceri. Cu toate 

acestea, tot el provoacă și dezastrele care duc la distrugere și moarte. Pe 

de cealaltă parte, Isus ne arată o cale diferită, una care duce la viața 

veșnică. O predare cu jumătate de inimă nu ne va da libertatea de care 

avem nevoie din mâinile Satanei. Numai atunci când ne hotărâm să ne 

predăm în întregime îndrumării lui Dumnezeu, vom experimenta pacea 

prin iertare și eliberarea de lanțurile păcatului. Această predare totală 

este legată de un angajament de a-I sluji lui Dumnezeu. Textul spune „îți 

vei împlini promisiunile.” Ce sunt aceste promisiuni? Acestea nu sunt 

decât jurăminte de credincioșie și slujire. 

Problema cu integritatea bisericii este în ideea că, pentru mulți, 

creștinismul înseamnă adăugarea lui Hristos în viața noastră, dar nu ne 

distanțăm de păcat. Cu alte cuvinte, este o schimbare de gândire, dar nu 

de comportament. Adevăratul creștinism înseamnă supunere totală față 

de Dumnezeu; și aceasta implică o reînviorare și o reformă, o schimbare 

completă și totală a intereselor și activităților noastre. 

Iosif Țon, un pastor român și fost președinte al Societății Misionare 

Române, care a supraviețuit anilor de persecuție și exil sub un guvern 

comunist crud, a fost întrebat odată despre percepția sa asupra 

creștinismului american. Iosif a spus că un cuvânt cheie în creștinismul 

de astăzi este „angajament.” Dar apoi a adăugat că acest lucru nu este 

corect. „De fapt,” a spus el, „cuvântul angajament nu a fost prea folosit 

în limba engleză până în jurul anilor 1960.… În general, când un cuvânt 

nou intră în uz, dă la o parte un cuvânt vechi. Am început să studiez și 

am găsit cuvântul vechi pe care "angajament" l-a înlocuit - cuvântul 

"predare.’ 

„Care este diferența dintre angajament și predare? Când faci un 

angajament, ești încă la cârmă, indiferent cât de nobil este lucru la care 

te angajezi. Cineva se poate angaja să se roage, să studieze Biblia, să-și 

dea banii sau să se angajeze la o rată pentru un automobil sau să piardă 

în greutate. Orice ar alege să facă, se angajează să facă. Dar predarea 
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este diferită. Dacă cineva are o armă și vă cere să ridicați mâinile în aer 

în semn de predare, nu-i spuneți acelei persoane la ce vă angajați. Pur și 

simplu te predai și faci ce ți se spune.… [Oamenii] iubesc angajamentul 

pentru că sunt încă la cârmă. Dar cuvântul cheie este „predare.’ Noi 

trebuie să fim robi ai Domnului Isus Hristos.” 2 

În realitate, percepția lui Iosif Țon poate fi văzută în întreaga lume. 

Mulți adoptă numai numele creștinilor, dar în viața lor nu există o 

predare totală față de puterea transformatoare a Evangheliei. Unde este 

transformarea vieților prin puterea lui Dumnezeu? Unde este 

recunoașterea păcatului și întoarcerea de la rău? Unde este consacrarea 

în slujirea Domnului? Adevăratul creștinism nu este un angajament 

sentimental, social sau ecumenic, așa cum se vede în lumea noastră de 

astăzi, ci o predare totală voinței lui Dumnezeu. 

„Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îți mai lipsește un lucru: 

vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, 

vino și urmează-Mă.” Luca 18:22. Tânărul bogat credea că trăiește o 

viață dedicată lui Dumnezeu, dar inima lui nu era dedicată slujirii. Pentru 

a vinde totul înseamnă a preda totul în mâinile lui Dumnezeu. Noi nu 

mai trăim pentru noi înșine. Nu știu ce îți spune Dumnezeu că îți lipsește 

din viața ta, dar astăzi este timpul să îți "vinzi" propriul sentiment de 

neprihănire și idolii pământești și să împărtășești bucuria acestei 

schimbări, comorile veșnice, cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 

 

Nu putem fi împărțiți 

Psalmistul spune: "Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L 

caută din toată inima lor, Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă 

abat de la poruncile Tale.” Psalmii 119:2,10. 

Dumnezeu ne-a dat libertatea de a ne alege calea și nu ne va forța 

pașii. El vrea ca noi să-L căutăm din toată inima. Binecuvântat este cel 

care se dăruiește în întregime în această direcție, căci el va găsi 

adevărata fericire. 

„Pocăința în care nu se vede o schimbare nu este adevărată. 

Neprihănirea lui Hristos nu este o haină care să acopere păcatele 

nemărturisite și nepărăsite; ea este un principiu de viață care transformă 

caracterul și stăpânește purtarea. Sfințenia este o predare deplină lui 

Dumnezeu; este o totală supunere a inimii și vieții față de principiile 

cerului.” Hristos Lumina Lumii, p. 555. 
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Servirea din toată inima și sufletul 

„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât 

să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să 

iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din 

tot sufletul tău.” Deuteronomul 10:12. 

Când inima se bucură în Domnul, se va bucura în slujirea altora. 

Creștinul nu servește din obligație, ci pentru că viața lui continuă să 

crească atunci când îi vede pe alții fericiți. Transmiterea unei solii de 

speranță nu numai că dă putere celor obosiți și împovărați de dificultățile 

vieții, ci dă și bucurie și tărie mesagerului pentru a continua să facă tot 

posibilul pentru Maestru. 

O predare totală înseamnă a trăi o viață de iubire agape așa cum ne-a 

învățat Domnul Isus. El a dat totul, chiar și propria Sa viață pentru a ne 

salva, fără a aștepta vreo răsplată. El a făcut-o pur și simplu pentru că ne 

iubește. "Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru 

prietenii săi.” Ioan 15:13. O predare totală înseamnă a ne preda pe noi 

înșine, dorințele noastre, gusturile noastre și să slujim aproapelui. 

Aceasta este dragostea vie agape. 

Acesta este motivul pentru care Isus a repetat gândul din Matei 

22:37: ‘Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot 

sufletul tău și cu tot cugetul tău.’ 

Dumnezeu este credincios. Este adevărat că dacă ne predăm complet 

Lui, vom avea parte de anumite pierderi și/sau dezavantaje. Cu toate 

acestea, Domnul știe de ce are nevoie fiecare dintre noi, pentru că El este 

Cel care ne-a dat fiecăruia darul vieții. Dumnezeu nu va permite ca 

nimic necesar să lipsească. "Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care 

merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și 

din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra 

voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au 

împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit.” Iosua 23:14. 

 

"Mă dau bătut!” 

La începutul anilor 1960, editorii revistei Time Magazine erau 

preocupați de scăderea vânzărilor. În speranța de a stimula 

abonamentele, au proiectat o campanie de publicitate prin a trimite oferte 

unui număr mare de potențiali cititori. În acel moment, computerul IBM 

tocmai a fost introdus în lumea afacerilor. Încântați să utilizeze 

tehnologia de vârf, directorii de marketing ai revistei au colaborat cu 
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IBM pentru a crea un program automat de a trimite anunțurile. Cu toate 

acestea, așa cum se întâmplă în cazul computerelor, a apărut o eroare 

tehnică. Ca rezultat, un fermier din Wyoming a rămas surprins pentru că 

a primit 12.634 oferte de abonament la revista Time Magazine. 

Fermierul, care de obicei nu primea aproape nicio scrisoare, a citit o 

scrisoare după alta, fiecare având o ofertă identică. După ce a răsfoit 

câteva zeci de anunțuri, a scris un cec pentru taxa de abonament de $6 și 

a trimis-o la Time Magazine cu o notă scrisă de mână spunând: „Mă dau 

bătut.” 

Anul 2020 a fost plin de mesaje din partea lui Dumnezeu față de voi, 

chemându-vă cu o dragoste duioasă. Sunteți încă în viață numai prin 

mila Domnului. Faceți din 2021 o ocazie de a-I sluji lui Dumnezeu. 

Predați-vă toate talentele și puterea în slujba Domnului și pregătiți-vă 

pentru curânda Sa venire. Amin.   

 

 

 

DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE! 
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Prelegerea 7 - Sâmbătă, 12 decembrie 2020. 

DRAGOSTEA FRĂȚEASCĂ  

ȘI IUBIREA DIVINĂ 
de T. Petkov, Bulgaria / SUA 

 

În Biblie găsim multe subiecte importante, dar nimic nu este la fel de 

accentuat ca prezența iubirii în viața și caracterul credinciosului. 

Apostolul Petru a așezat bunătatea frățească și dragostea divină în vârful 

scării sale. „cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea 

de oameni. ” 2 Petru 1:7. 

 

Dragostea frățească 

Dragostea frățească este tradusă din cuvântul grecesc φιλαδελφία, 

philadelphia (greacă). Bunătatea frățească reflectă relația pe care o avem 

cu membrii familiei noastre dar, mai mult, cu familia noastră spirituală 

din cadrul bisericii. Isus a extins-o și mai mult, prezentând bunătatea 

frățească ca pe o calitate pe care credincioșii ar trebui să o demonstreze 

nu numai față de prieteni, ci și față de dușmanii lor. Pentru a înțelege 

importanța și natura iubirii frățești, trebuie să analizăm diferitele aspecte 

și aplicații ale acestei iubiri așa cum sunt prezentate în Sfintele Scripturi. 

 

Ca o poruncă 

Apostolul Ioan a prezentat dragostea frățească ca pe o poruncă pe 

care Domnul Isus Hristos a dat-o ucenicilor Săi. „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 Aceasta înseamnă că dragostea prezentată ca 

philadelphia nu este doar un atașament emoțional de la persoană la 

persoană, ci este și un principiu pe care credincioșii ar trebui să-l aplice 

în viața lor de zi cu zi. De asemenea, înțelegem că, din moment ce 

Domnul a prezentat dragostea frățească ca o poruncă, punerea ei în 

practică nu este opțională. Domnul nostru a simplificat cele Zece 

Porunci în două – dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de 

aproapele nostru. Matei 22:36-40. Aceasta înseamnă că cele Zece 

Porunci sunt porunci ale iubirii și numai prin punerea în practică a 

principiului iubirii putem îndeplini cerințele legii. „Cea de-a doua 

poruncă cea mai importantă” este dragostea față de aproapele nostru. 
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Dragostea față de Dumnezeu este exprimată extern în practica zilnică ca 

iubire față de aproapele nostru. „Și aceasta este porunca pe care o avem 

de la El: cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său.” 1 Ioan 

4:21. 

 

Ca o roadă 

Dragostea frățească nu se găsește în mod natural în natura noastră. 

De la cădere, egoismul, lăcomia și invidia au luat în stăpânire inimile 

noastre păcătoase. Pentru a avea și a exprima iubirea frățească în mod 

natural, trebuie să primim roada Duhului și să fim părtași naturii divine. 

„Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi 

singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții,” 

1 Tesaloniceni 4:9. Putem primi această roadă prin credința în Isus. Dacă 

ne-am născut din nou, Duhul Sfânt va lua în stăpânire inimile noastre; iar 

dragostea față de aproapele nostru va izvorî în mod natural. „Oricine 

crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu și oricine iubește 

pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.” 1 Ioan 5:1. 

Însăși esența iubirii este Dumnezeu Însuși. Singura modalitate de a 

exprima iubirea este de a-L avea pe Dumnezeu în inimile noastre. Este 

un privilegiu uimitor ca, prin harul Domnului nostru, să putem primi 

acest dar și să-L reflectăm pe Dumnezeu în caracterul nostru. „Nimeni n-

a văzut vreodată pe Dumnezeu; Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu 

rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi.” 1 Ioan 4:12. 

 

Ca o mărturie 

Nu există nici o mărturie mai puternică decât expresia iubirii. Isus 

spunea că: „Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă 

veți avea dragoste unii pentru alții.” Ioan 13:35 Încă o dată vedem că 

expresia iubirii frățești nu este opțională, ci este un rezultat natural al 

prezenței Domnului în viața noastră. Dacă nu avem această iubire 

frățească, putem să ne înșelăm pe noi înșine și să avem o credință sau o 

experiență religioasă imaginară. Prezența iubirii frățești nu este doar o 

mărturie pentru lumea exterioară, ci și o modalitate de a ne examina pe 

noi înșine. „Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe 

fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l 

vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” 1 Ioan 

4:20. Toate jertfele din Vechiul Testament erau oferite cu sare, ceea ce 



40 
 

înseamnă că numai dacă este prezentă iubirea, serviciul nostru va fi 

acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Levitic 2:13. 

 

Prin credincioșie și etică 

Iubirea frățească este exprimată și în Scripturi ca fiind credincioșia 

față de Dumnezeu, față de Biserica Sa de pe pământ și față de poruncile 

Lui. Apostolul Pavel a fost unul dintre cei mai de succes misionari. „În 

tot timpul lucrării sale, Pavel s-a bazat pe Dumnezeu pentru o îndrumare 

directă. În același timp, fusese foarte atent ca să lucreze în armonie cu 

hotărârile consiliului general de la Ierusalim; și, ca urmare, “bisericile se 

întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi”. Faptele Ap. 16:5. Și 

acum, cu toată lipsa de simpatie arătată lui de unii, el s-a simțit cu 

conștiința împăcată pentru că își făcuse datoria încurajând în convertiții 

lui un spirit de sinceră credincioșie, generozitate și iubire frățească, așa 

cum s-a dovedit cu această ocazie prin darurile îmbelșugate pe care el 

putea să le pună înaintea prezbiterilor iudei.” –Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 402.  

Dacă vrem să călcăm pe urmele apostolilor și să ne îndeplinim 

misiunea în lume, trebuie să aplicăm principiile etice ale iubirii, unității 

și credincioșiei. Mușcarea pe la spate a pastorilor sau liderilor, 

răspândirea de acuzații false despre ei și alții, este lucrarea distructivă a 

inamicului. O observație de la nivelul Conferinței Generale arată că 

principalul motiv pentru care membrii părăsesc biserica nu este 

dezacordul doctrinar ci, mai degrabă, conflictul personal și problemele 

nerezolvate dintre frați. De asemenea, trebuie să aplicăm conducerea lui 

Hristos în bisericile noastre, urmând exemplul și sfatul apostolului 

Pavel. „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în 

smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” Filipeni 

2:3. Când conducătorii și membrii sunt legați împreună prin bunătatea 

frățească, dușmanul va fi neajutorat în eforturile sale de a ne distruge 

sufletele și de a ne răpi mântuirea. 

 

Prin cunoașterea de Dumnezeu 

Suntem obișnuiți să prioritizăm cunoștințele teoretice despre 

Scripturi ca pe un mijloc de a-l cunoaște pe Dumnezeu. De-a lungul 

secolelor au avut loc multe discuții teologice despre doctrină. Lupte și 

războaie au avut loc de-a lungul istoriei pentru a impune sau elimina 
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anumite credințe. Uneori, credincioșii, din dorințele lor egoiste de a 

apărea ca mari descoperitori de „adevăruri noi” aduc învățături ciudate 

care creează separare între membrii bisericii. Aceasta este opusul iubirii 

frățești. Biblia spune că, dacă nu posedăm darul lui Dumnezeu și nu îl 

exprimăm în dragoste față de aproapele nostru, nu îl cunoaștem pe 

Dumnezeu. „Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este 

de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și 

cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, 

pentru că Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:7,8. Având în vedere 

scrierile apostolilor, putem spune că înfăptuirea și exprimarea iubirii este 

scopul final, cel mai înalt și ultim al credinței creștine. Toate celelalte 

doctrine sunt doar un mijloc spre acest scop. „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.” 

1 Corinteni 13:1,2. 

 

Absența iubirii frățești 

Din moment ce apostolul Petru a pus dragostea frățească și iubirea în 

vârful scării sale, putem avea impresia că iubirea este ceva ce trebuie 

realizat în viitor sau la sfârșitul experienței noastre creștine. Totuși, în 

Sfintele Scripturi vedem că absența dragostei frățești în orice moment 

este condamnată. „Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că 

iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte.” 1 Ioan 

3:14. Suntem mântuiți „prin har”, „prin credință” și nu prin fapte 

(Efeseni 2:8); Dar, dacă harul și mântuirea pe care le primim în mod 

liber de la Hristos nu aduce în noi darul spiritual al iubirii frățești, atunci 

noi nu credem cu adevărat în Hristos și nu am primit încă harul Său prin 

credință. Sfintele Scripturi descriu această condiție ca înșelându-ne pe 

noi înșine și este clar exprimată în solia adresată bisericii din Laodicea în 

Apocalipsa 3:17. Mai mult, apostolul Ioan a comparat absența iubirii sau 

prezența urii ca fiind egală cu crima. „Oricine urăște pe fratele său este 

un ucigaș; și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.” 

1 Ioan 3:15. Nu numai că putem încălca cele Zece Porunci cu acțiunile 

noastre fizice, dar sfera viselor, dorințelor, motivelor și gândurilor 

noastre este de asemenea supusă judecății divine. Conceptul iubirii 
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frățești ar trebui să fie o chestiune serioasă de reflecție și autoexaminare 

și un motiv de rugăciune zilnică. 
 

Dragostea divină 

Caritate, în limba engleză, este traducerea cuvântul grecesc „ἀγάπη” 

- agape (greacă). Agape înseamnă iubire divină și descrie dragostea 

noastră pentru Dumnezeu, precum și dragostea pe care Dumnezeu o are 

pentru noi. Uneori este dificil să facem diferența între agape (iubire 

divină) și philadelphia (bunătate frățească), deoarece iubirea divină este 

adesea exprimată în viața noastră de zi cu zi ca iubire pentru frații noștri. 

Cu toate acestea, Scripturile oferă unele informații care ne vor ajuta să 

înțelegem măreția și amploarea iubirii divine. 
 

Fără teamă 

Iubirea divină ne convinge de existența lui Dumnezeu, de mântuirea 

Sa și de providența Sa, astfel încât moartea sau orice altceva să nu-l mai 

chinuie pe credincios. „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită 

izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a 

ajuns desăvârșit în dragoste.” 1 Ioan 4:18. 

Frica face parte din instinctele noastre umane și se manifestă în 

diferite situații în moduri diferite. De multe ori, ne temem să împărtășim 

Evanghelia cu alții, presupunând că putem fi respinși sau batjocoriți. Ce 

s-ar întâmpla dacă demonstrația credinței noastre ar veni cu prețul vieții 

și noi ar trebui să luăm o decizie de a încălca poruncile lui Dumnezeu 

sau de a muri? Ce ați alege? 
 

Hristos a răspuns la această întrebare „Pentru că oricine 

va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va 

pierde viața pentru Mine o va câștiga.” Matei 16:25. 
 

Pionierii bisericii noastre au ales să moară mai degrabă ca martiri 

decât să încalce poruncile. Dragostea Agape este legată de o putere 

incredibilă și de prezența Duhului Sfânt. Descrierile execuțiilor multor 

martiri sunt impresionante, având în vedere modul în care au înfruntat 

moartea cu cântece și laude pe buze. Urmând exemplul Maestrului 

nostru, mulți au rostit, de asemenea, o rugăciune pentru dușmanii lor: 

„Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta!” Faptele Ap. 7:60. 
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Perfecțiunea / Desăvârșirea 

În diferite religii și culturi, perfecțiunea este prezentată diferit. Unii 

guru hinduși care ating „perfecțiunea” încep să demonstreze puteri 

supranaturale, cum ar fi levitarea și altele. Conform Bibliei, atingerea 

perfecțiunii spirituale nu este legată de deținerea puterilor supranaturale, 

ci, mai degrabă, de reflectarea caracterului divin supranatural. „Dar mai 

presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura 

desăvârșirii.” Coloseni 3:14. Potrivit apostolului Pavel, toate celelalte 

daruri ale Duhului sunt temporare și servesc credincioșilor doar pentru a 

răspândi Evanghelia și pentru a realiza mai pe deplin reflectarea 

caracterului divin în viața lor. „Dragostea nu va pieri niciodată. 

Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit.” 

1 Corinteni 13:8. 

 

Jertfirea de sine 

Una dintre demonstrațiile iubirii divine este darea vieții în beneficiul 

altora. „Nu este mai mare dragoste [agape] decât să-și dea cineva viața 

pentru prietenii săi.” Ioan 15:13 Egoismul, pe de altă parte, va lupta 

pentru a păstra și apăra propriile interese personale. Exemplul 

sacrificiului de sine și al dorinței de a suferi pierderi pentru beneficiul 

altcuiva este dovada supremă că egoismul este depășit, că Duhul lui 

Dumnezeu a preluat controlul total al minții și emoțiilor noastre. 

Exemplul perfect al iubirii divine printre oameni este Domnul nostru 

Isus Hristos. „Eu sunt Păstorul cel bun: Păstorul cel bun își dă viața 

pentru oi.” Ioan 10:11 Cu toate acestea, Scripturile ne spun că urmașii 

Lui au posedat același dar al iubirii agape. Ștefan a demonstrat acest 

lucru în viața și moartea sa. Apostolul Pavel a predicat călăilor săi chiar 

la sfârșitul vieții sale. „Dar, până și ostașii împietriți, care l-au însoțit [pe 

apostolul Pavel], au ascultat cuvintele sale cu uimire și l-au văzut plin de 

voie bună și chiar bucuros în fața morții.” ––Istoria Faptelor 

Apostolilor, p. 509. La timpul sfârșitului, creștinii adevărați vor 

demonstra această dragoste în caracterul și comportamentul lor.  

 

Își asumă vina altora 

O altă demonstrație a iubirii divine este a fi dispus să-și asume vina 

altcuiva. Când Adam și Eva au căzut în păcat, prima expresie a naturii 

lor umane căzute a fost să se apere și să arunce vina pe altcineva. Eva a 
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arătat spre șarpe, Adam a arătat spre Eva și, indirect, amândoi l-au 

acuzat pe Dumnezeu pentru propria lor neascultare. Aceasta a fost 

condiția naturii umane până în ziua noastră. Numai prezența în noi a 

naturii divine supranaturale face posibilă exprimarea și manifestarea 

iubirii divine.  
 

O scară pentru toți 

Scara are un înțeles profund atât simbolic, cât și spiritual. Spiritul 

Profetic explică faptul că aceasta este un simbol al Mântuitorului Isus 

Hristos. „Hristos, care leagă pământul cu cerul, este scara. Piciorul scării 

este puternic fixat pe pământ, în natura Lui omenească; treapta din vârf 

ajunge la tronul lui Dumnezeu prin dumnezeirea Lui. Natura omenească 

a lui Hristos îmbrățișează omenirea decăzută, în timp ce natura Lui 

dumnezeiască se prinde puternic de tronul lui Dumnezeu.” –6T, p. 147.  

Multe alte versete din Biblie descriu experiența acceptării Domnului 

nostru Isus Hristos ca Mântuitor personal ca fiind cea mai importantă, 

care într-adevăr ne conectează cu împărăția cerească și ne asigură 

mântuirea prin har, prin credință în Domnul nostru Isus Hristos. Să luăm 

în considerare versetul găsit în 2 Timotei 1:9: "El ne-a mântuit și ne-a 

dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și 

după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii...” 

Mântuirea este un dar dat de Isus Hristos chiar înainte de a ne naște. Nu 

există nici o îndoială că Hristos și doar El singur este singura cale spre 

mântuire. „Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.’ ” 

Faptele ap. 2:21. 

În momentul în care îl acceptăm pe Domnul nostru Isus Hristos, iar 

Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire inimile noastre, avem ocazia să ne 

mărturisim credința. Promisiunea Domnului nostru intră în vigoare 

imediat. Toate treptele scării lui Petru ne sunt atribuite prin credința în 

Isus, pentru că El devine reprezentantul nostru înaintea judecății cerești. 

Să ne uităm la Isus pentru că El este Alfa și Omega, începutul și 

sfârșitul, Mântuitorul și Avocatul nostru. Amin.  
 

„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința 

voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; 

cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, 

dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.”  

2 Petru 1:5-7. 





 


