
PRELEGERI PENTRU SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE:     2–– 10 DECEMBRIE 2016

cu
rie
ru
la
dv
en
tis
t.r
o

OCTOMBRIE 2016:  MISIUNEA LUI DUMNEZEU + PILDĂ V-AM DAT 
 + TOȚI CREDINCIOŞII, IMPLICAȚI ÎN MISIUNE + O MISIUNE CARE TRANSFORMĂ

 + O MISIUNE ÎNDEPLINITĂ CU ÎNȚELEGERE ŞI CU EMPATIE + MISIUNE  
CU DRAGOSTE – METODA LUI HRISTOS + MISIUNE DIN CONVINGERE

Fiecare –  
un misionar



Curierul Adventist
octombrie 2016

2 

„Iată, Eu vin curând...”

Misiunea noastră este să-L înăl ţăm pe Domnul Isus Hristos prin pre-
zentarea de experienţe ale dragostei Lui nemărginite, de ar ti co le şi ştiri, 
ajutându-l astfel pe cititor să-L cunoască mai bine pe Mân tuito rul şi  
să aibă o speranţă vie în apropiata Lui revenire.
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Marea Trimitere reprezintă unul dintre cele mai cunoscute pasaje din 
Biblie: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: «Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Şi 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârșitul veacului. Amin»” (Matei 28:18-20). 

Prin această însărcinare, Domnul Hristos îi îndeamnă pe urmașii Săi să de-
vină misionari și să-i aducă pe oameni la Sine. Dar această poruncă, dată acum  
2 000 de ani, mai este relevantă pentru noi astăzi? Care este misiunea noastră și 
ce înseamnă să fii un misionar în cultura zilelor noastre?

În timpul special al acestei Săptămâni de Rugăciune, ne vom concentra 
atenția asupra misiunii. În fiecare ocazie vom aborda un nou aspect al acestui 
important subiect: Care este misiunea lui Dumnezeu? Cum poate să devină fi-
ecare un misionar? Vom privi la semnificația întâlnirii cu Isus și a mergerii cu 
El în misiune.

Dragostea este fundamentul misiunii – dragostea pentru Dumnezeu și dra-
gostea pentru alții. Convingerea cu privire la ceea ce credem și integrarea noilor 
credincioși în părtășia bisericii sunt două subiecte deosebit de importante, asu-
pra cărora vom stărui. Apoi ne vom îndrepta atenția spre timpul când misiunea 
va fi împlinită. Așa că vei dori să nu pierzi niciunul din aceste subiecte inspira-
toare, înălțătoare și profund biblice.

Te invit să mi te alături, în timp ce aprofundezi cu un spirit de rugăciune 
aceste subiecte importante și – indiferent cine ești, unde locuiești sau ce faci – să 
te angajezi să devii un misionar pentru El. 

Domnul să ne binecuvânteze în timp ce ne unim ca familie mondială a bi-
sericii pentru a studia și a ne ruga în această specială Săptămână de Rugăciune!

Ted N. C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
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Zilele de sărbătoare aduc cu ele prezența steagului 
unei națiuni pe clădirile publice, pe casele oameni-
lor, pe mașini. La momente grele, steagul este cobo-

rât în bernă. Steagul ne spune multe despre o națiune sau 
despre un grup de oameni. Steagul, care este un simbol, 
poate fi atât de venerat, încât poate provoca bărbați și fe-
mei să-l apere chiar cu prețul vieții. Și când te gândești că 
este doar un băț cu o bucată de pânză, având culori speci-
fice! Însă un steag înfipt într-un loc înalt, cât mai vizibil, 
arată pentru toată lumea cine stăpânește locul acela, cine 
este proprietar sau deține puterea.

Domnul – steagul meu 
„Moise a zidit un altar și i-a pus numele: «Domnul, stea-

gul meu»”(Exodul 17:15). Înălțăm noi acest steag – Nume-
le Domnului? Facem din misiunea Lui misiunea fiecăruia 
dintre noi? Trăim asemenea Lui? Sau prin înălțarea eului, 
prin neimplicare, prin „îngăduirea unui păcat tainic, care 
se va dovedi a fi pentru caracter ceea ce este scândura mân-
cată de viermi pentru corabie – dezastru și ruină totală”  
(4T, p. 90), nu facem decât să coborâm steagul în bernă? 

Atunci când L-am cunoscut pe Dumnezeu, când am 
acceptat salvarea prin jertfa lui Isus, Dumnezeu a înfipt 
steagul Lui în viața noastră. Dacă fluturăm alte steaguri, 
care de care mai colorate, dacă avem alte preocupări, alte 
interese, amintiți-vă de cuvintele profetului: „Dați de ves-
te printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! În zi-
lele acelea, zice Domnul, copiii lui Israel... vor merge plân-
gând și vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor… își vor în-
toarce privirile spre EL și vor zice: «Veniți să ne alipim de 
Domnul printr-un legământ veșnic!»” (Ieremia 50:2,4,5). 

Isus a trăit o viață de slujire pentru alții. El a fost pre-
sat zilnic de mulțimi de oameni care cereau ajutor. El a 
petrecut multe nopți nedormite în rugăciune. Timpul de 
rugăciune pe care, prin harul lui Hristos, încă îl mai avem 
la dispoziție, ne-am dori să fie un timp când să înălțăm 
din nou acest steag al Domnului nostru. „Atunci noi ne 
vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Nume-

le Dumnezeului nostru” (Psalmii 20:5). Iar dacă 
această înălțare a steagului va costa comoditatea 

noastră și înfrângerea eului, chiar merită, pentru că „o 
religie care nu costă nimic și pentru care nu suferi nimic 
nu valorează nimic”(Martin Luther). 

Drapelul identității şi al mărturisirii noastre
În funcție de culorile și însemnele de pe steag, recunoști 

o națiune sau alta. Am fost curios să descopăr în Scriptu-
ră drapelul identității noastre. „Voi însă sunteţi o seminţie 
aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe 
care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la 
lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Suntem proprietatea specială a lui Dumnezeu. Dar 
asta presupune și o înaltă responsabilitate: „Ca să vestiți 
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric 
la lumină.” Salvat pentru a vesti. Dumnezeu „a făcut din 
biserică proprietatea Lui, pentru ca membrii ei să poată 
reflecta preţioasele Sale trăsături de caracter în propria lor 
viaţă și să proclame tuturor oamenilor bunătatea și îndu-
rarea Lui” (CBAZS, vol. 6, p. 236). 

„Apatia și ineficiența nu înseamnă evlavie” (9T,  
p. 150). „Adevărata sfințire este dedicarea totală în sluj-
ba lui Dumnezeu. Aceasta este condiția unei vieți creștine 
veritabile. Cel care trăiește pentru sine nu este creștin” 
(PDH, p. 49). Mărturisirea lui Hristos este o dovadă a lu-
crării lui Dumnezeu în noi. „Rodul celui neprihănit este 
un pom de viață, și cel ce câștigă suflete este înțelept” (Pro-
verbele 11:30). Așadar, fluturați steagul identității: „Croiți, 
croiți drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste 
popoare” (Isaia 62:10). Promisiunea este că „El fluieră po-
poarele de la un capăt al pământului” și „iată-le, vin repe-
de și ușor” (Isaia 5:26). 

Aduceți oamenii la steag
Importanța și rolul steagului într-o bătălie constituie 

elemente centrale, indicând fie direcția de înaintare, fie re-
tragerea. Capturarea steagului inamicului este un indiciu 
al victoriei, după cum pierderea lui înseamnă dezonoare 
și înfrângere pentru toți cei care luptă sub culorile lui.  
„Într-o anumită bătălie, când unul dintre regimentele ar-
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matei care ataca a fost împins înapoi de oștile inamicului, 
steagul din frunte a rămas pe locul lui, în timp ce trupele se 
retrăgeau. Căpitanul a strigat la el să aducă steagul înapoi, 
dar răspunsul a fost: «Aduceţi oamenii la steag!» Aceasta 
este lucrarea care îi revine fiecărui purtător credincios de 
steag — să aducă oamenii la steag. Domnul cere zel. Noi 
toţi știm că păcatul multora care mărturisesc a fi creștini 
este faptul că le lipsește curajul și energia de a se aduce pe 
ei și pe cei legaţi de ei la steag” (9T, pp. 45–46). 

Noi suntem urmașii lui Hristos, nu fani ai lui Hristos. 
Fanii stau pe margine și strigă. Ei nu sunt activi. Nu intră 
pe terenul de joc. Bătălia nu va fi câștigată de pe margine, 
de galerie. În general, Dumnezeu nu face minuni pentru 
înaintarea adevărului Său. „Dacă gospodarul neglijează 
să cultive solul, Dumnezeu nu face nicio minune pentru 
a schimba rezultatele” (SCE, p. 228). Așadar, ceea ce se 
dorește este zel creștin serios – un zel care va fi manifestat 
prin a face ceva. „Un suflet care Îl are pe Hristos nu poate 
fi oprit să-L mărturisească, precum nu pot fi oprite apele 
Niagarei să curgă în cascadă” (2T, p. 233).

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un plu-
ton reușise să cucerească un deal din teritoriul inamic. 
Sergentul i-a ordonat unui soldat să alerge printre tranșee 
și să înalțe steagul în vârful dealului. În timp ce încerca să 
înalțe steagul, a fost împușcat de un lunetist. Un alt soldat 
a fost trimis, dar a avut parte de aceeași soartă. La un mo-
ment dat, veni la sergent un tânăr care-i spuse: „Sergent, 
peste ceva timp va fi ora 4:00. Dacă ești de acord, la acea 

oră voi încerca să înalț eu steagul în vârful dealului.” La 
ora 4:00, soldatul a sărit prin tranșee, a ridicat steagul și 
s-a întors teafăr la camarazi. Toți s-au bucurat, dar ser-
gentul l-a întrebat: „De ce a fost nevoie să fie ora 4:00?” 
„Domnule, când aici este ora 4:00, la mine acasă este ora 
6:00 dimineața. Mama mea, care-L iubește pe Isus, mi-a 
spus că în fiecare dimineață, la ora 6:00, ea va fi pe ge-
nunchi. Am știut că voi fi în siguranță când mama se roagă 
pentru mine.”

Prin luptă ofensivă, în mijlocul împotrivirii, pericolu-
lui, pierderii și suferinţei omenești, lucrarea de salvare de 
suflete trebuie continuată. Promisiunea este că „un înger 
zbura prin mijlocul cerului și punea steagul lui Emanuel 
în multe mâini, în timp ce un general puternic striga cu 
voce tare: «Intrați în rânduri!» Aceia care sunt credincioși 
față de poruncile lui Dumnezeu și față de mărturia lui 
Hristos să-și ocupe pozițiile»”(BR, p. 76). „Ai dat ce-
lor ce se tem de Tine un steag ca să-l înalțe spre biruința 
adevărului”(Psalmii 60:4).

Rugați-vă pentru cele 2 000 de locuri unde, prin pu-
terea Duhului Sfânt, ne propunem să ridicăm un steag. 
Rugați-vă pentru fiecare purtător de steag. Intrați în rân-
duri: bărbați și femei, copii și tineri. Aduceți-i și pe alții 
la steag. Rugați-vă ca în anul misionar 2016–2017, prin 
puterea Lui, să fiți Asemenea Lui. Credeți ce spune profe-
tul: „Căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-aţi 
crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!” (Habacuc 1:5).

Cum poate biserica ta să arate comunității locale că 
Domnul este steagul ei? Cum poți tu să le arăți vecinilor, 
colegilor sau oamenilor pe care îi întâlneşti, chiar şi 
ocazional, că Domnul este steagul tău?

Care crezi că este identitatea Bisericii Adventiste de astăzi? 
Prin ce anume se remarcă sau care sunt culorile steagului 
ei?

Ce pot face acele biserici adventiste al căror steag este 
în bernă pentru a se revigora spiritual şi a putea aduce 
oameni la Hristos?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U

1

3

2

Ștefan Tomoiagă 
este preşedintele Bisericii 
Adventiste de Ziua  
a Şaptea din România.
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Ideea de a fi misionar a apărut în cer. Chiar înainte de 
intrarea păcatului în lume, Trinitatea a întocmit un plan 
pentru a salva omenirea, dacă Satana avea să reușească 

să-l facă pe om să cadă. Aceasta avea să fie o misiune cos-
tisitoare: Emanuel – Dumnezeu cu noi. „Hristos avea să 
ia asupra Sa vinovăţia și rușinea păcatului – păcat ce este 
atât de dezgustător pentru un Dumnezeu sfânt, încât avea 
să-L despartă pe Tatăl de Fiul Său. Hristos avea să coboare 
până în adâncurile mizeriei pentru a salva neamul ome-
nesc din ruina lui.”1 

Hristos – Cel adorat de cer – a lăsat puritatea, pacea și 
bucuria Paradisului pentru a merge în misiunea lui Dum-
nezeu în această lume întunecată și plină de păcat. Misiu-
nea Sa era clară – să caute și să salveze ce era pierdut.

Misiunea lui Dumnezeu a rămas aceeași de la început 
și, de-a lungul veacurilor, El a trimis misionari care să-I 
ducă la îndeplinire planurile.

Implicaţi în misiunea lui Dumnezeu
Timp de 120 de ani, Noe i-a îndemnat stăruitor pe an-

tediluvieni să se pregătească pentru potopul care urma să 
vină (Geneza 6:3; 1 Petru 3:20; 2 Petru 2:5). În toţi acești 
120 de ani, Noe s-a prins cu tenacitate de promisiunile lui 
Dumnezeu, îndurând batjocuri și ironii chiar din partea 
oamenilor pe care încerca să-i salveze.

Dumnezeu l-a trimis pe Avraam într-o misiune: să 
meargă într-o ţară pe care avea să i-o arate și să exercite 
acolo o influenţă divină printre canaaniţi, pentru a-i con-
duce la pocăinţă până nu avea să fie prea târziu. Dumne-
zeu le-a dat acestora un timp de probă, înainte ca distru-
gerea să vină asupra lor (Geneza 12:1-3; 15:15,16).

Adolescent fiind, Iosif s-a trezit dus, împotriva voin-
ţei lui, într-o ţară străină. Cu toate acestea, el a ales să fie 
un misionar al lui Dumnezeu, ducând lumină și integri-
tate în casa unor păgâni. În ciuda celor mai dificile îm-
prejurări, el a continuat să lase ca lumina lui să lumineze 

chiar și printre gratiile temniţei egiptene. Mai 
târziu, Dumnezeu a ales să-l folosească pe acest 

misionar credincios pentru a salva întreaga ţară a 
Egiptului și nu numai, pe parcursul anilor de foamete 

teribilă (Geneza 37:25-28; 39:8,9,21-23; 41:37-41).

„Instruire misionară” prelungită
Moise a trecut printr-un „curs prelungit de instruire 

misionară” – mai întâi lângă mama lui, care „s-a străduit 
să-i umple mintea cu simţământul temerii de Dumnezeu 
și al iubirii pentru adevăr și dreptate, rugându-se cu stăru-
inţă să fie ferit de orice influenţă stricăcioasă. Ea i-a arătat 
nebunia și păcătoșenia idolatriei și l-a învăţat de mic să 
se plece și să se închine viului Dumnezeu, singurul care-l 
putea auzi și ajuta în orice situaţii grele.”2

La curtea faraonului, Moise a primit cea mai înaltă in-
struire civilă și militară, care i-a asigurat pregătirea logistică 
atât de necesară pentru a fi în stare să conducă o mulţime 
imensă afară din Egipt și apoi prin pustie (Faptele 7:22). 
Și totuși, ca să fie cu adevărat gata pentru această lucrare,  
Moise avea nevoie de o a treia fază a instruirii lui misionare 
– cea pe care Dumnezeu i-a asigurat-o în pustie.

Ellen White scria: „El mai avea de învăţat aceeași 
lecţie a credinţei pe care Avraam și Iacov o învăţaseră, 
și anume să nu se sprijine pe tăria și înţelepciunea ome-
nească, ci pe puterea lui Dumnezeu pentru împlinirea 
făgăduinţelor Sale. (...) În școala lepădării de sine și a 
greutăţilor, el trebuia să înveţe răbdarea și stăpânirea pa-
siunilor. Înainte ca să poată cârmui cu înţelepciune, el  
trebuia să înveţe să asculte.”3 Doar atunci Moise putea fi 
gata să acţioneze ca unul dintre cei mai mari misionari ai 
lui Dumnezeu. 

Să caute şi să salveze
Rahav, o femeie din Ierihon, a contribuit la salvarea 

întregii ei familii atunci când le-a împărtășit rudelor ei în-
tâlnirea cu iscoadele israelite și credinţa ei în Dumnezeul 
lor (Iosua 2:12-14; 6:17).

Daniel și cei trei prieteni ai lui au fost trimiși misionari 
în puternicul Imperiu Babilonian. De-a lungul anilor, ei 
au îndeplinit cu credincioșie misiunea lui Dumnezeu la 
curtea împăratului. Prin mărturia lor, în cele din urmă, 

SABAT DIMINEAȚĂ

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
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Nebucadneţar avea să-și predea inima singurului Dum-
nezeu adevărat. Puteţi citi mărturia împăratului în Daniel 
4:34-37.

O fată israelită a slujit ca misionară credincioasă pen-
tru Dumnezeu în casa stăpânilor ei sirieni, care o luaseră 
captivă, determinându-l pe Naaman să declare: „Iată, cu-
nosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în 
Israel” (2 Împăraţi 5:15).4 

Chiar și Iona, care respinsese gândul de a fi misionar, a 
contribuit la salvarea dușmanilor lui, predicându-le nini-
venilor Cuvântul lui Dumnezeu (Iona 3:4-10).

Misiunea lui Dumnezeu în Noul Testament
Misiunea lui Dumnezeu în Noul Testament a fost ace-

eași cu cea din Vechiul Testament: să caute și să salveze ce 
era pierdut.

Isus este, desigur, Misionarul suprem. El „era Cuvântul, 
și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 
... Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de 
har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:1,14). El este 
Cel care a demonstrat misiunea de dragoste și de har a lui 
Dumnezeu în toată plinătatea ei.

Cât timp a fost pe pământ, Isus le-a dat apostolilor o 
instruire misionară practică. Ellen White sublinia: „În 
timp ce Isus slujea mulţimii de oameni care se adunase în 
jurul Lui, ucenicii Săi se aflau între cei de faţă, doritori să 
împlinească cererile Lui și să-I ușureze munca. Ei Îl ajutau 
aducându-i pe cei bolnavi la Mântuitorul și contribuiau la 
mângâierea tuturor. Ei îi căutau pe ascultătorii interesaţi, 
le explicau Scripturile și lucrau pentru binele lor spiritual 
pe diferite căi. Îi învăţau pe alţii tot ce aflaseră de la Isus și 
în fiecare zi câștigau o experienţă mai bogată.”5

Când i-a trimis pe apostoli doi câte doi (și mai târziu 
pe cei „șaptezeci” [vezi Luca 10]), Isus i-a instruit să înde-
plinească misiunea lui Dumnezeu, predicând că „Împără-
ţia cerurilor este aproape” (Matei 10:7). Pe lângă aceasta, 
El le-a mai spus: „Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, 
curăţiţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi pri-
mit, fără plată să daţi” (v. 8), amintindu-le ucenicilor că 
puterea de a face toate acestea venea de sus, nu de la ei 
înșiși.

După înviere
La puţin timp după învierea lui Hristos, femeilor care 

s-au dus la mormânt le-a fost încredinţată o misiune spe-
cială: „Duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui și lui Petru, 
că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, 
cum v-a spus” (Marcu 16:7).

În aceeași zi, alţi doi ucenici ai lui Isus – Cleopa și pri-
etenul lui – au devenit misionari atunci când inima a înce-
put să „ardă” în ei, după ce Isus le-a explicat Scripturile, pe 
drumul spre Emaus. Pentru că nu puteau să ţină doar pen-
tru ei bucuria, s-au avântat în misiunea pe care le-o dădu-

se Dumnezeu – de a le spune ucenicilor că Hristos înviase 
(vezi Luca 24:13-35). Chiar înainte de înălţarea Sa la cer, 
Hristos le-a poruncit din nou ucenicilor: „«Duceţi-vă în 
toată lumea și propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.» 
(...) Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Dom-
nul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele, 
care-l însoţeau” (Marcu 16:15,20).

Când ne gândim la misionari, ne amintim de Filip, cel 
care a fost trimis să ţină un studiu biblic și să-l boteze pe 
un demnitar etiopian de la curtea regală (Faptele 8:26-40). 
Ne gândim, de asemenea, la Ștefan, care a dat mărturie cu 
atâta curaj în faţa Sinedriului iudaic, chiar cu preţul vieţii. 
Dar din sângele martirajului său s-a ridicat unul dintre cei 
mai mari misionari: Saul, care mai târziu a devenit cunos-
cut ca Pavel (Faptele 7:58; 9:1-22). Să nu uităm, de aseme-
nea, de Barnaba, de Sila, de Ioan Marcu și de Timotei, care 
au jucat, fiecare, un rol important în progresul misiunii lui 
Dumnezeu.

Alţi misionari
În impresionanta carte Tragedia veacurilor,  vedem 

cum, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a avut întotdeauna 
oameni dispuși să ducă mai departe misiunea Lui, chiar 
cu preţul vieţii lor. În 1874, Biserica Adventistă de Ziua 
a Șaptea și-a trimis primii misionari oficiali: John N. An-
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drews, cu copiii săi adolescenţi, Mary și Charles, a mers 
la Basel, în Elveţia. Soţia lui, Angeline, murise cu doi ani 
în urmă. Din nefericire, în 1878 Mary s-a îmbolnăvit de 

tuberculoză și a murit. Cinci ani mai 
târziu, în timp ce încă se afla în 

Europa, J. N. Andrews a mu-
rit și el de tuberculoză și 

a fost îngropat la Basel.
De atunci, mii de 

adventiști de ziua a 
șaptea au mers ca 
misionari și, ase-
menea lui J. N. An-
drews și lui Mary 
Andrews, mulţi 
ti neri și vârstnici 
și-au dat viaţa înde-

plinind misiunea lui 
Dumnezeu.

În ciuda tuturor 
dificultăţilor, misiunea 

lui Dumnezeu a mers mai 
departe și, astăzi – datorită, în 

mare parte, sacrificiului multora 
dintre cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a 
merge în ţări străine –, peste nouăsprezece milioane de 
oameni, din mai mult de 200 de ţări, au primit adevărul, 
așa cum este el în Isus, și s-au alăturat acestei mișcări înfi-
inţate de Dumnezeu.

Misiunea lui Dumnezeu astăzi
Astăzi, într-o lume în care trăiesc peste șapte miliarde 

de oameni, încă este mult de lucru pentru a duce la înde-
plinire misiunea lui Dumnezeu. El ne cheamă pe fiecare 
să avem un rol în cadrul ei. Indiferent de vârstă, naţiona-
litate sau sex, Dumnezeu te cheamă să fii parte a misiunii 
Sale. Poate te cheamă să fii misionar pentru El în cartierul 
în care locuiești, printre vecinii tăi, sau la școală, la locul 
de muncă, în cercul tău de influenţă. Oriunde te-ai afla, 
El are nevoie de tine în misiunea Sa de a-i căuta și mântui 
pe cei pierduţi.

Cea mai ușoară cale de a da mărturie este în ca-
drul interacţiunilor sociale pe care le avem în viaţa de 
zi cu zi. Lăsaţi ca Duhul Sfânt să vă conducă la oame-
nii potriviţi și apoi, cu calm și în mod natural, măr-
turisiţi-vă credinţa și oferiţi încurajare în modul cel 
mai adecvat, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mărturisi-
rea credinţei ar trebui să fie un rezultat fericit și firesc 
al relaţiei noastre cu Domnul. Dumnezeu va deschide  
calea.

Toţi trebuie să ia parte la misiunea lui Dumnezeu! În 
împlinirea acestei misiuni, este foarte important să stăm 
aproape de Domnul prin studierea Bibliei și a scrierilor 
Spiritului Profetic și prin rugăciune continuă.

Fiecare credincios – un misionar
Inspiraţia ne spune: „Dacă fiecare membru al biseri-

cii ar fi un misionar activ, Evanghelia ar fi proclamată în 
scurt timp în toate ţările, la toate popoarele, naţiunile și 
limbile.”6 

Isus vine curând! Înălţaţi cât mai sus stindardul acesta 
și arătaţi-l lumii pe căi practice, îndreptându-i pe cei din 
jur către Acela care ne-a dat mântuirea și care ne-a promis 
să ne ia acasă în curând. Lucrând împreună, prin înţelep-
ciunea și prin puterea lui Dumnezeu, să împlinim misiu-
nea pe care ne-a încredinţat-o El. Prin harul lui Dumne-
zeu, fiecare să fie un misionar, conducând la „implicarea 
totală a fiecărui membru”, pentru a grăbi revenirea lui 
Hristos!

1 Ellen G. White, Patriarhi și profeţi, p. 63, în orig.
2 Ibidem, pp. 243–244, în orig.
3 Ibidem, p. 247.
4 Textele biblice din acest articol sunt luate din traducerea Cornilescu a 
Bibliei în limba română.
5 Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 349, în orig.
6 Eadem, Mărturii, vol. 9, pp. 32–33, în orig.

Ce fac membrii bisericii tale locale pentru a sluji ca 
misionari în localitatea în care trăiţi? Dar în câmpul 
mondial?

Chiar dacă ai slujit ca misionar într-o ţară străină, te vezi 
misionar şi în cartierul sau în localitatea ta? Dacă da,  
în ce fel?

Ţi se pare dificil să le vorbeşti altora despre Isus? Dacă da, 
de ce? Poţi face ceva pentru a schimba această situaţie?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U

1

3

2

Indiferent  
de vârstă,  
naţionalitate sau 
sex, Dumnezeu  
te cheamă să fii 
parte a misiunii 
Sale.

Ted N. C. Wilson 
este preşedintele 
Bisericii Adventiste  
de Ziua a Şaptea.
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Cuvântul Sfintelor Scripturi ne spu-
ne că „Dumnezeu a uns cu Duhul 
Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, 

care umbla din loc în loc, făcând bine și vin-
decând pe toți cei ce erau apăsați de Diavolul, 
căci Dumnezeu era cu El” (Faptele 10:38).

În această Săptămână de Rugăciune, în aceste zile 
când natura și-a ieșit din făgașul ei pretutindeni pe mapa-
mond, iar „neamurile” sunt mânioase, liniștea și pacea fi-
ind înghițite de „teroare” și „ură”, suntem chemați cu toții 
să ne unim inimile și întreaga noastră ființă în rugăciune, 
să ne consacrăm viața slujirii lui Dumnezeu și semenilor 
noștri, așa cum a făcut și Domnul Hristos.

Serva Domnului ne spune că „Dumnezeu dorește să 
aibă un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care să 
stea neclintit în mijlocul imoralităţii acestui veac stricat. 
Va exista un popor de oameni care se vor ţine cu atâta 
fermitate de tăria divină, încât vor fi feriţi de orice ispită” 
(3T, p. 472). Un popor asemenea Lui.

Da, Domnul Hristos „așteaptă ca ucenicii Lui să um-
ble de aproape pe urmele Lui, suferind ce a suferit El, su-
portând ce a suportat El, biruind așa cum a biruit El. El 
așteaptă cu nerăbdare să vadă că aceia care se dau drept 
urmași ai Săi dau pe faţă spiritul jertfirii de sine” (8T, p. 
208). Așteaptă să-i vadă că sunt asemenea Lui. Căci, spu-
nea El plin de încredere: „Pildă v-am dat, ca și voi să faceți 
cum am făcut Eu.”

Lucrarea Domnului Hristos trebuie să fie un exemplu, 
o pildă vrednică de urmat pentru fiecare dintre noi. Să ne 
rugăm ca El să ne învrednicească să-I urmăm exemplul. 
Viața Lui a fost o viață de slujire neegoistă, o viață plină de 
iubire duioasă și milostivă, care mustră egoismul și lipsa 
noastră de împreună-simțire. 

Să nu uităm nicidecum că aceia care se vor împărtăși 
de slava Domnului Hristos trebuie să se împărtășească 
acum și aici de lucrarea lui, să fie asemenea Lui. Să-L ru-
găm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest 
lucru și să-l exemplificăm în viața și lucrarea noastră. 

Privind la Hristos
Spiritul Profetic ne atrage atenția asupra faptului că 

noi, ca biserică, ca popor, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, 
avem nevoie de o mai bogată măsură a Duhului Sfânt, ca 
să ne putem aduce la îndeplinire lucrarea chemării noas-
tre, asemenea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus 
Hristos.

Slujitorii lui Dumnezeu să învețe pe poporul Său „să 
privească la Hristos, nu la omul supus greșelii. Fiecare 
suflet care devine un învăţător al adevărului trebuie să 
poarte în viaţa lui rodul sfinţeniei. Privind la Hristos și ur-
mându-L, El le va prezenta sufletelor care se află sub con-
ducerea Lui un exemplu de ceea ce poate fi un creștin viu, 
un creștin care învaţă mereu. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să 
vă înveţe calea Lui. Întrebaţi-L în fiecare zi, ca să cunoaș-
teţi voia Lui” (9T, p. 276) și astfel să umblăm într-un chip 

SABAT DUPĂ-AMIAZĂ

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

Pildă
v-am dat

de  
Dumitru Popa
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vrednic de lucrarea ce 
ne-a fost încredințată, 

răspunzând astfel in-
vi tației divine care 
ne-a fost făcută: „Ci 
sfinţiţi în inimile 
voastre pe Hristos  
ca Domn. Fiţi tot-
deauna gata să răs-
pundeţi oricui vă 
ce re socoteală de 

nă dej dea care este în 
voi, dar cu blândeţe și 

teamă” (1 Petru 3 :15). 
Este de datoria fiecă-

ruia dintre noi să nu uităm 
că Domnul Hristos „ce-i învă-

ţa pe alţii, aceea și trăia. (...) Astfel, 
în viaţa lui Hristos, cuvintele Sale își găseau suportul și 
ilustrarea perfectă. Și, mai mult decât atât, ce-i învăţa 
pe alţii, aceea și era” (Educație, p. 69). Căci El era Cu-
vântul, așa cum citim: „La început era Cuvântul, și Cu-
vântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu”  
(Ioan 1:1). 

Să ne însuşim caracterul lui Hristos
În această Săptămână de Rugăciune, așa cum de fapt ar 

trebui să facem întotdeauna, să-L rugăm pe Dumnezeu să 
ne ajute să-I urmăm exemplul. Să fim asemenea Lui. Viaţa 
lui Hristos a fost plină de cuvinte și fapte de bunăvoinţă, 
compasiune și iubire. Era mereu gata să asculte și să aline 
suferinţele celor ce veneau la El.

Câtă nevoie este astăzi de un creștinism practic, de o 
viață consacrată slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Să nu 
uităm că Domnul Hristos nu Și-a măsurat timpul lucrării 
Sale cu ora, uitându-Se la ceas. Nu! Timpul Său, inima Sa, 
sufletul și puterea Sa erau în totul consacrate lucrării pen-
tru binele prezent și veșnic al omenirii (vezi DV, p. 335). 
Slujitorilor Săi, copiilor și urmașilor Lui, El le spune cu 
iubire și hotărâre: „Pildă v-am dat, să faceți și voi cum am 
făcut Eu.”

Să ne rugăm ca aceasta să fie o realitate permanentă a 
vieții și slujirii noastre. Este o realitate faptul că Domnul 
Hristos „îi lega pe oameni de inima Sa cu legăturile iubirii 
și ale devotamentului și crea aceleași legături între ei și 
semenii lor. Pentru El, să iubești însemna să trăiești, iar să 
trăiești însemna să slujești” (Educaţie, pp. 69–70).

Chemarea de a fi asemenea Domnului Hristos înseam-
nă să ne însușim și să reprezentăm caracterul Domnului 
Hristos și să transmitem prin viața și lucrarea noastră, la 
toți cei cu care venim în contact, speranță, încredere și 
dorința după o viață sfântă. Să-L rugăm pe Dumnezeu să 
ne ajute să realizăm în viața și lucrarea noastră acest de-
ziderat sfânt.

Iubiți frați și stimate surori, în noaptea întunericului 
spiritual în care trăim, slava lui Dumnezeu trebuie să lu-
mineze prin biserica Sa, pentru a-l ridica pe cel doborât și 
a-i mângâia pe cei ce plâng. Copiii lui Dumnezeu trebuie 
să fie slujitori ai celor în nevoie, ai celor suferinzi, ai celor 
însetați după neprihănire, dornici după o viață trăită în 
temere de Dumnezeu (vezi Psalmii 18:2).

Să manifestăm iubirea lui Hristos
A fi asemenea Domnului Hristos, urmând pilda Sa, 

înseamnă să simți împreună cu aproapele tău în nevoie 
și suferință și să nu te limitezi doar la predicarea Cuvân-
tului. Atunci se vor vedea cu adevărat roadele. Numai 
iubirea Domnului Hristos poate satisface nevoile sufle-
tului. Dacă Domnul Hristos este prezent în viața noastră, 
atunci inimile noastre vor fi pline de iubire și compasiune  
divină.

Da, Domnul Hristos a trăit pentru a-i face pe alții 
fericiți, El a trăit pentru a sluji nevoilor prezente și veșnice 
ale oamenilor și a le ușura poverile, dându-ne o pildă 
ca să facem și noi asemenea Lui. El ne spune cu iubire:  
„Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți” (Ioan 
13:17).

Pentru că  
„Eu v-am dat  
o pildă,  
ca și voi să faceţi  
cum am făcut Eu.”  
(Ioan 13:15)

Pentru o asemănare cât mai fidelă cu Modelul divin, cum 
ar trebui să fie relația noastră cu Domnul Isus?

Care sunt capitolele practice pentru care avem urgentă 
nevoie de ajutorul Duhului Sfânt pentru a deveni nişte 
misionari eficienți?

Ce schimbări ale atitudinii noastre față de semenii noştri 
sunt necesare pentru dovedi asemănarea noastră cu 
Domnul Isus?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U
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3
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Dumitru Popa 
este pastor pensionar, 
fost preşedinte al 
Uniunii Române.
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Povestea aceasta a ţinut paginile ziare-
lor cu câţiva ani în urmă. Din neferici-
re, acum a ajuns o știre mult prea comu-

nă. Totul a început cu o ieșire în oraș pentru a 
cumpăra ţigări, la ora 2:00 noaptea – nu pentru o 
dorinţă sănătoasă sau pentru o misiune sfântă –, ie-
șire care a trimis-o pe Ashley Smith direct în mâinile lui 
Brian Nichols, urmărit pentru viol și crimă. El a împins-o 
cu forţa înapoi în apartamentul ei, a legat-o, a pus-o în 
cada de baie și i-a spus: „N-am să-ţi fac niciun rău dacă 
vei face ce-ţi spun.”1

Voi ce-aţi face într-o situaţie ca aceasta? Aţi implora, 
aţi ţipa, v-aţi ruga? În acele momente îngrozitoare, Ashley 
Smith, binecuvântată cu un har la care toţi putem avea 
acces, a văzut o ocazie de a sluji. După cum relatează ea 
însăși, a stat de vorbă cu Nichols, i-a pregătit micul dejun, 
i-a spus povestea ei, l-a ascultat. I-a dezvăluit cum accep-
tase ea harul, rănile dureroase pe care acum i le vindeca 
Dumnezeu și momentul în care se produsese transforma-
rea.

Ea era o femeie a cărei viaţă plutea în derivă. Nu era în 
stare să se îngrijească de propriul copil și ieșise din casă 
la ora 2:00 noaptea ca să-și caute ţigări. El era un bărbat 
căutat pentru viol și crimă. Dar în clipa aceea s-a întâm-
plat ceva miraculos. Ashley I s-a alăturat lui Dumnezeu în 
lucrarea Lui și Nichols L-a cunoscut pe Dumnezeu. El a 
înţeles că, deși viaţa lui era plină de sângele și de durerea 
altora, putea să-i schimbe cursul, să o elibereze pe Ashley 
și să-I slujească lui Dumnezeu în închisoare. Și viaţa lui 
Ashley Smith a fost transformată de această experienţă. 
A reușit să se elibereze de drogurile care îi luaseră viaţa în 
stăpânire. Împărtășindu-i lui Nichols din trăirile ei, și-a 
dat seama că Dumnezeu o schimbase și îi dăduse viaţă cu 
un scop.2

O conversaţie care transformă
Într-o altă zi, o altă femeie, zdrobită, măcinată de ruși-

ne, trăind în păcat, a plecat de-acasă cu o treabă urgentă. 
Mergând la vremea amiezii la fântâna lui Iacob ca să ia apă, 
nu se gândea că, înainte de încheierea zilei, avea să devină 
misionara lui Dumnezeu pentru întreaga cetate. Trecând 
prin Samaria, în drumul Său din Iudeea spre Galileea, Isus 
S-a oprit să Se odihnească la fântâna lui Iacov. „A venit o 
femeie din Samaria să scoată apă. «Dă-Mi să beau», i-a 
zis Isus” (Ioan 4:7). O cerere simplă, dar care a condus la 
o conversaţie ce a transformat viaţa. Prin ea, Isus a trezit 

interesul femeii, i-a răspuns cu răbdare la întrebări și, cu 
blândeţe, a pus-o faţă în faţă cu alegerile pe care le făcuse 
în viaţă. Când inima ei a fost pregătită, Mesia i S-a des-
coperit. „Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt 
Acela.» (...) Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în ce-
tate și a zis oamenilor: «Veniţi de vedeţi un om, care mi-a 
spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?» Ei 
au ieșit din cetate și veneau spre El” (v. 26–30). Îndată ce 
L-a găsit pe Mesia, femeia samariteană le-a împărtășit și 
altora experienţa ei, uitând de scopul pentru care venise la 
fântână, de nevoia ei urgentă. Oamenii cunoșteau viaţa ei 
ruinată. Probabil că au văzut o schimbare în purtarea ei, 
vindecarea rușinii și a fricii în urma întâlnirii ei cu Mân-
tuitorul, și au venit la Isus datorită mărturiei ei (v. 39). 
Ellen White remarca: „Femeia aceasta reprezintă lucrarea 
credinţei practice în Hristos. Fiecare ucenic adevărat este 
născut în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar.”3

Isus a spus: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa 
i-am trimis și Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18). Chemarea pe 
care ne-o adresează Dumnezeu este de a împărtăși vestea 
bună a mântuirii Sale cu orice om pe care îl întâlnim. Pa-
vel exprimă astfel acest adevăr: „Dar eu nu ţin numaidecât 
la viaţa mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să 
îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o  
de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui 
Dumnezeu” (Faptele 20:24). Cu alte cuvinte, Pavel ne spu-
ne că toţi suntem ambasadori – misionari – care am fost 
trimiși cu misiunea de a împărtăși harul pe care l-am pri-
mit, într-o slujbă a împăcării (2 Corinteni 5:19).

Un mesaj de reconciliere
Încă de la început, când a venit să-l caute pe omul zdro-

bit, în Grădina Edenului, marele nostru misionar, Dumne-
zeu, a adus pentru această lume un mesaj de reconciliere. 
În întreaga istorie biblică, Dumnezeu i-a cerut mereu po-
porului Său să depășească orice barieră – culturală, religi-

DUMINICĂ

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

Toţi credincioşii,
implicaţi în misiune

de  
Cheryl Doss 

Urmăreşte-L pe Dumnezeu  
la lucru în lume şi apoi alătură-I-te.
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oasă, socială – pentru 
a duce acest mesaj 

de har. El a folosit, 
ca martori ai Săi, 
oameni dintre 
cei care păreau a 
avea cele mai pu-
ţine șanse pentru 
a îndeplini acest 
rol: mincinosul 

Avraam, necredin-
cioasa Sara, visă-
torul Iosif, fricoasa 

Estera, David, cel care a 
pus la cale o crimă, mânio-

șii Iacov și Ioan, Toma cel plin 
de îndoială, Petru, trădătorul, Maria 

cea înlăcrimată, persecutorul Pavel. Transformaţi de me-
sajul harului și al împăcării, ei au întors lumea cu susul în 
jos pentru Dumnezeu, iar istoriile vieţilor lor continuă să 
ne inspire și astăzi.

Dumnezeu ne-a chemat, ca mădulare ale trupului Său, 
să ne alăturăm misiunii Sale în această lume. Ce privilegiu 
avem să lucrăm împreună cu Dumnezeu, să facem ceva cu 
însemnătate veșnică, să aducem împăcarea, să-i pregătim 
pe oameni pentru revenirea lui Isus în curând! Această 
lucrare necesită angajament și determinare, în contextul 
tuturor lucrurilor care tind să ne distragă, al afacerilor și al 
egocentrismului nostru. Totuși Dumnezeu are nevoie de 
noi toţi ca să lucrăm împreună, deoarece fiecare dintre noi 
întâlnim oameni cărora suntem în mod special înzestraţi 
să le dăm mărturie.

Dumnezeu a adus în viaţa lui Brian Nichols o persoa-
nă a cărei mărturie era în mod special potrivită pentru 
a-i atinge viaţa. Dumnezeu dorește să facă același lucru 
pentru noi, dacă suntem dispuși să ne lăsăm folosiţi de El. 
Fiecare dintre noi putem să le împărtășim altora lecţiile pe 
care le-am învăţat dintr-o viaţă trăită cu Isus. Ai eșuat, ai 
fost rănit, ai găsit mângâiere și vindecare în Isus? Cum a 
lucrat Dumnezeu în viaţa ta? Acesta este mesajul pe care 
vrea Dumnezeu să-l transmiţi. Ce te preocupă, ce pasiuni 
ai, care este chemarea ta? Dumnezeu vrea să folosească tot 
ce ești tu în misiunea Lui din această lume.

Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o mărturie unică, o ex-
perienţă de viaţă unică și o chemare unică. Chiar dacă, 
poate, nu simţim că avem ceva de împărtășit, chiar dacă, 
poate, ne lipsește educaţia, poziţia sau statutul social pe 
care l-am considera necesar, toţi le putem spune celorlalţi 
ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Îmi plac foarte mult co-
mentariile lui Ellen White referitoare la istoria celor doi 
demonizaţi (Matei 8:28-34; vezi și Marcu 5:1-20):

„Cei doi foști demonizaţi au fost primii misionari pe 
care i-a trimis Hristos să predice Evanghelia în ţinutul 
Decapole. Acești oameni ascultaseră cuvintele Sale numai 

un scurt timp. Urechile lor nu mai auziseră vreodată vreo 
predică de pe buzele Sale. Ei nu puteau instrui poporul 
așa cum puteau s-o facă ucenicii, care fuseseră zilnic cu 
Hristos. Dar erau în stare să spună ceea ce știau; ceea ce 
văzuseră, auziseră și simţiseră ei înșiși cu privire la pu-
terea Mântuitorului. Acesta este un lucru pe care îl poate 
face orice persoană a cărei inimă a fost atinsă de harul lui 
Dumnezeu. Acesta este tipul de martor pe care îl cheamă 
Domnul nostru și din lipsa căruia lumea piere.”4

Dumnezeu îi va aduce în viaţa noastră pe acei oameni 
cărora le putem sluji cel mai bine. Chiar prin oamenii sau 
în locurile cele mai nepromiţătoare, cum s-a întâmplat cu 
Ashley Smith, Dumnezeu ne dă ocazia să transmitem me-
sajul Său de har și de reconciliere pe care, dacă îl ignorăm, 
o facem spre propria pieire. În definitiv, Marea Trimitere 
(Matei 28:19,20) nu este marea sugestie, marea opţiune. 
Este datoria și privilegiul creștinului de a I se alătura lui 
Dumnezeu în lucrarea Lui pentru lume. Și putem să în-
cepem împărtășind istoria lucrării lui Dumnezeu în viaţa 
noastră chiar acolo unde trăim și chiar oamenilor pe care 
îi întâlnim în fiecare zi. Dumnezeu este la lucru în această 
lume. Vrei să I te alături?

1 Time, 20 martie 2005.
2 Interviu cu Katie Couric, Yahoo News, 15 sept. 2015.
3 Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 195, în orig.
4 Eadem, Divina vindecare, p. 99, în orig.

Dumnezeu  
vrea să folosească  

tot ce ești tu  
în misiunea Lui  

din această lume.

De ce considerăm adesea că nu avem nimic să împărtăşim 
cu oamenii din jur?

Îţi vin în minte şi alte exemple de istorii biblice în care 
Dumnezeu a folosit mesageri care păreau total nepotriviţi 
pentru acest rol?

Cum putem să întâlnim oamenii care au nevoie să audă 
mărturia noastră?
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Chemarea lui Isus este o chemare la 
misiune. „Veniţi după Mine”, spune 
El, „și vă voi face pescari de oameni” 

(Matei 4:19). Obiectivul Său în chemarea uce-
nicilor a fost acela de a-i învăţa cum să devină 
misionari. Dar cum pot fi transformaţi niște pes-
cari în martori împuterniciţi de Dumnezeu?

De când mă știu, am dorit mult să-I slujesc lui Dum-
nezeu cu toată inima. Dar, de-a lungul timpului petrecut 
împreună cu El, Dumnezeu m-a condus într-o călătorie 
neașteptată și adesea plină de provocări, în care am deve-
nit tot mai conștient de numeroasele mele slăbiciuni și de 
marea mea înclinaţie spre păcat. De ce, în dorinţa mea de 
transformare și de slujire misionară, Dumnezeu a îngădu-
it să mă confrunt cu ceea ce părea a fi exact opusul?

Pentru că, atunci când ne cheamă să ne alăturăm Lui 
în misiune, Isus ne conduce într-o călătorie a transformă-
rii, care începe prin a ne face să simţim nevoia noastră 
totală de El.

Cei trei paşi ai transformării
Botezul lui Isus ilustrează un proces care constituie 

esenţa oricărei transformări spirituale și care stă la baza 
răspunsului nostru la trimiterea: „Duceţi-vă și faceţi uce-
nici din toate neamurile” (Matei 28:19). Botezul L-a in-
trodus pe Isus într-o lucrare, într-o misiune care a întors 
lumea cu susul în jos. Luca menţionează că, pe când Isus 
Se ruga, „s-a deschis cerul și Duhul Sfânt S-a pogorât pes-
te El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: «Tu ești Fiul Meu preaiubit, în Tine 
Îmi găsesc toată plăcerea Mea!»” (Luca 3:21,22). Vom ur-

mări cum cei trei pași succesivi prezentaţi în acest verset 
– moartea, rugăciunea și venirea Duhului Sfânt – au ca re-
zultat o misiune plină de putere supranaturală. Să-i luăm 
pe rând.

Mai întâi, moartea faţă de eul păcătos, ilustrată prin 
înmormântarea lui Isus în apă. Moartea este întotdeauna 
începutul transformării, deoarece moartea creează spaţiul 
necesar pentru ca Dumnezeu să Se descopere pe Sine.

Nu trebuie să uităm însă că „Isus n-a primit botezul 
ca o mărturisire a unei vinovăţii proprii. El S-a făcut una 
cu păcătoșii, mergând pe calea pe care trebuia să mergem 
noi și făcând lucrul pe care trebuia să-l facem noi. Viaţa Sa 
plină de suferinţă și de răbdare de după botez ne este, de 
asemenea, o pildă.”1

Isus a descris moartea ca pe o condiţie a ucenici-
ei atunci când a spus: „Dacă voiește cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să 
Mă urmeze” (Luca 9:23). Chemarea lui Isus de a-L urma 
purtând crucea nu se referă la purtarea unui obiect greu, 
care ne-ar face viaţa un chin, ci este o chemare la a muri, la 
a spune, împreună cu Pavel: „Am fost răstignit împreună 
cu Hristos” (Galateni 2:20). Așa cum spunea Ellen White: 
„Noi trebuie să depindem în totul de Hristos pentru pu-
terea noastră. Eul trebuie să moară.”2

Noi nu-L putem urma pe Isus în viaţă dacă nu Îl ur-
măm la locul morţii zilnice. Viaţa noastră de acum încolo 
trebuie să fie „o jertfă vie” (vezi Romani 12:1). Dar eu nu 
pot face acest lucru în mod natural, dintr-o dorinţă lăun-
trică. De aceea, este posibil ca Isus să mă conducă pe căi 
neașteptate și neplăcute din punct de vedere omenesc, 
pentru a mă face mai conștient de slăbiciunea mea și de 
înclinaţia mea spre păcat, încurajându-mă să Îi predau Lui 
tot ce am și tot ce sunt.

Al doilea pas, rugăciunea de pregătire: Recunoașterea 
faptului că nu este nimic bun în mine mă pune pe ge-
nunchi, ca să-L rog stăruitor pe Dumnezeu să Se desco-
pere prin mine. Am nevoie de pregătirea pentru care Isus 
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S-a rugat pe malul 
Iordanului: „Privi-

rea Mântuitorului 
părea că străbate 
cerul în timp ce 
lăuntrul Său se 
revărsa în ru-
găciune. El știa 
bine cât de mult 
împietrise păcatul 

inima oamenilor și 
cât de greu le va fi să 

înţeleagă lucrarea Lui 
și să primească darul 

mântuirii. El a cerut cu stă-
ruinţă putere de la Tatăl ca să 

biruiască necredinţa lor, să sfărâme 
lanţurile prin care Satana îi ţinea în robie și, pentru binele 
lor, să-l învingă pe distrugător.”3

Doar puterea supranaturală trimisă din cer poate să 
facă dintr-o fiinţă omenească zdrobită un instrument fo-
lositor pentru planurile cosmice ale lui Dumnezeu. Acea 
putere vine ca răspuns la rugăciunea sinceră, stăruitoare. 
„Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfânt, fiecare lucrător ar 
trebui să înalţe rugăciunile lui către Dumnezeu.”4 Și exact 
acest lucru este ilustrat imediat, când Isus primește Duhul 
Sfânt.

Al treilea pas, venirea, sau botezul Duhului Sfânt pen-
tru misiune: Care a fost rezultatul venirii Duhului Sfânt 
asupra lui Isus? Să observăm două indicii pe care ni le 
dă Luca. În primul rând, el scrie că Isus, „plin de Duhul 
Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pus-
tie,  unde a fost ispitit de Diavolul timp de patruzeci de 
zile” (Luca 4:1,2). Isus l-a învins pe Satana pentru că era 
„plin de Duhul Sfânt”. Al doilea indiciu se află în relatarea 
următoare. Luca spune că „Isus, plin de puterea Duhului, 
S-a întors în Galileea. (…) El învăţa pe oameni în sinago-
gile lor și era slăvit de toţi” (v. 14,15).

Apoi, Isus confirmă botezul Său cu Duhul în faţa celor 
prezenţi în sinagogă: „Duhul Domnului este peste Mine, 
pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a 
trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propo-
văduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea 
vederii; să dau drumul celor apăsaţi și să vestesc anul de 
îndurare al Domnului” (v. 18,19). Botezul cu Duhul Sfânt 
L-a făcut în stare pe Isus să-l învingă pe Satana și să pro-
clame Evanghelia cu o putere divină.

Acest botez al Duhului Sfânt este și pentru noi. Matei, 
Marcu și Luca redau cu toţii declaraţia lui Ioan Boteză-
torul că Isus „vă va boteza cu Duhul Sfânt” (Luca 3:16; 
Matei 3:11; Marcu 1:8). Și iată cum Îl identifică Ioan Bote-
zătorul: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se 
și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (Ioan 
1:33).

Doar prin putere divină
Ca ucenic chemat să fiu misionar, și eu depind în totul 

de acest botez al Duhului Sfânt. Este un adevăr pe care 
Dumnezeu l-a confirmat în toată viaţa mea. De douăzeci 
de ani, inima mea depinde, la propriu, de o putere exteri-
oară – aceea a unui stimulator cardiac – deoarece nu are 
suficientă putere să se descurce singură. Din nefericire, 
chiar pastor fiind, mă trezesc uneori încercând să fac lu-
crarea lui Dumnezeu cu puterea mea – până când, după 
un timp destul de lung, simt că ceva nu merge bine. Ceea 
ce este adevărat din punct de vedere fizic, în ce mă priveș-
te, este valabil pentru toţi din punct de vedere spiritual. 
Nu putem deveni niște ucenici transformaţi și, de aceea, 
nu putem fi niște mesageri autentici ai caracterului și pla-
nurilor lui Dumnezeu, fără o putere divină care să lucreze 
de undeva din afara noastră.

Dar când Dumnezeu ne va lua în această călătorie ca 
să ne arate că despărţiţi de El nu putem face nimic (Ioan 
15:5), ca să ne înveţe să murim zilnic faţă de propria agen-
dă și să ne adâncească tot mai mult dorinţa ca El să ne 
echipeze pentru misiune, Isus ne va boteza în fiecare zi cu 
Duhul Sfânt. Atunci, vom fi în stare să mergem în zona 
în care locuim cu o putere care îl va învinge pe Satana și 
rezultatul se va vedea în nenumăratele vieţi transformate.

1 Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 111, în orig.
2 Eadem, Mărturii, vol. 5, p. 219, în orig.
3 Eadem, Hristos, Lumina lumii, pp. 111–112, în orig.
4 Eadem, Faptele apostolilor, p. 50, în orig.

Când Isus  
ne cheamă  

să ne alăturăm Lui  
în misiune,  

El ne conduce  
într-o călătorie  
a transformării.

Ce deosebire este între chemarea adresată apostolilor şi 
cea care ne este adresată nouă, astăzi?

Ce este „botezul cu foc”?

Te-a condus Dumnezeu prin cei trei paşi pe care îi 
subliniază prelegerea noastră? Cum?
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A ne angaja în misiune cu înţelegere și 
empatie înseamnă a le spune oameni-
lor ce are nevoie sufletul lor să audă și în 

modul în care pot înţelege cel mai bine.
„Scuzaţi-mă, domnule, sunteţi mântuit?” am 

fost întrebat. M-am oprit din avântul meu de a intra 
în grabă într-un magazin de legume și fructe și m-am ui-
tat în spate, unde am văzut un tânăr serios, care nu părea să 
aibă mult peste 20 de ani.

„Poftim?” am răspuns, nefiind prea sigur că auzisem 
bine întrebarea lui.

„Sunteţi spălat în sângele Mielului?” a fost următoarea 
lui întrebare.

Înainte de a putea să răspund afirmativ, zelosul evan-
ghelist mi-a făcut un rezumat de două minute al Evan-
gheliei, presărat din belșug cu expresii de jargon religios. 
În cele din urmă, am reușit să-l conving pe acel tânăr că 
eram deja creștin.

Cât timp mi-am făcut cumpărăturile, am reflectat la 
acea întâlnire. Am admirat curajul omului și îndrăzneala 
lui – părea să nu aibă nicio teamă de respingere sau de dez-
aprobare; totuși m-am simţit tulburat, chiar trist. M-am 
întrebat câţi oameni ar fi câștigaţi de o astfel de abordare. 
Cine altcineva, în afară de creștinii născuţi din nou, ar ști 
măcar ce înseamnă „să fii spălat în sângele Mielului?”

Din nefericire, ce avea acel tânăr în ce privește zelul 
îi lipsea în ce privește sensibilitatea faţă de nevoile reale 
ale celor din jurul său. Mă tem că maniera de comunicare 
aleasă de el, deși poate că avea să-i impresioneze pe câţiva, 
avea să genereze confuzie și chiar să-i îndepărteze com-
plet pe cei mai mulţi dintre potenţialii convertiţi.

Să vorbim pe limba lor
Atunci când ne străduim să ne îndeplinim misiunea 

de a proclama ultimul mesaj de har către lume, cel mai 
ușor ne este să-l comunicăm din perspectiva simpatiilor 
și a antipatiilor noastre, a experienţei noastre, a nevoilor 
noastre personale. Cu toate acestea, dacă nu reușim să în-
ţelegem și să comunicăm acest mesaj din perspectiva celor 
la inima cărora căutăm să ajungem, mesajul nostru le va fi 
străin. Noi trebuie să ne străduim să înţelegem simpatiile 
și antipatiile lor, experienţele lor și nevoile lor personale. 
Atunci, pe baza acestora, vom căuta să comunicăm mesa-
jul într-o asemenea manieră, încât ei să-l poată înţelege.

Această abordare poate fi rezumată în cuvintele lui Pa-
vel: „Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu…, cu cei ce sunt 

sub Lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub Lege…; cu 
cei ce sunt fără Lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără  
lege (…). M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântu-
iesc pe unii din ei” (1 Corinteni 9:20-22).

La început, Pavel era preocupat să-i înţeleagă pe cei 
cărora intenţiona să li se adreseze: iudei, cei care erau sub 
Lege, cei care erau fără Lege și, în final, toţi oamenii. Apoi, 
se străduia să comunice din perspectiva acestor grupuri. 
Exemplul lui Isus ne duce un pas și mai departe. În timp 
ce Pavel, în acest pasaj, identifică grupuri de oameni, Isus 
a aplicat această metodă la indivizi, în mod personal.

Domnul dorește ca mesajul harului Său să fie trans-
mis pe înţelesul fiecărui suflet. Într-o mare măsură, lucrul 
acesta trebuie realizat prin eforturi personale. Aceasta a 
fost metoda lui Hristos. Lucrarea Sa a constat, în mare 
parte, din întrevederi personale. A manifestat o consi-
deraţie plină de credincioșie pentru auditoriul constituit 
dintr-o singură persoană.

Dincolo de grupurile de oameni, Isus S-a străduit să 
înţeleagă la nivel personal, printre alţii, o femeie siro-feni-
ciană (Marcu 7:24-30), un fariseu (Luca 11:37-44), un va-
meș (Luca 19:1-10), un paralitic (Ioan 5:5-15) sau o femeie 
desfrânată (Ioan 8:1-11). Apoi, după ce îi înţelegea, Isus 
începea să comunice cu ei din perspectiva lor individuală.

Dacă vrem să avem succes în misiunea noastră, trebuie 
să urmăm această metodă. Trebuie ca, mai întâi de toate, 
să facem eforturi pentru a-i înţelege pe membrii familiei 
noastre, pe vecini, pe colegii de serviciu, pe prieteni, pe 
dușmani și, în final, pe orice om, la nivel individual. Apoi, 
trebuie să ne străduim să comunicăm mesajul lui Dumne-
zeu din perspectiva lor personală.

Deși nu vom putea să înţelegem niciodată complet 
perspectiva altor persoane, putem să facem progrese în-
semnate în această privinţă, folosind următoarele între-
bări: Care sunt simpatiile și antipatiile lor? Care au fost și 
care sunt în prezent cele mai pline de impact experienţe 
din viaţa lor? Care sunt cele mai semnificative nevoi ale 
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lor? După ce am căutat cu răbdare răspunsuri la aceste 
întrebări, trebuie să ne străduim, tot cu răbdare, să desco-
perim în ce puncte se intersectează răspunsurile găsite cu 
mesajul pe care vrem să-l transmitem. După toate acestea, 
vom fi mai capabili să ne îndeplinim misiunea, manifes-
tând înţelegerea și empatia lui Isus.

Succesul, după metoda lui Isus
Biblia ne oferă multe exemple cu privire la această 

abordare. În 2 Samuel 12, Natan a fost trimis la David cu 
un mesaj. Cum putea să-i comunice el acestui rege pu-
ternic gravitatea păcatului pe care îl comisese? Natan s-a 
folosit de cunoașterea răspunsului la prima noastră între-
bare. El știa că David, care fusese păstor, își iubea oile. Știa, 
de asemenea, că David, autorul Psalmului 12, dezaproba 
categoric asuprirea celor sărmani (v. 5). Descoperind 
punctele de intersectare dintre experienţa lui David și me-
sajul pe care voia să i-l transmită, Natan a fost capabil să 
i-l comunice eficient.

Un alt exemplu al acestei abordări este întâlnirea lui 
Isus cu femeia samariteană, din Ioan 4. După aceasta, ea 
L-a descris ca pe „un om care mi-a spus tot ce am făcut” 
(Ioan 4:29). A declarat că, prin aceasta, i-a confirmat că El 
era Mesia (vezi și v. 39). Desigur, Isus nu i-a spus, literal, 
tot ce făcuse ea vreodată, ci mai degrabă a menţionat expe-
rienţele cu cel mai mare impact din viaţa ei: căsătoriile eșu-
ate și relaţia ilicită în care era implicată în prezent. Apoi, 
El a comunicat punctul de intersecţie dintre experienţele 
acestea și mesajul mesianităţii Sale printr-o conversaţie 
plină de respect și de afecţiune, în ciuda faptului că avea 
cunoștinţă despre statutul ei social.

Isus a convins-o că El putea să citească secretele vie-
ţii ei și, cu toate acestea, ea a simţit că El îi era prieten, a 
simţit mila și dragostea Lui pentru ea. Deși doar puritatea 
prezenţei Sale era o condamnare pentru păcatul ei, El nu 
a rostit niciun cuvânt de condamnare, ci doar i-a spus că 
harul Său putea să-i înnoiască sufletul. Ea a început să se 
convingă de caracterul Lui. În mintea ei a apărut întreba-
rea: Oare nu s-ar putea ca acesta să fie îndelung așteptatul  
Mesia?

Un ultim exemplu în ce privește această metodă de 
abordare poate fi văzut în conversaţia lui Isus cu Nicodim, 
din Ioan, capitolul 3. Isus a văzut că cea mai mare nevoie 
a lui Nicodim nu era un răspuns la argumentele populare 
aduse împotriva mesianităţii lui Isus (vezi Ioan 7:50-52). 
Nici prezentarea unei Evanghelii care să fie mai ușor de 
acceptat pentru mintea unui om atât de educat și de reli-
gios cum era el. Chiar dacă Nicodim ar fi dorit, probabil, 
aceste lucruri, cea mai însemnată nevoie a lui era aceeași 
cu a pescarilor needucaţi și a prostituatelor nereligioase. 
El trebuia să recunoască faptul că avea nevoie de o com-
pletă reformare a minţii, a scopurilor și a motivelor: avea 
nevoie să se nască din nou (Ioan 3:7).

Constrânşi de dragoste
Aspectul acesta ne aduce în atenţie o lecţie nepreţu-

ită. A ne angaja în misiune cu înţelegere și empatie nu 
înseamnă să le spunem oamenilor ceva care să le gâdile 
urechile și în modul în care vor ei să audă. În loc de aceas-
ta, asemenea lui Isus, noi trebuie să le spunem oamenilor 
ce are nevoie sufletul lor să audă și în modul în care pot 
înţelege cel mai bine.

Care sunt cele mai puternice simpatii și antipatii ale 
lor? Care au fost și care sunt, în prezent, cele mai impor-
tante experienţe din viaţa lor? Care sunt cele mai semni-
ficative nevoi ale lor? Comunicând în contextul acestor 
întrebări, vom fi capabili să ne angajăm în misiune cu în-
ţelegere și cu empatie. Dar ce ne motivează să facem acest 
lucru? În cuvintele lui Pavel, „dragostea lui Hristos ne con-
strânge” (traducere după NKJV – 2 Corinteni 5:14).

Când medităm la dragostea plină de duioșie pe care 
Isus a manifestat-o cu răbdare în dreptul fiecăruia dintre 
noi individual, dorinţa noastră de a manifesta această dra-
goste faţă de alţii va crește în mod natural. Când medităm 
la numeroasele căi prin care Isus a căutat să comunice cu 
noi: prin cele mai puternice simpatii și antipatii ale noas-
tre, prin experienţele noastre de viaţă cele mai semnifica-
tive și prin nevoile noastre cele mai importante, dorinţa 
noastră de a comunica, la rândul nostru, cu alţii din per-
spectiva lor personală va crește în mod natural. Pe măsură 
ce Îl rugăm stăruitor pe Dumnezeu să reverse dragostea Sa 
în inimile noastre, după cum a făgăduit, prin Duhul Sfânt 
(Romani 5:5), vom primi tot mai mult din dragostea care 
ne va motiva în această direcţie. Prin harul lui Dumnezeu, 
putem comunica adevărul cel veșnic într-un mod care să 
fie relevant pentru prietenii și semenii noștri.

Care ţi se pare aspectul cel mai dificil în ce priveşte 
abordarea celor cu care nu ai prea multe lucruri în comun?

Eşti prieten cu cineva cu care nu ai prea multe afinităţi 
religioase sau culturale? Descrie pe scurt această 
prietenie.

Cum poţi să ştii când este momentul potrivit pentru a 
„trece la nivelul următor” în încercarea de a-L descoperi pe 
Hristos altora?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U
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Metoda lui Hristos ne învață că adevărul trebu-
ie să se facă trup, să se intersecteze într-un mod 
plin de iubire cu viețile celor care au nevoie de  

mântuire.
În 1901 a fost dată Legea pentru locuințe ieftine, al că-

rei scop era ca locuințele sărăcăcioase și murdare din New 
York să devină mai sigure și mai sănătoase. Bursa de valori 
din New York suferise prima ei prăbușire. Orașul aproape 
se topise sub cel mai mortal val de căldură din istoria lui. 
Tocmai atunci, la 68 de ani, pionierul adventist Stephen 
Haskell și soția lui, Hetty, au plecat ca misionari la New 
York. După o viață trăită în cea mai mare parte la țară, fa-
milia Haskell a aterizat în inima atât de intens populatului 
New York, într-o clădire de locuințe sărăcăcioase, la doar 
câteva străduțe de Central Park. Haskell era aproape în-
spăimântat că aveau să se piardă în mulțime. „Frații noștri 
să nu uite să se roage pentru noi”, scria el. „Să nu uitați, 
adresa noastră este 400 West 57th St., New York City.”1

Haskell era uluit de jungla urbană pe care el și soția lui 
o numeau acum „acasă”. „În clădirea în care locuim sunt 
cincizeci și trei de familii”, scria el. „Clădirea are șapte eta-
je și două ascensoare care funcționează zi și noapte.”2 Pro-
babil că familia Haskell s-ar fi simțit mult mai confortabil 
să trăiască pe un teren de două pogoane, în zona rurală 
din Noua Anglie. Dar ei au urmat sfatul lui Ellen White 
ca, în loc să le predice oamenilor de la distanță, urmașii lui 
Hristos să urmeze exemplul lucrării Sale practice – să tră-
iască și să slujească în mijlocul comunității. „Prin relațiile 
sociale, creștinismul vine în contact cu lumea”3, scria ea. 
„Lucrătorii noștri experimentați trebuie să caute să se așe-
ze acolo unde pot veni în contact direct cu cei care au ne-
voie de ajutorul lor.”4 Cu siguranță, aceasta a fost metoda 
pe care a folosit-o Isus Însuși pentru a ajunge la inima oa-
menilor. Iar planul strategic al Bisericii Adventiste de Ziua 
a Șaptea de a câștiga lumea pentru Hristos identifică în 
mod clar metoda de slujire a lui Hristos ca fiind prototipul 

proiectului de misiune al bisericii. În rezumatul 
clasic făcut acestei metode, Ellen White descrie 

integrarea printre oameni ca fiind prima dintre cele 
cinci dimensiuni esențiale. Ea spune că Mântuitorul:

„Se amesteca printre oameni ca unul ce le dorea binele”;
„arăta simpatie față de ei”;
„Se îngrijea de nevoile lor”;
„le câștiga încrederea”;
„le adresa chemarea: «Urmează-Mă!»”5

Mântuitorul Se amesteca printre oameni
Isus nu S-a mulțumit să rămână în cer, separat de oa-

meni, și să trimită mântuirea prin telecomandă. Așa cum 
spune Ioan: „Și Cuvântul [Logos] S-a făcut trup și a locuit 
printre noi” (Ioan 1:14). Cuvântul logos are o istorie bo-
gată în tradiția greacă și în cea iudaică. Pentru greci, era 
un termen filosofic, un principiu unificator al universului 
care ține totul în echilibru, în ordine și în simetrie. În gân-
direa iudaică, Logos (în ebraică, Davar) se referă la expri-
marea lui Dumnezeu, la acțiunile și rostirile Sale.

Astfel, Ioan îl folosește pentru a-L descrie pe Isus: un 
cuvânt extrem de bogat semantic, foarte complex. Citito-
rul grec înțelegea prin aceasta că un principiu cosmic abs-
tract s-a transformat într-o persoană. Iudeul Îl întrezărea 
pe Dumnezeu descoperindu-Se în formă umană, vizibilă. 
Întruparea a adus, în mod literal, adevărul despre Dumne-
zeu în carne și oase.

Când a venit pe pământ, Isus nu Și-a așezat cartierul 
general undeva într-un loc proeminent, așteptând ca oa-
menii să vină la El, ci El S-a dus la oameni. Ioan spune 
că Isus „a locuit” printre noi. Cuvântul grecesc skenoo 
înseamnă „a-ți întinde cortul” sau „a locui într-un cort” 
(vezi Ioan 1:14). Logosul „Și-a întins cortul” în mijlocul 
nostru. A băut aceeași apă, a mâncat aceeași mâncare, a 
vărsat lacrimi omenești. 

Isus a vorbit în sinagogi, dar mai des a întâlnit femei 
păcătoase la fântâna din satul lor, a zărit vameși cocoțați în 
copaci, a vindecat orbi care stăteau pe marginea drumu-
rilor prăfuite. Isus S-a apropiat de noi prin slujba Sa ho-
listică: de învățare, predicare și vindecare (Matei 9:35). În 
Matei 8 și 9, Îl vedem pe Isus amestecându-Se, deopotrivă, 
printre iudei și păgâni, bărbați și femei, tineri și bătrâni. Îi 
vedem pe oameni atingându-se fizic de Isus (Matei 9:20) și 
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pe Isus atingându-Se de ei (Matei 8:3,15; 9:25,26). De fapt, 
El S-a amestecat atât de mult printre „păcătoși”, încât 
liderii religioși L-au criticat (Matei 8:10-13).

Prea adesea, creștinismul este izolat în catedrale și 
seminare, în crezuri și declarații. Dar adevărata lui 
casă este pe străzi, la locurile de muncă, în casele și în 
viețile noastre. Metoda lui Hristos ne învață că misi-
unea noastră trebuie să fie mai mult decât de a încer-
ca să-i atragem pe oameni, asemenea unui magnet 
spiritual, în clădirile bisericilor. Desigur, bisericile 
noastre trebuie să fie atrăgătoare și prietenoase, cu 
predici și programe captivante, dar principalul rol al 
bisericii este acela de a inspira, de a instrui și de a-i 
trimite pe membri de pe băncile locașului de închina-
re în comunitate, printre semenii lor. Adevărul devine 
viu atunci când se face trup, intersectându-se cu viețile 
bărbaților și femeilor, băieților și fetelor. Doctrinele sunt 
foarte importante, dar noi trebuie să arătăm cum lucrează 
ele în viața noastră în mod practic.

El a arătat simpatie față de oameni şi S-a îngrijit de 
nevoile lor

Când urmăm exemplul lui Isus de a ne amesteca prin-
tre oameni și a merge acolo unde sunt ei, arătăm că suntem 
preocupați de nevoile lor, de interesele lor, de familiile lor. 
Așa cum spune Ellen White, trebuie să le „arătăm simpa-
tie”. Afirmația aceasta descrie atitudinea, perspectiva din 
care Și-a condus Isus lucrarea: „Când a văzut gloatele, I s-a 
făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște 
oi care n-au păstor” (Matei 9:36). Dacă vrem ca misiunea 
noastră de astăzi să fie eficientă, trebuie să acționăm de pe 
aceeași platformă a dragostei și a compasiunii.

Isus nu S-a amestecat printre oameni ca un negustor 
care caută să-și vândă opiniile sau ca un politician care 
caută să recruteze noi membri pentru partidul său. El a 
venit ca Logosul viu pentru a arăta simpatie și dragoste, 
pentru a Se îngriji de nevoile copiilor Săi, pentru a des-
coperi adevărul cu privire la Dumnezeu. Motivația mi-
siunii este foarte importantă. Așa cum spune apostolul 
Pavel, dragostea lui Hristos este cea care „ne constrânge”  
(2 Corinteni 5:14 – trad. NKJV), care ne motivează. Fie că 
ne îngrijim de nevoile oamenilor în domeniul sănătății, 
al educației sau al muncii umanitare sau doar le oferim 
compania noastră celor singuri, dragostea lui Hristos este 
cea care ne motivează.

El le câştiga încrederea
Când urmăm exemplul lui Hristos în slujire – apropi-

indu-ne de oameni, arătându-le simpatie și îngrijindu-ne 
de nevoile lor –, în mod natural le câștigăm încrederea. 
Prietenia noastră, grija noastră și preocuparea pe care le-o 
arătăm conduc la încredere. Și, din acest context de în-
credere, oamenii se vor deschide și vor deveni dispuși să 

se angajeze într-o relație cu noi la nivel spiritual. Aceasta 
nu este vreun fel de teorie artificială pe care o așezăm mai 
presus de orice altceva. Ea decurge natural din celelalte 
dimensiuni ale metodei lui Hristos, dar nu vine de la sine 
și nu este suficientă singură. Trebuie să ne rugăm pentru 
călăuzirea Duhului Sfânt către ultimul și cel mai impor-
tant pas: să-i conducem pe oameni la Isus. Trebuie să că-
utăm și să fim receptivi față de ușile care se deschid către  
acest pas.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea nu este chemată 
să devină doar o altă fundație socială de binefacere, la fel 
ca toate celelalte de acest fel. Cadrul spiritual și motivația 
slujirii noastre stau la baza a tot ce facem: a fiecărui cas-
tron de supă pe care îl împărțim, a fiecărui seminar de 
control al stresului pe care îl prezentăm, a fiecărui prânz 
vegetarian pe care îl servim.

Cu siguranță este greșită chiar și simpla aluzie că cine-
va ar trebui mai întâi să accepte mesajul nostru, ca apoi să 
îi acordăm îngrijire fizică. Compasiunea oferită în lucra-
rea noastră socială nu trebuie să fie însoțită de condiții. 
Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să separăm grija uma-
nitară de mărturisirea creștină.

El i-a chemat pe oameni să-L urmeze
De-a lungul anilor, adventiștii de ziua a șaptea au pus 

un mare accent pe pasul final, acela de a-i îndemna pe oa-
meni să-L urmeze pe Isus. Am condus milioane de semi-
nare și de întâlniri publice de evanghelizare, am publicat 
miliarde de pagini de „literatură care conține adevărul”. 
Dar cât timp le acordăm celorlalți pași? A sări peste ori-
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care dintre pașii metodei lui 
Hristos înseamnă a scurt-

circuita lucrarea Lui ho-
listică. Și scurtcircui-

tele duc la pierderea 
puterii.

 La începutul 
anilor 1900, Ellen 
White a lăudat lu-
crarea tinerei Bise-
rici Adventiste din 
San Francisco, care 

a urmat metoda lui 
Hristos. Ea a numit-o 

„stup”. Membrii biseri-
cii i-au vizitat pe bolnavi 

și pe săraci, au găsit case 
pentru orfani și slujbe pentru 

cei fără loc de muncă. Au mers din 
casă în casă, au condus clase de stil de viață sănătos și au 
distribuit literatură. Au înființat o școală pentru copii pe o 
stradă din centrul orașului și au susținut o misiune medi-
cală și o casă pentru lucrători. 

Chiar aproape de primărie au amenajat o sală de trata-
mente medicale și un magazin pentru alimente sănătoase. 
Tot în inima orașului au deschis un mic restaurant vege-
tarian, în care serveau hrană sănătoasă șase zile pe săp-
tămână. În portul San Francisco, adventiștii s-au îngrijit 
de marinari. Și, ca și când nu ar fi făcut deja suficient, au 
ținut adunări în săli publice6. Astăzi, după mai bine de o 
sută de ani, lucrarea lor este pentru noi un exemplu stră-
lucit despre modul în care o biserică motivată de dragoste 
poate lucra așa cum a lucrat Hristos.

Punând în practică metoda lui Hristos
Metoda lui Hristos nu este întotdeauna ușoară. Astăzi, 

cu doar un clik pe telecomandă, mașinile dispar în garaje-
le din suburbii. Locuitorii urbani se încuie în apartamente 
și de-abia își văd vecinii. Zilele de muncă lungi lasă prea 
puțin timp pentru socializare. Dar metoda lui Hristos nu 
este un eveniment pentru care să încercăm să ne găsim 
timp; este calea pe care ar trebui să ne orientăm întreaga 
viață. Ea înseamnă să luăm ceea ce deja facem și să remo-
delăm cu un scop.

Important este să petrecem timp cu oamenii care nu 
sunt adventiști. Mergi la plimbare în fiecare seară? Gro-
zav! Invită un necreștin cu tine sau, și mai bine, înscrie-te  
într-un club de mers pe jos. Sunt o mulțime de grupuri 
cărora ne putem alătura: de grădinărit, de colecționat tim-
bre, de lectură etc. În același timp, putem să lucrăm umăr 
la umăr cu cei din serviciile sociale.

Mănânci în fiecare zi? Minunat! Găsește ocazii să mă-
nânci cu prieteni și cunoștințe care nu sunt adventiști. În 
culturile unde este considerat potrivit, cel mai bun lucru 

este acasă la noi. Dar este bine și la o pizzerie sau la un 
restaurant. Important este că cele mai bune relații sociale 
se formează adesea în timp ce mâncăm împreună.

Nu putem să ne îngrijim de nevoile altora dacă nu știm 
care sunt acestea. Aceasta înseamnă să ne cunoaștem bine 
vecinii și concetățenii. Înseamnă să petrecem timp cu ei, să 
ne apropiem de ei, să-i ascultăm, să-i privim, să învățăm.

Ellen White ne asigură că metoda lui Hristos este sin-
gura care aduce „un succes real”. De fapt, „dacă am petre-
ce mai puţin timp predicând și mai mult timp în lucrare 
personală de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. (…) 
Însoţită de puterea de convingere, de puterea rugăciunii și 
de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi și 
nici nu poate fi lipsită de roade”7. Stephen și Hetty Haskell 
o cunoșteau și au pus-o în practică. „Stupul” din San Fran-
cisco o cunoștea și a pus-o în practică. 

Noi o cunoaștem și o punem în practică?

1 Stephen Haskell, în Advent Review and Sabbath Herald, 9 iulie 1901, p. 14.
2 Stephen Haskell, „The Bible Training School in New York City”, Advent 
Review and Sabbath Herald, 12 nov. 1901, p. 11.
3 Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 480, în  orig.
4 Eadem, Mărturii, vol. 8, p. 76, în orig.
5 Eadem, Divina vindecare, p. 143, în orig.
6 Eadem, „Notes of Travel – No. 3: The Judgements of God on Our Cities”, 
Advent Review and Sabbath Herald, 5 iulie 1906, p. 8.
7 Eadem, Divina vindecare, pp. 143–144.

De ce ar vrea cineva să devină misionar la 68 de ani?

Cum pot persoanele timide să câştige încrederea 
străinilor?

Care dintre cei cinci paşi menționați aici consideri că este 
cel mai important?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U
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Primii creștini erau eficienţi în a 
ajunge la inima semenilor lor deoa-
rece erau ei înșiși profund convinși de 

veridicitatea și de relevanţa Evangheliei.
În bine cunoscuta sa carte pe tema evan-

ghelizării personale, How to Give Away Your Faith 
(Cum să-ţi împărtăşeşti credinţa), Paul Little definește 
împărtășirea credinţei ca „acea convingere adânc înrădă-
cinată că cea mai mare favoare pe care le-o pot face altora 
este să îi conduc la Isus Hristos”.1 Primii creștini ar fi spus 
un mare „Amin” la o astfel de definiţie. Oriunde mergeau, 
creștinii își împărtășeau credinţa cu un asemenea dina-
mism și cu o asemenea îndrăzneală, încât fie îi fascinau, 
fie îi tulburau pe cei cu care veneau în contact. Niciunul 
nu rămânea indiferent. Astfel, nu este de mirare că, într-un 
timp scurt, credinţa lor s-a răspândit asemenea focului pe 
miriște, câștigând mii de suflete într-o singură zi.

Ce i-a făcut pe primii creștini atât de eficienţi în lu-
crarea lor misionară? Ce putem învăţa de la ei? Un aspect 
care explică impactul pe care l-au avut este acela că ei în-
șiși erau profund convinși de veridicitatea și de relevanţa 
mesajului Evangheliei. De ce? Pentru că acesta le transfor-
mase în mod radical propria viaţă!

Nimeni nu ilustrează atât de bine lucrul acesta cum o 
face apostolul Pavel, a cărui minunată experienţă de con-
vertire și de slujire ulterioară stă mărturie pentru puterea 
transformatoare a lui Hristos. După ce relatează experi-
enţa convertirii lui, Biblia declară: „Și îndată a început să 
propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumne-
zeu. Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi și ziceau: «Nu 
este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce 
chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă 
legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?» Totuși Saul 
se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii 
care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul” 
(Faptele 9:20-22).

Convingere de sus
Un lucru care iese în evidenţă în relatarea convertirii 

lui Pavel este acela că experienţa drumului său spre Da-
masc l-a convins că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, Mesia 
cel promis. Aceasta i-a modelat noua identitate de creștin 
și l-a susţinut în lucrarea de misionar. În cuvintele lui, a 
fost „apucat de Hristos Isus” (Filipeni 3:12) ca să fie un 
instrument ales să ducă neamurilor numele Domnului 
(Faptele 9:15; 26:15-19; Galateni 1:15,16).

Înainte, Pavel credea cu convingere că toţi creștinii 
erau niște fanatici amăgiţi, blasfematori, care nu meritau 
nimic altceva decât cea mai aspră pedeapsă. Astfel, el ju-
rase să distrugă influenţa lor făcând „prăpăd” în mijlocul 
lor (Faptele 8:3). Totuși, în ciuda zelului greșit orientat al 
lui Pavel și a spiritului său persecutor, Hristos i S-a arătat 
(1 Corinteni 15:8) și i-a transformat viaţa complet. Ca re-
zultat, el a început imediat să-L predice plin de curaj pe 
Isus, care întinsese un pod între cer și pământ prin viaţa, 
moartea și învierea Lui.

O convingere întemeiată pe Hristos
Experienţa lui Pavel ne învaţă că adevărata credinţă și 

mărturisirea autentică nu pot fi găsite decât atunci când 
ajungem să fim faţă în faţă cu Hristos cel înviat. Acesta 
este motivul pentru care este absolut necesar ca toţi să 
avem propria experienţă a drumului spre Damasc. Poate 
că nu va fi la fel de dramatică precum a lui Pavel, dar o 
întâlnire cu Hristos constituie condiţia esenţială și cea mai 
importantă calificare pentru a le împărtăși altora Evan-
ghelia. Nu le putem transmite altora ceea ce noi înșine nu 
cunoaștem. Putem să dăm mărturie doar despre ce am 
trăit personal. Fără această experienţă, credinţei noastre 
creștine îi lipsește puterea, iar mărturisirea noastră nu are 
aproape niciun impact.

Noi nu suntem chemaţi să le împărtășim celor care 
nu au adoptat credinţa noastră doar o listă de doctrine. 
Noi suntem chemaţi să li-L împărtășim pe Hristos. Ellen 
White a fost foarte clară, în această privinţă, atunci când a 
scris: „Dintre toţi cei ce poartă numele de creștini, adven-
tiștii de ziua a șaptea ar trebui să fie cei mai remarcabili în 
ce privește înălţarea lui Hristos în faţa lumii. Marele cen-
tru de atracţie, Hristos Isus, să nu fie lăsat pe dinafară.”2

Așa a făcut Pavel. Imediat după convertire, el „a în-
ceput să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui 
Dumnezeu…, [îi] făcea de rușine pe iudeii care locuiau 
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în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul” (Faptele 9:20-
22). Mai târziu, îl găsim pe Pavel în Atena, predicându-L 
„pe Isus și învierea” (Faptele 17:18).

Este interesant că în capitolele 9 și 17 din Faptele apos-
tolilor găsim un model care se repetă al modului în care 
propovăduia Pavel Evanghelia. Aceste texte ne învaţă cel 
puţin trei lucruri cu privire la cum să ne îndeplinim misi-
unea cu convingere.

Pavel folosea orice ocazie posibilă pentru a-L măr-
turisi pe Hristos. Pentru Pavel, evanghelizarea nu era un 
program ocazional la biserică, era pasiunea lui! Căuta 
orice moment favorabil pentru a-și împărtăși credinţa. În 
mod similar, nici pentru adventiști Hristos nu este ceva 
opţional, ci este un imperativ! Odată ce L-am întâlnit pe 
Hristos cel înviat, nu putem rămâne tăcuţi. Așadar, este 
datoria noastră creștină zilnică să ne angajăm într-un fel 
de misionarism, fie că dăm mărturie în faţa vecinilor sau 
a colegilor noștri, fie că distribuim literatură, îi ajutăm pe 
cei sărmani sau predăm studii biblice. Sunt atât de multe 
căi de a-L împărtăși pe Hristos altora. De ce să nu le ale-
gem pe cele care se potrivesc cel mai bine temperamentu-
lui și darurilor pe care le avem?

Odată ce găsea ascultători, el îşi ajusta mesajul în 
funcţie de aceştia. Fie că era vorba despre iudeii zeloși 
dintr-o sinagogă, de trecătorii din piaţă sau de filosofii pă-
gâni, în Areopag, Pavel îi aborda pe oameni pe terenul lor. 
Ce înseamnă aceasta pentru noi? Că nu putem influenţa 
lumea pentru Hristos dacă nu suntem implicaţi în societa-
te. Înseamnă să ne apropiem fără reţinere sau prejudecăţi 
de oameni, să le venim în întâmpinare acolo unde se află 
și să facem tot ce putem ca să-i înţelegem, astfel încât să le 
putem atinge inima în mod eficient.

Ellen White exprimă astfel acest aspect: „Succesul vos-
tru nu va depinde așa de mult de cunoștinţele și de reali-
zările voastre, ci de abilitatea voastră de a găsi calea spre 
inimi.”3 Aceasta a fost strategia lui Pavel. Oriunde mergea, 
făcea toate eforturile pentru a-i înţelege pe oameni, pentru 
a le cunoaște religia și cultura într-o așa măsură încât să 
poată chiar să citeze din poeţii lor (Faptele 17:28). Ceea 
ce a fost valabil pentru Pavel poate fi valabil și pentru noi, 
dacă ne luăm misiunea în serios.

Pavel a discutat cu oamenii, le-a adus argumen-
te raţionale, încercând să dovedească veridicitatea şi 
însemnătatea Evangheliei. Pentru noi, astăzi, există o 
aplicaţie specială a acestui principiu. În primul rând, nu 
este necesar ca, atunci când ne împărtășim credinţa cu al-
ţii, să ne suspendăm propriul sistem de gândire. Dimpo-
trivă! Credinţa creștină este raţională. Ea rămâne deschisă 
în faţa celei mai amănunţite analize. În al doilea rând, este 
esenţial să ne înţelegem noi înșine punctele de credinţă, 
dacă vrem să le transmitem celorlalţi în mod eficient. 
Implicaţia directă a acestui adevăr este necesitatea de a le 
analiza raţional noi înșine. Trebuie să cunoaștem principi-
ile, dogmele credinţei noastre, înainte de a le putea explica 

și apăra în faţa altora. Cu toate acestea, împărtășirea cre-
dinţei nu poate fi o chestiune pur intelectuală. Mărturisi-
rea nu poate fi redusă la câștigarea unei argumentaţii. În 
loc de aceasta, obiectivul nostru final trebuie să fie acela 
de a-i câștiga pe oameni la Hristos.

De aici și îndemnul pe care ni-l dă Biblia: „Ci sfinţiţi în 
inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este 
în voi, dar cu blândeţe și cu respect” (1 Petru 3:15 – trad. 
din NIV). Așa cum spunea cineva odată: „Oamenilor nu 
le pasă cât de mult știi până când nu știu cât de mult îţi 
pasă.” A face misiune implică atât declaraţii îndrăzneţe, 
cât și compasiune plină de duioșie.

Ia poziţie
Datorită credinţei lui neclintite în Hristos, Pavel a fost 

dispus să suporte batjocuri, bătăi, închisoare, naufragiu și, 
în cele din urmă, martirajul. O mie cinci sute de ani mai 
târziu, Martin Luther, reformatorul german, L-a întâlnit 
pe același Hristos. El a fost atât de convins că Hristos este 
Domnul, încât, atunci când a fost confruntat de persecu-
torii săi la Dieta din Worms, le-a spus cu toată fermitatea: 
„Aici stau. Nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” 
Asemenea lui Pavel, Luther nu a fost dispus doar să-și ma-
nifeste credinţa, ci și să moară pentru ea. Misiunea înde-
plinită cu convingere implică acest nivel de angajament!

1 Paul Little, How to Give Away Your Faith (Downers Grove, Ill.: InterVarsi-
ty Press, 2008), p. 41.
2 Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 156, în orig.
3 Ibidem, p. 193.

Dacă ar trebui să identifici cea mai semnificativă 
schimbare pe care a făcut-o Hristos în viaţa ta, care ar fi 
aceasta? Cum le-ai împărtăşi-o şi altora?

În localitatea ta, unde ai merge pentru a schimba cu alţii 
opinii despre religie sau filosofie?

Eşti de acord cu afirmaţia: „Împărtăşirea credinţei noastre 
nu poate fi o chestiune pur intelectuală?” De ce da sau de 
ce nu?
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Ce exemplu minunat de comunitate 
în misiune ne este raportat în Fapte-
le 2:42-47: urmau învăţătura ucenici-

lor, împărţeau între ei hrana și averile și aveau 
o relaţie de frăţietate, lăudându-L pe Dumnezeu 
în fiecare zi și primind mereu noi ucenici.

Este un tablou impresionant. Ziua Cincizecimii a 
venit și a trecut, dar Duhul Sfânt a continuat să rămână cu 
ei. Nu s-a oprit totul la 3 000 de noi credincioși. Dumne-
zeu făcea ceva nou. Lua naștere biserica creștină. Pentru 
prima dată în istorie, lumea vedea ce se întâmplă când 
Dumnezeu ia oameni care provin din medii și culturi di-
ferite și Își creează biserica – trupul lui Hristos.

Aceasta a făcut Dumnezeu în Ierusalim, pentru că 
doar El putea să o facă. Biserica lui Dumnezeu nu este 
doar o colecţie de indivizi adunaţi laolaltă. Este mai mult 
decât un grup sau un club. Este ceva ce transcende dina-
mica organizaţiilor omenești. Este un organism viu, al 
cărui Cap iubitor este Isus Hristos – o comunitate care 
este rezultatul unei legături vii cu Isus Hristos. Această 
legătură creează o comunitate care își găsește identitatea 
în El. Noii credincioși devin parte a acestei comunităţi și 
descoperă un nou sens pentru viaţa lor. Este un loc în care 
credincioșii găsesc un sentiment de apartenenţă și un loc 
în care să crească.

O mărturie contemporană
Activităţile orientate spre slujire socială atrag. Experi-

enţa lui Penny Stratton* cu Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea din Paradise, California, ilustrează ce se întâmplă 
atunci când comunitatea bisericii este implicată în misi-
une.

Penny a aflat prima dată despre Biserica Adventistă 
din Paradise atunci când a început să folosească apă din 
fântâna aflată pe proprietatea bisericii. După patru ani de 
băut din apa noastră, a devenit curioasă să știe ceva mai 
mult despre biserică și a intrat pe internet să caute mai 
multe informaţii. A vorbit despre ceea ce aflase cu colegii 
ei de muncă din Paradise. A început să vină la biserică și 
să-l aducă pe fiul ei, Elijah, la clasa de grădiniţă a Școlii de 
Sabat. S-a oferit să aducă ea gustări pentru copii și să ajute.

Mărturiile personale întăresc convingerea. Dottie 
Chinnock, instructoarea Școlii de Sabat de la grupa de 
grădiniţă, s-a împrietenit cu Penny. Ea a invitat-o la o 
masă împreună cu alţi membri ai bisericii. Ei au arătat 
dragoste faţă Elijah, fiul lui Penny, și au manifestat această 

dragoste în mod autentic și practic. Penny a întrebat pe 
fiecare dintre cei de la masă de ce era adventist și toţi și-au 
împărtășit experienţa personală și au mărturisit în ce fel 
le schimbase Isus viaţa. Ea a văzut în relatările lor roada 
Duhului.

O femeie adventistă care o vreme nu mai venise la bi-
serică și care lucra la un magazin local de legume și fructe 
a vorbit despre biserică și despre bucuria pe care a simţit-o 
când a început să participe din nou la serviciile bisericii. 
Penny o știa de peste zece ani pe această femeie, precum și 
dificultăţile mari prin care trecuse. Ea a observat o schim-
bare la ea atunci când aceasta a început să frecventeze din 
nou biserica. A observat atitudinea pozitivă a femeii și 
schimbarea pe care o adusese Dumnezeu în viaţa ei. Apoi, 
femeia a început să vorbească despre clasa Școlii de Sabat 
pentru copii și despre modul cum erau predate lecţiile, în 
așa fel ca să fie înţelese chiar și de copiii foarte mici. Și 
lucrul acesta a încurajat-o pe Penny.

Studiul biblic transformă. Penny era impresionată de 
adevărul biblic prezentat la fiecare serviciu divin. Dottie 
a invitat-o pe Penny la grupa de studiu biblic a femeilor, 
care se ţinea la ora 7:00 dimineaţa, și acolo s-a împriete-
nit cu alte femei. A văzut oameni care trăiau Cuvântul și 
întotdeauna „după Cuvânt”. Pe măsură ce prietenia lui  
Penny cu Dottie a continuat, Dottie a invitat-o pe Penny să 
se alăture echipei care lucra în Departamentul de Binefa-
cere al bisericii, „Hrană pentru prieteni”. Penny a început 
să se implice atât în societate, cât și în biserică, răspunzând 
lucrării lui Dumnezeu de a-i aduce convingere în inimă. 
Ea este acum implicată în lucrarea de diaconie, la întâm-
pinarea vizitatorilor și urmează studii biblice cu un pastor, 
pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Ea vorbește 
astfel despre relaţia ei cu Dumnezeu: „Dumnezeu mi-a 
dovedit prezenţa Lui, m-a făcut să cresc în credinţă și 
continuă să mă ajute în această creștere. El mi-a schimbat 
modul de gândire într-o perspectivă orientată spre har și 
a făcut mult mai mult decât atât.” Ea a menţionat că bise-
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rica aceasta a fost un 
factor determinant 

care a pus-o în le-
gătură cu oamenii 
și i-a oferit ocazia 
de a-L vedea pe 
Dumnezeu prin 
oamenii din bi-
serică. Așa arată  
trupul lui Hristos.

Penny continuă 
să-L vadă pe Dum-

nezeu lucrând în și 
prin viaţa ei în fiecare 

zi. Duhul Sfânt continuă să 
lucreze în inima ei. Ea nu s-ar 

fi gândit niciodată că un strop de apă 
îi va oferi ocazii de a-și împărtăși povestea cu cei din jurul 
ei, în timp ce pășește alături de Dumnezeu, sau că oamenii 
vor fi influenţaţi și încurajaţi de mărturia ei. Acesta este 
trupul lui Hristos: toţi se adună în jurul ei cu dragoste și o 
ajută să-L cunoască pe Dumnezeu prin faptele lor.

Concluzie
O reţetă pentru misiunea care transformă. Cum poate 

familia unei biserici locale să devină o comunitate sigură, 
ocrotitoare, în care noii credincioși să poată să crească și 
să-și descopere propriul loc în slujire? Totul începe prin a 
ne concentra atenţia asupra lui Isus.

„Pentru creștini există o viaţă mai înaltă, mai nobilă 
decât cea pe care o trăiesc în prezent mulţi dintre ei. Este 
viaţa cea nouă în Hristos. Doar cei care privesc la El neîn-
cetat – la Acela care este plin de har și de adevăr – pot trăi 
această viaţă. Privind la El, ei sunt schimbaţi din slavă în 
slavă, după chipul Său.”1

Doar Dumnezeu poate să creeze ceea ce El dorește în 
biserica Sa. El are viziunea a ceea ce vrea să se întâmple cu 
poporul Său: o biserică ce crește și lucrează împreună. O 
biserică ce „se zidește în dragoste” (Efeseni 4:16).

Așadar, cum putem face să se întâmple astfel? Cum 
putem fi biserica lui Dumnezeu, unde noii membri să 
poată crește și să devină participanţi activi în viaţa, sluji-
rea și misiunea bisericii? Sugerăm cinci linii călăuzitoare 
bazate pe Biblie:

Întăriţi-i pe noii membri în relaţia lor cu Hristos. Aju-
taţi-i să treacă de la înţelegerea adevărului la creștere, în 
relaţia lor cu Hristos. Ei au nevoie de cineva care să-i ajute 
să înveţe cum să se roage și cum să citească Biblia, astfel 
încât să poată să crească în Isus (1 Tesaloniceni 2:7). 

Faceţi din biserica voastră o comunitate atentă, grijulie, 
în care noii membri să se simtă în siguranţă; în siguranţă 
ca să crească, în siguranţă ca să ducă luptele și chiar ca să 
greșească. Fiind mădulare ale trupului lui Hristos, în timp 
ce călătorim împreună pe drumul vieţii să simțim unii cu 

alții și să ne purtăm poverile unii altora (1 Tesaloniceni 
5:11).

Ajutaţi-i pe noii credincioşi (şi pe cei mai vechi) să facă 
legătura între adevărul doctrinar şi Isus. Doctrina devine 
cea mai relevantă atunci când ne ajută să-L cunoaștem pe 
Isus și să creștem împreună cu El (Ioan 14:6).

Încurajaţi-i pe noii membri să-şi împărtăşească experi-
enţa, să spună ce a făcut Isus în viaţa lor. Misiunea noastră 
este de a-i ajuta pe alţii să-L cunoască pe Isus și să meargă 
împreună cu El. Facem cel mai bine lucrul acesta când po-
vestim ce a făcut Isus pentru noi (Luca 8:39).

Invitaţi-i atât pe noii membri, cât şi pe cei mai vechi să 
se implice în slujire. Invitaţi-i să exploreze domeniile care 
îi interesează sau îi pasionează, domeniile care îi preocupă 
în mod special sau care îi îngrijorează. Apoi ajutaţi-i să 
descopere ce daruri spirituale au pentru slujire. Puneţi-i 
în legătură cu alţi membri care sunt deja implicaţi în slu-
jire și cu care pot să colaboreze. Ajutaţi-i să-și dezvolte și  
să-și folosească darurile în lucrare. Apoi, daţi-vă deoparte 
și uitaţi-vă ce va face Dumnezeu (Efeseni 4:11).

Dumnezeu are un vis pentru biserica Lui. Tu și cu mine 
suntem parte a acestui vis. Dumnezeu vrea să ne foloseas-
că pentru a-i ajuta și pe alţii să devină parte a visului Său.

Fie ca biserica lui Dumnezeu să fie ceea ce trebuie să 
fie.

1 Ellen G White, în Signs of the Times, 11 martie 1903.

Biserica lui  
Dumnezeu este o  
comunitate care le  
oferă credincioșilor  
un sentiment de  
apartenenţă și  
un loc în care  
să crească.

Cum poate familia bisericii locale să devină o comunitate 
sigură, ocrotitoare, în care noii credincioşi să poată să 
crească şi să-şi descopere propriul loc în slujire?

Ce implică să-i învățăm pe oameni să se roage? Enumerați 
paşii.

Care persoană a fost instrumentul care te-a ajutat să 
intri în legătură cu Hristos şi cu biserica Sa? Descrie acea 
persoană într-o frază sau două.

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U

1

3

2

Ben şi Mary Maxson 
slujesc în Biserica Adventistă din 
Paradise, California, unde el este 
pastor senior. 



Curierul Adventist
octombrie 2016

24 

Hristos a dat bisericii o însărcinare 
sfântă. Fiecare membru trebuie să 
fie un canal prin care Dumnezeu să 

poată împărtăși lumii comorile harului Său, 
bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos.

Au trecut mai mult de optsprezece secole de 
când apostolii se odihnesc de lucrările lor, dar isto-
ria strădaniilor și a sacrificiilor făcute pentru Numele lui 
Hristos se află și acum printre comorile cele mai de preţ 
ale bisericii. Această istorie, scrisă sub călăuzirea 
Duhului Sfânt, a fost păstrată pentru ca, prin 
ea, urmașii lui Hristos din fiecare veac să fie 
îndemnaţi la un mai mare zel și la o mai 
mare stăruinţă pentru cauza Mântuitoru-
lui. 

Prima generaţie de martori
Însărcinarea dată de Hristos uceni-

cilor a fost împlinită. Când acești soli ai 
crucii au pornit să vestească Evanghelia, a 
fost o așa descoperire a slavei lui Dumnezeu 
cum niciodată până atunci n-a mai fost întâlnită 
de omul muritor. Prin conlucrare cu Duhul Sfânt, 
apostolii au făcut o lucrare ce a zguduit lumea. Într-o sin-
gură generaţie, Evanghelia a fost dusă la fiecare neam. Re-
zultatele ce au însoţit lucrarea apostolilor aleși ai lui Hris-
tos au fost glorioase. La începutul lucrării lor, unii dintre 
ei erau oameni neînvăţaţi, dar consacrarea lor faţă 
de lucrarea Maestrului era fără rezerve și, sub în-
drumarea Sa, ei au dobândit o pregătire pentru 
marea lucrare care le-a fost încredinţată. (...) 
Viaţa lor era ascunsă cu Hristos în Dumne-
zeu și eul era pierdut din vedere, cufundat 
în adâncurile iubirii nemărginite. 

Ucenicii erau bărbaţi care știau cum 
să vorbească și să se roage cu sinceritate, 
bărbaţi care puteau să se prindă de puterea 
Tăriei lui Israel. Cât de aproape au stat ei de 
Dumnezeu și cât de strâns au legat onoarea 
lor de tronul Său! Iehova era Dumnezeul 
lor. Onoarea Lui era onoarea lor. Adevărul 
Lui era adevărul lor. Orice atac îndreptat îm-
potriva Evangheliei era ca o tăietură adâncă în 
sufletul lor și cu toate puterile fiinţei lor ei s-au 
luptat pentru cauza lui Hristos. Ei au putut ţine sus 
Cuvântul vieţii, pentru că au primit ungerea cerească. 

Biserica
triumfătoare

de  
Ellen G. White

Lucrând pentru a grăbi acea zi glorioasă

SABAT DIMINEAȚĂ

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE
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Ei au sperat mult și 
de aceea au și încercat 
mult. Hristos li Se des-
coperise și la El priveau 
ei pentru călăuzire. Felul 
cum au înţeles adevărul și 
puterea lor de a rezista împotri-
virii erau în măsura în care se conformau voii lui 
Dumnezeu. Isus Hristos, înţelepciunea și puterea 
lui Dumnezeu, alcătuia tema oricărei discuţii. Numele 
Său — singurul Nume dat sub cer prin care oamenii pot 

fi mântuiţi — era înălţat de ei. Când 
vesteau desăvârșirea lui Hristos, a 

Mântuitorului înălţat, cuvintele 
lor mișcau inimile, și bărbaţi 

și femei erau câștigaţi la 
Evanghelie. (...) 

Nu în propria putere 
își îndeplineau apostolii 
misiunea, ci în puterea 
viului Dumnezeu. Lucra-
rea lor nu era ușoară. Lu-
crarea de pionierat a bise-

ricii creștine a fost însoţită 
de greutăţi și necazuri ama-

re. În lucrarea lor, ucenicii au 
întâlnit mereu lipsuri, defăimări 

și prigoană, însă ei nu și-au socotit 
viaţa ca fiindu-le scumpă și s-au bucurat 

că au fost chemaţi să sufere pentru Hristos. (...)

O temelie sigură
Pe temelia pusă chiar de Hristos, apostolii au clădit 

biserica lui Dumnezeu. În Scripturi, figura ridicării unui 
templu este în mod frecvent folosită pentru a ilustra zidi-
rea bisericii. (...) 

Scriind despre clădirea acestui templu, Petru spune: 
„Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar 
aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu! Și voi, ca niște 
pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o 
profeţie sfântă, și să aduceţi jertfe duhovnicești plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2:4,5). 

Apostolii au lucrat în cariera lumii iudeilor și neamu-
rilor, scoţând pietre pentru a le pune la temelie. În Episto-
la către efeseni, Pavel spunea: „Așadar, voi nu mai sunteţi 
nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi toţi împreună-
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind 
zidiţi pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos. În El, toată clădirea, bine 
închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și 
prin El și voi sunteţi împreună, ca să fiţi un locaș al lui 
Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:19-22). (...)

Apostolii au clădit pe o temelie sigură, chiar pe Stânca 
Veacurilor. La această temelie, ei au adus pietrele scoase 

din cariera lumii. Cei ce 
au zidit nu au lucrat fără 
să întâmpine greutăţi. Lu-
crarea lor a fost nespus de 
grea din cauza împotrivirii 
vrăjmașilor lui Hristos. (...) 

O persecuţie crudă
Unul după altul, ziditorii cei mai de frunte 

au căzut de mâna vrăjmașului. Ștefan a fost împroșcat cu 
pietre; Iacov — ucis cu sabia; Pavel — decapitat; Petru — 
răstignit; Ioan — exilat. Cu toate acestea, biserica a cres-
cut. Noi lucrători au luat locul celor căzuţi și piatră după 
piatră a fost adăugată la clădire. În felul acesta, încet-încet, 
s-a ridicat templul bisericii lui Dumnezeu. 

După întemeierea bisericii creștine, au urmat secole de 
crudă prigoană, dar niciodată nu au lipsit bărbaţii care să 
socotească lucrarea de zidire a Templului lui Dumnezeu 
mai scumpă decât viaţa. (...) 

Vrăjmașul neprihănirii nu a lăsat nimic nefăcut în 
strădania lui de a curma lucrarea încredinţată ziditorilor 
Domnului. Dar Dumnezeu „nu S-a lăsat fără mărturie” 
(Faptele 14:17). (...) Lucrătorii erau uciși, dar lucrarea 
înainta. Valdenzii, John Wycliff, Hus și Jeronim, Martin 
Luther și Zwingli, Cranmer, Latimer și Knox, hughenoţii, 
John și Charles Wesley și mulţi alţii au adus la temelie un 
material care va dăinui în veșnicie. Și, în anii de mai târziu, 
aceia care în chip atât de nobil s-au străduit să promove-
ze răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și ace-
ia care, prin slujirea lor în ţările păgâne, au pregătit calea 
pentru vestirea ultimei mari solii au ajutat, de asemenea, 
la ridicarea construcţiei. (...)

Pavel, ceilalţi apostoli și toţi drepţii care au trăit de 
atunci încoace și-au adus la îndeplinire partea lor la zidi-
rea templului. (...) Celor care clădesc în felul acesta pen-
tru Dumnezeu, Pavel le adresează cuvinte de încurajare 
și avertizare: „Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia 
aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lu-
crarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va 
fi mântuit, dar ca prin foc” (1 Corinteni 3:14,15). Crești-
nul care prezintă Cuvântul vieţii cu credincioșie, condu-
când bărbaţi și femei pe calea sfinţeniei și a păcii, aduce 

Nu există nimic  
de care lumea să aibă  

atâta nevoie ca de  
manifestarea prin  
oameni a iubirii  
Mântuitorului.
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la temelie material care va dăinui, iar în 
Împărăţia lui Dumnezeu el va fi onorat ca 
un ziditor înţelept. (...)

Așa după cum Hristos i-a trimis pe 
ucenicii Săi, tot la fel și astăzi El îi trimite 
pe membrii bisericii Sale. Aceeași putere pe 
care au avut-o apostolii o au și ei. Dacă ei vor 
face din Dumnezeu tăria lor, El va lucra cu ei, 
și lucrarea lor nu va fi în zadar. Fie ca ei să-și dea 
seama că Domnul Și-a pus semnătura asupra lucrării în 
care sunt prinși. (...)

Hristos a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fi-
ecare membru trebuie să fie un canal prin care 
Dumnezeu să poată împărtăși lumii comorile 
harului Său, bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. 
Mântuitorul dorește atât de mult ca slujitorii Săi 
să prezinte lumii Spiritul și caracterul Său. Nu 
există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie 
ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mân-
tuitorului. Întreg cerul așteaptă bărbaţi și femei 
prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea 
creștinismului.

Instrumentul lui Dumnezeu
Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru 

vestirea adevărului, împuternicită de El să facă o lucra-
re deosebită și, dacă ea este loială faţă de El, ascultătoare 
de toate poruncile Sale, atunci înăuntrul ei va dăinui 
măreţia harului divin. Dacă ea va fi credincioa-
să îndatoririlor ei, dacă va cinsti pe Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, atunci nu există putere 
care să-i stea împotrivă. 

Râvna pentru Dumnezeu și pentru cau-
za Sa i-a făcut pe ucenici să dea cu o mare 
putere mărturie pentru Evanghelie. Oare 
nu ar trebui ca o asemenea râvnă să ardă și 
în inimile noastre cu hotărârea de a spune 
istoria iubirii răscumpărătoare a lui Hristos, 
și El răstignit? Este privilegiul fiecărui creștin 
nu numai să spere, dar să și grăbească venirea 
Mântuitorului. 

Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui 
Hristos, îndepărtându-se de la orice supunere faţă de 
lume, atunci înaintea ei stau zorile unei zile strălucite și 
glorioase. Făgăduinţa lui Dumnezeu făcută ei va sta ne-
zdruncinată pentru veșnicie. (...) Adevărul va triumfa. 
Deși uneori pare întârziat, progresul ei nu a fost împiedi-
cat. Când solia lui Dumnezeu întâmpină împotrivire, El 
îi dă noi puteri, pentru ca ea să poată exercita o și mai 
mare influenţă. Înzestrat cu o putere divină, ea își va croi 
drum printre cele mai puternice bariere și va birui orice 
obstacol. 

Ce L-a susţinut pe Fiul omului în timpul vieţii Sale de 
trudă și sacrificiu? El a văzut rezultatele muncii sufletului 

Fiecare membru  
trebuie să fie un canal  
prin care Dumnezeu  

să poată împărtăşi lumii 
comorile harului Său,  
bogăţiile nepătrunse  

ale lui Hristos.
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Său și a fost mulţumit. Privind în veșnicie, 
El a văzut fericirea acelora care, prin umi-
linţa Sa, au primit iertare și viaţă veșnică. 
Urechea Sa a prins strigătul de bucurie 
al celor răscumpăraţi. El i-a auzit pe cei 
mântuiţi cântând cântarea lui Moise și a  
Mielului. 

Noi putem avea o viziune asupra vi-
itorului, asupra fericirii cerești. În Biblie 
sunt descoperite viziunile gloriei viitoare, 
scene zugrăvite de mâna lui Dumnezeu, 
și acestea sunt scumpe bisericii Sale. Prin 
credinţă, noi putem sta pe pragul cetăţii 
veșnice și putem auzi plăcuta urare de 
bun venit, adresată acelora care în viaţa 
aceasta au conlucrat cu Hristos, socotind 
ca o cinste să sufere pentru Numele Său. 
Atunci când sunt rostite cuvintele: „Veniţi 
binecuvântaţii Tatălui Meu”, ei își aruncă 
la picioarele Răscumpărătorului coroa-
nele lor, exclamând: „Vrednic este Mielul 
care a fost junghiat să primească puterea, 
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava 
și lauda!” „Ale Celui ce șade pe scaunul de domnie și a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii 
vecilor” (Matei 25:34; Apocalipsa 5:12,13). 

Acolo, cei mântuiţi îi vor saluta pe cei care i-au con-
dus la Mântuitorul și toţi se vor uni în a lăuda pe Ace-
la care a murit pentru ca fiinţele omenești să poată avea 

viaţa care se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. Lupta se va 
sfârși. Necaz și lupte nu vor mai fi. Cântece de biruinţă 
vor umple întreg cerul atunci când răscumpăraţii into-
nează fericiţi melodia: „Vrednic, vrednic este Mielul care 
a fost junghiat, dar care trăiește iarăși ca un triumfător  
biruitor.”

Te lupţi şi tu „cu toate puterile fiinţei tale”, aşa cum au 
făcut ucenicii, pentru cauza lui Hristos? Dacă nu, de ce?

Apostolii lui Hristos „au nădăjduit mult şi de aceea au 
şi încercat mult”. Care două sau trei lucruri le poţi face 
pentru a-ţi lărgi viziunea asupra cauzei lui Dumnezeu?

Îţi imaginezi uneori cerul? Ce vezi?

meditație şi discuţie
Î N T R E B Ă R I  P E N T R U
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Acest articol este extras din cartea Faptele apostolilor, pp. 593–
602, în orig. Adventiştii de ziua a şaptea cred că Ellen G. White 
(1827–1915) a exercitat darul biblic al profeţiei în timpul celor 
peste 70 de ani de slujire publică.
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Faptul că Isus Nazarineanul a spus și a fă-
cut lucruri surprinzătoare era cumva de 
înțeles pentru exponenții autorității religi-

oase de la Ierusalim, însă a-i auzi pe acești „oameni 
necărturari și de rând” mărturisind fără teamă despre 
„Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit, dar 
pe care Dumnezeu L-a înviat din morți” (v. 10), era ceva 
ce depășea imaginația. Mai mult, acești îndrăzneți misio-
nari se simțeau deplin autorizați să facă ceea ce făceau și 
mai degrabă ar fi murit decât să renunțe la ceea ce știau că 
este adevărat: Isus cel răstignit a înviat din morți. Un ase-
menea devotament a fost considerat fanatism, iar reacția 
oficială a fost dură și promptă.

În acest context Se adresează Domnul Isus – Cel răs-
tignit, înviat și înălțat la cer – zelosului fariseu, inamicul 
numărul unu al creștinilor: „Saule, Saule, pentru ce Mă 
prigonești?” (Faptele 9:4). Căzut la pământ, orbit și tre-
murând, cel care până acum făcea victime, a ajuns el însuși 
„victimă”, fiind luat de alții pe mâini și dus în Damasc  
(v. 9). Apoi, același glas ceresc i se adresează creștinului 
Anania. După ce se arată surprins, Anania face tot ce i s-a 
spus, îl întâlnește pe Saul pe strada Dreaptă, îl numește 
„frate” și contribuie astfel la lansarea în misiune a celui 
mai mare misionar și teolog al bisericii primului secol.

Chemarea care împuterniceşte
Răstignirea nu a pus capăt mișcării Învățătorului din 

Nazaret. Dimpotrivă. Iar după înălțarea la cer a Mântu-
itorului, o neașteptată listă de nume reprezintă nucleul 
celor chemați să continue acțiunea demarată de Fiul 
întrupat al lui Dumnezeu. Petru și Ioan, Anania 
și Pavel aud glasul ceresc care conduce „lucra-
rea” și intră în scenă la timpul și în modul 
indicat. Iată, oameni obișnuiți, care acum 
acționează asemenea Domnului și Mân-
tuitorului lor!

Ca și Saul din Tars, noi ne vedem de 
treburile vieții, ne aruncăm în planu-
rile noastre, apoi, pe neașteptate, sun-
tem trântiți la pământ, orbiți, chemați 
și delegați să facem lucrarea Domnu-
lui. Așa se scrie istoria salvării de când 
Mântuitorul S-a înălțat la dreapta Tatălui. 
Nume considerate nepromițătoare, discu-

tabile, neînsemnate sunt înscrise în echipa celor trimiși 
de voia divină pentru îndeplinirea planului lui Dumnezeu 
cu privire la omenire. „Oricine L-a primit pe Hristos este 
chemat să lucreze pentru mântuirea semenilor săi” (Ellen 
White, Faptele apostolilor, p. 72).

Chemați pentru a fi trimişi
Vocația de misionar este numitor comun pentru ori-

cine trece, prin Duhul Sfânt, pragul Casei lui Dumne-
zeu. „Fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui 
Dumnezeu ca misionar” (HLL, p. 173). Deși devine ca o 
a doua natură, misiunea bulversează de fiecare dată viața 
creștinului născut din nou. Anania și Pavel merg acolo 
unde nu ar fi ales să meargă și rostesc cuvinte pregătite 
de Altcineva. Nu primea Domnul Isus indicații de la Tatăl 
Său? Nu este aceasta rugăciunea Sa: „Totuși… facă-se voia 
Ta”? „Urmați-Mi, zice blând Hristos” este imnul celui care 
aude chemarea și primește Trimiterea.

Poate părea neașteptat, dar Fiul lui Dumnezeu nu-Și 
începe slujirea de trei ani și jumătate tre-

când direct la salvarea omenirii, ci 
mai întâi alege pe cei doisprezece. 

Compoziția acestui grup, califi-
cările, educația, caracterul și 

deprinderile fiecăruia dintre 
ei ne asigură că nimeni din-
tre noi nu este ocolit sau 
exceptat de la onoarea și 
datoria de a fi misionar. 
Oricine răspunde che-
mării: „Vino după Mine!” 
primește însărcinarea: 

„Mergi în toată lumea!”
Maestrul divin nu ne 

invită la o credință statică, la 

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE Misiunea,
posibilă  

 pentru oricine
de  

Teodor Huţanu

SABAT DUPĂ-AMIAZĂ
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o atitudine 
de spectator 

sau la o stare de 
liniște personală: 

totul devine subor-
donat misiunii. Evan-

ghelistul Marcu surprinde 
tocmai acest aspect: „…ca să-i aibă cu Sine și să-i trimită 
să propovăduiască” (Marcu 3:14). Despre primii ucenici 
care au auzit chemarea: „Veniți după Mine”, Evanghelia 
nu raportează nimic referitor la emoțiile, întrebările sau 
calculele lor, ci reține doar acțiunea: „Au lăsat totul și au 
mers după El” (Luca 5:11). Istoria chemării ucenicilor nu 
este despre ce erau ei, ci despre ce au devenit ei odată cu 
acceptarea chemării și a înrolării lor în lucrarea Mântui-
torului. 

Domnul Isus cheamă și azi oameni obișnuiți într-un 
proiect mai mare decât propriile lor vieți. În felul aces-
ta, El face ca viețile noastre să capete o semnificație care 
depășește posibilitățile noastre. Scopul vieții de credință 
nu este de a obține tot ce dorim de la Dumnezeu, ci de 
a-L lăsa pe Dumnezeu să obțină tot ce dorește de la noi. 
Înțelegerea și acceptarea planului divin pentru fiecare 
dintre noi depășește cea mai dezlănțuită imaginație. Ne 
trebuie o veșnicie pentru a simți împlinirea pe care o adu-
ce conlucrarea cu Mântuitorul în salvarea sufletelor.

Misionar: onoare şi urgență
Încheierea acestei noi Săptămâni de Rugăciune ne so-

mează să trecem de la „prelegeri” la acțiune: fiecare dintre 
noi – misionar! Răspunsul implică o mulțime de schim-
bări neașteptate și neconfortabile. De aceea, în experiența 
Damascului, Domnul Isus îi spune lui Anania despre vi-
itorul apostol al neamurilor: „Și îi voi arăta tot ce trebuie 
să sufere pentru Numele Meu” (Faptele 9:16). Pescarul 
Petru, gata a se arunca pe urmele lui Isus, aude din start 
asigurarea: „Nu te teme!” (Luca 5:10). Prin Duhul Dom-
nului, să nu ezităm și să acceptăm cu deplină încredere 
provocarea destinului. 

„Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări 
ne aflăm: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci 

acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când 
am crezut” (Romani 13:11). Suntem la marginea veșniciei, 
iar speranțele noastre sunt legate doar de iminenta reve-
nire a Mântuitorului așteptat. Duhul Sfânt să ne facă să 
cântărim decizia noastră în lumina sfârșitului lumii și a 
începutului veșniciei. Singurele valori transferabile sunt 
sufletele: copii, părinți, rude, colegi, vecini, cunoscuți sau 
necunoscuți, mai mult sau mai puțin simpatici – nume 
scrise în palmele Celui Răstignit. 

Câtă încredere are Mântuitorul în răspunsul nostru 
deplin la chemarea Sa! „Tatăl știa că de la acești oameni 
lumina cerului va străluci în lume, că acele cuvinte rostite 
de ei în timp ce dădeau mărturie despre Fiul Său aveau 
să răsune din generaţie în generaţie, până la încheierea 
timpului. Ucenicii trebuiau să meargă ca martori ai lui 
Hristos, pentru a vesti lumii ceea ce au văzut și au auzit 
de la El. Slujba lor era cea mai importantă slujbă care a 
fost încredinţată vreodată fiinţelor omenești, după cea a 
lui Hristos. Ei aveau să fie lucrători împreună cu Dum-
nezeu pentru mântuirea oamenilor” (Ellen White, Faptele 
apostolilor, p. 16).

Este un mare har să fim astăzi urmașii Domnului Isus. 
El ne-a chemat, El ne-a înfiat și tot El ne dă un rost: „Nu 
voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rân-
duit să mergeți și să aduceți roadă” (Ioan 15:16). Cu multă 
roadă să ne ajute Dumnezeu să ne vedem intrând curând 
pe porțile Noului Ierusalim! 

„Când au văzut  
ei îndrăzneala lui 
Petru și a lui Ioan, 

s-au mirat, întrucât 
știau că erau oameni  

necărturari și de rând;  
și au priceput că fuse-

seră cu Isus.”  
Faptele 4:13

În ce constă calificarea fundamentală pentru un misionar 
autentic? Cine poate obţine această calificare?

Care sunt schimbările care vin odată cu chemarea de a fi 
misionar? Eşti dispus să le accepţi întocmai?

Ce motive majore ai pentru a face din misiune o adevărată 
pasiune şi prioritate? Enumeră cel puţin trei dintre ele.

meditație şi discuţie
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Predicarea fericitului mesaj despre apropiata revenire 
a Mântuitorului nostru a fost întotdeauna forța motri-
ce a misiunii mondiale a Bisericii Adventiste de Ziua a 
Șaptea. Scheletul financiar al acestor activități misiona-
re este reprezentat de colectele pentru misiune. Acestea 
sunt în principal darurile Școlii de Sabat și colecta Săptă-
mânii de Rugăciune. Ele au fost introduse pentru prima 
dată în 1922, când conducătorii bisericii mondiale au fost 
confruntați cu necesitatea rechemării misionarilor din 
câmpurile lor misionare din cauza diminuării mijloace-
lor financiare, ca urmare a crizei economice mondiale, iar 
mijloacele financiare au devenit insuficiente. De aceea, s-a 
decis ca toți membrii bisericii noastre să fie invitați să par-
ticipe la o colectă specială de sacrificiu: fiecare membru 
trebuia să contribuie la finanțarea misiunii noastre mon-
diale cu echivalentul salariului pe o săptămână. Această 
dăruire cu sacrificiu este principiul de bază al colectei 
Săptămânii de Rugăciune – contribuția anuală și persona-
lă la finanțarea misiunii noastre mondiale. Inițial, scopul a 
fost ca fiecare membru al bisericii să ofere pentru misiune 
echivalentul salariului pe o săptămână. În realitate, ținta 
celor 200 000 de adventiști de la acea dată a fost atinsă: ei 
au dăruit 330 000 de dolari.

În 2015, cei 180 000 de adventiști din Diviziunea Inter-
Europeană au oferit în jur de 1 milion de euro în cadrul 
colectei Săptămânii de Rugăciune. Ca în fiecare an, întrea-
ga sumă oferită a fost direcționată către sediul Conferinței 
Generale. 

Acest fapt ne permite să susținem diverse proiecte mi-
sionare la nivel mondial. O parte din aceste daruri sunt 
folosite pentru plantarea de noi biserici adventiste în teri-

torii în care încă nu am pătruns. În plus, putem susține di-
verse proiecte, cum ar fi evanghelizarea grupurilor etnice 
sau culturale. Pentru câțiva ani, aceste fonduri au susținut 
așa-numitele centre de influență. Scopul acestora este de 
a contacta locuitorii dintr-o anumită zonă prin acțiuni 
practice de ajutorare.

Pentru finanțarea proiectelor misionare în teritorii-
le Diviziunii Inter-Europene, conducerea mondială ne-a 
repartizat pentru 2015 un sprijin financiar de 300 000 
euro. Această sumă a fost dublată din bugetul Diviziunii 
Inter-Europene. Astfel, circa 50 de proiecte misionare 
au fost finanțate în 2015 în Diviziunea Inter-Europea-
nă. În zonele de limbă germană, am susținut financi-
ar proiecte de plantare de biserici în Bregenzerwald și  
München, plus proiecte speciale pentru musulmani. Do-
rim să menționăm proiectul „Ridică-te și umblă!”, prin 
care mesajul despre iubirea și grija lui Dumnezeu ajunge 
la persoanele cu dizabilități din România. Tot în România, 
în 2015, am susținut financiar diverse proiecte de ajuto-
rare socială, implementate de bisericile locale – proiecte 
de orientare profesională pentru tineri, ajutor pentru cei 
nevoiași. În Spania, proiectele susținute au fost în princi-
pal cele de plantare de biserici.

Iubiți frați și stimate surori, dragi prieteni ai Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea, ne vom ruga ca în această 
săptămână Dumnezeu să Se poată descoperi în noi tot mai 
mult, iar noi să devenim martori vii ai iubirii și ocrotirii 
Sale.

Cu salutări din inimă,
Norbert Zens,

trezorier al Diviziunii Inter-Europene

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

Colecta
pentru

Săptămâna de Rugăciune  
2016 

Iubiți frați și stimate surori, dragi prieteni ai Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea,
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Ziua
Porților
Deschise

 24 de ore

 20% reducere*

comenzi@viatasisanatate.ro 
www.viatasisanatate.ro

021 323 00 20 • 0740 10 10 34
0787 52 37 12

* Excepție Biblia de studiu și Imnurile Creștine, care au reducere 10%.  
Nu beneficiază de ofertă cărțile din proiectul Cartea Anului.

Livrare gratuită pentru comenzi de minimum 90 de lei prin Poşta Română,  
respectiv 150 de lei prin curierat rapid.

Cărţile sunt cei mai tăcuţi 
şi constanţi prieteni; 

sunt cei mai accesibili şi 
înţelepţi consilieri şi cei mai 

răbdători profesori.  
Charles William Eliot
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 S A B A T ,  3  d e c e m b r i e

Micul misionar  
al lui Dumnezeu
De memorat: 

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh.” (Matei 28:19)

Lectura:

Mateo, un băiat de opt ani, de-abia aştepta să le spună 
tatălui şi mamei lui despre marele plan pe care îl 

avea. Îndată ce a ajuns acasă de la şcoală, s-a dus direct 
să-şi caute tatăl:

– Tati, tati, vreau să fac ceva pentru Isus, a strigat Ma-
teo plin de avânt. Vreau să formez un mic grup pentru 
prietenii și vecinii noștri!

– Este o idee grozavă, Mateo! i-a răspuns tatăl bucuros. 
Am să te învăţ cum să faci.

– Foarte bine, tati, învaţă-mă cum să ţin studii biblice 
cu ei. Pot să-i învăţ cântece și să le spun copiilor poves-
tiri biblice, a continuat Mateo entuziasmat.

Mateo și-a vizitat toţi vecinii și i-a invitat în 
micul lui grup. Și-a invitat și colegii. La pri-
ma întâlnire programată au participat opt 
copii și adulţi. Mateo i-a învăţat multe 
cântece despre Isus și le-a spus povestiri 
din Biblie. Oamenii l-au ascultat cu un 
mare interes. Mateo le-a dat Biblii pe 
care să le folosească în timpul întâlni-
rilor. Într-un timp destul de scurt, tot 
mai mulţi oameni s-au alăturat grupei 
lui Mateo, astfel că numărul acestora a 

ajuns la 15. Primul studiu biblic pe care li l-a prezentat 
Mateo a fost din Ioan 3:16. Îi plăcea atât de mult istoria 
aceasta, cum Dumnezeu Și-a arătat dragostea faţă de lume 
dându-L pe singurul Său Fiu pentru mântuirea oricărui 
om!

– Tati, cred că aș vrea să devin pastor, când voi fi mare, 
a spus Mateo emoţionat. Vreau să fiu misionar, să le spun 
oamenilor de pretutindeni că Isus îi iubește și că vrea să îi 
aibă cu El în cer!

– Minunat, fiule! Începe prin a fi misionar chiar aici, în 
cartierul nostru, i-a spus tatăl zâmbind, mângâindu-l ușor 
pe creștet. Știu că Isus va fi foarte fericit.

Încearcă şi tu!
Confecţionează câteva felicitări, decorează-le şi scrie un 
mesaj prin care să inviţi doi, trei prieteni sau colegi la 
grupa Şcolii de Sabat la care participi.
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Lecturi pentru copii

de Linda Mei Lin Koh

Misionari
pentru Isus „Domnul mi-a zis: «Nu zice: 

‘Sunt un copil‘, căci te vei  
duce la toţi aceia la care  
te voi trimite şi vei spune  

tot ce-ţi voi porunci.»”
(Ieremia 1:7)
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 D U M I N I C A ,  4  d e c e m b r i e

O rază de soare  
pentru Isus
De memorat: 

„Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: «Du-te acasă la ai tăi şi 
povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă 
de tine».” (Marcu 5:19)

Lectura:

Mami, povestea vieţii lui Albert Schweitzer şi cea a lui 
David Livingstone sunt fascinante! exclamă Gabriela.

– Da, oamenii aceștia au făcut mari sacrificii pentru 
a-i ajuta pe cei bolnavi și pe cei săraci din Africa, i-a ex-
plicat mama.

– Cred că vreau să fiu și eu o misionară când voi crește. 
Trebuie să mă botez mai întâi? a întrebat Gabriela pe un 
ton serios.

– Nu trebuie să fii neapărat botezată ca să lucrezi pen-
tru Isus. De fapt, oricare dintre noi care Îl iubește pe Isus 
este un misionar pentru El, a răspuns tatăl Gabrielei.

– Îţi amintești de omul demonizat din ţinutul gadare-
nilor? După ce Isus l-a vindecat, omul a vrut să meargă 
după El. Și ce i-a spus Isus? a întrebat mama.

– I-a spus să meargă acasă și să spună familiei lui des-
pre minunea vindecării, a răspuns Gabriela.

– Așa este. Isus vrea ca noi să împărtășim vestea bună a 
mântuirii cu familia, cu prietenii și cu vecinii noștri. Aceș-
tia sunt mereu aproape de noi și pot să vadă schimbarea 
care are loc în noi! a exclamat mama.

– Poţi începe chiar acum, Gabriela. Privește în jur, vezi 
unde poţi sluji și mergi să le împărtășești altora dragostea 
lui Dumnezeu, i-a sugerat tatăl.

– Bine. Cred că știu pe cineva pe care pot să-l ajut, a 
spus Gabriela gânditoare.

– Minunat, fetiţa mea, a spus mama. Îţi aduci aminte 
cântecul „Isus vrea să fiu o rază de soare”? A fi misionar 
este ca și când ai fi o rază de soare pentru Isus.

Poate că într-o zi voi fi misiona-
ră în Rusia, dar acum, toţi putem fi 
misionari chiar aici, a spus Gabriela 
entuziasmată.

Cercetare biblică:
Identifică trei personaje din Biblie 
care au fost mari misionari. Cum 
au împărtăşit ele vestea bună a 
mântuirii?

 L U N I ,  5  d e c e m b r i e

O vară de neuitat!
De memorat: 

„Căci Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile 
pe care le-ai văzut şi auzit.” (Faptele 22:15)

Lectură:

Vacanţa de vară se apropia şi toţi colegii de clasă 
ai lui Christopher vorbeau deja despre aventurile 

extraordinare pe care aveau să le aibă cu familiile lor. 
Dar pentru Christopher vara aceasta avea să fie diferită. 
Inima îl împingea să meargă în altă parte, într-o altfel de 
aventură. După ce ascultaseră, cu o săptămână în urmă, 
prezentarea şi apelul unuia dintre misionarii care se 
întorsese din America Centrală, Christopher şi bunul lui 
prieten Allen se simţiseră chemaţi să participe la călătoria 
misionară organizată de şcoala lor.

– Mamă și tată, vreau să particip la călătoria misionară 
din Guatemala, organizată în vara aceasta, a spus Chris-
topher entuziasmat. Vreau să fac ceva să-i ajut pe alţii.

– Este o idee minunată! Foarte bine. Trebuie să strângi 
ceva fonduri pentru biletul de avion și noi vom completa 
ce va mai fi necesar, a răspuns tatăl fără ezitare.

Ziua de 20 iunie a venit, și Christopher, Allen și alţi 
zece colegi și-au luat rămas-bun de la familiile lor și au 
pornit spre Guatemala City. După aproape șapte ore de 
zbor, în cele din urmă au ajuns. Grupul a fost imediat 
transferat într-un microbuz, pentru un alt drum de trei 
ore, până la centrul misionar. Ce ușurare când au ajuns!

Christopher și Allen au fost solicitaţi să conducă punc-
tul muzical al serviciului de închinare al copiilor în acea 
dimineaţă. Au fost fericiţi să-L poată prezenta pe Isus 
unor copii care nu auziseră niciodată despre El. După-
amiază li s-au alăturat adulţilor la lucrările de construire a 
unei capele în junglă. A fost un efort obositor!

D A V I D  A M S L E R
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– Am impresia că nu e atât de ușor să fii misionar, i-a 
spus Christopher lui Allen cu un oftat.

– Ai dreptate! Sper să rezistăm încă 13 zile, Chris, i-a 
răspuns Allen cu înţelegere.

În a patra zi, Christopher ajunsese să se bucure cu ade-
vărat de munca lui. Îi plăcea să-i înveţe pe copii. Dar cel 
mai bucuros era să vadă capela ridicată, după 10 zile de 
muncă grea. Au organizat o mare sărbătoare pentru a-I 
mulţumi lui Dumnezeu și pentru a-I dedica acel locaș de 
închinare.

În curând, călătoria misionară s-a încheiat și studenţii, 
obosiţi, au pornit spre casă. Christopher simţea o bucurie 
și o satisfacţie cum nu mai simţise niciodată. Da, implica-
rea în misiune îl transformase. Imediat a pornit la lucru 
pentru a realiza un proiect de strângere de fonduri ca să 
cumpere rechizite școlare pentru copiii săraci din Guate-
mala. Nu putea să nu împărtășească și cu ceilalţi prieteni 
de la școală și de la biserică bucuria slujirii în misiune!

Noi am primit atât de multe binecuvântări de la Dum-
nezeu, încât trebuie să le împărţim cu oamenii sărmani, a 
spus Christopher.

Vă amintiţi de apostolul Pavel, care a mers în atât de 
multe călătorii misionare? El pur și simplu adora să îm-
partă binecuvântările lui cu alţii!

Cercetare biblică:
Din textele biblice de mai jos, poţi 
descoperi care sunt secretele pentru a 
deveni o persoană nouă, schimbată?

Ioan 15:4-8
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Ioan 4:1-42
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Încearcă şi tu!
Împreună cu familia şi cu prietenii,  
faceţi un proiect misionar ca să-i ajutaţi 
pe cei sărmani şi nevoiaşi din localitatea 
voastră.

 M A R T I ,  6  d e c e m b r i e

O slujire neegoistă
De memorat:  

„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce 
era pierdut.” (Luca 19:10)

Lectură:

Ploua torenţial când pastorul Chong s-a urcat în maşină 
pentru a merge să viziteze un cuplu botezat de curând, 

care avea probleme cu bebeluşul lor de numai două luni. 
Unele străzi erau inundate, dar, în cele din urmă, pastorul 
a ajuns la casa lor.

– Am venit imediat ce m-aţi chemat, a spus pastorul 
Chong, intrând în apartament. Cum este copilașul? a în-
trebat el mângâind faţa micuţului. Îi arde tot corpul; să-l 
ducem imediat la Camera de Gardă, a spus pastorul, luând 
grăbit copilașul în braţe și alergând spre mașină, iar părin-
ţii l-au urmat imediat, luând, în drum spre ieșire, o pătură 
și alte lucruri care ar fi putut fi necesare.

Pastorul Chong s-a rugat stăruitor, implorându-L pe 
Dumnezeu să salveze copilașul. A stat cu părinţii la spital 
toată noaptea. Din fericire, starea bebelușului s-a stabilizat 

J E A N  G E R B E R
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Lecturi pentru copii
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și febra a cedat. Ce noapte! Înainte de a pleca, 
pastorul Chong le-a dat celor doi părinţi niște bani.

După ce a tras un pui de somn, pastorul s-a sculat și 
s-a pregătit pentru sesiunea de consiliere cu doi tineri care 
se străduiau să renunţe la fumat. Părinţii lor erau membri 
în biserica pastorului Chong și îl imploraseră să lucreze 
cu băieţii lor. Nimeni nu-i simpatiza și nu avea încredere 
în ei.

Pastorul Chong îi cunoștea pe Elmo și pe Jeffrey de 
când se născuseră. Îi văzuse crescând și mergând la școală, 
dar renunţaseră la colegiu în ultimul an. El înţelegea lup-
tele și ispitele cu care se confruntau și voia să-i ajute. În 
același timp însă, se întreba dacă nu cumva părinţii erau 
prea ocupaţi ca să se ocupe de fiii lor. Oare aceasta să fi 
fost cauza?

– Faceţi progrese, băieţi, sunt mândru de voi, a spus 
pastorul Chong zâmbind larg. Aţi urmat pașii aceștia în 
fiecare zi?

Lupta încă nu era câștigată, dar pastorul îi încuraja în-
totdeauna, îi îndemna să continue la fel și se ruga împreu-
nă cu ei. Unii dintre membri considerau că pastorul irosea 
prea mult timp cu acești băieţi. Ei aveau grijă ca proprii 
copii să nu se apropie de Elmo și de Jeffrey. Dar pastorul 
credea că Isus Hristos putea să îi schimbe, dacă ei aveau 
să-L lase. El considera că biserica trebuia să-i iubească pe 
băieţi, să-i înţeleagă și să-i accepte.

Când s-a întins pe pat în noaptea aceea, pastorul 
Ching se simţea recunoscător pentru ce făcuse Dumnezeu 
pentru Elmo și Jeffrey. Era plin de bucurie la gândul care 
îi trecuse prin minte. Avea să-i ia pe acești băieţi cu el a 
doua zi, când urma să meargă să-i viziteze pe cei care erau 
bolnavi. Implicarea în slujirea faţă de cei mai defavorizaţi 
decât ei avea să fie o experienţă care putea să le schimbe 
viaţa!

Cercetare biblică:
Identifică trei persoane, în textele biblice de mai jos, şi 
descrie cum le-a tratat Isus.
Luca 7:10 ________________________________________
Ioan 8:11 ________________________________________
Luca 19:1-10 _____________________________________ 

Încearcă şi tu!
Menţionează două lucruri pe care le poţi face pentru 
cineva care este sărac. Scrie o poezie despre ce înseamnă 
să le slujeşti semenilor.

 

 M I E R C U R I ,  7  d e c e m b r i e

Adăpostul copiilor
De memorat: 

„Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire!”  
(1 Petru 4:9)

Lectură:

Ia priveşte la copiii aceia săraci, a spus Donna întristată. 
Caută mâncare în tomberonul de gunoi.

– Trebuie să-i ajutăm, a sugerat soţul ei, Dan. Am o idee!
În scurt timp, cei doi soţi au început să le ofere acestor 

copii ai străzii mâncare gătită. La început au venit în jur 
de 10 copii, care mâncau tot din farfurie. Pentru prima 
dată aveau stomacul plin și puteau să doarmă mai bine 
noaptea. În curând au început să vină tot mai mulţi copii, 
care se așezau în rând, în faţa garajului familiei Vargase, în 
zilele de luni, miercuri și vineri.

Nu după mult timp, câţiva dintre prietenii Donnei și 
ai lui Dan li s-au alăturat în această lucrare și au început 
să viseze la proiecte mari! Au început să construiască un 
adăpost în apropiere, pe terenul donat de un membru al 
bisericii. Au făcut planuri să-i hrănească pe acești copii 
fără casă, să-i educe și să-i înveţe lucruri practice.

– Haideţi să numim centrul nostru „Adăpostul copii-
lor”, a spus Donna. Îmi plac atât de mult feţele lor zâmbi-
toare! Îmi aduc multă bucurie!

– Donna, tu ești cu adevărat un ucenic al lui Isus, a 
spus soţul ei cu ochii strălucind de bucurie. Ai atâta com-
pasiune pentru acești copii, este uimitor ce faci pentru ei! 

– Nu fac altceva decât ceea ce dorește Dumnezeu să 
facem. Îţi amintești textul din Isaia 58? Adevărata consa-
crare și adevăratul post înseamnă să avem grijă de cei săr-
mani și năpăstuiţi, i-a amintit Donna soţului ei. Îmi plac 
povestirile biblice care ni-L descriu pe Isus ajutându-i pe 
cei sărmani, a adăugat ea. Mă inspiră să-i ajut și eu pe alţii.

Împreună cu echipa lor de voluntari, Donna și Dan au 
continuat să-i hrănească pe copiii străzii, împărtășindu-le 
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 J O I ,  8  d e c e m b r i e

Mărturia lui Olie
De memorat: 

„Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală 
de nădejdea care este în voi.” (1 Petru 3:15)

Lectură:

Olie s-a aşezat confortabil pe locul lui şi şi-a pus 
centura de siguranţă. Era gata pentru un drum lin, 

până la Kalimantan, Indonezia, într-o minunată călătorie 
misionară. O aştepta de o lună şi acum, în sfârşit, se 
întâmpla! A privit în jur şi i-a văzut pe câţiva dintre 
prietenii lui stând şi ei confortabil, pe rândul din spate.

Tocmai când Olie se pregătea să închidă ochii ca să 
doarmă puţin, domnul de pe scaunul de alături s-a încli-
nat spre el:

– Așadar, încotro mergi, tinere? Pari plin de entuzi-
asm, i-a spus străinul dând din cap.

– Ei bine, merg într-o misiune, să ajut la săparea de 
fântâni și construirea de latrine pentru oamenii dintr-un 
sat din Kalimantan, i-a răspuns Olie zâmbind.

– Și de ce ai face asta, a întrebat domnul. Nu ar fi mai 
distractiv să pleci undeva în vacanţă, decât să faci așa ceva?

– Biblia ne învaţă să-i ajutăm pe alţii, și eu vreau să fac 
acest lucru, i-a răspuns Olie încrezător.

– Wow, pari destul de convins! i-a replicat omul fă-
cându-i semnul pentru OK. Spune-mi mai mult. Sunt 
surprins să văd o asemenea credinţă, atât de puternică, la 
oameni tineri, așa ca tine.

Timp de 30 de minute, Olie i-a povestit cum ajunse-
se să Îl cunoască pe Isus Hristos. Nici nu-ţi vine să crezi: 
Olie mersese la o școală adventistă pe când era budist, dar 
devenise un creștin născut din nou! I-a povestit apoi des-
pre dificultăţile pe care le întâmpinase din partea familiei 
atunci când hotărâse să-L urmeze pe Isus.

– Scuzaţi-mă, am vorbit prea mult. Iată o carte pe care 
vreau să v-o dau, i-a mai spus Olie dându-i bărbatului o 
cărticică.

– Mulţumesc, tinere; voi încerca să o citesc. M-ai im-
presionat cu convingerea ta, a râs el apreciativ. Îţi doresc 
numai bine. Dumnezeu să fie cu tine!

Cercetare biblică:
Citeşte Faptele 9:20-22. Ce a făcut Pavel şi ce i-a dat  
o asemenea putere?

dragostea lui Isus și învăţându-i meserii care să-i ajute să 
își câștige existenţa. „Adăpostul copiilor” a devenit un mic 
colţ de cer pe pământ pentru sute de copii.

Cercetare biblică:
Citeşte Matei 8 şi 9 şi identifică misiunea de dragoste 
descrisă aici. Enumeră cinci persoane pe care le-a vindecat 
şi le-a ajutat Isus.

________________________________________
_________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________

Ce fel de oameni a ajutat Isus? Prin ce Se deosebea El de 
farisei, de saduchei şi de alţi lideri religioşi ai vremii?

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

Lecturi pentru copii

ASK 
ME

X U A N  Z H E N G
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 V I N E R I ,  9  d e c e m b r i e

Darurile spirituale  
ale lui Ohnma
De memorat:  

„Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii 
evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru 
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11-12)

Lectură:

Ohnma tocmai se botezase la recenta campanie de 
evanghelizare, deoarece Îl iubea pe Isus. În primul ei 

Sabat la biserică, soţia pastorului, doamna Lywin, era la 
uşă, ca să o întâmpine.

– Ohnma, poţi să ajuţi ca instructor la un grup de ju-
niori din Clubul nostru de Exploratori? a întrebat-o ea 
zâmbindu-i.

– Hmm, nu sunt sigură că știu cum să fac asta. Nu cred 
că am talent, i-a spus Ohnma ezitînd.

– O, nu-ţi subestima capacităţile. Eu deja văd la tine 
două daruri pe care ţi le-a dat Dumnezeu, a exclamat 
doamna Lywin.

– Chiar? Îmi place să 
vorbesc și să împărtă-
șesc, a afirmat Ohnma 
plină de încredere.

– Tocmai de aceas-
ta avem nevoie! Știi că 
Dumnezeu a dat fie-
căruia dintre noi dife-
rite daruri spirituale și 
talente pentru lucrarea 

Sa? Citește Romani 12 
și 1 Corinteni 12. Poate 

vei descoperi că poţi fi 
o învăţătoare grozavă, i-a 

zâmbit doamna Lywin. Ori-
ce urmaș al lui Isus este un 

misionar, a continuat soţia pas-
torului. Așadar, folosește-ţi da-
rurile pentru a-i învăţa pe copii, 
pentru a ajuta și pentru a le îm-
părtăși celor din jur dragostea lui 

Isus. Nu trebuie să mergi în Africa 
pentru a fi misionar!

Nu după mult timp, Ohnma s-a alăturat Clubului de 
Exploratori ca instructor la o grupă de juniori. În curând, 
a organizat împreună cu alţii o școală biblică de vacanţă. 
Ce bucurie a fost să-L împărtășească pe Isus copiilor care 
nu-L cunoșteau! Și cât de minunată era lucrarea cu explo-
ratorii! 

Cercetare biblică:
Citeşte în Ioan 4:4-30 despre femeia samariteană.  
În ce fel a fost aceasta o misionară în ziua când L-a întâlnit 
pe Isus?
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Încearcă şi tu!
Pe o coală de hârtie cartonată, trasează un cerc cu 
un diametru de 7,5 cm. Scrie cu un marker îndemnul 
„Întreabă-mă!” Prinde acest ecuson rotund de bluza sau de 
cămaşa ta. Bate la uşa vecinilor tăi. Când uşa se deschide, 
arată-le ecusonul. Dacă ei spun: „Ce să te întreb?”, începe 
să le vorbeşti despre Isus.
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S Â M B A T A ,  1 0  d e c e m b r i e

Căminul meu final!
De memorat: 

„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va 
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, 
pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4)

Lectură:

Toţi erau entuziasmaţi! Kelly număra zilele. Urma 
să aibă loc marea reuniune de familie, cu o mare 

petrecere, în imensa casă a bunicului. Toţi cei care erau 
din familia bunicului se adunau o dată pe an pentru a 
petrece un timp plăcut împreună. Copiii de-abia aşteptau! 
Puteau să se joace cu verişorii lor, mâncau multe bunătăţi 
şi explorau fiecare cameră misterioasă.

În timp ce mașina se apropia de casa bunicului, Kelly 
era atât de entuziasmată, că nu mai avea răbdare niciun 
minut:

– Cât mai este, tati? Conduci prea încet astăzi, spuse 
Kelly nerăbdătoare.

– Este mai bine să ajungem în siguranţă, a temperat-o 
tatăl pe fetiţa lui neliniștită.

– De-abia aștept să văd surprizele pe care le-a pregătit 
bunicul anul acesta! a exclamat ea cu patos. Vreau să pri-
mesc premiul!

– Îl vei putea primi, dacă vei face tot ce se află pe lista 
bunicului, a încurajat-o tatăl pe Kelly.

Da, a fost o reuniune minunată! S-a râs mult, s-au sim-
ţit bine mâncând împreună, jucând jocuri și făcând îm-
preună treburile gospodărești. Vă puteţi imagina că toţi au 
ajutat la copt porumbul? Și au fost cel puţin 100 de știuleţi.

În timp ce tatăl conducea mașina pe drumul de întoar-
cere, în seara aceea, Kelly stătea somnoroasă și tăcută pe 
bancheta din spate. Brusc a făcut ochii mari și l-a bătut pe 
tatăl ei ușor pe umăr.

– Tati, cerul va fi un loc plăcut și amuzant, cum a fost 
astăzi acasă la bunicul? a întrebat ea. Dacă va fi, vreau să 
fiu acolo pentru totdeauna!

– Cerul va fi un loc și mai bun decât casa bunicului, 
deoarece Isus va fi acolo cu noi pentru totdeauna! a excla-
mat tatăl plin de bucurie.

Cercetare biblică:
Studiază cu atenţie Apocalipsa 21 şi apoi identifică 

motivele pentru care dorim să trăim în cer.
 _________________________________________ 

 ________________________________________ 
 _______________________________________

 ______________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
 ______________________________________ 

 _______________________________________ 
 ________________________________________ 

 _________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 _____________________________________________ 
________________________________________________

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE

Lecturi pentru copii

Originară din Singapore,  

Linda Mei Lin Koh este 
director al Departamentului pentru 
Copii al Conferinţei Generale. 
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Misiunea este nobilă, este sfântă și sfinţește. Nu su-
portă amânare. Se face și se va face („ … și pietrele 
vor vorbi”). 

Misiunea este clară. Presupune organizare, etapizare. 
Nu se face la voia întâmplării, nici din… inerţie. Presupu-
ne un traseu, un parcurs bine definit.

Misiunea acoperă trei dimensiuni (Galateni 5:22-23): 
 » relaţia cu Dumnezeu – „dragostea, bucuria, pacea”;
 » relaţia cu oamenii – „îndelunga răbdare, bunătatea, fa-

cerea de bine”;
 » relaţia cu tine însuţi – „credincioșia, blândeţea, înfrâ-

narea poftelor”. 
Misiunea modelează pentru că are Modelul. Misiunea 

este aspră, inspirată din Sacrificiul suprem. 
Misiunea presupune lacrimi – „am slujit Domnului 

cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încer-
cărilor…” (Faptele 20:19), este împotriva firii – „în toate 
privinţele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui 
Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în 
strâmtorări, în bătăi…” (2 Corinteni 6:4).

Misionarul
Misionarul are vocaţie și viziune. A fost chemat și răs-

punde chemării primite. Are nevoie de confirmări și re-
confirmări: „Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din 
Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugă-
minte: «Treci în Macedonia și ajută-ne!»” (Faptele 16:9). 

Își asumă plenar misiunea. Se simte misionar și se 
comportă ca atare, în cunoștinţă de cauză. Așadar, nu tră-
dează cauza, ci o propagă.

Misionarul este responsabil: „Dacă vestesc Evanghe-
lia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie 
s-o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia!”  
(1 Corinteni 9:16).

Crede și, astfel, e crezut. Făptuiește și nu este lăudat. 
Are surprize plăcute oricând și oriunde, așadar, și-n mo-
mente grele. „La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni 
n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în 
socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine 
și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe 
deplin prin mine și s-o audă toate neamurile. Și am fost 
izbăvit din gura leului» (2 Timotei 4:16-17).

Misionarul nu caută folosul său. Misiunea e dragoste, 
iar dragostea nu va pieri niciodată. Așadar, nici misiunea. 

„Caut printre ei un om…” (Ezechiel 32:20).
Dumnezeu a găsit în 2004 un om la Lucieni, Argeș: cea 

mai neputincioasă femeie care își pregătea propria înmor-
mântare, în urma a șapte operaţii nereușite. Datorită in-
tervenţiilor și a susţinerii pastorului Robert Mandache, a 
fost salvată, după cea de-a opta operaţie, de către medicul 
Vasile Cotaru. 

„Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuinţa mor-
ţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară 
în groapă” (Psalmii 30:3).

Se numește Predescu Livia, are 66 de ani și a ales să-I 
slujească lui Dumnezeu susţinând lucrarea misionară 
pentru copiii romi din Lucieni, Argeș. Anul trecut și anul 
acesta a mobilizat la Școala biblică de vacanţă aproxima-
tiv 100 de copii dintr-un sat de 500 de locuitori. Datorită 
intervenţiei lui Dumnezeu a fost posibilă și imaginea de 
mai sus.

Misiunea ca vocație

Dan Neacşu este asistent 
manager ADRA România.



Implică-te și tu!

Detalii și înscriere

Telefon: 0746 25 93 94 E-mail: office@asiromania.ro www.asiromania.ro/conventie

Convenția Națională ASi România
,,Fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului!” 

1 Corinteni 15:58

Mark Finley

Evenimentul de anul acesta va începe vineri, 11 noiembrie. Veți putea urmări subiecte de 
mare interes pe teme de misiune, spiritualitate, educație, medicină, familie și multe altele. 
Veți auzi experiențe misionare din cadrul celor 24 de proiecte finanțate de asociație anul 
acesta și veți afla proiectele propuse pentru finanțare în anul 2017. 
Veți asculta muzică de calitate sâmbătă seara, în cadrul concertului care va încheia în mod 
festiv programul. 
În cele două zile ale Convenției, Cuvântul lui Dumnezeu va fi rostit de invitatul special, 
pastorul Mark Finley. Născut în Conneticut, Statele Unite ale Americii, Mark Finley a devenit 
vicepreședinte al Conferinței Generale în anul 2005, după ce a slujit 2 ani ca secretar 
general, conducând Centrul pentru Evanghelizare Globală. Ca vicepreședinte, portofoliul 

său principal continuă să fie evanghelizarea și televiziunea. În aceste 
domenii își pune amprenta asupra lumii, prezentând, în aproximativ  

80 de țări, mai mult de 150 de întâlniri evanghelistice care au 
avut ca rezultat mii de botezuri. 

Este bine cunoscut ca speaker de televiziune, pentru 
seriile Experimentează Speranța, o emisiune săptă

mânală pe Hope Chanel, pentru emisiunile produse 
timp de 20 de ani la It is Written, pentru prima serie 
de evanghelizare tip NET, transmisă în America 
de Nord. A prezentat peste 20 de emisiuni tip NET 
peste tot în lume, una dintre ele și în România. 
A scris peste 70 de cărți, predici pentru seriile 
evanghelistice, manuale de instruire și articole în 
diferite reviste. 
Mark Finley și soția sa, Ernestine, au făcut echipă 
în slujire dea lungul anilor și au trei copii, Deborah, 

Rebecca și Mark Jr., și doi nepoți iubiți. 

Vă așteptăm la Convenția Națională ASI România  
din 11–12 noiembrie 2016, care se va desfășura la 

Sângiorgiu de Mureș – Centrul de Evenimente RAB. 
Prezența dumneavoastră la acest eveniment  

este importantă pentru noi!

Misiune în secolul al XXI-lea


