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Departamentul Misiunea Femeii
Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua aşaptea
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904
24 ianuarie 2019

Dragi surori coordonatoare,
Vă salutăm cu bucurie! Ce privilegiu avem să slujim împreună cu dumneavoastră pentru femeile adventiste! Suntem binecuvântate când călătorim din ţară în ţară şi luăm parte la întâlnirile şi proiectele la care femeile
participă. Ne rugăm să fiţi binecuvântate din belşug de către Dumnezeu
care vă cunoaşte angajamentul, dedicarea, dorinţa şi efortul de a-I sluji şi
de a-i încurajaşi pe alţii să aibă o relaţie cu El.
Mulţumim lui Raquel Arrais, director asociat al Departamentului Misiunea Femeii de la Conferinţa Generală, care ne-a inspirat cu entuziasmul ei să ne ridicăm şi să luminăm pentru Isus. Tema acestei zile speciale
este: „Chemarea de a ne ridicaşi a lumina”. Textul-cheie se găseşte în Isaia
60:1,2: „Ridică-te [și] luminează, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine” (NKJV). Femeile vor descoperi că Isaia ne dă un mesaj clar,
holistic, un mesaj de slujire şi de provocare.
În programul de după-amiază, femeile sunt provocate să lumineze puternic, în timp ce examinăm ce înseamnă: „Luminează în interior, luminează în exterior şi să luminăm împreună.” Aceste idei se potrivesc bine
cu misiunea departamentului, aceea de a hrăni, a echipaşi a sluji. Fiecare
secţiune conţine propriul text scris şi diapozitive.
„Căci la Tine [Doamne] este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina” (Psalmii 36:9).
Ne rugăm ca, pentru voi, Cuvântul lui Dumnezeu să vă fie o candelă
pentru picioare şi o lumină pe cărare, în timp ce reflectaţi slava Lui prin
slujirea voastră pentru El.
Departamentul Misiunea Femeii – Conferinţa Generală

Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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***
Despre autoare
Raquel Quiroz da Costa Arrais este autoarea materialului pentru Ziua
Misiunii Femeii intitulată Chemarea de a ne ridica şi a lumina.
Raquel Arrais slujeşte ca director asociat al Departamentului Misiunea Femeii la Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
din Silver Spring, Maryland, SUA. A fost aleasă în această funcţie în anul
2005.
A slujit ca director asociat pentru Departamentele: Misiunea Femeii şi
Păstoriţa în Diviziunea America de Sud şi, ulterior, a fost aleasă ca director al Departamentului Slujirea Copiilor. A slujit ca educator şi administrator în Brazilia.
Raquel Arrais are un master în Slujirea Pastorală de la Universitatea
Andrews, Berrien Springs, Michigan, SUA. În prezent este înscrisă la studii
postuniversitare pentru un master în studii arabe la Universitatea Middle
East, Beirut, Liban.
Lui Raquel îi place să citească, să meargă pe jos şi să cânte la pian. Ea
speră că mai multe femei vor accepta chemarea lui Dumnezeu de a participa la misiunea bisericii. Textul ei biblic preferat este Iosua 1:9.
Raquel Arrais are, împreună cu soţul ei, Jonas, care este pastor, doi fii
căsătoriţi şi trei nepoţi.
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Programul serviciului divin
Serviciul divin

Chemarea de a ne ridica şi a lumina
•

Cântare: nr. 20 I.C. –„Slavă, slavă!”
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui,
Vestiţi lucrările Lui printre popoare,
Pomeniţi mărimea Numelui Lui!”
„Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite:
Să fie cunoscute în tot pământul.”
„Strigă de bucurie şi veselie, locuitoare a Sionului,
Căci mare este în mijlocul Tău
Sfântul lui Israel.”

•

Cântare deschidere: nr. 503 – „Sculaţi, căci Domnul vine!”

•

Cântare variantă: nr. 505 – „Ascultaţi veste bună, popoare!”

•

Rugăciune

•

Povestirea pentru copii: „Paznicul farului”

•

Textul pentru daruri

•

Cor sau punct instrumental

•

Text biblic: Isaia 60:1,2 – NKJV: „Ridică-te [şi] luminează, pentru că lumina ta vine. […] Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare,
popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine.”
„Ridică-te, luminează, căci lumina ta a venit şi slava Domnului răsare
peste tine. Căci, iată, întunericul acopere pământul şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.”

•

Predică: „Chemarea de a ne ridica şi a lumina”

•

Cântare închidere: nr. 524 – „Lăsaţi lămpile acum să ardă”

•

Rugăciune

Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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Predică:

Chemarea de a ne ridica
şi a lumina
de Raquel Arrais

Introducere
Textul nostru biblic din această dimineaţa este din Isaia 60:1: „Ridică‑te
[şi] luminează, pentru că lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste
tine” (NKJV). Isaia ne cheamă să ne ridicăm şi să strălucim, pentru că „lumina vine”.
Ellen White defineşte această chemare folosind imaginea „ridică-te şi
luminează” printr-un mesaj puternic. „Dacă a fost vreodată un timp în istoria adventiştilor de ziua a şaptea când ei trebuie să se ridice şi să lumineze, acesta este acum. Nicio voce să nu fie oprită de a proclama întreita
solie îngerească (şi această proclamare este o parte a slujirii pentru lume).
Să nu permiteţi nimănui, din teama de a pierde prestigiul faţă de lume, să
întunece vreo rază de lumină care vine de la Izvorul luminii. Se cere curaj
moral pentru a face lucrarea lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile, dar
să nu fim conduşi de spiritul înţelepciunii omeneşti. Adevărul trebuie să
fie totul pentru noi. Cei care doresc să-şi facă un nume în lume să meargă
cu lumea.”1
„Ridică-te [şi] luminează, căci lumina ta vine”, spune profetul Isaia
(Isaia 60:1 – NKJV).
Cuvântul ridică-te înseamnă „a te ridica sau a sta în picioare din poziţia
întins sau aşezat, „să fie văzut”, „să fie recunoscut”, „să se înalţe/urce”.
Aceasta înseamnă că trebuie să te aştepţi ca astăzi să te ridici, să stai în
1. Ellen G. White, Christ Triumphant, p. 358.
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picioare, să te înalţi, să fii văzută (să fii recunoscută). A te ridica înseamnă
să treci la un alt nivel, la un nivel mai înalt.
Ai trecut la următorul nivel? Trăim într-o lume care s-a miniaturizat,
până când a ajuns la vârful degetelor noastre: laptopuri şi tablete, Wi-Fi şi
Bluetooth, Facebook şi Twitter. Oare performanţele de înaltă viteză şi tehnologie indică faptul că omenirea trece la niveluri mai înalte de civilizaţie?
Unii spun că da.
În orice caz, înconjuraţi de atât de mult progres în cunoştinţe şi comunicaţii, există totuşi un întuneric respingător şi înfricoşător; un întuneric ce
transcende naţionalitatea, vârsta, educaţia, cultura şi profesia; un întuneric ce provoacă omenia fiecăruia dintre noi şi scade spiritualitatea tuturor,
îndeosebi a acelora dintre noi care am luat numele de creştin adventist de
ziua a şaptea.
Ce este întunericul despre care vorbesc? Aruncă o privire asupra lumii
din jurul tău. Gândeşte-te la biserica ta. Examinează-ţi locul de muncă.
Cercetează-ţi propria casă, şcoala şi împrejurimile. Există întuneric în vreunul din aceste domenii?
Ca femeie, şi ca una implicată în slujirea femeilor, îţi sugerez:
∙ Atâta timp cât una din trei femei continuă să experimenteze vreun fel de abuz în viaţa ei, întunericul este în lume.
∙ Atâta timp cât femeile sunt supuse mutilării genitale, căsătoriilor
din copilărie, discriminării în funcţie de zestre, crimelor de onoare, violului, abuzului fizic şi verbal, discriminării la locul de muncă
– din nenorocire, chiar şi în căminele pastorilor noştri şi în instituţiile noastre de învăţământ –, întunericul este în lume.
∙ Atâta timp cât 1,2 milioane de copii sunt traficaţi în fiecare an, la
nivel mondial, întunericul este în lume.
Da, există întuneric – întuneric dens, întuneric pângăritor şi întuneric
sfidător. Nouă, celor care trăim în această lume a întunericului – întunericul din exterior, întunericul din interior – şi celor care dorim să slujim
fiicelor şi surorilor noastre, mamelor şi soţiilor, ni se adresează chemarea
lui Isaia: „Ridică-te [şi] luminează, pentru că lumina ta vine. […] Căci iată,
întunericul acopere pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine
răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine” (Isaia 60:1,2 – NKJV).
Isaia se adresează unui popor care va merge în întunericul robiei Babilonului la aproape 120 de ani după slujirea profetului. El ştie că Israel
a suferit multe perioade întunecate în trecut, ca robia egipteană şi ataChemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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curile asiriene. Către un popor atât de obişnuit să trăiască cu teama de
întuneric, către un popor care pare să fi pierdut toate speranţele, profetul
prezice eliberare de teamă, speranţă în mijlocul disperării. El pare să le
spună: Întunericul va veni, dar nu trebuie să vă înconjoare pentru totdeauna; noaptea disperării trebuie să facă loc zorilor unui răsărit strălucitor şi
glorios. Făgăduinţa şi provocarea lui Dumnezeu sunt simple: Ridică-te şi
luminează. Ridică-te. Eliberează-te de teamă. Lasă ca întunericul abuzului
să zboare. Luminează în slava luminii care vine doar de la Dumnezeu.
Este atât de uşor să ignorăm ceea ce spune Isaia. Totuşi, dacă dorim
să înfruntăm furtuna din faţa noastră, să întâmpinăm provocările morale,
sociale şi culturale care ne copleşesc, trebuie să învăţăm să îi permitem
Cuvântului lui Dumnezeu să ne vorbească.
Deci, ce spune Isaia?

Un mesaj clar
În primul rând, un mesaj clar: Dumnezeu Însuşi este lumină. Psalmistul
ne-a dat deja această asigurare: „DOMNUL este lumina… mea: de cine să
mă tem?” (Psalmii 27:1). Dar Israel, aşa cum se întâmplă adesea şi cu noi,
s-a încrezut în mod greşit în propriile puteri şi a văzut în sine însuşi o lumină care părea suficientă pentru drumul dinaintea lui. Şi această abordare
egoistă l-a condus doar în robie. Acestor oameni întemniţaţi, acestui popor prins în lanţurile făurite de mâinile proprii, i se adresează făgăduinţa
din Cuvântul lui Dumnezeu: „Ridicaţi-vă din autoamăgire şi priviţi: acesta
este Domnul, lumina voastră. Cu această lumină în mâinile şi în inimile
voastre, ridicaţi-vă şi luminaţi! (Isaia 60:1,2, texte parafrazate de autoare).
Când Israel lasă să strălucească această lumină – lumina lui Dumnezeu – naţiunile din jur vor veni să experimenteze „strălucirea razelor tale”
(vers. 3), strălucirea zorilor, strălucirea unei noi zile care a venit peste tine.
Dar acea nouă zi nu este una a propriei glorii; este un eveniment măreţ al
mărturiei globale. Dumnezeu nu doar îl eliberează pe Israel de întunericul
robiei; El îl face un mijloc de a lumina. Aceasta este însemnătatea lăsării
neamurilor să cunoască faptul că Dumnezeu, care El Însuşi este lumină, va
alunga orice formă de întuneric şi va lăsa lumina Lui să strălucească puternic. Lumina lui va confrunta tot întunericul omenesc.
Acum, haideţi să mutăm această făgăduinţă profetică către realitatea
prezentă. Sensul este la fel de relevant astăzi ca şi în zilele lui Isaia. Isus
a spus: „Voi sunteţi lumina lumii… Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
10
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înaintea oamenilor, ca ei… să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”
(Matei 5:14,16). Isus nu pretinde creştinului să se străduiască să lumineze,
ci doar să-şi lase lumina să strălucească în raze distincte către lume.”2
Aceasta este esenţa problemei. Dacă ştim că suntem chemate să fim
lumină, vom alege să lăsăm ca lumina să strălucească. Prin viaţa noastră,
prin faptele şi slujirea noastră, strălucirea slavei Tatălui va risipi întunericul
social, relaţional şi abuziv care ne înconjoară astăzi în lume.
Dar ce înseamnă pentru noi să fim lumina lui Dumnezeu în lume? Cum
străluceşte lumina lui Isus prin noi?
Lumina lui Isus străluceşte prin recunoaşterea noastră că toate fiinţele umane sunt create după chipul lui Dumnezeu şi toţi suntem copii ai lui
Dumnezeu. Ca membri ai familiei Sale, noi trebuie să recunoaştem unitatea întregului spectru uman: nord şi sud, est şi vest, albi şi negri, bărbaţi
şi femei, tineri şi în vârstă. Când această unitate este recunoscută, lumina
care străluceşte în noi şi prin noi va împrăştia fiecare colţ umbrit de întuneric, inclusiv întunericul abuzului şi al urii.
Lumina lui Isus străluceşte prin faptele noastre de dragoste şi har.
Ca femei chemate de Domnul, suntem împlinirea viziunii lui Isaia. Având
în vedere acest context, Isus ne-a desemnat ca lumină a Lui, să reflectăm
strălucirea care izvorăşte de la El. El ne cheamă la o viaţă de blândeţe. El ne
îndeamnă să flămânzim şi să însetăm după neprihănire şi dreptate. El aşteaptă ca să-L reflectăm prin mila noastră, prin curăţia inimii, prin eforturile
rapide de a ne împăca cu duşmanii, prin credincioşia noastră sexuală, prin
faptul că suntem demne de încredere, prin refuzul nostru de a ne răzbuna,
prin rugăciune şi post. Acestea sunt fapte de ascultare care reflectă lumina
lui Isus care străluceşte prin noi în întunericul care ne înconjoară.
Lumina lui Isus străluceşte prin noi atunci când avem roadele Duhului. Aceste roade sunt: dragostea într-o lume a urii; bucuria în timpuri de
întristare; pacea în timpuri de conflict; răbdarea în faţa nerăbdării; amabilitate când viaţa este aşa de aspră; bunătatea care învinge răul; credincioşia care risipeşte necinstea; blândeţea într-un teren aspru; şi înfrânarea
poftelor într-o lume a egoismului.3
2. Ellen G. White, This Day with God, p. 316.
3. Vezi Galateni 5:22-26 şi Iacov 3:17,18.
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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Un mesaj holistic
În al doilea rând, Isaia arată către natura holistică a luminii care străluceşte peste noi. Când lumina lui Dumnezeu împrăştie întunericul inimilor
noastre, ea aduce o transformare totală a vieţii.
Spiritul nostru este transformat de Duhul lui Dumnezeu, astfel încât
nu mai suntem noi înşine, ci ai Lui: facem voia Lui, mergem pe calea Lui,
mărturisim slava Lui, îi îmbrăţişăm pe fraţii şi surorile noastre şi răspândim
lumina ca să împrăştiem întunericul care ne înconjoară.
Mintea noastră este eliberată din lanţurile păcatului şi întunericului.
Gândurile noastre sunt libere ca să îmbrăţişeze viziunea lui Dumnezeu
pentru viaţă, să întâmpine întunericul lumii şi să cultive reînnoirea minţilor noastre astfel încât „să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:1).
Corpul nostru intră sub puterea înnoitoare a Duhului Sfânt. Noi recunoaştem sacralitatea corpului ca templu al lui Dumnezeu. Responsabilitatea de a păzi această sfinţenie se extinde nu doar asupra propriilor corpuri,
ci şi asupra acelora, ale fiecărei fiinţe umane, cu care intrăm în legătură.
Pasiunile noastre se înalţă din abisul întunericului ca să îmbrăţişeze
viaţa curată şi sfântă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Lumina
ne transformă emoţiile în aşa fel încât ne ferim de zona interzisă din relaţiile
interpersonale şi stăm în interiorul graniţelor dragostei şi grijii lui Dumnezeu.
Relaţiile noastre nu mai sunt definite de beneficiile care pot decurge din
ele, ci de căldura sufletească transformatoare a luminii lui Dumnezeu. Relaţiile noastre nu sunt guvernate de sângele care ne curge prin vene, ci de
sângele lui Isus care ne face pe toţi copii ai Lui.
Da, ca purtătoare de lumină noi trebuie să străpungem întunericul. Noi
suntem lumină când luăm atitudine pentru dreptate şi adevăr în public, la
locul de muncă, în căminele noastre, în bisericile noastre. Noi împiedicăm
această lumină când ne îngăduim mândria, gelozia, lupta, abuzul şi imoralitatea. Dacă îi urâm pe fraţii şi surorile noastre, dacă ne complăcem în
abuz, nu mai suntem lumină şi nu mai putem merge în lumină.
12
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O solie pentru slujire
În cel de-al treilea rând, Isaia îndeamnă la o viaţă de slujire. Ideea luminii este adesea înţeleasă ca fiind ceva deosebit de glorios, care apare
într-o demonstrare măreaţă, plină de putere. Dar profetul ne învaţă că
adevărata lumină apare în slujire.
Slujirea este o temă profundă şi frecventă în Scriptură. Isaia a anticipat
deja în capitolele 42 şi 53 că Mesia va veni ca un rob, fără splendoare exterioară. Înfăţişarea Lui va fi ca a celui din urmă dintre cei din jurul lui. Totuşi
ascunsă în această normalitate era adevărata putere a lui Hristos: puterea
dragostei, puterea umilinţei, puterea slujirii care Se jertfeşte pe Sine.
Isus a trăit printre cei săraci, a lucrat printre cei asupriţi şi respinşi, i-a
ridicat pe cei bolnavi şi abuzaţi şi, în cele din urmă, a murit pe o cruce. Cea
mai glorioasă manifestare a puterii divine a fost demonstrată fără slavă
exterioară. Cea mai mare manifestare a puterii şi slavei a fost descoperită
în întuneric şi urâţenie. Acesta este motivul pentru care Evanghelia a fost o
nebunie pentru greci, o pricină de poticnire pentru iudei şi o glumă pentru
romani. Niciunul dintre ei nu a putut înţelege semnificaţia slujirii lui Isus,
nici nu au înţeles harul răscumpărător care izvorăşte de la cruce.
Adevărata lumină a lui Isus apare în slujire. Chemarea de a ne ridica
şi a lumina este legată de lumina care vine de la Duhul Sfânt. Este lumina
care împrăştie întunericul. Este lumina care implică o invitaţie la slujire, la
a ne ridica la statura la care am fost creaţi să fim. De la prima făgăduinţă făcută de Dumnezeu lui Avraam că poporul credinţei trebuie să fie un
canal al binecuvântării pentru neamuri, poporul lui Dumnezeu trebuie să
fie un exemplu. Dacă noi trăim conform chemării de a fi slujitori, vom fi
binecuvântaţi. Şi, datorită ascultării noastre, lumea va fi binecuvântată.
Străpungerea întunericului va fi semnificativă.

O solie de provocare
În al patrulea rând, solia lui Isaia ne provoacă să fim lumina care luminează prin întuneric, care împrăştie întunericul. Isus ne îndeamnă: „Voi sunteţi lumina lumii… tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este
în ceruri” (Matei 5:14-16). Pavel ne reaminteşte: „Odinioară eraţi întuneric,
dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi
ce este plăcut înaintea Domnului” (Efeseni 5:8-10). Aceasta este chemarea
noastră şi trebuie să descoperim căi de a trăi ca ucenici ai lui Isus.

Împuternicirea
Noi suntem împuternicite de Isus să luminăm întunericul („tot aşa să lumineze şi lumina voastră”) şi să dăm la iveală răul. „Şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le” (Efeseni 5:11).
În mod clar, datoria noastră este să ne purtăm lămpile în colţurile umbrite ale lumii şi să le luminăm, îndepărtând întunericul. Ellen White ne
încurajează să facem o diferenţă în comunităţile noastre, chiar şi atunci
când întâmpinăm mari dificultăţi personale în iluminarea întunericului.
„Dumnezeu i-a împrăştiat pe copiii Lui în diferite comunităţi, pentru ca
lumina adevărului să fie ţinută arzând în mijlocul întunericului moral care
învăluie pământul. Cu cât este mai profund întunericul din jurul nostru, cu
atât mai mare este nevoie ca lumina noastră să strălucească pentru Dumnezeu. Poate vom fi aşezaţi în circumstanţe de mari dificultăţi şi încercări,
dar aceasta nu dovedeşte că nu suntem exact în poziţia care ne-a fost destinată de către providenţă.”4
Provocarea pentru noi, ca femei, este să ne luăm timp să „facem o diferenţă”. Ce diferenţă mică putem noi face? Ce sclipire putem noi scăpăra
care va aprinde lumina lui Dumnezeu ca să strălucească prin întunericul
în care fiicele noastre, surorile noastre şi soţiile sunt obligate să trăiască?
Care este astăzi datoria celor implicate în slujirea femeilor?

Cele şase provocări ale femeilor adventiste în slujire
„Atinge o inimă, spune lumii” este mottoul Departamentului Misiunea
Femeii. Viziunea noastră este să-i ajutăm pe cei în nevoie. Căutăm să o împlinim abordând şase provocări majore care afectează femeile la nivel global:
abuzul, analfabetismul, volumul de muncă, sărăcia, sănătatea şi educaţia.
1. Abuzul şi violenţa: Statisticile la nivel global arată că una din trei femei
experimentează violenţă fizică şi sexuală în timpul vieţii. Din cei 1,2 milioane
de copii traficaţi în fiecare an, 80% sunt fete. Ca rezultat al strigătului mon4. Ellen G. White, Mărturii, vol. 6, p. 182.
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dial în legătură cu această problemă, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare,
Refacere şi Ajutor şi Departamentul Misiunea Femeii au lansat în octombrie
2009 campania de susţinere enditnow® pentru a opri violenţa împotriva
femeilor şi a fetelor.
De atunci, şapte departamente ale Bisericii Adventiste mondiale au
format o alianţă pentru a se asigura că enditnow® rămâne o iniţiativă activă şi vitală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Aceste departamente includ: Departamentul Slujirea Copiilor, Educaţie, Viaţa de Familie, Sănătate
şi Temperanţă, Asociaţia Pastorală, Misiunea Femeii şi Tineret. Provocarea
noastră astăzi este enditnow®.
2. Sărăcia. Dintre cei 1,2 miliarde de oameni care trăiesc în sărăcie în
lumea noastră, 70% sunt femei. Sărăcia pare să fi luat chip feminin. Provocarea noastră este să îndepărtăm această cicatrice.
3. Ameninţări la adresa sănătăţii. Pericolele pentru sănătatea femeilor
includ ameninţări emoţionale, sociale şi fizice provocate de factori sociali,
politici şi economici. Calitatea sănătăţii unei femei afectează direct viaţa ei
şi bunăstarea familiei ei. Sănătatea precară subminează capacitatea unei
femei de a fi o participantă pe deplin implicată în lucrarea lui Dumnezeu.
Aproape una din cinci femei cade pradă depresiei în cursul vieţii. Potrivit
raportului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se consideră că depresia va
deveni cea de-a doua cauză care va contribui la povara bolii în anul 2020.
Provocarea noastră astăzi este să eliminăm această povară inacceptabilă.
4. Volumul de muncă. La nivel global, femeile din toate culturile întâmpină problema suprasolicitării. Femeile sunt confruntate cu provocarea de
a îndeplini două treimi din munca la nivel mondial, având ca rezultat zile
prelungite de muncă, salarii scăzute, multe ore de muncă în gospodărie şi
îngrijirea copiilor, care le lasă prea puţin timp pentru devoţiunea personală, odihnă şi recreere, pentru creştere socială şi spirituală. Provocarea
noastră astăzi este de a echilibra munca şi timpul liber, munca din gospodărie şi cea de la serviciu, de a oferi timp pentru dezvoltarea intelectului
şi pentru mângâierea Duhului Sfânt.
5. Educaţia. Educaţia pentru toţi este un drept uman fundamental.
Pentru ca femeile să obţină sănătate, hrană şi o calitate a vieţii mai bună
atât pentru ele, cât şi pentru familiile lor, au nevoie de un acces egal la
educaţie. Provocarea noastră astăzi este să vedem că fetele au acces la
educaţie la toate nivelurile.
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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6. Analfabetismul. Dintre cele 163 de milioane de tineri analfabeţi din
lume, 63% sunt femei. Chiar şi în ţările bogate, fetele primesc mai puţină
educaţie şi instruire decât băieţii. Analfabetismul este puternic asociat cu
statutul social scăzut, sărăcie şi sănătate precară. Lipsa capacităţii de a citi
prinde femeile ca într-un cleşte al sărăciei, cu opţiuni limitate de dezvoltare economică, condamnându-le, atât pe ele, cât şi pe copiii lor, la sărăcie
cruntă. Mai important decât aceasta, capacitatea de a citi le oferă femeilor
darul citirii Bibliei. Provocarea noastră astăzi este să-i oferim fiecărei femei cheia către lumea alfabetizării şi autodezvoltării.
Aceasta este îndatorirea şi responsabilitatea actuală a fiecărui adventist: de a întâmpina aceste provocări, a se ridica şi a lumina în mijlocul
acestui întuneric ce chinuie femeile, a deschide perspectiva largă a unei
lumi noi în Isus, a elibera casele, bisericile, locurile de muncă şi comunitatea de abuz.

Concluzie
Noi suntem lumina lumii. Noi vom micşora această lumină, chiar o vom
întuneca când ne vom îngădui mândrie, gelozie, ceartă, abuz şi imoralitate. Suntem chemate să mergem în lung şi în lat, să luminăm în locurile
întunecoase, dar trebuie să ne purtăm candelele, nu trebuie să ne amestecăm cu alte candele.
Fiecare dintre noi reflectăm, în mod individual, slava lui Dumnezeu.
Suntem provocate să părăsim zona noastră de confort şi să luminăm lumea
– când luăm atitudine pentru dreptate, har şi adevăr în locurile publice, la
serviciu şi în biserici. Acum este momentul tău, ridică-te şi luminează!
Să spunem împreună: „Căci la Tine [DOAMNE] este izvorul vieţii; prin
lumina Ta vedem lumina” (Psalmii 36:9).
Mergeţi şi amintiţi-vă: „Ridică-te [şi] luminează, pentru că lumina ta
vine. […] Căci iată, întunericul acopere pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine (Isaia
60:1,2 – NKJV).

Idee pentru lider:
Puteţi crea o ilustraţie vizuală aprinzând câte o lumânare pentru fiecare dintre cele şase provocări ale Misiunii Femeii.
16
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Povestire pentru copiii

Paznicul farului5
O povestire din însemnările lui Ellen G. White
Tatăl lui Mary era paznic la un far de pe coasta Angliei. Luminile farului
străluceau noaptea pentru a călăuzi vapoarele pe drumul lor şi pentru a le
feri de stânci şi bancuri de nisip periculoase. Farul părea să spună: „Aveţi
grijă, marinari, căci stâncile şi nisipurile sunt aici. Privegheaţi şi aveţi grijă
cum navigaţi sau veţi fi pierduţi!”
Într-o după-amiază, Mary era singură în far. Tatăl ei curăţase lămpile şi
le pregătise pentru a lumina când venea seara. Pentru că trebuia să cumpere ceva de mâncare, a traversat digul care ducea către ţărm. Acest dig
era o cărare peste stânci şi nisipuri, pe care se putea merge doar două sau
trei ore într-o zi; în restul timpului, apele se ridicau şi o acopereau. Tatăl
intenţiona să se grăbească acasă înainte ca fluxul să acopere această cărare. Noaptea se apropia şi se pregătea de furtună pe mare. Valurile loveau
stâncile şi vântul vuia în jurul farului.
Mama lui Mary murise şi, deşi era singură, tatăl îi spusese fetei să nu se
teamă, pentru că el se va întoarce curând. Însă, ascunşi după o stâncă, câţiva
bărbaţi duri îl pândeau pe tatăl lui Mary. Ei îl văzuseră plecând către ţărm.
Cine erau ei? Erau „jefuitori”, care pândeau pe coastă. Dacă vreun vas
era târât pe stânci de furtună, ei se grăbeau către el, dar nu ca să-i ajute
pe marinari, ci să-i jefuiască pe ei şi vasul lor.
Oamenii cei răi ştiau că în far era doar o fetiţă singură. Ei plănuiseră să-l
ţină pe tatăl ei pe ţărm toată noaptea. Vapoarele pline cu mărfuri bogate
erau aşteptate să treacă prin acel punct înainte de zori şi acei bărbaţi ştiau
că dacă lumina nu va străluci, vasele vor eşua pe stânci şi vor naufragia.
Cât de cruzi şi răi erau ei ca să aducă moartea echipajelor navelor!
5. Ernest Lloyd, Scrapbook Stories from Ellen G. White’s Scrapbooks (Nampa, Idaho:
Pacific Press Publishing Association, 1949, 2012). Folosită cu permisiune.
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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Tatăl lui Mary îşi umpluse coşul şi se pregătea să se întoarcă la far. Când
s-a apropiat de drumul care ducea către dig, jefuitorii au ieşit în grabă
din ascunzătoarea lor şi l-au trântit la pământ. I-au legat repede mâinile
şi picioarele cu funii şi l-au târât într-o şopron, unde trebuia să zacă până
dimineaţă. Degeaba a strigat la ei să-l elibereze; doar îşi băteau joc de suferinţa lui. Apoi l-au lăsat în grija a doi bărbaţi, în timp ce au alergat înapoi
pe ţărm.
„O, Mary, ce te vei face?” a strigat tatăl în vreme ce zăcea în şopron.
„Nu va fi nicio lumină la far. Navele pot eşua şi marinarii pot fi pierduţi.”
Mary se uita pe o fereastră îngustă către ţărm, gândindu-se că era timpul ca tatăl ei să se întoarcă. Când ceasul din mica încăpere a bătut ora
6:00, ea ştia că apele vor acoperi curând digul.
A mai trecut o oră. Ceasul a bătut ora 7:00 şi Mary încă privea către
plajă, dar tatăl ei nu se vedea. Pe când se făcea ora 8:00, apele aproape acoperiseră digul; doar bucăţi de stânci se mai puteau vedea ici-colo,
deasupra apelor. „O, tată, grăbeşte-te!” a strigat Mary, ca şi cum tatăl ar fi
putut-o auzi. „Ai uitat-o pe fetiţa ta?” Dar singurul răspuns era zgomotul
apelor care se ridicau din ce în ce mai sus şi urletul vântului, care anunţa
venirea furtunii. Cu siguranţă că în noaptea aceea nu va fi lumină la far.
Mary s-a gândit la ceea ce obişnuia să-i spună mama: „Trebuie să ne
rugăm în fiecare moment de necaz.” A îngenuncheat repede şi s-a rugat
pentru ajutor: „O, Doamne, arată-mi ce să fac, binecuvântează-l pe tata şi
adu-l acasă în siguranţă.”
Apa acoperise deja digul. Soarele apusese de mai mult de o oră şi, pe
când luna răsărea, nori negri de furtună o acopereau.
Jefuitorii mergeau de-a lungul ţărmului, căutând din ochi un vas care
să se lovească de coastă. Ei sperau că marinarii, nevăzând luminile de la
far, vor crede că sunt în largul mării.
În acest timp, Mary s-a hotărât să încerce să aprindă lămpile. Dar ce
putea face o fetiţă? Lămpile erau prea sus şi nu ajungea la ele. A luat chibrituri şi a târât cu greu şi o scară. După multe încercări, a descoperit că
lămpile erau încă deasupra capului ei. Apoi a luat o măsuţă şi a pus scara
pe ea. Dar, când a urcat până în vârful scării, lămpile erau încă mai sus decât ajungea ea. „Dacă aş avea un băţ”, şi-a zis ea, „aş lega un chibrit de el
şi apoi aş putea aprinde fitilurile. Dar nu găsea niciun băţ.
Furtuna mugea aproape cu forţa unui uragan. Marinarii de pe mare se
uitau de-a lungul coastei să vadă lumina. Unde putea fi? Oare navigaseră
într-o direcţie greşită? Erau pierduţi şi nu ştiau încotro să se îndrepte.
18
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În tot acest timp, tatăl lui Mary se ruga ca Dumnezeu să aibă grijă de
copila lui în farul întunecat şi singuratic.
Înfricoşată şi singură, Mary era aproape gata să se dea jos din nou,
când şi-a adus aminte de vechea Biblie din camera de dedesubt. Dar cum
putea ea să pună piciorul pe această Carte? Era Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care mama ei îl iubea şi îi plăcea să-l citească. „Totuşi este pentru a salva vieţi”, a zis ea: „Şi dacă mama ar fi aici, nu m-ar lăsa să-o iau?”
Într-o clipă cartea cea groasă a fost adusă şi aşezată sub scară, apoi
fetiţa a urcat treptele încă o dată. Da, era destul de sus! A aprins un fitil,
apoi altul şi altul, până când razele lămpilor au luminat puternic departe,
deasupra apelor întunecate.
Tatăl a văzut lumina în timp ce zăcea în şopron şi I-a mulţumit lui Dumnezeu pentru că a trimis ajutor în ceasul de pericol. Și marinarii au văzut
lumina şi au condus vasele departe de stânci. Jefuitorii au văzut şi ei lumina şi erau mânioşi când au descoperit cum a eşuat complotul lor.
Lămpile au împrăştiat raze de lumină în acea noapte furtunoasă, peste
marea zbuciumată şi, când a venit dimineaţa, tatăl a scăpat din şopron.
Foarte curând a ajuns la far şi a descoperit cum a rămas fetiţa lui credincioasă la datorie în orele întunecate ale furtunii.

family.adventist.org/childrens-stories-keeper-of-the-light/Scrapbook
Stories of Ellen G. White. Folosită cu permisiune.
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SEMINAR:

Luminează în interior,
luminează în exterior,
să luminăm împreună
[LUMINEAZĂ ÎN INTERIOR]
21 de căi pentru a clădi o viaţă spirituală mai puternică6
de Victor M. Parachin
folosit cu permisiune
„Ridică-te [şi] luminează, pentru că lumina ta vine. […] Căci iată, întunericul acopere pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare
Domnul şi slava Lui se arată peste tine (Isaia 60:1,2 – NKJV).
Înainte de a învăţa cum să luminăm în această lume întunecată, trebuie să înţelegem mai întâi ce înseamnă să-L facem pe Domnul Isus stânca
noastră, locul nostru de adăpost şi totul în toate. Cele 21 de căi pentru a
clădi o viaţă spirituală mai puternică vă vor oferi o cărare pe care să mergeţi în timp ce vă ridicaţi şi luminaţi oriunde v-a aşezat Dumnezeu.
Din cauza faptului că trăim într-o cultură care se sprijină tot mai mult
pe comercialism, materialism şi secularism, nu este întotdeauna uşor să-ţi
păstrezi sufletul hrănit.
6. Victor M. Parachin. Folosită cu permisiune. http://www.vibrantlife.com/?p=199. „21
Ways to Build a Stronger Spiritual Life,” Spiritual Health, January 12.
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Provocarea acestor zile, când vremurile nu sunt propice creşterii spirituale, este cum să ne hrănim, să ne vindecăm, să refacem şi să reînnoim
sufletul. Iată aici 21 de sugestii practice pentru clădirea unei vieţi spirituale mai puternice.
1. Fii un râu, nu o mlaştină.
Biblia spune: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă
vie, cum zice Scriptura” (Ioan 7:38). Amintiţi-vă, izvorul de munte este cel
care duce apă proaspătă, dătătoare de viaţă, pentru că el curge. Însă mlaştina este stătătoare şi distruge viaţa. O mlaştină adună şi reţine apa care
vine în calea ei. Nu fi acea persoană care caută să adune mult înainte de a
permite să curgă puţin.
În calitate de creştini, noi trebuie să lăsăm ca binecuvântările să curgă
prin noi către ceilalţi. Când adunăm şi îndiguim binecuvântările în vieţile
noastre, suntem în pericol de a stagna din punct de vedere spiritual, de
a deveni detaşaţi emoţional şi cinici din punct de vedere intelectual. Hotărâţi-vă să dărâmaţi digul şi să lăsaţi binecuvântările să curgă ca un râu.
Prospeţimea stă în dăruire.
2. Identifică binecuvântările.
Prea adesea trecem prin viaţă inconştienţi de binele care curge în vieţile noastre. Încercaţi timp de o săptămână următorul exerciţiu spiritual:
La sfârşitul primei zile, identificaţi binecuvântările care au venit la dumneavoastră printr-un membru al familiei; la sfârşitul celei de a doua zile, o
binecuvântare de la un vecin; a treia zi, de la un prieten; a patra zi, de la
un coleg de serviciu; a cincea zi, de la un străin; a şasea zi, de la un copil. În
cea de-a şaptea zi identifică o binecuvântare care vine de la un „vrăjmaş”.
3. Fii ca Moise – rosteşte cuvinte de binecuvântare.
Unul dintre cele mai frumoase şi mai mişcătoare pasaje din Biblie conţine aceste cuvinte de binecuvântare rostite de Moise:
„Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!
Domnul să-şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!” (Numeri 6:24-26)
Fii creativă în vorbire şi rosteşte cuvinte care vor ridica, vor încuraja,
vor însufleţi şi vor binecuvânta alţi oameni. Când tu îi înalţi pe alţii, propriul tău spirit se va întări.
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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4. Hrăneşte o viaţă de rugăciune împărtăşită.
Măreşte timpul pe care-l petreci în rugăciune, rugându-te împreună
cu alţii. Câteva modalităţi de a face aceasta sunt: spune-le prietenilor că
eşti întotdeauna disponibilă pentru rugăciune; participă în mod regulat la
grupe de rugăciune; participă la un lanţ de rugăciune.
5. Fă un pas în credinţă.
Creşterea spirituală înseamnă să faci un salt prin credinţă din timp în
timp. În loc să încerci să pui totul la locul lui înainte de a începe să faci ceva
important, de ce să nu urmezi călăuzirea lui Dumnezeu şi să laşi ca planul
să evolueze? Aceasta înseamnă a face un pas în credinţă şi a te încrede în
Dumnezeu care va asigura ceea ce va fi necesar pentru succes.
6. Întăreşte credinţa cuiva.
Astăzi fă-ţi timp să vindeci o inimă rănită, să arăţi bunătate faţă de
cineva care are nevoie de un prieten sau să ajuţi la refacerea unui vis spulberat. Astăzi fă ceea ce poţi ca să reflecţi dragostea necondiţionată a lui
Dumnezeu.
7. Fii o persoană recunoscătoare.
Începe fiecare zi cu o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu pentru
darul unei noi zile. Fă aceasta chiar dacă ziua pare că nu prevesteşte nimic
bun. Încheie fiecare zi cu o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu pentru darul orelor precedente. Fă lucrul acesta chiar dacă ai avut o zi foarte
grea.
8. Împărtăşeşte călătoria.
Împrieteneşte-te cu altă persoană care caută să crească spiritual. Conveniţi să vă întâlniţi o dată pe săptămână pentru o perioadă de timp ca să
studiaţi şi să meditaţi la probleme spirituale. Un prieten al meu, care este
un om foarte important şi ocupat din Toronto, Canada, s-a întâlnit timp de
şase luni cu un alt bărbat, pentru a face studii biblice. „Indiferent cât de
aglomerate ne erau programele, întotdeauna ne întâlneam în fiecare săptămână, în pauza de la prânz, la biserica din centru, care ne punea la dispoziţie o cameră pentru întâlnirea noastră. Acelea au fost luni bune când
am crescut mult spiritual”, spune el. Observă creşterea spirituală care are
loc în viaţa ta.
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9. Slujeşte.
Caută căi de a sluji comunitatea, îndeosebi sarcini care nu promit răsplată ca: strângerea gunoiului de pe străzi. Citeşte şi meditează la faptele
lui Isus din Ioan 13:1-5.
10. Cultivă puţină singurătate.
În linişte, noi ne îndepărtăm minţile de la problemele vieţii şi ne îndreptăm gândurile asupra lui Dumnezeu. Petreceţi ceva timp departe de
mulţime şi zgomotul vieţii. Pune-ţi deoparte câteva minute să fii singură
– doar tu şi Dumnezeu. „Singurătatea ne face mai aspri cu noi înşine şi
mai blânzi faţă de alţii; în ambele moduri ni se îmbunătăţeşte caracterul”,
observa filosoful Friedrich Wilhelm Nietzsche.
11. Posteşte şi roagă-te.
Rugăciunea unită cu postul a fost adesea practicată de către oamenii
din Biblie. Ezra 8:23 ne raportează: „Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat.” Data viitoare, când ţi se
cere să te rogi urgent pentru cineva în dificultate, gândeşte-te să îmbini
rugăciunea cu postul.
12. Spune-I îngrijorările tale lui Dumnezeu.
Aceasta este o învăţătură clară a Scripturii: „Încredinţează-ţi soarta în
mâna Domnului şi El te va sprijini” (Psalmii 55:22). Fă aceasta ori de câte
ori se iveşte o îngrijorare.
13. Răspândeşte dragoste oriunde mergi.
Acesta este sfatul Maicii Tereza de Calcutta, care a spus: „Răspândeşte
dragoste oriunde mergi: În primul rând în propria ta casă… Nu lăsa pe nimeni dintre cei care au venit la tine să plece fără a fi mai bine şi mai fericiţi.
Fii expresia vie a bunătăţii lui Dumnezeu; bunătate pe faţa ta, bunătate în
ochii tăi, bunătate în zâmbetul tău, bunătate în salutul tău călduros.”
14. Menţine-ţi priorităţile.
Află ce este şi ce nu este cel mai important. Ţine cont de cuvintele fostului preşedinte George Bush: „Sunt binecuvântat cu o familie iubitoare şi
minunată şi doresc să petrec restul vieţii mele făcându-i să ştie cât de mult
îi iubesc şi îi apreciez”, a spus el. „Una dintre realizările mele cele mai importante, asupra căreia încă lucrez, este să am un succes enorm în rolul de
bunic. Mi-aş dori să rămân în amintire pentru integritate, slujire şi familie.”
Chemarea de a ne ridica şi a lumina – 2019
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15. Luptă-te pentru excelenţă.
Biblia ne spune: „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea
ta!” (Eclesiastul 9:10). Fii cât de bun poţi, la orice vârstă.
16. Foloseşte sau vei pierde.
Dumnezeu ne-a înzestrat din belşug cu daruri unice şi talente. Foloseşte-le sau vei fi în pericolul de a le pierde. „Foloseşte-ţi cu credincioşie
darurile şi ele se vor mări; practică ceea ce ştii şi vei obţine cunoştinţe mai
înalte”, scria poetul din secolul al XIX-ea, Sir Edwin Arnold.
17. Meditează asupra Scripturii.
Biblia este plină cu versete de mângâiere, încurajare şi înţelepciune.
Fă-ţi obiceiul să citeşti şi să studiezi Biblia în mod regulat, disciplinat. Subliniază versetele care-ţi vorbesc. Meditează asupra acestor cuvinte. Memorează unele pasaje, ca să ţi le poţi aminti în viitor.
18. Fii demnă de încredere.
Fă ceea ce spui că vei face, fie că-ţi convine, fie că nu. Adu-ţi la îndeplinire toate angajamentele, mari sau mici. Arată-le altora, prin faptele tale,
că eşti o persoană de încredere, pe care se pot baza.
19. Roagă-L pe Dumnezeu să te facă o binecuvântare astăzi.
O modalitate grozavă de a deveni o persoană uimitoare este să-L rogi
pe Dumnezeu să-ţi schimbe viaţa într-o binecuvântare. Fă lucrul acesta în
fiecare dimineaţă, înainte de a-ţi relua activităţile zilnice. Înalţă o rugăciune scurtă, simplă, ca aceasta: „Scumpe Doamne, fă astăzi viaţa mea o
binecuvântare pentru cineva, undeva.” Apoi fii atentă la fiecare persoană
pe care o întâlneşti în timpul zilei, pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciunea ta, uneori în moduri surprinzătoare.
20. Petrece timp în natură.
Aceasta era ceea ce făceau scriitorii psalmilor, iar ei culegeau lecţii spirituale din timpul petrecut în natură. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui” (Psalmii 19:1). „Când privesc
cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic:
«Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?»” (Psalmii 8:3,4). „Suindu-se pe munţi şi coborându-se în văi, până
24
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la locul pe care li-l hotărâsei Tu. Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie
s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul” (Psalmii
104:8,9).
21. Exercită-ţi puterea de alegere.
Indiferent ce ţi se întâmplă, întotdeauna ai libertate de alegere. Poţi
alege bucuria în locul disperării. Poţi alege dragostea în locul urii. Poţi alege iertarea în locul răzbunării. Poţi alege creşterea în locul stagnării. Aminteşte-ţi că o criză poate să scoată ce este cel mai bun sau cel mai rău din
noi. Alegerea este a noastră!
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[LUMINEAZĂ ÎN EXTERIOR]
Ridică-te şi luminează în comunitatea ta:
Plantează o sămânţă a slujirii
de Heather-Dawn Small
Căci în această privinţă este adevărată zicerea: „Unul seamănă, iar altul seceră” (Ioan 4:37).
Aceste cuvinte au fost rostite de Isus ucenicilor Lui în timp ce privea
femeia samariteană şi oamenii cărora ea le vorbise despre El, venind să-L
vadă. Ucenicii se întorseseră, aducându-I mâncare lui Isus. Dar Isus nu a
dorit hrana pământească. În schimb, El a spus: „Mâncarea Mea este să fac
voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui” (Ioan 4:34). Isus ştia
că scopul Lui pe acest pământ era să facă voia Tatălui Său. Cunoşti voia lui
Dumnezeu pentru viaţa ta?
În timp ce Isus privea la grupul mare de oameni care veneau către El,
le-a spus ucenicilor că secerişul despre care credeau ei că va fi în viitor
era, de fapt, gata acum, chiar în acea zi (vezi Ioan 4:35). Dar următoarele
cuvinte pe care le-a spus Isus sunt cele asupra cărora vreau să insist. El le-a
spus: „Cine seceră primeşte o plată şi strânge rod pentru viaţa veşnică;
pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să se bucure în acelaşi timp.
Căci în această privinţă, este adevărată zicerea: «Unul seamănă, iar altul
seceră»” (Ioan 4:36,37).
Ce a vrut să spună Isus prin aceste cuvinte? Când ne gândim la ciclul semănatului şi seceratului, nu este greu să înţelegem ilustraţia Lui şi aplicaţia
ei. Unii vor semăna seminţele Evangheliei în vieţile oamenilor, iar alţii vor
culege rezultatele lucrării pe care altcineva a făcut-o.
Înţelegeţi pe deplin importanţa cuvintelor Lui? Probabil că aţi simţit
adesea că doar anumiţi oameni sunt chemaţi să semene „sămânţa bună”
26
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a Evangheliei şi, de asemenea, să culeagă roadele. Ne gândim la aceasta ca
fiind doar lucrarea anumitor oameni ca: pastorii, prezbiterii, evangheliştii,
cei care au darul de a oferi studii biblice sau lucrătorii biblici instruiţi. Multe dintre noi nu se gândesc niciodată că noi însene am putea fi chemate
de către Dumnezeu ca să semănăm sau poate să culegem. Aceste îndatoriri, aceste responsabilităţi erau pentru alte persoane, credeam noi. Dar o
cercetare atentă a acestor versete din Ioan ne poate schimba perspectiva.
Isus spune că există oameni care culeg, dar care nu au semănat niciodată seminţele.
Întrebarea care se ridică este: Cine sunt cei care au semănat? Oricine
ar fi fost s-au concentrat pe semănat. Nu le-a păsat dacă altcineva va culege ceea ce au semănat sau că altcineva va primi aprecierea. Ei au fost
semănători, împărtăşind vestea bună a Evangheliei.
Haideţi să citim un alt text cunoscut care vorbeşte despre scopul lui
Dumnezeu pentru vieţile noastre.
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19).
Aici Dumnezeu cheamă toţi credincioşii, pe fiecare dintre noi, să meargă şi să spună lumii. Fără îndoială că modul în care spunem, în care împărtăşim Evanghelia va fi diferit. Darurile, talentele şi capacităţile pe care
Dumnezeu ni le-a dat sunt diferite. O persoană este profesoară, alta este
gospodină, alta, un tehnician medical, alta, arhitect. Orice meserie aţi
avea ca să vă puteţi plăti facturile, amintiţi-vă că aceasta nu este scopul
dumneavoastră cel mai înalt. Este o cale pe care Dumnezeu v-a oferit-o
ca să vă împliniţi scopul vieţii, care este să „mergeţi” şi să spuneţi lumii
despre Isus.
Deci, profesoara le vorbeşte studenţilor prin bunătatea, răbdarea şi corectitudinea ei. Gospodina le vorbeşte familiei şi vecinilor prin gătit, ospitalitate, grija pentru alţii şi prin exemplul vieţii ei devoţionale. Cinstea unui
lucrător, hărnicia, temperamentul calm şi chiar şi acurateţea muncii pot fi
o predică tăcută. Şi aşa mai departe.
Există multe moduri în care putem planta seminţe, dar cel mai bun este
să plantăm seminţe de dragoste în vieţile oamenilor pe care-i întâlnim.
Poate că nu ştim cum să oferim un studiu biblic. Poate că nu ştim cum
să convingem pe cineva că ziua a şaptea este Sabatul. Dar putem planta
seminţe de dragoste în viaţa altcuiva.
Un străin, un coleg de serviciu, un prieten, un membru al familiei, un
vecin – aceasta a fost metoda lui Isus (Divina vindecare, p. 143). El S-a
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concentrat pe a-i iubi pe oameni şi a-i îndrepta către Tatăl Său. A dezvoltat
prietenii sincere, iubitoare şi, ca rezultat, oamenii aveau încredere în El. I-a
iubit pe oameni atât de mult, încât a făcut tot ce a putut să le împlinească
nevoile. Isus a plantat seminţe de dragoste în vieţile oamenilor, ca rezultat,
inimile s-au deschis, astfel încât a putut să le spună despre Tatăl Său. Isus a
plantat seminţe de dragoste. Poţi şi tu să faci aceasta? Da, noi toţi putem.
Poate te întrebi cum poţi semăna seminţe în vieţile altora. Dă-mi voie
să-ţi împărtăşesc câteva idei:
• Îţi place să citeşti? Poţi să vizitezi bătrânii dintr-un cămin pentru
seniori şi să petreci timp cu ei, citindu-le. Vizitează spitalul şi citeşte
celor care nu pot citi. Poate că cineva dintre vecini este bolnav şi ar
fi fericit ca să-i citească cineva. Aceasta înseamnă a planta seminţele dragostei lui Dumnezeu.
• Îţi place să găteşti? Poţi pregăti ceva de mâncare pentru cineva care
ştii că este bolnav. Sau poate că altcineva a pierdut o persoană iubită. Poţi să-i înveţi pe unii dintre vecinii sau colegii tăi de muncă să
gătească sănătos. Poţi să coci pâine şi să o duci la un adăpost pentru oamenii străzii sau unui vecin nou. Aceasta înseamnă să plantezi
seminţe ale dragostei.
• Îţi place lucrul manual? Poţi face felicitări şi să le oferi oamenilor pe
care-i întâlneşti în fiecare zi la supermarket, la farmacie, la hotel, la
aeroport. Lasă o felicitare de mulţumire şi încurajare pentru ei, cu
câteva cuvinte amabile şi un text care să le lumineze ziua. Aceasta
înseamnă să plantezi seminţe ale dragostei.
• Eşti în vârstă şi nu poţi să te mişti? Poţi lua cartea de telefon şi să
suni în fiecare zi câteva persoane şi să le întrebi dacă te poţi ruga
pentru problemele din vieţile lor. Vei fi uimită cât de mulţi oameni
vor spune unei străine problemele lor şi te vor lăsa să te rogi pentru
ei. Aceasta înseamnă să plantezi seminţe ale dragostei.
• Mulţumeşte-i băiatului de la parcare cu un zâmbet. Aceasta înseamnă să plantezi seminţe ale dragostei.
• Îţi place să asculţi? Atunci ia-ţi timp şi ascultă oamenii care sunt disperaţi să-şi descarce durerea şi problemele în faţa cuiva. Sunt mulţi
care sunt disperaţi să-i asculte cineva şi să le valideze sentimentele.
Aceasta înseamnă să plantezi seminţe ale dragostei.
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• Oferă-te voluntar să ajuţi câţiva copii din biserică sau din vecinătate
care au greutăţi la şcoală. Aceasta înseamnă să plantezi seminţe ale
dragostei.
• Poate nu vei culege niciodată roadele seminţelor pe care le-ai semănat. Dar asta e bine. Când Dumnezeu ne foloseşte ca să semănăm o sămânţă a dragostei Lui în viaţa altcuiva, El o va hrăni. Va
trimite ploaie, Duhul Său cel Sfânt, pentru a ajuta mica plantă să
crească din sămânţă. El va trimite alţi oameni să adauge îngrăşământ, să hrănească planta care creşte până atinge maturitatea.
Apoi, Dumnezeu va trimite culegătorii. Poate nu vei vedea niciodată aceşti oameni, dar asta e bine. Isus a spus că unii vor semăna şi
alţii vor culege.
Tu eşti o culegătoare sau cineva care seamănă? Chiar dacă simţi că
nu multe sunt chemate să culeagă, toate suntem chemate să semănăm.
Fiecare membru al bisericii este chemat să fie parte a marii lucrări de a
spune lumii.
Întrebarea este: Tu ce faci? Fie ca Dumnezeu să te ajute să-ţi descoperi
partea – eşti cea care seamănă sau care culege. Şi după ce ştii aceasta,
mergi şi foloseşte darul, capacitatea, talentul, acel lucru care-ţi place să-l
faci, pentru a câştiga suflete pentru Isus, plantând seminţe de dragoste în
vieţile oamenilor.7
Resurse pentru evanghelizare – Departamentul Misiunea Femeii
• Felicitare – plantează o sămânţă – şi alte nouă idei de felicitări pentru slujire la: https://women.adventist.org/ministry-idea-cards
• Câştigarea de suflete este pentru oricine: Manualul de evanghelizare al Misiunii Femeii la: https://women.adventist.org/outreach-isfor-everyone

7. Outreach is for Everyone: Women’s Ministries Evangelism Manual, Appendix J,
„Plant a Seed Ministry”, written by Heather-Dawn Small, pp. 117–118.
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[SĂ LUMINĂM ÎMPREUNĂ]
Reflectând lumina Lui
de Raquel Arrais
Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează
pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
Dumnezeu poate folosi femeile într-un mod minunat. Cu capacităţile
lor de organizare, cu spiritul lor de slujire, cu dragostea, compasiunea şi
discernământul lor spiritual, femeile pot străluci împreună şi pot radia o
lumină minunată pretutindeni.
Dumnezeu este dispus să ne folosească. Tot timpul. Nu numai să aducem oameni la biserică. Unii oameni nu sunt gata. Dar El este ÎNTOTDEAUNA dispus să ne folosească să fim O BISERICĂ pentru oamenii din jurul
nostru. Să le slujim, să-i iubim, să-i ascultăm.
Aceasta este ceea ce face Duhul Sfânt cu cei care cred. Noi devenim
temple, devenim surse de lumină, adevăr, iertare, acceptare şi un pod între cer şi pământ. Fie ca Duhul Sfânt să ne dea fiecăreia dintre noi această
sensibilitate de a şti că biserica nu este un loc în care să mergem, ci că noi
suntem biserica, în fiecare zi, oriunde mergem.
Mulţi oameni trăiesc în întuneric în această lume stricată şi au nevoie
urgentă să vadă lumina lui Dumnezeu. Dar ei nu pot privi direct la Dumnezeu în ceruri. În schimb, ei Îl văd pe Dumnezeu când văd lumina Lui
reflectată în vieţile noastre, în vieţile celor care sunt deja în legătură cu El:
oameni exact ca tine şi ca mine.
Când Îl iubim pe Dumnezeu din toată inima şi ne devotăm Lui, lumina Sa străluceşte mai puternic în vieţile noastre, reflectând dragostea Lui,
harul şi compasiunea faţă de alţii, conducându-i către El, scoţându-i din
întuneric.
Deci, cum putem să reflectăm lumina lui Dumnezeu „împreună”?
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Vorbiţi între voi cuvinte drepte, adevărate, vrednice de cinste şi demne de încredere. Când vorbiţi, faceţi o serie de alegeri despre subiectul
de discutat, despre ce vă aminteşte şi ce anume doriţi să subliniaţi. Întotdeauna sunt lucruri negative de spus, dar sunt, de asemenea, şi lucruri
pozitive. Alegeţi-le pe cele pozitive. Aşa cum a spus Pavel: „Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră” (Romani 14:19). Noi
suntem responsabile pentru tipul cuvintelor pe care le exprimăm. Gândurile noastre, cuvintele noastre sunt ceva ce dezvoltăm şi hrănim zilnic.
Pavel ne cere să dobândim un gust pentru o gândire bună. El ne provoacă
să gândim despre ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic
de iubit, vrednic de primit şi demn de laudă. Ceea ce gândim va determina
felul în care acţionăm. Dacă gândiţi în mod corect, veţi avea o atitudine corectă şi vă veţi bucura de pacea lui Dumnezeu. Pentru a deveni asemenea
lui Isus, meditaţi la Persoana Lui… Adevărat, drept, curat, demn de iubit.
Ellen White ne îndeamnă şi ea să vorbim cu amabilitate: „Cuvintele
amabile sunt ca roua şi ploaia uşoară pentru suflet. Scriptura spune despre Isus Hristos că harul era turnat pe buzele Lui, că «ştia să învioreze cu
vorba pe cel doborât de întristare». Şi Domnul ne îndeamnă: «Vorbirea
voastră să fie totdeauna cu har», «ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi
fiecăruia».” (citat din Yung Instructors, 31 martie 1908).8
„Dumnezeu îi cheamă pe credincioşii Săi să înceteze să găsească greşeli, să înceteze să vorbească pripit, fără bunătate.”9
Asociaţi-vă cu alte femei pentru a face lumea un loc mai bun. Recunoaşteţi că eforturile noastre de a-i iubi şi a sluji oamenilor în nevoie pot
avea un impact mai mare când lucrăm împreună cu alte femei decât atunci
când lucrăm singure. Lucraţi împreună pentru ţinte comune, îmbinând talentele, abilităţile şi resursele fiecăreia pentru a ajuta oamenii în nevoie.
Încredeţi-vă în Dumnezeu ca să înmulţească darurile şi eforturile noastre
în mod uimitor.
Indicaţi întotdeauna către sursa luminii. Când Isus a spus: „Tot aşa să
lumineze şi lumina voastră înaintea altora”, propoziţia era incompletă. El
a continuat să dea motivul pentru care este important să luminăm acolo
8. Outreach is for Everyone: Women’s Ministries Evangelism Manual, Appendix J, Plant
a Seed Ministry, written by Heather-Dawn Small, pp. 117–118.
9. Ellen G. White, Căminul adventist, p. 435.
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unde suntem: „Ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16). Dacă fiecare dintre noi vom împărtăşi lumina lui Isus cu zece vecini, prieteni sau rude, vom fi pe cale să
luminăm lumea din jurul nostru şi să conducem oamenii la adevărata sursă de lumină. Gândiţi-vă la un lucru pe care-l puteţi face în fiecare zi, care
este vizibil pentru alţii, indicând în felul acesta către sursa luminii.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, o frumoasă şi tânără
femeie, pe nume Darlene Deibler Rose, a fost capturată de către
soldaţii japonezi împreună cu soţul ei, în timp ce slujeau ca misionari în Noua Guinee. Separată de soţul ei, a fost dusă într-un lagăr
de concentrare pentru femei, unde a locuit în barăci mizere, supraaglomerate, muncind din greu sub arzătorul soare tropical.
Pielea ei netedă şi albă a devenit aspră şi pârlită de soare: Corpul
ei fragil a ajuns devastat de boli ca beri-beri şi dizenterie. Beri-beri
a făcut ca picioarele ei să se umfle foarte mult, în timp ce restul
corpului era sfrijit ca un cadru găunos.
Într-o zi, câţiva băieţi care trăiau în lagărul de concentrare i-au spus
lui Darlene, cu timiditate, că ei cred că arată ca un star de cinema.
„Vă mulţumesc, băieţi!” le-a răspuns ea cu lacrimi în ochi. Timp de
luni de zile îşi văzuse frumuseţea măcinată, dar a fost o binecuvântare pentru ea să-şi dea seama că alţii încă vedeau frumuseţe când
o priveau. A ştiut că nu era frumuseţea ei, ci frumuseţea luminii
lui Isus Hristos care strălucea din inima ei.”10 De fapt, este vorba
despre inimă.
Ellen White ne încurajează să ne ridicăm şi să luminăm în slujire pentru
Dumnezeu indiferent cine suntem şi unde suntem.
„Nu trebuie să credem că, dacă suntem doar o lumină mică, nu trebuie să luminăm. Marea valoare a luminii stă în consistenţa sa în
strălucire în mijlocul întunericului moral al lumii, în strălucirea nu
pentru a ne plăcea nouă înşine şi a ne slăvi pe noi înşine, ci a-L onora pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem. Dacă slujim pentru Dum10. Darlene Deibler Rose, Evidence Not Seen: A Woman’s Miraculous Faith in the Jungles of World War II (New York City: Harpers Collins, 1990).
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nezeu şi lucrarea noastră corespunde cu capacitatea pe care El ne-a
oferit-o, aceasta este tot ceea ce El aşteaptă de la noi.”11
Noi luminăm doar când reflectăm slava lui Dumnezeu. Singura modalitate de a reflecta lumina lui Dumnezeu este să fim în legătură continuă cu
El, fiind umpluţi zilnic cu lumina slavei Sale. Ellen White mai scrie:
„Ştim că lămpile care ne dau lumină nu au lumină în ele însele. Ele
nu se pot umple pe ele însele. Tot aşa şi cei aleşi trebuie să golească
uleiul de aur în tuburile de aur. Şi focul ceresc, când este aprins,
face din ei lumini arzânde şi luminoase. Inimile noastre nu pot reflecta lumina până când nu există o legătură vitală cu cerul. Doar
aceasta poate să-i facă să ardă continuu, cu dragoste sfântă, neegoistă, pentru Isus şi pentru toţi cei care sunt cumpăraţi cu sângele
Său. Şi dacă nu suntem umpluţi constant cu uleiul de aur, flacăra se
va stinge. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu este un principiu viu în
inimile noastre, lumina noastră se va stinge.”12
Angajamentul nostru faţă de Dumnezeu devine evident prin umplerea
noastră zilnică cu uleiul de aur. Această legătură vitală cu Isus descoperă
dragostea noastră sfântă, neegoistă pentru El. Dacă doriţi ca viaţa dumneavoastră să lumineze şi inima să vă strălucească, fixaţi-vă ochii pe lumină, Isus Hristos. De ce?
„Căci la Tine este izvorul vieţii. Din lumina Ta vedem lumina” (Psalmii 36:9).

Citate de Ellen White
„Căutătorul atent şi care se va apropia în rugăciune va vedea că raze
preţioase de lumină încă strălucesc din Cuvântul lui Dumnezeu, încă multe
învăţături valoroase mai sunt de strâns ca să formeze avutul poporului
răscumpărat al lui Dumnezeu. Lumina nu este dată numai pentru a fi putere pentru biserică, ci şi a fi staul pentru cei care sunt încă în întuneric…
Hristos a zis poporului Său: «Voi sunteţi lumina lumii», şi misiunea luminii
este aceea de a străluci şi a lumina întunericul.”13
11. Ellen G. White, Astăzi cu Dumnezeu, p. 98.
12. Ibidem.
13. Ellen G. White, Sfaturi pentru lucrarea Şcolii de Sabat, p. 34.
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„Fiecare adevăr [al Scripturii] în legătură cu mântuirea sufletelor va
fi făcut atât de clar, încât nimeni nu va fi nevoit să rătăcească sau să
umble în întuneric.”14
„În multe locuri pot fi văzuţi oameni consacrați vestindu-le şi altora
lumina care le-a făcut clară calea spre mântuire prin Hristos. şi continuând să lase să strălucească lumina lor…, ei au primit mai mult
şi tot mai mult din puterea Duhului Sfânt. În felul acesta, pământul
trebuie să fie luminat de slava lui Dumnezeu. ”15

Idee pentru coordonatoare:
Seminarul de după-amiază ar putea fi susţinut de trei femei, fiecare
dintre ele prezentând câte o secţiune.

14. Eadem, Mărturii, vol. 2, p. 692.
15. Eadem, Faptele apostolilor, p. 54.
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