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Despre autoare

Melody Mason (de asemenea, cunoscută ca Ecoul melodios) este pasio-
nată de ajutorarea oamenilor și de Isus, dezvoltând o umblare cu El din toa-
tă inima. Ea este autoarea unei cărţi foarte bine vândute, cu titlul Daring to 
Ask for More: Divine Keys to Answered Prayer, tradusă și disponibilă deja în 
zece limbi. Cea mai mare parte a materialului din acest buletin pentru Ziua 
Internaţională de Rugăciune a Femeii a fost preluată din cea mai nouă carte 
a ei ce urmează să apară pe piaţă, cu titlul Daring to Live by Every Word: 
Divine Keys to Abundant Living.

Melody coordonează în momentul de faţă ramura numită United in 
Prayer (Uniţi în rugăciune) pentru Conferinţa Generală și ajută la dezvol-
tarea resurselor pentru ramura Revival and Reformation (Reînviorare și 
Reformaţiune) la nivel de biserică mondială. Melody a prezentat mai multe 
programe pe Hope Channel, la 3ABN, iar seminarele și mărturiile ei pot fi 
găsite pe canalul YouTube. Lui Melody îi place să scrie, să se plimbe cu bici-
cleta, să petreacă timp în natură și, ori de câte ori este posibil, să meargă în 
diferite ţări în echipe de voluntariat, ajutând oamenii. Ea locuiește în Silver 
Spring, Maryland.
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28 octombrie 2019

Stimate surori, 

Vă salut cu bucurie. Încă o dată, a sosit Ziua Internaţională de Rugăciune 
a Femeii. Pe măsură ce vă pregătiţi pentru această zi, petreceţi mai mult 
timp în rugăciune. Chiar vă sugerez să începeţi să vă rugaţi pentru ea cu 
două săptămâni înainte de această dată. Rugăciunea este o parte vitală a 
relaţiei noastre zilnice cu Isus. Rugăciunea ne aduce mai aproape de tro-
nul lui Dumnezeu. Rugăciunea ne întărește. În rugăciune Îi putem spune lui 
Dumnezeu toate îngrijorările noastre, chiar și lucruri pe care nu le-am putea 
spune altor persoane de pe pământ. Duhul Sfânt ia rugăciunile noastre și le 
prezintă înaintea Tatălui în cuvinte care exprimă cu adevărat ceea ce este în 
inima noastră. 

În această zi a rugăciunii vă îndemnăm: „Faceţi în toată vremea, prin Du-
hul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa și 
rugăciune pentru toţi sfinţii…” (Efeseni 6:18). Toţi ne rugăm pentru fami-
liile noastre și pentru prieteni, dar în această zi specială de rugăciune să 
ne rugăm pentru cei pe care nu-i cunoaștem cum ar fi, lideri guvernamen-
tali (amintiţi-i pe nume), lideri ai bisericii din câmpurile noastre, pentru cei 
fără adăpost, pentru văduve, pentru copiii suferinzi de pretutindeni, pentru 
aceia care sunt persecutaţi pentru credinţa lor, pentru cei singuri, pentru 
cei abuzaţi… Și lista poate continua. Adăugaţi ce consideraţi dumneavoas-
tră mai bine. Poate puteţi adăuga câte un grup pe lista dumneavoastră de 
rugăciune în fiecare zi. Rugaţi-vă pentru aceia care sunt fără nume și pe care 
nu i-aţi văzut vreodată, dar pe care Dumnezeu îi numește, de asemenea, 
turma Lui. 
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Predica noastră pentru această zi a rugăciunii se concentrează asupra 
unei vieţuiri curate. În ciuda circumstanţelor și a influenţelor care ne încon-
joară, suntem chemaţi să trăim o viaţă în acord cu standardul de neprihănire 
pe care Isus ni l-a arătat. În cel mai adevărat sens al cuvântului, a trăi curat 
înseamnă a trăi ca Isus. Aceasta nu se va întâmpla fără rugăciune perseve-
rentă și lucrarea Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este dovada că o inimă 
curată se transformă după chipul lui Isus. 

Rugăciunea noastră este ca, atât acest mesaj, cât și întregul pachet de 
resurse să vă încurajeze să facem din rugăciune o parte zilnică a procesului 
de ucenicie, asemănându-ne astfel din ce în ce mai mult cu Isus.

Vă doresc să aveţi multă binecuvântare și bucurie în suflet.
A dumneavoastră, 

Heather-Dawn Small, director
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Motive pentru rugăciune
În programul de astăzi, vom fi provocaţi să trăim o viaţă curată într-o 

lume nelegiuită, vom învăţa să folosim douăsprezece chei pentru a deschi-
de cămările cerului pentru putere și vom fi îndemnaţi să lăsăm la o parte 
mândria pentru a alege umilinţa. Ellen G. White, o femeie a rugăciunii și a 
credinţei, ne oferă încurajare:

„El ne spune clar că lucrurile pe care le cerem trebuie să fie în confor-
mitate cu voinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să cerem lucrurile pe care ni 
le-a făgăduit, iar tot ce primim trebuie să fie folosit pentru a împlini voia Sa. 
Când sunt împlinite condiţiile, făgăduinţa este sigură.” (Rugăciunea, p. 51, 
https://ellenwhite.ro/download/carti-in-format-pdf/).

„Mândria nu simte această nevoie și, în acest fel, ea închide inima în faţa 
Domnului Hristos și a binecuvântărilor nespus de mari pe care El a venit să ni 
le dea. (Calea către Hristos, p. 21, format electronic, https://egwwritings-a.
akamaihd.net/pdf/ro_CH(SC).pdf). 

„Viaţa Domnului Hristos a arătat ce poate face omul atunci când ajunge 
părtaș naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu, 
putem primi și noi. Atunci, să cerem și vom primi. Cu credinţa stăruitoare a 
lui Iacob, cu insistenţa neșovăielnică a lui Ilie, să cerem pentru noi tot ceea 
ce Dumnezeu ne-a făgăduit.”(Parabolele Domnului Hristos, p. 97, format 
electronic, https://egwwritings a.akamaihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf).

Anul acesta ne vom concentra atenţia asupra rugăciunii pentru o umilinţă 
mai profundă, pentru o credinţă mai puternică și pentru o viaţă curată, ase-
menea lui Hristos. 

• Rugaţi-vă pentru dumneavoastră și mărturia pe care o veţi da!
• Rugaţi-vă pentru soţul și copiii dumneavoastră!
• Rugaţi-vă pentru familia dumneavoastră și pentru cei iubiţi ai dum-

neavoastră!
• Rugaţi-vă pentru membrii bisericii dumneavoastră!
• Rugaţi-vă pentru pastori și conducătorii bisericii!
• Rugaţi-vă pentru liderii din guvernul dumneavoastră!

Rugaţi-vă pentru Diviziunea noastră, pentru femeile de acolo și pentru 
coordonatoarele departamentelor Misiunea Femeii. 

• Diviziunea Africa Centrală și de Est
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• Diviziunea Euro-Asia 
• Diviziunea Inter-Americană 
• Diviziunea Inter-Europeană 
• Diviziunea Nord Americană 
• Diviziunea Asia-Pacificul de Nord 
• Diviziunea Sud Americană 
• Diviziunea Pacificul de Sud
• Diviziunea Africa de Sud-Oceanul Indian 
• Diviziunea Asia de Sud 
• Diviziunea Asia de Sud-Pacific 
• Diviziunea Trans-Europeană
• Diviziunea Africa Centrală și de Vest 

Seminar: Inima în care lui Dumnezeu Îi place să locuiască

Pe măsură ce ne rugăm pentru reînviorare și pregătire pentru cer, ce fel 
de inimă ar trebui să avem? Isaia 57:15 ne dă un răspuns: „Căci așa vorbește 
Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veșnică și al cărui Nume este sfânt: «Eu 
locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca 
să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.»” 

În cadrul atelierului de după-amiază, Melody ne îndreaptă ochii din nou 
către Scriptură pe măsură ce ne oferă o privire mai atentă la felul de inimă 
pe care ar trebui să o avem dacă dorim ca Dumnezeu să locuiască în ea cu 
plăcere. O inimă plină de umilinţă, o inimă zdrobită și o inimă plină de laudă 
la adresa lui Dumnezeu și care să-L slăvească pe Dumnezeu cu adevărat. 

Note de program 

Simţiţi-vă liber să traduceţi, să reeditaţi și să editaţi pachetul de resurse 
în conformitate cu nevoile bisericii dumneavoastră, inclusiv cea mai bună 
versiune biblică pe care o folosiţi dvs. Versetele biblice din acest buletin 
sunt citate din Biblia, sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament 
cu trimiteri, în traducerea Dumitru Cornilescu, Ediţie revizuită, în Editura 
Societăţii Biblice Interconfesionale din România, 2015. De asemenea, aveţi 
libertatea să adaptaţi pachetul de resurse în funcţie de nevoile zonei dvs. de 
influenţă. 
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Schiţa serviciului divin

Sugestii pentru ordinea serviciului divin

CHEMAREA LA ÎNCHINARE
„Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și evlavia, prin 

cunoașterea Celui care ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El 
ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceţi 
părtași firii dumnezeiești, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume 
prin pofte.” 2 Petru 1:3-4 

Imn de laudă: Doamne sfinte, Te mărim, Imnuri creștine, nr. 17
Text pentru daruri și colecta
Rugăciunea 
Povestirea copiilor: „Cum a învăţat micuţa Larisa să postească și să se 

roage”
Cor

Predică: „O viaţă curată într-o lume nelegiuită”

Imn: Doamne, ia Tu viaţa mea, Imnuri creștine, nr. 360
Cor 
Rugăciunea de încheiere
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Povestirea copiilor
(Povestirea copiilor a fost oferită de Adventist Mission)

Cum a învăţat micuţa Larisa să 
postească şi să se roage

Câţi dintre voi aţi sărit vreodată peste vreo masă? Câţi dintre voi aţi sărit 
peste două mese? Este greu să te abţii de la mâncare atunci când îţi este 
foame, nu-i așa? Câteodată, unii oameni sar peste o masă pentru a avea 
timp mai mult pentru rugăciune. Când ei fac lucrul acesta, noi spunem că 
„postesc”. 

Știaţi că Dumnezeu ne spune uneori că avem nevoie să postim, ceea ce 
înseamnă că nu vom mai mânca o masă sau să ne oprim dintr-o anumită 
activitate pentru puţină vreme, astfel încât să putem petrece mai mult timp 
în rugăciune cu privire la ceva foarte important. 

În această dimineaţă vă voi povesti despre o fetiţă pe nume Larisa, din 
Republica Cehă, care a învăţat să postească și să se roage. Tatăl și mama La-
risei posteau ori de câte ori ceva foarte important îi îngrijora. Dacă tata avea 
o problemă mare la serviciu în Praga, el și mama nu mâncau pe tot parcursul 
unei zile. În loc de mâncare, ei beau numai apă și se rugau lui Dumnezeu cu 
privire la problema de la muncă. Dacă bunicul întâmpina o problemă gravă, 
tata și mama nu mâncau niciun desert toată ziua. În loc de acesta, ei mâncau 
numai fructe și vegetale și se rugau lui Dumnezeu pentru bunicul.

Într-o seară, tatăl Larisei anunţă familia la altarul de seară că mătușa lor 
mult iubită dorește să divorţeze. El și mama au hotărât să postească fără 
să mănânce deloc în următoarea zi. Atunci Larisa, care avea 13 ani, a spus:

– Vreau să postesc și să mă rog și eu.
Tata a scuturat încet din cap.
– Eu și mama ţi-am spus de multe ori că tu ești prea mică să postești o zi 

întreagă fără să mănânci, a spus el. 
– Dar, tată, s-a rugat Larisa, am 13 ani. Nu am nici 9 și nici 5 ani ca ceilalţi 

fraţi ai mei. Chiar vreau să postesc și să mă rog și eu pentru mătușa.
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Tata și mama nu erau așa de siguri cu privire la această rugăminte, dar 
Larisa a continuat să-i roage. Mama i-a sugerat Larisei să nu mănânce deser-
tul și să mănânce doar fructe și vegetale. Dar Larisa a insistat că vrea să în-
cerce să nu mănânce toată ziua. Într-un final, tatăl și-a dat consimţământul, 
și Larisa s-a dus la culcare fericită. Urma sfârșitul de săptămână. 

Dimineaţa, când s-a trezit, și-a amintit că făcuse planul să nu mănânce 
nimic toată ziua și în loc de mâncare să bea apă din când în când, astfel încât 
mătușa ei să se răzgândească cu privire la divorţ. 

– Te rog, Doamne, salvează-i familia, pentru că știu că nimic nu este im-
posibil pentru Tine și știu că Tu o poţi ajuta, s-a rugat ea. S-a ridicat și imediat 
a băut un pahar cu apă. 

Familia s-a rugat împreună la altarul de dimineaţă pentru mătușa lor.
Apoi, când frăţiorii Larisei au alergat la bucătărie pentru micul dejun, ea 

s-a dus în dormitor și a închis ușa, astfel încât să nu-i vadă mâncând. A citit 
din Biblie mai mult și s-a rugat pentru mătușa ei ca să nu divorţeze. Auzin-
du-i pe fraţii ei că încă mâncau, și-a luat pensula și acuarelele și a pictat pe o 
foaie copaci verzi și înalţi și munţi mari și violeţi. 

După micul dejun, Larisa s-a jucat cu fraţii ei în sufragerie. Din timp în 
timp, ea se ruga încetișor pentru mătușa.

– Te rog, salvează-i familia, Doamne, pentru că știu că nimic nu este im-
posibil pentru Tine și știu că Tu o poţi ajuta, se ruga ea.

La ora prânzului, mama a întrebat-o cum se simte.
– Sunt bine, sunt bine, a spus Larisa. Pot să fac asta. Nu te îngrijora. 
După ce a băut un pahar cu apă, ea s-a întors în dormitor. Începuse să-i 

fie foame și nu voia să se simtă ispitită să-și întrerupă postul. În camera ei, a 
căutat informaţii despre Anglia pe internet. Îi plăcea totul despre Anglia și își 
dorea să o viziteze într-o bună zi. 

După masa de prânz, Larisa s-a jucat cu fraţii săi din nou, dar începea să 
îi fie foame. Nu era chiar simplu să postească, așa cum crezuse. 

– Mi-e foarte foame, dar nu voi renunţa, i-a spus Larisa tatălui ei. 
– Vei reuși, a încurajat-o tata.
Larisa s-a rugat încetișor pentru mătușa ei să nu divorţeze și L-a rugat pe 

Dumnezeu să o ajute să-și continue postul. Apoi și-a turnat un alt pahar cu 
apă. 

După o vreme, mama i-a sugerat Larisei să bea niște apă caldă. 
– Vei simţi că-ţi este frig atunci când nu mănânci, a spus mama. 
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Apa călduţă a încălzit-o pe Larisa și a încercat din răsputeri să nu se gân-
dească la mâncare. Și continua să se roage pentru mătușa. 

La masa de seară, Larisa s-a reîntors în cameră. Și-a împăturit câteva 
hăinuţe, și-a șters biroul de praf și și-a așezat lucrurile în ordine. La altarul 
de seară, familia s-a rugat din nou pentru mătușa și au vorbit despre acea zi. 

– Cum ţi s-a părut astăzi? a întrebat-o tata pe Larisa. 
– Sunt bucuroasă că sunt în viaţă, a spus Larisa. 
În dimineaţa următoare, la micul dejun, Larisa a mâncat cu poftă o salată 

de castraveţi, morcovi și salată verde. Niciodată nu mai mâncase ceva atât 
de bun. 

Câteva zile mai târziu, tata a anunţat familia la altar că mătușa s-a răz-
gândit. Nu mai voia deloc să divorţeze. Larisa a fost foarte fericită pentru că 
postise și Dumnezeu îi răspunsese la rugăciuni. 

Este ceva anume ce ai vrea ca Dumnezeu să rezolve în viaţa ta?
Poate ca și Larisa, ar trebui să-ţi faci timp să postești și să te rogi. 
Poate că nu vrei să nu mănânci toată ziua, dar știi că sunt multe alte 

modalităţi de a posti. 
Care sunt lucrurile de la care aţi putea să vă abţineţi timp de o zi, sau 

chiar și numai pentru câteva ore, pentru a vă ruga lui Dumnezeu să facă o 
minune? (Adună sugestii de la copii.)

Poate că te poţi abţine de la fursecuri, prăjituri, îngheţată sau alte deser-
turi și poţi mânca numai fructe și vegetale. 

Sau ai putea sta departe de internet și Facebook o zi întreagă. 
Sau ai putea hotărî să nu vezi niciun film pe parcursul unei zile. 
Adu-ţi aminte că, atunci când postim, nu facem lucrul acesta ca să 

câștigăm binecuvântările lui Dumnezeu. Așa cum spunea o persoană: „Ne 
abţinem de la tot ceea ce este lumesc, ca să ne putem bucura cu Isus.” 

Dacă îţi iei timp să postești, asigură-te că îţi iei timp și să te rogi și să 
petreci timp cu Isus. Dumnezeu aude totdeauna rugăciunile noastre atunci 
când ne rugăm. În mod special, Îi place foarte mult să-i audă pe copii rugân-
du-se.

—Sfârșit—
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PREDICĂ

O viaţă curată într-o  
lume nelegiuită

(Și chemarea de a ne lua crucea)
de Melody Mason

(Introducere S1  S2)

Introducere
În 1994, Rwanda a experimentat un genocid îngrozitor al cărui rezultat a 

fost peste un milion de morţi, dintre care 100 000 au fost membri ai Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea. 

În timpul conflictului, un trib căuta să extermine alt trib. Tribul atacat a 
alergat la biserici pentru siguranţă, gândindu-se că nu vor fi uciși în biseri-
că. Într-una dintre aceste biserici, s-a ascuns și un grup de adventiști. Ușile 
erau încuiate și toată lumea stătea grupată, rugându-se pentru siguranţă. 
Curând, gloata înarmată cu macete a spart ușile, omorându-i pe toţi cei pe 
care-i întâlneau, chiar și pe pastor. A fost un masacru oribil. Numai câţiva au 
scăpat.

Câteva zile mai târziu, după ce ucigașii au plecat, supravieţuitorii au venit 
să adune trupurile moarte și să le îngroape într-un mormânt comun. Când 
adunau trupurile, au găsit o femeie a cărei inimă mai bătea. S-au grăbit spre 
spital sperând să-i salveze viaţa. Lupta ei pentru viaţă a fost intensă, dar a 
supravieţuit. În următorii trei ani, ea a tot fost când externată, când interna-
tă în spital. Într-un final, a început să-și reconstruiască viaţa cea nouă. 

Fiind soţia unui pastor adventist de ziua a șaptea al cărei soţ murise în 
masacru, sora Maria a decis că moartea soţului ei nu a fost degeaba. S-a mai 
hotărât, de asemenea, că nu-și va trăi viaţa în amărăciune și ură, dimpotrivă, 
va oferi iertare acelora care au rănit-o atât de profund. 
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(S3) – Mărturia Mariei

Cum să practicăm iertarea
MĂRTURIA MARIEI
Maria1 a citit în Epistola către romani: „Dimpotrivă, dacă îi este foame 

vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei 
face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui” (Romani 12:20). 

Descoperind că unii dintre ucigași fuseseră capturaţi și se aflau încarceraţi 
într-o închisoare apropiată, sora Maria s-a dus să îi viziteze și să le ducă de 
mâncare. Cu trecerea timpului, ea a devenit figura „maternă” a acelei închi-
sori, care aducea, în mod regulat, hrană și pături deţinuţilor. De asemenea, 
ea a început și studii biblice cu ei. 

Într-o zi, în timp ce lucra cu prizonierii, un tânăr pe nume Rukundo a 
venit, s-a aruncat la picioarele ei și a început să i le sărute. „Doamnă, vă 
amintiţi de mine?”, a întrebat el. Sora Maria a început să respire din greu, 
pe măsură ce îi recunoștea faţa. Era omul care îi ucisese soţul. El încercase 
să o ucidă și pe ea, de asemenea. „Doamnă, mă veţi ierta?” a întrebat el cu 
ochii în lacrimi. 

Cu grijă, ea l-a ridicat pe tânăr de la podea și l-a îmbrăţișat. „Te-am iertat 
deja de multă vreme. M-am hotărât în inima mea că nu voi purta ură. Nu-mi 
voi pierde anii mei cu amărăciune sau ranchiună. Te-am iertat.”

Timp de șase luni, sora Maria a studiat Biblia cu Rukundo. Drept rezultat, 
Rukundo s-a hotărât să se boteze. În ziua botezului, a stat în faţa întregii 
închisori și și-a mărturisit păcatele. A fost frumos și mișcător. Maria a fost și 
ea acolo, ca să fie martoră. 

După câţiva ani, guvernul din Rwanda l-a iertat și l-a eliberat din închi-
soare. Totuși, familia lui Rukundo, inclusiv mama și tatăl lui, fuseseră uciși în 
acel genocid, iar el nu avea acum unde să se ducă. S-a îndreptat spre casa 
Mariei și a bătut la ușă. „Sunt singur și nu știu unde să mă duc. Ce ar trebui 
să fac?” a întrebat el. Ea a zâmbit. „Și eu sunt singură! Te voi adopta și vei fi 
ca fiul meu și Îl vom aștepta pe Isus să vină. Apoi, împreună, îi vom întâlni 
pe cei dragi ai noștri2.”

1. Maria nu este numele ei adevărat.

2. Bazat pe mărturia prezentată de Mark Finley pe site-ul https://youtu.be/8nA-
fIne_jUM. Numele au fost schimbate pentru a proteja identitatea. 
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(S4 – Citat)
În cartea Parabolele Domnului Hristos citim: „Ultimele raze ale luminii 

harului, ultima solie de har care trebuie să fie vestită lumii este o descoperi-
re a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava 
Sa. În propria lor viaţă și în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea 
ce a făcut Dumnezeu pentru ei.”3 Poate că acţiunile Mariei par a fi un exem-
plu de model extrem al dragostei lui Isus, totuși, cred că acesta este felul de 
creștinism pe care ne îndeamnă Dumnezeu să-l trăim. Este de necrezut! Este 
radical! Este supranatural! Și este omenește imposibil, cu excepţia persoa-
nei care este umplută de Duhul Sfânt. 

(S5 – Verset)
Versetul din dimineaţa aceasta este din 2 Petru 1:3-4. 
Să-l recitim: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viaţa și 

evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin 
care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă 
faceţi părtași firii dumnezeiești, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în 
lume prin pofte.”

Ce înseamnă să fim chemaţi prin slavă și putere? Eu cred că înseamnă 
să trăim o viaţă curată într-o lume nelegiuită. Înseamnă să arătăm modul în 
care ne trăim viaţa și ce a făcut dragostea lui Dumnezeu în inima noastră. 

(S6 – Slujirea lui Isus)
Modelul inversat de viețuire creștină 
Modelul de ucenicie al lui Isus
Descoperim din evanghelii că Isus a oferit ucenicilor Săi un model de 

ucenicie care nu seamănă cu cel pe care suntem încurajaţi să-l trăim în soci-
etate. Modelul Său este total diferit faţă de cel care urmează regulile lumești 
pentru succes. 

Iată câteva exemple: 
• Lumea spune: Dacă vrei să ai succes, luptă-te să fii întotdeauna primul. 
• Isus spune: În Împărăţia Mea, cei dintâi vor fi cei de pe urmă (vezi Matei 

20:16). 

3. Parabolele Domnului Hristos, p. 293 (format electronic, https://egwwritings-a.
akamaihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf)
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• Lumea spune: Ai grijă de tine și de nevoile tale.
• Isus spune: Ceea ce contează este să te îngrijești de nevoile altora (vezi 

Matei 20:28). 

• Lumea spune: Caută să îţi faci toate plăcerile și să trăiești viaţa din plin. 
• Isus spune: Este timpul să moară egoismul și plăcerile egoiste și să 

trăiești pentru binele altora (vezi Matei 16:24).

• Lumea spune: Fă binele astfel încât toţi să vadă și să poţi fi răsplătit.
• Isus spune: Dacă motivul nostru este acela de a ne expune în văzul tu-

turor, nu vom avea răsplată în ceruri. De fapt, El spune că ceea ce facem 
în ascuns și fără a urmări vreun câștig este ceea ce contează cu adevărat 
(vezi Matei 6:1,6). 

• Lumea spune să-ţi faci prieteni bogaţi și faimoși, astfel încât să fii în avantaj. 
• Isus spune: Învaţă ce înseamnă să slujești pe cel mai mic dintre aceștia, 

pentru că aceștia vor fi cei mai mari în Împărăţia Mea (vezi Matei 25:45). 

• Lumea spune: Strângeţi bogăţii acum, puneţi ca ţintă să strângi cât poţi 
de mult acum. 

• Dar Isus a spus: Bogăţiile pe care le strângeţi acum vor rugini și vor fi 
distruse. Singurele bogăţii care durează sunt acelea pe care le dai mai 
departe (vezi Matei 6:19-20).

Dacă ne gândim că aceste principii sunt dificile, următoarea poruncă 
este cu adevărat extremă. Adevăratul creștinism înseamnă să dai totul pen-
tru slava lui Dumnezeu. 

• Lumea spune: Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și iubește-ţi vecinul, 
dar urăște-ţi dușmanii. 

• Dar Isus spune: Iubește-ţi dușmanii. Dacă ești lovit peste un obraz, în-
toarce-l și pe celălalt (vezi Matei 5:38-44).

Să privim mai îndeaproape ceea ce scrie în Evanghelia după Luca: 
„Binecuvântaţi pe cei care vă blestemă și rugaţi-vă pentru cei ce se poar-

tă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă 
îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia și cămașa. Oricui îţi cere, dă-i; și 
celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. Ce voiţi să vă facă vouă oa-
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menii, face-ţi-le și voi la fel. Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se 
cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Dacă faceţi bine celor ce 
vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă daţi cu îm-
prumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? 
Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi întocmai. Voi însă 
iubiţi pe vrăjmașii voștri, faceţi bine și daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi 
ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci 
El este bun și cu cei nemulţumitori, și cu cei răi. Fiţi dar milostivi, cum și Tatăl 
vostru este milostiv” (Luca 6:28-36).

(S7 – Îmbrățișarea)
Imaginaţi-vă cât de curând ar putea fi terminată lucrarea și Isus ar veni 

ca să ne ia acasă, dacă am fi modelaţi de dragostea lui Isus în felul acesta. 
Isus spune: „Prin aceasta vor cunoaște toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). Totuși, noi nu trăim și iubim în 
mod natural în felul acesta. Și este greu să vorbim despre iubirea vrăjmașilor 
noștri la modul acesta, deoarece noi nu putem să-i iubim nici măcar pe pri-
etenii noștri sau pe membrii bisericii așa. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să 
locuiască în noi, pentru că despărţiţi de Hristos, nu putem face nimic. 

(S8 – Dragostea Însăși)
De obicei ne rugăm pentru mai multă pace și bucurie, dar ar trebui să 

ne rugăm pentru ca pacea și bucuria lui Dumnezeu să locuiască în noi, prin 
Duhul Său (Ioan 14:27; Ioan 5:11). Ne rugăm să fim mai iubitori, dar ar tre-
bui să ne rugăm ca Dragostea Însăși să rămână în noi (Ioan 15:10). Ne rugăm 
să devenim creștini mai buni, dar ar trebui să ne rugăm ca Hristos Însuși să 
locuiască în noi prin Duhul Sfânt, așa după cum dorește El (Efeseni 2:22).

(S9 – Mărturia lui Tom)

Întoarce și celălalt obraz
Mărturia lui Tom
Am să vă povestesc o altă întâmplare. Este vorba despre un om care se 

numea Tom4. 

4. Tom nu este numele real. 



177 martie 2020 – Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii 

Tom era un slujitor al Bibliei și slujea într-o regiune dificilă a lumii, în care 
prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu nu era întotdeauna ușoară și mulţi 
creștini erau persecutaţi pentru credinţa lor. 

Pe măsură ce povestea se derula, Tom și soţia lui au avut un accident cu 
motocicleta. Accidentul a avut loc în momentul în care ei opriseră la mar-
ginea șoselei și o altă motocicletă a venit cu viteză și i-a lovit. Din fericire, 
nimeni nu a fost rănit grav, însă ambele motociclete au fost avariate. Omul 
care i-a lovit a fost beat. El era șeful satului din apropiere.

Deși Tom nu avea mulţi bani, în loc să se mânie cu privire la accident, l-a 
întrebat pe șeful satului: „Cum putem rezolva această problemă?” „Trebuie 
să-mi repari motocicleta!” i-a răspuns acesta nepoliticos. 

Fără să se certe, Tom a plătit reparaţiile motocicletei. Dar nu s-a oprit 
aici. Mai mult, a mers în vizită la șef și a început să caute moduri de a-l ajuta 
pe el și familia lui, oferindu-se chiar să meargă și să-i are pământul. Tom a 
făcut atâtea lucruri drăguţe pentru șef și pentru familia lui, încât oamenii 
din sat n-au putut decât să ia act de toate acestea. „Șeful nostru este un om 
foarte nepoliticos!” i-a spus într-o zi cineva lui Tom. „De ce ești atât de ama-
bil cu el? Nimeni nu a reușit să fie prieten cu el vreodată!” „Pentru că îl iu-
besc pe Isus și vreau să împărtășesc dragostea Lui și altora”, a răspuns Tom. 

Curând după aceea, unii dintre săteni l-au rugat pe Tom, dacă ar putea, 
să-i înveţe mai multe despre Isus. Nu a trecut mult și Tom a început studii 
biblice cu o grupă de săteni, iar unii dintre ei au fost botezaţi. Miracolul con-
stă în faptul că acest sat era într-o zonă în care Tom încercase să intre și să 
prezinte Evanghelia. Însă eforturile lui fuseseră zadarnice. Acum, prin bună-
tatea arătată șefului satului, Dumnezeu a deschis o portiţă. 

Să ne gândim: dacă Tom ar fi reacţionat la momentul accidentului așa 
cum reacţionează toată lumea, nu ar fi putut niciodată să ajungă în acest 
sat pentru a-L prezenta pe Hristos. Vă puteţi imagina câte lucruri diferite ar 
putea fi în lumea noastră și chiar în biserica noastră astăzi, dacă am merge 
acel kilometru în plus și ne-am sluji unii altora cu o astfel de umilinţă fără 
egoism, chiar dacă ni s-ar fi greșit? 

(S10 – Citat)
În Divina vindecare citim: „Nu ne putem permite să ne tulburăm suflete-

le din pricina vreunui rău, real sau presupus, pe care ni-l va fi făcut cineva. 
Eul este vrăjmașul de care trebuie să ne temem cel mai mult… Nicio biruinţă 
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pe care o putem dobândi nu va fi atât de preţioasă ca aceea asupra eului. 
Nu ar trebui să ne simţim jigniţi cu ușurinţă. Trebuie să trăim nu pentru a ne 
păzi de jigniri sau pentru a ne păstra reputaţia, ci pentru a salva suflete.”5 

(S11 – Citat)
Amintiţi-vă că „Domnul poate face mai mult într-o oră decât putem face 

noi într-o viaţă întreagă și, când El vede că poporul Său este pe deplin consa-
crat, vă spun, o lucrare mare se va face în scurt timp, iar mesajul adevărului 
va fi dus în locurile întunecate ale pământului, unde nu a fost proclamat 
niciodată.”6

(S12– Copilașul)
O viață curată într-o lume nelegiuită7

Conform Scripturii, fiecare dintre noi a fost delegat, pus deoparte și îm-
puternicit pentru un scop sfânt, și anume, pentru a împărtăși dragostea lui 
Dumnezeu unei lumi muribunde. Ca să facem lucrul acesta, trebuie să fim 
umpluţi cu Duhul Sfânt și să trăim o viaţă, atât la interior, cât și la exteri-
or, curată, onorabilă, fiind conștienţi de chemarea sfântă. Nu contează cum 
suntem noi trataţi. Nu contează ce fel de influenţe ne înconjoară. Noi sun-
tem chemaţi să fim credincioși, „fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și 
stricat, în care străluciţi ca niște lumini în lume” (Filipeni 2:15). 

(S13 – Citat)
„Este spre slava lui Dumnezeu să acorde meritele, virtuţile Sale copiilor 

Săi,”8 scrie Ellen White.
Cum arată acest fel de viaţă curată? Ei bine, arată asemenea lui Isus! Isus 

era roada Duhului în persoană! 

5. Divina vindecare, p. 183 (format electronic, http://www.hae.ro/pdf/Ellen-White/10.
Divina-vindecare.pdf).
6. 5th Manuscript Releases, p. 347, (în orig.) (traducere liberă).
7. Titlul acestui mesaj a fost inspirat de Frank M. Hasel, autorul cărţii Longing for God.
8. Faptele apostolilor, p. 365, (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.net/
pdf/ro_FA(AA).pdf).
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Citim în Galateni 5:22-23 că „roada Duhului este dragostea, bucuria, pa-
cea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor”. 

Vedeţi? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci roadele Duhu-
lui Sfânt se vor vedea în noi. Nu numai una, ci toate roadele. Isus ne-a arătat 
prin exemplul Său cum să trăim și să iubim curat într-o lume nelegiuită. 

(S14 – Citat)
Ellen G. White scrie: „Viaţa Domnului Hristos a arătat ce poate face omul 

atunci când ajunge părtaș naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a pri-
mit de la Dumnezeu, putem primi și noi. Atunci să cerem, și vom primi. Cu 
credinţa stăruitoare a lui Iacov, cu insistenţa neșovăielnică a lui Ilie, să cerem 
pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit...”9

Aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră zilnică! Când Dumnezeu ne-a 
oferit atât de mult, de ce să ne mulţumim cu mai puţin? 

Amintiţi-vă că aceasta nu este o bătălie pentru o voinţă mai puternică 
sau pentru un control de sine mai mare. Este, de fapt, o bătălie a inimii. Cui 
i-am predat inima noastră? 

(S15 – Inima)
Din nefericire, lumea ne-a învăţat că viaţa noastră înseamnă alerga-

rea pentru satisfacerea eului personal. Lumea spune că tot ceea ce mă 
împlinește pe mine cel mai mult și mă face cel mai fericit este bun pentru 
mine. Dar, conform Scripturii, aceasta este o gândire periculoasă! 

Ceea ce doresc inimile noastre nu este întotdeauna drept sau corect. „Ini-
ma este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cu-
noască?” strigă Ieremia (17:9). Niciodată nu vom fi în siguranţă dacă ne vom 
uita la noi înșine și vom urma imboldul inimii noastre! Avem nevoie să ne 
rugăm continuu: „Doamne, ia-mi inima! Schimb-o Tu! Fă-mă asemenea Ție! 

(S16 – Crucea)
„Lupta împotriva eului personal este cea mai mare și cea mai grea din 

câte s-au văzut vreodată. Supunerea eului și renunţarea noastră totală pen-

9. Parabolele Domnului Hristos, p. 97, format electronic, https://egwwritings a. aka-
maihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf.
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tru Dumnezeu cer strădanii; dar înainte de a fi schimbaţi, înnoiţi în sfinţenie, 
noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu.”10

(S17 – Verset)
Chemarea de a ne lua crucea 
În Luca 9:23-24, Biblia ne spune: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, 

să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Fiindcă oricine va voi 
să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa pentru Mine o va 
mântui.” 

La prima vedere, această invitaţie de a ne lua crucea pare mai degrabă 
neatractivă. Totuși, contrar gândirii populare, realitatea dulce este că atunci 
când ne luăm crucea, de fapt eliberăm mâinile lui Dumnezeu pentru a putea 
îndepărta acele obstacole din viaţa noastră care ne împiedică în călătoria 
noastră spre ceruri. Astfel că, ceea ce lumea consideră ca fiind un sacrificiu 
dureros, pentru noi este cu adevărat o binecuvântare cerească. 

(S18 – Citat)
„Nu suntem niciodată chemaţi să facem cu adevărat un sacrificiu pen-

tru Dumnezeu. El ne cere să-I cedăm multe lucruri, dar, dacă facem așa, nu 
renunţăm decât la ceea ce ne stânjenește în calea noastră către cer. Chiar și 
când ni se cere să renunţăm la acele lucruri care în sine sunt bune, putem fi 
siguri că Dumnezeu ne pregătește un bine și mai mare.”11

Poate că te lupţi cu un păcat ascuns sau cu un obstacol spiritual în viaţa 
ta, asupra căruia nu poţi câștiga biruinţă. O persoană înţeleaptă a spus: 
„Cheia nu este cât de implicat ești în luptă, ci cât de mult te-ai predat lui 
Dumnezeu.” 

(S19 – Steagul alb)

10. Calea către Hristos, pp. 37–38, format electronic, https://egwwritings-a.akamai-
hd.net/pdf/ro_CH(SC).pdf.
11. Divina vindecare, p. 464 (http://ellenwhite.ro/wp-content/uploads/2016/pdf/
Divina%20vindecare.pdf).
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Să ne amintim că, pentru un credincios, fluturarea steagului alb al pre-
dării nu înseamnă: „Pierd această bătălie!” De fapt, înseamnă: „În sfârșit, 
victorie prin Isus!”12 

Când ne predăm lui Isus și luăm crucea Sa, se întâmplă ceva minunat. În 
loc să devină o povară, descoperim că „atunci când vom înălţa crucea aceas-
ta, de fapt ea ne înalţă pe noi.”13 Trebuie să-i predăm lui Isus această putere 
pe care credem că o avem și să-i permitem puterii Sale să ducă această po-
vară a crucii. Puterea noastră este lipsită de ajutor și zdrobită. În momentul 
în care Îi predăm această zdrobire Lui, El ne oferă biruinţă. 

(S20 – Citat)
„Atunci când te predai cu totul lui Dumnezeu, când cazi zdrobit la picioa-

rele lui Isus, vei fi răsplătit cu o victorie și o bucurie pe care nu ai mai avut-o 
niciodată înainte.”14 Ellen White zugrăvește un tablou: „Când cazi zdrobit la 
picioarele lui Isus…” Când cădem înaintea lui Isus, ce înseamnă zdrobirea? 

(S21 – Praful neprețuit)
Praful neprețuit
Zdrobirea este, cu adevărat, cel mai frumos dar și sacrificiu sfânt pe care 

putem să îl oferim lui Dumnezeu. Într-adevăr, este singurul sacrificiu pe ca-
re-l putem face. Biblia ne spune: „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un 
duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o inimă zdrobită și mâhnită.” 
(Psalmii 51:17). 

Însemnătatea cuvântului „zdrobit” din Psalmii 51:17 vine din cuvântul 
ebraic dâkâh, care înseamnă: a nărui, a fărâma în bucăţi, a rupe, a face praf, 
a distruge cu desăvârșire. Gândiţi-vă! Dacă aţi spart ceva, aţi putea să-l lipiţi 
la loc, dar nu puteţi lipi și praful. Și aceasta este ceea ce suntem noi în reali-
tate… vase din praf… sparte… zdrobite! 

12. Mulţumim lui Nancy Demoss Wolgemuth pentru această inspiraţie, de pe spatele 
copertei cărţii ei, Brokenness.
13. Mărturii, vol. 8, p. 48 (https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/ro_8M(8T).pdf).
14. Lucrătorii Evangheliei, p. 373 (în orig., traducere liberă).
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Ce privilegiu înalt! Ellen White scrie: „Prin mijlocirea lui Hristos, făptu-
rile limitate, din praf și ţărână, sunt primite în camera de audienţă a Celui 
Preaînalt.”15

Și dacă ne gândim mai bine, nu numai că avem intrare la Dumnezeu, dar 
ţărâna este ingredientul de bază pe care Dumnezeu îl folosește din nou și 
din nou, ca să aducă la îndeplinire minunile Sale extraordinare. 

La început, Dumnezeu a plantat pomi și plante în Grădina Edenului în 
ţărână și le-a făcut să crească și să producă fructe (Geneza 1:11). Dumnezeu 
a modelat bărbatul și femeia, coroana creaţiunii Sale din ţărână și le-a po-
runcit să fie roditori, să producă fructe (Geneza 2:7; 1:28). 

Să luăm o scurtă pauză. 
Recunoaștem faptul că toate roadele și munca noastră, cele mai bune 

lucrări ale noastre, în afară de suflarea de viaţă, de sângele lui Isus și de pu-
terea Duhului Sfânt, nu sunt nimic altceva decât ţărână? Și totuși, adesea noi 
suntem atât de aroganţi, încât ne mândrim cu ţărâna noastră? 

Din fericire, chiar și după blestemul păcatului asupra lumii, lui Isus I-a 
păsat de acest praf. S-a întors pe pământ să-Și continue lucrarea prin praful 
umanităţii (1 Samuel 2:8). În timp ce a folosit (ţărână) pentru a reda vederea 
orbului (Ioan 9:5-6), El folosește adesea și astăzi praful și zdrobirea vieţii 
pentru a ne reda vederea spirituală. El este foarte bun în a realiza acest 
amestec de apă și ţărână pentru a face lut. Și prin modelare în mâinile Ma-
estrului Olar, devenim tot ceea ce El Și-a dorit ca noi să fim (Ieremia 18:6).

(S22 – Citat)
După cum scria un autor odată: „Praful (ţărâna) nu semnifică neapărat 

sfârșitul. Praful este acela care trebuie să fie prezent pentru ca ceva nou (o 
nouă viaţă) să înceapă.”16

Da, praful poate deveni cu adevărat frumos dacă se află în mâinile unui 
Dumnezeu iubitor. Iar praful care s-a predat cu totul lui Dumnezeu este 
nepreţuit! De fapt, ni se spune: „De nimic nu se teme Satana mai mult decât 
de faptul că poporul lui Dumnezeu va îndepărta orice obstacol și va pregăti 
calea pentru ca Domnul să poată revărsa Duhul Sfânt asupra bisericii care 

15. Îndrumarea copilului, p. 350 (https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/ro_%C3%8 
EC(CG).pdf).
16. Lysa Terkeurst, It’s Not Supposed to Be This Way, p. 18 (în orig., trad. liberă).
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lâncezește... Ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va um-
ple fiecare suflet care este curăţit de orice întinare.”17 

Te-ai predat lui Isus? I-ai predat Lui eșecurile, păcatele și inima ta rănită și 
zdrobită? Numai dacă Îi predăm Lui totul, El poate face minuni cu acest praf. 

(S23 – Isus spune: Daţi-mi Mie praful vostru)
APEL
Astăzi, prieteni, Isus ridică înaintea noastră palmele Sale străpunse și 

spune: „Daţi-Mi Mie praful vostru.” Ce invitaţie minunată! Haideţi să-I ofe-
rim acest praf, praful unei inimi zdrobite și sincere, care are nevoie de Mân-
tuitorul și care Îi spune: „Da, Doamne! Îmi doresc o umblare cu Tine mai 
profundă. Vreau să fiu schimbat după chipul Tău, ca să-i pot iubi pe ceilalţi 
cu dragostea pe care am primit-o de la Tine. Vreau să fiu un creștin curat, 
așa cum m-ai chemat Tu să fiu. Dar tot ce îţi pot oferi eu este plin de defec-
te. Așa că îţi predau Ție eșecurile mele, durerea mea, inima mea zdrobită și 
lacrimile mele. Chiar și cele mai bune eforturi ale mele sunt praf, dar doresc 
să-ţi ofer Ție praful meu și să devin lut în mâinile Maestrului Olar. Te rog, 
Doamne, să iei loc pe tronul inimii mele. Ajut-mă să împlinesc tot ceea ce 
îmi spui, prin puterea Ta. 

Dacă aceasta este și dorinţa dumneavoastră astăzi, aţi vrea să vă ridicaţi, 
ca să putem încheia cu rugăciune? 

                                    —Încheierea predicii—

Anunț:
Vă invit după-amiază la seminarul: „Inima în care lui Dumnezeu Îi place 

să locuiască.” 

17. Evenimentele ultimelor zile, p. 135, https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/ro_
EUZ(LDE).pdf.
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Programul Școlii de Sabat
Să deschidem tezaurul cerului pentru putere
(Douăsprezece chei biblice pentru mijlocire)
de Melody Mason

Sugestie de program

Imn deschidere: „Tot mai aproape”, Imnuri creștine, nr. 347
Rugăciune deschidere
Cuvânt de bun venit
Introducere
Punct muzical
Citire verset: Iacov 5:16
„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 

vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” 

Program: „Să deschidem tezaurul cerului pentru putere”
Mărturia unei rugăciuni la care s-a primit răspuns: opţional 
Imn închidere: „Ploaia târzie promisă”, Imnuri creștine, nr. 531
Rugăciune încheiere

Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii
În 1990, Departamentul Misiunea Femeii de la Conferinţa Generală a in-

stituit Ziua Internaţională de Rugăciune a Femeii. Aceasta este o zi specială 
care are loc în primul Sabat din luna martie și, în această ocazie, femeile din 
lumea întreagă se unesc în rugăciune. 

Programul Școlii de Sabat
Programul se poate scurta sau prelungi cu experiențe prezentate, după 

cum este nevoie.
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Să deschidem tezaurul cerului 
pentru putere

(Douăsprezece chei biblice pentru mijlocire)
de Melody Mason

Ai simţit vreodată că te rogi și te rogi și te rogi, și totuși nu primești niciun 
răspuns? De fapt, cu cât te rogi mai mult, cu atât se înrăutăţesc lucrurile? 
(Prezintă o experienţă personală sau o ilustraţie.) 

Oricât de mult ne iubește Dumnezeu și vrea să ne răspundă la rugăciuni, 
mai presus de tot ceea ce cerem și gândim sunt câteva condiţii pe care tre-
buie să le îndeplinim, ca să putem primi binecuvântarea Sa deplină.

În cartea Parabolele Domnului Hristos, citim: „Sunt condiţii în calea îm-
plinirii făgăduinţelor lui Dumnezeu, iar rugăciunea nu poate lua niciodată 
locul datoriei… Aceia care își prezintă cererile lui Dumnezeu, cerând împli-
nirea făgăduinţelor Lui, în timp ce ei nu îndeplinesc condiţiile, Îl insultă pe 
Iehova. Ei aduc numele lui Hristos ca o autoritate, o garanţie a îndeplini-
rii făgăduinţelor, în timp ce nu fac acele lucruri care ar fi o manifestare a 
credinţei în Hristos și a iubirii faţă de El.18

Care sunt condiţiile lui Dumnezeu? „El ne spune clar că lucrurile pe care le 
cerem trebuie să fie în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ce-
rem lucrurile pe care ni le-a făgăduit și tot ce primim trebuie să fie folosit pen-
tru a împlini voia Sa. Când sunt împlinite condiţiile, făgăduinţa este sigură.”19

Când citim Biblia, găsim acolo un model adevărat. Dumnezeu îi dorește pe 
oameni. Dumnezeu dorește slava numelui Său. Dumnezeu dorește stabilirea 
și ridicarea Împărăţiei Sale. El este dragoste. Acestea sunt exprimări ale voinţei 
Sale. Atunci când ne rugăm conform voinţei și slavei Sale, ca Împărăţia Sa să 
vină, ne putem ruga cu încredere, cu îndrăzneală, chiar dacă întâmpinăm lu-
cruri imposibile, după cum ne încurajează și Ioan: „Îndrăzneala pe care o avem 
la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14).

18. Parabolele Domnului Hristos, p. 92, format electronic, https://egwwritingsa.
akamaihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf.  
19. Rugăciunea, p. 101, format electronic, https://dumbravarosie.files.wordpress.com/ 
2011/08/rugaciunea-ellen-g-white.pdf. 
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Cheia pentru a deschide tezaurului cerului
Modul în care ne rugăm este cheia cu care deschidem cămara cerului. 
Iată douăsprezece moduri în care rugăciunile noastre ar trebui să fie ex-

primate. Rugaţi-vă pentru o nevoie autentică, rugaţi-vă cu o inimă sinceră, 
conform voinţei lui Dumnezeu, rugaţi-vă inspiraţi de Duhul Sfânt, rugaţi-vă 
cu credinţă, rugaţi-vă cu un spirit de ascultare și pocăinţă, rugaţi-vă cu un 
spirit de iertare, rugaţi-vă cu reverenţă, rugaţi-vă cu un spirit de slujire sin-
ceră, rugaţi-vă cu generozitate pentru a-L cunoaște pe Dătător și rugaţi-vă cu 
consecvenţă. Haideţi să analizăm cele douăsprezece chei pe rând.

CHEIA 1: DINTR-O NEVOIE AUTENTICĂ 
Rugăciunea noastră trebuie să pornească dintr-o nevoie autentică, sin-

ceră. Recunoaștem nevoia noastră de Dumnezeu și ajutorul pe care numai 
El îl poate oferi? Sunt câteva condiţii pe care, dacă le îndeplinim, ne pu-
tem aștepta ca Dumnezeu să audă și să răspundă rugăciunilor noastre. Una 
dintre acestea este să simţim nevoia după ajutorul lui Dumnezeu. El ne-a 
promis: „Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul 
uscat…” (Isaia 44:3). Cei care flămânzesc și însetează după neprihănire, care 
doresc fierbinte împăcarea cu Dumnezeu, pot fi siguri că vor fi săturaţi.20 

Dumnezeu nu-și pierde timpul încercând să umple oameni care sunt 
deja plini de ei înșiși. El caută vase goale. 

CHEIA 2: CU SINCERITATE

Trebuie să fim sinceri în rugăciunile noastre. Ellen White declară: „Orice 
rugăciune sinceră se aude în cer. Poate că nu este exprimată curgător, dar, 
dacă inima este în ea, ruga se va înălţa spre Sanctuarul în care slujește Hristos 
și El o va înfăţișa Tatălui fără niciun cuvânt stângaci, bâlbâit, ci înfrumuseţată 
și plăcută prin parfumul propriei desăvârșiri.”21

Fără niciun cuvânt bâlbâit! Nu este minunat?

20. Rugăciunea, p. 97 (format electronic, https://dumbravarosie.files.wordpress.
com/2011/08/rugaciunea-ellen-g-white.pdf).
21. Hristos, Lumina lumii, p. 574 (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.
net/pdf/ro_HLL(DA).pdf).
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CHEIA 3: DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU 

Noi trebuie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. „Cum știu care este 
voia lui Dumnezeu?” ne întrebăm. Ca să înţelegem cu adevărat voia lui 
Dumnezeu, avem nevoie să înţelegem Cuvântul Său. Dacă vom ști Cuvântul, 
vom avea o imagine mai clară a voinţei Sale. Orice lucru care se potrivește 
cu natura Sa este în acord cu voinţa Sa. Nu avem nevoie să ne întrebăm 
dacă Dumnezeu vrea să ne elibereze de păcat, să ne dea biruinţă asupra 
vrăjmașilor, să ne dea pacea deplină, bucurie din abundenţă, putere pentru 
slujire, căsătorii sănătoase și roade pentru Împărăţia Sa. Acestea sunt lucruri 
foarte clare în Scriptură și pe care El le oferă cu plăcere.22

Când știm că rugăciunile noastre se potrivesc cu misiunea Împărăţiei 
din Scripturi, atunci ne putem ruga cu îndrăzneală. Dacă nu suntem siguri 
care este voia lui Dumnezeu, atunci ne putem ruga cu îndrăzneală pentru 
înţelepciune, pe baza versetului din Iacov 1:5. 

CHEIA 4: PRIN INSPIRAȚIA DUHULUI SFÂNT

Trebuie să ne rugăm prin inspiraţia Duhului Sfânt. Câteodată, agenda 
noastră de rugăciune nu este și agenda de rugăciune a lui Dumnezeu. Pe 
măsură ce ne rugăm, în loc să înșirăm lista cu dorinţele noastre, mai bine 
să începem prin a-L întreba pe Dumnezeu pentru ce dorește ca noi să ne 
rugăm, pe măsură ce pătrundem mai adânc în Cuvântul Său. 

Domnul ne îndeamnă: „Cheamă-Mă și-ţi voi răspunde și îţi voi vesti lu-
cruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști” (Ieremia 33:3).

Ellen White ne spune: „Dacă ne apropiem de Dumnezeu, El Se va apropia 
de noi, iar slava Lui va merge înaintea noastră. El va formula cererile noastre, 
învăţându-ne să cerem exact acele lucruri pe care El le dorește pentru noi.”23 

CHEIA 5: CU CREDINȚĂ 

Noi trebuie să ne rugăm cu credinţă. Îl primim pe Dumnezeu prin credinţă, 
prin Cuvântul Său? Iacov 1:6 ne îndeamnă: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără 

22. Leslie Ludy, Wrestling Prayer, p. 179 (în orig., trad. liberă).
23. General Conference Bulletin, April 2, 1903, art. A, par. 6, “How to Receive God’s 
Blessing” (în orig., trad. liberă).
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să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, 
tulburat și împins de vânt încoace și încolo.” 

În Calea către Hristos citim: „Rugăciunea este cheia în mâna credinţei 
care deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate resursele inepui-
zabile ale Celui Atotputernic.”24

CHEIA 6: ÎN ASCULTARE ȘI POCĂINȚĂ 

Noi trebuie să ne rugăm pentru un stil de viaţă plin de ascultare și 
pocăinţă. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce Îl rugăm pe Dumnezeu să ne 
răspundă la rugăciuni, căutăm în același timp să ascultăm de El din toată 
inima noastră și să dăm deoparte orice păcat cunoscut, nu pentru că ascul-
tarea noastră ne face demni de binecuvântările Sale, ci pentru că ascultarea 
este dovada dragostei noastre.

Psalmistul scrie în Psalmii 66:18: „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în 
inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” De aceea ni se reamintește: „Însă 
noi nu putem cere împlinirea făgăduinţelor Sale decât atunci când trăim în 
ascultare de Cuvântul Său.”25 

Când Saul a fost chemat să fie primul rege al lui Israel, el a avut o ati-
tudine umilă, deschisă spre învăţare. El era maleabil și ușor de modelat ca 
slujitor al lui Dumnezeu și făcea tot ceea ce Dumnezeu îi spunea să facă. 
Drept rezultat, Dumnezeu l-a binecuvântat. Totuși, pe măsură ce câștigă po-
pularitate și experienţă, mândria sa crește. El începe să ia decizii proprii și să 
facă lucrurile în felul său.

Când este rugat să îi distrugă pe amaleciţi, Saul este selectiv în ascultarea 
sa. El alege să-i ucidă pe unii, iar pe alţii să-i lase în viaţă, justificându-se cu 
scuze pe motive evlavioase. Următorul lucru pe care îl auzim despre Saul 
este atunci când el are nevoie de sfatul lui Dumnezeu cu privire la o bătălie 
cu filistenii. Dar Dumnezeu oprise deja răspunsul la rugăciunile lui Saul din 
pricina neascultării și a scuzelor lui. Neavând unde să mai meargă, Saul mer-
ge la o vrăjitoare. Din nefericire, filistenii câștigă bătălia împotriva lui Israel. 
Nu numai că-și pierde împărăţia și viaţa, Saul își pierde și sufletul (vezi 1 
Samuel 28:15-28; 31:1-13).

24. Calea către Hristos, p. 67 (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.net/
pdf/ro_CH(SC).pdf).
25. Divina vindecare, p. 212 (format electronic, http://ellenwhite.ro/wp-content/
uploads/2016/pdf/Divina%20vindecare.pdf).
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Rugăciunea nu are niciun rost dacă viaţa nu se potrivește cu rugăciunea. 
Ellen White ne avertizează: „Noi trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile 
noastre.”26 

Nu e de mirare că vedem așa de puţină putere în rugăciune în ziua de 
azi! Am încercat să trăim la standard dublu. Am încercat să trăim în păcat și 
să-l avem și pe Dumnezeu. Trebuie să strigăm la Dumnezeu să ne schimbe 
inimile și să ne salveze! 

CHEIA 7: CU IERTARE

Noi trebuie să ne rugăm pentru o inimă iertătoare. Isus ne sfătuiește: „Și, 
când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pen-
tru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre”(Marcu 
11:25). Dar nu se oprește aici. Isus spunea în Predica de pe Muntele Fericiri-
lor: „Așa că, dacă îţi aduci darul la altar și acolo îţi aduci aminte că fratele tău 
are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de 
împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul”(Matei 5,23-24).

Inspiraţia ne prezintă mai departe: „Când venim să cerem mila și bine-
cuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să avem un spirit iubitor și iertător în ini-
mile noastre… Dacă dorim ca rugăciunile noastre să fie ascultate, atunci noi 
trebuie să iertăm pe alţii în același fel și în aceeași măsură în care sperăm să 
fim și noi iertaţi.”27 

CHEIA 8: CU ONOARE 

Noi trebuie să ne rugăm să avem un stil de viaţă care să onoreze fami-
liile noastre. În 1 Petru 3:7 se spune: „Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi, la rândul 
vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas 
mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie 
împiedicate rugăciunile voastre.”

Nu este minunat că, după modul în care îi iubim (sau nu îi iubim) pe 
membrii familiei noastre, pot fi împiedicate (sau nu) rugăciunile noastre? 

26. Îndrumarea copilului, p. 372 (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.
net/pdf/ro_%C3%8EC(CG).pdf).
27. Calea către Hristos, p. 69, (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.net/
pdf/ro_CH(SC).pdf).
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CHEIA 9: DIN SLUJIRE

Noi trebuie să ne rugăm pentru un stil de viaţă bazat pe slujire. Știaţi că, 
în funcţie de cum ne manifestăm ca „slujitori” ai resurselor lui Dumnezeu, 
ne sunt afectate rugăciunile? 

„Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită 
parte din tot ceea ce avem noi. Acesta este planul Său pentru susţinerea 
lucrării de predicare a Evangheliei. Și întorcând lui Dumnezeu această parte, 
noi arătăm prin aceasta preţuirea noastră pentru darurile Lui. Dacă reţinem 
și nu-I dăm ceea ce este al Său, cum mai putem noi oare cere binecuvântă-
rile Sale?... Cum mai putem avea pretenţia ca El să ne încredinţeze lucrurile 
cerești? S-ar putea ca tocmai aici să fie secretul faptului că la multe rugă-
ciuni nu primim răspuns.”28

Domnul trimite mesajul acesta prin Maleahi: „Se cade să înșele un om 
pe Dumnezeu cum Mă înșelaţi voi? Dar voi întrebaţi: «Cu ce Te-am înșelat?» 
Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi 
să Mă înșelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa visteriei toate 
zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice 
Domnul oștirilor, și veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor 
și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare” (Maleahi 3:8-10). 

CHEIA 10: CU GENEROZITATE

Noi trebuie să ne rugăm să fim plini de generozitate faţă de cei în nevo-
ie. A fi slujitori buni înseamnă mai mult decât a da zecimea. Înseamnă să 
ajungem și la cei care sunt în nevoie. „Deci cine știe să facă bine și nu face 
săvârșește un păcat!” (Iacov 4:17)

Aici descoperim un alt principiu de bază pentru a primi răspuns la rugă-
ciune. Noi suntem avertizaţi că „cine își astupă urechea la strigătul săracului, 
nici el nu va căpăta răspuns când va striga” (Proverbele 21:13).

CHEIA 11: SĂ CUNOȘTI DĂTĂTORUL

Noi trebuie să ne rugăm să-L cunoaștem pe Dătător. Isus Însuși Se roagă 
Tatălui: „Și viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dum-
nezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). 
28. Parabolele Domnului Hristos, p. 93 (format electronic, https://egwwritingsa.
akamaihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf).
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Singurul nostru obiect și scop în rugăciune ar trebui să fie acela de a-L 
cunoaște pe Dătător. Dumnezeu nu este un magician în cer, așteptând doar 
să ne îndeplinească lista noastră zilnică de cumpărături și să reverse binecu-
vântări peste noi. El caută dragostea, devoţiunea și închinarea noastră. Iată 
de ce Psalmii 37:4 proclamă: „Domnul să-ţi fie desfătarea și El îţi va da tot 
ce-ţi dorește inima.” 

CHEIA 12: CU PERSEVERENȚĂ

În cele din urmă, dacă urmează să primim răspunsuri la rugăciune, tre-
buie să ne rugăm consecvent și perseverent. Nu ne putem opri atunci când 
obosim sau când rugăciunile par fără speranţă, ci trebuie să ne rugăm până 
când înţelegem răspunsul. Inspiraţia ne răspunde: „Stăruinţa în rugăciune 
este o condiţie a ascultării ei.”29 

Acesta este motivul pentru care Isus ne-a învăţat „…să cerem, să căutăm, 
să batem (la ușă)” (Matei 7:7) și să continuăm să batem! Acesta este motivul 
pentru care văduva a fost răsplătită în rugăciunile ei cu privire la judecătorul 
nedrept din Luca 18. Ea a continuat să bată la ușă și a perseverat, acesta 
fiind felul de răbdare pe care Dumnezeu îl caută la noi, poporul care nu va 
renunţa, ci care va continua să bată la ușă! 

Ellen White a scris înţelept: „Nu există nicidecum primejdia ca Dom-
nul Dumnezeu să nu ia seama la rugăciunile poporului Său. Există însă pri-
mejdia ca, în ispite și încercări, ei să se descurajeze și să nu mai stăruie în 
rugăciune.”30

Dumnezeu nu încearcă să ne facă rugăciunea dificilă sau complicată. El 
caută doar oameni care sunt disperaţi să-L găsească și, când Îl vor găsi, Îl vor 
urma în toate căile Lui. (Împărtășește o experienţă cu o rugăciune personală 
la care ai primit răspuns.)

Să ne rugăm astăzi pentru o consacrare mai profundă a inimilor. Să ce-
rem acea ploaie de binecuvântări pe care Dumnezeu abia așteaptă să o re-
verse asupra acelora care Îl cred pe cuvânt! Să ne plecăm pe genunchi și să 
ne rugăm fierbinte! 

—Sfârșitul programului Școlii de Sabat—

29. Calea către Hristos, p. 69, format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.net/
pdf/ro_CH(SC).pdf.
30. Parabolele Domnului Hristos, p. 118, (format electronic, https://egwwritingsa.
akamaihd.net/pdf/ro_PDH(COL).pdf).
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Seminar

Inima în care lui Dumnezeu  
Îi place să locuiască

(Frumuseţea zdrobirii și a umilinţei)
de Melody Mason

Sugestie de program

Citirea Scripturii 
Isaia 57:15: „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veșnică 

și al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, dar 
sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbă-
tez inimile zdrobite.»” 

Imn deschidere: „Spre Cel din slăvi”, Imnuri creștine, nr. 34
Rugăciune
Punct muzical (opţional)

Prezentare: Inima în care lui Dumnezeu Îi place să locuiască

Scurtă sesiune de rugăciune: rugăciune la subiect după citirea materialu-
lui „Frumuseţea umilinţei”

Încheiere și concluzie
Imn încheiere: „Doamne, ia Tu viaţa mea”, nr. 360 din Imnuri creștine
Rugăciune
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(Introducere S1  S2)
Te-ai gândit vreodată în ce fel de inimă Îi place lui Dumnezeu să locuiască? 
Biblia ne spune: „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este 

veșnică și al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, 
dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îm-
bărbătez inimile zdrobite»”(Isaia 57:15).

Când privim în Scriptură, găsim tot timpul referinţe la faptul că lui Dum-
nezeu Îi place să locuiască împreună cu cei care au o inimă zdrobită și umilă. 
Este așa din cauză că lui Dumnezeu Îi place să ne vadă plângând? Nu! Este 
din pricina faptului că cei care sunt zdrobiţi și smeriţi cu inima au nevoie de 
Isus și nu sunt prea mândri ca să poată să înveţe de la Mântuitorul. Din nefe-
ricire, oamenii mândri nu se apropie prea ușor de Dumnezeu…

 (S3)
După cum a spus un pastor: „Mândria nu ascultă, ea deja știe totul.”

 (S4)
Altul scrie: „Mândria este singura boală care îi îmbolnăvește pe toţi, cu 

excepţia celui care o are deja!” 

(S5)
Un altul spune: „Mândria este monoxidul de carbon al păcatului. Te uci-

de încet, dar sigur, fără ca să-ţi dai seama.”31 

(S6)
Sunt convinsă că ne putem raporta la aceste declaraţii despre mândrie și 

poate că ne și gândim la cineva din viaţa noastră care am dori să audă aceste 
mesaje chiar acum. Dar acest seminar nu este despre altcineva, acest semi-
nar este despre mine și dumneavoastră! Trebuie să ne punem întrebarea: 
„Se găsește mândrie în inima mea astfel încât să fie reţinute binecuvântările 
lui Dumnezeu?” 

(S7, 8, 9 – Citat lung)
Următorul pasaj din cartea Calea către Hristos așază lucrurile într-o per-

spectivă reală și ne ajută să înţelegem mai clar de ce acest lucru este impor-
tant în viaţa credinciosului:
31. Tim Keller, citat de pe social media.
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 „…dar oricât de neînsemnat ar părea în ochii oamenilor un păcat sau 
altul, niciun păcat nu este mic înaintea lui Dumnezeu. Judecata omului este 
părtinitoare, nedesăvârșită, dar Dumnezeu apreciază toate lucrurile așa 
cum sunt în realitate. De pildă, un beţiv este dispreţuit și i se spune că păca-
tul său îl va exclude din Împărăţia cerurilor, în timp ce mândria, egoismul și 
lăcomia rămân, prea adesea, nemustrate. 

Totuși, aceste păcate sunt în mod deosebit ofensatoare pentru Dumne-
zeu, pentru că sunt contrare bunătăţii caracterului Său, acelei iubiri nee-
goiste care formează atmosfera lumilor necăzute în păcat. Cel care cade în 
unele păcate grele poate ajunge să aibă un simţământ de rușine, să-și vadă 
nimicnicia și să simtă nevoia după harul lui Hristos, dar mândria nu simte 
această nevoie și, în acest fel, ea închide inima în faţa Domnului Hristos și a 
binecuvântărilor nespus de mari pe care El a venit să ni le dea.”32

(S10 - Citat)
Vă amintiţi despre ce am vorbit în această dimineaţă? „Singura noastră 

cerere către harul lui Dumnezeu vine din nevoia noastră cea mare.”33 Deci, 
dacă în umilinţă ne recunoaștem nevoia noastră, atunci avem speranţă! 

(S11 – Femeia în deșert)
Vă amintiţi? Dacă vă simţiţi un pic copleșită, dacă simţiţi că trăiţi într-un 

pustiu spiritual plin de praf și nu știţi cum să ieșiţi din el, atunci vă aflaţi exact 
în locul în care Dumnezeu poate să lucreze! Lui Dumnezeu Îi place să lucreze 
cu oase uscate. Și Îi place să lucreze și cu praf.

Isus ne spune: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe 
cei păcătoși” (Luca 5:32). Dacă recunoaștem că suntem păcătoși, atunci pu-
tem fi încurajaţi pentru că suntem calificaţi pentru darul mântuirii. 

Înapoi la smerenie! Dacă Dumnezeu ne cheamă să cultivăm niște inimi 
zdrobite, cum arată acestea în viaţa zilnică?

(S12 – Acoperișul jos)
În cartea Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, autorul Nor-

man Grubb scrie următoarele: „Toate relaţiile creștine sunt cu dublu sens 

32. Calea către Hristos, p. 20 (format electronic, https://egwwritings-a.akamaihd.net/
pdf/ro_CH(SC).pdf).
33. Divina vindecare, p. 145 (format electronic, http://ellenwhite.ro/wp-content/
uploads/2016/pdf/Divina%20vindecare.pdf).
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și nu cu sens unic. Ele sunt atât orizontale, cât și verticale… Nu putem, de 
exemplu, să spunem că am devenit neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu prin 
credinţa în Hristos, și totuși să continuăm să fim nelegiuiţi printre oameni.”34 

Să spunem în felul următor. Îl putem asemăna pe om cu o casă. Aceasta 
are pereţi și acoperiș. Tot așa, omul, în starea sa de cădere, are un acoperiș 
deasupra păcatelor sale, care se interpune între el și Dumnezeu; mai are și 
pereţi ridicaţi între el și vecinul său. Dar, în momentul mântuirii, când omul 
se zdrobește la Cruce, cade nu numai acoperișul prin credinţa în Hristos, ci și 
pereţii dispar, iar adevărata condiţie a omului, ca păcătos mântuit prin har, 
este mărturisită înaintea tuturor oamenilor. 

Din nefericire, necazurile încep din nou imediat după convertire și iată 
obstacolul care împiedică această reînviorare continuă. Reînviorarea con-
tinuă înseamnă zdrobire continuă; dar zdrobirea are două sensuri și acest 
lucru înseamnă că pereţii trebuie ţinuţi la pământ, la fel ca acoperișul. Dar 
cel mai înrădăcinat și subtil păcat al omului este păcatul mândriei. 

Deși ne dăm seama greu de lucrul acesta, în timp ce suntem grijulii să 
păstrăm jos acoperișul dintre noi și Dumnezeu prin pocăinţă și credinţă, cu-
rând începem să lăsăm aceste ziduri ale respectabilităţii să crească din nou 
între noi și ceilalţi fraţi. Nu ne deranjează că fraţii cunosc succesul pe care 
îl avem în viaţa de credinţă. Dacă câștigăm un suflet, dacă conducem o cla-
să, dacă ni se răspunde la o rugăciune, dacă primim idei bune inspirate de 
Scriptură, nu ne deranjează dacă ei aud despre lucrurile acestea, deoarece 
câștigăm credit înaintea lor…

Dar dacă Dumnezeu trebuie să lucreze cu noi în ce privește lipsa de răb-
dare pe care o arătăm în casa noastră, sau în privinţa lipsei de corectitudine 
în afacerile (lucrurile) pe care le desfășurăm, sau legat de răceala pe care o 
arătăm celorlalţi sau a oricărui alt păcat, nu reușim să dăm mărturie ușor în 
faţa fraţilor despre credincioșia și harul lui Dumnezeu atunci când eșuăm în 
astfel de situaţii. De ce nu reușim? Din pricina mândriei… Acesta este moti-
vul, faptul că noi iubim în aceeași măsură lauda oamenilor la fel ca și pe cea 
a lui Dumnezeu. Iar Scriptura ne amintește lucrul acesta și ne îndeamnă să 
oprim valul de mărturisire înaintea oamenilor (Ioan 12:42-43).35

34. Norman Grubb, Continuous Revival: The Secret to Victorious Living, pp. 18, 19 (în 
orig., trad. liberă).
35. Idem, pp. 20–22 (în orig., trad. liberă).
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(S13 – Citat)
Andrew Murray scrie în cartea sa Humility and Absolute Surrender: „Este 

ușor să ne gândim că ne smerim înaintea lui Dumnezeu, dar umilinţa înain-
tea oamenilor va fi singura dovadă suficientă care va arăta că umilinţa noas-
tră înaintea lui Dumnezeu este adevărată.”

(S14-15 – Citat)
Ellen White scrie: „Fie ca spiritul cel mândru să se plece în umilinţă. Fie 

ca inima de piatră să se sfărâme. Nu te mai compătimi și lamenta, nu mai 
înălţa eul. Privește, privește la El, la Acela pe care păcatele noastre L-au 
străpuns. Privește cum coboară pas cu pas pe cărarea umilinţei pentru a ne 
înălţa; El S-a umilit până la limita de unde nu Se mai putea coborî și toate 
acestea pentru mântuirea noastră, care eram căzuţi în păcat. De ce să fim 
atunci așa de indiferenţi, așa de reci, așa de formaliști, așa de mândri, așa 
de mulţumiţi de noi? Cine dintre noi urmează cu credincioșie Modelul? Cine 
dintre noi a început și a continuat lupta împotriva mândriei? Cine dintre noi, 
cu toată seriozitatea, a ajuns să se lupte cu egoismul până când acesta nu se 
mai găsește în inimă și nu se mai dă pe faţă în viaţă?”36

Am să vă povestesc o întâmplare.

(S16 – Mărturia lui Corrie Ten Boom) 
O inimă smerită
MĂRTURIA LUI CORRIE TEN BOOM37

Poate că aţi auzit de Corrie Ten Boom, cea care împreună cu familia ei 
a ajutat la salvarea vieţilor a peste 800 de evrei în timpul Holocaustului din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ca rezultat al lucrării ilegale a fa-
miliei ei în Olanda, întreaga familie a fost arestată și trimisă la Ravensbruck, 
unul dintre cele mai dure lagăre de concentrare din toată Germania. Mii de 
oameni au murit acolo. 

La momentul când Corrie a fost eliberată, în mod miraculos, din lagărul 
de concentrare, în decembrie 1944, toată familia ei murise în închisoare. 

36. Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, p. 21(https://egwwritings-a.akamaihd.net/pdf/
ro_5M(5T).pdf).
37. Acesta este numele adevărat al lui Corrie Ten Boom și poza ei. 
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Totuși, în loc să își plângă amărăciunea, Corrie a continuat să-și petreacă anii 
rămași călătorind prin lume, împărtășind dragostea lui Hristos. 

Corrie a fost cunoscută și iubită pentru compasiunea ei și pentru spiritul 
ei dulce, plin de har și umilinţă. Și mulţi au fost aduși la Isus prin mărturia ei. 
Totuși, ea a fost foarte umană, la fel ca tine și ca mine. 

Odată, în timp ce călătorea, Corrie ne-a povestit cum se străduia să trea-
că printr-o serie de întâlniri lungi de seară în Cuba. Tocmai ce vorbise despre 
dragostea lui Dumnezeu și aștepta pe platformă, în timp ce alţi doi bărbaţi își 
expuneau prezentările lungi. Era foarte cald și umed și se făcuse târziu. Cor-
rie era obosită și răbdarea ei ajunsese la capăt atunci când ultimul vorbitor a 
început să facă un apel lung. „Cu siguranţă, nimeni nu mai are chef de nimic 
decât să ajungă acasă”, a bombănit Corrie în sinea ei. „Sper ca nimeni să nu 
vină în faţă. Abia aștept să ajung în pat.” 

Dar, spre marea ei surpriză, mulţi oameni au început să vină în faţă ca 
urmare a apelului făcut. Unii aveau lacrimi în ochi. Deodată, Corrie și-a recu-
noscut egoismul din inimă. Ea a sperat ca oamenii să nu-și predea inima lui 
Isus în acea seară, pur și simplu, pentru că ea era obosită și slăbită. Imediat 
și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu cerând iertare, apoi s-a ridicat 
să se roage cu cei care veniseră în faţă.

În următoarea zi, Corrie a fost rugată să vorbească într-o biserică mare 
dintr-o zonă în care se afla elita societăţii din Havana. Erau prezenţi acolo mulţi 
oameni proeminenţi și influenţi. Când a intrat în biserică în acea dimineaţă, i 
s-a oferit un program care conţinea o introducere pompoasă despre ea. Iată 
ce scria: „Corrie Ten Boom este cel mai popular evanghelist al lumii… Ea este 
neobosită și total lipsită de egoism în dedicarea sa absolută pentru cauza Evan-
gheliei.” Pe măsură ce Corrie citea această introducere, inima ei s-a întristat. 
„O, Doamne,” s-a rugat ea, „dacă oamenii aceștia ar fi știut cine este cu ade-
vărat Corrie Ten Boom, n-ar fi venit să mă audă vorbind în această dimineaţă.” 

„De ce nu le spui cine este cu adevărat Corrie…”, i-a răspuns Duhul Sfânt. 
Imediat, Corrie a început să protesteze. „Dar, Doamne, dacă le spun, ce se 
întâmplă dacă ei mă resping? Apoi, din nou a auzit vocea blândă, dar hotă-
râtă: „Pot binecuvânta Eu o minciună?”

Așa că, în acea dimineaţă, Corrie a povestit audienţei adevărul dureros. 
Drept rezultat, multe inimi au fost zdrobite și fundamentul unei înviorări 
sincere a fost așezat. 

(S17 – Citat)
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(S18 – Întrebare)
Ce este adevărata zdrobire, am putea să ne întrebăm? Unii cred că este 

o introspecţie morbidă constantă. Alţii cred că a fi zdrobit înseamnă să fii 
emoţionat peste măsură la serviciile religioase sau depresiv, în timp ce toţi 
ceilalţi sunt fericiţi. Alţii ar putea să creadă că înseamnă să accepţi an de an, în 
tăcere, abuzul din partea altora. De fapt, nu este niciunul dintre aceste lucruri. 
Realitatea este că mulţi au îndurat diferite necazuri în particular și s-au vărsat 
multe lacrimi amare, însă nu au experimentat niciodată adevărata zdrobire. 

(S19 – Citat)
Adevărata zdrobire înseamnă să fiu de acord cu Dumnezeu clipă de clipă 

cu privire la adevărata condiţie a inimii și a vieţii, nu așa cum gândesc ceilalţi 
că este, ci așa cum știe El că este cu adevărat. Zdrobirea înseamnă zdrunci-
narea voinţei mele proprii, predarea totală a voinţei mele lui Dumnezeu. Să 
spun un „da, Doamne!”, fără să opun rezistenţă, fără încăpăţânare, pur și 
simplu să mă supun (indiferent de durere sau preţ) călăuzirii și voinţei Sale 
în viaţa mea.38

În această după-amiază ne vom lua timp să ne rugăm și să-I cerem lui 
Dumnezeu să ne ajute să experimentăm o zdrobire interioară sinceră, o 
recunoaștere sinceră a nevoii noastre spirituale. Pasajul pe care îl vom citi 
ca să ne pregătească pentru rugăciune se numește „Frumuseţea umilinţei”.

Trebuie să vă avertizez totuși că nu este un pasaj ușor de citit pentru 
că este foarte direct! Mi-a tăiat inima când l-am citit prima oară, deoarece 
am recunoscut toate ocaziile în care am avut nevoie de harul salvator al lui 
Dumnezeu. Dar tocmai de aceea este important de știut. 

(S20 – Citat)
Inspiraţia ne spune: „Vom fi nevoiţi adesea să îngenunchem pentru a 

plânge la picioarele lui Isus din cauza greșelilor și defectelor noastre, dar nu 
trebuie să fim descurajaţi… Când suntem neîncrezători în propria putere, ne 
vom încrede în puterea Răscumpărătorului nostru.”39

Nu uitaţi că Isus este cu noi și tot El ne conduce la piciorul Crucii. Acolo 
este cel mai bun loc pentru noi! 

38. Nancy Demoss, Brokenness, p. 44, (în orig., trad. liberă).
39. Solii alese, vol. 1, p. 397 (format electronic, https://ellenwhite.ro/download/carti-in-
format-pdf/). 
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Frumuseţea smereniei
(Notă: Sunt două feluri în care putem citi Frumusețea smereniei înce-

pând cu pagina 34. Puteţi alege să folosiţi lectura de o pagină sau versiunea 
mai extinsă și mai profundă. Versiunea scurtă este inclusă în acest pachet de 
resurse pentru a putea fi distribuită în timpul seminarului, dacă este posibil.) 

Idei pentru momentele de rugăciune:

(S21 Versiunea scurtă a prezentării Frumusețea smereniei!)
(S22 – 33  Versiunea lungă a prezentării Frumusețea smereniei!)

Momentele de rugăciune ar putea fi conduse în mai multe feluri. 
1. Două persoane ar putea citi câteva secţiuni din „Frumuseţea smereniei” 

în faţa adunării. Una ar putea citi partea despre SMERENIE, cealaltă per-
soană ar putea citi partea cu MÂNDRIA. Apoi puteţi face grupuri mici și 
vă veţi ruga în urma celor auzite. 

2. Prezentatorul ar putea citi diferite paragrafe din „Frumuseţea smereni-
ei” în faţa adunării și apoi să-i conducă în rugăciune câteva minute ca 
răspuns la punctele menţionate în lectură. După aceea ruga va fi prelu-
ată de altcineva și apoi de altcineva și tot așa, până când se vor atinge 
punctele pentru care trebuie să ne rugăm.

3. Prezentatorul ar putea să citească întreaga lectură „Frumuseţea smere-
niei” și apoi să ofere timp grupurilor mici pentru discuţie și să se roage 
la sfârșit. 

4. Prezentatorul ar putea să ofere versiunea scurtă a lecturii „Mândrie ver-
sus smerenie (cea de o pagină) și să permită grupurilor mici să citească 
și să se roage. Sau ar putea să ceară oamenilor să-și ia timp să se roage 
singuri. 

PUNCT IMPORTANT: Când suntem convinși de ceva anume, este im-
portant să întărim acea convingere cu rugăciune. Nu treceţi prin această 
lectură fără timpul necesar pentru rugăciune. 
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(S22 – 33)
Frumusețea smereniei (contrastul dintre mândrie și smerenie) 

CONTRASTE
• Oamenii plini de mândrie văd tot binele pe care-l fac și se simt 

demni de mântuire.
• Oamenii smeriţi știu că numai prin neprihănirea lui Hristos pot câștiga 

mântuirea. 
„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru 

îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul 
Sfânt.” (Tit 3:5)

 
• Oamenii plini de mândrie se simt încrezători și mândri de câte știu ei. 
• Oamenii smeriţi sunt uimiţi gândindu-se câte mai au de învăţat. 
„Și împăratul David s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: 

«Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să 
ajung unde sunt?»” (2 Samuel 7:18)

• Oamenii plini de mândrie mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul 
că ei nu sunt ca cei din jurul lor. 

• Oamenii smeriţi își dau seama că „mândria” în sine este la fel de leta-
lă ca toate celelalte păcate ale lumii. 

„Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va 
rămâne nepedepsită.” (Proverbele 16:5) 

• Oamenii plini de mândrie poartă multă ranchiună în sufletul lor 
pentru că le este greu să spună: „Am greșit. Mă ierți?” 

• Oamenii smeriţi spun repede: „Îmi pare rău, hai să rezolvăm lucru-
rile.” 

„Așa că, dacă îţi aduci darul la altar și acolo îţi aduci aminte că fratele tău 
are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de 
împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.” (Matei 5:23-24)

• Oamenii plini de mândrie au tendința să se concentreze asupra 
eșecurilor și slăbiciunilor oamenilor și nu sunt sensibilizați de zdro-
birea lor. 
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• Oamenii smeriţi își simt profund slăbiciunile proprii și nevoia cea 
mare spirituală și sunt atenţi faţă de cei care sunt zdrobiţi. 

„O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: «Hristos 
Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi 
sunt eu.»” (1 Timotei 1:15)

• Oamenii plini de mândrie încearcă să dovedească că au dreptate și 
să scape basma curată chiar și atunci când greșesc. 

• Oamenii smeriţi sunt în stare să cedeze „dreptul de a avea dreptate” 
chiar în situaţii când au dreptate, pentru că ei își fac griji mai mult cum 
să fie îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu decât înaintea oamenilor. 

„Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru 
că faceţi binele decât pentru că faceţi răul.” (1 Petru 3:17)

• Oamenii plini de mândrie își protejează în mod egoist spațiul perso-
nal, timpul și reputația. 

• Oamenii smeriţi sunt generoși și sunt gata să fie în dezavantaj, 
permiţându-I lui Dumnezeu să le protejeze spaţiul, timpul și reputaţia. 

„Daţi, și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, 
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu 
aceea vi se va măsura.” (Luca 6:38)

• Oamenii plini de mândrie sunt prea ocupați să ia seama sau să ajun-
gă la „oamenii mici” din viețile lor, la aceia de la care ei nu pot avea 
vreun beneficiu anume. 

• Oamenii smeriţi sunt întotdeauna în căutare să slujească chiar și „ce-
lor mai neînsemnaţi dintre aceștia”, așa cum făcut Isus. 

„Drept răspuns, Împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori 
aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie 
Mi le-aţi făcut.»” (Matei 25:40)

• Oamenii plini de mândrie doresc să fie recunoscuți și aplaudați și 
râvnesc după promovări, trofee sau premii. 

• Oamenii smeriţi doresc să fie credincioși, astfel încât slava lui Dumne-
zeu să fie cea văzută și se retrag de la recunoașteri și aplauze. 

„Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea 
Ta, pentru credincioșia Ta!” (Psalmii 115:1)
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• Oamenii plini de mândrie se reped să se laude cu titlurile și realiză-
rile mărețe și se simt îndreptățiți să fie tratați special. 

• Oamenii smeriţi nu simt nevoia să vorbească despre titlurile sau rea-
lizările lor și sunt mulţumiţi să fie nebăgaţi în seamă atâta vreme cât 
Dumnezeu este Cel care primește slava. 

„Mulţi oameni își trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om cre-
dincios?” (Proverbele 20:6).

• Oamenii plini de mândrie își folosesc viețile și orice influență ca pe 
o scenă pe care să se expună. 

• Oamenii smeriţi folosesc scena și influenţa pe care Dumnezeu le-a 
dat-o pentru a căuta să-L înalţe pe Hristos și să se asigure că numai 
El este văzut. 

„Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.” (Ioan 3:30)

• Oamenii plini de mândrie au probleme în a sluji și a se supune alto-
ra și sunt în mod special înclinați să critice și să murmure împotriva 
acelora care se află în poziții de autoritate sau conducere. 

• Oamenii smeriţi, asemenea lui Isus, îi slujesc pe toţi cu umilinţă, fără 
să ţină cont de statut sau poziţie. Ei îi ridică atât pe cei de la care nu 
au niciun beneficiu, cât și pe aceia care se află în poziţii cu autoritate. 

„Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici 
Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viaţa ca 
răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:27-28)

• Oamenii plini de mândrie se gândesc întotdeauna la lucrurile bune 
pe care le fac ei pentru Dumnezeu și la faptul că biserica sau lucra-
rea n-ar putea rezista fără ei. 

• Oamenii smeriţi își dau seama că, fără Dumnezeu, nu pot face nimic 
de valoare pentru Împărăţia Sa. Ei sunt smeriţi pentru că știu că Dum-
nezeu este la cârma tuturor lucrurilor. 

„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea 
Lui, și voinţa, și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13) 

• Oamenii plini de mândrie sunt adesea reci, distanți, neiertători și 
inaccesibili. Când se întâmplă vreo neînțelegere, ei așteaptă ca alții 
să facă primul pas. 
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• Oamenii smeriţi sunt calzi, iubitori, te fac să te simţi bine-venit ori-
când, iertători și ușor de înduplecat. Ei îndreaptă foarte repede 
greșelile făcute cuiva. 

„Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice cleve-
tire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni 
unii cu alţii, miloși și iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe 
voi în Hristos.” (Efeseni 4:31-32) 

• Oamenii plini de mândrie sunt adesea în defensivă atunci când criti-
că și nu vor ca alții să știe când ei fac vreo greșeală sau fac ceva rău. 

• Oamenii smeriţi primesc critica cu o inimă deschisă și smerită și caută 
să se dezvolte. Ei nu sunt peste măsură de îngrijoraţi când alţii văd 
eșecurile lor. 

„Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l 
iubește!” (Proverbele 3:12).

• Oamenii plini de mândrie au tendința să se izoleze și să aibă 
dificultăți în a-și împărtăși luptele spirituale și nevoile lor cu alții. 

• Oamenii smeriţi sunt gata să se deschidă, să se facă vulnerabili și să 
fie ei înșiși înaintea celorlalţi. Ei nu se îngrijorează că vor părea slabi, 
dar doresc să se asigure că puterea lui Dumnezeu poate fi slăvită 
chiar și în momentele lor de slăbiciune. 

„Și El mi-a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune 
este făcută desăvârșită.» Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile 
mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 Corinteni 12:9)

• Oamenii plini de mândrie, când își mărturisesc păcatele lui Dumne-
zeu, au tendința să mărturisească lucruri generale, vagi. „Doamne, 
te rog să-mi ierți toate păcatele.” 

• Oamenii smeriţi, când își mărturisesc păcatele, întotdeauna mărtu-
risesc păcatele pe nume. „Doamne, te rog să mă ierţi pentru……….”. 

„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele și rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

• Oamenii plini de mândrie se îngrijorează cu privire la faptul că nu 
sunt suficient respectați și că sunt de râsul tuturor și astfel ei trăiesc 
adesea o viață ipocrită. 
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• Oamenii smeriţi sunt preocupaţi să fie corecţi înaintea lui Dumnezeu 
și se feresc de toate formele de ipocrizie sau de vieţuire dublă.

 „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ce izbește ochii, 
dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7)

• Oamenii plini de mândrie se compară cu alții și simt că merită onoa-
re și mântuire.

• Oamenii smeriţi își recunosc condiţia reală, păcătoasă și Îl laudă pe 
Dumnezeu pentru că L-a trimis pe Fiul Său, astfel încât, deși nemeri-
tat, ei pot primi mântuirea și onoarea. 

„Dar Dumnezeu își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

• Oamenii plini de mândrie cred că ei stau destul de bine, dar sunt 
orbi în ce privește condiția reală a inimii lor. 

• Oamenii smeriţi au o atitudine continuă de genul: „Doamne, ai milă 
de mine, păcătosul!” 

„Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se 
bătea în piept și zicea: «Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!»” (Luca 18:13)

 
• Oamenii plini de mândrie nu simt că au nevoie de reînviorare, dar 

cred cu tărie că toți ceilalți au nevoie de această reînviorare. (De 
fapt, chiar în aceste momente, ei fac o listă în mintea lor cu numele 
tuturor acelora care au nevoie să citească această listă.)

• Oamenii smeriţi vor fi primii care vor recunoaște că au nevoie de învi-
orare spirituală zilnică! Ei simt constant nevoia de a primi o revărsare 
proaspătă a Duhului Sfânt în inimile și vieţile lor. 

„Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine? 
(Psalmii 85:6)

„Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine! (Psalmii 86:3)

(„Frumusețea smereniei” a fost revizuită și adaptată din cartea Zdrobi-
rea, de Nancy DeMoss Wolgemuth, și este folosită cu permisiunea of www.
ReviveOurHearts.com. Copyright original de la Revive Our Hearts 2016. 
Această adaptare full version poate fi descărcată de pe site-ul www.reviva-
landreformation.org.)
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(Luaţi-vă timp în cursul acestui atelier să vă rugaţi pentru ţinta de ru-
găciune a acestui an și cu privire la ce aţi citit din „Frumuseţea smereniei”. 
Apoi închideţi programul.)

[S34 – laudă, Ezechiel]
Concluzie după terminarea timpului de rugăciune:
Putem să aducem laudă Domnului, pentru că El poate să aducă viaţă în 

oasele uscate?
Noi slujim unui Dumnezeu care schimbă inimile! (Ezechiel 36:26)
Noi slujim unui Dumnezeu care poate lua o inimă plină de mândrie și o 

poate face frumoasă prin smerenie dulce! 

[S35 – praf]
Încă o dată… să-I dăm Domnului praful nostru! 
Așa după cum am învăţat în această după-amiază, sunt două locuri în 

care locuiește Dumnezeu: unul este în locul înalt și sfânt, iar celălalt loc este 
într-o inimă zdrobită și pocăită, într-o inimă smerită! 

[S36 – laudă, Psalm]
Totuși, mai este încă un loc pe care nu l-am menţionat, unde Îi place lui 

Dumnezeu să locuiască!
Îi mai place să locuiască în inimile acelora care Îi laudă Numele!

[S37 – laudă, 2 Petru]
Acum, la închiderea acestui program de după-amiază, haideţi să-L lău-

dăm pe Dumnezeu pentru că ne-a oferit tot ceea ce avem nevoie pentru 
viaţă și evlavie… Și ceea ce dușmanul a vrut să fie rău, Dumnezeu îl poate 
transforma în ceva bun. 

„Harul și pacea să vă fie înmulţite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a 
Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
privește viaţa și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și 
puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari și scum-
pe, ca prin ele să vă faceţi părtași firii dumnezeiești, după ce aţi fugit de 
stricăciunea care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:2-4)

—Sfârșitul seminarului prezentat în Sabat după-amiază—
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Frumusețea smereniei (versiunea scurtă)
Adevărata reînviorare începe cu recunoașterea nevoii de Dumnezeu!

„Pe voi înșivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înșivă cercaţi-
vă.” (2 Corinteni 13:5)

„Toţi am ajuns ca niște necuraţi și toate faptele noastre bune sunt ca o 
haină mânjită.” (Isaia 64:6)

„Bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se 
înnoiesc în fiecare dimineaţă. Și credincioșia Ta este atât de mare!” (Plânge-
rile 3:22-23)

„…dacă poporul Meu, peste care este chemat numele Meu, se va smeri, 
se va ruga și va căuta Faţa Mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta 
din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

 „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veșnică și al cărui 
Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte și în sfinţenie, dar sunt cu omul 
zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile 
zdrobite.»” (Isaia 57:15)

Oamenii plini de mândrie
• Își doresc succesul pentru ca alţii să-l vadă.
• Contabilizează tot binele pe care îl fac și se simt demni de mântuire.
• Mulţumesc Domnului că nu sunt ca cei din jurul lor.
• Dau vina imediat pe ceilalţi pentru probleme.
• Le este greu să spună: Am greșit. Mă ierţi?
• Au tendinţa să se concentreze asupra eșecurilor și slăbiciunilor celorlalţi.
• Se simt bine atunci când văd că au putere asupra altora.
• Au un spirit de mulţumire de sine, independent.
• Simt nevoia de control personal: „Totul trebuie să se facă doar cum vreau 

eu!”
• Încearcă să demonstreze că au dreptate chiar și când greșesc.
• Vorbesc numai despre ei înșiși, despre viaţa lor, despre realizările lor.
• Se concentrează doar asupra lor, să le fie lor bine și văd lucrurile numai 

în felul lor.
• De cele mai multe ori sunt indiferenţi faţă de suferinţa celorlalţi.
• Își protejează spaţiul personal, timpul și reputaţia.
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• Sunt prea ocupaţi pentru a observa sau a le păsa de „oamenii 
neînsemnaţi” din viaţa lor.

• Doresc să fie slujiţi și se simt îndreptăţiţi să fie trataţi special și respectaţi.
• Doresc să fie recunoscuţi, aplaudaţi și onoraţi.
• Totdeauna se gândesc la cât de multe fac ei pentru Dumnezeu.
• Ei cred că totul este foarte bine, sunt orbiţi cu privire la condiţia reală a 

inimii.
• Au tendinţa să se izoleze și să nu-și împărtășească nevoile spirituale cu 

nimeni.
• Se concentrează asupra etalării spiritualului și a realizărilor în timp ce-și 

neglijează inima.
• Sunt adesea reci și imposibil de abordat și evită legătura sufletească.
• Deseori sunt în defensivă când sunt criticaţi și se simt jigniţi foarte repede.
• Când își mărturisesc greșelile lui Dumnezeu și altora, o fac la modul general.
• Se îngrijorează cu privire la respect și nu la ceea ce ei ar trebui să ofere.
• Se îngrijorează cu privire la profilul lor exterior și la ceea ce gândesc alţii 

despre ei.
• Se compară cu alţii și se simt demni de mântuire și onoare.
• Nu simt nevoia de reînviorare, dar cred că toţi ceilalţi au nevoie de reîn-

viorare.

Oamenii smeriți și neegoiști
• Își doresc să fie credincioși, astfel încât slava lui Dumnezeu să fie văzută.
• Știu că numai prin sângele lui Hristos pot câștiga mântuirea.
• Sunt smeriţi cu gândul la câte mai au ei de învăţat.
• Își dau seama că „mândria” în sine este un păcat letal, ca toate celelalte 

păcate.
• Își asumă repede responsabilitatea pentru probleme.
• Spun repede: „Îmi pare rău, hai să rezolvăm.”
• Își simt profund slăbiciunile și nevoia spirituală acută.
• Dau întâietate altora și încearcă să îi ridice spiritual.
• Au un spirit dependent de Dumnezeu, recunoscându-și nevoia constan-

tă de ajutorul lui Hristos.
• Sunt gata să se predea lui Hristos și doresc să facă numai voia Lui.
• Oamenii smeriţi sunt în stare să cedeze „dreptul de a avea dreptate” în 

situaţii când chiar au dreptate
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• Sunt orientaţi spre slujirea altora, deschiși spre slujire.
• Simt împreună cu cei în nevoie, plâng împreună cu Hristos.
• Îi permit lui Dumnezeu să le protejeze spaţiul, timpul și reputaţia.
• Caută să-i slujească pe oamenii „neînsemnaţi”, chiar și pe cei „mai 

neînsemnaţi dintre aceștia”.
• Caută întotdeauna moduri de a sluji și binecuvânta pe alţii, punându-i pe 

ceilalţi mai presus de ei înșiși.
• Sunt mulţumiţi să treacă neobservaţi atâta vreme cât Dumnezeu 

primește slava și onoarea.
• Sunt conștienţi că fără Dumnezeu nu pot face nimic, chiar și faptele lor 

sunt ca o haină mânjită.
• Au o atitudine continuă de „Doamne, ai milă de mine, păcătosul!”
• Nu-i deranjează când li se văd slăbiciunile și cer ajutor spiritual la nevoie.
• Caută întotdeauna legătura de suflet cu oamenii, mărturisind dragostea 

lui Hristos.
• Sunt ușor de înduplecat, calzi, smeriţi, binevoitori, iubitori.
• Primesc critica cu smerenie, cu inima deschisă și caută să se îndrepte.
• Atunci când își mărturisesc lui Dumnezeu păcatele sau alte lucruri, le 

spun pe nume.
• Se îngrijorează mai mult să fie corecţi înaintea lui Dumnezeu, decât cu 

privire la ce văd alţii.
• Se îngrijorează cu privire la curăţia inimii și la ceea ce crede Dumnezeu.
• Se compară cu slava lui Dumnezeu și își văd nevrednicia totală.
• Sunt întotdeauna primii care recunosc că au nevoie de reînviorare spiri-

tuală zilnică.

„Smeriţi-vă înaintea Domnului și El vă va înălţa.” (Iacov 4:10)

Prezentare Mark Finley
https://www.youtube.com/watch?v=8nAfIne_jUM


