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 Christ’s Object Lessons 4

Prefaţă
Hristos, Marele Învățător, Și-a educat ucenicii mai ales în timp ce stră-

bătea împreună cu ei dealurile și văile Palestinei, în timp ce se odihneau 
pe malul unui lac sau al unui râu . Prin parabole, El a legat adevărul divin 
cu lucrurile și întâmplările obișnuite, cu evenimentele care se pot găsi ade-
sea în experiențele păstorului, constructorului, agricultorului, călătorului și 
gospodarului . Lucrurile familiare au fost asociate cu idei despre adevăr, cu 
gânduri frumoase – gânduri despre iubirea plină de grijă a lui Dumnezeu 
pentru noi, despre recunoștința vie pe care I-o datorăm, despre grija pe care 
ar trebui să o avem unii față de alții . Astfel, lecțiile de înțelepciune divină și 
adevăr practic au dobândit putere, au dobândit capacitatea de a-i impresi-
ona pe ceilalți .

În această carte, parabolele sunt grupate în funcție de subiectele lor, iar 
învățăturile lor sunt dezvoltate . Cartea este plină de nestemate ale adevăru-
lui, iar pentru mulți cititori ea va da un sens mai bogat lucrurilor care ne 
înconjoară în viața de zi cu zi .

Nenumăratele ediții ale cărții Parabolele Domnului Hristos, publicate 
atât în limba engleză cât și în alte limbi de mare circulație, dovedesc popula-
ritatea acestei cărți . În timp ce pregătea manuscrisul, autoarea a fost îndru-
mată să dedice veniturile obținute din vânzarea ei pentru a ajuta lucrarea de 
educație . Prin efortul comun al autoarei, editorilor și membrilor bisericii o 
sumă considerabilă a fost donată pentru dezvoltarea educației creștine .

Pentru un timp, după ediția reeditată și reilustrată publicată în 1923, a 
fost imposibilă găsirea cărții în forma sa originală, formă care a fost folosită 
de către cei care au alcătuit indexul scrierilor lui Ellen G . White . Tipărirea 
cărții în această formă va face, prin urmare, ca aceasta să fie bine primită de 
către cei care utilizează frecvent ediția ilustrată cu index, deoarece paginația 
sa corespunde cu cea a ediției originale . 

Această ediție bilingvă vine în întâmpinarea celor care sunt vorbitori 
ai limbii engleze și care vor să își îmbunătățească cunoștințele de limbă ro-
mână, precum și a celor care sunt vorbitori de limbă română și vor să își  
îmbunătățească nivelul cunoștiței de engleză, de asemenea, pentru cei care 
vor să aprofundeze învățăturile din Parabolele Domnului Hristos, căutând 
un sens mai profund al adevărului în ambele limbi . 
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Parabolele Domnului Hristos 5

Nu numai că paginația cărții este în armonie cu paginile din limba 
engleză, ci această nouă ediție își va dovedi valoarea, de asemenea, prin for-
ma sa compactă, ușor de folosit . Reducând cartea la un nivel minim în ce 
privește greutatea și grosimea, paginile cu ilustrații și cele care conțineau 
titlurile capitolelor au fost omise . Absența acestor pagini face ca, ocazional, 
să se sară peste anumite numere de pagină; textul, însă, rămâne intact . Se va 
observa că la această ediție s-a utilizat ortografia modernă și formele actuale 
de punctuație .

Fie ca această carte să-și continue misiunea de a atrage cititorii la Mân-
tuitorul printr-o mai bună înțelegere a învățăturilor Sale .

Editorii
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Teaching in Parables
In Christ’s parable teaching the same principle is seen as in His own 

mission to the world . That we might become acquainted with His divine 
character and life, Christ took our nature and dwelt among us . Divinity 
was revealed in humanity; the invisible glory in the visible human form . 
Men could learn of the unknown through the known; heavenly things 
were revealed through the earthly; God was made manifest in the like-
ness of men . So it was in Christ’s teaching: the unknown was illustrated 
by the known; divine truths by earthly things with which the people were 
most familiar . 

The Scripture says, „All these things spake Jesus unto the multitude 
in parables;  .  .  . that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, 
saying, I will open My mouth in parables; I will utter things which have 
been kept secret from the foundation of the world .” Matt . 13:34, 35 . Na-
tural things were the medium for the spiritual; the things of nature and 
the life-experience of His hearers were connected with the truths of the 
written word . Leading thus from the natural to the spiritual kingdom, 
Christ’s parables are links in the chain of truth that unites man with God, 
and earth with heaven . 

In His teaching from nature, Christ was speaking of the things whi-
ch His own hands had made, and which had qualities and powers that 
He Himself had imparted . In their original perfection all created things 
were an expression of the thought of God . To Adam and Eve in their 
Eden home nature was full of the knowledge of God, teeming with divine 
instruction . Wisdom spoke to the eye and was received into the heart; 
for they communed with God in His created works . As soon as the holy 
pair transgressed the law of the Most High, the brightness from the face 
of God departed from the face of nature . The earth is now marred and 
defiled by sin . Yet even in its blighted state much that is beautiful re-
mains . God’s object lessons are not obliterated; rightly understood, natu-
re speaks of her Creator . 

In the days of Christ these lessons had been lost sight of . Men had 
well-nigh ceased to discern God in His works . The sinfulness of humanity 
had cast a pall over the fair face of creation; and instead of manifesting 
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Educând cu ajutorul parabolelor
În modul în care Hristos a folosit parabolele pentru a-i educa pe cei 

din jurul Său, se vede acționând același principiu ca în propria Sa misiune 
în lume . Pentru ca noi să ajungem să cunoaștem bine caracterul Său divin 
și viața Sa, Hristos a luat natura noastră și a locuit printre noi . Divinitatea a 
fost descoperită prin omenesc, slava invizibilă a luat formă umană vizibilă . 
Oamenii puteau învăța despre lucrurile necunoscute prin cele cunoscute de 
ei, lucrurile cerești erau descoperite prin cele pământești; Dumnezeu era des-
coperit prin asemănarea cu oamenii . La fel s-a întâmplat și cu învățătura lui 
Hristos: cele necunoscute erau ilustrate prin cele cunoscute, adevăruri divine, 
prin lucrurile pământești prin care oamenii erau cel mai bine familiarizați .

Scriptura spune: „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde… 
ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: ’Voi vorbi în pilde, 
voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii .’ (Matei 13:34, 35) . Lucrurile din 
lumea naturală au fost mijlocul folosit pentru a transmite învățături spiritua-
le; lucrurile din natură și experiența de viață a ascultătorilor Săi au fost puse 
în legătură cu adevărurile cuvântului scris . Conducându-l pe ascultător de la 
lumea naturală la cea spirituală, parabolele lui Hristos sunt verigi ale lanțului 
adevărului, care unesc omul cu Dumnezeu și pământul cu cerul .

Prin învățăturile Sale din natură, Hristos vorbea despre lucrurile pe care 
le creaseră chiar mâinile Sale, și care aveau calități și puteri cu care El Însuși 
le dotase . În perfecțiunea lor originală, toate lucrurile create erau o expre-
sie a gândirii lui Dumnezeu . Pentru Adam și Eva, în căminul lor din Eden, 
natura era plină de cunoștința de Dumnezeu, plină de învățătura divină . 
Înțelepciunea era dobândită prin privire și era depozitată în inimă, pentru că 
ei comunicau cu Dumnezeu prin lucrările create de El . De îndată ce perechea 
sfântă a încălcat legea Celui Preaînalt, strălucirea de la fața lui Dumnezeu s-a 
îndepărtat de pe fața naturii . Pământul este în prezent mânjit și pângărit de 
păcat . Cu toate acestea, chiar și în starea sa deteriorată, i-a mai rămas multă 
frumusețe . Lecțiile lui Dumnezeu nu s-au șters cu totul; corect înțeleasă, na-
tura vorbește despre Creatorul ei .

În zilele lui Hristos, aceste lecții fuseseră pierdute din vedere cu totul . 
Oamenii aproape încetaseră să-L perceapă pe Dumnezeu în lucrările Sale . 
Păcătoșenia omenirii aruncase o umbră asupra frumoasei creații și, în loc 
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God, His works became a barrier that concealed Him . Men „worshiped 
and served the creature more than the Creator .” Thus the heathen „be-
came vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened .” 
Rom . 1:25, 21 . So in Israel, man’s teaching had been put in the place of 
God’s . Not only the things of nature, but the sacrificial service and the 
Scriptures themselves--all given to reveal God--were so perverted that 
they became the means of concealing Him . 

Christ sought to remove that which obscured the truth . The veil that 
sin has cast over the face of nature, He came to draw aside, bringing to 
view the spiritual glory that all things were created to reflect . His words 
placed the teachings of nature as well as of the Bible in a new aspect, and 
made them a new revelation . 

Jesus plucked the beautiful lily, and placed it in the hands of children 
and youth; and as they looked into His own youthful face, fresh with the 
sunlight of His Father’s countenance, He gave the lesson, „Consider the 
lilies of the field, how they grow [in the simplicity of natural beauty]; they 
toil not, neither do they spin; and yet I say unto you, that even Solomon 
in all his glory was not arrayed like one of these .” Then followed the sweet 
assurance and the important lesson, „Wherefore, if God so clothe the grass 
of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He 
not much more clothe you, O ye of little faith?” 

In the sermon on the mount these words were spoken to others besi-
des children and youth . They were spoken to the multitude, among whom 
were men and women full of worries and perplexities, and sore with di-
sappointment and sorrow . Jesus continued: „Therefore take no thought, 
saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall 
we be clothed? (for after all these things do the Gentiles seek:) for your 
Heavenly Father knoweth that ye have need of all these things .” Then spre-
ading out His hands to the surrounding multitude, He said, „But seek ye 
first the kingdom of God, and His righteousness; and all these things shall 
be added unto you .” Matt . 6:28-33 . 

Thus Christ interpreted the message which He Himself had given to the 
lilies and the grass of the field . He desires us to read it in every lily and every 
spire of grass . His words are full of assurance, and tend to confirm trust in God . 

So wide was Christ’s view of truth, so extended His teaching, that 
every phase of nature was employed in illustrating truth . The scenes upon 
which the eye daily rests were all connected with some spiritual truth, so 
that nature is clothed with the parables of the Master . 
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să-L descopere pe Dumnezeu, lucrările Lui deveniseră o barieră care-L as-
cundea . Oamenii „se închinau și slujeau mai mult creației decât Creatorului .” 
Astfel, păgânii „s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a 
întunecat .” (Romani 1:25, 21) . La fel, în Israel, învățătura omului fusese pusă 
în locul lui Dumnezeu . Nu numai lucrurile din natură, dar și sistemul de jert-
fe și chiar și Scripturile – toate date pentru a-L descoperi pe Dumnezeu – au 
fost atât de pervertite, încât au devenit mijloace folosite pentru a-L ascunde .

Hristos a căutat să îndepărteze lucrurile care ascundeau adevărul . El a 
venit ca să înlăture vălul pe care păcatul îl aruncase pe chipul naturii, ca să 
scoată în evidență slava spirituală pe care toate lucrurile fuseseră create să le 
reflecte . Cuvintele Sale au dat învățăturilor naturii, precum și celor ale Bibliei 
o înfățișare nouă, transformându-le într-o nouă descoperire .

Isus a rupt frumosul crin și l-a pus în mâinile copiilor și tinerilor; și, 
pe când ei priveau fața Lui tinerească, împrospătată de lumina feței Tatălui 
Său, El a dat lecția: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc [în simplitatea 
frumuseții lor naturale] crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuși vă 
spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei .” 
Apoi a urmat asigurarea dulce și lecția importantă: „Așa că, dacă astfel îm-
bracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată 
în cuptor, nu va va îmbraca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioșilor?” 
(Matei 6:28-30) .

În Predica de pe Munte aceste cuvinte au fost rostite și pentru alții, nu 
numai pentru copii și tineri . Ele au fost adresate mulțimii în care se aflau 
bărbați și femei pline de griji și probleme, oameni răniți de dezamăgiri și 
durere . Isus a continuat: „Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: ’Ce vom mânca?’ 
sau: ’Ce vom bea?’ sau: ’Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lu-
cruri neamurile le caută . Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuinţă de ele .” 
Apoi, deschizând brațele către mulțimea din jur, El a spus: ’Cautaţi mai întâi 
Împărăţia lui Dumnezeu și neprihanirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor 
da pe deasupra .’ ” (Matei 6:28-33) .

Astfel, le-a tălmăcit Hristos mesajul pe care El Însuși îl dăduse crinilor 
și ierbii de pe câmp . El dorește ca noi să-l citim pe fiecare floare și pe fiecare 
fir de iarbă . Cuvintele Lui conțin asigurarea Sa și tind să întărească încrederea 
în Dumnezeu .

Atât de cuprinzătoare a fost concepția lui Hristos cu privire la adevăr, așa 
vastă învățătura Lui, încât fiecare etapă a naturii a fost utilizată pentru a ilus-
tra adevărul . Scenele, care puteau fi văzute zi de zi, au fost toate legate de un 
adevăr spiritual, astfel încât natura este îmbrăcată cu parabolele Maestrului .
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In the earlier part of His ministry, Christ had spoken to the people in 
words so plain that all His hearers might have grasped truths which would 
make them wise unto salvation . But in many hearts the truth had taken no 
root, and it had been quickly caught away . „Therefore speak I to them in pa-
rables .” He said; „because they seeing see not; and hearing they hear not, ne-
ither do they understand .  .  .  . For this people’s heart is waxed gross, and their 
ears are dull of hearing, and their eyes they have closed .” Matt . 13:13-15 . 

Jesus desired to awaken inquiry . He sought to arouse the careless, and 
impress truth upon the heart . Parable teaching was popular, and comman-
ded the respect and attention, not only of the Jews, but of the people of 
other nations . No more effective method of instruction could He have 
employed . If His hearers had desired a knowledge of divine things, they 
might have understood His words; for He was always willing to explain 
them to the honest inquirer . 

Again, Christ had truths to present which the people were unprepared 
to accept or even to understand . For this reason also He taught them in 
parables . By connecting His teaching with the scenes of life, experience, or 
nature, He secured their attention and impressed their hearts . Afterward, as 
they looked upon the objects that illustrated His lessons, they recalled the 
words of the divine Teacher . To minds that were open to the Holy Spirit, the 
significance of the Saviour’s teaching unfolded more and more . Mysteries 
grew clear, and that which had been hard to grasp became evident . 

Jesus sought an avenue to every heart . By using a variety of illustra-
tions, He not only presented truth in its different phases, but appealed to 
the different hearers . Their interest was aroused by figures drawn from the 
surroundings of their daily life . None who listened to the Saviour could feel 
that they were neglected or forgotten . The humblest, the most sinful, heard 
in His teaching a voice that spoke to them in sympathy and tenderness .

And He had another reason for teaching in parables . Among the 
multitudes that gathered about Him, there were priests and rabbis, scri-
bes and elders, Herodians and rulers, world-loving, bigoted, ambitious 
men, who desired above all things to find some accusation against Him . 
Their spies followed His steps day after day, to catch from His lips so-
mething that would cause His condemnation, and forever silence the One 
who seemed to draw the world after Him . The Saviour understood the 
character of these men, and He presented truth in such a way that they 
could find nothing by which to bring His case before the Sanhedrim . In 
parables He rebuked the hypocrisy and wicked works of those who occu-
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În prima parte a lucrării Sale, Hristos vorbise oamenilor în cuvinte atât 
de clare, încât toți ascultătorii Săi să poată înțelege adevărurile care i-ar fi pu-
tut face înțelepți spre mântuire . Dar, în multe inimi adevărul nu prinsese nicio 
rădăcină și fusese dezrădăcinat repede . „De aceea le vorbesc în pilde, pentru 
că ei, măcar că văd, nu văd și, măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg . . . Căci 
inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca 
nu cumva să vadă .” (Matei 13:13-15) .

Isus a dorit să provoace interesul . El a căutat să-l ridice pe cel nepăsător și 
să imprime adevărul în inimă . Educarea prin parabole era populară și atrăgea 
respectul și atenția, nu numai a evreilor, ci și a altor națiuni . El nu ar fi putut 
utiliza vreo altă metodă mai eficientă de instruire . Dacă ascultătorii Lui ar fi 
dorit o cunoaștere a lucrurilor divine, ei ar fi putut înțelege cuvintele Sale, 
pentru că El a fost întotdeauna dispus să le explice cercetătorului sincer .

Din nou, Hristos a avut de prezentat adevăruri pe care oamenii nu erau 
pregătiți să le accepte, nici chiar să le înțeleagă . Acesta este un alt motiv pentru 
care El i-a educat prin parabole . Legând învățătura Lui cu scenele din viața și 
experiența lor sau cele din natură, El Și-a asigurat atenția lor și le-a impresio-
nat inimile . Mai apoi, privind la lucrurile care au ilustrat lecțiile Sale, ei și-au 
amintit cuvintele Învățătorului divin . Semnificația învățăturii Mântuitorului 
s-a clarificat tot mai mult pentru acele minți care au fost deschise la influența 
Duhului Sfânt . Misterele au încetat să mai fie mistere și ceea ce a fost greu de 
înțeles a devenit clar .

Isus a căutat o cale spre fiecare inimă . Prin folosirea unei diversități 
de ilustrații, nu numai că a prezentat adevărul în diferitele sale faze, dar s-a 
adresat diferitelor tipuri de ascultători . Interesul lor a fost trezit de imaginile 
preluate din mediul lor de zi cu zi . Niciunul dintre cei care L-au ascultat pe 
Mântuitorul nu s-a putut simți neglijat sau uitat . Cel mai umil, cel mai păcătos 
a auzit în învățătura Lui un glas care i-a vorbit plin de simpatie și duioșie .

 El a mai avut un motiv pentru educarea prin parabole . În mulțimile care 
se adunau în jurul Său erau preoții și rabinii, cărturarii și bătrânii, irodienii 
și conducătorii, iubitorii de lume, bigoții, oamenii ambițioși, care doreau mai 
presus de orice să găsească acuzații împotriva Lui . Spionii lor pășeau zilnic pe 
urmele Lui pentru a desprinde de pe buzele Sale ceva care I-ar putea aduce 
condamnarea, pentru a aduce la tăcere, pentru totdeauna, pe Cel care părea 
să atragă lumea după El . Mântuitorul a înțeles caracterul acestor oameni și El 
a prezentat adevărul în așa fel, încât aceștia să nu poată găsi nimic prin care 
să aducă în fața Sinedriului cazul Său . În parabole, El a mustrat ipocrizia și 
faptele rele ale celor ce ocupau poziții înalte și, într-un limbaj figurativ, a îm-
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pied high positions, and in figurative language clothed truth of so cutting 
a character that had it been spoken in direct denunciation, they would 
not have listened to His words, and would speedily have put an end to 
His ministry . But while He evaded the spies, He made truth so clear that 
error was manifested, and the honest in heart were profited by His lessons . 
Divine wisdom, infinite grace, were made plain by the things of God’s 
creation . Through nature and the experiences of life, men were taught 
of God . „The invisible things of Him since the creation of the world,” were 
„perceived through the things that are made, even His everlasting power 
and divinity .” Rom . 1:20, R . V . 

In the Saviour’s parable teaching is an indication of what constitutes 
the true „higher education .” Christ might have opened to men the deepest 
truths of science . He might have unlocked mysteries which have required 
many centuries of toil and study to penetrate . He might have made sugges-
tions in scientific lines that would have afforded food for thought and sti-
mulus for invention to the close of time . But He did not do this . He said 
nothing to gratify curiosity, or to satisfy man’s ambition by opening doors 
to worldly greatness . In all His teaching, Christ brought the mind of man in 
contact with the Infinite Mind . He did not direct the people to study men’s 
theories about God, His word, or His works . He taught them to behold Him 
as manifested in His works, in His word, and by His providences . 

Christ did not deal in abstract theories, but in that which is es-
sential to the development of character, that which will enlarge man’s 
capacity for knowing God, and increase his efficiency to do good . He 
spoke to men of those truths that relate to the conduct of life, and that 
take hold upon eternity . 

It was Christ who directed the education of Israel . Concerning the 
commandments and ordinances of the Lord He said, „Thou shalt teach 
them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest 
in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest 
down, and when thou risest up . And thou shalt bind them for a sign upon 
thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes . And thou 
shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates .” Deut . 6:7-9 .  
In His own teaching, Jesus showed how this command is to be fulfilled-
-how the laws and principles of God’s kingdom can be so presented as to 
reveal their beauty and preciousness . When the Lord was training Israel to 
be the special representatives of Himself, He gave them homes among the 
hills and valleys . In their home life and their religious service they were 
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brăcat un adevăr atât de usturător încât, dacă ar fi fost rostit ca o condamnare 
directă, ei nu ar fi ascultat cuvintele Sale și ar fi pus repede capăt lucrării Lui . 
Astfel, în timp ce se ferea de spioni, a explicat adevărul atât de clar, încât rătă-
cirea a devenit evidentă, iar cei sinceri cu inima au beneficiat de învățăturile 
Sale . Harul infinit și înțelepciunea divină au fost explicate cu ajutorul lucruri-
lor creației lui Dumnezeu . Prin natură și experiențe de viață, oamenii au fost 
învățați despre Dumnezeu . „Însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și 
dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu bagare de 
seamă la ele în lucrurile făcute de El .” (Romani 1:20) .

Metoda de a educa prin parabole folosită de Mântuitorul este o 
demonstrație a ceea ce constituie adevărata „educație superioară .” Hristos ar 
fi putut prezenta oamenilor cele mai profunde adevăruri ale științei . El ar fi 
putut dezvălui mistere care au necesitat mai multe secole de trudă și de studiu 
pentru a putea fi pătrunse . El ar fi putut da sugestii în domeniul științific, 
care să dea de gândit și să dea naștere la invenții până la încheierea timpului . 
Dar El nu a făcut aceasta . El nu a spus nimic pentru a satisface curiozitatea și 
nici pentru a satisface ambiția omului deschizând uși care să ducă la mărire 
lumească . În toată învățătura Sa, Hristos a adus mintea omului în contact cu 
Mintea Infinită . El nu i-a îndrumat pe oameni să studieze teoriile omenești 
despre Dumnezeu, despre Cuvântul Său sau lucrările Sale . El i-a învățat să-L 
privească așa cum Se descoperea în lucrările Sale, în Cuvântul Său și în faptele 
Sale providențiale .

Hristos nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci de ceea ce este esențial pen-
tru dezvoltarea caracterului, de ceea ce urma să dezvolte capacitatea omu-
lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și de ceea ce urma să mărească puterea 
acestuia de a face bine . El le-a prezentat oamenilor adevăruri care se referă la 
conduita în viață și la dobândirea eternității .

Hristos a fost Cel care a îndrumat educația lui Israel . Cu privire la po-
runcile și rânduielile Domnului, El a spus: „Să le întipărești în mintea copiilor 
tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei 
culca și când te vei scula . Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și 
să-ţi fie ca niște fruntare între ochi . Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porţile 
tale .” (Deuteronomul 6:7-9) . Chiar prin învățătura Sa, Isus a arătat modul în 
care această poruncă trebuie îndeplinită – cum legile și principiile Împărăției 
lui Dumnezeu pot fi în așa fel prezentate încât să-și descopere frumusețea 
și valoarea . Când Domnul îi educa pe israeliți pentru a fi reprezentanții Săi 
speciali, El le-a dat locuințe printre dealuri și văi . În viața lor din cămin și în 
serviciul lor religios, ei au fost aduși în contact permanent cu natura și Cuvân-
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brought in constant contact with nature and with the word of God . So 
Christ taught His disciples by the lake, on the mountainside, in the fields 
and groves, where they could look upon the things of nature by which 
He, illustrated His teachings . And as they learned of Christ, they put their 
knowledge to use by co-operating with Him in His work . 

So through the creation we are to become acquainted with the Cre-
ator . The book of nature is a great lesson book, which in connection with 
the Scriptures we are to use in teaching others of His character, and gui-
ding lost sheep back to the fold of God . As the works of God are studied, 
the Holy Spirit flashes conviction into the mind . It is not the conviction 
that logical reasoning produces; but unless the mind has become too dark 
to know God, the eye too dim to see Him, the ear too dull to hear His 
voice, a deeper meaning is grasped, and the sublime, spiritual truths of the 
written word are impressed on the heart . 

In these lessons direct from nature, there is a simplicity and purity 
that makes them of the highest value . All need the teaching to be derived 
from this source . In itself the beauty of nature leads the soul away from 
sin and worldly attractions, and toward purity, peace, and God . Too often 
the minds of students are occupied with men’s theories and speculations, 
falsely called science and philosophy . They need to be brought into close 
contact with nature . Let them learn that creation and Christianity have 
one God . Let them be taught to see the harmony of the natural with the 
spiritual . Let everything which their eyes see or their hands handle be 
made a lesson in character building . Thus the mental powers will be stren-
gthened, the character developed, the whole life ennobled . 

Christ’s purpose in parable teaching was in direct line with the pur-
pose of the Sabbath . God gave to men the memorial of His creative power, 
that they might discern Him in the works of His hand . The Sabbath bids 
us behold in His created works the glory of the Creator . And it was beca-
use He desired us to do this that Jesus bound up His precious lessons with 
the beauty of natural things . On the holy rest day, above all other days, 
we should study the messages that God has written for us in nature . We 
should study the Saviour’s parables where He spoke them, in the fields and 
groves, under the open sky, among the grass and flowers . As we come clo-
se to the heart of nature, Christ makes His presence real to us, and speaks 
to our hearts of His peace and love . 

And Christ has linked His teaching, not only with the day of rest, 
but with the week of toil . He has wisdom for him who drives the plow 
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tul lui Dumnezeu . La fel i-a învățat Hristos pe ucenicii Săi pe malul lacului, 
pe munte, pe câmpii și prin dumbrăvi, locuri unde puteau privi în natură lu-
crurile prin care El Și-a ilustrat învățăturile . Și, învățând de la Hristos, ei și-au 
utilizat cunoștințele cooperând cu El în lucrarea Sa .

Deci, noi trebuie să-L cunoaștem pe Creator prin lucrările creației . Car-
tea naturii este un manual splendid, de care trebuie să ne folosim împreună 
cu Scripturile, pentru a-i învăța pe alții despre caracterul Său și pentru a în-
druma oile pierdute înapoi la staulul lui Dumnezeu . Pe măsură ce lucrările lui 
Dumnezeu sunt studiate, Duhul Sfânt trezește convingerea în minte . Aceasta 
nu este o convingere produsă de către raționamentul logic; însă, dacă mintea 
nu a devenit prea întunecată ca să-l cunoască pe Dumnezeu, ochiul prea slab 
ca să-L vadă și urechea prea surdă ca să audă glasul Lui, o semnificație mai 
profundă este desprinsă și adevăruri sublime, spirituale, ale cuvântului scris 
sunt întipărite în inimă .

În aceste lecții desprinse direct din natură, există o simplitate și o puri-
tate care le fac de cea mai mare valoare . Toți au nevoie de învățături luate din 
această sursă . În sine, frumusețea naturii îndepărtează sufletul de păcat și de 
atracțiile lumești spre puritate, pace și Dumnezeu .

Prea de multe ori, mințile elevilor sunt ocupate cu teorii și speculații 
omenești, pe nedrept numite știință și filozofie . Ei au nevoie să fie aduși în 
contact cu natura . Ar fi bine să învețe că, atât creațiunea, cât și creștinismul au 
un singur Dumnezeu . Să fie învățați să vadă armonia dintre lucrurile naturale 
și cele spirituale . Tot ceea ce văd cu ochii și tot ceea ce folosesc cu mâinile să 
fie o lecție în formarea caracterului . Astfel, puterile mentale vor fi consolidate, 
caracterul dezvoltat, întreaga viață înnobilată .

Scopul cu care Hristos a învățat prin parabole a fost același cu scopul 
pentru care a dat Sabatul . Dumnezeu a dat oamenilor un memorial al puterii 
Sale creatoare, ca aceștia să-L poată discerne în lucrările mâinilor Sale . Saba-
tul ne îndeamnă să vedem în lucrările create de El slava Creatorului . Pentru 
că a dorit ca noi să facem acest lucru, Isus a legat lecțiile Sale prețioase cu 
frumusețea lucrurilor din natură . În ziua sfântă de odihnă, mai mult decât în 
oricare altă zi, ar trebui să studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru 
noi în natură . Ar trebui să studiem parabolele Mântuitorului acolo unde le-a 
rostit, pe câmp și în dumbrăvi, sub cerul liber, prin iarbă și flori . În timp ce 
ne apropiem de inima naturii, Hristos devine o prezență reală pentru noi și 
vorbește inimilor noastre de pacea și dragostea Lui .

Mai mult, Hristos a legat învățătura Sa, nu numai de ziua de odihnă, 
dar și de săptămâna de trudă . El dă înțelepciune celui care ară și seamănă 
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and sows the seed . In the plowing and sowing, the tilling and reaping, 
He teaches us to see an illustration of His work of grace in the heart . So 
in every line of useful labor and every association of life, He desires us to 
find a lesson of divine truth . Then our daily toil will no longer absorb our 
attention and lead us to forget God; it will continually remind us of our 
Creator and Redeemer . The thought of God will run like a thread of gold 
through all our homely cares and occupations . For us the glory of His 
face will again rest upon the face of nature . We shall ever be learning new 
lessons of heavenly truth, and growing into the image of His purity . Thus 
shall we „be taught of the Lord”; and in the lot wherein we are called, we 
shall „abide with God .” Isa . 54:13; 1 Cor . 7:24 .

27



Parabolele Domnului Hristos 17

sămânța . În arat și semănat, în săpat și seceriș, El ne învață să vedem o ilustra-
re a lucrării harului Său în inimă . La fel, în fiecare domeniu de activitate utilă 
și în fiecare relație interumană, El dorește să găsim o lecție a adevărului divin . 
Atunci, truda noastră de zi cu zi nu ne va mai absorbi toată atenția și nu ne 
va mai face să-L uităm pe Dumnezeu; ea ne va aminti continuu de Creatorul 
și Răscumpărătorul nostru . Gândul la Dumnezeu va străbate asemenea unui 
fir de aur prin toate grijile și activitățile modeste . Pentru noi, slava feței Sale 
se va odihni din nou pe chipul naturii . Vom învăța permanent noi lecții din 
adevărul ceresc și vom crește după chipul curăției Sale . Astfel, vom „fi ucenici 
ai Domnului” și în toate lucrările pe care suntem chemați să le facem, vom 
„rămâne cu Dumnezeu .” (Isaia 54:13; 1 Corinteni 7:24) .
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„The Sower Went Forth to Sow” 

The Sower and the Seed
By the parable of the sower, Christ illustrates the things of the king-

dom of heaven, and the work of the great Husbandman for His people . 
Like a sower in the field, He came to scatter the heavenly grain of truth . 
And His parable teaching itself was the seed with which the most precious 
truths of His grace were sown . Because of its simplicity the parable of the 
sower has not been valued as it should be . From the natural seed cast into 
the soil, Christ desires to lead our minds to the gospel seed, the sowing 
of which results in bringing man back to his loyalty to God . He who gave 
the parable of the tiny seed is the Sovereign of heaven, and the same laws 
that govern earthly seed sowing govern the sowing of the seeds of truth . 

By the Sea of Galilee a company had gathered to see and hear Jesus-
-an eager, expectant throng . The sick were there, lying on their mats, wai-
ting to present their cases before Him . It was Christ’s God-given right to 
heal the woes of a sinful race, and He now rebuked disease, and diffused 
around Him life and health and peace . 

As the crowd continued to increase, the people pressed close about 
Christ until there was no room to receive them . Then, speaking a word to 
the men in their fishing boats, He stepped into the boat that was waiting 
to take Him across the lake, and bidding His disciples push off a little from 
the land, He spoke to the multitude upon the shore . 

Beside the sea lay the beautiful plain of Gennesaret, beyond rose the 
hills, and upon hillside and plain both sowers and reapers were busy, the 
one casting seed and the other harvesting the early grain . Looking upon 
the scene, Christ said .

„Behold, the sower went forth to sow; and as he sowed, some seeds 
fell by the wayside, and the birds came and devoured them” (R .V .); „some 
fell upon stony places, where they had not much earth; and forthwith they 
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„Semănătorul a ieșit să semene” *

Semănătorul și sămânța
Prin pilda semănătorului, Domnul Hristos ilustrează lucrurile 

Împărăției cerurilor și lucrarea marelui Semănător pentru poporul Său . Ase-
menea unui semănător aflat pe câmp, El a venit să semene semințele cerești 
ale adevărului . Însăși învățătura Sa, dată prin pilde, era sămânța cu care au fost 
semănate adevărurile cele mai prețioase ale harului Său . Datorită simplității 
ei, pilda semănătorului nu a fost prețuită suficient . De la sămânța naturală 
aruncată în sol, Hristos dorește să conducă mințile la sămânța Evangheliei 
care, dacă este semănată, are ca rezultat aducerea omului înapoi la loialitate 
față de Dumnezeu . El, Cel care a dat parabola micuței semințe, este Suvera-
nul cerurilor și aceleași legi, care guvernează semănarea semințelor naturale 
de pe pământ, guvernează și semănarea semințelor adevărului .

Lângă Marea Galileii se adunase o mare mulțime de oameni pentru 
a-L vedea și auzi pe Isus – o mulțime ce era plină de nerăbdare și speranță . 
În rândurile ei, se aflau bolnavi întinși pe rogojinile lor, așteptând să fie adu-
se înaintea Lui cazurile lor . Dumnezeu Însuși Îi dăduse lui Hristos dreptul 
de a vindeca suferințele neamului omenesc păcătos, iar acum, El mustra 
boala și răspândea în jurul Lui viață, sănătate și pace .

Pe măsură ce mulțimea a continuat să crească, oamenii s-au apropiat 
într-atât de Hristos încât nu mai rămăsese loc unde să-i primească . Prin 
urmare, a cerut permisiunea pescarilor să folosească una dintre bărci, o 
corabie care aștepta să-L ducă în partea cealaltă a lacului; S-a urcat în 
ea și a cerut ucenicilor Săi să scoată corabia puțin în larg pentru a vorbi 
mulțimii aflate pe mal .

Lângă mare se afla frumoasa câmpie a Ghenezaretului și, dincolo de 
aceasta, se înălțau dealurile; atât pe dealuri cât și pe câmpie se aflau semă-
nători și secerători ocupați unii cu împrăștierea semințelor, iar ceilalți cu 
recoltarea primelor cereale timpurii . Privind la aceea scenă, Hristos a spus: 

„Iată, semănătorul a ieșit să semene . Pe când semăna el, o parte din 
sămânță a căzut lângă drum, și au venit păsările și au mâncat-o . O altă par-

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:1-9, 18-23; Marcu 4:1-20; Luca 8:4-15
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sprung up, because they had no deepness of earth: and when the sun was 
up, theym were scorched; and because they had no root, they withered 
away . And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked 
them: but other fell into good ground, and brought forth fruit, some an 
hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold .” 

Christ’s mission was not understood by the people of His time . The 
manner of His coming was not in accordance with their expectations . The 
Lord Jesus was the foundation of the whole Jewish economy . Its imposing 
services were of divine appointment . They were designed to teach the pe-
ople that at the time appointed One would come to whom those ceremo-
nies pointed . But the Jews had exalted the forms and ceremonies and had 
lost sight of their object . The traditions, maxims, and enactments of men 
hid from them the lessons which God intended to convey . These maxims 
and traditions became an obstacle to their understanding and practice of 
true religion . And when the Reality came, in the person of Christ, they 
did not recognize in Him the fulfillment of all their types, the substance of 
all their shadows . They rejected the antitype, and clung to their types and 
useless ceremonies . The Son of God had come, but they continued to ask 
for a sign . The message, „Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand,” 
they answered by demands for a miracle . Matt . 3:2 . The gospel of Christ 
was a stumbling block to them because they demanded signs instead of a 
Saviour . They expected the Messiah to prove His claims by mighty deeds 
of conquest, to establish His empire on the ruins of earthly kingdoms . This 
expectation Christ answered in the parable of the sower . Not by force of 
arms, not by violent interpositions, was the kingdom of God to prevail, 
but by the implanting of a new principle in the hearts of men . 

„He that soweth the good seed is the Son of man .” Matt . 13:37 . Christ 
had come, not as a king, but as a sower; not for the overthrow of king-
doms, but for the scattering of seed; not to point His followers to earthly 
triumphs and national greatness, but to a harvest to be gathered after pa-
tient toil and through losses and disappointments . 

The Pharisees perceived the meaning of Christ’s parable, but to 
them its lesson was unwelcome . They affected not to understand it . 
To the multitude it involved in still greater mystery the purpose of the 
new teacher, whose words had so strangely moved their hearts and so 
bitterly disappointed their ambitions . The disciples themselves had not 
understood the parable, but their interest was awakened . They came to 
Jesus privately and asked for an explanation . 
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te a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, 
pentru că n-a găsit un pământ adânc . Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; 
și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat . O altă parte a căzut între spini: spinii 
au crescut și au înecat-o . O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un 
grăunte a dat o sută, altul, șaizeci, și altul, treizeci .” (Matei 13:3-8) .

Misiunea lui Hristos nu a fost înțeleasă de către oamenii din timpul 
Său . Felul venirii Lui nu fusese în conformitate cu așteptările lor . Domnul 
Isus era temelia întregii religii evreiești . Serviciile ei impunătoare au fost 
rânduite de Dumnezeu . Ele fuseseră concepute pentru a-i învăța pe oa-
meni că, la timpul rânduit, va veni Cel la care se refereau acele ceremonii . 
Dar evreii înălțaseră formele și ceremoniile și pierduseră din vedere sco-
pul acestora . Tradițiile, cugetările și legile omenești ascunseseră privirii 
lor chiar lecțiile pe care Dumnezeu intenționase să le transmită . Aceste 
cugetări și tradiții au devenit un obstacol în calea înțelegerii și practicării 
adevăratei religii . Și, când a venit Realitatea, în persoana lui Hristos, ei nu 
au recunoscut în El împlinirea tuturor acestor ritualuri care nu reprezen-
tau altceva decât o umbră . Ei au respins Antitipul și s-au agățat cu toate 
puterile de tipurile și ceremoniile lor inutile . Fiul lui Dumnezeu venise, 
dar ei au continuat să ceară un semn . La solia „Pocăiți-vă, căci Împărația 
cerurilor este aproape,” ei au răspuns cerând un miracol . (Matei 3:2) . 
Evanghelia lui Hristos a fost pentru ei o piatră de poticnire, deoarece ei au 
cerut semne în loc de un Mântuitor . Ei s-au așteptat ca Mesia să-Și dove-
dească identitatea prin fapte mărețe de cucerire; să-Și întărească împărăția 
ruinând alte regate pământești . Hristos a răspuns la aceste așteptări ale lor 
prin pilda semănătorului . Împărăția lui Dumnezeu nu avea să biruiască 
nici prin forța armelor, nici prin manevre violente ci prin implantarea 
unui nou principiu în inimile oamenilor .

„Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului .” (Matei 13:37) . Hris-
tos a venit, nu ca un rege, ci ca un semănător; nu pentru a răsturna regate, ci 
pentru a semăna semințe; nu pentru a-i îndruma pe urmașii Săi pământești 
spre triumfuri și măreție națională, ci pentru a strânge o recoltă care urmea-
ză să fie adunată prin trudă răbdătoare, prin lipsuri și dezamăgiri .

Fariseii au perceput sensul pildei lui Hristos, dar nu au dorit să ia 
învățătură din aceasta . Ei s-au prefăcut că nu-L înțeleg . Pentru mulțime, 
era un mister intenția noului Învățător ale cărui cuvinte mișcaseră într-un 
mod atât de neobișnuit inimile lor și aduseseră o dezamăgire atât de amară 
pentru ambițiile lor . Nici chiar ucenicii nu au înțeles pilda, dar interesul lor 
a fost trezit . Au venit la Isus, când Se afla singur și au cerut o explicație .
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This was the desire which Christ wished to arouse, that He might give 
them more definite instruction . He explained the parable to them, as He 
will make plain His word to all who seek Him in sincerity of heart . Those 
who study the word of God with hearts open to the enlightenment of the 
Holy Spirit, will not remain in darkness as to the meaning of the word . „If 
any man willeth to do His will,” Christ said, „he shall know of the teaching 
whether it be of God, or whether I speak from Myself .” John 7:17, R .V . All 
who come to Christ for a clearer knowledge of the truth will receive it . 
He will unfold to them the mysteries of the kingdom of heaven, and these 
mysteries will be understood by the heart that longs to know the truth . 
A heavenly light will shine into the soul temple, and will be revealed to 
others as the bright shining of a lamp on a dark path . 

„The sower went forth to sow” (R .V .) . In the East the state of affairs 
was so unsettled, and there was so great danger from violence that the 
people dwelt chiefly in walled towns, and the husbandmen went forth 
daily to their labor outside the walls . So Christ, the heavenly Sower, went 
forth to sow . He left His home of security and peace, left the glory that 
He had with the Father before the world was, left His position upon the 
throne of the universe . He went forth, a suffering, tempted man; went 
forth in solitude, to sow in tears, to water with His blood, the seed of life 
for a world lost . 

His servants in like manner must go forth to sow . When called to 
become a sower of the seed of truth, Abraham was bidden, „Get thee out 
of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto 
a land that I will show thee .” Gen . 12:1 . „And he went out, not knowing 
whither he went .” Heb . 11:8 . So to the apostle Paul, praying in the temple 
at Jerusalem, came the message from God, „Depart; for I will send thee 
far hence unto the Gentiles .” Acts 22:21 . So those who are called to unite 
with Christ must leave all, in order to follow Him . Old associations must 
be broken up, plans of life relinquished, earthly hopes surrendered . In toil 
and tears, in solitude, and through sacrifice, must the seed be sown . 

„The sower soweth the word .” Christ came to sow the world with 
truth . Ever since the fall of man, Satan has been sowing the seeds of error . 
It was by a lie that he first gained control over men, and thus he still works 
to overthrow God’s kingdom in the earth and to bring men under his 
power . A sower from a higher world, Christ came to sow the seeds of 
truth . He who had stood in the councils of God, who had dwelt in the 
innermost sanctuary of the Eternal, could bring to men the pure princi-
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Hristos dorise să trezească tocmai această dorință pentru a le da sfa-
turi mult mai clare . El le-a explicat pilda, după cum va explica în mod clar 
Cuvântul Său pentru toți cei care-L caută cu o inimă sinceră . Cei care stu-
diază Cuvântul lui Dumnezeu, cu inimile deschise pentru iluminarea Du-
hului Sfânt, nu vor rămâne în întuneric cu privire la înțelesurile Cuvântului . 
„Dacă vrea cineva să facă voia Lui,” a spus Hristos, „va ajunge să cunoască 
dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine .” (Ioan 
7:17) . Toți cei care vin la Hristos pentru o cunoaștere mai clară a adevăru-
lui o vor dobândi . El le va dezvălui tainele Împărăției cerurilor, iar aceste 
taine vor fi înțelese de inima care dorește să cunoască adevărul . O lumină 
cerească va străluci în templul sufletului, iar aceasta va fi descoperită altora 
ca strălucirea unei lămpi pe un drum întunecos .

„Semănătorul a ieșit să semene .” În Orient, viața era atât de nesigură 
și pericolul unor manifestări violente era atât de mare, încât oamenii lo-
cuiau mai ales în orașe-cetăți, înconjurate cu ziduri, iar agricultorii ieșeau 
zilnic la lucru în afara zidurilor . La fel, Hristos, Semănătorul ceresc, a ieșit 
să semene . El a plecat din căminul Său sigur și plin de pace, a lăsat gloria pe 
care a avut-o cu Tatăl înainte să fi existat lumea, a părăsit poziția deținută 
pe tronul Universului . El a venit ca un om obișnuit cu suferința și ispitit; a 
venit în singurătate, pentru a semăna cu lacrimi, pentru a uda cu sângele 
Său sămânța de viață pentru o lume pierdută .

În același fel, slujitorii Săi trebuie să meargă mai departe să semene . 
Când a fost chemat să devină un semănător al seminței adevărului, lui Avra-
am i s-a poruncit: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău 
și vino în țara pe care ți-o voi arăta .” (Geneza 12:1) . „Și a plecat fără să 
știe unde se duce .” (Evrei 11:8) . La fel, apostolul Pavel, pe când se ruga în 
templul de la Ierusalim, a venit solia de la Dumnezeu: „Pleacă, căci Eu te 
voi trimite departe la neamuri .” (Faptele Apostolilor 22:21) . Deci, cei care 
sunt chemați să se unească cu Hristos, trebuie să lase totul, ca să-L urmeze . 
Legături vechi trebuie să fie rupte, planuri de viață abandonate, speranțe 
pământești predate . În trudă și lacrimi, în singurătate și prin sacrificiu, 
semințele trebuie să fie semănate .

„Semănătorul seamănă Cuvântul .” Hristos a venit pentru a semăna în 
lume semințele adevărului . Încă de la căderea omului, Satan a semănat și 
continuă să semene semințele rătăcirii . El a câștigat pentru prima dată con-
trolul asupra oamenilor prin minciună și el lucrează în același fel pentru a 
răsturna Împărăția lui Dumnezeu pe pământ și pentru a-i aduce pe oameni 
sub puterea lui . Ca semănător dintr-o lume mai bună, Hristos a venit pen-
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ples of truth . Ever since the fall of man, Christ had been the Revealer of 
truth to the world . By Him the incorruptible seed, „the word of God, whi-
ch liveth and abideth forever,” is communicated to men . 1 Peter 1:23 . In 
that first promise spoken to our fallen race in Eden, Christ was sowing the 
gospel seed . But it is to His personal ministry among men and to the work 
which He thus established that the parable of the sower especially applies . 

The word of God is the seed . Every seed has in itself a germinating 
principle . In it the life of the plant is enfolded . So there is life in God’s 
word . Christ says, „The words that I speak unto you, they are Spirit, and 
they are life .” John 6:63 . „He that heareth My word, and believeth on Him 
that sent Me, hath everlasting life .” John 5:24 . In every command and in 
every promise of the word of God is the power, the very life of God, by 
which the command may be fulfilled and the promise realized . He who 
by faith receives the word is receiving the very life and character of God . 

Every seed brings forth fruit after its kind . Sow the seed under right 
conditions, and it will develop its own life in the plant . Receive into the 
soul by faith the incorruptible seed of the word, and it will bring forth a 
character and a life after the similitude of the character and the life of God . 

The teachers of Israel were not sowing the seed of the word of God . 
Christ’s work as a teacher of truth was in marked contrast to that of the 
rabbis of His time . They dwelt upon traditions, upon human theories and 
speculations . Often that which man had taught and written about the 
word, they put in place of the word itself . Their teaching had no power 
to quicken the soul . The subject of Christ’s teaching and preaching was 
the word of God . He met questioners with a plain, „It is written .” „What 
saith the Scriptures?” „How readest thou?” At every opportunity, when an 
interest was awakened by either friend or foe, He sowed the seed of the 
word . He who is the Way, the Truth, and the Life, Himself the living Word, 
points to the Scriptures, saying, „They are they which testify of Me .” And 
„beginning at Moses and all the prophets,” He opened to His disciples „in 
all the Scriptures the things concerning Himself .” John 5:39; Luke 24:27 . 

Christ’s servants are to do the same work . In our day, as of old, the vi-
tal truths of God’s word are set aside for human theories and speculations . 
Many professed ministers of the gospel do not accept the whole Bible as 
the inspired word . One wise man rejects one portion; another questions 
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tru a semăna semințele adevărului . El, Cel care participase la consiliile lui 
Dumnezeu, care Își avusese locuința în inima sanctuarului celui Veșnic, era 
Cel care putea aduce oamenilor principiile curate ale adevărului . Încă de la 
căderea omului, Hristos a fost Cel care a descoperit adevărul în lume . Prin 
El, sămânța nepieritoare, „Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și rămâne 
în veac,” este transmisă oamenilor . (1 Petru 1:23) . În acea primă promisiune 
făcută rasei noastre căzute în Eden, Hristos semăna sămânța Evangheliei . 
Însă pilda semănătorului se aplică în special slujirii Sale personale printre 
oameni și lucrării ale cărei baze le-a pus .

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța . Fiecare sămânță are în sine o 
putere de germinare . În aceasta este cuprinsă viața plantei . La fel există viață 
în Cuvântul lui Dumnezeu . Hristos spune: „Cuvintele pe care vi le spun 
Eu, sunt duh și viață .” (Ioan 6:63) . „Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede 
în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică .” (Ioan 5:24) . În fiecare poruncă și 
în fiecare făgăduință a Cuvântului lui Dumnezeu este putere, este chiar 
viața lui Dumnezeu, cea prin care porunca poate fi îndeplinită și făgăduința 
obținută . Cel care primește Cuvântul prin credință primește chiar viața și 
caracterul lui Dumnezeu .

Fiecare sămânță aduce rod după soiul ei . Semănați sămânța în condiții 
bune și se va dezvolta și va transmite plantei propria sa viață . Primiți în 
suflet, prin credință, sămânța nepieritoare a Cuvântului și va aduce ca roade 
un caracter și o viață după asemănarea caracterului și vieții lui Dumnezeu .

Învățătorii lui Israel nu semănau sămânța Cuvântului lui Dumnezeu . 
Lucrarea lui Hristos ca Învățător al adevărului a fost în contrast izbitor cu 
cea a rabinilor din timpul Său . Ei stăruiau asupra tradițiilor, a teoriilor și 
speculațiilor omenești . De multe ori puneau în locul Cuvântului lucruri 
scrise și propovăduite de om . Învățătura lor nu avea puterea de a mișca su-
fletul . Tema principală a învățăturii și predicării lui Hristos a fost Cuvântul 
lui Dumnezeu . El îi întâmpina pe cei care veneau la El cu întrebări cu un 
simplu: „Stă scris .” „Ce spune Scriptura?” „Cum citești în ea?” Cu fiecare 
ocazie, când era trezit interesul fie de un prieten sau de un dușman, El se-
măna sămânța cuvântului . Cel care este Calea, Adevărul și Viața, El Însuși 
Cuvântul viu, indica spre Scriptură, zicând: „Ele mărturisesc despre Mine .” 
Și „a început de la Moise și de la toți prorocii” și le-a tâlcuit, ucenicilor „toa-
te Scripturile, ce era cu privire la El .” (Ioan 5:39; Luca 24:27) .

Slujitorii lui Hristos trebuie să facă aceeași lucrare . În zilele noastre, ca 
în vechime, adevărurile vitale ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt date la o 
parte pentru teorii și speculații omenești . Mulți pretinși predicatori ai Evan-
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another part . They set up their judgment as superior to the word; and the 
Scripture which they do teach rests upon their own authority . Its divine 
authenticity is destroyed . Thus the seeds of infidelity are sown broadcast; 
for the people become confused and know not what to believe . There 
are many beliefs that the mind has no right to entertain . In the days of 
Christ the rabbis put a forced, mystical construction upon many portions 
of Scripture . Because the plain teaching of God’s word condemned their 
practices, they tried to destroy its force . The same thing is done today . The 
word of God is made to appear mysterious and obscure in order to excuse 
transgression of His law . Christ rebuked these practices in His day . He 
taught that the word of God was to be understood by all . He pointed to 
the Scriptures as of unquestionable authority, and we should do the same . 
The Bible is to be presented as the word of the infinite God, as the end of 
all controversy and the foundation of all faith . 

The Bible has been robbed of its power, and the results are seen in a 
lowering of the tone of spiritual life . In the sermons from many pulpits of 
today there is not that divine manifestation which awakens the conscien-
ce and brings life to the soul . The hearers can not say, „Did not our heart 
burn within us, while He talked with us by the way, and while He opened 
to us the Scriptures?” Luke 24:32 . There are many who are crying out for 
the living God, longing for the divine presence . Philosophical theories or 
literary essays, however brilliant, cannot satisfy the heart . The assertions 
and inventions of men are of no value .

Let the word of God speak to the people . Let those who have heard 
only traditions and human theories and maxims hear the voice of Him 
whose word can renew the soul unto everlasting life . 

Christ’s favorite theme was the paternal tenderness and abundant 
grace of God; He dwelt much upon the holiness of His character and His 
law; He presented Himself to the people as the Way, the Truth, and the 
Life . Let these be the themes of Christ’s ministers . Present the truth as it 
is in Jesus . Make plain the requirements of the law and the gospel . Tell 
the people of Christ’s life of self-denial and sacrifice; of His humiliation 
and death; of His resurrection and ascension; of His intercession for them 
in the courts of God; of His promise, „I will come again, and receive you 
unto Myself .” John 14:3 . 

Instead of discussing erroneous theories, or seeking to combat the 
opponents of the gospel, follow the example of Christ . Let fresh truths 
from God’s treasure house flash into life . „Preach the word .” „Sow beside 
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gheliei nu acceptă întreaga Biblie ca fiind Cuvântul inspirat . Un înțelept res-
pinge o parte, un altul pune la îndoială altă parte . Ei își înalță judecata mai 
presus de cuvânt; și Scriptura, pe care o prezintă ei, se bazează pe propria 
lor autoritate . Autenticitatea ei divină este distrusă . Astfel sunt răspândite 
semințele necredinței, pentru că oamenii devin confuzi și nu știu ce să mai 
creadă . Există multe idei asupra cărora mintea nu ar trebui să stăruie . În zile-
le lui Hristos, rabinii au dat o explicație forțată, mistică multor porțiuni din 
Scriptură . Pentru că învățătura clară a Cuvântului lui Dumnezeu condamna 
practicile lor, ei au încercat să-i distrugă puterea . Același lucru se face astăzi . 
Cuvântul lui Dumnezeu este făcut să pară misterios și neclar, cu scopul de 
a scuza călcarea Legii Sale . Hristos a mustrat aceste practici din vremea Sa . 
Cuvântul lui Dumnezeu, învăța El, trebuia înțeles de către toți . El a indicat 
spre Scripturi ca spre o autoritate de necontestat, iar noi ar trebui să facem 
la fel . Biblia trebuie prezentată drept Cuvântul Dumnezeului infinit, ca ar-
gumentul ce pune capăt oricărei controverse și ca temelia întregii credințe .

Biblia a fost jefuită de puterea ei, iar rezultatele sunt evidente în scă-
derea standardului vieții spirituale . În predicile auzite de la multe amvoane 
de astăzi nu există acea manifestare divină care trezește conștiința și aduce 
viață sufletului . Ascultătorii nu pot spune: „Nu ne ardea inima în noi când 
ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” (Luca 24:32) . Sunt mulți cei 
care strigă după Dumnezeul cel viu, tânjind după prezența divină . Teoriile 
filosofice sau eseurile literare, oricât de geniale ar fi, nu poate alina inima . 
Afirmațiile și invențiile oamenilor nu au nicio valoare . 

Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească oamenilor . Cei care au auzit nu-
mai tradiții, teorii și maxime omenești să audă vocea Lui, a Celui al Cărui 
cuvânt poate reînnoi sufletul pentru viața veșnică .

Tema favorită a lui Hristos a fost gingășia părintească și harul abun-
dent al lui Dumnezeu . El a stăruit mult asupra sfințeniei caracterului Său 
și a legii Sale . El S-a prezentat oamenilor ca fiind Calea, Adevărul și Viața . 
Acestea să fie și temele abordate de predicatorii lui Hristos . Prezentați ade-
vărul așa cum este el în Isus . Explicați simplu cerințele legii și evangheliei . 
Spuneți oamenilor despre viața de lepădare de sine și sacrificiu a lui Hristos, 
despre umilirea și moartea Sa, despre învierea și înălțarea Lui sau despre 
mijlocirea Sa pentru ei în templul lui Dumnezeu, despre promisiunea Lui: 
„Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine .” (Ioan 14:3) .

În loc de a discuta teorii false sau de a încerca să-i combateți pe împotrivi-
torii Evangheliei, urmați exemplul lui Hristos . Lăsați ca adevărurile proaspete 
primite din tezaurul lui Dumnezeu să prindă viață în voi . „Propovăduiește 
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all waters .” „Be instant in season, out of season .” „He that hath My word, 
let him speak My word faithfully . What is the chaff to the wheat? saith the 
Lord .” „Every word of God is pure .  .  .  . Add thou not unto His words, lest 
He reprove thee, and thou be found a liar .” 2 Tim . 4:2; Isa . 32:20; Jer . 23:28; 
Prov . 30:5, 6 . 

„The sower soweth the word .” Here is presented the great principle 
which should underlie all educational work . „The seed is the word of 
God .” But in too many schools of our day God’s word is set aside . Other 
subjects occupy the mind . The study of infidel authors holds a large pla-
ce in the educational system . Skeptical sentiments are interwoven in the 
matter placed in school books . Scientific research becomes misleading, 
because its discoveries are misinterpreted and perverted . The word of God 
is compared with the supposed teachings of science, and is made to ap-
pear uncertain and untrustworthy . Thus the seeds of doubt are planted in 
the minds of the youth, and in time of temptation they spring up . When 
faith in God’s word is lost, the soul has no guide, no safeguard . The youth 
are drawn into paths which lead away from God and from everlasting life .

To this cause may in great degree be attributed the widespread 
iniquity in our world today . When the word of God is set aside, its power 
to restrain the evil passions of the natural heart is rejected . Men sow to the 
flesh, and of the flesh they reap corruption . 

And here, too, is the great cause of mental weakness and inefficiency . 
In turning from God’s word to feed on the writings of uninspired men, the 
mind becomes dwarfed and cheapened . It is not brought in contact with 
deep, broad principles of eternal truth . The understanding adapts itself 
to the comprehension of the things with which it is familiar, and in this 
devotion to finite things it is weakened, its power is contracted, and after 
a time it becomes unable to expand .

All this is false education . The work of every teacher should be to 
fasten the mind of the youth upon the grand truths of the word of Inspi-
ration . This is the education essential for this life and for the life to come .

And let it not be thought that this will prevent the study of the scien-
ces, or cause a lower standard in education . The knowledge of God is as 
high as heaven and as broad as the universe . There is nothing so ennobling 

41

42



Parabolele Domnului Hristos 29

Cuvântul .” „Semănați de-a lungul apelor .” Faceți aceasta „la timp și ne la 
timp .” „Cine a auzit cuvântul Meu să spună întocmai cuvântul Meu! Pentru ce 
să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul .” „Orice cuvânt al lui Dumnezeu este 
încercat… N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fii 
găsit mincinos .” (2 Timotei 4:2; Isaia 32:20; Ieremia 23:28; Proverbele 30:5, 6) .

„Semănătorul seamănă cuvântul .” Aici este prezentat marele princi-
piu care ar trebui să stea la baza oricărei educații . „Sămânța este cuvân-
tul lui Dumnezeu .” Dar în prea multe școli din zilele noastre, Cuvântul lui 
Dumnezeu este dat la o parte . Alte subiecte ocupă mintea . Studiul autorilor 
necredincioși deține un loc important în sistemul de învățământ . Puncte de 
vedere sceptice apar în materia existentă în manualele școlare . Cercetări-
le științifice devin înșelătoare, pentru că descoperirile lor sunt interpretate 
greșit și pervertite . Cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu presupusele 
învățături ale științei și este făcut să apară nesigur și nedemn de încredere . 
Astfel, semințele de îndoială sunt plantate în mintea tinerilor și la momen-
tul ispitirii ele răsar . Când credința în Cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, 
sufletul nu are niciun îndrumător, niciun protector . Tinerii sunt atrași pe căi 
care-i îndepărtează de Dumnezeu și de viața veșnică .

Nelegiuirea răspândită pe scară largă în lumea noastră de astăzi poate 
fi considerată, în mare măsură, un rezultat al acestui lucru . Când Cuvântul 
lui Dumnezeu este dat la o parte, puterea de a ține în frâu pasiunile rele ale 
inimii firești este respinsă . Oamenii seamănă în firea lor pământească și vor 
secera din firea pământească putrezirea .

Și aceasta este, de asemenea, marea cauză a slăbiciunii mentale și a 
ineficienței . Îndepărtându-se de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a se hrăni 
cu scrierile oamenilor care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, min-
tea devine pipernicită și lipsită de valoare . Ea nu este adusă în contact cu 
principiile profunde, largi ale adevărului veșnic . Gândirea se adaptează la 
înțelegerea lucrurilor cu care este familiarizată, și prin dedarea la lucrurile 
trecătoare este slăbită, puterea sa este micșorată, iar după un timp îi este 
imposibil să se dezvolte .

Toate acestea reprezintă o educație falsă . Lucrarea fiecărui profesor ar 
trebui să fie aceea de a lega mintea tinerilor de marile adevăruri ale Cu-
vântului Inspirației . Aceasta este educația esențială pentru această viață și 
pentru viața viitoare .

În plus, să nu creadă nimeni că acest lucru va împiedica studiul 
științelor sau va da naștere unui nivel mai scăzut în educație . Cunoașterea 
lui Dumnezeu este înaltă cât cerul și la fel de întinsă ca Universul . Nu este 
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and invigorating as a study of the great themes which concern our eternal 
life . Let the youth seek to grasp these God-given truths, and their minds 
will expand and grow strong in the effort . It will bring every student who 
is a doer of the word into a broader field of thought, and secure for him a 
wealth of knowledge that is imperishable . 

The education to be secured by searching the Scriptures is an ex-
perimental knowledge of the plan of salvation . Such an education will 
restore the image of God in the soul . It will strengthen and fortify the 
mind against temptation, and fit the learner to become a co-worker with 
Christ in His mission of mercy to the world . It will make him a member 
of the heavenly family; and prepare him to share the inheritance of the 
saints in light .

But the teacher of sacred truth can impart only that which he himself 
knows by experience . „The sower sowed his seed .” Christ taught the truth 
because He was the truth . His own thought, His character, His life-expe-
rience, were embodied in His teaching . So with His servants: those who 
would teach the word are to make it their own by a personal experience . 
They must know what it is to have Christ made unto them wisdom and 
righteousness and sanctification and redemption . In presenting the word 
of God to others, they are not to make it a suppose-so or a may-be . They 
should declare with the apostle Peter, „We have not followed cunningly 
devised fables when we made known unto you the power and coming of 
our Lord Jesus Christ, but were eye-witnesses of His majesty .” 2 Peter 1:16 . 
Every minister of Christ and every teacher should be able to say with the 
beloved John, „The life was manifested, and we have seen it, and bear wit-
ness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and 
was manifested unto us .” 1 John 1:2 . 

 The Soil by the Wayside
That with which the parable of the sower chiefly deals is the effect produ-

ced on the growth of the seed by the soil into which it is cast . By this parable 
Christ was virtually saying to His hearers, It is not safe for you to stand as cri-
tics of My work, or to indulge disappointment because it does not meet your 
ideas . The question of greatest importance to you is, How do you treat My 
message? Upon your reception or rejection of it your eternal destiny depends . 

Explaining the seed that fell by the wayside, He said, „When any one 
heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh 
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nimic care să aducă înnobilare și revigorare precum o face studiul marilor 
teme care privesc viața noastră veșnică . Tinerii să caute să înțeleagă aceste 
adevăruri date de Dumnezeu, iar mintea lor se va extinde și va deveni pu-
ternică în urma efortului făcut . Acesta îl va plasa pe fiecare student, care 
este împlinitor al cuvântului, pe un nivel mai vast de gândire, și îi va garanta 
accesul la o bogăție de cunoștințe nepieritoare .

Educația realizată prin cercetarea Scripturilor reprezintă o cunoaștere 
experimentală a Planului de Mântuire . O astfel de educație va restaura chi-
pul lui Dumnezeu în suflet . Aceasta va consolida și întări mintea împotriva 
ispitei și-l va ajuta pe învățăcel să devină co-lucrător cu Hristos în misiunea 
Sa plină de milă pentru lume . Acesta îl va transforma într-un membru al fa-
miliei cerești și-l va pregăti să devină împreună moștenitor cu sfinții în slavă .

Însă cel cere-i învață pe alții adevărurile sfinte nu poate da decât ceea 
ce cunoaște din experiență . „Semănătorul a semănat sămânța lui .” Hristos 
a învățat adevărul pentru că El era adevărul . Propria Sa gândire, caracterul 
Său, experiența Sa de viață au fost încorporate în învățătura Lui . La fel se 
întâmplă și cu slujitorii Săi: cei care urmează să educe prin cuvânt, trebuie 
să și-l însușească prin experiență personală . Ei trebuie să știe ce înseamnă 
a-L avea pe Hristos făcut pentru ei înțelepciune, neprihănire, sfințire și răs-
cumpărare . Când prezintă Cuvântul lui Dumnezeu altora, ei nu trebuie s-o 
facă pornind de la „să presupunem că” sau de la „s-ar putea .” Ei ar trebui 
să declare împreună cu apostolul Petru: „V-am făcut cunoscut puterea și 
venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme 
meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mă-
rirea Lui .” (2 Petru 1:16) . Fiecare predicator al lui Hristos și fiecare educa-
tor ar trebui să poată spune împreună cu Ioan, ucenicul iubit: „Viaţa a fost 
arătată, și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viaţa veșnică, 
viaţa care era la Tatăl și care ne-a fost arătată .” (1 Ioan 1:2) .

Pământul de lângă drum
Pilda semănătorului se ocupă în special de efectul produs asupra 

creșterii seminței de solul în care este pusă . Prin această parabolă Hristos 
spunea practic ascultătorilor Săi că: „Nu este sigur pentru voi să-Mi criticați 
lucrarea sau să cădeți în dezamăgire dacă ea nu se face conform cu ideile 
voastre .” Problema cea mai importantă pentru voi este cum primiți solia 
Mea . Destinul vostru veșnic depinde de primirea sau respingerea ei .

Dând explicații despre sămânța care a căzut lângă drum, El a spus: 
„Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, și nu-l înţelege, vine cel 
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the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart . This 
is he which received seed by the wayside .” 

The seed sown by the wayside represents the word of God as it falls upon 
the heart of an inattentive hearer . Like the hard-beaten path, trodden down 
by the feet of men and beasts, is the heart that becomes a highway for the 
world’s traffic, its pleasures and sins . Absorbed in selfish aims and sinful in-
dulgences, the soul is „hardened through the deceitfulness of sin .” Heb . 3:13 . 
The spiritual faculties are paralyzed . Men hear the word, but understand it 
not . They do not discern that it applies to themselves . They do not realize 
their need or their danger . They do not perceive the love of Christ, and they 
pass by the message of His grace as something that does not concern them . 

As the birds are ready to catch up the seed from the wayside, so Sa-
tan is ready to catch away the seeds of divine truth from the soul . He 
fears that the word of God may awaken the careless, and take effect upon 
the hardened heart . Satan and his angels are in the assemblies where the 
gospel is preached . While angels of heaven endeavor to impress hearts 
with the word of God, the enemy is on the alert to make the word of no 
effect . With an earnestness equaled only by his malice, he tries to thwart 
the work of the Spirit of God . While Christ is drawing the soul by His love, 
Satan tries to turn away the attention of the one who is moved to seek the 
Saviour . He engages the mind with worldly schemes . He excites criticism, 
or insinuates doubt and unbelief . The speaker’s choice of language or his 
manner may not please the hearers, and they dwell upon these defects . 
Thus the truth they need, and which God has graciously sent them, makes 
no lasting impression . 

Satan has many helpers . Many who profess to be Christians are aiding 
the tempter to catch away the seeds of truth from other hearts . Many who 
listen to the preaching of the word of God make it the subject of criticism 
at home . They sit in judgment on the sermon as they would on the words 
of a lecturer or a political speaker . The message that should be regarded 
as the word of the Lord to them is dwelt upon with trifling or sarcastic 
comment . The minister’s character, motives, and actions, and the conduct 
of fellow members of the church, are freely discussed . Severe judgment 
is pronounced, gossip or slander repeated, and this in the hearing of the 
unconverted . Often these things are spoken by parents in the hearing of 
their own children . Thus are destroyed respect for God’s messengers, and 
reverence for their message . And many are taught to regard lightly God’s 
word itself . 

45

46



Parabolele Domnului Hristos 33

rău și răpește ce a fost semănat în inima lui . Aceasta este sămânţa căzută 
lângă drum .”

Sămânța semănată lângă drum reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu că-
zut în inima unui ascultător neatent . Inima plină de problemele lumești, de 
plăcerile și păcatele lumii este asemenea unei cărări bătătorite, călcate în pi-
cioare de oameni și animale . Absorbit de ținte egoiste și practici păcătoase, 
sufletul este „împietrit prin înșelăciunea păcatului .” (Evrei 3:13) . Facultățile 
spirituale sunt paralizate . Oamenii aud cuvântul, dar nu-l înțeleg . Ei nu 
înțeleg că aceasta se aplică la ei . Ei nu-și dau seama de nevoia lor sau de 
pericolul în care se află . Ei nu percep dragostea lui Hristos și trec nepăsători 
pe lângă solia harului Său ca pe lângă ceva care nu-i privește .

După cum păsările sunt gata să adune sămânța căzută lângă drum, la 
fel este și Satan gata să răpească semințele adevărului divin din suflet . El se 
teme ca nu cumva Cuvântul lui Dumnezeu să-i trezească pe cei nepăsători 
și să aibă efect asupra inimii împietrite . Satan și îngerii lui sunt prezenți 
în adunările în care este predicată Evanghelia . În timp ce îngerii din cer 
fac eforturi mari pentru a impresiona inima prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
inamicul este în alertă pentru a face fără efect cuvântul predicat . Cu un zel 
egalat doar de răutatea lui, el încearcă să zădărnicească lucrarea Duhului 
lui Dumnezeu . În timp ce Hristos atrage sufletul prin dragostea Lui, Satan 
încearcă să abată atenția celui care este mișcat să caute pe Mântuitorul . El 
ocupă mintea cu planuri lumești . El dă naștere la critică sau strecoară îndo-
ială și necredință . Limbajul folosit de vorbitor precum și comportamentul 
acestuia ar putea să nu placă ascultătorilor și ei se concentrează pe aceste 
defecte . Astfel, adevărul de care au nevoie, și pe care Dumnezeu în mila Sa 
li l-a trimis, nu face nicio impresie de durată .

Satan are multe ajutoare . Mulți dintre cei care mărturisesc a fi creștini îl 
ajută pe ispititor să răpească sămânța adevărului de la alte inimi . Mulți dintre 
cei care ascultă predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, îl critică odată ajunși 
acasă . Ei judecă predica așa cum ar judeca cuvintele unui lector sau ale un 
politician . Solia pe care ei ar trebui să o considere ca fiind Cuvântul Domnu-
lui pentru ei este disecată prin comentarii ușuratice și sarcastice . Caracterul, 
motivele și acțiunile predicatorului, precum comportamentul celorlalți frați 
din biserică, sunt discutate în mod liber . Se dau verdicte severe, se repetă 
bârfa sau calomnia, iar acest lucru se face în auzul celor neconvertiți . Adesea, 
aceste lucruri sunt vorbite de către părinți în auzul propriilor copii . Astfel, 
sunt distruse respectul pentru solii lui Dumnezeu și față de solia lor . Și mulți 
sunt învățați să privească cu ușurință chiar Cuvântul lui Dumnezeu .

45

46



 Christ’s Object Lessons 34

Thus in the homes of professed Christians many youth are educated 
to be infidels . And the parents question why their children are so little 
interested in the gospel, and so ready to doubt the truth of the Bible . They 
wonder that it is so difficult to reach them with moral and religious in-
fluences . They do not see that their own example has hardened the hearts 
of their children . The good seed finds no place to take root, and Satan 
catches it away . 

 In Stony Places
„He that receiveth the seed into stony places, the same is he that hea-

reth the word, and anon with joy receiveth it; yet hath he not root in hi-
mself, but dureth for a while; for when tribulation or persecution ariseth 
because of the word, by and by he is offended .” 

The seed sown upon stony ground finds little depth of soil . The plant 
springs up quickly, but the root cannot penetrate the rock to find nutri-
ment to sustain its growth, and it soon perishes . Many who make a pro-
fession of religion are stony-ground hearers . Like the rock underlying the 
layer of earth, the selfishness of the natural heart underlies the soil of their 
good desires and aspirations . The love of self is not subdued . They have 
not seen the exceeding sinfulness of sin, and the heart has not been hum-
bled under a sense of its guilt . This class may be easily convinced, and 
appear to be bright converts, but they have only a superficial religion . 

It is not because men receive the word immediately, nor because they 
rejoice in it, that they fall away . As soon as Matthew heard the Saviour’s 
call, immediately he rose up, left all, and followed Him . As soon as the 
divine word comes to our hearts, God desires us to receive it; and it is 
right to accept it with joy . „Joy shall be in heaven over one sinner that 
repenteth .” Luke 15:7 . And there is joy in the soul that believes on Christ . 
But those who in the parable are said to receive the word immediately, do 
not count the cost . They do not consider what the word of God requires 
of them . They do not bring it face to face with all their habits of life, and 
yield themselves fully to its control . 

The roots of the plant strike down deep into the soil, and hidden 
from sight nourish the life of the plant . So with the Christian; it is by the 
invisible union of the soul with Christ, through faith, that the spiritual life 
is nourished . But the stony-ground hearers depend upon self instead of 
Christ . They trust in their good works and good impulses, and are strong 
in their own righteousness . They are not strong in the Lord, and in the 
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Astfel, în casele pretinșilor creștini mulți tineri sunt educați să fie 
necredincioși . Și părinții se întreabă de ce copiii lor sunt atât de puțin interesați 
de Evanghelie, și așa de gata să se îndoiască de adevărul Bibliei . Se întreabă 
de ce este atât de dificil ca influențele morale și religioase să ajungă la ei . Ei 
nu văd că propriul lor exemplu a împietrit inimile copiilor lor . Sămânța bună 
nu găsește niciun loc în care să prindă rădăcini și Satan o ia și o îndepărtează .

În pământ stâncos
„Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul și-l pri-

mește îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; și, 
cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată 
de el .” (Matei 13:20, 21) .

Sămânța semănată pe teren stâncos găsește un sol puțin adânc . Plan-
ta răsare repede, dar rădăcina nu poate pătrunde roca pentru a găsi hrană 
necesară pentru a susține creșterea și piere repede . Mulți care pretind a fi 
religioși sunt ascultători care au solul inimii de piatră . Asemenea stratului 
de stâncă aflat sub cel de pământ, egoismul inimii firești se ascunde sub 
solul dorințelor și aspirațiilor bune . Iubirea de sine nu este supusă . Ei nu au 
văzut cât de hidos este păcatul, iar inima nu a fost smerită de sentimentul 
vinovăției sale . Acești oameni pot fi ușor de convins, și par a fi cu adevărat 
convertiți, dar ei au doar o religie superficială .

Căderea lor de la credință nu se datorează faptului că ei primesc ime-
diat Cuvântul, nici faptului că se bucură în el . Imediat ce Matei a auzit che-
marea Mântuitorului, s-a ridicat, a părăsit tot și a mers după El . Dumne-
zeu dorește ca noi să primim cuvântul imediat ce acesta ajunge la inimile 
noastre, și este bine să-l acceptăm cu bucurie . „Va fi mai multă bucurie în 
cer pentru un singur păcătos care se pocăiește .” (Luca 15:7) . Există multă 
bucurie în sufletul care se încrede în Hristos . Dar cei, despre care se spune 
în parabolă că primesc imediat cuvântul, nu țin seama de valoarea lui . Ei nu 
iau în considerare cerințele Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei . Ei nu aduc 
obiceiurile lor de viață pentru a fi cercetate în lumina Cuvântului și nu se 
predau pe deplin controlului Său .

Rădăcinile plantei își fac loc tot mai adânc în sol și, ascunse vederii, 
hrănesc planta dându-i viață . La fel se întâmplă și cu creștinul; prin unirea 
invizibilă a sufletului cu Hristos, prin credință, viața spirituală este hrănită . 
Însă ascultătorii, care au inima asemenea pământului stâncos, se sprijină 
mai degrabă pe sine decât pe Hristos . Ei se bazează pe faptele și intențiile 
lor bune și sunt tari în propria lor neprihănire . Ei nu sunt tari în Domnul și 
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power of His might . Such a one „hath not root in himself ”; for he is not 
connected with Christ .

The hot summer sun, that strengthens and ripens the hardy grain, 
destroys that which has no depth of root . So he who „hath not root in hi-
mself,” „dureth for a while”; but „when tribulation or persecution ariseth 
because of the word, by and by he is offended .” Many receive the gospel 
as a way of escape from suffering, rather than as a deliverance from sin . 
They rejoice for a season, for they think that religion will free them from 
difficulty and trial . While life moves smoothly with them, they may ap-
pear to be consistent Christians . But they faint beneath the fiery test of 
temptation . They cannot bear reproach for Christ’s sake . When the word 
of God points out some cherished sin, or requires self-denial or sacrifice, 
they are offended . It would cost them too much effort to make a radical 
change in their life . They look at the present inconvenience and trial, and 
forget the eternal realities . Like the disciples who left Jesus, they are ready 
to say, „This is an hard saying; who can hear it?” John 6:60 .

There are very many who claim to serve God, but who have no expe-
rimental knowledge of Him . Their desire to do His will is based upon their 
own inclination, not upon the deep conviction of the Holy Spirit . Their 
conduct is not brought into harmony with the law of God . They profess 
to accept Christ as their Saviour, but they do not believe that He will give 
them power to overcome their sins . They have not a personal relation with 
a living Saviour, and their characters reveal defects both hereditary and 
cultivated . 

It is one thing to assent in a general way to the agency of the Holy 
Spirit, and another thing to accept His work as a reprover calling to re-
pentance . Many feel a sense of estrangement from God, a realization of 
their bondage to self and sin; they make efforts for reform; but they do not 
crucify self . They do not give themselves entirely into the hands of Christ, 
seeking for divine power to do His will . They are not willing to be molded 
after the divine similitude . In a general way they acknowledge their im-
perfections, but they do not give up their particular sins . With each wrong 
act the old selfish nature is gaining strength .

The only hope for these souls is to realize in themselves the truth of 
Christ’s words to Nicodemus, „Ye must be born again .” „Except a man be 
born from above, he can not see the kingdom of God .” John 3:7, 3, margin . 

True holiness is wholeness in the service of God . This is the condition 
of true Christian living . Christ asks for an unreserved consecration, for 
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în puterea tăriei Lui . Un astfel de om „nu are rădăcină în sine,” pentru că nu 
este strâns legat de Hristos .

Soarele fierbinte de vară, care întărește și aduce la coacere cerealele vi-
guroase, distruge plantele care nu au rădăcini adânci . La fel, cel care „nu are 
rădăcină în sine,” „ține până la o vreme,” dar „cum vine un necaz sau o pri-
gonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el .” Multe persoane pri-
mesc Evanghelia ca o modalitate de a scăpa de suferință, mai degrabă decât 
ca o eliberare de păcat . Ei se bucură pentru un timp, crezând că religia îi va 
feri de greutăți și încercări . Cât timp viața le este ușoară, ei pot părea creștini 
serioși . Dar ei cedează la încercarea de foc a ispitei . Ei nu pot suporta ocara 
de dragul lui Hristos . Când Cuvântul lui Dumnezeu scoate în evidență vre-
un păcat nutrit sau cere tăgăduire de sine și sacrificiu, ei se simt jigniți . Ar fi 
un efort prea mare pentru ei să facă o schimbare radicală în viață . Ei privesc 
la greutățile și încercările prezente și uită de realitățile veșnice . Asemenea 
ucenicilor care L-au părăsit pe Isus, ei sunt gata să spună: „Vorbirea aceasta 
este prea de tot . Cine poate să o sufere?” (Ioan 6:60) .

Există foarte mulți care pretind că slujesc lui Dumnezeu, dar care nu-L 
cunosc prin experiență personală . Dorința lor de a face voia Lui se bazează 
pe propria lor înclinație, nu pe convingerea profundă dobândită prin Duhul 
Sfânt . Comportamentul lor nu este adus în armonie cu Legea lui Dumnezeu . 
Ei mărturisesc a accepta pe Hristos ca Mântuitor al lor, dar nu cred că El le 
va da puterea de a birui păcatele . Ei nu au o relație personală cu un Mântuitor 
viu, iar caracterele lor dau pe față defecte atât ereditare cât și cultivate .

Nu este tot una să accepți în general lucrarea Duhului Sfânt, sau să 
accepți lucrarea Sa care mustră și cheamă la pocăință . Mulți au un sentiment 
de înstrăinare de Dumnezeu, își dau seama de sclavia în care se află față de 
sine și de păcat; ei fac eforturi pentru a se îndrepta, dar nu-și răstignesc eul . 
Ei nu se predau în întregime în mâinile lui Hristos, căutând puterea divină 
pentru a face voia Lui . Ei nu sunt dispuși să accepte să fie modelați după ase-
mănarea divină . Într-un mod general, ei recunosc imperfecțiunile pe care le 
au, dar nu renunță la păcatele lor preferate . Cu fiecare faptă rea, firea egoistă 
și veche câștigă putere .

Singura speranță pentru aceste suflete este de a aduce la îndeplinire în 
ei înșiși adevărul cuvintelor lui Hristos către Nicodim: „Trebuie să vă nașteți 
din nou .” „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui 
Dumnezeu .” (Ioan 3:7, 3 u .p) .

Adevărata sfințenie înseamnă a fi cu totul în slujba lui Dumnezeu . 
Aceasta este condiția adevăratei viețuiri creștine . Hristos cere o consacrare 
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undivided service . He demands the heart, the mind, the soul, the strength . 
Self is not to be cherished . He who lives to himself is not a Christian . 

Love must be the principle of action . Love is the underlying principle 
of God’s government in heaven and earth, and it must be the foundation 
of the Christian’s character . This alone can make and keep him steadfast . 
This alone can enable him to withstand trial and temptation . 

And love will be revealed in sacrifice . The plan of redemption was 
laid in sacrifice--a sacrifice so broad and deep and high that it is immea-
surable . Christ gave all for us, and those who receive Christ will be ready 
to sacrifice all for the sake of their Redeemer . The thought of His honor 
and glory will come before anything else .

If we love Jesus, we shall love to live for Him, to present our thank 
offerings to Him, to labor for Him . The very labor will be light . For His 
sake we shall covet pain and toil and sacrifice . We shall sympathize with 
His longing for the salvation of men . We shall feel the same tender craving 
for souls that He has felt . 

This is the religion of Christ . Anything short of it is a deception . No 
mere theory of truth or profession of discipleship will save any soul . We 
do not belong to Christ unless we are His wholly . It is by halfheartedness 
in the Christian life that men become feeble in purpose and changeable in 
desire . The effort to serve both self and Christ makes one a stony-ground 
hearer, and he will not endure when the test comes upon him . 

Among Thorns
„He also that received seed among the thorns is he that heareth the 

word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the 
word, and he becometh unfruitful .” 

The gospel seed often falls among thorns and noxious weeds; and if 
there is not a moral transformation in the human heart, if old habits and 
practices and the former life of sin are not left behind, if the attributes of 
Satan are not expelled from the soul, the wheat crop will be choked . The 
thorns will come to be the crop, and will kill out the wheat . 

Grace can thrive only in the heart that is being constantly prepared 
for the precious seeds of truth . The thorns of sin will grow in any soil; they 
need no cultivation; but grace must be carefully cultivated . The briers and 
thorns are always ready to spring up, and the work of purification must 
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fără rezerve, cere slujire neîmpărțită . El cere inima, mintea, sufletul și pute-
rea . Eul nu trebuie întărit . Cel care trăiește pentru sine nu este creștin . 

Iubirea trebuie să fie principiul de acțiune . Iubirea este principiul fun-
damental al guvernării lui Dumnezeu în cer și pe pământ și trebuie să fie 
temelia caracterului creștin . Numai aceasta îl poate face și păstra statornic . 
Doar aceasta îl poate face în stare să reziste încercării și ispitei .

Iar dragostea se va da pe față prin sacrificiu . Planul de răscumpărare a 
fost întemeiat pe sacrificiu – un sacrificiu atât de întins, adânc și mare, încât 
nu se poate măsura . Hristos a dat totul pentru noi, iar cei care-L primesc pe 
Hristos vor fi gata să sacrifice totul de dragul Mântuitorului lor . Pe primul 
loc va fi gândul de a-I aduce cinste și slavă .

Dacă Îl iubim pe Isus, vom dori să trăim pentru El, să-i aducem 
mulțumiri ca jertfă și să lucrăm pentru El . Această lucrare va fi una ușoară . 
De dragul Lui, vom ajunge să ne dorim durere, trudă și jertfă . Vom avea 
aceeași dorință ca El pentru mântuirea oamenilor . Vom simți aceeași 
dorință profundă de a ajuta la mântuirea oamenilor .

Aceasta este religia lui Hristos . Orice altceva mai puțin de atât este 
o amăgire . Niciun suflet nu va fi mântuit printr-o simplă acceptare a ade-
vărului sau printr-o simplă afirmare că suntem ucenici ai lui Hristos . Noi 
nu aparținem lui Hristos dacă nu suntem în întregime ai Lui . Pentru că 
au inima împărțită în viețuirea creștină, oamenii ajung să aibă ținte joase 
și dorințe schimbătoare . Efortul de a sluji atât sinelui cât și lui Hristos îl 
transformă pe om într-un ascultător care are inima asemenea pământului 
stâncos, și el nu va rezista atunci când va fi pus la probă .

Între spini
„Sămânța căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările 

veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt și ajunge 
neroditor .” (Matei 13:22) .

Sămânța Evangheliei cade, de multe ori, între spini și buruieni otrăvi-
toare și, dacă nu există o transformare morală în inima omului, dacă vechile 
obiceiuri și practici precum și fosta viețuire plină de păcat nu sunt părăsite, 
dacă trăsăturile Satanei nu sunt date afară din suflet, recolta de grâu va fi 
înăbușită . Se vor recolta spini deoarece grâul a fost distrus de aceștia .

Harul poate prospera numai în inima care este permanent gata să pri-
mească semințele prețioase ale adevărului . Spinii păcatului pot crește în ori-
ce sol; ei nu trebuie cultivați; dar harul trebuie să fie cultivat cu grijă . Spinii și 
mărăcinii sunt permanent gata să răsară, și lucrarea de curățire trebuie să se 
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advance continually . If the heart is not kept under the control of God, if 
the Holy Spirit does not work unceasingly to refine and ennoble the cha-
racter, the old habits will reveal themselves in the life . Men may profess 
to believe the gospel; but unless they are sanctified by the gospel their 
profession is of no avail . If they do not gain the victory over sin, then sin 
is gaining the victory over them . The thorns that have been cut off but not 
uprooted grow apace, until the soul is overspread with them . 

Christ specified the things that are dangerous to the soul . As re-
corded by Mark He mentions the cares of this world, the deceitful-
ness of riches, and the lusts of other things . Luke specifies the cares, 
riches, and pleasures of this life . These are what choke the word, the 
growing spiritual seed . The soul ceases to draw nourishment from Christ, 
and spirituality dies out of the heart .

„The cares of this world .” No class is free from the temptation to 
worldly care . To the poor, toil and deprivation and the fear of want bring 
perplexities and burdens . To the rich come fear of loss and a multitude of 
anxious cares . Many of Christ’s followers forget the lesson He has bidden 
us learn from the flowers of the field . They do not trust to His constant 
care . Christ cannot carry their burden, because they do not cast it upon 
Him . Therefore the cares of life, which should drive them to the Saviour 
for help and comfort, separate them from Him . 

Many who might be fruitful in God’s service become bent on acqui-
ring wealth . Their whole energy is absorbed in business enterprises, and 
they feel obliged to neglect things of a spiritual nature . Thus they separate 
themselves from God . We are enjoined in the Scriptures to be „not sloth-
ful in business .” Rom . 12:11 . We are to labor that we may impart to him 
who needs . Christians must work, they must engage in business, and they 
can do this without committing sin . But many become so absorbed in bu-
siness that they have no time for prayer, no time for the study of the Bible, 
no time to seek and serve God . At times the longings of the soul go out for 
holiness and heaven; but there is no time to turn aside from the din of the 
world to listen to the majestic and authoritative utterances of the Spirit of 
God . The things of eternity are made subordinate, the things of the world 
supreme . It is impossible for the seed of the word to bring forth fruit; for 
the life of the soul is given to nourish the thorns of worldliness . 

And many who are working with a very different purpose, fall into 
a like error . They are working for others’ good; their duties are pressing, 
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desfășoare continuu . Dacă inima nu este ținută sub controlul lui Dumnezeu; 
dacă Duhul Sfânt nu lucrează neîncetat pentru a curăța și înnobila caracte-
rul, obiceiurile vechi se vor manifesta din nou în viață . Oamenii pot mărturi-
si a crede Evanghelia, dar, dacă nu sunt sfințiți prin Evanghelie, mărturisirea 
lor nu are nicio valoare . Dacă nu vor câștigă biruința asupra păcatului, atunci 
păcatul va fi cel ce va câștiga biruința asupra lor . Spinii care au fost tăiați, dar 
nu smulși din rădăcină, vor crește rapid, până când sufletul va fi umplut de ei .

Hristos a precizat lucrurile care sunt periculoase pentru suflet . După 
cum scrie în cartea evanghelistului Marcu, El menționează grijile acestei 
lumi, înșelăciunea bogățiilor și pofta după alte lucruri . Luca specifică grijile, 
bogățiile și plăcerile acestei vieții . Acestea sunt cele care înăbușă Cuvântul, 
sămânța spirituală aflată în creștere . Sufletul încetează să se hrănească de la 
Hristos, iar spiritualitatea din inimă moare .

„Îngrijorările acestei lumi.” Nicio categorie de oameni nu este ferită de 
ispita grijilor lumești . Pentru cei săraci, truda și lipsa cum și teama de a nu 
avea cele necesare aduc tulburare și poveri . Pentru cei bogați, la teama să nu 
piardă ce au, se adaugă o multitudine de griji care aduc neliniște . Mulți dintre 
urmașii lui Hristos uită lecția pe care El ne-a poruncit s-o învățăm de la florile 
de pe câmp . Ei nu au încredere în grija Sa constantă . Hristos nu le poate purta 
poverile, pentru că ei nu le pun asupra Sa . Prin urmare, grijile vieții, care ar 
trebui să îi conducă la Mântuitorul pentru ajutor și mângâiere, îi despart de El .

Mulți dintre cei care ar putea aduce mult rod în slujba lui Dumnezeu, 
ajung pasionați de dobândirea de bogății . Toată energia le este absorbită 
de implicarea în afaceri și se simt obligați să neglijeze lucrurile de natură 
spirituală . Astfel, ei se despart de Dumnezeu . În Scriptură ni se poruncește 
să „nu fim leneși în ocupațiile noastre .” (Romani 12:11 engl .) . Noi trebuie 
să lucrăm pentru a da și celor care duc lipsă . Creștinii trebuie să lucreze, ei 
trebuie să-și găsească o ocupație și ei pot face acest lucru fără a comite pă-
cat . Dar mulți devin atât de absorbiți de munca lor, încât nu au timp pentru 
rugăciune, nici timp pentru studiul Bibliei, nici timp pentru a-L căuta și slu-
ji pe Dumnezeu . Din când în când, sufletul le tânjește după sfințenie și cer, 
dar ei nu au timp să se abată de la agitația lumii pentru a asculta declarațiile 
maiestuoase și pline de autoritate ale Duhului lui Dumnezeu . Lucrurile 
veșnice sunt subordonate, în timp ce lucrurile lumii dețin supremația . Este 
imposibil ca sămânța Cuvântului să aducă roadă, căci viața sufletului este 
investită în a hrăni spinii lumești .

Mulți dintre cei care lucrează cu un scop foarte diferit, cad în aceeași 
greșeală . Ei lucrează pentru binele altora, sarcinile lor sunt presante, 
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their responsibilities are many, and they allow their labor to crowd out 
devotion . Communion with God through prayer and a study of His word 
is neglected . They forget that Christ has said, „Without Me ye can do 
nothing .” John 15:5 . They walk apart from Christ, their life is not perva-
ded by His grace, and the characteristics of self are revealed . Their service 
is marred by desire for supremacy, and the harsh, unlovely traits of the 
unsubdued heart . Here is one of the chief secrets of failure in Christian 
work . This is why its results are often so meager . 

„The deceitfulness of riches .” The love of riches has an infatuating, 
deceptive power . Too often those who possess worldly treasure forget that 
it is God who gives them power to get wealth . They say, „My power and 
the might of mine hand hath gotten me this wealth .” Deut . 8:17 . Their ri-
ches, instead of awakening gratitude to God, lead to the exaltation of self . 
They lose the sense of their dependence upon God and their obligation to 
their fellow men . Instead of regarding wealth as a talent to be employed 
for the glory of God and the uplifting of humanity, they look upon it as a 
means of serving themselves .

Instead of developing in man the attributes of God, riches thus used 
are developing in him the attributes of Satan . The seed of the word is cho-
ked with thorns . 

„And pleasures of this life .” There is danger in amusement that is 
sought merely for self-gratification . All habits of indulgence that weaken 
the physical powers, that becloud the mind, or that benumb the spiritual 
perceptions, are „fleshly lusts, which war against the soul .” 1 Peter 2:11 . 

„And the lusts of other things .” These are not necessarily things sinful 
in themselves, but something that is made first instead of the kingdom of 
God . Whatever attracts the mind from God, whatever draws the affections 
away from Christ, is an enemy to the soul . 

When the mind is youthful and vigorous and susceptible of rapid 
development, there is great temptation to be ambitious for self, to serve 
self . If worldly schemes are successful, there is an inclination to continue 
in a line that deadens conscience, and prevents a correct estimate as to 
what constitutes real excellence of character . When circumstances favor 
this development, growth will be seen in a direction prohibited by the 
word of God . 

In this formative period of their children’s life, the responsibility of 
parents is very great . It should be their study to surround the youth with 
right influences, influences that will give them correct views of life and 
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responsabilitățile le sunt multe și ei permit ca munca să le distrugă viața de 
închinare . Comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune și prin studiul Cu-
vântului Său este neglijată . Ei uită că Hristos a spus: „Fără Mine nu puteți 
face nimic .” (Ioan 15:5) . Ei se îndepărtează de Hristos, viața lor nu este pă-
trunsă de harul Său și caracteristicile eului încep să fie date pe față . Slujirea 
lor este murdărită de dorința de supremație și de trăsăturile aspre, lipsite de 
iubire ale inimii nesupuse . Iată unul dintre secretele principale ale eșecului 
în lucrarea creștină . Acesta este motivul pentru care rezultatele sale sunt de 
multe ori atât de slabe .

„Înșelăciunea bogățiilor.” Iubirea de bogății are o putere înșelătoare, o 
putere care ia mințile . Prea adesea cei care posedă comori pământești uită 
că Dumnezeu este Cel care le-a dat puterea de a obține bogățiile . Ei spun: 
„Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății .” (Deutero-
nomul 8:17) . Bogățiile lor, în loc de a le trezi recunoștința față de Dumne-
zeu, îi duc la înălțare de sine . Ei pierd simțul dependenței lor de Dumnezeu 
și al obligației față de semenii lor . În loc de a privi bogăția ca pe un talant 
care trebuie folosit pentru slava lui Dumnezeu și înălțarea omenirii, ei o 
consideră un mijloc de a-și servi lor înșile . În loc de a dezvolta în om trăsă-
turile lui Dumnezeu, bogățiile astfel utilizate dau naștere în acesta la trăsă-
turi ale Satanei . Sămânța Cuvântului este sufocată de spini .

„Plăcerile vieții acesteia.” Distracția căutată doar pentru propria plăce-
re reprezintă un mare pericol . Toate obiceiurile de îngăduire de sine, care slă-
besc puterile fizice, care întunecă mintea sau care tocesc capacitățile spiritua-
le, sunt „poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul .” (1 Petru 2:11) .

„Pofta după alte lucruri.” Acestea nu reprezintă neapărat lucruri păcă-
toase în ele însele, ci acele lucruri care dobândesc prioritate față de Împărăția 
lui Dumnezeu . Orice abate mintea de la Dumnezeu, orice ia locul dragostei 
noastre pentru Hristos, este un dușman pentru suflet . 

Când mintea este tânără, viguroasă și capabilă de o dezvoltare rapidă, 
oamenii sunt foarte ispitiți să fie ambițioși din egoism, pentru a sluji eului . 
În cazul în care acțiunile lumești au succes, există înclinația de a continua 
pe o cale care duce la amorțirea conștiinței, și împiedică o evaluare corectă a 
ceea ce constituie un caracter într-adevăr înalt . Atunci când circumstanțele 
vor favoriza această dezvoltare, maturizarea se va face într-o direcție inter-
zisă de Cuvântul lui Dumnezeu .

În această perioadă de formare a vieții copiilor lor, responsabilita-
tea părinților este foarte mare . Preocuparea lor permanentă ar trebui să fie 
aceea de a-i înconjura pe tineri cu influențe bune, influențe care le vor oferi 
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its true success . Instead of this, how many parents make it their first ob-
ject to secure for their children worldly prosperity . All their associations 
are chosen with reference to this object . Many parents make their home 
in some large city, and introduce their children into fashionable society . 
They surround them with influences that encourage worldliness and pri-
de . In this atmosphere the mind and soul are dwarfed . The high and noble 
aims of life are lost sight of . The privilege of being sons of God, heirs of 
eternity, is bartered for worldly gain .

Many parents seek to promote the happiness of their children by gra-
tifying their love of amusement . They allow them to engage in sports, and 
to attend parties of pleasure, and provide them with money to use freely 
in display and self-gratification . The more the desire for pleasure is in-
dulged, the stronger it becomes . The interest of these youth is more and 
more absorbed in amusement, until they come to look upon it as the great 
object of life . They form habits of idleness and self-indulgence that make it 
almost impossible for them ever to become steadfast Christians . 

Even the church, which should be the pillar and ground of the truth, 
is found encouraging the selfish love of pleasure . When money is to be 
raised for religious purposes, to what means do many churches resort? To 
bazaars, suppers, fancy fairs, even to lotteries, and like devices . Often the 
place set apart for God’s worship is desecrated by feasting and drinking, 
buying, selling, and merrymaking . Respect for the house of God and reve-
rence for His worship are lessened in the minds of the youth . The barriers 
of self-restraint are weakened . Selfishness, appetite, the love of display, are 
appealed to, and they strengthen as they are indulged . 

The pursuit of pleasure and amusement centers in the cities . Many pa-
rents who choose a city home for their children, thinking to give them grea-
ter advantages, meet with disappointment, and too late repent their terrible 
mistake . The cities of today are fast becoming like Sodom and Gomorrah . 
The many holidays encourage idleness . The exciting sports--theatergoing, 
horse racing, gambling, liquor-drinking, and reveling--stimulate every 
passion to intense activity . The youth are swept away by the popular current . 
Those who learn to love amusement for its own sake open the door to a flood 
of temptations . They give themselves up to social gaiety and thoughtless 
mirth, and their intercourse with pleasure lovers has an intoxicating effect 
upon the mind . They are led on from one form of dissipation to another, 
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concepții corecte cu privire la viață și adevăratul succes . În loc de aceasta, cât 
de mulți părinți au ca scop în viață să asigure bunăstarea materială a copiilor 
lor . Toate relațiile lor cu ceilalți oameni sunt alese cu acest scop . Mulți părinți 
își stabilesc domiciliul în orașe mari, și îi introduc pe copii în societatea mon-
denă . Îi înconjoară cu influențe care încurajează spiritul lumesc și mândria . 
În această atmosferă mintea și sufletul sunt pipernicite . Obiectivele înalte și 
nobile ale vieții sunt pierdute din vedere . Se renunță la privilegiul de a fi fii și 
fiice ale lui Dumnezeu, moștenitori ai veșniciei, pentru un câștig lumesc .

Mulți părinți încearcă să promoveze fericirea copiilor lor satis-făcân-
du-le dragostea lor de amuzament . Ei le permit să se angajeze în acțiuni 
sportive și să participe la petreceri distractive, dându-le pe deasupra și mulți 
bani pentru lucruri cu care să se etaleze și să-și satisfacă mândria . Cu cât 
este tolerată mai mult dorința de plăceri, cu atât mai puternică devine ea . 
Interesul acestor tineri este tot mai absorbit de distracții, până când ei ajung 
să privească distracția ca fiind marele scop al vieții . Acestea duc la formarea 
obiceiurilor de trândăvie și îngăduire de sine și fac aproape imposibil ca ei 
să devină vreodată creștini statornici .

Chiar și biserica, ce ar trebui să fie stâlpul și temelia adevărului, încu-
rajează uneori iubirea egoistă de plăceri . Când este nevoie de a strânge bani 
pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg multe biserici? La bazaruri, 
tombole, târguri de podoabe, chiar la loterii și alte lucruri de genul acesta . 
Adesea locul pus deoparte pentru închinare lui Dumnezeu este profanat 
de mâncare și de băutură, de cumpărare, de vânzare și distracție . Respectul 
pentru casa lui Dumnezeu și respectul pentru închinare sunt astfel dimi-
nuate în mintea tinerilor . Frâiele stăpânirii de sine sunt slăbite . Egoismul, 
satisfacerea apetitului, dragostea de etalare sunt cultivate și consolidate pe 
măsură ce sunt îngăduite .

Frecventarea centrelor de distracție și plăceri din orașe. Mulți părinți, 
care aleg să se stabilească la oraș pentru copiii lor, gândindu-se să le ofere 
avantaje mai mari, vor fi dezamăgiți și se vor pocăi prea târziu de greșeala 
lor teribilă . Orașele de astăzi devin rapid asemenea Sodomei și Gomorei . 
Multele sărbători existente încurajează trândăvia . Sporturi incitante – mer-
sul la teatru, cursele de cai, jocurile de noroc, consumul de băuturi tari și 
distracția – stimulează pasiunea după activități intense . Tinerii sunt luați de 
valul activităților aflate la modă . Cei care învață să iubească distracțiile de 
dragul distracției deschid ușa unui potop de ispite . Ei se dedau la distracții 
sociale și veselie nechibzuită, iar relația lor cu iubitorii de plăceri are un 
efect amețitor asupra minții . Ei sunt conduși de la o formă de distracție la 
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until they lose both the desire and the capacity for a life of usefulness . 
Their religious aspirations are chilled; their spiritual life is darkened . All 
the nobler faculties of the soul, all that link man with the spiritual world, 
are debased . 

It is true that some may see their folly and repent . God may pardon 
them . But they have wounded their own souls, and brought upon them-
selves a lifelong peril . The power of discernment, which ought ever to 
be kept keen and sensitive to distinguish between right and wrong, is in 
a great measure destroyed . They are not quick to recognize the guiding 
voice of the Holy Spirit, or to discern the devices of Satan . Too often in 
time of danger they fall under temptation, and are led away from God . The 
end of their pleasure-loving life is ruin for this world and for the world 
to come . 

Cares, riches, pleasures, all are used by Satan in playing the game of 
life for the human soul . The warning is given, „Love not the world, neither 
the things that are in the world . If any man love the world, the love of the 
Father is not in him . For all that is in the world, the lust of the flesh, and 
the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the 
world .” 1 John 2:15, 16 . He who reads the hearts of men as an open book 
says, „Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged 
with surfeiting and drunkenness and cares of this life .” Luke 21:34 . And 
the apostle Paul by the Holy Spirit writes, „They that will be rich fall into 
temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which 
drown men in destruction and perdition . For the love of money is the 
root of all evil; which, while some coveted after, they have erred from the 
faith, and pierced themselves through with many sorrows .” 1 Tim . 6:9, 10 . 

 Preparation of the Soil
Throughout the parable of the sower, Christ represents the different 

results of the sowing as depending upon the soil . In every case the sower 
and the seed are the same . Thus He teaches that if the word of God fails of 
accomplishing its work in our hearts and lives, the reason is to be found in 
ourselves . But the result is not beyond our control . True, we cannot chan-
ge ourselves; but the power of choice is ours, and it rests with us to deter-
mine what we will become . The wayside, the stony-ground, the thorny-
ground hearers need not remain such . The Spirit of God is ever seeking to 
break the spell of infatuation that holds men absorbed in worldly things, 
and to awaken a desire for the imperishable treasure . It is by resisting 
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alta, până când pierd atât dorința cât și capacitatea de a duce o viață utilă . 
Aspirațiile lor religioase sunt distruse, viața lor spirituală este întunecată . 
Toate facultățile nobile ale sufletului, tot ceea ce-l leagă pe om de lumea 
spirituală, este degradat .

Este adevărat că unii își pot da seama de nebunia lor și se pocăiesc . 
Dumnezeu s-ar putea să-i ierte . Dar ei și-au rănit sufletele și au adus asupra 
lor un pericol ce va exista pe tot parcursul vieții . Puterea de discernământ 
care ar trebui întotdeauna să fie păstrată trează și sensibilă pentru a distinge 
între bine și rău este într-o mare măsură distrusă . Ei nu mai pot recunoaște 
rapid vocea îndrumătoare a Duhului Sfânt și nici nu pot discerne metode-
le Satanei . Prea adesea, în timp de pericol, ei cad în ispită și sunt conduși 
departe de Dumnezeu . La sfârșitul vieții lor iubitoare de plăcere îi așteaptă 
ruina pentru această lume și pentru lumea care va veni .

Grijile, bogățiile, plăcerile, toate acestea sunt folosite de Satan în jocul 
vieții pentru a pune stăpânire pe sufletul omului . Avertismentul este dat: 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume . Dacă iubește cineva lumea, dra-
gostea Tatălui nu este în el . Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, 
pofta ochilor și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume .” (1 Ioan 
2:15, 16) . Cel care citește inimile oamenilor ca pe o carte deschisă spune: 
„Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbui-
bare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia .” (Luca 21:34) . 
Și apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, scrie: „Cei ce vor să se îmbogăţească, 
dimpotrivă, cad în ispită, în laţ și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, 
care cufundă pe oameni în prăpad și pierzare . Căci iubirea de bani este ră-
dăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la cre-
dinţă și s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri .” (1 Timotei 6:9, 10) .

Pregătirea ogorului
Pe parcursul pildei semănătorului, Hristos prezintă diferitele rezultate 

ale semănatului ca fiind dependente de sol . În fiecare caz, semănătorul și 
sămânța sunt aceleași . Astfel, El ne învață că în cazul în care Cuvântul lui 
Dumnezeu nu dă rezultate în inimile și viețile noastre, motivul trebuie găsit 
în noi înșine . Însă rezultatul nu este ceva ce nu putem controla . Este adevă-
rat, nu ne putem schimba, dar avem puterea de a alege și de noi depinde ce 
vom deveni . Ascultătorii simbolizați prin pământul de la marginea drumu-
lui, prin pământul stâncos și prin cel plin de spini nu trebuie să rămână ast-
fel . Duhul lui Dumnezeu încearcă mereu să rupă vraja pasiunii care-i ține 
pe oameni absorbiți de lucruri lumești și să trezească dorința după comoara 

56



 Christ’s Object Lessons 48

the Spirit that men become inattentive to or neglectful of God’s word . 
They are themselves responsible for the hardness of heart that prevents 
the good seed from taking root, and for the evil growths that check its 
development . 

The garden of the heart must be cultivated . The soil must be broken 
up by deep repentance for sin . Poisonous, Satanic plants must be uproo-
ted . The soil once overgrown by thorns can be reclaimed only by diligent 
labor . So the evil tendencies of the natural heart can be overcome only 
by earnest effort in the name and strength of Jesus . The Lord bids us by 
His prophet, „Break up your fallow ground, and sow not among thorns .” 
„Sow to yourselves in righteousness; reap in mercy .” Jer . 4:3; Hosea 10:12 . 
This work He desires to accomplish for us, and He asks us to co-operate 
with Him . 

The sowers of the seed have a work to do in preparing hearts to recei-
ve the gospel . In the ministry of the word there is too much sermonizing, 
and too little of real heart-to-heart work . There is need of personal labor 
for the souls of the lost . In Christlike sympathy we should come close to 
men individually, and seek to awaken their interest in the great things of 
eternal life . Their hearts may be as hard as the beaten highway, and appa-
rently it may be a useless effort to present the Saviour to them; but while 
logic may fail to move, and argument be powerless to convince, the love of 
Christ, revealed in personal ministry, may soften the stony heart, so that 
the seed of truth can take root . 

So the sowers have something to do that the seed may not be choked 
with thorns or perish because of shallowness of soil . At the very outset of 
the Christian life every believer should be taught its foundation principles . 
He should be taught that he is not merely to be saved by Christ’s sacrifice, 
but that he is to make the life of Christ his life and the character of Christ 
his character . Let all be taught that they are to bear burdens and to deny 
natural inclination . Let them learn the blessedness of working for Christ, 
following Him in self-denial, and enduring hardness as good soldiers . Let 
them learn to trust His love and to cast on Him their cares . Let them taste 
the joy of winning souls for Him . In their love and interest for the lost, 
they will lose sight of self . The pleasures of the world will lose their power 
to attract and its burdens to dishearten . The plowshare of truth will do its 
work . It will break up the fallow ground . It will not merely cut off the tops 
of the thorns, but will take them out by the roots . 
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nepieritoare . Prin împotrivirea față de Duhul, oamenii devin neatenți sau 
neglijenți față de Cuvântul lui Dumnezeu . Ei înșiși sunt responsabili pentru 
împietrirea inimii care împiedică sămânța bună să prindă rădăcini și pentru 
creșterea lucrurilor rele care-i împiedică dezvoltarea .

Grădina inimii trebuie cultivată . Solul trebuie să fie arat adânc prin 
pocăință profundă și întoarcere de la păcat . Plantele otrăvitoare, satanice 
trebuie să fie smulse din rădăcină . Solul odată năpădit de spini poate fi re-
cuperat doar prin muncă serioasă . La fel, tendințele rele ale inimii naturale 
pot fi biruite numai prin efort serios în numele și puterea lui Isus . Domnul 
ne îndeamnă prin profetul Său: „Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați 
între spini!” „Semănați potrivit cu neprihănirea, și veți secera potrivit cu 
îndurarea .” (Ieremia 4:3; Osea 10:12) . Acesta este lucrul pe care El dorește 
să-L realizeze pentru noi și El ne cere să cooperăm cu El .

Semănătorii de semințe au o lucrare de făcut în pregătirea inimilor 
pentru a primi Evanghelia . În slujirea cuvântului există prea multă predi-
care, și prea puțină lucrare adevărată, de la inimă la inimă . Este nevoie de 
lucrare personală pentru sufletele celor pierduți . Cu o simpatie asemenea 
celei a lui Hristos noi ar trebui să ne apropiem de oameni în mod individual 
și să căutăm să le trezim interesul față de lucrurile mari ale vieții veșnice . 
Poate că inimile sunt la fel de tari ca drumul bătătorit și efortul de a prezenta 
lor pe Mântuitorul poate părea inutil, dar în timp ce logica poate că nu pro-
duce niciun efect, iar argumentele sunt lipsite de orice putere de a convinge, 
iubirea lui Hristos, descoperită prin lucrarea personală, poate înmuia inima 
de piatră, astfel încât sămânța adevărului să poată să prindă rădăcini .

Deci semănătorii au ceva de făcut pentru ca semințele să nu fie sufoca-
te de spini sau să nu piară din cauza stratului subțire de sol . Chiar de la în-
ceputul vieții creștine, fiecare credincios ar trebui să fie învățat principiile ei 
de bază . El trebuie să fie învățat nu doar că e mântuit prin jertfa lui Hristos, 
ci și că el trebuie să-și însușească viața lui Hristos și caracterul Lui . Toți să fie 
învățați că trebuie să poarte sarcini și că trebuie să-și tăgăduiască inclinațiile 
naturale . Să învețe câtă binecuvântare aduce lucrul pentru Hristos, urmarea 
Lui în lepădare de sine și răbdarea greutăților ca niște soldați buni . Să învețe 
să aibă încredere în iubirea Lui și să arunce asupra Lui grijile lor . Să guste 
bucuria câștigării de suflete pentru El . În dragostea și interesul lor pentru 
cei pierduți, ei se vor pierde din vedere pe sine . Plăcerile lumii își vor pierde 
puterea de atracție și poverile lumii nu-i vor mai descuraja . Plugul adevăru-
lui își va face lucrarea . Va afâna pământul necultivat . Acesta nu doar că va 
tăia vârfurile spinilor, ci îi va scoate din rădăcini .
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 In Good Ground
The sower is not always to meet with disappointment . Of the seed 

that fell into good ground the Saviour said, This „is he that heareth the 
word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, 
some an hundredfold, some sixty, some thirty .” „That on the good ground 
are they, which, in an honest and good heart, having heard the word, keep 
it, and bring forth fruit with patience .”

The „honest and good heart” of which the parable speaks, is not a 
heart without sin; for the gospel is to be preached to the lost . Christ said, 
„I came not to call the righteous, but sinners to repentance .” Mark 2:17 . 
He has an honest heart who yields to the conviction of the Holy Spirit . 
He confesses his guilt, and feels his need of the mercy and love of God . 
He has a sincere desire to know the truth, that he may obey it . The good 
heart is a believing heart, one that has faith in the word of God . Without 
faith it is impossible to receive the word . „He that cometh to God must 
believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek 
Him .” Heb . 11:6 . 

This „is he that heareth the word, and understandeth it .” The Phari-
sees of Christ’s day closed their eyes lest they should see, and their ears 
lest they should hear; therefore the truth could not reach their hearts . 
They were to suffer retribution for their willful ignorance and self-impo-
sed blindness . But Christ taught His disciples that they were to open their 
minds to instruction, and be ready to believe . He pronounced a blessing 
upon them because they saw and heard with eyes and ears that believed .

The good-ground hearer receives the word „not as the word of men, 
but as it is in truth, the word of God .” 1 Thess . 2:13 . Only he who receives 
the Scriptures as the voice of God speaking to himself is a true learner . 
He trembles at the word; for to him it is a living reality . He opens his 
understanding and his heart to receive it . Such hearers were Cornelius 
and his friends, who said to the apostle Peter, „Now therefore are we all 
here present before God, to hear all things that are commanded thee of 
God .” Acts 10:33 . 

A knowledge of the truth depends not so much upon strength of 
intellect as upon pureness of purpose, the simplicity of an earnest, de-
pendent faith . To those who in humility of heart seek for divine guidance, 
angels of God draw near . The Holy Spirit is given to open to them the rich 
treasures of the truth . 
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În pământul cel bun
Semănătorul nu are parte numai de dezamăgiri . Despre sămânța care 

a căzut în pământ bun, Mântuitorul a spus: „Iar sămânţa căzută în pământ 
bun este cel ce aude Cuvântul și-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o 
sută, altul șaizeci, altul treizeci .” „Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt 
aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună și curată și fac 
roadă în răbdare .” (Matei 13:23; Luca 8:15) .

„Inima bună și curată,” despre care vorbește parabola, nu este o inimă 
fără păcat, căci Evanghelia trebuie să fie predicată la cei pierduți . Hristos a 
spus: „N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși .” 
(Marcu 2:17) . Cel care se supune convingerii Duhului Sfânt are o inimă sin-
ceră . El își mărturisește vina și simte nevoia după mila și dragostea lui Dum-
nezeu . El are o dorință sinceră de a cunoaște adevărul, ca să asculte de el . 
Inima bună este o inimă credincioasă, una care are încredere în cuvântul lui 
Dumnezeu . Fără credință este cu neputință să primim Cuvântul . „Și, fără cre-
dinţă, este cu neputinţă să fim plăcuti Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu 
trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută .” (Evrei 11:6) .

Acesta „este cel ce aude Cuvântul, și-l înțelege.” Fariseii din zilele lui 
Hristos și-au închis ochii ca să nu vadă și urechile ca să nu audă; prin ur-
mare, adevărul nu a putut ajunge la inimile lor . Ei urmau să sufere pedeapsa 
pentru ignoranța lor intenționată și orbirea auto-impusă . Dar Hristos i-a 
învățat pe ucenicii Săi că trebuie să-și lase mințile să fie educate și să fie gata 
să creadă . El a pronunțat o binecuvântare asupra lor pentru că au văzut și 
auzit cu ochi și urechi pline de credință .

Ascultătorul simbolizat prin pământul cel bun primește cuvântul „nu 
ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui 
Dumnezeu .” (1 Tesaloniceni 2:13) . Numai cel care primește Scripturile ca 
pe vocea lui Dumnezeu vorbindu-i personal, este un adevărat învățăcel . 
El tremură la auzul Cuvântului, pentru că el este o realitate vie pentru el . 
El își deschide înțelegerea și inima să-l primească . Astfel de ascultători au 
fost Corneliu și prietenii lui, care au spus apostolului Petru: „Acum, dar, 
toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit 
Domnul să ne spui .” (Faptele Apostolilor 10:33) .

O cunoaștere a adevărului nu depinde atât de mult de tăria intelectului 
cât de curăția scopului, de simplitatea unei credințe serioase și dependente . 
Îngerii Domnului se apropie de cei care, în umilință de inimă caută călău-
zirea divină . Duhul Sfânt este dat pentru a le prezenta comorile bogate ale 
adevărului .
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The good-ground hearers, having heard the word, keep it . Satan with 
all his agencies of evil is not able to catch it away .

Merely to hear or to read the word is not enough . He who desires to 
be profited by the Scriptures must meditate upon the truth that has been 
presented to him . By earnest attention and prayerful thought he must le-
arn the meaning of the words of truth, and drink deep of the spirit of the 
holy oracles . 

God bids us fill the mind with great thoughts, pure thoughts . He de-
sires us to meditate upon His love and mercy, to study His wonderful 
work in the great plan of redemption . Then clearer and still clearer will be 
our perception of truth, higher, holier, our desire for purity of heart and 
clearness of thought . The soul dwelling in the pure atmosphere of holy 
thought will be transformed by communion with God through the study 
of Scriptures . 

„And bring forth fruit .” Those who, having heard the word, keep it, 
will bring forth fruit in obedience . The word of God, received into the 
soul, will be manifest in good works . Its results will be seen in a Christlike 
character and life . Christ said of Himself, „I delight to do Thy will, O My 
God; yea, Thy law is within My heart .” Ps . 40:8 . „I seek not Mine own will, 
but the will of the Father which hath sent Me .” John 5:30 . And the Scrip-
ture says, „He that saith he abideth in Him ought himself also so to walk, 
even as He walked .” 1 John 2:6 . 

The word of God often comes in collision with man’s hereditary and 
cultivated traits of character and his habits of life . But the good-ground 
hearer, in receiving the word, accepts all its conditions and requirements . 
His habits, customs, and practices are brought into submission to God’s 
word . In his view the commands of finite, erring man sink into insigni-
ficance beside the word of the infinite God . With the whole heart, with 
undivided purpose, he is seeking the life eternal, and at the cost of loss, 
persecution, or death itself, he will obey the truth .  

And he brings forth fruit „with patience .” None who receive God’s 
word are exempt from difficulty and trial; but when affliction comes, the 
true Christian does not become restless, distrustful, or despondent . Though 
we can not see the definite outcome of affairs, or discern the purpose of 
God’s providences, we are not to cast away our confidence . Remembering 
the tender mercies of the Lord, we should cast our care upon Him, and 
with patience wait for His salvation . 
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Ascultătorii asemănați cu sămânța căzută în pământ bun, după ce au au-
zit Cuvântul, îl păstrează . Satan cu toți agenții lui nu este capabil să îl răpească .

Doar a auzi sau a citi Cuvântul nu este de ajuns . Cel care dorește să 
beneficieze de pe urma Scripturii trebuie să mediteze la adevărul care i-a 
fost prezentat . Prin atenție serioasă și meditație cu rugăciune, el trebuie să 
învețe înțelesul cuvintelor adevărului, și să se cufunde mult în spiritul cu-
vintelor sfinte .

Dumnezeu ne îndeamnă să ne umplem mintea cu gânduri mărețe, cu 
gânduri curate . El dorește ca noi să medităm la dragostea și mila Sa, să stu-
diem lucrarea Sa minunată în marele plan de răscumpărare . Apoi, percepția 
noastră cu privire la adevăr va fi tot mai clară, iar dorința noastră după 
curăția inimii și a gândurilor va fi tot mai înaltă și mai sfântă . Sufletul care 
locuiește în atmosfera pură a gândirii sfinte va fi transformat prin comuni-
unea cu Dumnezeu prin studiul Scripturilor .

„Și aduce roade.” Cei care, după ce au auzit Cuvântul, îl păstrează, vor 
aduce roade în ascultare . Cuvântul lui Dumnezeu, primit în suflet, se va 
manifesta prin fapte bune . Rezultatele acestuia vor fi văzute într-un caracter 
și o viață asemenea lui Hristos . Hristos a spus despre Sine: „Îmi place să fac 
voia Ta, Dumnezeule! Și legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 40:8) . 
„Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis .” (Ioan 5:30) . Și 
Scriptura spune: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a 
trăit Isus .” (1 Ioan 2:6) .

Cuvântul lui Dumnezeu se luptă cu trăsăturile ereditare și cultivate ale 
caracterului și cu obiceiurile sale de viață . Dar ascultătorul reprezentat prin 
pământul bun, când primește cuvântul, acceptă toate condițiile și cerințele 
sale . Obiceiurile sale, rutina sa și practicile sale sunt aduse în supunere față 
de Cuvântul lui Dumnezeu . În opinia sa poruncile unui om trecător, supus 
greșelii, sunt nesemnificative pe lângă Cuvântul Dumnezeului infinit . Cu 
toată inima, cu un scop unic, el caută viața veșnică și, cu prețul pierderii, al 
persecuției sau chiar al morții, el va asculta de adevăr .

Și el aduce roadă „în răbdare.” Nicio persoană care primește Cuvân-
tul lui Dumnezeu nu este scutită de greutăți și încercări; dar atunci când 
vine necazul, adevăratul creștin nu devine neliniștit, lipsit de încredere sau 
descurajat . Deși nu putem vedea rezultatul clar al situației în care ne aflăm, 
nici nu putem discerne scopul providenței lui Dumnezeu, noi nu trebuie 
să ne pierdem încrederea . Amintindu-ne de îndurarea blândă a Domnului, 
ar trebui să ne aruncăm grijile asupra Lui și cu răbdare să stăruim pentru a 
primi mântuirea Lui .
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Through conflict the spiritual life is strengthened . Trials well borne 
will develop steadfastness of character and precious spiritual graces . The 
perfect fruit of faith, meekness, and love often matures best amid storm 
clouds and darkness . 

„The husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath 
long patience for it, until he receive the early and latter rain .” James 5:7 . 
So the Christian is to wait with patience for the fruition in his life of the 
word of God . Often when we pray for the graces of the Spirit, God works to 
answer our prayers by placing us in circumstances to develop these fruits; 
but we do not understand His purpose, and wonder, and are dismayed . Yet 
none can develop these graces except through the process of growth and 
fruit bearing . Our part is to receive God’s word and to hold it fast, yielding 
ourselves fully to its control, and its purpose in us will be accomplished .

„If a man love Me,” Christ said, „he will keep My words; and My 
Father will love him, and we will come unto him, and make our abode 
with him .” John 14:23 . The spell of a stronger, a perfect mind will be over 
us; for we have a living connection with the source of all-enduring stren-
gth . In our divine life we shall be brought into captivity to Jesus Christ . 
We shall no longer live the common life of selfishness, but Christ will live 
in us . His character will be reproduced in our nature . Thus shall we bring 
forth the fruits of the Holy Spirit--”some thirty, and some sixty, and some 
an hundred .” 
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Prin luptă viața spirituală este întărită . Greutățile suportate cu răbdare 
vor dezvolta statornicia caracterului și darurile spirituale prețioase . Roadele 
desăvârșite ale credinței, blândeții și iubirii se maturizează mai bine în mij-
locul norilor de furtună și întuneric .

„Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu 
răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie .” (Iacov 5:7) . Astfel, creștinul 
trebuie să aștepte cu răbdare apariția roadelor Cuvântului lui Dumnezeu în 
viața sa . De multe ori, când ne rugăm pentru darurile Duhului, Dumnezeu 
lucrează pentru a răspunde rugăciunilor noastre, așezându-ne în situații în 
care să producem aceste roade; dar noi nu înțelegem scopul Lui și ne punem 
întrebări și suntem consternați . Cu toate acestea, nimeni nu poate dezvolta 
aceste daruri decât prin procesul de creștere și rodire . Partea noastră este 
aceea de a primi Cuvântul lui Dumnezeu și de a ne prinde cu tărie de El, 
predându-ne pe deplin conducerii Sale, iar scopul Său în noi va fi realizat .

„Dacă Mă iubește cineva,” a spus Hristos, „va păzi Cuvântul Meu și 
Tatăl Meu îl va iubi . Noi vom veni la el și vom locui împreuna cu el .” (Ioan 
14:23) . Puterea unei minți desăvârșite și puternice va fi peste noi, pentru că 
avem o legătură vie cu sursa a toată puterea . În viața noastră divină vom fi 
făcuți robi ascultării de Hristos . Nu vom mai trăi viața obișnuită a egoismu-
lui, ci Hristos va trăi în noi . Caracterul Lui va fi reprodus în firea noastră . 
Astfel, vom aduce roadele Duhului Sfânt – „Unul treizeci, altul șaizeci și 
altul o sută .”
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„First the Blade, Then the Ear”
The parable of the sower excited much questioning . Some of the hea-

rers gathered from it that Christ was not to establish an earthly kingdom, 
and many were curious and perplexed . Seeing their perplexity, Christ 
used other illustrations, still seeking to turn their thoughts from the hope 
of a worldly kingdom to the work of God’s grace in the soul . 

„And He said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed 
into the ground; and should sleep, and rise night and day, and the seed 
should spring and grow up, he knoweth not how . For the earth bringeth 
forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in 
the ear . But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the 
sickle, because the harvest is come .”

The husbandman who „putteth in the sickle, because the harvest is 
come,” can be no other than Christ . It is He who at the last great day will 
reap the harvest of the earth . But the sower of the seed represents those 
who labor in Christ’s stead . The seed is said to „spring and grow up, he 
knoweth not how,” and this is not true of the Son of God . Christ does not 
sleep over His charge, but watches it day and night . He is not ignorant of 
how the seed grows . 

The parable of the seed reveals that God is at work in nature . The 
seed has in itself a germinating principle, a principle that God Himself 
has implanted; yet if left to itself the seed would have no power to spring 
up . Man has his part to act in promoting the growth of the grain . He must 
prepare and enrich the soil and cast in the seed . He must till the fields . But 
there is a point beyond which he can accomplish nothing . No strength or 
wisdom of man can bring forth from the seed the living plant . Let man put 
forth his efforts to the utmost limit, he must still depend upon One who 
has connected the sowing and the reaping by wonderful links of His own 
omnipotent power . 

There is life in the seed, there is power in the soil; but unless an infi-
nite power is exercised day and night, the seed will yield no returns . The 
showers of rain must be sent to give moisture to the thirsty fields, the sun 
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„Întâi un fir verde, apoi spic” *
Parabola semănătorului a dat naștere la multe dispute . Unii dintre ascul-

tători au tras din această parabolă concluzia că Hristos nu urma să stabileas-
că o împărăție pământească, iar mulți au fost curioși și nedumeriți . Văzând 
nedumerirea lor, Hristos a folosit alte ilustrații, încercând în continuare să le 
întoarcă gândurile de la speranța unei împărății lumești la lucrarea harului lui 
Dumnezeu în suflet .

„El a mai zis: ’Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un 
om sămânţa în pământ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa 
încolţește și crește fără să știe el cum . Pământul rodește singur: întâi un fir 
verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic; și când este copt rodul, pune 
îndată secera în el, pentru că a venit secerișul’ . ” (Matei 4:26-29) . 

Secerătorul, care „pune secera în el,” pentru că a venit secerișul, nu poate 
fi altul decât Hristos . El este Cel care, în marea zi finală, va culege recolta de 
pe pământ . Dar semănătorul seminței reprezintă pe cei care lucrează în locul 
lui Hristos . Despre sămânță se spune că „încolţește și crește fără să știe el cum” 
iar acest lucru nu este adevărat când ne referim la Fiul lui Dumnezeu . Hristos 
nu doarme în post, ci veghează zi și noapte . El nu este ignorant cu privire la 
modul în care se dezvoltă sămânța .

Parabola seminței arată că Dumnezeu este la lucru în natură . Sămânța 
are în sine un principiu germinativ, un principiu pe care Dumnezeu Însuși 
l-a implantat; cu toate acestea, de una singură, sămânța nu ar avea nicio pu-
tere să încolțească . Omul trebuie să-și facă partea pentru a favoriza creșterea 
seminței . El trebuie să pregătească și să îmbogățească solul și să arunce 
sămânța . El trebuie să lucreze ogorul . Dar există un punct dincolo de care nu 
mai poate face nimic . Nicio putere sau înțelepciune omenească nu poate face 
să iasă din sămânță plantă vie . Chiar dacă depune cele mai serioase eforturi, 
omul va trebui să depindă în continuare de Cel care a legat semănatul și recol-
tarea prin minunatele legături ale atotputerniciei Sale .

Există viață în sămânță, există putere în pământ, dar dacă nu este exer-
citată o putere infinită zi și noapte, sămânța nu va produce nimic . Torente de 
ploaie trebuie trimise pentru a oferi umiditate câmpurilor însetate, soarele 

* Acest capitol se bazează pe Marcu 4:26-29
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must impart heat, electricity must be conveyed to the buried seed . The 
life which the Creator has implanted, He alone can call forth . Every seed 
grows, every plant develops, by the power of God . 

„As the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth 
the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause 
righteousness and praise to spring forth .” Isa . 61:11 . As in the natural, so 
in the spiritual sowing; the teacher of truth must seek to prepare the soil 
of the heart; he must sow the seed; but the power that alone can produce 
life is from God . There is a point beyond which human effort is in vain . 
While we are to preach the word, we can not impart the power that will 
quicken the soul, and cause righteousness and praise to spring forth . 
In the preaching of the word there must be the working of an agency 
beyond any human power . Only through the divine Spirit will the word 
be living and powerful to renew the soul unto eternal life . This is what 
Christ tried to impress upon His disciples . He taught that it was nothing 
they possessed in themselves which would give success to their labors, 
but that it is the miracle-working power of God which gives efficiency 
to His own word . 

The work of the sower is a work of faith . The mystery of the germina-
tion and growth of the seed he cannot understand . But he has confidence 
in the agencies by which God causes vegetation to flourish . In casting his 
seed into the ground, he is apparently throwing away the precious grain 
that might furnish bread for his family . But he is only giving up a present 
good for a larger return . He casts the seed away, expecting to gather it 
manyfold in an abundant harvest . So Christ’s servants are to labor, expec-
ting a harvest from the seed they sow . 

The good seed may for a time lie unnoticed in a cold, selfish, worldly 
heart, giving no evidence that it has taken root; but afterward, as the Spirit 
of God breathes on the soul, the hidden seed springs up, and at last bears 
fruit to the glory of God . In our lifework we know not which shall pros-
per, this or that . This is not a question for us to settle . We are to do our 
work, and leave the results with God . „In the morning sow thy seed, and 
in the evening withhold not thine hand .” Eccl . 11:6 . God’s great covenant 
declares that „while the earth remaineth, seed-time and harvest  .  .  . shall 
not cease .” Gen . 8:22 . In the confidence of this promise the husbandman 
tills and sows . Not less confidently are we in the spiritual sowing to labor, 
trusting His assurance, „So shall My word be that goeth forth out of My 
mouth; it shall not return unto Me void, but it shall accomplish that which 
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trebuie să le dea căldură, electricitatea trebuie să ajungă la sămânța îngropată 
în pământ . Viața pusă în ea de Creator poate fi trezită doar de El . Fiecare 
sămânță crește, fiecare plantă se dezvoltă prin puterea lui Dumnezeu .

 „Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o 
grădină face să încolţească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu 
să răsară mântuirea și lauda în faţa tuturor neamurilor .” (Isaia 61:11) . După 
cum decurg lucrurile în lumea naturală, la fel se întâmplă și în cea spirituală; 
învățătorul adevărului trebuie să caute să pregătească solul inimii, el trebuie 
să semene sămânța, dar singura putere, care poate da viață, este de la Dum-
nezeu . Există un punct dincolo de care efortul uman este în zadar . În timp ce 
noi trebuie să predicăm Cuvântul, nu putem da puterea care va trezi sufletul și 
va face să răsară neprihănirea și lauda . În predicarea Cuvântului trebuie să fie 
la lucru un agent mai presus de orice putere omenească . Numai prin Duhul 
divin va fi cuvântul viu și puternic, capabil să reînnoiască sufletul pentru viața 
veșnică . Aceasta este lecția pe care Hristos s-a străduit să o imprime în mintea 
ucenicilor Săi . El i-a învățat că nimic din ceea ce posedau și erau nu le asigura 
succesul în lucrarea lor, ci că acesta este rezultatul puterii făcătoare de minuni 
a lui Dumnezeu, cea care face roditor Cuvântul Său .

Lucrarea semănătorului este o lucrare a credinței . El nu poate înțelege 
misterul germinării și creșterii seminței . Însă el are încredere în mijloacele 
utilizate de Dumnezeu pentru a face vegetația să crească . Punând sămânța 
în pământ, aparent aruncă spre distrugere grâul prețios care ar putea da pâi-
ne pentru familia lui . Dar el nu face altceva decât să renunțe la un bun pre-
zent pentru un profit mai mare . El aruncă sămânța, așteptându-se s-o adune 
înmulțită într-o recoltă abundentă . Așa trebuie să lucreze slujitorii lui Hristos, 
așteaptându-se la o recoltă de la sămânța semănată de ei .

S-ar putea ca sămânța cea bună să zacă un timp neobservată într-o inimă 
rece, egoistă, lumească, neoferind nicio dovadă că a prins rădăcini, dar, după 
aceea, pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu adie asupra sufletului, semințele 
ascunse încolțesc și, în cele din urmă, aduc roade spre slava lui Dumnezeu . În 
lucrarea vieții noastre, nu știu ce va izbuti, aceasta sau aceea . Nu noi suntem 
cei care trebuie să stabilim aceasta . Noi trebuie să ne facem lucrarea și să lăsăm 
rezultatele în seama lui Dumnezeu . „Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, și până 
seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească .” (Eclesiastul 11:6) . Marele legământ al 
lui Dumnezeu declară: „Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și sece-
ratul . . .” (Geneza 8:22) . Cu încredere în această promisiune plugarul lucrează 
pământul și-l seamănă . Nu cu mai puțină încredere ar trebui să lucrăm noi în 
câmpul spiritual, având încredere în făgăduința Sa: „Tot așa și cuvântul Meu, 
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I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it .” Isa . 55:11 . „He 
that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come 
again with rejoicing, bringing his sheaves with him .” Ps . 126:6 . 

The germination of the seed represents the beginning of spiritual life, 
and the development of the plant is a beautiful figure of Christian growth . 
As in nature, so in grace; there can be no life without growth . The plant 
must either grow or die . As its growth is silent and imperceptible, but 
continuous, so is the development of the Christian life . At every stage of 
development our life may be perfect; yet if God’s purpose for us is fulfil-
led, there will be continual advancement . Sanctification is the work of a 
lifetime . As our opportunities multiply, our experience will enlarge, and 
our knowledge increase . We shall become strong to bear responsibility, 
and our maturity will be in proportion to our privileges . 

The plant grows by receiving that which God has provided to susta-
in its life . It sends down its roots into the earth . It drinks in the sunshine, 
the dew, and the rain . It receives the life-giving properties from the air . 
So the Christian is to grow by co-operating with the divine agencies . 
Feeling our helplessness, we are to improve all the opportunities gran-
ted us to gain a fuller experience . As the plant takes root in the soil, so 
we are to take deep root in Christ . As the plant receives the sunshine, 
the dew, and the rain, we are to open our hearts to the Holy Spirit . The 
work is to be done „not by might, nor by power, but by My Spirit, saith 
the Lord of hosts .” Zech . 4:6 . If we keep our minds stayed upon Christ, 
He will come unto us „as the rain, as the latter and former rain unto the 
earth .” Hosea 6:3 . As the Sun of Righteousness, He will arise upon us 
„with healing in His wings .” Mal . 4:2 . We shall „grow as the lily .” We shall 
„revive as the corn, and grow as the vine .” Hosea 14:5, 7 . By constantly 
relying upon Christ as our personal Saviour, we shall grow up into Him 
in all things who is our head .

The wheat develops „first the blade, then the ear, after that the full 
corn in the ear .” The object of the husbandman in the sowing of the seed 
and the culture of the growing plant is the production of grain . He desires 
bread for the hungry, and seed for future harvests . So the divine Husban-
dman looks for a harvest as the reward of His labor and sacrifice . Christ 
is seeking to reproduce Himself in the hearts of men; and He does this 
through those who believe in Him . The object of the Christian life is fruit 
bearing--the reproduction of Christ’s character in the believer, that it may 
be reproduced in others . 
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care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și 
va împlini planurile Mele .” (Isaia 55:11) . „Cel ce umblă plângând, când aruncă 
sămânţa, se întoarce cu veselie când își strânge snopii .” (Psalmii 126:6) .

Încolțirea seminței reprezintă începutul vieții spirituale, iar dezvoltarea 
plantei este o imagine frumoasă despre creșterea creștină . Ca în natură, la fel 
și în har, nu poate exista viață fără creștere . Planta trebuie fie să crească sau 
să moară . După cum creșterea este tăcută și imperceptibilă, dar continuă, la 
fel este dezvoltarea vieții creștine . În fiecare etapă de dezvoltare, viața noastră 
poate fi desăvârșită; totuși dacă scopul lui Dumnezeu pentru noi este îndepli-
nit, progresul va fi continuu . Sfințirea este o lucrare de o viață . Pe măsură ce 
oportunitățile noastre se înmulțesc, experiența noastră se va mări și cunoștința 
noastră va crește . Vom deveni puternici ca să purtăm responsabilități, iar ma-
turizarea noastră va fi proporțională cu privilegiile noastre .

Planta crește primind ceea ce Dumnezeu a dat pentru sustinerea vieții 
ei . Ea își trimite rădăcinile în pământ . Absoarbe lumina soarelui, roua și 
ploaia . Ea primește proprietățile dătătoare de viață din aer . În același fel, 
creștinul trebuie să crească prin cooperare cu agenții divini . Simțindu-ne 
nevrednicia, trebuie să ne folosim toate ocaziile acordate de a dobândi o 
experiență mai profundă . Ca planta care prinde rădăcini în sol, la fel trebuie 
să prindem și noi rădăcini adânci în Hristos . După cum planta primește 
razele soarelui, roua și ploaia și noi trebuie să ne deschidem inimile pentru 
a primi Duhul Sfânt . Lucrarea trebuie făcută „nu prin putere, nici prin tărie, 
ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor .” (Zaharia 4:6) . Dacă ne păstrăm 
mintea concentrată asupra lui Hristos, El va veni la noi „ca o ploaie, ca ploa-
ia de primăvară care udă pământul .” (Osea 6:3) . Ca Soarele Dreptății, El 
va răsări asupra noastră „cu vindecare sub aripile Lui .” (Maleahi 4:2) . Vom 
„crește asemenea crinilor de pe câmp .” Vom „da iarăși viaţă grâului, vom 
înflori ca via .” (Osea 14:5, 7) . Bazându-ne în mod constant pe Hristos ca 
Mântuitor al nostru personal, vom crește în toate lucrurile în Cel care este 
Căpetenia noastră .

Grâul se dezvoltă „întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin 
în spic .” Scopul semănătorului în semănarea seminței și cultura plantei care 
se dezvoltă este producția de cereale . El dorește pâine pentru cei flămânzi și 
sămânță pentru recoltele viitoare . Deci, Semănătorul privește la recoltă ca la 
răsplata muncii, ca la jertfa Lui . Hristos caută să-și găsească loc în inimile 
oamenilor și El face acest lucru cu cei care cred în El . Scopul vieții creștine 
este rodirea - reproducerea caracterului lui Hristos în credincios așa încât să 
se poată reproduce și în alții .
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The plant does not germinate, grow, or bring forth fruit for itself, but 
to „give seed to the sower, and bread to the eater .” Isa . 55:10 . So no man 
is to live unto himself . The Christian is in the world as a representative of 
Christ, for the salvation of other souls . 

There can be no growth or fruitfulness in the life that is centered in self . 
If you have accepted Christ as a personal Saviour, you are to forget yourself, 
and try to help others . Talk of the love of Christ, tell of His goodness . Do 
every duty that presents itself . Carry the burden of souls upon your heart, 
and by every means in your power seek to save the lost . As you receive 
the Spirit of Christ--the Spirit of unselfish love and labor for others--you 
will grow and bring forth fruit . The graces of the Spirit will ripen in your 
character . Your faith will increase, your convictions deepen, your love be 
made perfect . More and more you will reflect the likeness of Christ in all 
that is pure, noble, and lovely . 

„The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, 
goodness, faith, meekness, temperance .” Gal . 5:22, 23 . This fruit can never 
perish, but will produce after its kind a harvest unto eternal life . 

„When the fruit is brought forth, immediately he putteth in the 
sickle, because the harvest is come .” Christ is waiting with longing desire 
for the manifestation of Himself in His church . When the character of 
Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to 
claim them as His own .

It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten 
the coming of our Lord Jesus Christ, (2 Peter 3:12, margin) . Were all who 
profess His name bearing fruit to His glory, how quickly the whole world 
would be sown with the seed of the gospel . Quickly the last great harvest 
would be ripened, and Christ would come to gather the precious grain . 
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Planta nu încolțește, nu crește și nu aduce roadă de la sine, ci pentru a 
„da sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă .” (Isaia 55:10) . Deci, 
niciun om nu trebuie să trăiască pentru sine . Creștinul este în lume ca un 
reprezentant al lui Hristos, pentru mântuirea altor suflete .

Nu poate fi nicio creștere sau rodnicie în viața celui care este ațintită 
asupra lui însuși . Dacă ai acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal, trebuie 
să uiți de eul vostru și să încerci să-i ajuți pe alții . Vorbiți despre dragostea 
lui Hristos, spuneți despre bunătatea Lui . Împliniți orice datorie care vi se 
prezintă . Purtați povara sufletelor în inimă și prin orice mijloc care vă stă la 
îndemână, încercați să-i salvați pe cei pierduți . Pe măsură ce veți primi Du-
hul lui Hristos – Duhul dragostei neegoiste și al lucrării pentru semeni – veți 
crește și aduce roade . Darurile Duhului Sfânt se vor coace în caracterul vos-
tru . Credința voastră va crește, convingerile vi se vor întări, dragostea voastră 
se va desăvârși . Veți reflecta chipul lui Hristos tot mai mult în tot ceea ce este 
curat, nobil și minunat .

„Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bu-
nătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor .” (Galateni 
5:22, 23) . Aceste roade nu pot pieri, ci vor produce după soiul lor o recoltă 
pentru viața veșnică .

„Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit se-
cerișul .” (Marcu 4:29) . Hristos așteaptă cu mult dor să Se manifeste în biserica 
Sa . Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârșit în poporul 
Său, El va veni să-l pretindă ca fiind al Său .

Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte, ci să și grăbească 
venirea Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 3:12 u .p .) . Dacă toți cei care 
mărturisesc Numele Lui ar produce roade spre slava Sa, cât de repede ar fi se-
mănată întreaga lume cu sămânța Evangheliei . Ultima mare recoltă s-ar coace 
repede și Hristos ar veni să adune grâul prețios .
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Tares
„Another parable put He forth unto them, saying, The kingdom of 

heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field; but 
while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and 
went his way . But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, 
then appeared the tares also .” 

„The field,” Christ said, „is the world .” But we must understand this as 
signifying the church of Christ in the world . The parable is a description 
of that which pertains to the kingdom of God, His work of salvation of 
men; and this work is accomplished through the church . True, the Holy 
Spirit has gone out into all the world; everywhere it is moving upon the 
hearts of men; but it is in the church that we are to grow and ripen for the 
garner of God .  

„He that sowed the good seed is the Son of man .  .  .  . The good seed are 
the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked 
one .” The good seed represents those who are born of the word of God, the 
truth . The tares represent a class who are the fruit or embodiment of error, 
of false principles . „The enemy that sowed them is the devil .” Neither God 
nor His angels ever sowed a seed that would produce a tare . The tares are 
always sown by Satan, the enemy of God and man . 

In the East, men sometimes took revenge upon an enemy by strewing 
his newly sown fields with the seeds of some noxious weed that, while 
growing, closely resembled wheat . Springing up with the wheat, it injured 
the crop and brought trouble and loss to the owner of the field . So it is from 
enmity to Christ that Satan scatters his evil seed among the good grain of the 
kingdom . The fruit of his sowing he attributes to the Son of God . By bringing 
into the church those who bear Christ’s name while they deny His character, 
the wicked one causes that God shall be dishonored, the work of salvation 
misrepresented, and souls imperiled . 

Christ’s servants are grieved as they see true and false believers min-
gled in the church . They long to do something to cleanse the church . Like 
the servants of the householder, they are ready to uproot the tares . But 
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Neghina *
El le-a prezentat apoi o altă parabolă zicând: „Împărăția cerurilor se aseamă-

nă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui . Dar pe când dormeau 
oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat . Când au 
răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina .” (Matei 13:24-26) .

„Țarina,” a spus Hristos, „este lumea .” Dar noi trebuie să înțelegem aceas-
ta ca semnificând biserica lui Hristos din lume . Parabola este o descriere a 
Împărăției lui Dumnezeu și a lucrării Sale de mântuire a oamenilor; iar aceas-
tă lucrare se realizează prin intermediul bisericii . Este adevărat că Duhul Sfânt 
este pretutindeni în lume; că El mișcă inimile oamenilor din diferite locuri, 
dar biserica este locul în care noi trebuie să creștem și să ne coacem pentru 
grânarul lui Dumnezeu .

„Cel ce seamănă sămânţă bună, este Fiul omului . . . Sămânţa bună sunt fiii 
Împărăţiei; neghina, sunt fiii celui rău .” Sămânța bună îi reprezintă pe cei care 
sunt născuți din Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul . Neghina reprezintă o cla-
să care este roada sau întruchiparea rătăcirii, a principiilor false . „Vrăjmașul, 
care a semănat-o, este diavolul .” Nici Dumnezeu, nici îngerii Săi nu au semă-
nat vreodată vreo sămânță care să producă neghină . Semințele de neghină 
sunt întotdeauna semănate de Satan, dușmanul lui Dumnezeu și al omului .

În Orient, oamenii se răzbunau uneori pe dușman împrăștiind pe câmpu-
rile sale recent însămânțate semințe ale unor buruieni otrăvitoare care, în timp 
ce creșteau, semănau bine cu grâul . Crescând odată cu grâul, acestea distru-
geau recolta și aduceau necazuri și pierderi pentru proprietarul terenului . La fel, 
din vrăjmășie față de Hristos, Satan împrăștie sămânța lui rea printre semințele 
bune ale Împărăției . El atribuie Fiului lui Dumnezeu roadele semințelor pe care 
el le seamănă . Prin aducerea în biserică a unora care poartă numele lui Hristos, 
în timp ce-I tăgăduiesc caracterul, cel rău face ca Dumnezeu să fie dezonorat, 
lucrarea de mântuire greșit reprezentată și suflete să se afle în primejdie .

Servii lui Hristos sunt întristați văzându-i pe credincioșii adevărați și 
falși amestecați în biserică . Ei doresc foarte mult să facă ceva pentru a curăța 
biserica . Asemenea slujitorilor gospodarului, ei sunt gata să scoată din rădă-
cină neghina . Dar Hristos le spune: „Nu… ca nu cumva, smulgând neghina, 

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:24-30, 37-43
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Christ says to them, „Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also 
the wheat with them . Let both grow together until the harvest .” 

Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be 
separated from the church, but He has not committed to us the work of 
judging character and motive . He knows our nature too well to entrust this 
work to us . Should we try to uproot from the church those whom we suppo-
se to be spurious Christians, we should be sure to make mistakes . Often we 
regard as hopeless subjects the very ones whom Christ is drawing to Him-
self . Were we to deal with these souls according to our imperfect judgment, 
it would perhaps extinguish their last hope . Many who think themselves 
Christians will at last be found wanting . Many will be in heaven who their 
neighbors supposed would never enter there . Man judges from appearance, 
but God judges the heart . The tares and the wheat are to grow together until 
the harvest; and the harvest is the end of probationary time . 

There is in the Saviour’s words another lesson, a lesson of wonderful 
forbearance and tender love . As the tares have their roots closely intertwined 
with those of the good grain, so false brethren in the church may be closely 
linked with true disciples . The real character of these pretended believers 
is not fully manifested . Were they to be separated from the church, others 
might be caused to stumble, who but for this would have remained steadfast .

The teaching of this parable is illustrated in God’s own dealing with 
men and angels . Satan is a deceiver . When he sinned in heaven, even the 
loyal angels did not fully discern his character . This was why God did not at 
once destroy Satan . Had He done so, the holy angels would not have percei-
ved the justice and love of God . A doubt of God’s goodness would have been 
as evil seed that would yield the bitter fruit of sin and woe . Therefore the 
author of evil was spared, fully to develop his character . Through long ages 
God has borne the anguish of beholding the work of evil, He has given the 
infinite Gift of Calvary, rather than leave any to be deceived by the misrepre-
sentations of the wicked one; for the tares could not be plucked up without 
danger of uprooting the precious grain . And shall we not be as forbearing 
toward our fellow men as the Lord of heaven and earth is toward Satan? 

The world has no right to doubt the truth of Christianity because 
there are unworthy members in the church, nor should Christians be-
come disheartened because of these false brethren . How was it with the 
early church? Ananias and Sapphira joined themselves to the disciples . 
Simon Magus was baptized . Demas, who forsook Paul, had been counted 
a believer . Judas Iscariot was numbered with the apostles . The Redeemer 
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să smulgeți și grâul împreună cu ea . Lăsați-le să crească amândouă împreună 
până la seceriș .” (Marcu 13:29, 30) .

Hristos a învățat în mod clar că cei care persistă în păcat pe față trebuie să 
fie despărțiți de biserică, dar El nu ne-a încredințat nouă lucrarea de judecare a 
caracterului și motivelor . El știe prea bine natura noastră pentru a ne încredința 
nouă această lucrare . Dacă noi am încerca să smulgem din biserică pe cei des-
pre care presupunem că sunt creștini falși, cu siguranță că am face greșeli . De 
multe ori îi privim ca fără speranță chiar pe cei pe care Hristos îi atrage la El . 
Dacă noi ar trebui să ne ocupăm de aceste suflete în conformitate cu judecata 
noastră imperfectă, s-ar stinge, probabil, și ultima lor speranță . Mulți dintre cei 
care se consideră creștini vor fi în cele din urmă găsiți cu lipsă . Vor fi în ceruri 
mulți despre care semenii lor au presupus că nu ar intra acolo . Mulți judecă 
după aparențe, dar Dumnezeu judecă inima . Neghina și grâul trebuie să crească 
împreună până la seceriș, și secerișul este sfârșitul timpului de probă .

Există în cuvintele Mântuitorului o altă lecție, o lecție de toleranță mi-
nunată și de dragoste plină de gingășie . După cum neghina își are rădăcinile 
strâns legate de cele ale grâului de calitate, la fel, frații falși din biserică pot fi 
în strânsă legătură cu ucenicii adevărați . Caracterul real al acestor pretinși 
credincioși nu este pe deplin manifestat . Dacă aceștia ar fi îndepărtați din 
biserică, persoane care altfel ar fi rămas statornice, s-ar putea poticni .

Învățătura acestei parabole este ilustrată chiar prin modul în care Se com-
portă Dumnezeu cu oamenii și îngerii . Satan este un înșelător . Atunci când a 
păcătuit în ceruri, nici chiar îngerii credincioși nu au putut discerne pe deplin 
caracterul lui . Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu nu l-a distrus pe 
Satan imediat . Dacă ar fi făcut acest lucru, sfinții îngeri nu ar fi înțeles dreptatea 
și iubirea lui Dumnezeu . O îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu ar fi 
fost o sămânță rea, care ar fi produs fructul amar al păcatului și durerii . De ace-
ea, autorul răului a fost cruțat, pentru a-și dezvolta pe deplin caracterul . De-a 
lungul veacurior, Dumnezeu a suportat chinul de a privi lucrarea răului; El a 
preferat să dea Darul fără de margini al Golgotei, decât să permită să fim înșelați 
de interpretările greșite ale celui rău; pentru că neghina nu poate fi smulsă fără 
pericolul de a smulge și grâul prețios . Atunci, să nu fim la fel de îngăduitori față 
de semenii noștri cum este Domnul cerului și al pământului față de Satan?

Lumea nu are dreptul să se îndoiască de adevărul creștinismului doar 
pentru că există membri nevrednici în biserică și nici creștinii nu ar trebui 
să se descurajeze din cauza acestor frați falși . Cum au stat lucrurile în biserica 
primară? Anania și Safira s-au alăturat ucenicilor . Simon Magul a fost bote-
zat . Dima, care l-a părăsit pe Pavel, fusese credincios . Iuda Iscarioteanul a fost 
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does not want to lose one soul; His experience with Judas is recorded to 
show His long patience with perverse human nature; and He bids us bear 
with it as He has borne . He has said that false brethren will be found in the 
church till the close of time . 

Notwithstanding Christ’s warning, men have sought to uproot the tares . 
To punish those who were supposed to be evildoers, the church has had re-
course to the civil power . Those who differed from the established doctrines 
have been imprisoned, put to torture and to death, at the instigation of men 
who claimed to be acting under the sanction of Christ . But it is the spirit of Sa-
tan, not the Spirit of Christ, that inspires such acts . This is Satan’s own method 
of bringing the world under his dominion . God has been misrepresented 
through the church by this way of dealing with those supposed to be heretics . 

Not judgment and condemnation of others, but humility and distrust of 
self, is the teaching of Christ’s parable . Not all that is sown in the field is good 
grain . The fact that men are in the church does not prove them Christians . 

The tares closely resembled the wheat while the blades were green; 
but when the field was white for the harvest, the worthless weeds bore no 
likeness to the wheat that bowed under the weight of its full, ripe heads . 
Sinners who make a pretension of piety mingle for a time with the true 
followers of Christ, and the semblance of Christianity is calculated to de-
ceive many; but in the harvest of the world there will be no likeness betwe-
en good and evil . Then those who have joined the church, but who have 
not joined Christ, will be manifest . 

The tares are permitted to grow among the wheat, to have all the 
advantage of sun and shower; but in the time of harvest ye shall „return, 
and discern between the righteous and the wicked, between him that ser-
veth God and him that serveth Him not .” Mal . 3:18 . Christ Himself will 
decide who are worthy to dwell with the family of heaven . He will judge 
every man according to his words and his works . Profession is as nothing 
in the scale . It is character that decides destiny . 

The Saviour does not point forward to a time when all the tares be-
come wheat . The wheat and tares grow together until the harvest, the end 
of the world . Then the tares are bound in bundles to be burned, and the 
wheat is gathered into the garner of God . „Then shall the righteous shine 
forth as the sun in the kingdom of their Father .” Then „the Son of man 
shall send forth His angels, and they shall gather out of His kingdom all 
things that offend, and them which do iniquity; and shall cast them into a 
furnace of fire; there shall be wailing and gnashing of teeth .” 
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numărat între apostoli . Mântuitorul nu vrea să piardă nici măcar un suflet; 
experiența Sa cu Iuda este redată pentru a arăta îndelunga Lui răbdare față de 
natura umană pervertită; iar El ne îndeamnă să suportăm așa cum a făcut-o El . 
El a spus că frații mincinoși se vor găsi în biserică până la încheierea timpului .

Fără a ține seama de avertizarea lui Hristos, oamenii au încercat să smul-
gă neghina . Ca să-i pedepsească pe cei despre care bănuia că ar fi păcătoși, 
biserica a recurs la puterea civilă . Cei care nu erau de acord cu doctrinele stabi-
lite au fost închiși, torturați și trimiși la moarte, la instigarea unor oameni care 
pretindeau că acționează având aprobarea lui Hristos . Cel care inspiră astfel de 
acțiuni este spiritul Satanei, nu Duhul lui Hristos . Aceasta este metoda perso-
nală a Satanei de a aduce lumea sub stăpânirea lui . Dumnezeu a fost prezentat 
greșit de către biserică prin acest mod de a-i trata pe presupușii eretici .

Din pilda lui Hristos nu învățăm să-i judecăm și să-i condamnăm pe 
alții, ci lecția smereniei și neîncrederii în sine . Nu tot ceea ce se seamănă pe 
câmp este sămânță bună . Apartenența la biserică nu dovedește că oamenii 
aceia sunt și creștini .

Neghina seamănă foarte mult cu grâul cât timp planta este verde; dar, când 
câmpurile sunt albe pentru seceriș, buruienile fără valoare nu mai seamănă deloc 
cu grâul, care își înclină capul sub greutatea roadelor sale coapte . Păcătoșii care se 
prefac o vreme că sunt evlavioși se amestecă pentru un timp cu adevărații urmași 
ai lui Hristos, iar mantia creștinismului este folosită să-i înșele pe mulți; dar, la 
marele seceriș al lumii nu va exista nicio asemănare între bine și rău . Atunci se 
vor da pe față cei care au aderat doar la biserică, dar nu i s-au alăturat lui Hristos .

Neghinei îi este permis să crească printre grâu pentru a avea toate avan-
tajele aduse de soare și ploaie; dar în vremea secerișului veți „vedea din nou 
atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui 
Dumnezeu și cel ce nu-I slujește .” (Maleahi 3:18) . Hristos Însuși va decide 
cine sunt cei demni să locuiască împreună cu familia din ceruri . El îl va judeca 
pe fiecare om după cuvintele și faptele lui . O simplă mărturisire de credință 
nu are nicio valoare . Caracterul este cel care decide destinul .

Mântuitorul nu spune că va exista un timp în viitor când toată neghi-
na va deveni grâu . Grâul și neghina cresc împreună până la seceriș, până la 
sfârșitul lumii . Apoi, neghina este strânsă în mănunchiuri pentru a fi arsă, 
iar grâul este adunat în grânarul lui Dumnezeu . „Atunci, cei neprihăniţi vor 
străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor .” Matei 13:43 . Atunci, „Fiul omului 
va trimite pe îngerii Săi, și ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care 
sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fărădelegea, și-i vor arunca în 
cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinţilor .” (Matei 13:41, 42) .
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„Like a Grain of Mustard Seed”
In the multitude that listened to Christ’s teaching there were 

many Pharisees . These noted contemptuously how few of His hearers 
acknowledged Him as the Messiah . And they questioned with themselves 
how this unpretending teacher could exalt Israel to universal dominion . 
Without riches, power, or honor, how was He to establish the new king-
dom? Christ read their thoughts and answered them: 

„Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what compa-
rison shall we compare it?” In earthly governments there was nothing that 
could serve for a similitude . No civil society could afford Him a symbol . 
„It is like a grain of mustard seed,” He said, „which, when it is sown upon 
the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth, yet 
when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and 
putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under 
the shadow thereof .” (R .V .) 

The germ in the seed grows by the unfolding of the life-principle which 
God has implanted . Its development depends upon no human power . So it is 
with the kingdom of Christ . It is a new creation . Its principles of development 
are the opposite of those that rule the kingdoms of this world . Earthly govern-
ments prevail by physical force; they maintain their dominion by war; but the 
founder of the new kingdom is the Prince of Peace . The Holy Spirit represents 
worldly kingdoms under the symbol of fierce beasts of prey; but Christ is „the 
Lamb of God, which taketh away the sin of the world .” John 1:29 . In His plan of 
government there is no employment of brute force to compel the conscience . 
The Jews looked for the kingdom of God to be established in the same way as 
the kingdoms of the world . To promote righteousness they resorted to external 
measures . They devised methods and plans . But Christ implants a principle . 
By implanting truth and righteousness, He counterworks error and sin . 

As Jesus spoke this parable, the mustard plant could be seen far and 
near, lifting itself above the grass and grain, and waving its branches li-
ghtly in the air . Birds flitted from twig to twig, and sang amid the leafy 
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„Asemenea unui grăunte de muștar” *
În mulțimea care asculta învățătura lui Hristos, erau mulți fari-

sei . Aceștia au remarcat cu dispreț cât de puțini dintre ascultătorii Lui Îl 
recunoșteau ca fiind Mesia . Și se întrebau între ei cum ar putea acest 
Învățător simplu să-l înălțe pe Israel la o împărăție universală . Fără bogății, 
putere sau onoare, cum urma El să întemeieze un nou regat? Hristos a citit 
gândurile lor și le-a răspuns:

„Cu ce se aseamănă Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna?” În 
guvernele pământești nu era nimic cu care să poată fi asemănată . Nici societa-
tea civilă nu oferea niciun model . Ea „se aseamănă cu un grăunte de muștar,” a 
spus Domnul Hristos, „care, atunci când este semănat în pământ, este cea mai 
mică dintre toate seminţele de pe pământ; dar, după ce a fost semănat, crește 
și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările 
cerului își pot face cuiburi la umbra lui .” (Marcu 4:30-32) .

Embrionul din sămânţă crește datorită acţiunii principiului vieţii pus 
acolo de Dumnezeu . Dezvoltarea lui nu depinde de nicio putere omenească . 
La fel este și cu Împărăţia Domnului Hristos . Ea este o creaţie nouă . Prin-
cipiile dezvoltării ei sunt cu totul opuse acelora aflate la baza împărăţiilor 
acestei lumi . Guvernele acestei lumi folosesc forţa fizică pentru a stăpâni; 
ele își menţin stăpânirea prin războaie; însă, întemeietorul Împărăţiei celei 
noi este Prinţul Păcii . Duhul Sfânt înfăţișează împărăţiile pământești prin 
simbolul unor fiare sălbatice de pradă; dar Domnul Hristos este „Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii .” (Ioan 1:29) . În planul Său de guverna-
re nu se utilizează forța brută pentru a obliga conștiința . Evreii se așteptau ca 
Împărăția lui Dumnezeu să fie întemeiată în același mod ca împărățiile lu-
mii . Pentru a promova neprihănirea ei au recurs la măsuri străine de ea . Ei au 
elaborat metode și planuri . Dar Hristos implantează un principiu . Prin im-
plantarea adevărului și neprihănirii, El distruge efectele rătăcirii și păcatului .

Pe când le spunea Isus această parabolă, planta de muștar putea fi văzută 
în apropiere și în depărtare, ridicându-se deasupra ierbii și lanurilor de cere-
ale, legănându-și ușor ramurile în aer . Păsările zburau din creangă-n creangă, 
cântând ascunse de frunzișul bogat . Cu toate acestea, semințele din care a luat 

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:31, 32, Marcu 4:30-32; Luca 13:18, 19
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foliage . Yet the seed from which sprang this giant plant was among the 
least of all seeds . At first it sent up a tender shoot, but it was of strong 
vitality, and grew and flourished until it reached its present great size . So 
the kingdom of Christ in its beginning seemed humble and insignificant . 
Compared with earthly kingdoms it appeared to be the least of all . By 
the rulers of this world Christ’s claim to be a king was ridiculed . Yet in 
the mighty truths committed to His followers the kingdom of the gospel 
possessed a divine life . And how rapid was its growth, how widespread its 
influence! When Christ spoke this parable, there were only a few Galilean 
peasants to represent the new kingdom . Their poverty, the fewness of their 
numbers, were urged over and over again as a reason why men should not 
connect themselves with these simple-minded fishermen who followed 
Jesus . But the mustard seed was to grow and spread forth its branches 
throughout the world . When the earthly kingdoms whose glory then filled 
the hearts of men should perish, the kingdom of Christ would remain, a 
mighty and far-reaching power .

So the work of grace in the heart is small in its beginning . A word is 
spoken, a ray of light is shed into the soul, an influence is exerted that is 
the beginning of the new life; and who can measure its results? 

Not only is the growth of Christ’s kingdom illustrated by the pa-
rable of the mustard seed, but in every stage of its growth the experi-
ence represented in the parable is repeated . For His church in every ge-
neration God has a special truth and a special work . The truth that is 
hid from the worldly wise and prudent is revealed to the child-like and 
humble . It calls for self-sacrifice . It has battles to fight and victories to 
win . At the outset its advocates are few . By the great men of the world 
and by a world-conforming church, they are opposed and despised . See 
John the Baptist, the forerunner of Christ, standing alone to rebuke the 
pride and formalism of the Jewish nation . See the first bearers of the 
gospel into Europe . How obscure, how hopeless, seemed the mission of 
Paul and Silas, the two tentmakers, as they with their companions took 
ship at Troas for Philippi . See „Paul the aged,” in chains, preaching Christ 
in the stronghold of the Caesars . See the little communities of slaves and 
peasants in conflict with the heathenism of imperial Rome . See Martin 
Luther withstanding that mighty church which is the masterpiece of the 
world’s wisdom . See him holding fast God’s word against emperor and 
pope, declaring, „Here I take my stand; I can not do otherwise . God be 
my help .” See John Wesley preaching Christ and His righteousness in the 
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ființă această plantă uriașă erau printre cele mai mici semințe existente . La 
început a dat un lăstar fraged, dar de o mare vitalitate, acesta a crescut și s-a 
dezvoltat până când a ajuns mare, la dimensiunea sa actuală . La fel, Împărăția 
lui Hristos părea la început umilă și nesemnificativă . Comparată cu regatele 
pământești, ea părea să fie cea mai mică dintre toate . Afirmația lui Hristos, că 
este rege, a fost ridiculizată de către conducătorii acestei lumi . Cu toate aces-
tea, în adevărurile puternice încredințate urmașilor Săi, Împărăția Evanghe-
liei avea în ea viață divină . Și cât de rapidă i-a fost creșterea, cât de întinsă i-a 
fost influența! Când Hristos a spus pilda aceasta, doar câțiva țărani galileeni 
erau reprezentanții noului regat . 

Sărăcia lor, numărul lor mic au fost repetate ca motive pentru care oa-
menii nu ar trebui să se unească cu acești pescari simpli și creduli care L-au 
urmat pe Isus . Dar sămânța de muștar avea să se dezvolte și să-și întindă ra-
murile în întreaga lume . Când urmau să piară împărățiile pământești a căror 
glorie a umplut cândva inimile oamenilor, Împărăția lui Hristos urma să ră-
mână o putere măreață și de anvergură .

În același fel, lucrarea harului în inimă este mică la început . Un cuvânt 
este rostit, o rază de lumină este revărsată în suflet, o influență este exercitată, 
care reprezintă de fapt începutul vieții noi; și cine îi poate măsura rezultatele?

În parabola seminţei de muștar este ilustrată nu numai creșterea Împără-
ţiei Domnului Hristos, ci fiecare fază a dezvoltării ei, căci experienţa înfăţișată 
în parabolă se repetă . În fiecare generaţie, Dumnezeu a avut pentru Biserica 
Sa un adevăr special și o lucrare specială . Adevărul, care este ascuns de cei 
înțelepți și pricepuți în felul lumii este descoperit celor cu caracter umil, ca 
de copil . El cere sacrificiu de sine . El trebuie să lupte și să câștige biruințe . La 
început, susținătorii Săi au fost puțini . Iar aceștia au întâmpinat împotrivire 
și ocară din partea mai marilor acestei lumi și din partea unei biserici ce s-a 
amestecat cu lumea . Să privim la Ioan Botezătorul, precursorul lui Hristos, 
stând singur pentru a mustra mândria și formalismul națiunii iudaice . Să pri-
vim la primii purtători ai Evangheliei în Europa . Cât de nesemnificativă și lip-
sită de speranță părea misiunea lui Pavel și Sila, cei doi constructori de corturi, 
pe când plecau cu vaporul din Troa spre Filipi împreună cu prietenii lor . Să 
privim la „bătrânul Pavel,” în lanțuri, predicând despre Hristos în fortăreața 
Cezarilor . Să privim la micile comunități de sclavi și țărani luptându-se cu 
păgânismul Romei imperiale . Să privim la Martin Luther împotrivindu-se 
puternicii biserici care era capodopera înțelepciunii acestei lumi . Să-l privim 
susținând cu putere Cuvântul lui Dumnezeu împotriva împăratului și a papei, 
în timp ce declară: „Aici stau; nu pot face altfel . Așa să-mi ajute Dumnezeu .” 
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midst of formalism, sensualism, and infidelity . See one burdened with the 
woes of the heathen world, pleading for the privilege of carrying to them 
Christ’s message of love . Hear the response of ecclesiasticism: „Sit down, 
young man . When God wants to convert the heathen, He will do it witho-
ut your help or mine .” 

The great leaders of religious thought in this generation sound the 
praises and build the monuments of those who planted the seed of truth 
centuries ago . Do not many turn from this work to trample down the 
growth springing from the same seed today? The old cry is repeated, „We 
know that God spake unto Moses; as for this fellow [Christ in the messen-
ger He sends], we know not from whence he is .” John 9:29 . As in earlier 
ages, the special truths for this time are found, not with the ecclesiastical 
authorities, but with men and women who are not too learned or too wise 
to believe the word of God . 

„For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after 
the flesh, not many mighty, not many noble, are called; but God hath cho-
sen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath 
chosen the weak things of the world to confound the things which are 
mighty . And base things of the world, and things which are despised, hath 
God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that 
are” (1 Cor . 1:26-28); „that your faith should not stand in the wisdom of 
men, but in the power of God” (1 Cor . 2:5) . 

And in this last generation the parable of the mustard seed is to reach 
a signal and triumphant fulfillment . The little seed will become a tree . The 
last message of warning and mercy is to go to „every nation and kindred 
and tongue” (Rev . 14:6-14), „to take out of them a people for His name” 
(Acts 15:14; Rev . 18:1) . And the earth shall be lightened with His glory . 
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Să-l privim pe John Wesley predicând pe Hristos și neprihănirea Sa în mijlo-
cul formalismului, desfrâului și al necredinţei . Să-l privim pe cel asupra căruia 
apăsa greu povara și durerea lumii păgâne, cerând să i se ofere privilegiul de 
a-i duce solia iubirii Domnului Hristos . Și iată răspunsul slujitorului bisericii: 
„Stai jos, tinere . Când Dumnezeu va dori să-i convertească pe păgâni, El va 
face lucrul acesta și fără ajutorul tău sau al meu .” 

Marii lideri ai gândirii religioase din această generație aduc laude și 
construiesc monumente în onoarea celor care au plantat sămânța adevăru-
lui cu secole în urmă . Nu se întorc oare astăzi mulţi de la această lucrare, 
ca să calce în picioare ceea ce a răsărit și a crescut din aceeași sămânţa? 
Strigătul din vechime se repetă: „Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar 
Acesta [Hristos întruchipat în solul Său] nu știm de unde este .” Ca și în 
vremurile de demult, adevărurile speciale pentru acest timp se găsesc, nu 
la autoritățile ecleziastice, ci la bărbații și femeile care nu se consideră prea 
învățați sau prea înțelepți ca să creadă Cuvântul lui Dumnezeu .

„De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu 
sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam 
ales . Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine 
pe cele înţelepte . Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de 
rușine pe cele tari . Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile 
dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt .” 
(1 Corinteni 1:26-28); „pentruca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe 
înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu .” (1 Corinteni 2:5) .

În această ultimă generație, parabola seminței de muștar urmează să-și 
găsească o împlinire răsunătoare și triumfătoare . Mica sămânță va deveni 
copac . Ultima solie de avertizare și de milă trebuie dusă „la orice neam, 
seminţie, limbă și norod .” (Apocalipsa 14:6, 14) . „Ca să aleagă din mijlocul 
lor un popor, care să-I poarte Numele .” (Faptele Apostolilor 15:14) . „Și pă-
mântul va fi luminat de slava Sa .” (Apocalipsa 18:1) . 
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Other Lessons from Seed-Sowing

From the work of seed sowing and the growth of the plant from the 
seed, precious lessons may be taught in the family and the school . Let the 
children and youth learn to recognize in natural things the working of 
divine agencies, and they will be enabled to grasp by faith unseen benefits . 
As they come to understand the wonderful work of God in supplying the 
wants of His great family, and how we are to co-operate with Him, they 
will have more faith in God, and will realize more of His power in their 
own daily life . 

God created the seed, as He created the earth, by His word . By His 
word He gave it power to grow and multiply . He said, „Let the earth bring 
forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his 
kind, whose seed is in itself, upon the earth; and it was so .  .  . : And God 
saw that it was good .” Gen . 1:11, 12 . It is that word which still causes the 
seed to grow . Every seed that sends up its green blade to the sunlight de-
clares the wonder-working power of that word uttered by Him who „spa-
ke, and it was”; who „commanded, and it stood fast .” Ps . 33:9 . 

Christ taught His disciples to pray „Give us this day our daily bread .” 
And pointing to the flowers He gave them the assurance, „If God so clothe 
the grass of the field,  .  .  . shall He not much more clothe you?” Matt . 6:11, 
30 . Christ is constantly working to answer this prayer, and to make good 
this assurance . There is an invisible power constantly at work as man’s 
servant to feed and to clothe him . Many agencies our Lord employs to 
make the seed, apparently thrown away, a living plant . And He supplies in 
due proportion all that is required to perfect the harvest . In the beautiful 
words of the psalmist:

 „Thou visitest the earth, and waterest it; Thou greatly enrichest it;
 The river of God is full of water; Thou providest them corn when 
Thou hast so prepared the earth.Thou waterest her furrows abundantly;
Thou settlest the ridges thereof; Thou makest it soft with showers;
Thou blessest the springing thereof.
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Alte învățături  
din semănarea seminței 

Din activitatea de însămânțare a seminței și de creștere a plantei din 
sămânță, pot fi predate în familie și școală lecții prețioase . Copiii și tinerii 
să învețe să recunoască în lucrurile naturale lucrarea puterii divine, și ei vor 
putea să profite, prin credință, de privilegii nevăzute . Pe măsură ce vor ajunge 
să înțeleagă lucrarea minunată a lui Dumnezeu de a satisface nevoile marii 
Sale familii și modul în care trebuie să cooperăm cu El, ei vor avea mai multă 
credință în Dumnezeu și își vor da tot mai mult seama de puterea Lui în viața 
lor de zi cu zi .

Dumnezeu a creat sămânța, așa cum a creat și pământul, prin Cuvântul 
Său . Prin cuvântul Său, El i-a dat puterea să crească și să se înmulțească . El a 
spus: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă 
rod după soiul lor și care să aibă în ei sămanţa lor pe pământ .” Și așa a fost .”… 
„Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun .” (Geneza 1:11, 12) . Acel Cuvânt 
face ca sămânța să crească și acum . Fiecare sămânță care își înalță spre soare fi-
rul verde vorbește despre puterea făcătoare de minuni a acestui cuvânt rostit de 
El, Cel care „zice și se face; poruncește și ce poruncește ia fiinţă .” (Psalmii 33:9) .

Domnul Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi să se roage: „Pâinea noastră 
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi” . Și, arătând spre flori le-a dat asigura-
rea: „Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp . . . nu vă va îmbrăca El 
cu mult mai mult pe voi, puţin credincioșilor?” (Matei 6:11, 30) . Hristos este 
în mod constant la lucru pentru a răspunde la această rugăciune și pentru a 
împlini această asigurare . Există o putere invizibilă aflată în mod constant 
în slujba omului, ca să-l hrănească și să-l îmbrace . Domnul nostru folosește 
multe mijloace pentru a face din sămânța aparent aruncată și irosită o plantă 
vie . El dă în măsură deplină tot ce este necesar pentru a duce roadele până la 
coacere . Iată prin ce cuvinte minunate se exprimă psalmistul:

„Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii
şi de râuri dumnezeieşti, pline de apă.Tu le dai grâu,
pe care iată cum îl faci să rodească;îi uzi brazdele,
îi sfărâmi bulgării,îi moi cu ploaie,
şi-i binecuvântezi răsadul.
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Thou crownest the year with Thy goodness;
And Thy paths drop fatness.” Ps. 65:9-11, R.V. 

The material world is under God’s control . The laws of nature are 
obeyed by nature . Everything speaks and acts the will of the Creator . Clo-
ud and sunshine, dew and rain, wind and storm, all are under the su-
pervision of God, and yield implicit obedience to His command . It is in 
obedience to the law of God that the spire of grain bursts through the 
ground, „first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear .” 
Mark 4:28 . These the Lord develops in their proper season because they 
do not resist His working . And can it be that man, made in the image of 
God, endowed with reason and speech, shall alone be unappreciative of 
His gifts and disobedient to His will? Shall rational beings alone cause 
confusion in our world? 

In everything that tends to the sustenance of man is seen the concur-
rence of divine and human effort . There can be no reaping unless the human 
hand acts its part in the sowing of the seed . But without the agencies which 
God provides in giving sunshine and showers, dew and clouds, there would 
be no increase . Thus it is in every business pursuit, in every department of 
study and science . Thus it is in spiritual things, in the formation of the cha-
racter, and in every line of Christian work . We have a part to act, but we must 
have the power of divinity to unite with us, or our efforts will be in vain . 

Whenever man accomplishes anything, whether in spiritual or in 
temporal lines, he should bear in mind that he does it through co-opera-
tion with his Maker . There is great necessity for us to realize our depen-
dence on God . Too much confidence is placed in man, too much reliance 
on human inventions . There is too little confidence in the power which 
God stands ready to give . „We are laborers together with God .” 1 Cor . 3:9 . 
Immeasurably inferior is the part which the human agent sustains; but if 
he is linked with the divinity of Christ, he can do all things through the 
strength that Christ imparts . 

The gradual development of the plant from the seed is an object lesson 
in child training . There is „first the blade, then the ear, after that the full 
corn in the ear .” He who gave this parable created the tiny seed, gave it its vi-
tal properties, and ordained the laws that govern its growth . And the truths 
which the parable teaches were made a living reality in His own life . In both 
His physical and His spiritual nature He followed the divine order of growth 
illustrated by the plant, as He wishes all youth to do . Although He was the 
Majesty of heaven, the King of glory, He became a babe in Bethlehem, and 
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Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
şi paşii Tăi, varsă belşugul.” (Psalmii 65:9-11) .

Lumea materială este sub controlul lui Dumnezeu . Legile naturii sunt 
respectate de către natură . Totul vorbește și acționează după voința Creato-
rului . Nor și soare, rouă și ploaie, vânt și furtună, toate sunt sub suprave-
gherea lui Dumnezeu și dau, în mod evident, ascultare poruncii Sale . Prin 
ascultare de Legea lui Dumnezeu, firul de grâu își croiește drum prin sol, 
„întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic .” (Marcu 4:28) . 
Pe toate acestea, Domnul le face să crească la vremea potrivită, iar aceas-
ta pentru că ele nu se pot împotrivi lucrării Lui . Să fie oare omul, făcut 
după chipul lui Dumnezeu, înzestrat cu rațiune și vorbire, singurul care să 
nu aprecieze darurile Sale și să fie neascultător de voia Lui? Doar ființele 
raționale să fie cauza nelegiuirii din lumea noastră? 

În orice lucru care își aduce aportul la întreținerea omului se poate vedea 
conlucrarea efortului divin cu cel uman . Nu poate exista niciun seceriș dacă 
mâna omului nu și-a făcut partea în semănarea seminței . Dar fără mijloacele 
pe care Dumnezeu le oferă: soare și ploaie, rouă și nori, nu ar fi nicio recoltă . 
La fel este în orice activitate, în orice domeniu de studiu și știință . La fel este și 
în lucrurile spirituale, în formarea caracterului și în fiecare ramură a lucrării 
creștine . Avem o parte de făcut, dar puterea divină trebuie să se unească cu 
noi, în caz contrar eforturile noastre vor fi în zadar .

Ori de câte ori omul realizează ceva, fie în domeniul spiritual, fie în cel 
vremelnic, el ar trebui să aibă în vedere faptul că aceasta s-a realizat prin coope-
rarea cu Creatorul său . Este imperios necesar să ne dăm seama de dependența 
noastră de Dumnezeu . Se acordă prea multă încredere omului, prea multă 
încredere le este dată invențiilor omenești . Există prea puțină încredere în pu-
terea pe care Dumnezeu este gata să o dea . „Căci noi suntem împreună lucră-
tori cu Dumnezeu .” (1 Corinteni 3:9) . Partea pe care o are omul de făcut este 
incomparabil mai mică, dar în cazul în care acesta este legat de divinitatea lui 
Hristos, el poate face toate lucrurile prin puterea pe care i-o dă Hristos .

Dezvoltarea treptată a plantei din sămânță este o ilustrare a educației co-
pilului . Acesta este „întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic .” 
El, Cel care a dat această parabolă, a creat sămânța mică, i-a dat proprietățile 
sale vitale și a adus la existență legile care guvernează creșterea . Adevărurile 
pe care le învață pilda au fost o realitate vie în propria Sa viață . Atât din punct 
de vedere fizic cât și spiritual, El a urmat legea divină a creșterii ilustrată prin 
plantă și El dorește ca toți tinerii să o urmeze . Deși era Maiestatea cerului, 
Împăratul slavei, El a devenit un prunc în Betleem, iar pentru o perioadă a 
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for a time represented the helpless infant in its mother’s care . In childhood 
He did the works of an obedient child . He spoke and acted with the wis-
dom of a child and not of a man, honoring His parents and carrying out 
their wishes in helpful ways, according to the ability of a child . But at each 
stage of His development He was perfect, with the simple, natural grace of 
a sinless life . The sacred record says of His childhood, „The child grew, and 
waxed strong in spirit, filled with wisdom; and the grace of God was upon 
Him .” And of His youth it is recorded, „Jesus increased in wisdom and sta-
ture, and in favor with God and man .” Luke 2:40, 52 . 

The work of parents and teachers is here suggested . They should aim 
so to cultivate the tendencies of the youth that at each stage of their life 
they may represent the natural beauty appropriate to that period, unfol-
ding naturally, as do the plants in the garden . 

Those children are most attractive who are natural, unaffected . It is 
not wise to give them special notice, and repeat their clever sayings be-
fore them . Vanity should not be encouraged by praising their looks, their 
words, or their actions . Nor should they be dressed in an expensive or 
showy manner . This encourages pride in them, and awakens envy in the 
hearts of their companions . 

The little ones should be educated in childlike simplicity . They should 
be trained to be content with the small, helpful duties and the pleasures 
and experiences natural to their years . Childhood answers to the blade in 
the parable, and the blade has a beauty peculiarly its own . The children 
should not be forced into a precocious maturity but should retain as long 
as possible the freshness and grace of their early years . 

The little children may be Christians, having an experience in accor-
dance with their years . This is all that God expects of them . They need to be 
educated in spiritual things; and parents should give them every advantage 
that they may form characters after the similitude of the character of Christ . 

In the laws of God in nature, effect follows cause with unerring 
certainty . The reaping will testify as to what the sowing has been . The 
slothful worker is condemned by his work . The harvest bears witness 
against him . So in spiritual things: the faithfulness of every worker is 
measured by the results of his work . The character of his work, whether 
diligent or slothful, is revealed by the harvest . It is thus that his destiny 
for eternity is decided . 

Every seed sown produces a harvest of its kind . So it is in human life . 
We all need to sow the seeds of compassion, sympathy, and love; for we shall 
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fost un copil neajutorat aflat în grija mamei Sale . În copilărie a făcut lucrările 
unui copil ascultător . El a vorbit și a acționat cu înțelepciunea unui copil și nu 
a unui adult, cinstindu-și părinții, ajutându-i prin diferite căi și împlinindu-le 
dorințele, după capacitatea unui copil . Dar, în fiecare etapă a maturizării Sale, 
El a fost desăvârșit, având farmecul simplu, natural al unei vieți fără păcat . 
Istoria sacră menționează despre copilăria Sa: „Iar pruncul creștea și se întărea; 
era plin de înţelepciune și harul lui Dumnezeu era peste El .” (Luca 2:40) . Iar 
despre tinereţea Sa ne este spus: „Și Isus creștea în înţelepciune, în statură și 
era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor .” (Luca 2:52) .

Aici este prezentată lucrarea pe care trebuie să o facă părinții și profeso-
rii . Ținta lor ar trebui să fie aceea de a cultiva tendințele tinerilor astfel încât, 
în fiecare etapă a vieții lor, ei să reprezinte frumusețea naturală adecvată pen-
tru acea perioadă, la fel ca plantele din grădină .

Cei mai atractivi copii sunt cei care sunt caracterizați prin naturalețe și 
simplitate . Nu este înțelept să le acordăm o atenție deosebită și să repetăm 
cuvintele lor inteligente în prezența lor . Nu ar trebui să fie încurajată mândria 
prin laude aduse înfățișării lor, cuvintelor sau acțiunilor lor . Ei nu ar trebui să 
fie îmbrăcați cu haine costisitoare și extravagante . Acest lucru le încurajează 
mândria și trezește invidia în inimile colegilor și prietenilor lor .

Cei mici trebuie să fie educați în simplitate copilărească . Ei trebuie să fie 
învăţaţi să se mulţumească cu îndatoriri mici și folositoare, cu plăceri și expe-
rienţe naturale, pe măsura vârstei lor . Copilăria corespunde cu „firul verde” 
din parabolă, iar firul verde are o frumuseţe deosebită în el, o frumuseţe a sa 
proprie . Copiii nu trebuie să fie siliţi la o maturitate precoce, ci ar trebui să-și 
păstreze cât mai mult posibil frăgezimea și drăgălășenia primilor lor ani . 

Copiii mici pot fi creștini, având o experiență în conformitate cu vârsta 
lor . Acest lucru este tot ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei . Ei au nevoie să fie 
educați în lucrurile spirituale și părinții ar trebui să le creeze toate avantajele 
necesare pentru a forma caractere după asemănarea caracterului lui Hristos .

În legile lui Dumnezeu din natură, efectul este rezultatul negreșit al cau-
zei . Secerișul va scoate la iveală ce a fost semănat . Muncitorul leneș este con-
damnat chiar prin rezultatele muncii sale . Secerișul va da mărturie împotriva 
lui . La fel se întâmplă și în lucrurile spirituale: credincioșia fiecărui lucrător 
este măsurată prin rezultatele muncii sale . Caracterul lucrării sale, făcute fie 
cu hărnicie, fie cu lenevie, este dezvăluit de recoltă . În acest fel destinul său 
este hotărât pentru veșnicie .

Fiecare sămânță produce o recoltă după felul ei . La fel este și în viața 
omului . Toți trebuie să semănăm semințe de compasiune, înțelegere și iubi-
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reap what we sow . Every characteristic of selfishness, self-love, self-esteem, 
every act of self-indulgence, will bring forth a like harvest . He who lives for 
self is sowing to the flesh, and of the flesh he will reap corruption .

God destroys no man . Everyone who is destroyed will have destroyed 
himself . Everyone who stifles the admonitions of conscience is sowing the 
seeds of unbelief, and these will produce a sure harvest . By rejecting the 
first warning from God, Pharaoh of old sowed the seeds of obstinacy, and 
he reaped obstinacy . God did not compel him to disbelieve . The seed of 
unbelief which he sowed produced a harvest of its kind . Thus his resis-
tance continued, until he looked upon his devastated land, upon the cold, 
dead form of his first-born, and the first-born of all in his house and of 
all the families in his kingdom, until the waters of the sea closed over his 
horses and his chariots and his men of war . His history is a fearful illustra-
tion of the truth of the words that „whatsoever a man soweth, that shall he 
also reap .” Gal . 6:7 . Did men but realize this, they would be careful what 
seed they sow . 

As the seed sown produces a harvest, and this in turn is sown, the 
harvest is multiplied . In our relation to others, this law holds true . Every 
act, every word, is a seed that will bear fruit . Every deed of thoughtful 
kindness, of obedience, or of self-denial, will reproduce itself in others, 
and through them in still others . So every act of envy, malice, or dissen-
sion is a seed that will spring up in a „root of bitterness” (Heb . 12:15), 
whereby many shall be defiled . And how much larger number will the 
„many” poison . Thus the sowing of good and evil goes on for time and 
for eternity . 

Liberality both in spiritual and in temporal things is taught in the 
lesson of seed sowing . The Lord says, „Blessed are ye that sow beside all 
waters .” Isa . 32:20 . „This I say, He which soweth sparingly shall reap also 
sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully .” 2 
Cor . 9:6 . To sow beside all waters means a continual imparting of God’s 
gifts . It means giving wherever the cause of God or the needs of humanity 
demand our aid . This will not tend to poverty . „He which soweth bounti-
fully shall reap also bountifully .” The sower multiplies his seed by casting 
it away . So it is with those who are faithful in distributing God’s gifts . By 
imparting they increase their blessings . God has promised them a suffi-
ciency that they may continue to give . „Give, and it shall be given unto 
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re, deoarece vom culege ceea ce am semănat . Fiecare manifestare de egoism, 
iubire de sine, stimă de sine, fiecare faptă de îngăduire a eului, va aduce o re-
coltă asemenea celei semănate . Cel care trăiește pentru sine seamănă în firea 
pământească, iar din firea pământească va culege putrezirea . 

Dumnezeu nu distruge pe niciun om . Toți cei care vor fi distruși și-au 
cauzat singuri nimicirea . Toți cei care-și înăbușă mustrările de conștiință sea-
mănă semințele de necredință, și acestea vor produce o recoltă sigură . Prin 
respingerea primei avertizări din partea lui Dumnezeu, faraonul din antichi-
tate a semănat semințele încăpățânării și a cules încăpățânare . Dumnezeu nu 
l-a obligat să nu creadă . Sămânța de necredință pe care a semănat-o a produs 
o recoltă de acest fel . Astfel, împotrivirea lui a continuat până când și-a văzut 
țara devastată, a văzut trupul rece, mort, al primului său născut și trupurile 
moarte și reci ale primilor- născuți din casa lui și din împărăția lui, până când 
apele mării s-au închis peste caii și carele lui, peste războinicii lui . Istoria sa 
este o ilustrare înfricoșătoare a adevărului cuprins în cuvintele: „Ceea ce sea-
mănă omul, aceea va și secera .” (Galateni 6:7) . Dacă oamenii și-ar da seama de 
acest lucru, ei ar fi mai atenți la sămânța pe care o seamănă .

Când sămânța semănată produce o recoltă, iar aceasta este semănată 
din nou, atunci recolta este mult mai abundentă . Această lege este valabilă în 
relația noastră cu alții . Fiecare faptă, fiecare cuvânt este o sămânță care va da 
roade . Fiecare faptă de bunătate și grijă, de ascultare sau de tăgăduire de sine, 
se va reproduce în ceilalți, iar prin ei mai departe încă în alții . La fel, fiecare 
faptă de invidie, răutate sau dezbinare este o sămânță care va produce o „ră-
dăcină de amărăciune” (Evrei 12:15), prin care mulți vor fi întinați . Și cât de 
mare va fi numărul celor otrăviți! Astfel, semănatul binelui și răului continuă 
pentru timp și pentru veșnicie .

În pilda seminţei semănate, suntem învăţaţi dărnicia atât în cele trecă-
toare, cât și în cele spirituale . Dumnezeu spune: „Ferice de voi, care semănaţi 
pretutindeni de-a lungul apelor .” (Isaia 32:20) . „Să știţi: cine seamănă puţin, 
puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera .” (2 Corinteni 9:6) . A se-
măna pretutindeni de-a lungul apelor înseamnă a oferi continuu din darurile 
lui Dumnezeu, înseamnă a da ori de câte ori cauza lui Dumnezeu sau nevoile 
omenirii fac apel la ajutorul nostru . Prin aceasta nu vei sărăci . Căci „cine sea-
mănă mult, mult va secera .” Semănătorul își înmulţește sămânţa aruncând-o 
în pământ . Tot așa este și cu cei care sunt credincioși în distribuirea darurilor 
lui Dumnezeu . Împărţindu-le, ei fac să se înmulţească binecuvântările lor . 
Dumnezeu le-a făgăduit abundenţă, pentru ca ei să continue să dea . „Daţi, și 
vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, 
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you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, 
shall men give into your bosom .” Luke 6:38 . 

And more than this is wrapped up in the sowing and the reaping . 
As we distribute God’s temporal blessings, the evidence of our love and 
sympathy awakens in the receiver gratitude and thanksgiving to God . The 
soil of the heart is prepared to receive the seeds of spiritual truth . And He 
who ministers seed to the sower will cause the seed to germinate and bear 
fruit unto eternal life . 

By the casting of the grain into the soil, Christ represents the sacri-
fice of Himself for our redemption . „Except a corn of wheat fall into the 
ground and die,” He says, „it abideth alone; but if it die, it bringeth forth 
much fruit .” John 12:24 . So the death of Christ will result in fruit for the 
kingdom of God . In accordance with the law of the vegetable kingdom, 
life will be the result of His death . 

And all who would bring forth fruit as workers together with Christ 
must first fall into the ground and die . The life must be cast into the furrow 
of the world’s need . Self-love, self-interest, must perish . But the law of self-
sacrifice is the law of self-preservation . The seed buried in the ground 
produces fruit, and in turn this is planted . Thus the harvest is multiplied . 
The husbandman preserves his grain by casting it away . So in human life, 
to give is to live . The life that will be preserved is the life that is freely given 
in service to God and man . Those who for Christ’s sake sacrifice their life 
in this world, will keep it unto life eternal . 

The seed dies to spring forth into new life, and in this we are taught 
the lesson of the resurrection . All who love God will live again in the 
Eden above . Of the human body laid away to molder in the grave God has 
said, „It is sown in corruption; it is raised in incorruption: it is sown in 
dishonor; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power .” 
1 Cor . 15:42, 43 .

Such are a few of the many lessons taught by nature’s living pa-
rable of the sower and the seed . As parents and teachers try to tea-
ch these lessons, the work should be made practical . Let the children 
themselves prepare the soil and sow the seed . As they work, the pa-
rent or teacher can explain the garden of the heart with the good or 
bad seed sown there, and that as the garden must be prepared for the 
natural seed, so the heart must be prepared for the seed of truth . As 
the seed is cast into the ground, they can teach the lesson of Christ’s 
death; and as the blade springs up, they can teach the lesson of the 
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care se va vărsa pe deasupra . Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 
măsura .” (Luca 6:38) .

Chiar mai multe sunt învățăturile care se desprind din lecția semăna-
tului și seceratului . În timp ce împărțim binecuvântări pământești date de 
Dumnezeu, dovezile de iubire și simpatie de care dăm dovadă trezesc în 
celălalt recunoștința și mulțumirea față de Dumnezeu . Ogorul inimii este 
pregătit să primească semințele adevărului spiritual . Iar Cel care dă sămânță 
semănătorului, Se va îngriji ca această sămânță să încolțească și să dea roade 
spre viața veșnică .

Prin aruncarea boabelor în sol, Hristos ilustrează jertfa pe care a adus-
o pentru răscumpărarea noastră . „Adevărat, adevărat, vă spun, că dacă gră-
untele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă 
moare,” spunea El, „aduce multă roadă .” (Ioan 12:24) . În același fel, moartea 
Domnului Hristos va aduce roade pentru Împărăţia lui Dumnezeu . Potrivit 
legii regnului vegetal, viaţa va fi rezultatul morţii Sale . 

Și toți cei care vor aduce roade ca lucrători împreună cu Hristos trebuie 
să cadă mai întâi în pământ și să moară . Viața trebuie să fie aruncată în braz-
da nevoilor omenirii . Iubirea de sine, interesul egoist, trebuie să piară . Dar 
legea sacrificiului de sine este legea auto-conservării . Sămânța îngropată în 
pământ aduce roade, care la rândul lor sunt din nou plantate . Astfel, recolta 
este înmulțită . Semănătorul își păstrează sămânța aruncând-o . La fel, când 
este vorba de viața umană, a da înseamnă a trăi . Viața care va fi păstrată este 
viața care s-a dat de bunăvoie în slujba lui Dumnezeu și a omului . Cei care, 
de dragul lui Hristos, își sacrifică viața în această lume, o vor păstra pentru a 
deveni viață veșnică .

Sămânța moare pentru a da naștere unei vieți noi și prin aceasta suntem 
învățați lecția învierii . Toți cei care-L iubesc pe Dumnezeu vor trăi din nou 
în Edenul de sus . Despre corpul uman așezat în mormânt pentru a putrezi, 
Dumnezeu a spus: „Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire; 
este semănat în ocară și înviază în slavă; este semănat în neputinţă și înviază 
în putere .” (1 Corinteni 15:42, 43) . 

Acestea sunt câteva dintre multele lecții pe care le putem învăța de la 
natură prin pilda semănătorului și a seminței . Părinți și profesori, încercați 
să transmiteți aceste lecții și faceți aceasta într-un mod practic . Lăsați copiii 
să pregătească solul și să semene sămânța . În timp ce lucrează, părintele sau 
profesorul îl poate ajuta să facă o paralelă cu grădina inimii, cu sămânța bună 
sau rea semănată acolo; le poate explica faptul că, după cum grădina a trebuit 
să fie pregătită pentru sămânța naturală, la fel inima trebuie să fie pregătită 
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truth of the resurrection . As the plants grow, the correspondence between 
the natural and the spiritual sowing may be continued . 

The youth should be instructed in a similar way . They should be tau-
ght to till the soil . It would be well if there were, connected with every 
school, lands for cultivation . Such lands should be regarded as God’s 
own schoolroom . The things of nature should be looked upon as a lesson 
book which His children are to study, and from which they may obtain 
knowledge as to the culture of the soul . 

In tilling the soil, in disciplining and subduing the land, lessons may 
constantly be learned . No one would think of settling upon a raw piece of 
land, expecting it at once to yield a harvest . Earnestness, diligence, and 
persevering labor are to be put forth in treating the soil preparatory to 
sowing the seed . So it is in the spiritual work in the human heart . Tho-
se who would be benefited by the tilling of the soil must go forth with 
the word of God in their hearts . They will then find the fallow ground of 
the heart broken by the softening, subduing influence of the Holy Spirit . 
Unless hard work is bestowed on the soil, it will not yield a harvest . So 
with the soil of the heart: the Spirit of God must work upon it to refine and 
discipline it before it can bring forth fruit to the glory of God . 

The soil will not produce its riches when worked by impulse . It ne-
eds thoughtful, daily attention . It must be plowed often and deep, with a 
view to keeping out the weeds that take nourishment from the good seed 
planted . Thus those who plow and sow prepare for the harvest . None need 
stand in the field amid the sad wreck of their hopes . 

The blessing of the Lord will rest upon those who thus work the land, 
learning spiritual lessons from nature . In cultivating the soil the worker 
knows little what treasures will open up before him . While he is not to 
despise the instruction he may gather from minds that have had an expe-
rience, and from the information that intelligent men may impart, he sho-
uld gather lessons for himself . This is a part of his training . The cultivation 
of the soil will prove an education to the soul . 

He who causes the seed to spring up, who tends it day and night, who 
gives it power to develop, is the Author of our being, the King of heaven, 
and He exercises still greater care and interest in behalf of His children . 
While the human sower is planting the seed to sustain our earthly life, the 
Divine Sower will plant in the soul the seed that will bring forth fruit unto 
life everlasting . 
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pentru sămânța adevărului . De la sămânța aruncată în pământ, ei pot învăța 
lecția morții lui Hristos; și de la firul care răsare, ei pot învăța lecția despre 
adevărul învierii . Pe măsură ce plantele cresc, corespondența dintre viața na-
turală și semănatul spiritual poate fi continuată .

Tinerii ar trebui să fie instruiți într-un mod similar . Ei ar trebui să fie 
învățați să lucreze pământul . Ar fi bine dacă ar exista, pe lângă fiecare școală, 
terenuri pentru agricultură . Astfel de terenuri ar trebui să fie considerate ca 
fiind chiar sala de clasă a lui Dumnezeu . Lucrurile din natură ar trebui privite 
ca un manual pe care copiii Lui să-l studieze, și din care să obțină cunoștințe 
în ceea ce privește pregătirea sufletului .

Din cultivarea solului, din disciplinarea și supunerea pământului, pot 
fi învățate în mod constant lecții importante . Nimeni nu s-ar gândi să ia o 
parcelă de teren nelucrată și să se aștepte ca dintr-o dată să obțină o recol-
tă . Seriozitate, hărnicie și muncă perseverentă trebuie investite în lucrarea de 
pregătire a solului pentru semănarea seminței . La fel este și cu lucrarea spiri-
tuală din inima omului . Cei care vor beneficia de pe urma cultivării pămân-
tului, trebuie să lucreze având Cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor . Atunci 
ei vor găsi pământul arid al inimilor lor desţelenit prin influenţa liniștită și 
cuceritoare a Duhului Sfânt . Dacă pământul nu va fi lucrat din greu, el nu va 
da recoltă . Tot așa este și cu ogorul inimii . Duhul lui Dumnezeu trebuie să 
lucreze asupra ei pentru a o curăţi și a o supune, mai înainte ca ea să poată 
aduce roadă pentru slava lui Dumnezeu . 

Solul nu va produce bogății atunci când este lucrat numai din când în 
când . Este nevoie de atenție chibzuită zi de zi . Acesta trebuie arat adesea și 
adânc, cu scopul de a îndepărta buruienile care fură din hrana seminței bune . 
Astfel, cei care ară și seamănă pregătesc o nouă recoltă . Nimeni nu trebuie să 
stea inactiv pe ogor cu speranțele distruse .

Binecuvântarea Domnului va fi asupra celor care lucrează astfel pământul, 
învățând lecții spirituale din natură . Când cultivă pământul, lucrătorul prea puțin 
știe ce comori se vor deschide în fața lui . În timp ce el nu trebuie să disprețuiască 
sfaturile oamenilor cu experiență și informațiile pe care i le pot da oamenii 
inteligenți, el ar trebui totuși să adune învățătură pentru sine . Aceasta este o parte 
a formării sale . Cultivarea solului se va dovedi o educație pentru suflet .

Cel care face ca sămânța să răsară, care are grijă de ea zi și noapte, care îi dă 
putere să se dezvolte, este Autorul ființei noastre, Împăratul cerurilor; și El exer-
cită o grijă și un interes și mai mare pentru copiii Săi . În timp ce semănătorul 
uman plantează semințele pentru a susține viața noastră pământească, Semănă-
torul Divin va planta în suflet sămânța care va aduce roadă pentru viața veșnică .
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„Like Unto Leaven”
Many educated and influential men had come to hear the Prophet of 

Galilee . Some of these looked with curious interest upon the multitude 
that had gathered about Christ as He taught by the sea . In this great throng 
all classes of society were represented . There were the poor, the illiterate, 
the ragged beggar, the robber with the seal of guilt upon his face, the mai-
med, the dissipated, the merchant and the man of leisure, high and low, 
rich and poor, all crowding upon one another for a place to stand and hear 
the words of Christ . As these cultured men gazed upon the strange assem-
bly, they asked themselves, Is the kingdom of God composed of such ma-
terial as this? Again the Saviour replied by a parable: 

„The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, 
and hid in three measures of meal, till the whole was leavened .” 

Among the Jews leaven was sometimes used as an emblem of sin . At 
the time of the Passover the people were directed to remove all the leaven 
from their houses as they were to put away sin from their hearts . Christ 
warned His disciples, „Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is 
hypocrisy .” Luke 12:1 . And the apostle Paul speaks of the „leaven of malice 
and wickedness .” 1 Cor . 5:8 . But in the Saviour’s parable, leaven is used to 
represent the kingdom of heaven . It illustrates the quickening, assimila-
ting power of the grace of God . 

None are so vile, none have fallen so low, as to be beyond the working 
of this power . In all who will submit themselves to the Holy Spirit a new 
principle of life is to be implanted; the lost image of God is to be restored 
in humanity . 

But man cannot transform himself by the exercise of his will . He 
possesses no power by which this change can be effected . The leaven--so-
mething wholly from without--must be put into the meal before the desi-
red change can be wrought in it . So the grace of God must be received by 
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„Asemenea aluatului” *
Mulți oameni educați și influenți au venit să-L audă pe Profetul din 

Galileea . Unii dintre aceștia priveau cu interes și plini de curiozitate la 
mulțimea care se adunase în jurul lui Hristos pe când Acesta învăța lân-
gă mare . În această mare mulțime erau reprezentate toate clasele societății . 
Erau săraci, analfabeți, cerșetori zdrențuroși, hoți cu urmele vinovăției pe 
fețele lor, erau schilozi, desfrânați, comercianți și oameni cu posibilități ma-
teriale, oameni din clasele înalte și din cele de jos, bogați și săraci, toți în-
ghesuindu-se să prindă un loc unde să stea și de unde să audă cuvintele lui 
Hristos . În timp ce acești oameni de cultură priveau la acea adunare ciudată, 
ei se întrebau: Este Împărăția lui Dumnezeu compusă din astfel de persoane 
ca acestea? Din nou, Mântuitorul a răspuns printr-o parabolă:

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie 
și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala .” 
(Matei 13:33) .

Între iudei, aluatul era uneori folosit ca simbol al păcatului . În timpul 
Paștelui, poporului i se poruncise să elimine orice aluat din casele lor, așa 
cum trebuia să dea afară păcatul din inimile lor . Hristos i-a avertizat pe uce-
nicii Săi: „Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia .” (Luca 12:1) . Și 
apostolul Pavel vorbește despre „un aluat de răutate și viclenie .” (1 Corinteni 
5:8) . Dar în parabola Mântuitorului, aluatul este folosit pentru a reprezenta 
Împărăția cerurilor . Acesta ilustrează puterea dătătoare de viață și transfor-
matoare a harului lui Dumnezeu .

Nimeni nu este atât de stricat, nimeni nu a căzut atât de jos, încât să 
nu poată fi influențat de lucrarea acestei puteri . În toți cei care se vor preda 
influenței Duhului Sfânt, un nou principiu de viață urmează să fie sădit; 
chipul pierdut al lui Dumnezeu urmează să fie restaurat în umanitate .

Dar omul nu se poate transforma singur prin exercitarea voinței sale . 
El nu are nicio putere prin care să poată fi efectuată această schimbare . Alu-
atul – ceva cu totul din afară – trebuie să fie pus în făină înainte ca schim-
barea dorită să poată avea loc . Deci, harul lui Dumnezeu trebuie să fie pri-
mit de către păcătos înainte ca el să poată fi declarat corespunzător pentru 

 * Acest capitol se bazează pe Matei 13:33; Luca 13:20, 21
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the sinner before he can be fitted for the kingdom of glory . All the culture 
and education which the world can give will fail of making a degraded 
child of sin a child of heaven . The renewing energy must come from God . 
The change can be made only by the Holy Spirit . All who would be saved, 
high or low, rich or poor, must submit to the working of this power . 

As the leaven, when mingled with the meal, works from within 
outward, so it is by the renewing of the heart that the grace of God works 
to transform the life . No mere external change is sufficient to bring us into 
harmony with God . There are many who try to reform by correcting this 
or that bad habit, and they hope in this way to become Christians, but 
they are beginning in the wrong place . Our first work is with the heart . 

A profession of faith and the possession of truth in the soul are two 
different things . The mere knowledge of truth is not enough . We may 
possess this, but the tenor of our thoughts may not be changed . The heart 
must be converted and sanctified . 

The man who attempts to keep the commandments of God from a 
sense of obligation merely--because he is required to do so--will never 
enter into the joy of obedience . He does not obey . When the requirements 
of God are accounted a burden because they cut across human inclinati-
on, we may know that the life is not a Christian life . True obedience is the 
outworking of a principle within . It springs from the love of righteous-
ness, the love of the law of God . The essence of all righteousness is loyalty 
to our Redeemer . This will lead us to do right because it is right--because 
right doing is pleasing to God . 

The great truth of the conversion of the heart by the Holy Spirit is 
presented in Christ’s words to Nicodemus: „Verily, verily, I say unto thee, 
Except a man be born from above, he can not see the kingdom of God .  .  .  . 
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit 
is spirit . Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again . The wind 
bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not 
tell whence it cometh and whither it goeth . So is every one that is born of 
the Spirit .” John 3:3-8, margin . 

The apostle Paul, writing by the Holy Spirit, says, „God, who is rich in 
mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead 
in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) 
and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly pla-
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Împărăția slavei . Toată cultura și educația pe care le poate da lumea, nu vor 
reuși să facă dintr-un fiu degradat de păcat un fiu al cerului . Energia care 
produce reînnoire trebuie să vină de la Dumnezeu . Schimbarea poate fi fă-
cută numai de către Duhul Sfânt . Toți cei care vor fi salvați, mari sau mici, 
bogați sau săraci, trebuie să se supună lucrării acestei puteri .

După cum aluatul, atunci când este amestecat cu făina, lucrează din inte-
rior spre exterior, la fel este produsă înnoirea inimii prin harul lui Dumnezeu 
care lucrează pentru a transforma viața . Doar o simplă schimbare exterioară 
nu este suficientă pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu . Sunt mulți cei 
care încearcă să se reformeze prin corectarea unor obiceiuri proaste, și ei spe-
ră, ca în acest fel, să devină creștini, dar ei încep reforma de unde nu trebuie . 
Prima noastră lucrare de îndreptare trebuie să înceapă cu inima .

O mărturisire de credință și deținerea adevărului în suflet sunt două 
lucruri diferite . Simpla cunoaștere a adevărului nu este de ajuns . Putem po-
seda această cunoaștere și, totuși, cursul gândurilor noastre să nu fie schim-
bat . Inima trebuie să fie convertită și sfințită .

Omul care încearcă să păzească poruncile lui Dumnezeu, doar din-
tr-un sentiment de obligație – pentru că i se cere să facă acest lucru - nu 
va avea niciodată parte de bucuria ascultării . El nu înțelege ce înseamnă 
ascultarea . Când cerințele lui Dumnezeu sunt considerate o povară pentru 
că pun frâu inclinației omului, putem ști că viața aceea nu este o viață de 
creștin . Adevărata ascultare este manifestarea exterioară a unui principiu lă-
untric . Ea izvorăște din iubirea pentru neprihănire, din iubirea față de legea 
lui Dumnezeu . Esența oricărei neprihăniri este loialitatea față de Răscum-
părătorul nostru . Acest lucru ne va conduce să facem ce este drept, pentru 
că este drept - pentru că a face ce este drept este plăcut lui Dumnezeu .

Marele adevăr al convertirii inimii de către Duhul Sfânt este prezentat 
în cuvintele lui Hristos către Nicodim: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă 
un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu; . . . Ce 
este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh, este duh . Nu te 
mira că ţi-am zis: ’Trebuie să vă nașteţi din nou . Vântul suflă încotro vrea, 
și-i auzi vuietul; dar nu știi de unde vine, nici încotro merge . Tot așa este cu 
oricine este născut din Duhul’ .” (Ioan 3:3-8) . 

Apostolul Pavel, scriind sub inspirația Duhului Sfânt, spune: „Dar 
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care 
ne-a iubit, măcar că eram morţi în greșelile noastre, ne-a adus la viaţă îm-
preună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi) . El ne-a înviat împreună și 
ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate 
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ces in Christ Jesus: that in the ages to come He might show the exceeding 
riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus . For by 
grace are ye saved through faith; and that not of yourselves; it is the gift of 
God .” Eph . 2:4-8 . 

The leaven hidden in the flour works invisibly to bring the whole 
mass under its leavening process; so the leaven of truth works secretly, si-
lently, steadily, to transform the soul . The natural inclinations are softened 
and subdued . New thoughts, new feelings, new motives, are implanted . A 
new standard of character is set up--the life of Christ . The mind is chan-
ged; the faculties are roused to action in new lines . Man is not endowed 
with new faculties, but the faculties he has are sanctified . The conscience 
is awakened . We are endowed with traits of character that enable us to do 
service for God . 

Often the question arises, Why, then, are there so many, claiming to 
believe God’s word, in whom there is not seen a reformation in words, in 
spirit, and in character? Why are there so many who cannot bear oppo-
sition to their purposes and plans, who manifest an unholy temper, and 
whose words are harsh, overbearing, and passionate? There is seen in their 
lives the same love of self, the same selfish indulgence, the same temper 
and hasty speech, that is seen in the life of the worldling . There is the same 
sensitive pride, the same yielding to natural inclination, the same perver-
sity of character, as if the truth were wholly unknown to them . The reason 
is that they are not converted . They have not hidden the leaven of truth 
in the heart . It has not had opportunity to do its work . Their natural and 
cultivated tendencies to evil have not been submitted to its transforming 
power . Their lives reveal the absence of the grace of Christ, an unbelief in 
His power to transform the character . 

„Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God .” Rom . 
10:17 . The Scriptures are the great agency in the transformation of charac-
ter . Christ prayed, „Sanctify them through Thy truth; Thy word is truth .” 
John 17:17 . If studied and obeyed, the word of God works in the heart, 
subduing every unholy attribute . The Holy Spirit comes to convict of sin, 
and the faith that springs up in the heart works by love to Christ, confor-
ming us in body, soul, and spirit to His own image . Then God can use us 
to do His will . The power given us works from within outwardly, leading 
us to communicate to others the truth that has been communicated to us . 
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în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui 
faţă de noi în Hristos Isus . Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă . Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu .” (Efeseni 2:4-8) .

Aluatul ascuns în făină lucrează într-un mod invizibil pentru a produce 
dospire în întregul aluat; la fel, aluatul adevărului lucrează în taină, în liniște, 
în mod constant, pentru a transforma sufletul . Înclinațiile naturale sunt îm-
blânzite și supuse . Gânduri noi, sentimente noi, motive noi sunt sădite . 

Un nou standard de caracter ia ființă – viața lui Hristos . Mintea este 
schimbată, capacitățile sunt trezite la acțiune în domenii noi . Omul nu 
este înzestrat cu noi capacități, ci capacitățile pe care le are sunt sfințite . 
Conștiința este trezită . Suntem înzestrați cu trăsături de caracter care ne 
permit să lucrăm pentru Dumnezeu .

De multe ori se pune întrebarea: De ce există atunci atât de mulți care 
pretind a crede Cuvântul lui Dumnezeu, în care nu se vede nicio reformă în 
cuvinte, în spirit și în caracter? De ce sunt atât de mulți care nu pot suporta 
împotrivire față de scopurile și planurile lor, care manifestă un tempera-
ment nesfânt și ale căror cuvinte sunt dure, arogante și pline de pasiune? În 
viața lor se manifestă aceeași dragoste de sine, aceeași îngăduință egoistă, 
același temperament și aceeași vorbire pripită, care sunt văzute la cei din 
lume . Există aceeași mândrie supărăcioasă, aceeași cedare la inclinația na-
turală, aceeași perversitate de caracter, ca și cum adevărul le-ar fi cu totul 
necunoscut . Motivul este că ei nu sunt convertiți . Ei nu au ascuns alua-
tul adevărului în inimă . Acesta nu a avut posibilitatea de a-și face lucrarea . 
Tendințele lor naturale și cultivate spre rău nu au fost supuse puterii sale 
transformatoare . Viețile lor dezvăluie lipsa harului lui Hristos, necredința 
în puterea Sa de a transforma caracterul .

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul 
lui Dumnezeu .” (Romani 10:17) . Sfintele Scripturi sunt principalul mijloc 
folosit în lucrarea de transformare a caracterului . Domnul Hristos se ruga: 
„Sfinţește-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul .” (Ioan 17:17) . 
Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este studiat, dacă este aplicat în viață, el lu-
crează în inimă, supunând orice caracteristică nesfântă . Duhul Sfânt vine să 
convingă de păcat, iar credința care răsare în inimă lucrează prin dragostea 
pentru Hristos, făcându-ne să ne conformăm în trup, suflet și spirit chipului 
Său . După aceea, Dumnezeu ne poate folosi pentru a face voia Lui . Puterea 
ce ne-a fost dată lucrează din interior spre exterior, făcându-ne să vorbim și 
altora despre adevărul care ne-a fost transmis mai întâi nouă .
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The truths of the word of God meet man’s great practical neces-
sity--the conversion of the soul through faith . These grand principles 
are not to be thought too pure and holy to be brought into the daily 
life . They are truths which reach to heaven and compass eternity, yet their 
vital influence is to be woven into human experience . They are to perme-
ate all the great things and all the little things of life . 

Received into the heart, the leaven of truth will regulate the desires, 
purify the thoughts, and sweeten the disposition . It quickens the faculties 
of the mind and the energies of the soul . It enlarges the capacity for fee-
ling, for loving .

The world regards as a mystery the man who is imbued with this 
principle . The selfish, money-loving man lives only to secure for himself 
the riches, honors, and pleasures of this world . He loses the eternal world 
from his reckoning . But with the follower of Christ these things will not 
be all-absorbing . For Christ’s sake he will labor and deny self, that he may 
aid in the great work of saving souls who are without Christ and without 
hope in the world . Such a man the world cannot understand; for he is kee-
ping in view eternal realities . The love of Christ with its redeeming power 
has come into the heart . This love masters every other motive, and raises 
its possessor above the corrupting influence of the world .

The word of God is to have a sanctifying effect on our association 
with every member of the human family . The leaven of truth will not pro-
duce the spirit of rivalry, the love of ambition, the desire to be first . True, 
heaven-born love is not selfish and changeable . It is not dependent on hu-
man praise . The heart of him who receives the grace of God overflows with 
love for God and for those for whom Christ died . Self is not struggling for 
recognition . He does not love others because they love and please him, be-
cause they appreciate his merits, but because they are Christ’s purchased 
possession . If his motives, words, or actions are misunderstood or misre-
presented, he takes no offense, but pursues the even tenor of his way . He 
is kind and thoughtful, humble in his opinion of himself, yet full of hope, 
always trusting in the mercy and love of God . 

The apostle exhorts us, „As He which hath called you is holy, so be ye 
holy in all manner of conversation; because it is written, Be ye holy; for I 
am holy .” 1 Peter 1:15, 16 . The grace of Christ is to control the temper and 
the voice . Its working will be seen in politeness and tender regard shown 
by brother for brother, in kind, encouraging words . An angel presence is 
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Adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu satisfac marea nevoie practi-
că a omului – transformarea sufletului prin credință . Aceste principii mari 
nu trebuie considerate prea curate și sfinte pentru a fi aplicate în viața de 
zi cu zi . Acestea sunt adevăruri care ajung până la cer și sunt valabile pen-
tru veșnicie, dar influența lor vitală trebuie să fie întrețesută în experiența 
umană . Ele trebuie să pătrundă în toate lucrurile mari și în toate lucrurile 
mărunte ale vieții .

Primit în inimă, aluatul adevărului va controla dorințele, va curăța 
gândurile și va îndulci firea . Acesta va da vigoare facultăților mentale și 
energiilor sufletului . El va face să crească capacitatea de a simți și iubi .

Lumea îl privește ca pe o taină pe omul care este impregnat cu acest 
principiu . Egoistul, omul iubitor de bani trăiește numai pentru a-și însuși 
bogățiile, onorurile și plăcerile acestei lumi . El pierde din vedere lumea 
veșnică . Dar pe urmașul lui Hristos aceste lucruri nu îl vor absorbi cu totul . 
Pentru numele lui Hristos, el va lucra și se va tăgădui pe sine, ca să poată 
fi de ajutor în marea lucrare de salvare a sufletelor care sunt fără Hristos și 
fără nădejde în lume . Lumea nu-l poate înțelege pe un astfel de om, pentru 
că el privește la realitățile veșnice . Dragostea lui Hristos, cu puterea Sa de 
răscumpărare a venit în inimă . Această iubire stăpânește orice alt motiv, și îl 
înalță pe posesorul ei mai presus de influența corupătoare a lumii .

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfințitor asupra oricăror 
asocieri pe care le avem cu ceilalți membri ai familiei umane . Aluatul ade-
vărului nu va da naștere unui spirit de rivalitate, iubirii de ambiție, dorinței 
de a fi primul . Cu adevărat, iubirea cerească nu este egoistă și schimbătoare . 
Aceasta nu depinde de lauda omenească . Inima celui care primește harul 
lui Dumnezeu se revarsă în dragoste pentru Dumnezeu și pentru cei pen-
tru care a murit Hristos . Eul nu se mai luptă pentru recunoaștere . El nu-i 
iubește pe alții pentru că ei îl iubesc și-i fac pe plac, pentru că îi apreciază 
meritele, ci pentru că aceștia sunt proprietatea cumpărată de Hristos . Dacă 
motivele, cuvintele sau acțiunile îi sunt neînțelese sau interpretate greșit, el 
nu se supără, ci își vede mai departe de drum . El este bun și atent cu alții, cu 
o opinie umilă despre sine, dar plin de speranță, având permanent încredere 
în mila și dragostea lui Dumnezeu .

Apostolul ne îndeamnă: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, 
fiţi și voi sfinţi în toată purtarea voastră . Căci este scris: ’Fiţi sfinţi, căci Eu 
sunt sfânt’ . ” (1 Petru 1:15, 16) . Harul Domnului Hristos trebuie să contro-
leze temperamentul și glasul vostru . Lucrarea lui va fi dată pe faţă printr-o 
atitudine politicoasă și plină de iubire dată pe față între frate și frate prin 
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in the home . The life breathes a sweet perfume, which ascends to God as 
holy incense . Love is manifested in kindness, gentleness, forbearance, and 
long-suffering . 

The countenance is changed . Christ abiding in the heart shines out in 
the faces of those who love Him and keep His commandments . Truth is 
written there . The sweet peace of heaven is revealed . There is expressed a 
habitual gentleness, a more than human love .

The leaven of truth works a change in the whole man, making the 
coarse refined, the rough gentle, the selfish generous . By it the impure are 
cleansed, washed in the blood of the Lamb . Through its life-giving power 
it brings all there is of mind and soul and strength into harmony with the 
divine life . Man with his human nature becomes a partaker of divinity . 
Christ is honored in excellence and perfection of character . As these chan-
ges are effected, angels break forth in rapturous song, and God and Christ 
rejoice over souls fashioned after the divine similitude .
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bunătate și cuvinte pline de încurajare . Atunci, casa pare locuită de îngeri, 
viaţa răspândește un parfum plăcut, care se înalţă la Dumnezeu asemenea 
tămâiei sfinte . Iubirea se manifestă prin bunătate, amabilitate, îngăduinţă și 
îndelungă răbdare .

Înfățișarea se schimbă . Hristos, care locuiește în inimă, strălucește pe 
fețele celor care-L iubesc și păzesc poruncile Lui . Adevărul este scris acolo . 
Pacea dulce a cerului se revarsă . Permanent este dată pe față blândețe și o 
iubire mai presus de iubirea omenească .

Aluatul adevărului produce o schimbare în întreaga ființă, el îl face pe 
cel bădăran rafinat, pe cel dur blând, pe cel egoist generos . Prin el cel imoral 
este curățat, spălat în sângele Mielului . Prin puterea sa dătătoare de viață, 
aduce tot ce ține de mintea, sufletul și puterea omului în armonie cu viața 
divină . Omul cu natura sa umană devine părtaș al naturii divine . Hristos 
este onorat prin desăvârșire și curăție profundă de caracter . Pe măsură ce 
aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântece de laudă, iar Dumne-
zeu și Hristos se bucură de sufletele modelate după asemănarea divină .
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Hidden Treasure
„Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the 

which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and 
selleth all that he hath, and buyeth the field .” 

In ancient times it was customary for men to hide their treasures in 
the earth . Thefts and robberies were frequent . And whenever there was a 
change in the ruling power, those who had large possessions were liable to 
be put under heavy tribute . Moreover the country was in constant danger 
of invasion by marauding armies . As a consequence, the rich endeavored 
to preserve their wealth by concealing it, and the earth was looked upon 
as a safe hiding place . But often the place of concealment was forgotten; 
death might claim the owner, imprisonment or exile might separate him 
from his treasure, and the wealth he had taken such pains to preserve was 
left for the fortunate finder . In Christ’s day it was not uncommon to disco-
ver in neglected land old coins and ornaments of gold and silver . 

A man hires land to cultivate, and as the oxen plow the soil, buried tre-
asure is unearthed . As the man discovers this treasure, he sees that a fortune 
is within his reach . Restoring the gold to its hiding place, he returns to his 
home and sells all that he has, in order to purchase the field containing the 
treasure . His family and his neighbors think that he is acting like a madman . 
Looking on the field, they see no value in the neglected soil . But the man 
knows what he is doing; and when he has a title to the field, he searches 
every part of it to find the treasure that he has secured . 

This parable illustrates the value of the heavenly treasure, and the 
effort that should be made to secure it . The finder of the treasure in the fi-
eld was ready to part with all that he had, ready to put forth untiring labor, 
in order to secure the hidden riches . So the finder of heavenly treasure 
will count no labor too great and no sacrifice too dear, in order to gain the 
treasures of truth . 

In the parable the field containing the treasure represents the Holy 
Scriptures . And the gospel is the treasure . The earth itself is not so interla-
ced with golden veins and filled with precious things as is the word of God . 
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Comoara ascunsă *
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţari-

nă . Omul care o găsește, o ascunde: și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are 
și cumpără ţarina aceea .” (Matei 13:44) .

În vechime era obiceiul ca oamenii să-și ascundă comorile în pământ . 
Furturile și jafurile erau frecvente . Și ori de câte ori se schimba conducerea 
țării, cei care aveau bogății mari erau adesea în pericolul de a plăti un mare 
tribut . Mai mult, țara era permanent în pericolul de a fi invadată de armate 
jefuitoare . Ca urmare, cei bogați se străduiau să-și păstreze bogăția ascun-
zând-o, iar pământul era privit ca o ascunzătoare din cele mai sigure . Dar, de 
multe ori locul unde era ascunsă era uitat; proprietarul murea, era întemnițat 
sau exilat, separându-l astfel de comoara lui, iar comoara pe care s-a chinuit 
atât de mult să o păstreze, urma să rămână ascunsă până când un norocos o 
găsea . Pe vremea lui Hristos, nu era ceva neobișnuit să descoperi pe terenuri 
neglijate, monede și podoabe vechi de aur și de argint .

Un om ia în arendă un teren pentru a-l cultiva și, în timp ce boii ară 
solul, o comoară ascunsă este descoperită . Când omul descoperă această co-
moară, el vede că o avere îi este la îndemână . Punând aurul la locul său, el 
se întoarce acasă și vinde tot ce are cu scopul de a achiziționa câmpul care 
conține comoara . Familia și vecinii săi cred că se comportă ca un nebun . Pri-
vind terenul, ei nu văd nicio valoare în solul neglijat . Dar omul știe ce face și, 
atunci când el are titlul de proprietate asupra câmpului, el scotocește fiecare 
bucățică din el pentru a găsi comoara pe care o ascunsese la loc sigur .

Această parabolă ilustrează valoarea comorii cerești, precum și efortul 
care ar trebui depus pentru a ne-o însuși . Cel care a găsit comoara în țarină a 
fost gata să se despartă de tot ce avea, gata să investească mai departe muncă 
neobosită cu scopul de a-și asigura comorile ascunse . La fel, pentru cel care 
caută comoara cerească, nu va conta nici munca peste măsură și niciun sacri-
ficiu nu va fi prea scump, pentru a obține comorile adevărului .

În parabolă, câmpul care conține comoara reprezintă Sfintele Scripturi . 
Și Evanghelia este comoara . Pământul, în sine, nu este atât de împletit cu ve-
nele de aur și umplut cu lucruri prețioase, cum este Cuvântul lui Dumnezeu .

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:44
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How Hidden
The treasures of the gospel are said to be hidden . By those who are wise 

in their own estimation, who are puffed up by the teaching of vain philoso-
phy, the beauty and power and mystery of the plan of redemption are not 
perceived . Many have eyes, but they see not; they have ears, but they hear 
not; they have intellect, but they discern not the hidden treasure . 

A man might pass over the place where treasure had been concealed . In 
dire necessity he might sit down to rest at the foot of a tree, not knowing of the 
riches hidden at its roots . So it was with the Jews . As a golden treasure, truth had 
been intrusted to the Hebrew people . The Jewish economy, bearing the signatu-
re of Heaven, had been instituted by Christ Himself . In types and symbols the 
great truths of redemption were veiled . Yet when Christ came, the Jews did not 
recognize Him to whom all these symbols pointed . They had the word of God in 
their hands; but the traditions which had been handed down from generation to 
generation, and the human interpretation of the Scriptures, hid from them the 
truth as it is in Jesus . The spiritual import of the sacred writings was lost . The 
treasure house of all knowledge was open to them, but they knew it not .

God does not conceal His truth from men . By their own course of 
action they make it obscure to themselves . Christ gave the Jewish people 
abundant evidence that He was the Messiah; but His teaching called for 
a decided change in their lives . They saw that if they received Christ, they 
must give up their cherished maxims and traditions, their selfish, ungodly 
practices . It required a sacrifice to receive changeless, eternal truth . The-
refore they would not admit the most conclusive evidence that God could 
give to establish faith in Christ . They professed to believe the Old Testament 
Scriptures, yet they refused to accept the testimony contained therein con-
cerning Christ’s life and character . They were afraid of being convinced lest 
they should be converted and be compelled to give up their preconceived 
opinions . The treasure of the gospel, the Way, the Truth, and the Life, was 
among them, but they rejected the greatest gift that Heaven could bestow . 

„Among the chief rulers also many believed on Him,” we read; „but 
because of the Pharisees they did not confess Him, lest they should be put 
out of the synagogue .” John 12:42 . They were convinced; they believed 
Jesus to be the Son of God; but it was not in harmony with their ambitious 
desires to confess Him . They had not the faith that would have secured for 
them the heavenly treasure . They were seeking worldly treasure .

And today men are eagerly seeking for earthly treasure . Their minds 
are filled with selfish, ambitious thoughts . For the sake of gaining worldly 
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Cât de ascunse
Comorile Evangheliei se spune că sunt ascunse . Frumusețea, puterea și 

taina planului de mântuire nu sunt percepute de cei care sunt înțelepți în ochii 
lor, care se umflă de mândrie din pricina învățăturii filosofiei . Mulți au ochi, dar 
nu văd, au urechi, dar nu aud, au intelect, dar el nu discerne comoara ascunsă .

Un om poate trece peste locul unde este ascunsă comoara . O nevoie acută 
l-ar putea obliga să se așeze pentru a se odihni la umbra unui pom, fără să știe 
de bogățiile ascunse acolo, la rădăcinile sale . La fel s-a întâmplat și cu evreii . 
Adevărul a fost încredințat poporului evreu ca o comoară de aur . Sistemul ad-
ministrativ evreiesc, care purta semnătura Cerului, fusese instituit de Hristos 
Însuși . Marile adevăruri ale mântuirii au fost învăluite în tipuri și simboluri . 
Cu toate acestea, atunci când a venit Hristos, iudeii nu L-au recunoscut pe Cel 
spre care indicau toate aceste simboluri . Ei au avut Cuvântul lui Dumnezeu în 
mâinile lor, dar tradițiile care fuseseră transmise din generație în generație, și 
interpretarea omenească a Scripturilor, au ascuns dinaintea lor adevărul așa 
cum este el în Isus . Importanța spirituală a scrierilor sacre s-a pierdut . Casa cu 
comorile a toată știința stătea deschisă înaintea lor, dar ei nu au știut .

Dumnezeu nu ascunde adevărul Său de oameni . Prin propriile lor 
acțiuni, fac ca adevărul să fie neclar pentru ei . Hristos a dat poporului evreu 
dovezi multiple că El era Mesia; dar învățătura Sa cerea o schimbare hotărâtă 
în viețile lor . Ei au văzut că, dacă Îl primeau pe Hristos, trebuia să renunțe la 
preceptele și tradițiile lor îndrăgite, la practicile lor egoiste și nelegiuite . Pen-
tru a primi adevărul neschimbat și etern era nevoie de sacrificiu . Prin urmare 
au respins dovada cea mai concludentă pe care o putea da Dumnezeu pentru 
a le întări credința în Hristos . Ei pretindeau a crede Scripturile Vechiului Tes-
tament, dar refuzau să accepte mărturia conținută în acestea cu privire la viața 
și caracterul lui Hristos . Le era frică să nu se lase convinși ca nu cumva să se 
convertească și să fie obligați să renunțe la opiniile lor preconcepute . Comoa-
ra Evangheliei, Calea, Adevărul și Viața, era printre ei, însă ei au respins cel 
mai mare dar pe care l-ar fi putut da cerul .

Citim că: „Totuși, chiar dintre fruntași, mulţi au crezut în El; dar de fri-
ca Fariseilor, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă .” 
(Ioan 12:42) . Ei au fost convinși; au crezut că Isus este Fiul lui Dumnezeu; dar 
dorințele lor ambițioase nu-i lăsau să mărturisească această credință . Ei nu 
aveau credinţa care le-ar fi asigurat comoara cerească, ci umblau mai degrabă 
după comori pământești .

Și astăzi oamenii aleargă după comori pământești . Mintea le este plină de 
gânduri egoiste și ambiţioase . De dragul câștigării unor bogăţii, onoruri și puteri 
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riches, honor, or power, they place the maxims, traditions, and require-
ments of men above the requirements of God . From them the treasures of 
His word are hidden . 

„The natural man receiveth not the things of the Spirit of God; for 
they are foolishness unto him; neither can he know them, because they are 
spiritually discerned,” 1 Cor . 2:14 . 

„If our gospel be hid, it is hid to them that are lost; in whom the god 
of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the 
light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should 
shine unto them .” 2 Cor . 4:3, 4 . 

Value of the Treasure
The Saviour saw that men were absorbed in getting gain, and were losing 

sight of eternal realities . He undertook to correct this evil . He sought to break 
the infatuating spell that was paralyzing the soul . Lifting up His voice He cried, 
„What is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? 
or what shall a man give in exchange for his soul?” Matt . 16:26 . He presents 
before fallen humanity the nobler world they have lost sight of, that they may 
behold eternal realities . He takes them to the threshold of the Infinite, flushed 
with the indescribable glory of God, and shows them the treasure there .

The value of this treasure is above gold or silver . The riches of earth’s 
mines cannot compare with it .

 „The depth saith, It is not in me;
 And the sea saith, It is not with me.
 It can not be gotten for gold,
 Neither shall silver be weighed for the price thereof.
 It can not be valued with the gold of Ophir,
 With the precious onyx, or the sapphire.
 The gold and the crystal can not equal it;
 And the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
 No mention shall be made of coral or of pearls,
 For the price of wisdom is above rubies.”

     Job 28:14-18 .
This is the treasure that is found in the Scriptures . The Bible is God’s 

great lesson book, His great educator . The foundation of all true science is 
contained in the Bible . Every branch of knowledge may be found by searching 
the word of God . And above all else it contains the science of all sciences, the 
science of salvation . The Bible is the mine of the unsearchable riches of Christ . 
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lumești, ei puneau învățăturile, tradiţiile și cerinţele oamenilor mai presus de 
cerinţele lui Dumnezeu . De aceea, comorile Cuvântului Său sunt ascunse de ei . 

„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, 
pentru el, sunt o nebunie și nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc jude-
cate duhovnicește .” (1 Corinteni 2:14) . 

„Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce 
sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul vea-
cului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, care este chipul 
lui Hristos .” (2 Corinteni 4:3, 4) .

Valoarea comorii
Mântuitorul a văzut că oamenii erau cu totul absorbiți de obținerea de 

câștig și pierdeau din vedere realitățile veșnice . El a încercat să corecteze acest 
rău . El a căutat să rupă vraja care-i învăluia și le paraliza sufletul . Ridicând 
glasul, El a strigat: „Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar 
pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 
16:26) . Pentru a putea privi realitățile cerului, El a prezentat înaintea omeni-
rii căzute lumea mai nobilă a cerului, pe care ei o pierduseră din vedere . El 
i-a dus până la pragul veșniciei, care strălucește plin de slava de nespus a lui 
Dumnezeu, arătându-le comorile de acolo .

Valoarea acestei comori este mai presus de aur sau argint . Bogățiile tutu-
ror minelor de pe pământ nu se pot compara cu ea .

„Adâncul zice: ’Nu este în mine’;
şi marea zice: ’Nu este în mine.’
Ea nu se dă în schimbul aurului curat,
nu se cumpără cântărindu-se cu argint;
nu se cântăreşte pe aurul din Ofir,
nici pe onixul cel scump, nici pe safir.
Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul,
nu se poate schimba cu un vas de aur ales.
Mărgeanul şi cristalul, nu sunt nimic pe lângă ea;
înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.” 

    (Iov 28:14-18) .
Aceasta este comoara care se găsește în Scripturi . Biblia este marele manu-

al al lui Dumnezeu, marele Său educator . Biblia conține temelia oricărei științe 
adevărate . Fiecare ramură a cunoașterii poate fi găsită căutând în Cuvântul lui 
Dumnezeu . Și, mai presus de toate, aceasta conține știința tuturor științelor, 
știința mântuirii . Biblia este mina de bogății nepătrunse ale lui Hristos .
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The true higher education is gained by studying and obeying the 
word of God . But when God’s word is laid aside for books that do not lead 
to God and the kingdom of heaven, the education acquired is a perversion 
of the name . 

There are wonderful truths in nature . The earth, the sea, and the sky 
are full of truth . They are our teachers . Nature utters her voice in lessons 
of heavenly wisdom and eternal truth . But fallen man will not understand . 
Sin has obscured his vision, and he cannot of himself interpret nature 
without placing it above God . Correct lessons cannot impress the minds 
of those who reject the word of God . The teaching of nature is by them so 
perverted that it turns the mind away from the Creator . 

By many, man’s wisdom is thought to be higher than the wisdom of 
the divine Teacher, and God’s lesson book is looked upon as old-fashio-
ned, stale, and uninteresting . But by those who have been vivified by 
the Holy Spirit it is not so regarded . They see the priceless treasure, and 
would sell all to buy the field that contains it . Instead of books contai-
ning the suppositions of reputedly great authors, they choose the word 
of Him who is the greatest author and the greatest teacher the world has 
ever known, who gave His life for us, that through Him we might have 
everlasting life . 

Results of Neglecting the Treasure
Satan works on human minds, leading them to think that there is won-

derful knowledge to be gained apart from God . By deceptive reasoning he 
led Adam and Eve to doubt God’s word, and to supply its place with a theory 
that led to disobedience . And his sophistry is doing today what it did in 
Eden . Teachers who mingle the sentiments of infidel authors with the edu-
cation they are giving, plant in the minds of youth thoughts that will lead to 
distrust of God and transgression of His law . Little do they know what they 
are doing . Little do they realize what will be the result of their work . 

A student may go through all the grades of the schools and colleges 
of today . He may devote all his powers to acquiring knowledge . But unless 
he has a knowledge of God, unless he obeys the laws that govern his being, 
he will destroy himself . By wrong habits he loses his power of self-appreci-
ation . He loses self-control . He cannot reason correctly about matters that 
concern him most closely . He is reckless and irrational in his treatment of 
mind and body . By wrong habits he makes of himself a wreck . Happiness 
he cannot have; for his neglect to cultivate pure, healthful principles pla-
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Adevărata educație superioară este dobândită prin studierea și asculta-
rea de Cuvântul lui Dumnezeu . Dar, când Cuvântul lui Dumnezeu este dat 
deoparte pentru cărți care nu conduc la Dumnezeu și Împărăția cerurilor, 
educația dobândită nu este decât înșelăciune .

Există adevăruri minunate în natură . Pământul, marea și cerul sunt pli-
ne de adevăr . Ei sunt profesorii noștri . Natura își înalță glasul ei în lecții de 
înțelepciune cerească și adevăr etern . Dar omul căzut nu va înțelege . Păcatul 
i-a întunecat vederea, și el nu mai poate interpreta natura fără să o plaseze 
mai presus de Dumnezeu . Mintea celor care resping Cuvântul lui Dumnezeu 
nu mai poate fi impresionată prin lecții adevărate . Învățătura desprinsă din 
natură este atât de pervertită încât le îndepărtează mințile de la Creator .

Sunt mulți cei care consideră înțelepciunea omului ca fiind superioa-
ră înțelepciunii Învățătorului divin, ca urmare manualul lui Dumnezeu este 
considerat demodat, perimat și neinteresant . Dar ea nu este privită în același 
fel de către aceia care sunt însufleţiţi de Duhul Sfânt . Aceștia văd comoara cea 
de preţ și sunt gata să vândă totul, numai să cumpere ţarina care o conţine . 
Pentru mântuirea lor, în locul cărţilor conţinând închipuirile unor mari și re-
numiţi autori, ei aleg Cuvântul Său, al Aceluia care este cel mai mare Autor și 
Învăţător pe care l-a cunoscut vreodată lumea, care Și-a dat viaţa pentru noi, 
pentru ca, prin El, noi să putem avea viaţa veșnică .

Consecințele neglijării comorii
Satan influențează mintea oamenilor, făcându-i să creadă că există 

cunoștințe minunate care pot fi dobândite fără de Dumnezeu . Prin argumente 
înșelătoare, el i-a făcut pe Adam și Eva să se îndoiască de Cuvântul lui Dumne-
zeu punând în locul acestuia o teorie care a dus la neascultare . Mai mult, sofis-
mele sale au astăzi același rezultat ca în Eden . Profesorii care amestecă opiniile 
autorilor necredincioși cu educația pe care o dau, sădesc în mintea tinerilor 
gânduri care vor duce la neîncredere în Dumnezeu și călcarea Legii Sale . Puțin 
își dau seama ce fac . Puțin își dau seama care va fi rezultatul muncii lor .

O persoană poate parcurge toate clasele, de la cea primară la facultate . Ea 
poate să-și dedice toate puterile pentru dobândirea de cunoștințe . Dar dacă nu 
are o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, dacă nu se supune legilor care-i 
guvernează ființa, se va autodistruge . Prin obiceiuri greșite, își pierde puterea 
aprecierii de sine . Își pierde auto-controlul . Nu poate rationa corect cu privire la 
problemele care-o privesc cel mai îndeaproape . Ea este nechibzuită și irațională 
în modul cum își folosește mintea și corpul . Prin obiceiuri greșite, ajunge o 
epavă . Nu poate fi fericită deoarece prin neglijarea de a cultiva principii cura-
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ces him under the control of habits that ruin his peace . His years of taxing 
study are lost, for he has destroyed himself . He has misused his physical 
and mental powers, and the temple of the body is in ruins . He is ruined for 
this life and for the life to come . By acquiring earthly knowledge he thou-
ght to gain a treasure, but by laying his Bible aside he sacrificed a treasure 
worth everything else . 

Search for the Treasure
The word of God is to be our study . We are to educate our children 

in the truths found therein . It is an inexhaustible treasure; but men fail to 
find this treasure because they do not search until it is within their posses-
sion . Very many are content with a supposition in regard to the truth . 
They are content with a surface work, taking for granted that they have all 
that is essential . They take the sayings of others for truth, being too indo-
lent to put themselves to diligent, earnest labor, represented in the word as 
digging for hidden treasure . But man’s inventions are not only unreliable, 
they are dangerous; for they place man where God should be . They place 
the sayings of men where a „Thus saith the Lord” should be . 

Christ is the truth . His words are truth, and they have a deeper signi-
ficance than appears on the surface . All the sayings of Christ have a value 
beyond their unpretending appearance . Minds that are quickened by the 
Holy Spirit will discern the value of these sayings . They will discern the 
precious gems of truth, though these may be buried treasures . 

Human theories and speculations will never lead to an understanding 
to God’s word . Those who suppose that they understand philosophy think 
that their explanations are necessary to unlock the treasures of knowledge 
and to prevent heresies from coming into the church . But it is these explana-
tions that have brought in false theories and heresies . Men have made des-
perate efforts to explain what they thought to be intricate scriptures; but too 
often their efforts have only darkened that which they tried to make clear . 

The priests and Pharisees thought they were doing great things as 
teachers by putting their own interpretation upon the word of God, but 
Christ said of them, „Ye know not the scriptures, neither the power of 
God .” Mark 12:24 . He charged them with the guilt of „teaching for doctri-
nes the commandments of men .” Mark 7:7 . Though they were the teachers 
of the oracles of God, though they were supposed to understand His word, 
they were not doers of the word . Satan had blinded their eyes that they 
should not see its true import . 
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te, sănătoase, se plasează sub controlul unor obiceiuri care distrug pacea . Anii 
de studii istovitoare sunt pierduți, căci s-a distrus singură . Ea și-a folosit rău 
puterile sale fizice și mentale, iar templul corpului său este în ruine . Ea este dis-
trusă atât pentru această viață cât și pentru viața viitoare . Prin dobândirea de 
cunoștințe pământești, ea a crezut că va obține o comoară, dar dând la o parte 
Biblia, a sacrificat o comoară cu o valoare mai mare ca orice altceva .

Căutați comoara
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiul nostru . Trebuie să ne educăm 

copiii în adevărurile găsite acolo . Este o comoară inepuizabilă, dar oamenii nu 
reușesc să găsească această comoară pentru că nu caută până când o dobândesc . 
Foarte mulți sunt mulțumiți cu o presupunere în ceea ce privește adevărul . Ei sunt 
mulțumiți cu o lucrare de suprafață, considerând de la sine înțeles că au tot ceea ce 
este esențial . Ei iau spusele altora drept adevăr, fiind prea indolenți pentru a lucra 
cu hărnicie și seriozitate, lucrare reprezentată în cuvânt prin săparea după comoa-
ra ascunsă . Dar invențiile omului nu sunt numai nedemne de încredere, ele sunt 
periculoase, pentru că îl pun pe om în locul pe care ar trebui să fie Dumnezeu . 
Ei așază spusele oamenilor acolo unde ar trebui să se afle un „Așa zice Domnul .”

Hristos este adevărul . Cuvintele Lui sunt adevăr, și ele au o semnificație 
mai profundă decât se pare la prima vedere . Toate cuvintele lui Hristos au o 
valoare ascunsă dincolo de simplitatea lor . Mințile însuflețite de Duhul Sfânt 
vor discerne valoarea acelor cuvinte . Ei vor discerne comorile adevărului, 
chiar dacă acestea sunt comori îngropate .

Teoriile și speculațiile omenești nu vor conduce niciodată la înțelegerea 
Cuvântului lui Dumnezeu . Cei care presupun că înțeleg filozofia cred că 
explicațiile lor sunt necesare pentru a scoate la iveală comorile cunoașterii și 
pentru a împiedica ereziile să pătrundă în biserică . Însă, chiar aceste explicații 
sunt cele care au adus în biserică teorii false și erezii . Oamenii au făcut eforturi 
disperate pentru a explica ceea ce ei au considerat a fi părți complicate din Scrip-
tură; dar eforturile lor prea adesea au întunecat ceea ce ei încercau să clarifice .

Preoții și fariseii se considerau mari învățători de seamă; când puneau 
propria lor interpretare în locul Cuvântului lui Dumnezeu; dar Hristos le-a 
spus: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu?” (Marcu 12:24) . El i-a acuzat de vina de a da „învăţă-
turi care nu sunt decât niște porunci omenești .” (Marcu 7:7) . Deși ei se consi-
derau învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu, deși se presupunea că ei înțeleg 
Cuvântul Său, nu erau împlinitori ai acestui Cuvânt . Satan le-a orbit ochii ca 
să nu vadă adevărata lui importanţă .
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This is the work of many in our day . Many churches are guilty of this 
sin . There is danger, great danger, that the supposed wise men of today 
will repeat the experience of the Jewish teachers . They falsely interpret 
the divine oracles, and souls are brought into perplexity and shrouded in 
darkness because of their misconception of divine truth . 

The Scriptures need not be read by the dim light of tradition or hu-
man speculation . As well might we try to give light to the sun with a tor-
ch as to explain the Scriptures by human tradition or imagination . God’s 
holy word needs not the torchlight glimmer of earth to make its glories 
distinguishable . It is light in itself--the glory of God revealed, and beside 
it every other light is dim .

But there must be earnest study and close investigation . Sharp, clear 
perceptions of truth will never be the reward of indolence . No earthy bles-
sing can be obtained without earnest, patient, persevering effort . If men 
attain success in business, they must have a will to do and a faith to look 
for results . And we cannot expect to gain spiritual knowledge without 
earnest toil . Those who desire to find the treasures of truth must dig for 
them as the miner digs for the treasure hidden in the earth . No halfhear-
ted, indifferent work will avail . It is essential for old and young, not only 
to read God’s word, but to study it with wholehearted earnestness, praying 
and searching for truth as for hidden treasure . Those who do this will be 
rewarded, for Christ will quicken the understanding . 

Our salvation depends on a knowledge of the truth contained in the 
Scriptures . It is God’s will that we should possess this . Search, O search 
the precious Bible with hungry hearts . Explore God’s word as the miner 
explores the earth to find veins of gold . Never give up the search until you 
have ascertained your relation to God and His will in regard to you . Christ 
declared, „Whatsoever ye shall ask in My name, that will I do, that the 
Father may be glorified in the Son . If ye shall ask anything in My name, I 
will do it .” John 14:13, 14 . 

Men of piety and talent catch views of eternal realities, but often they 
fail of understanding, because the things that are seen eclipse the glory of 
the unseen . He who would seek successfully for the hidden treasure must 
rise to higher pursuits than the things of this world . His affections and all 
His capabilities must be consecrated to the search . 

Disobedience has closed the door to a vast amount of knowledge 
that might have been gained from the Scriptures . Understanding means 
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Aceasta este lucrarea pe care o fac mulți și în zilele noastre . Multe biserici 
se fac vinovate de acest păcat . Există pericolul, marele pericol, ca presupușii 
înțelepți ai zilelor noastre să repete experiența învățătorilor iudei . Ei interpre-
tează în mod eronat cuvintele divine, și astfel sufletele sunt aruncate în confuzie 
și învăluite în întuneric din cauza concepțiilor lor greșite despre adevărul divin .

Scripturile nu trebuie să fie citite la lumina palidă, confuză a tradiției și 
speculațiilor omenești . A încerca să explici Scripturile prin tradiții sau prin 
imaginație omenească este ca și cum ai încerca să dai lumină soarelui folo-
sind o torță . Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu nu are nevoie de licărirea luminii 
torțelor de pe pământ pentru a-și face simțită slava . El este însăși lumina – slava 
lui Dumnezeu descoperită și în comparație cu ea, orice altă lumină este slabă .

Însă trebuie să existe un studiu serios și o cercetare meticuloasă . 
Înțelegerea clară și exactă a adevărului nu va fi niciodată rezultatul indolenței . 
Nicio binecuvântare nu poate fi obținută pe pământ fără efort serios, răbdător 
și perseverent . Dacă oamenii vor să dobândească succesul în afaceri, ei tre-
buie să aibă voința de a face și credința de a aștepta rezultatele . La fel, nu ne 
putem aștepta să obținem cunoștințe spirituale fără trudă stăruitoare . Cei care 
doresc să găsească comorile adevărului trebuie să sape după ele asemenea 
minerului care sapă după comoara ascunsă în pământ . Lucrul făcut cu jumă-
tate de inimă și indiferență va fi inutil . Pentru bătrâni și tineri este esențial nu 
numai să citească Cuvântul lui Dumnezeu, ci și să-l studieze cu seriozitate, 
din toată inima, rugându-se și căutând adevărul ca pe o comoară ascunsă . 
Cei care fac acest lucru vor fi răsplătiți, căci Hristos le va lumina înțelegerea .

Mântuirea noastră depinde de cunoașterea adevărului conținut în Scrip-
turi . Dumnezeu dorește ca noi să avem această cunoaștere . Studiați, o, studiați 
mult prețioasa Biblie cu inimi flămânde . Explorați Cuvântul lui Dumnezeu 
asemenea minerului care explorează pământul pentru a găsi venele de aur . Nu 
renunțați niciodată la studiu până când nu v-ați consolidat relația cu Dumne-
zeu și ați înțeles voia Sa cu privire la voi . Domnul Hristos a declarat: „Și orice 
veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul . Dacă 
veţi cere ceva în numele Meu, voi face .” (Ioan 14:13) .

Oamenii evlavioși și capabili ajung să întrezărească realitățile veșnice, 
dar de multe ori nu reușesc să le înțeleagă, pentru că lucrurile care se văd le 
întunecă pe cele care nu se văd . Cel care căută cu succes comoara ascunsă 
trebuie să-și pună ținte mai înalte decât lucrurile acestei lumi . Afecțiunile și 
toate capacitățile sale trebuie să fie consacrate acestei căutări .

Neascultarea a închis ușa pentru o mare cantitate de cunoștințe care ar 
fi putut fi obținute din Scripturi . A înțelegere înseamnă a asculta de porun-
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obedience to God’s commandments . The Scriptures are not to be adap-
ted to meet the prejudice and jealousy of men . They can be understood 
only by those who are humbly seeking for a knowledge of the truth that 
they may obey it . 

Do you ask, What shall I do to be saved? You must lay your pre-
conceived opinions, your hereditary and cultivated ideas, at the door of 
investigation . If you search the Scriptures to vindicate your own opinions, 
you will never reach the truth . Search in order to learn what the Lord says . 
If conviction comes as you search, if you see that your cherished opinions 
are not in harmony with the truth, do not misinterpret the truth in order 
to suit your own belief, but accept the light given . Open mind and heart 
that you may behold wondrous things out of God’s word . 

Faith in Christ as the world’s Redeemer calls for an acknowledgment 
of the enlightened intellect controlled by a heart that can discern and 
appreciate the heavenly treasure . This faith is inseparable from repentan-
ce and transformation of character . To have faith means to find and accept 
the gospel treasure, with all the obligations which it imposes . 

„Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God .” 
John 3:3 . He may conjecture and imagine, but without the eye of faith he 
cannot see the treasure . Christ gave His life to secure for us this inestima-
ble treasure; but without regeneration through faith in His blood, there is 
no remission of sins, no treasure for any perishing soul . 

We need the enlightenment of the Holy Spirit in order to discern the 
truths in God’s word . The lovely things of the natural world are not seen 
until the sun, dispelling the darkness, floods them with its light . So the 
treasures in the word of God are not appreciated until they are revealed by 
the bright beams of the Sun of Righteousness .

The Holy Spirit, sent from heaven by the benevolence of infinite love, 
takes the things of God and reveals them to every soul that has an implicit 
faith in Christ . By His power the vital truths upon which the salvation of 
the soul depends are impressed upon the mind, and the way of life is made 
so plain that none need err therein . As we study the Scriptures, we should 
pray for the light of God’s Holy Spirit to shine upon the word, that we may 
see and appreciate its treasures . 

Reward of Searching
Let none think that there is no more knowledge for them to gain . The 

depth of human intellect may be measured; the works of human authors 
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cile lui Dumnezeu . Scripturile nu trebuie să fie adaptate pentru a satisface 
prejudecata și invidia oamenilor . Ele pot fi înțelese doar de cei care caută cu 
umilință cunoașterea adevărului pentru a putea asculta de el .

Vă întrebați: „Ce să fac ca să fiu mântuit?” În momentul când începeți 
să studiați, trebuie să dați la o parte opiniile preconcepute, ideile moștenite 
sau cultivate . Dacă veți studia Scripturile pentru a vă justifica propriile opinii, 
nu veți ajunge niciodată la adevăr . Cercetați pentru a afla ce spune Domnul . 
Dacă, în timp ce studiați vă convingeți de un adevăr, dacă vă dați seama că 
opiniile voastre prețioase nu sunt în armonie cu acesta, nu interpretați greșit 
adevărul pentru a-l face să se potrivească cu propriile concepții, ci acceptați 
lumina dată . Deschideți-vă mintea și inima ca să puteți vedea lucrurile minu-
nate ale Cuvântului lui Dumnezeu .

Credința în Hristos ca Mântuitorul lumii cere să fie acceptată de un in-
telectul luminat, controlat de o inimă care poate discerne și aprecia comoara 
cerească . Această credință este inseparabilă de pocăință și de transformarea 
caracterului . A avea credință înseamnă a găsi și accepta comoara Evangheliei, 
cu toate obligațiile pe care le impune .

„Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dum-
nezeu .” (Ioan 3:3) . El poate face presupuneri, să-și imagineze, dar fără ochiul 
credinței el nu poate vedea comoara . Hristos Și-a dat viața pentru a ne da 
această inestimabilă comoară; însă, fără nașterea din nou prin credința în sân-
gele Lui, nu este iertare de păcate, și nicio comoară pentru sufletul care piere .

Avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt pentru a discerne adevărurile 
din Cuvântul lui Dumnezeu . Lucrurile minunate ale lumii naturale nu sunt 
văzute până când soarele, risipind întunericul, nu le inundă cu lumina lui . La 
fel, comorile din Cuvântul lui Dumnezeu nu sunt apreciate până când nu sunt 
descoperite de razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii .

Duhul Sfânt, trimis din cer prin bunătatea iubirii infinite, ia lucrurile lui 
Dumnezeu și să le dezvăluie fiecărui suflet care are o credință statornică în 
Hristos . Prin puterea Sa, adevărurile vitale de care depinde mântuirea sufle-
tului sunt imprimate în minte, iar modul de viață este prezentat atât de clar 
încât nimeni să nu se rătăcească . Pe măsură ce studiem Scripturile, trebuie să 
ne rugăm ca lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să strălucească asupra 
Cuvântului, ca să putem vedea și aprecia comorile sale .

Răsplată pentru cei care caută
Nimeni să nu creadă că nu mai are nimic de învățat . Poate că profun-

zimea intelectului uman este limitată, poate că operele diferiților autori pot 
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may be mastered; but the highest, deepest, broadest flight of the imagina-
tion cannot find out God . There is infinity beyond all that we can com-
prehend . We have seen only the glimmering of divine glory and of the 
infinitude of knowledge and wisdom; we have, as it were, been working 
on the surface of the mine, when rich golden ore is beneath the surface, 
to reward the one who will dig for it . The shaft must be sunk deeper and 
yet deeper in the mine, and the result will be glorious treasure . Through a 
correct faith, divine knowledge will become human knowledge . 

No one can search the Scriptures in the spirit of Christ without being 
rewarded . When man is willing to be instructed as a little child, when he 
submits wholly to God, he will find the truth in His word . If men would 
be obedient, they would understand the plan of God’s government . The 
heavenly world would open its chambers of grace and glory for explorati-
on . Human beings would be altogether different from what they now are, 
for by exploring the mines of truth men would be ennobled . The mystery 
of redemption, the incarnation of Christ, His atoning sacrifice, would not 
be as they are now, vague in our minds . They would be not only better 
understood, but altogether more highly appreciated . 

In His prayer to the Father, Christ gave to the world a lesson which 
should be graven on mind and soul . „This is life eternal,” He said, „that 
they might know Thee the only true God, and Jesus Christ, whom Thou 
hast sent .” John 17:3 . This is true education . It imparts power . The expe-
rimental knowledge of God and of Jesus Christ whom He has sent, trans-
forms man into the image of God . It gives to man the mastery of himself, 
bringing every impulse and passion of the lower nature under the control 
of the higher powers of the mind . It makes its possessor a son of God and 
an heir of heaven . It brings him into communion with the mind of the 
Infinite, and opens to him the rich treasures of the universe . 

This is the knowledge which is obtained by searching the word of 
God . And this treasure may be found by every soul who will give all to 
obtain it . 

„If thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understan-
ding; if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures; 
then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge 
of God .” Prov . 2:3-5 . 
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fi înțelese, însă nici cea mai înaltă, cea mai profundă și mai vastă zămislire 
a imaginației nu-L poate găsi pe Dumnezeu . Dincolo de tot ceea ce putem 
înțelege se află infinitul . Am zărit puțin licărirea slavei divine și infinita Sa 
cunoștință și înțelepciune; noi am lucrat – ca să zicem așa – numai la supra-
faţa minei, în timp ce minereul bogat în aur se află în adâncime, ca răsplată a 
aceluia care sapă până îl găsește . Uneltele trebuie să pătrundă adânc și tot mai 
adânc în mină și rezultatul va fi comoara cea preţioasă . Printr-o adevărată 
credinţă, cunoștinţa divină va fi împărtășită celui credincios, devenind astfel 
cunoștinţă omenească . 

Nimeni nu va cerceta Scripturile în spiritul lui Hristos, fără a fi recom-
pensat . Când omul este dispus să fie educat asemenea unui copil mic, când 
acesta se supune în întregime lui Dumnezeu, el va găsi adevărul în Cuvântul 
Său . Dacă oamenii ar fi ascultători, ar înțelege planul guvernării lui Dumne-
zeu . Lumea cerească și-ar deschide cămările sale de har și slavă pentru cei care 
doresc să o exploreze . Ființele umane ar fi cu totul diferite de ceea ce sunt ele 
acum, deoarece prin explorarea minelor adevărului, oamenii ar deveni mai 
nobili . Taina mântuirii, întruparea lui Hristos, jertfa Sa ispășitoare, nu ar fi așa 
cum sunt acum, vagi în mințile noastre . Ele ar fi nu doar mai bine înțelese, ci 
și mai apreciate .

În rugăciunea Sa către Tatăl, Hristos a dat lumii o lecție care ar trebui 
întipărită în minte și suflet . „Și viața veșnică este aceasta,” a spus El, „să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care 
L-ai trimis Tu .” (Ioan 17:3) . Aceasta este adevărata educaţie creștină . Ea trans-
mite putere . Cunoașterea din experienţă a lui Dumnezeu și a Domnului nos-
tru Isus Hristos, pe care L-a trimis El, transformă pe păcătos după chipul lui 
Dumnezeu . Ea dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls și patimă 
a firii decăzute sub controlul înaltelor facultăţi ale unei minţi sfinţite . Ea face 
pe posesorul ei un fiu al lui Dumnezeu și un moștenitor al cerului . Ea îl aduce 
în comuniune cu înţelepciunea Celui Infinit și deschide înaintea lui comorile 
bogate ale Universului . 

Aceasta este cunoașterea care se obține prin cercetarea Cuvântului lui 
Dumnezeu . Și această comoară poate fi găsită de către fiecare suflet care este 
gata să dea tot ca să o obțină .

„Dacă vei cere înţelepciune, și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o 
vei căuta ca argintul, și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţe-
lege frica de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu .” (Proverbele 2:3-5) .
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The Pearl
The blessings of redeeming love our Savior compared to a precious 

pearl . He illustrated His lesson by the parable of the merchantman seeking 
goodly pearls „who, when he had found one pearl of great price, went 
and sold all that he had, and bought it .” Christ Himself is the pearl of 
great price . In Him is gathered all the glory of the Father, the fullness of 
the Godhead . He is the brightness of the Father’s glory and the express 
image of His person . The glory of the attributes of God is expressed in 
His character . Every page of the Holy Scriptures shines with His light . The 
righteousness of Christ, as a pure, white pearl, has no defect, no stain . No 
work of man can improve the great and precious gift of God . It is without 
a flaw . In Christ are „hid all the treasures of wisdom and knowledge .” Col . 
2:3 . He is „made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, 
and redemption .” 1 Cor . 1:30 . All that can satisfy the needs and longings 
of the human soul, for this world and for the world to come, is found 
in Christ . Our Redeemer is the pearl so precious that in comparison all 
things else may be accounted loss . 

Christ „came unto His own, and His own received Him not .” John 
1:11 . The light of God shone into the darkness of the world, and „the 
darkness comprehended it not .” John 1:5 . But not all were found indi-
fferent to the gift of heaven . The merchantman in the parable represents 
a class who were sincerely desiring truth . In different nations there were 
earnest and thoughtful men who had sought in literature and science and 
the religions of the heathen world for that which they could receive as the 
soul’s treasure . Among the Jews there were those who were seeking for 
that which they had not . Dissatisfied with a formal religion, they longed 
for that which was spiritual and uplifting . Christ’s chosen disciples be-
longed to the latter class, Cornelius and the Ethiopian eunuch to the for-
mer . They had been longing and praying for light from heaven; and when 
Christ was revealed to them, they received Him with gladness . 

In the parable the pearl is not represented as a gift . The merchantman 
bought it at the price of all that he had . Many question the meaning of 
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Mărgăritarul *
Mântuitorul compară binecuvântările iubirii răscumpărătoare cu un 

mărgăritar de mare preț . El Și-a ilustrat învățătura prin pilda negustorului 
care caută mărgăritare de mare preț și „când găsește un mărgăritar de mare 
preţ, se duce de vinde tot ce are, și-l cumpără .” (Matei 13:45, 46) . Domnul 
Hristos Însuși este Mărgăritarul de mare preţ . El este oglindirea slavei Tatălui 
și întipărirea Ființei Lui** . Slava atributelor lui Dumnezeu este exprimată în 
caracterul Său . Fiecare pagină a Sfintelor Scripturi strălucește la lumina Sa . 
Neprihănirea Domnului Hristos, asemenea unui mărgăritar curat și alb, nu 
are niciun defect, nicio pată . Lucrarea niciunui om nu poate îmbunătăţi mare-
le și preţiosul dar al lui Dumnezeu . El este desăvârșit . În Domnul Hristos sunt 
„ascunse toate comorile înţelepciunii și ale știinţei .” (Coloseni 2:3) . Căci „El a 
fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire și răs-
cumpărare .” (1 Corinteni 1:30) . Tot ceea ce poate satisface nevoile și dorințele 
sufletului uman, atât în lumea aceasta cât și în lumea viitoare, se găsește în 
Hristos . Răscumpărătorul nostru este mărgăritarul care este atât de prețios 
încât, în comparație cu el, toate celelalte lucruri pot fi considerate un nimic .

Domnul Hristos „a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit .” (Ioan 1:11) . 
Lumina lui Dumnezeu a strălucit în întunericul lumii și „întunericul n-a 
biruit-o .” (Ioan 1:5) . Însă nu toți au fost indiferenți față de darul cerului . Ne-
gustorul din parabolă reprezintă o clasă de oameni care doresc cu sincerita-
te adevărul . În diferite națiuni au existat oameni sinceri și înțelepți, care au 
căutat în literatura, știința și religiile lumii păgâne un lucru pe care să-l pri-
mească ca pe comoara sufletului lor . Printre evrei au existat unii care căutau 
ceva ce le lipsea . Nemulțumiți de o religie formală, ei doreau o religie spiri-
tuală și înălțătoare . Ucenicii aleși de Hristos au aparținut clasei menționate 
la urmă, iar Corneliu și famenul etiopian primei clase . Ei doreau și se rugau 
pentru a primi lumină din cer și, atunci când Hristos le-a fost descoperit, ei 
L-au primit cu bucurie .

În parabolă, mărgăritarul nu este prezentat ca un dar . Negustorul l-a 
cumpărat cu prețul a tot ce avea . Mulți nu înțeleg însemnătatea acestui lucru, 

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:45, 46 
** N. tr.: Conform cu Coloseni 2:9, Evrei 1:3
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this, since Christ is represented in the Scriptures as a gift . He is a gift, but 
only to those who give themselves, soul, body, and spirit, to Him without 
reserve . We are to give ourselves to Christ, to live a life of willing obedien-
ce to all His requirements . All that we are, all the talents and capabilities 
we possess, are the Lord’s, to be consecrated to His service . When we thus 
give ourselves wholly to Him, Christ, with all the treasures of heaven, gi-
ves Himself to us . We obtain the pearl of great price . 

Salvation is a free gift, and yet it is to be bought and sold . In the 
market of which divine mercy has the management, the precious pearl 
is represented as being bought without money and without price . In this 
market all may obtain the goods of heaven . The treasury of the jewels of 
truth is open to all . „Behold, I have set before thee an open door,” the Lord 
declares, „and no man can shut it .” No sword guards the way through this 
door . Voices from within and at the door say, Come . The Saviour’s voice 
earnestly and lovingly invites us: „I counsel thee to buy of Me gold tried in 
the fire, that thou mayest be rich .” Rev . 3:8, 18 . 

The gospel of Christ is a blessing that all may possess . The poorest are 
as well able as the richest to purchase salvation; for no amount of worldly 
wealth can secure it . It is obtained by willing obedience, by giving our-
selves to Christ as His own purchased possession . Education, even of the 
highest class, cannot of itself bring a man nearer to God . The Pharisees 
were favored with every temporal and every spiritual advantage, and they 
said with boastful pride, We are „rich, and increased with goods, and have 
need of nothing”; yet they were „wretched, and miserable, and poor, and 
blind, and naked .” Rev . 3:17 . Christ offered them the pearl of great price; 
but they disdained to accept it, and He said to them, „The publicans and 
the harlots go into the kingdom of God before you .” Matt . 21:31 . 

We cannot earn salvation, but we are to seek for it with as much in-
terest and perseverance as though we would abandon everything in the 
world for it .

We are to seek for the pearl of great price, but not in worldly marts or 
in worldly ways . The price we are required to pay is not gold or silver, for 
this belongs to God . Abandon the idea that temporal or spiritual advan-
tages will win for you salvation . God calls for your willing obedience . He 
asks you to give up your sins . „To him that overcometh,” Christ declares, 
„will I grant to sit with Me in My throne, even as I also overcame, and am 
set down with My Father in His throne .” Rev . 3:21 . 
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din moment ce Hristos este prezentat în Scriptură ca fiind un dar . El este un 
dar, însă numai pentru cei care I se predau fără rezerve, suflet, trup și spirit . 
Noi trebuie să ne predăm pe noi înșine lui Hristos, pentru a trăi o viață de 
ascultare de bună voie față de toate cerințele Sale . Tot ceea ce suntem, toate ta-
lentele și capacitățile pe care le avem, sunt ale Domnului pentru a fi consacra-
te în slujba Sa . Când ne predăm Lui pe deplin, Hristos Se dăruiește nouă, îm-
preună cu toate comorile cerului . Obținem astfel mărgăritarul de mare preț .

Mântuirea este un dar care nu costă nimic și, cu toate acestea, ea trebuie 
cumpărată și vândută . Pe piața condusă de harul divin, prețiosul mărgăritar 
este reprezentat ca fiind cumpărat fără bani și fără plată . Pe această piață, toți 
pot obține bunurile cerului . Comoara de diamante ale adevărului este la înde-
mâna tuturor . „Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă,” declară Domnul Dum-
nezeu, „pe care nimeni n-o poate închide .” Nicio sabie nu păzește calea către 
această ușă . Dinăuntru și de la ușă se aude chemarea: „Vino!” Plin de căldură 
și de iubire, glasul Mântuitorului ne invită: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine 
aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești .” (Apocalipsa 3:8, 18) .

Evanghelia lui Hristos este o binecuvântare pe care toți o pot avea . Cei mai 
săraci sunt în stare să cumpere mântuirea în aceeași măsură ca cei bogați; căci, 
nicio sumă, indiferent cât de mare ar fi, din bogățiile acestei lumi nu ne poate 
ajuta să o dobândim . Ea se obține prin ascultare de bună voie, prin predarea 
noastră lui Hristos ca proprietate a Sa cumpărată . Educația, chiar și de cea mai 
înaltă clasă, nu poate, în sine, să-l aducă pe om mai aproape de Dumnezeu . 
Fariseii, care erau binecuvântați cu toate avantajele materiale și spirituale, de-
clarau cu mândrie și lăudăroși: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de 
nimic .” Și cu toate acestea, ei erau „ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi .” (Apo-
calipsa 3:17) . Domnul Hristos le-a oferit Mărgăritarul de mare preț; dar ei L-au 
disprețuit și nu L-au acceptat, iar El le-a zis: „Adevărat vă spun că vameșii și 
desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu .” (Matei 21:31) .

Noi nu putem câștiga mântuirea, dar trebuie s-o căutăm cu mult interes 
și perseverență ca și cum am fi dispuși să renunțăm la tot ce există în lume 
pentru ea .

Noi trebuie să căutăm mărgăritarul de mare preț, dar nu prin târguieli 
sau metode lumești . Prețul pe care ni se cere să-l plătim nu este în aur sau ar-
gint, pentru că acestea aparțin lui Dumnezeu . Renunță la ideea că avantajele 
materiale sau spirituale îți vor câștiga mântuirea . Dumnezeu cere ascultarea 
ta de bună voie . El îți cere să renunți la păcate . „Celui ce va birui, îi voi da să 
șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am 
șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie .” (Apocalipsa 3:21) .
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There are some who seem to be always seeking for the heavenly 
pearl . But they do not make an entire surrender of their wrong habits . 
They do not die to self that Christ may live in them . Therefore they do 
not find the precious pearl . They have not overcome unholy ambition 
and their love for worldly attractions . They do not take up the cross and 
follow Christ in the path of self-denial and sacrifice . Almost Christians, 
yet not fully Christians, they seem near the kingdom of heaven, but they 
cannot enter there . Almost but not wholly saved, means to be not almost 
but wholly lost . 

The parable of the merchantman seeking goodly pearls has a double 
significance: it applies not only to men as seeking the kingdom of heaven, 
but to Christ as seeking His lost inheritance . Christ, the heavenly mer-
chantman seeking goodly pearls, saw in lost humanity the pearl of price . 
In man, defiled and ruined by sin, He saw the possibilities of redemption . 
Hearts that have been the battleground of the conflict with Satan, and that 
have been rescued by the power of love, are more precious to the Rede-
emer than are those who have never fallen . God looked upon humanity, 
not as vile and worthless; He looked upon it in Christ, saw it as it might 
become through redeeming love . He collected all the riches of the univer-
se, and laid them down in order to buy the pearl . And Jesus, having found 
it, resets it in His own diadem . „For they shall be as the stones of a crown, 
lifted up as an ensign upon His land .” Zech . 9:16 . „They shall be Mine, 
saith the Lord of hosts, in that day when I make up My jewels .” Mal . 3:17 . 

But Christ as the precious pearl, and our privilege of possessing this 
heavenly treasure, is the theme on which we most need to dwell . It is the 
Holy Spirit that reveals to men the preciousness of the goodly pearl . The 
time of the Holy Spirit’s power is the time when in a special sense the hea-
venly gift is sought and found . In Christ’s day many heard the gospel, but 
their minds were darkened by false teaching, and they did not recognize 
in the humble Teacher of Galilee the Sent of God . But after Christ’s ascen-
sion His enthronement in His mediatorial kingdom was signalized by the 
outpouring of the Holy Spirit . On the day of Pentecost the Spirit was given . 
Christ’s witnesses proclaimed the power of the risen Saviour . The light of 
heaven penetrated the darkened minds of those who had been deceived 
by the enemies of Christ . They now saw Him exalted to be „a Prince and a 
Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins .” Acts 5:31 . 
They saw Him encircled with the glory of heaven, with infinite treasures 
in His hands to bestow upon all who would turn from their rebellion . As 
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Există unii care par a fi mereu în căutarea mărgăritarului ceresc . Dar 
ei nu-și predau pe deplin obiceiurile lor greșite . Ei nu mor față de sine astfel 
încât Hristos să trăiască în ei . Prin urmare, aceștia nu găsesc prețiosul mărgă-
ritar . Ei nu au biruit ambiția nesfântă și dragostea lor pentru atracțiile lumești . 
Ei nu-și iau crucea ca să-L urmeze pe Hristos pe calea lepădării de sine și a 
sacrificiului . Aproape creștini, dar nu pe deplin creștini, ei par a fi aproape de 
Împărăția cerurilor, dar nu pot intra acolo . Aproape, dar nu cu totul salvat, 
înseamnă a nu fi aproape, ci cu totul pierdut .

Parabola negustorului care caută mărgăritare de preț are o semnificație 
dublă: se aplică nu numai persoanelor care caută Împărăția cerurilor, ci și lui 
Hristos care Își caută moștenirea pierdută . Hristos, Negustorul ceresc care 
caută mărgăritare de preț, a văzut în omenirea pierdută mărgăritarul de preț . 
În omul întinat și ruinat de păcat, El a văzut posibilitatea de a-l răscumpăra . 
Inimile care au fost un câmp de luptă în conflictul cu Satan, și care au fost 
salvate de puterea iubirii, îi sunt mult mai prețioase Mântuitorului decât sunt 
cei care nu au căzut niciodată . Dumnezeu a privit asupra omenirii, nu ca fi-
ind josnică și lipsită de valoare; El a privit-o în Hristos, a văzut-o așa cum 
ar putea deveni prin intermediul iubirii răscumpărătoare . El a adunat toate 
bogățiile Universului și le-a dat pentru a cumpăra mărgăritarul . Și Isus, după 
ce l-a găsit, îl reașează în propria Sa diademă . „Căci ei sunt pietrele cununii 
împărătești, care vor străluci în țara Sa .” (Zaharia 9:16) . „Ei vor fi ai Mei, zice 
Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită .” (Maleahi 3:17) .

Hristos ca mărgăritar de mare preț și privilegiul nostru de a poseda 
această comoară cerească sunt temele asupra cărora trebuie să stăruim . Du-
hul Sfânt este cel care descoperă oamenilor cât de prețios este mărgăritarul . 
Timpul primirii puterii Duhului Sfânt este momentul în care, într-un sens 
special, darul ceresc este căutat și găsit . Pe vremea lui Hristos, mulți au auzit 
Evanghelia, dar mințile lor erau întunecate de învățături false, iar ei nu au 
recunoscut în umilul învățător din Galileea pe trimisul lui Dumnezeu . Dar, 
după înălțarea lui Hristos, așezarea pe tron în Împărăția Sa, unde mijlocește 
pentru noi, a fost scoasă în evidență de revărsarea Duhului Sfânt . Duhul Sfânt 
a fost dat în ziua Cincizecimii . Martorii lui Hristos au proclamat puterea 
Mântuitorului înviat . Lumina cerului a pătruns în mintea întunecată a celor 
care fuseseră înșelați de dușmanii lui Hristos . L-au văzut acum înălțat pentru 
a fi „făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcate-
lor .” (Faptele Apostolilor 5:13) . L-au văzut acum înconjurat de slava cerului, 
cu mâinile pline de comori infinite pe care să le reverse asupra tuturor celor 
care doreau să se întoarcă de la răzvrătirea lor . Când apostolii au prezentat 
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the apostles set forth the glory of the Only-Begotten of the Father, three 
thousand souls were convicted . They were made to see themselves as they 
were, sinful and polluted, and Christ as their friend and Redeemer . Christ 
was lifted up, Christ was glorified, through the power of the Holy Spirit 
resting upon men . By faith these believers saw Him as the One who had 
borne humiliation, suffering, and death that they might not perish but 
have everlasting life . The revelation of Christ by the Spirit brought to them 
a realizing sense of His power and majesty, and they stretched forth their 
hands to Him by faith, saying, „I believe .” 

Then the glad tidings of a risen Saviour were carried to the uttermost 
bounds of the inhabited world . The church beheld converts flocking to 
her from all directions . Believers were reconverted . Sinners united with 
Christians in seeking the pearl of great price . The prophecy was fulfilled, 
The weak shall be „as David,” and the house of David „as the angel of the 
Lord .” Zech . 12:8 . Every Christian saw in his brother the divine similitude 
of benevolence and love . One interest prevailed . One object swallowed up 
all others . All hearts beat in harmony . The only ambition of the believers 
was to reveal the likeness of Christ’s character, and to labor for the en-
largement of His kingdom . „The multitude of them that believed were of 
one heart and of one soul .  .  .  . With great power gave the apostles witness 
of the resurrection of the Lord Jesus; and great grace was upon them all .” 
Acts 4:32, 33 . „And the Lord added to the church daily such as should be 
saved .” Acts 2:47 . The Spirit of Christ animated the whole congregation; 
for they had found the pearl of great price . 

These scenes are to be repeated, and with greater power . The outpo-
uring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the former rain, but 
the latter rain will be more abundant . The Spirit awaits our demand and 
reception . Christ is again to be revealed in His fulness by the Holy Spirit’s 
power . Men will discern the value of the precious pearl, and with the 
apostle Paul they will say, „What things were gain to me, those I counted 
loss for Christ . Yea doubtless, and I count all things but loss for the excel-
lency of the knowledge of Christ Jesus my Lord .” Phil . 3:7, 8 . 
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slava Singurului Născut din Tatăl, trei mii de suflete au fost convertite . Aceste 
suflete au fost ajutate să se vadă așa cum erau ele, păcătoase și mânjite, iar pe 
Hristos, ca Prietenul și Răscumpărătorul lor . Hristos a fost înălțat, Hristos 
a fost slăvit prin puterea Duhului Sfânt care S-a revărsat asupra oamenilor . 
Prin credință, acești credincioși L-au văzut ca fiind Cel care a îndurat umilire, 
suferință și moarte pentru ca ei să nu piară, ci să aibă viața veșnică . Descope-
rirea lui Hristos, prin Duhul Sfânt i-a făcut în stare să-și dea seama de puterea 
și maiestatea Sa și și-au întins mâinile spre El cu credință, zicând: „Cred .”

Apoi, vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă până la margi-
nile lumii cunoscute pe vremea aceea . Biserica vedea cum credincioșii i se ală-
turau din toate direcțiile . Credincioșii se reconverteau . Păcătoșii se uneau cu 
creștinii în căutarea mărgăritarului de mare preț . Profeția care spune că: „Cel 
mai slab . . . ca David; și casa lui David ca îngerul Domnului” (Zaharia 12:8), se 
împlinea . Fiecare creștin vedea în fratele său întruchiparea divină a bunătății 
și dragostei . Un singur interes predomina . Un singur subiect interesa, mai 
presus decât orice altceva . Toate inimile băteau la unison . Singura dorință a 
celor credincioși era aceea de a da pe față o perfectă asemănare cu caracterul 
Domnului Hristos și a lucra pentru extinderea Împărăției Sale . „Mulțimea 
celor care crezuseră era o inimă și un suflet . . . Apostolii mărturiseau cu multă 
putere despre învierea Domnului Isus, Și un mare har era peste toți .” (Fap-
tele Apostolilor 4:32, 33) . „Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe 
cei ce erau mântuiți .” (Faptele Apostolilor 2:47) . Spiritul Domnului Hristos 
influența întreaga adunare; căci ei găsiseră Mărgăritarul de mare preț .

Aceste evenimente urmează să se repete chiar cu o mai mare putere . Re-
vărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii a fost ploaia timpurie, dar ploaia 
târzie va fi mai abundentă . Duhul Sfânt așteaptă să-L cerem și să-L primim . 
Hristos urmează să fie din nou descoperit în plinătatea Lui, prin puterea Du-
hului Sfânt . Oamenii vor înțelege valoarea prețiosului mărgăritar și, împreună 
cu apostolul Pavel, vor spune: „Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, 
le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos . Ba încă, și acum privesc 
toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii 
lui Hristos Isus, Domnul meu .” (Filipeni 3:7-8) .
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The Net
The kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, 

and gathered of every kind; which, when it was full, they drew to shore, 
and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away . 
So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever 
the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of 
fire: there shall be wailing and gnashing of teeth .” 

The casting of the net is the preaching of the gospel . This gathers 
both good and evil into the church . When the mission of the gospel is 
completed, the judgment will accomplish the work of separation . Christ 
saw how the existence of false brethren in the church would cause the way 
of truth to be evil spoken of . The world would revile the gospel because of 
the inconsistent lives of false professors . Even Christians would be caused 
to stumble as they saw that many who bore Christ’s name were not con-
trolled by His Spirit . Because these sinners were in the church, men would 
be in danger of thinking that God excused their sins . Therefore Christ 
lifts the veil from the future and bids all to behold that it is character, not 
position, which decides man’s destiny . 

Both the parable of the tares and that of the net plainly teach that the-
re is no time when all the wicked will turn to God . The wheat and the tares 
grow together until the harvest . The good and the bad fish are together 
drawn ashore for a final separation . 

Again, these parables teach that there is to be no probation after the 
judgment . When the work of the gospel is completed, there immediately 
follows the separation between the good and the evil, and the destiny of 
each class is forever fixed . 

God does not desire the destruction of any . „As I live, saith the Lord 
God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked 
turn from his way and live . Turn ye, turn ye from your evil ways; for why 
will ye die?” Eze . 33:11 . Throughout the period of probationary time His 
Spirit is entreating men to accept the gift of life . It is only those who reject 
His pleading that will be left to perish . God has declared that sin must be 
destroyed as an evil ruinous to the universe . Those who cling to sin will 
perish in its destruction . 
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Năvodul *
„Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care 

prinde tot felul de pești . După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg 
în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău . Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, 
îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni, și-i vor arunca 
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților .” (Matei 13:47-50) .

Aruncarea năvodului reprezintă predicarea Evangheliei . Prin aceasta 
se strâng în biserică și buni și răi . Când misiunea Evangheliei se va încheia, 
judecata va realiza lucrarea de separare . Hristos a văzut că existența fraților 
mincinoși în biserică va face ca adevărul să fie vorbit de rău . Lumea va de-
făima Evanghelia din cauza vieților nesfinte ale pretinșilor creștini . Chiar și 
pentru creștini va fi o pricină de poticnire când văd că mulți, dintre cei ce 
poartă numele Domnului Hristos, nu sunt conduși de Duhul Sfânt . Datorită 
faptului că în Biserică se află astfel de păcătoși, mulți vor fi în primejdia de a 
gândi că Dumnezeu le scuză păcatele .

De aceea, Hristos ridică vălul care acoperă viitorul și îi îndeamnă pe toți 
să înțeleagă că, nu poziția, ci caracterul este cel care decide destinul omului .

Atât pilda neghinei cât și cea a năvodului învață în mod clar că nu există 
niciun moment în care toți cei răi se vor întoarce la Dumnezeu . Grâul și ne-
ghina cresc împreună până la seceriș . Peștele cel bun și peștele rău sunt aduși 
la mal împreună pentru o separare finală .

Din nou, repet, aceste pilde învață că nu va exista niciun timp de probă 
după judecată . Când lucrarea Evangheliei este finalizată, urmează imediat sepa-
rarea dintre bine și rău, iar destinul fiecărei clase este hotărât pentru totdeauna .

Dumnezeu nu dorește distrugerea nimănui . „Pe viața Mea, zice Dum-
nezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să 
trăiască . Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea . Pentru ce vreți 
să muriți voi, casa lui Israel?” (Ezechiel 33:11) . În toată perioada timpului de 
probă, Duhul Sfânt îndeamnă pe oameni să primească darul vieții . Doar cei 
care resping rugămințile Sale vor fi lăsați să piară . Dumnezeu a declarat că 
păcatul trebuie să fie distrus ca un rău dezastruos pentru întregul Univers . Cei 
care se agață de păcat vor pieri la distrugerea lui .

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:47-50
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Things New and Old
While Christ was teaching the people, He was also educating His dis-

ciples for their future work . In all His instruction there were lessons for 
them . After giving the parable of the net, He asked them, „Have ye under-
stood all these things?” They said unto Him, „Yea, Lord .” Then in another 
parable He set before them their responsibility in regard to the truths they 
had received . „Therefore,” He said, „every scribe which is instructed unto 
the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which 
bringeth forth out of his treasure things new and old .” 

The treasure gained by the householder he does not hoard . He brings 
it forth to communicate to others . And by use the treasure increases . The 
householder has precious things both new and old . So Christ teaches that 
the truth committed to His disciples is to be communicated to the world . 
And as the knowledge of truth is imparted, it will increase . 

All who receive the gospel message into the heart will long to pro-
claim it . The heaven-born love of Christ must find expression . Those who 
have put on Christ will relate their experience, tracing step by step the lea-
dings of the Holy Spirit--their hungering and thirsting for the knowledge 
of God and of Jesus Christ whom He has sent, the results of their sear-
ching of the Scriptures, their prayers, their soul agony, and the words of 
Christ to them, „Thy sins be forgiven thee .” It is unnatural for any to keep 
these things secret, and those who are filled with the love of Christ will not 
do so . In proportion as the Lord has made them the depositaries of sacred 
truth will be their desire that others shall receive the same blessing . And 
as they make known the rich treasures of God’s grace, more and still more 
of the grace of Christ will be imparted to them . They will have the heart 
of a little child in its simplicity and unreserved obedience . Their souls will 
pant after holiness, and more and more of the treasures of truth and grace 
will be revealed to them to be given to the world . 

The great storehouse of truth is the word of God-- the written word, 
the book of nature, and the book of experience in God’s dealing with hu-
man life . Here are the treasures from which Christ’s workers are to draw . 
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„Lucruri noi și vechi” *
În timp ce Hristos îi învăța pe oameni, El, de asemenea, Își educa uce-

nicii pentru activitatea lor viitoare . În toate învățăturile Lui se găseau lecții 
pentru ei . După ce a relatat parabola năvodului, El i-a întrebat: „Ați înțeles 
voi toate aceste lucruri?” Și ei I-au răspuns: „Da, Doamne .” Apoi într-o altă 
parabolă, El le-a prezentat responsabilitatea ce o au față de adevărurile pe care 
le-au primit . „De aceea,” le-a zis El, „orice cărturar, care a învățat ce trebuie 
despre Împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din viste-
ria lui lucruri noi și lucruri vechi .” (Matei 13:51, 52) .

Comoara dobândită nu este ascunsă de gospodar . El o ia și o transmite 
și altora . Și, prin utilizare, comoara crește . Gospodarul are lucruri prețioase, 
atât vechi cât și noi . La fel, Hristos ne învață că adevărul încredințat ucenicilor 
Lui trebuie să fie transmis lumii . Și, pe măsură ce cunoașterea adevărului este 
împrăștiată, aceasta va crește .

Toți cei care primesc mesajul Evangheliei în inimă vor dori din tot su-
fletul să-l ducă mai departe . Dragostea cerească a lui Hristos trebuie să-și gă-
sească modul de manifestare . Cei care s-au îmbrăcat cu Hristos își vor face 
de cunoscut experiența, arătând pas cu pas călăuzirea Duhului Sfânt – prin 
foamea și setea lor după cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos pe 
care L-a trimis El, prin ceea ce au învățat din cercetarea Scripturilor, prin ru-
găciunile lor, prin agonia sufletului lor și cuvintele spuse de Hristos către ei: 
„Păcatele îți sunt iertate .” Este nefiresc ca o persoană să ascundă aceste lucruri, 
iar cei care sunt umpluți de dragostea lui Hristos nu vor face aceasta . În mă-
sura în care Domnul i-a făcut depozitarii adevărului sacru, vor dori ca și alții 
să primească aceeași binecuvântare . Și, pe măsură ce fac cunoscute comorile 
bogate ale harului lui Dumnezeu, li se va da tot mai mult și mai mult din ha-
rul lui Hristos . Ei vor avea inima unui copil în simplitatea și ascultarea ei fără 
rezerve . Sufletele lor vor tânji după sfințenie – tot mai multe și mai multe din 
comorile adevărului și harului le vor fi dezvăluite pentru a fi date lumii .

Cuvântul lui Dumnezeu este marele tezaur al adevărului; el cuprinde 
cuvântul scris, cartea naturii și cartea experiențelor legate de modul în care 
Dumnezeu intervine în viața omului . Acestea sunt comorile de care trebuie 

* Acest capitol se bazează pe Matei 13:51, 52
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In the search after truth they are to depend upon God, not upon hu-
man intelligences, the great men whose wisdom is foolishness with God . 
Through His own appointed channels the Lord will impart a knowledge 
of Himself to every seeker . 

If the follower of Christ will believe His word and practice it, there 
is no science in the natural world that he will not be able to grasp and 
appreciate . There is nothing but that will furnish him means for imparting 
the truth to others . Natural science is a treasure house of knowledge from 
which every student in the school of Christ may draw . As we contemplate 
the beauty of nature, as we study its lessons in the cultivation of the soil, in 
the growth of the trees, in all the wonders of earth and sea and sky, there 
will come to us a new perception of truth . And the mysteries connected 
with God’s dealings with men, the depths of His wisdom and judgment 
as seen in human life--these are found to be a storehouse rich in treasure . 

But it is in the written word that a knowledge of God is most clearly 
revealed to fallen man . This is the treasure house of the unsearchable ri-
ches of Christ .  

The word of God includes the Scriptures of the Old Testament as well 
as of the New . One is not complete without the other . Christ declared that 
the truths of the Old Testament are as valuable as those of the New . Christ 
was as much man’s Redeemer in the beginning of the world as He is today . 
Before He clothed His divinity with humanity and came to our world, the 
gospel message was given by Adam, Seth, Enoch, Methuselah, and Noah . 
Abraham in Canaan and Lot in Sodom bore the message, and from ge-
neration to generation faithful messengers proclaimed the Coming One . 
The rites of the Jewish economy were instituted by Christ Himself . He was 
the foundation of their system of sacrificial offerings, the great antitype 
of all their religious service . The blood shed as the sacrifices were offered 
pointed to the sacrifice of the Lamb of God . All the typical offerings were 
fulfilled in Him . 

Christ as manifested to the patriarchs, as symbolized in the sacrificial 
service, as portrayed in the law, and as revealed by the prophets, is the 
riches of the Old Testament . Christ in His life, His death, and His resur-
rection, Christ as He is manifested by the Holy Spirit, is the treasure of the 
New Testament . Our Saviour, the outshining of the Father’s glory, is both 
the Old and the New . 

Of Christ’s life and death and intercession, which prophets had 
foretold, the apostles were to go forth as witnesses . Christ in His hu-

126

127



Parabolele Domnului Hristos 127

să se folosească lucrătorii lui Hristos . În căutarea adevărului ei trebuie să se 
bazeze pe Dumnezeu, nu pe mințile luminate ale omenirii, pe marii oameni a 
căror înțelepciune este nebunie înaintea lui Dumnezeu . Doar prin mijloacele 
alese de El va transmite cunoștința despre Sine oricărui cercetător .

În cazul în care urmașul lui Hristos va crede Cuvântul Său și-l va pune în 
practică, nu va exista nicio știință în lumea naturală pe care el să nu fie capa-
bil s-o înțeleagă și s-o aprecieze . Tot ceea ce există va fi folosit de el pentru a 
transmite și altora adevărul . Științele naturii sunt un tezaur al cunoașterii, din 
care fiecare elev în școala lui Hristos poate scoate multe învățături . În timp ce 
contemplăm frumusețea naturii, în timp ce studiem lecțiile ei referitoare la cul-
tivarea solului, la creșterea copacilor, la toate minunile de pe pământ, mare și 
cer, vom dobândi o nouă percepție a adevărului . Iar misterele legate de relațiile 
lui Dumnezeu cu oamenii, adâncurile înțelepciunii și judecății Sale așa cum se 
văd în viața oamenilor – toate acestea se dovedesc a fi un tezaur plin de bogății .

 Însă, cunoașterea de Dumnezeu este descoperită omului în modul cel 
mai clar în cuvântul scris . Acesta este tezaurul bogățiilor nepătrunse ale lui 
Hristos .

Cuvântul lui Dumnezeu include Scripturile Vechiului Testament, pre-
cum și pe cele ale Noului Testament . Unul nu este complet fără celălalt . Dom-
nul Hristos a declarat că adevărurile Vechiului Testament sunt la fel de valo-
roase ca și cele ale Noului Testament . Hristos a fost Răscumpărătorul omului 
la început în aceeași măsură în care este și astăzi . Înainte ca El să fi ascuns 
divinitatea Sa sub haina umanității ca să vină în lumea noastră, mesajul Evan-
gheliei a fost dat de Adam, Set, Enoh, Metusala și Noe . Avraam în Canaan și 
Lot în Sodoma au purtat această solie și, de la generație la generație, mesageri 
credincioși L-au vestit pe Cel ce avea să vină . Ritualurile tradiției evreiești au 
fost instituite de Hristos Însuși . El a fost fondatorul sistemului lor de jertfe, 
marele Antitip al tuturor slujbelor lor religioase . Sângele vărsat la aducerea 
jertfelor indica la sacrificiul Mielului lui Dumnezeu . Toate jertfele tipice și-au 
găsit împlinirea în El .

Hristos, așa cum a fost prezentat patriarhilor, așa cum este simbolizat 
în serviciul jertfelor, așa cum este prezentat în lege și așa cum este descoperit 
de către profeți, este comoara Vechiului Testament . Hristos descoperit prin 
viața Sa, prin moartea și învierea Sa; Hristos, descoperit prin Duhul Sfânt, este 
comoara Noului Testament . Mântuitorul nostru, strălucirea slavei Tatălui, re-
prezintă atât Vechiul cât și Noul Testament .

Ceea ce preziseseră profeții despre viața, moartea și lucrarea de mijlocire 
a lui Hristos, urma să fie transmis mai departe de către apostoli în calitate 
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miliation, in His purity and holiness, in His matchless love, was to be 
their theme . And in order to preach the gospel in its fullness, they must 
present the Saviour not only as revealed in His life and teachings, but as 
foretold by the prophets of the Old Testament and as symbolized by the 
sacrificial service . 

Christ in His teaching presented old truths of which He Himself 
was the originator, truths which He had spoken through patriarchs and 
prophets; but He now shed upon them a new light . How different appea-
red their meaning! A flood of light and spirituality was brought in by His 
explanation . And He promised that the Holy Spirit should enlighten the 
disciples, that the word of God should be ever unfolding to them . They 
would be able to present its truths in new beauty . 

Ever since the first promise of redemption was spoken in Eden, the 
life, the character, and the mediatorial work of Christ have been the study 
of human minds . Yet every mind through whom the Holy Spirit has wor-
ked has presented these themes in a light that is fresh and new . The truths 
of redemption are capable of constant development and expansion . Thou-
gh old, they are ever new, constantly revealing to the seeker for truth a 
greater glory and a mightier power . 

In every age there is a new development of truth, a message of God 
to the people of that generation . The old truths are all essential; new truth 
is not independent of the old, but an unfolding of it . It is only as the old 
truths are understood that we can comprehend the new . When Christ de-
sired to open to His disciples the truth of His resurrection, He began „at 
Moses and all the prophets” and „expounded unto them in all the scrip-
tures the things concerning Himself .” Luke 24:27 . But it is the light which 
shines in the fresh unfolding of truth that glorifies the old . He who rejects 
or neglects the new does not really possess the old . For him it loses its vital 
power and becomes but a lifeless form . 

There are those who profess to believe and to teach the truths of the 
Old Testament, while they reject the New . But in refusing to receive the 
teachings of Christ, they show that they do not believe that which patriar-
chs and prophets have spoken . „Had ye believed Moses,” Christ said, „ye 
would have believed Me; for he wrote of Me .” John 5:46 . Hence there is no 
real power in their teaching of even the Old Testament . 

Many who claim to believe and to teach the gospel are in a similar 
error . They set aside the Old Testament Scriptures, of which Christ decla-
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de martori . Hristos în umilința, în puritatea și sfințenia Sa, în dragostea Lui 
fără seamăn urma să fie subiectul prezentărilor lor . Și cu scopul de a predica 
Evanghelia în plinătatea ei, aceștia trebuia să-L prezinte pe Mântuitorul nu 
numai cum era revelat în viața și învățăturile Lui, ci și cum fusese prezis de 
către profeții Vechiului Testament și fusese simbolizat prin serviciul jertfelor .

În învățătura Sa, Hristos a prezentat adevăruri vechi care își aveau origi-
nea chiar în El, adevărurile pe care El le spusese prin patriarhi și profeți, dar 
asupra cărora a revărsat acum o lumină nouă . Cât de diferit părea sensul lor! 
Un potop de lumină și spiritualitate a fost adus prin explicațiile făcute de El . 
Mai mult, El a promis că Duhul Sfânt îi va lumina pe ucenici și Cuvântul lui 
Dumnezeu li se va descoperi permanent . Iar ei vor putea să prezinte adevăru-
rile Sale într-o nouă frumusețe .

Încă de la prima făgăduință a răscumpărării rostită în Eden, viața, carac-
terul și lucrarea de mijlocire a lui Hristos au fost studiul minții omenești . Cu 
toate acestea, fiecare minte prin care a lucrat Duhul Sfânt a prezentat aceste 
teme într-o lumină actuală și nouă . Adevărurile referitoare la răscumpărare 
cu capacitatea de a se dezvolta și extinde continuu . Deși vechi, ele sunt mereu 
noi, dezvăluind în mod constant căutătorului după adevăr o mare slavă și o 
putere și mai mare .

În fiecare perioadă de timp există o nouă dezvoltare a adevărului, un 
mesaj al lui Dumnezeu pentru oamenii din acea generație . Vechile adevăruri 
sunt esențiale, noul adevăr nu este independent de cel vechi, ci este o dez-
văluire a acestuia . Noile adevăruri le putem înțelege doar în măsura în care 
înțelegem vechile adevăruri . Când Hristos a dorit să prezinte ucenicilor Săi 
adevărul cu privire la învierea Sa, El a început „de la Moise și de la toți proro-
cii” și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El .” (Luca 24:27) . Dar 
lumina care strălucește din proaspăta desfășurare a adevărului, este aceea care 
glorifică vechile adevăruri . Cel care le respinge sau neglijează pe cele noi, de 
fapt nu le cunoaște nici pe cele vechi . Pentru el, acestea își pierd puterea vitală 
și devin doar o formă lipsită de viață .

Există persoane care pretind a crede și a învăța adevărurile Vechiului 
Testament, în timp ce le resping pe cele din Noul Testament . Dar, prin refuzul 
de a primi învățăturile lui Hristos, ei arată că nu cred în lucrurile despre care 
au vorbit patriarhii și profeții . „Căci, dacă ați crede în Moise, M-ați crede și pe 
Mine, pentru că el a scris despre Mine .” (Ioan 5:46) . De aceea, nu este nicio 
putere în învățătura lor nici cu privire la Vechiul Testament . 

Mulți dintre cei care pretind a crede și a învăța pe alții Evanghelia greșesc 
la fel . Ei au dat deoparte Scripturile Vechiului Testament, despre care Hristos 
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red, „They are they which testify of Me .” John 5:39 . In rejecting the Old, 
they virtually reject the New; for both are parts of an inseparable whole . 
No man can rightly present the law of God without the gospel, or the 
gospel without the law . The law is the gospel embodied, and the gospel is 
the law unfolded . The law is the root, the gospel is the fragrant blossom 
and fruit which it bears . 

The Old Testament sheds light upon the New, and the New upon the 
Old . Each is a revelation of the glory of God in Christ . Both present truths 
that will continually reveal new depths of meaning to the earnest seeker . 

Truth in Christ and through Christ is measureless . The student of 
Scripture looks, as it were, into a fountain that deepens and broadens as 
he gazes into its depths . Not in this life shall we comprehend the mystery 
of God’s love in giving His Son to be the propitiation for our sins . The 
work of our Redeemer on this earth is and ever will be a subject that 
will put to the stretch our highest imagination . Man may tax every men-
tal power in the endeavor to fathom this mystery, but his mind will be-
come faint and weary . The most diligent searcher will see before him a 
boundless, shoreless sea . 

The truth as it is in Jesus can be experienced, but never explained . 
Its height and breadth and depth pass our knowledge . We may task our 
imagination to the utmost, and then we shall see only dimly the outlines 
of a love that is unexplainable, that is as high as heaven, but that stooped 
to the earth to stamp the image of God on all mankind . 

Yet it is possible for us to see all that we can bear of the divine com-
passion . This is unfolded to the humble, contrite soul . We shall under-
stand God’s compassion just in proportion as we appreciate His sacrifice 
for us . As we search the word of God in humility of heart, the grand theme 
of redemption will open to our research . It will increase in brightness as 
we behold it, and as we aspire to grasp it, its height and depth will ever 
increase . 

Our life is to be bound up with the life of Christ; we are to draw con-
stantly from Him, partaking of Him, the living Bread that came down from 
heaven, drawing from a fountain ever fresh, ever giving forth its abundant 
treasures . If we keep the Lord ever before us, allowing our hearts to go out 
in thanksgiving and praise to Him, we shall have a continual freshness in 
our religious life . Our prayers will take the form of a conversation with 
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a spus: „Tocmai ele mărturisesc despre Mine .” (Ioan 5:39) . Respingând Ve-
chiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru că amândouă sunt 
părți inseparabile ale unui întreg . Nimeni nu poate prezenta corect Legea lui 
Dumnezeu fără prezentarea Evangheliei sau Evanghelia fără Lege . Legea este 
Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este Legea descifrată . Legea este rădăci-
na, Evanghelia este floarea plăcut mirositoare și rodul pe care-l aduce . 

Vechiul Testament aruncă lumină asupra Noului Testament, iar cel Nou 
asupra celui Vechi . Și unul și celălalt sunt o revelație a slavei lui Dumnezeu în 
Hristos . Ambele prezintă adevăruri care vor dezvălui continuu noi profun-
zimi de sens cercetătorului serios .

Adevărul în Hristos și prin Hristos este nemăsurat . Studentul Scripturii 
se aseamănă cu o persoană care privește într-o fântână care se adâncește și 
lărgește pe măsură ce el se uită în adâncurile ei . Nu vom înțelege în această 
viață, misterul iubirii lui Dumnezeu în faptul că a dat pe Fiul Său ca jertfă 
de ispășire pentru păcatele noastre . Lucrarea Mântuitorului nostru pe acest 
pământ este și va fi întotdeauna un subiect care va pune la lucru imaginația 
noastră . Poate că omul va folosi toate puterile mentale în efortul de a înțelege 
acest mister, dar mintea lui va deveni slăbită și obosită . Cel mai sârguincios 
cercetător va vedea înaintea lui o mare imensă, ale cărei țărmuri nu se văd .

Adevărul așa cum este el în Isus poate fi experimentat, dar niciodată ex-
plicat . Înălțimea, lățimea și adâncimea sa depășesc cunoștințele noastre . Am 
putea solicita imaginația noastră la maximum, dar nu vom vedea decât slabul 
contur al unei iubiri care nu poate fi explicată, care este la fel de înaltă precum 
cerul, dar care se aplecă la pământ pentru a pune pecetea chipul lui Dumne-
zeu asupra întregii omeniri .

Totuși, putem înțelege mila divină, atât cât poate suporta mintea noas-
tră . Acest lucru îi este prezentat sufletului umil, plin de căință . Vom înțelege 
compasiunea lui Dumnezeu doar în măsura în care apreciem jertfa Sa pentru 
noi . Pe măsură ce studiem cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă smerită, marea 
temă a răscumpărării se va deschide cercetării noastre . Aceasta va crește în 
strălucire pe măsură ce o vom contempla; la fel cum va crește în înălțime și 
adâncime, pe măsură ce dorim să ne-o însușim .

Viața noastră trebuie să fie legată de viața lui Hristos; noi trebuie să pri-
mim în mod constant de la El, să ne împărtășim din El, Pâinea vieții, care 
S-a coborât din cer, adăpându-se dintr-o fântână mereu proaspătă, care me-
reu dă mai departe comorile Sale abundente . Dacă Îl păstrăm pe Domnul 
permanent înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să-I înalțe mulțumire 
și laudă, vom avea o prospețime continuă în viața noastră religioasă . Rugă-
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God as we would talk with a friend . He will speak His mysteries to us per-
sonally . Often there will come to us a sweet joyful sense of the presence of 
Jesus . Often our hearts will burn within us as He draws nigh to commune 
with us as He did with Enoch . When this is in truth the experience of the 
Christian, there is seen in his life a simplicity, a humility, meekness, and 
lowliness of heart, that show to all with whom he associates that he has 
been with Jesus and learned of Him . 

In those who possess it, the religion of Christ will reveal itself as a 
vitalizing, pervading principle, a living, working, spiritual energy . There 
will be manifest the freshness and power and joyousness of perpetual yo-
uth . The heart that receives the word of God is not as a pool that evapora-
tes, not like a broken cistern that loses its treasure . It is like the mountain 
stream fed by unfailing springs, whose cool, sparkling waters leap from 
rock to rock, refreshing the weary, the thirsty, the heavy laden .

This experience gives every teacher of truth the very qualifications 
that will make him a representative of Christ . The spirit of Christ’s tea-
ching will give a force and directness to his communications and to his 
prayers . His witness to Christ will not be a narrow, lifeless testimony . The 
minister will not preach over and over the same set discourses . His mind 
will be open to the constant illumination of the Holy Spirit . 

Christ said, „Whoso eateth My flesh, and drinketh My blood, hath 
eternal life .  .  .  . As the living Father hath sent Me, and I live by the Father; 
so he that eateth Me, even he shall live by Me .  .  .  . It is the Spirit that 
quickeneth;  .  .  . the words that I speak unto you, they are spirit, and they 
are life .” John 6:54-63 . 

When we eat Christ’s flesh and drink His blood, the element of eter-
nal life will be found in the ministry . There will not be a fund of stale, 
oft-repeated ideas . The tame, dull sermonizing will cease . The old truths 
will be presented, but they will be seen in a new light . There will be a new 
perception of truth, a clearness and a power that all will discern . Those 
who have the privilege of sitting under such a ministry will, if susceptible 
to the Holy Spirit’s influence, feel the energizing power of a new life . The 
fire of God’s love will be kindled within them . Their perceptive faculties 
will be quickened to discern the beauty and majesty of truth . 

The faithful householder represents what every teacher of the chil-
dren and youth should be . If he makes the word of God his treasure, he 
will continually bring forth new beauty and new truth . When the teacher 
will rely upon God in prayer, the Spirit of Christ will come upon him, 
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ciunile noastre vor lua forma unei conversații cu Dumnezeu, vorbindu-I așa 
cum vorbim cu un prieten . El ne va dezvălui în mod personal tainele Sale . De 
multe ori va veni peste noi un sentiment de bucurie dulce al prezenței lui Isus . 
Adesea, inimile noastre vor arde în noi când El Se va apropia să comunice 
cu noi, așa cum a făcut cu Enoh . Când aceasta va fi într-adevăr experiența 
creștinului, în viața lui se va vedea o simplitate, o smerenie, blândețe și umilire 
a inimii, care va dovedi tuturor celor cu care va veni în contact că el a fost cu 
Isus și a învățat de la El .

În cei care o posedă, religia lui Hristos se va descoperi ca un principiu 
pătrunzător, dătător de viață, o energie spirituală vie și lucrătoare . Se va da pe 
față prospețimea, puterea și veselia tinereții eterne . Inima care primește Cu-
vântul lui Dumnezeu nu este asemenea unui bazin cu apă care se evaporă, nu 
este ca o fântână crăpată care își pierde comoara . Ci este asemenea unui pârâu 
de munte alimentat de izvoare ce nu seacă, ale căror ape reci și înspumate sal-
tă din stâncă în stâncă, aducând reînvigorare celui obosit, însetat și împovărat .

Această experiență îi dă fiecărui învățător al adevărului chiar acele calități 
ca-l fac potrivit pentru a fi un reprezentant al lui Hristos . Spiritul învățăturii 
lui Hristos va da forță și sinceritate spuselor și rugăciunilor sale . Mărturia lui 
pentru Hristos nu va fi o mărturie îngustă, lipsită de viață . Predicatorul nu va 
prezenta continuu aceleași predici . Mintea lui va fi deschisă pentru ilumina-
rea permanentă a Duhului Sfânt .

Hristos a spus: „Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, are viață 
veșnică . . . după cum Tatăl, care este viu, M-a trimis și Eu trăiesc prin Tatăl, tot 
așa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine . . . Duhul este Acela care 
dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt 
Duh și viață .” (Ioan 6:54-63) . 

Când mâncăm trupul lui Hristos și bem sângele Său, în lucrarea noastră 
se va regăsi principiul vieții veșnice . Nu vom continua să repetăm aceleași idei 
vechi . Predicile monotone și plictisitoate vor înceta . Vechile adevăruri vor fi 
într-adevăr prezentate, dar într-o lumină nouă . Va exista o nouă percepție 
a adevărului, o claritate și o putere de care toți își vor da seama . Cei care au 
privilegiul de a avea un astfel de predicator, dacă sunt sensibili la influența 
Duhului Sfânt, vor simți puterea dătătoare de energie a unei vieți noi . Focul 
iubirii lui Dumnezeu se va aprinde în ei . Capacitățile lor de percepție vor fi 
aduse la viață pentru a discerne frumusețea și măreția adevărului .

Gospodarul cel credincios este o reprezentare a ceea ce ar trebui să 
fie fiecare profesor pentru copii și tineri . Dacă face din Cuvântul lui Dum-
nezeu comoara lui, el va scoate mereu noi frumuseți și adevăruri . Când 
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and God will work through him by the Holy Spirit upon the minds of 
others . The Spirit fills the mind and heart with sweet hope and courage 
and Bible imagery, and all this will be communicated to the youth under 
his instruction . 

The springs of heavenly peace and joy, unsealed in the soul of the tea-
cher by the words of Inspiration, will become a mighty river of influence 
to bless all who connect with him . The Bible will not become a tiresome 
book to the student . Under a wise instructor the word will become more 
and more desirable . It will be as the bread of life, and will never grow old . 
Its freshness and beauty will attract and charm the children and youth . It 
is like the sun shining upon the earth, perpetually imparting brightness 
and warmth, yet never exhausted . 

God’s holy, educating Spirit is in His word . A light, a new and precio-
us light, shines forth from every page . Truth is there revealed, and words 
and sentences are made bright and appropriate for the occasion, as the 
voice of God speaking to the soul . 

The Holy Spirit loves to address the youth, and to discover to them the 
treasures and beauties of God’s word . The promises spoken by the great Tea-
cher will captivate the senses and animate the soul with spiritual power that is 
divine . There will grow in the fruitful mind a familiarity with divine things that 
will be as a barricade against temptation . 

The words of truth will grow in importance, and assume a breadth 
and fullness of meaning of which we have never dreamed . The beauty and 
riches of the word have a transforming influence on mind and character . 
The light of heavenly love will fall upon the heart as an inspiration . 

The appreciation of the Bible grows with its study . Whichever way 
the student may turn, he will find displayed the infinite wisdom and love 
of God . 

The significance of the Jewish economy is not yet fully comprehen-
ded . Truths vast and profound are shadowed forth in its rites and symbols . 
The gospel is the key that unlocks its mysteries . Through a knowledge of 
the plan of redemption, its truths are opened to the understanding . Far 
more than we do, it is our privilege to understand these wonderful the-
mes . We are to comprehend the deep things of God . Angels desire to look 
into the truths that are revealed to the people who with contrite hearts are 
searching the word of God, and praying for greater lengths and breadths 
and depths and heights of the knowledge which He alone can give . 
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învățătorul se va sprijini pe Dumnezeu în rugăciune, Duhul lui Hristos va 
veni peste el, iar Dumnezeu va lucra prin el prin Duhul Sfânt influențând 
mințile altora . Duhul Sfânt umple mintea și inima cu speranță dulce, curaj 
și imagini din Biblie – și toate acestea vor fi transmise tinerilor aflați sub 
îndrumarea sa .

Izvoarele de pace și bucurie cerească, lăsate să se reverse în sufle-
tul învățătorului prin cuvintele inspirației, vor deveni un râu puternic cu o 
influență binecuvântată pentru toți cei cu care intră în legătură . Biblia nu 
va deveni o carte obositoare pentru elev . Un instructor înțelept va trezi în el 
dorința tot mai pregnantă după cuvânt . Acesta va fi ca pâinea vieții, niciodată 
nu se va învechi . Prospețimea și frumusețea sa îi va atrage și fermeca pe copii 
și tineri . El este asemenea soarelui care strălucește pe pământ, conferind lu-
mină și căldură mereu, dar neepuizându-se niciodată .

Duhul Sfânt, educatorul lui Dumnezeu este în Cuvântul Său . O lumină, 
o lumină nouă și prețioasă, strălucește de pe fiecare pagină . Acolo este dezvă-
luit adevărul, cuvintele și propozițiile capătă lumină și sunt adaptate fiecărei 
ocazii, asemenea glasului lui Dumnezeu care vorbește sufletului .

Duhului Sfânt are plăcerea să se adreseze tinerilor pentru a le descoperi 
comorile și frumusețile Cuvântului lui Dumnezeu . Făgăduințele rostite de 
Marele Învățător vor captiva simțurile și vor însufleți sufletul cu putere spiri-
tuală de origine divină . În minte va rodi o familiaritate cu lucrurile divine care 
va fi ca o baricadă ridicată împotriva ispitei .

Cuvintele adevărului vor crește în importanță și vor dobândi o adâncime 
și profunzime de sens la care nici nu am visat . Frumusețea și bogăția Cu-
vântului au o influență transformatoare asupra minții și caracterului . Lumina 
iubirii cerești va cădea asupra inimii, ca inspirație .

Aprecierea Bibliei crește proporțional cu studiul ei . Indiferent spre ce 
subiect se îndreaptă, elevul va găsi dovezile înțelepciunii și dragostei infinite 
ale lui Dumnezeu .

Importanța sistemului iudaic nu este încă pe deplin înțeleasă . Adevăruri 
mari și profunde se găsesc ascunse în ritualuri și simboluri . Evanghelia este 
cheia care deschide misterele sale . Printr-o cunoaștere a planului de mântuire, 
adevărurile sale sunt deschise pentru a fi înțelese . Mult mai mult decât o fa-
cem, este privilegiul nostru să înțelegem aceste teme minunate . Noi trebuie să 
înțelegem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu . Îngerii doresc să studieze ade-
vărurile care sunt descoperite poporului care, cu inimi smerite, caută Cuvân-
tul lui Dumnezeu și care se roagă să primească o lungime, lățime, adâncime și 
înălțime ale acestei cunoștințe pe care numai El le poate da .

132

133



 Christ’s Object Lessons 136

As we near the close of this world’s history, the prophecies relating 
to the last days especially demand our study . The last book of the New 
Testament scriptures is full of truth that we need to understand . Satan 
has blinded the minds of many, so that they have been glad of any excuse 
for not making the Revelation their study . But Christ through His servant 
John has here declared what shall be in the last days, and He says, „Blessed 
is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep 
those things which are written therein .” Rev . 1:3 . 

„This is life eternal,” Christ said, „that they might know Thee the only 
true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent .” John 17:3 . Why is it 
that we do not realize the value of this knowledge? Why are not these 
glorious truths glowing in our hearts, trembling upon our lips, and per-
vading our whole being? 

In giving us His word, God has put us in possession of every truth 
essential for our salvation . Thousands have drawn water from these wells of 
life, yet there is no diminishing of the supply . Thousands have set the Lord 
before them, and by beholding have been changed into the same image . 
Their spirit burns within them as they speak of His character, telling what 
Christ is to them, and what they are to Christ . But these searchers have not 
exhausted these grand and holy themes . Thousands more may engage in the 
work of searching out the mysteries of salvation . As the life of Christ and the 
character of His mission are dwelt upon, rays of light will shine forth more 
distinctly at every attempt to discover truth . Each fresh search will reveal 
something more deeply interesting than has yet been unfolded . The subject 
is inexhaustible . The study of the incarnation of Christ, His atoning sacrifice 
and mediatorial work, will employ the mind of the diligent student as long 
as time shall last; and looking to heaven with its unnumbered years he will 
exclaim, „Great is the mystery of godliness .” 

In eternity we shall learn that which, had we received the enlighten-
ment it was possible to obtain here, would have opened our understan-
ding . The themes of redemption will employ the hearts and minds and 
tongues of the redeemed through the everlasting ages . They will under-
stand the truths which Christ longed to open to His disciples, but which 
they did not have faith to grasp . Forever and forever new views of the 
perfection and glory of Christ will appear . Through endless ages will the 
faithful Householder bring forth from His treasure things new and old . 
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Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi, profețiile 
cu privire la zilele din urmă solicită studiul nostru special . Ultima carte a 
Scripturilor Noului Testament este plină de adevărul pe care trebuie să-l 
înțelegem . Satan a orbit mintea multora, așa încât ei sunt gata să găsească 
orice scuză pentru a nu studia Apocalipsa . Dar Hristos, prin ucenicul său 
Ioan, a spus ce se va întâmpla în zilele de pe urmă; El afirmă: „Ferice de 
cine citește, și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii, și păzesc lucrurile 
scrise în ea .” (Apocalipsa 1:3) .

„Și viața veșnică este aceasta,” a spus Domnul Hristos, „să Te cunoas-
că pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai tri-
mis Tu .” (Ioan 17:3) . Atunci, de ce nu ajungem să înțelegem valoarea acestei 
cunoașteri? De ce nu strălucesc aceste adevăruri glorioase în inimile noastre, 
tremurând pe buzele noastre, și pătrunzând întreaga noastră ființă?

Oferindu-ne Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a pus în posesia întregu-
lui adevăr esențial pentru mântuirea noastră . Mii de oameni s-au adăpat 
din aceste izvoare de viață și, totuși, ele nu scad deloc . Mii de oameni și-au 
ațintit privirea la Domnul și, prin contemplare, au fost transformați după 
chipul Său . Ei sunt plini de entuziasm când vorbesc despre caracterul Său, 
spunând ce reprezintă Hristos pentru ei și ce sunt ei pentru Hristos . Însă 
acești căutători nu au epuizat aceste teme mărețe și sfinte . Mii de alte per-
soane se mai pot implica în activitatea de cercetare a tainelor mântuirii . 
Pe măsură ce viața lui Hristos și caracterul misiunii Sale sunt studiate cu 
ardoare, raze de lumină vor străluci mai clar la fiecare încercare de a des-
coperi adevărul . Fiecare căutare nouă va dezvălui ceva mult mai interesant 
decât cele descoperite anterior . Subiectul este inepuizabil . Studiul întrupării 
lui Hristos, jertfa Sa ispășitoare și lucrarea de mijlocire, vor fi îndeletnicirea 
minții cercetătorului sârguincios, până la sfârșitul timpului și, privind spre 
cerul cel veșnic, el va exclama: „Mare este taina evlaviei .”

În veșnicie vom învăța ceea ce ar fi fost deschis înțelegerii noastre aici, 
dacă am fi primit iluminarea pusă la dispoziția noastră . Subiectele legate de 
răscumpărare vor ocupa inimile, mințile și limbile celor răscumpărați de-a 
lungul veacurilor veșnice . Ei vor înțelege adevărurile pe care Hristos do-
rea nespus să le prezinte ucenicilor Săi, dar pe care ei nu au avut suficientă 
credință ca să le înțeleagă . Vor apărea permanent noi perspective referitoare la 
desăvârșirea și slava lui Hristos . De-a lungul veacurilor fără sfârșit, gospoda-
rul cel credincios va scoate din comoara sa lucruri noi și lucruri vechi .
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Asking to Give
Christ was continually receiving from the Father that He might 

communicate to us . „The word which ye hear,” He said, „is not Mine, but 
the Father’s which sent Me .” John 14:24 . „The Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister .” Matt . 20:28 . Not for Himself, but for 
others, He lived and thought and prayed . From hours spent with God 
He came forth morning by morning, to bring the light of heaven to men . 
Daily He received a fresh baptism of the Holy Spirit . In the early hours 
of the new day the Lord awakened Him from His slumbers, and His soul 
and His lips were anointed with grace, that He might impart to others . His 
words were given Him fresh from the heavenly courts, words that He mi-
ght speak in season to the weary and oppressed . „The Lord God hath given 
Me,” He said, „the tongue of the learned, that I should know how to speak 
a word in season to him that is weary: He wakeneth morning by morning, 
He wakeneth Mine ear to hear as the learned .” Isa . 50:4 .

Christ’s disciples were much impressed by His prayers and by His habit 
of communion with God . One day after a short absence from their Lord, 
they found Him absorbed in supplication . Seeming unconscious of their 
presence, He continued praying aloud . The hearts of the disciples were dee-
ply moved . As He ceased praying, they exclaimed, „Lord, teach us to pray .” 

In answer, Christ repeated the Lord’s prayer, as He had given it in 
the sermon on the mount . Then in a parable He illustrated the lesson He 
desired to teach them . 

„Which of you,” He said, „shall have a friend, and shall go unto him 
at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves; for a friend 
of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before 
him? And he from within shall answer and say, Trouble me not; the door 
is now shut, and my children are with me in bed: I cannot rise and give 
thee . I say unto you, Though he will not rise and give him because he is his 
friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many 
as he needeth .” 

Here Christ represents the petitioner as asking that he may give aga-
in . He must obtain the bread, else he cannot supply the necessities of a 
weary, belated wayfarer . Though his neighbor is unwilling to be troubled, 
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A cere pentru a da *
Hristos primea continuu de la Tatăl ceea ce El trebuia să ne transmită 

nouă . „Cuvântul pe care-l auziți,” spunea El, „nu este al Meu, ci al Tatălui, care 
M-a trimis .” (Ioan 14:24) . „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujeas-
că, ci El să slujească .” (Matei 20:28) . El a trăit, a gândit și S-a rugat, nu pen-
tru Sine, ci pentru alții . După ore întregi petrecute cu Dumnezeu, El venea 
dimineață după dimineață, ca să aducă lumina cerului oamenilor . El primea 
zi de zi un botez înnoit cu Duhul Sfânt . În zorii zilei, Domnul Îl trezea din 
somn, iar sufletul Său și buzele Sale erau unse cu har, ca să-l poată împărtăși 
altora . Cuvintele Îi erau date atunci din curțile cerești, cuvinte pe care El să le 
poată spune celor obosiți și asupriți . „Domnul Dumnezeu Mi-a dat,” spunea 
El, „o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întris-
tare . El îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă niște ucenici .” (Isaia 50:4) .

Ucenicii lui Hristos au fost extrem de impresionați de rugăciunile Lui și 
de obiceiul Lui de a avea comuniune cu Dumnezeu . Într-o zi, după o scur-
tă absență de lângă Domnul lor, L-au găsit cufundat în rugăciune . Aparent 
inconștient de prezența lor, El a continuat să Se roage cu voce tare . Inimile 
ucenicilor au fost profund mișcate . Când a încetat rugăciunea, ei au exclamat: 
„Doamne, învață-ne să ne rugăm .”

Ca răspuns, Domnul Hristos a repetat Rugăciunea Domnească, așa cum 
le-o dăduse în Predica de pe Munte . Apoi, într-o parabolă, El a ilustrat lecția 
pe care dorea să-i învețe .

„Care dintre voi,” le-a spus El, „dacă are un prieten și se duce la el în 
miezul nopții, și-i zice: ’Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci a venit de pe 
drum un prieten al meu, și n-am ce-i pune înainte’, și dacă dinăuntrul casei 
lui, prietenul acesta îi răspunde: ’Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii 
mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini’, vă spun: chiar dacă 
nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruința 
lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie .” (Luca 11:5-8) .

Aici Hristos îl prezintă pe omul care cere ca el să poată da din nou . El 
trebuie să obțină pâinea, altfel nu poate împlini nevoile unui călător obosit, 
întârziat . Deși vecinul său nu este dispus să se deranjeze, el nu va înceta cu 

* Capitol bazat pe Luca 11:1-13
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he will not desist his pleading; his friend must be relieved; and at last his 
importunity is rewarded, his wants are supplied . 

In like manner the disciples were to seek blessings from God . In the 
feeding of the multitude and in the sermon on the bread from heaven, 
Christ had opened to them their work as His representatives . They were 
to give the bread of life to the people . He who had appointed their work, 
saw how often their faith would be tried . Often they would be thrown into 
unexpected positions, and would realize their human insufficiency . Souls 
that were hungering for the bread of life would come to them, and they 
would feel themselves to be destitute and helpless . They must receive spi-
ritual food, or they would have nothing to impart . But they were not to 
turn one soul away unfed . Christ directs them to the source of supply . The 
man whose friend came to him for entertainment, even at the unseasona-
ble hour of midnight, did not turn him away . He had nothing to set before 
him, but he went to one who had food and pressed his request until the 
neighbor supplied his need . And would not God, who had sent His ser-
vants to feed the hungry, supply their need for His own work? 

But the selfish neighbor in the parable does not represent the cha-
racter of God . The lesson is drawn, not by comparison, but by contrast . A 
selfish man will grant an urgent request, in order to rid himself of one who 
disturbs his rest . But God delights to give . He is full of compassion, and 
He longs to grant the requests of those who come unto Him in faith . He 
gives to us that we may minister to others and thus become like Himself . 

Christ declares, „Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; 
knock, and it shall be opened unto you . For every one that asketh receiveth; 
and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened .” 

The Saviour continues: „If a son shall ask bread of any of you that 
is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish 
give him a serpent? or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? 
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, 
how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them 
that ask Him?” 

In order to strengthen our confidence in God, Christ teaches us to 
address Him by a new name, a name entwined with the dearest associa-
tions of the human heart . He gives us the privilege of calling the infinite 
God our Father . This name, spoken to Him and of Him, is a sign of our 
love and trust toward Him, and a pledge of His regard and relationship 
to us . Spoken when asking His favor or blessing, it is as music in His 

141

142



Parabolele Domnului Hristos 141

rugămințile; prietenul său trebuie să fie ajutat; și, în cele din urmă, stăruința 
lui este răsplătită, nevoile sale sunt satisfăcute .

În același fel, trebuia ucenicii să ceară binecuvântări de la Dumnezeu . 
În hrănirea mulțimii și în predica despre pâinea din cer, Hristos le prezen-
tase lucrarea pe care o aveau de făcut ca reprezentanți ai Săi . Ei erau cei ce 
trebuia să dea oamenilor pâinea vieții . El, Cel care le încredințase lucrarea 
pe care o aveau de făcut, a văzut cât de des urma să le fie încercată credința . 
Adesea, aveau să fie puși în situații neașteptate și, astfel, să-și dea seama 
de neputința lor omenească . Sufletele, care flămânzeau după pâinea vieții, 
urmau să vină la ei, și ei aveau să se simtă săraci și neajutorați . Ei trebuia să 
primească hrană spirituală, altfel nu aveau ce da altora . Însă niciun suflet 
nu trebuia să plece de la ei nehrănit . Hristos îi îndrumă spre izvorul îndes-
tulării . Omul, al cărui prieten a venit la el pentru a cere găzduire, chiar și la 
ora nepotrivită de miez de noapte, nu l-a alungat . El nu a avut ce să-i dea 
de mâncare, dar a mers la unul care avea alimente și a insistat cu cererea 
sa până când vecinul i-a dat cele necesare pentru nevoia lui . Și Dumnezeu, 
Cel care a trimis pe slujitorii Săi să hrănească pe cei flămânzi, să nu asigure 
mijloacele necesare pentru propria Sa lucrare?

Însă, vecinul egoist din parabolă, nu reprezintă caracterul lui Dumne-
zeu . Învățătura parabolei se extrage, nu prin comparație, ci prin contrast . Un 
om egoist va răspunde la o cerere urgentă, ca să scape de cel care-i tulbură 
odihna . Dar Dumnezeu găsește plăcere în a dărui . El este plin de compasiu-
ne și El dorește din toată inima să răspundă la cererile celor care vin la El în 
credință . El ne dă pentru ca și noi să slujim altora și astfel să devenim ca El .

Hristos declară: „Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se 
va deschide . Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută, găsește, și celui ce bate, i 
se va deschide .” (Luca 11:9, 10) .

Mântuitorul continuă: „Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere 
fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește să-i dea un șarpe 
în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care 
sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru 
Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer .” (Luca 11:11-13) .

Cu scopul de a întări încrederea noastră în Dumnezeu, Hristos ne învață 
să ne adresăm Lui cu un nume nou, un nume ce amintește de lucrurile cele 
mai dragi inimii omenești . El ne dă privilegiul de a-L numi pe Dumnezeul 
infinit, Tatăl nostru . Acest nume, cu care ne adresăm Lui și vorbim, este un 
semn al iubirii și încrederii noastre față de El, și un angajament referitor la gri-
ja pe care ne-o poartă, la relația Lui cu noi . Rostit atunci când solicităm harul 
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ears . That we might not think it presumption to call Him by this name, 
He has repeated it again and again . He desires us to become familiar 
with the appellation .

God regards us as His children . He has redeemed us out of the care-
less world and has chosen us to become members of the royal family, sons 
and daughters of the heavenly King . He invites us to trust in Him with a 
trust deeper and stronger than that of a child in his earthly father . Parents 
love their children, but the love of God is larger, broader, deeper, than hu-
man love can possibly be . It is immeasurable . Then if earthly parents know 
how to give good gifts to their children, how much more shall our Father 
in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? 

Christ’s lessons in regard to prayer should be carefully considered . 
There is a divine science in prayer, and His illustration brings to view 
principles that all need to understand . He shows what is the true spirit of 
prayer, He teaches the necessity of peseverance in presenting our requests 
to God, and assures us of His willingness to hear and answer prayer . 

Our prayers are not to be a selfish asking, merely for our own be-
nefit . We are to ask that we may give . The principle of Christ’s life must 
be the principle of our lives . „For their sakes,” He said, speaking of His 
disciples, „I sanctify Myself, that they also might be sanctified .” John 
17:19 . The same devotion, the same self-sacrifice, the same subjection 
to the claims of the word of God, that were manifest in Christ, must be 
seen in His servants . Our mission to the world is not to serve or plea-
se ourselves; we are to glorify God by co-operating with Him to save 
sinners . We are to ask blessings from God that we may communicate to 
others . The capacity for receiving is preserved only by imparting . We 
cannot continue to receive heavenly treasure without communicating to 
those around us . 

In the parable the petitioner was again and again repulsed, but he did 
not relinquish his purpose . So our prayers do not always seem to receive 
an immediate answer; but Christ teaches that we should not cease to pray . 
Prayer is not to work any change in God; it is to bring us into harmony 
with God . When we make request of Him, He may see that it is necessary 
for us to search our hearts and repent of sin . Therefore He takes us throu-
gh test and trial, He brings us through humiliation, that we may see what 
hinders the working of His Holy Spirit through us . 

There are conditions to the fulfillment of God’s promises, and prayer 
can never take the place of duty . „If ye love Me,” Christ says, „Keep My 
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sau binecuvântarea Sa, el este ca o muzică în urechile Lui . Ca să nu ni se pară 
o încumetare să ne adresăm Lui folosind acest nume, El l-a repetat mereu și 
mereu . El dorește ca noi să ne familiarizezăm cu acest apelativ .

Dumnezeu ne privește ca pe copii ai Săi . El ne-a izbăvit din lumea nepă-
sătoare și ne-a ales să devenim membri ai familiei regale, fii și fiice ale Împă-
ratului ceresc . El ne invită să ne încredem în El cu o încredere mai profundă și 
mai puternică decât cea a unui copil în tatăl său pământesc . Părinții își iubesc 
copiii, dar dragostea lui Dumnezeu este mai mare, mai întinsă, mai adâncă 
decât ar putea fi orice iubire umană . Ea este nemărginită . Deci, dacă părinții 
pământești știu să dea daruri bune copiilor lor, cu cât mai mult va da Tatăl 
nostru din ceruri Duhul Sfânt celor ce Îl cer?

Lecțiile lui Hristos referitoare la rugăciune ar trebui să fie luate în con-
siderare cu atenție . Există o știință divină în rugăciune, și ilustrațiile Lui aduc 
în prim plan principii pe care toți ar trebui să le înțelegem . El arată care este 
adevăratul spirit de rugăciune, ne învață despre necesitatea perseverenței în a 
prezenta cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, și ne asigură de bunăvoința 
Lui de a auzi și a răspunde la rugăciune .

Rugăciunile noastre nu trebuie să fie cereri egoiste, doar pentru folosul 
nostru . Noi trebuie să cerem ca să putem da . Principiul vieții lui Hristos trebuie 
să fie principiul vieții noastre . „Pentru binele lor,” a spus El, vorbind de ucenicii 
Săi, „Eu însumi Mă sfințesc, ca și ei să fie sfințiți .” (Ioan 17:19) . Același devota-
ment, același sacrificiu de sine, aceeași supunere față de cerințele Cuvântului lui 
Dumnezeu, care s-au manifestat în Hristos, trebuie să fie văzute în slujitorii Săi . 
Misiunea noastră față de lume nu este de a ne sluji sau plăcea nouă înșine; noi 
trebuie să-I dăm slavă lui Dumnezeu prin cooperarea cu El pentru a salva pe 
păcătoși . Noi trebuie să cerem binecuvântări de la Dumnezeu, ca să le putem 
transmite altora . Putem primi numai în măsura în care dăm . Nu putem conti-
nua să primim din comoara cerească, fără a o transmite celor din jurul nostru .

În parabolă, omul, deși respins de mai multe ori, nu a renunțat la scopul 
său . În același fel, rugăciunile noastre nu par întotdeauna să primească un 
răspuns imediat; dar Hristos ne învață că nu ar trebui să încetăm să ne rugăm . 
Rugăciunea nu are ca scop să producă vreo schimbare în Dumnezeu; ci să ne 
aducă pe noi în armonie cu Dumnezeu . Când ne adresăm Lui, poate vedea că 
este necesar ca noi să ne cercetăm inimile și să ne pocăim de păcat . De aceea, 
El ne trece prin încercări și necazuri, El ne trece prin umilință, ca să vedem ce 
împiedică lucrarea Duhului Său Sfânt prin noi .

Există condiții pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, iar rugă-
ciunea nu poate lua niciodată locul datoriei . „Dacă Mă iubiți,” spune Domnul 
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commandments .” „He that hath My commandments, and keepeth them, 
he it is that loveth Me; and he that loveth Me shall be loved of My Father, 
and I will love him, and will manifest Myself to him .” John 14:15, 21 . Tho-
se who bring their petitions to God, claiming His promise while they do 
not comply with the conditions, insult Jehovah . They bring the name of 
Christ as their authority for the fulfillment of the promise, but they do not 
those things that would show faith in Christ and love for Him . 

Many are forfeiting the condition of acceptance with the Father . We 
need to examine closely the deed of trust wherewith we approach God . If 
we are disobedient, we bring to the Lord a note to be cashed when we have 
not fulfilled the conditions that would make it payable to us . We present 
to God His promises, and ask Him to fulfill them, when by so doing He 
would dishonor His own name . 

The promise is „If ye abide in Me, and My words abide in you, ye shall 
ask what ye will, and it shall be done unto you .” John 15:7 . And John de-
clares: „Hereby we do know that we know Him, if we keep His comman-
dments . He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, 
is a liar, and the truth is not in him . But whoso keepeth His word, in him 
verily is the love of God perfected .” 1 John 2:3-5 . 

One of Christ’s last commands to His disciples was „Love one another 
as I have loved you .” John 13:34 . Do we obey this command, or are we 
indulging sharp, unchristlike traits of character? If we have in any way 
grieved or wounded others, it is our duty to confess our fault and seek for 
reconciliation . This is an essential preparation that we may come before 
God in faith, to ask His blessing . 

There is another matter too often neglected by those who seek the 
Lord in prayer . Have you been honest with God? By the prophet Malachi 
the Lord declares, „Even from the days of your fathers ye are gone away 
from Mine ordinances, and have not kept them . Return unto Me, and I 
will return unto you, saith the Lord of hosts . But ye said, Wherein shall we 
return? Will a man rob God? Yet ye have robbed Me . But ye say, Wherein 
have we robbed Thee? In tithes and offerings .” Mal . 3:7, 8 . 

As the Giver of every blessing, God claims a certain portion of all we 
possess . This is His provision to sustain the preaching of the gospel . And 
by making this return to God, we are to show our appreciation of His gifts . 
But if we withhold from Him that which is His own, how can we claim 
His blessing? If we are unfaithful stewards of earthly things, how can we 
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Hristos, „veți păzi poruncile Mele .” „Cine are poruncile Mele și le păzește, 
acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu, și Eu îl voi iubi, și 
Mă voi arăta lui ” (Ioan 14:15, 21) . Cei care aduc cererile lor înaintea lui Dum-
nezeu, solicitând împlinirea făgăduinței Sale, dar nu se supun condițiilor, Îl 
insultă pe Iehova . Ei folosesc numele lui Hristos, ca pe o autoritate prin care să 
se împlinească făgăduința, dar nu împlinesc cu faptele lor credința în Hristos 
și dragostea pentru El .

Sunt mulți cei care nesocotesc condiția acceptării de către Tatăl . Noi tre-
buie să examinăm cu atenție clauzele pe baza cărora ne putem apropria de 
Dumnezeu . Dacă suntem neascultători, este ca și cum venim la Domnul cu 
o notă de plată, fără să fi îndeplinit condițiile necesare ca El să o poată onora . 
Îi prezentăm lui Dumnezeu făgăduințele Sale și îi cerem să le îndeplinească, 
deși prin aceasta El Și-ar dezonora propriul nume .

Făgăduința este: „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi Cuvintele 
Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da .” (Ioan 15:7) . Și apostolul Ioan declară: 
„Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui . Cine zice: 
’Îl cunosc’, și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este 
în el . Dar cine păzește Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns 
desăvârșită; prin aceasta știm că suntem ai Lui .” (1 Ioan 2:3-5) .

Una dintre ultimele porunci ale lui Hristos pentru ucenicii Săi a fost: 
„Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu .” (Ioan 13:34) . Ne supunem 
acestei porunci sau ne permitem să mai avem trăsături de caracter tăioase, 
necreștinești? Dacă i-am rănit sau întristat în vreun fel pe alții, este de datoria 
noastră să ne mărturisim vina și să căutăm împăcarea . Aceasta este o pregătire 
esențială pentru a putea veni înaintea lui Dumnezeu în credință, pentru a cere 
binecuvântarea Sa .

Mai este un lucru adesea neglijat de cei care caută pe Domnul în rugă-
ciune . Ai fost credincios lui Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Domnul de-
clară: „Din vremea părinților voștri voi v-ați abătut de la poruncile Mele și nu 
le-ați păzit . Întoarceți-vă la Mine și Mă voi întoarce și Eu la voi, zice Domnul 
oștirilor . Dar voi întrebați: ’În ce trebuie să ne întoarcem?’ Se cade să înșele 
un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: ’Cu ce Te-am 
înșelat?’ Cu zeciuielile și darurile de mâncare .” (Maleahi 3:7, 8) . 

Ca Dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o anumită 
parte din tot ce posedăm . Aceasta este modalitatea hotărâtă de El pentru a 
susține predicarea Evangheliei . Și, înapoind lui Dumnezeu această parte, noi 
ne putem arăta aprecierea față de darurile Sale . Dar dacă oprim pentru noi 
ceea ce este al Lui, cum mai putem pretinde binecuvântarea Sa? Dacă suntem 
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expect Him to entrust us with the things of heaven? It may be that here is 
the secret of unanswered prayer . 

But the Lord in His great mercy is ready to forgive, and He says, 
„Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in Mine 
house, and prove Me now herewith,  .  .  . if I will not open you the windows 
of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enou-
gh to receive it . And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall 
not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast her fruit 
before the time in the field .  .  .  . And all nations shall call you blessed; for ye 
shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts .” Mal . 3:10-12 .  

So it is with every other one of God’s requirements . All His gifts are 
promised on condition of obedience . God has a heaven full of blessings 
for those who will co-operate with Him . All who obey Him may with con-
fidence claim the fulfillment of His promises .

 But we must show a firm, undeviating trust in God . Often He delays 
to answer us in order to try our faith or test the genuineness of our desire . 
Having asked according to His word, we should believe His promise and 
press our petitions with a determination that will not be denied . 

God does not say, Ask once, and you shall receive . He bids us ask . 
Unwearyingly persist in prayer . The persistent asking brings the petiti-
oner into a more earnest attitude, and gives him an increased desire to 
receive the things for which he asks . Christ said to Martha at the grave 
of Lazarus, „If thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of 
God .” John 11:40 . 

But many have not a living faith . This is why they do not see more of 
the power of God . Their weakness is the result of their unbelief . They have 
more faith in their own working than in the working of God for them . 
They take themselves into their own keeping . They plan and devise, but 
pray little, and have little real trust in God . They think they have faith, but 
it is only the impulse of the moment . Failing to realize their own need, or 
God’s willingness to give, they do not persevere in keeping their requests 
before the Lord . 

Our prayers are to be as earnest and persistent as was the petition of 
the needy friend who asked for the loaves at midnight . The more earnestly 
and steadfastly we ask, the closer will be our spiritual union with Christ . 
We shall receive increased blessings because we have increased faith . 
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administratori necredincioși în lucruri pământești, cum ne putem aștepta ca 
El să ne încredințeze lucrurile cerești? S-ar putea ca aici să fie secretul rugă-
ciunilor fără răspuns .

Dar Domnul, în marea Sa îndurare este gata să ierte și El spune: „Aduceți 
însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă 
astfel la încercare . . . și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și 
dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare . Și voi mustra pentru voi 
pe cel ce mănâncă (lăcusta) și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va 
fi neroditoare în câmpiile voastre . . . Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci 
veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor .” (Maleahi 3:10-12) .

La fel stau lucrurile cu oricare altă cerință a lui Dumnezeu . Toate daruri-
le Sale sunt promise cu condiția ascultării . Dumnezeu are un cer plin de bine-
cuvântări pentru cei care sunt dispuși să coopereze cu El . Toți cei care ascultă 
de El pot cere, plini de încredere, împlinirea făgăduințelor Sale .

Trebuie însă să dovedim o încredere fermă, neabătută în Dumnezeu . 
Adesea, El întârzie să ne răspundă, ca să ne încerce credința sau să ne tes-
teze sinceritatea dorințelor . După ce am cerut în conformitate cu Cuvântul 
Său, trebuie să credem în făgăduințele Lui și să insistăm cu cererile noastre, 
convinși că nu vom fi refuzați .

Dumnezeu nu spune: Cereți o singură dată și veți primi . El ne îndeam-
nă să cerem . Să stăruim neobosit în rugăciune . Cererea stăruitoare îl face 
pe cel care cere să dobândească o atitudine mai serioasă și face să crească 
dorința de a primi lucrurile pe care le cere . Domnul Hristos a spus Martei, 
la mormântul lui Lazăr: „Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu .” 
(Ioan 11:40) .

Dar mulți nu au o credință vie . Din această cauză nu văd o mai mare 
manifestare a puterii lui Dumnezeu . Slăbiciunea pe care o manifestă este 
rezultatul necredinței lor . Ei au mai multă încredere în acțiunile lor, decât în 
lucrarea lui Dumnezeu pentru ei . Ei își iau soarta în propriile mâini . Ei fac 
planuri și proiecte, dar se roagă puțin și au puțină încredere reală în Dum-
nezeu . Ei cred că au credință, dar aceasta este doar un impuls de moment . 
Neînțelegându-și propria nevoie sau dorința lui Dumnezeu de a dărui, ei nu 
perseverează în aducerea cererilor lor înaintea Domnului .

Rugăciunile noastre trebuie să fie la fel de serioase și persistente ca ru-
găciunea acelui prieten sărac care cerea câteva pâini la miezul nopții . Cu cât 
cerem mai stăruitor și mai statornic, cu atât mai strânsă va deveni unirea 
noastră spirituală cu Hristos . Vom primi tot mai multe binecuvântări, pentru 
că vom avea tot mai multă credință .
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Our part is to pray and believe . Watch unto prayer . Watch, and co-
operate with the prayer-hearing God . Bear in mind that „we are labourers 
together with God .” 1 Cor . 3:9 . Speak and act in harmony with your pra-
yers . It will make an infinite difference with you whether trial shall prove 
your faith to be genuine, or show that your prayers are only a form . 

When perplexities arise, and difficulties confront you, look not for 
help to humanity . Trust all with God . The practice of telling our difficul-
ties to others only makes us weak, and brings no strength to them . It lays 
upon them the burden of our spiritual infirmities, which they cannot re-
lieve . We seek the strength of erring, finite man, when we might have the 
strength of the unerring, infinite God . 

You need not go to the ends of the earth for wisdom, for God is near . 
It is not the capabilities you now possess or ever will have that will give 
you success . It is that which the Lord can do for you . We need to have far 
less confidence in what man can do and far more confidence in what God 
can do for every believing soul . He longs to have you reach after Him by 
faith . He longs to have you expect great things from Him . He longs to 
give you understanding in temporal as well as in spiritual matters . He can 
sharpen the intellect . He can give tact and skill . Put your talents into the 
work, ask God for wisdom, and it will be given you . 

Take the word of Christ as your assurance . Has He not invited you to 
come unto Him? Never allow yourself to talk in a hopeless, discouraged 
way . If you do you will lose much . By looking at appearances and compla-
ining when difficulties and pressure come, you give evidence of a sickly, 
enfeebled faith . Talk and act as if your faith was invincible . The Lord is 
rich in resources; He owns the world . Look heavenward in faith . Look to 
Him who has light and power and efficiency .

There is in genuine faith a buoyancy, a steadfastness of principle, and 
a fixedness of purpose that neither time nor toil can weaken . „Even the 
youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: but 
they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount 
up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall 
walk, and not faint .” Isa . 40:30, 31 . 

There are many who long to help others, but they feel that they have 
no spiritual strength or light to impart . Let them present their petitions 
at the throne of grace . Plead for the Holy Spirit . God stands back of every 
promise He has made . With your Bible in your hands say, I have done as 
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Partea noastră este să ne rugăm și să credem . Vegheați în vederea ru-
găciunii . Vegheați și cooperați cu Dumnezeu, Cel care ascultă rugăciunile . 
Țineți minte: „Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu .” (1 Corinteni 
3:9) . Vorbiți și acționați în armonie cu rugăciunile voastre . Pentru voi va fi de 
extrem de important dacă încercarea va dovedi că aveți o credință autentică, 
sau va arăta că rugăciunile voastre sunt doar o formă .

Când vin încercări, când greutățile vă copleșesc, nu căutați ajutor la oa-
meni . Puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu . Obiceiul de a ne spune po-
verile altora ne face pe noi mai slabi, iar lor nu le aduce mai multă putere . Se 
pune astfel asupra lor povara slăbiciunilor noastre spirituale, povară pe care ei 
nu o pot ușura . Căutăm putere la cei greșiți, la omul trecător, atunci când am 
putea avea puterea desăvârșită a Dumnezeului infinit .

Nu trebuie să mergeți la marginile pământului după înțelepciune, pen-
tru că Dumnezeu este aproape . Nu capacitățile pe care le aveți acum sau pe 
care le veți dobândi vreodată sunt cele care vă vor asigura succesul . Acesta 
vine numai de la Domnul . Trebuie să avem mult mai puțină încredere în ceea 
ce poate face omul și mult mai multă încredere în ceea ce poate face Dum-
nezeu pentru fiecare suflet care crede . El dorește nespus să apelați la El prin 
credință . El dorește nespus să așteptați de la El lucruri mari . El dorește nespus 
să vă dea înțelegere în chestiunile trecătoare, precum și în chestiunile spiritu-
ale . El poate dezvolta intelectul . El poate da tact și îndemânare . Întrebuințați 
talentele în lucrare, cereți-I lui Dumnezeu înțelepciune și ea vă va fi dată .

Luați cuvântul lui Hristos ca pe o asigurare . Nu v-a invitat să veniți la El? 
Nu rostiți niciodată cuvinte care să exprime lipsă de speranță sau descurajare . 
Plângându-vă, veți pierde mult . Privind la aparențe și plângându-vă atunci 
când apar greutăți și tensiuni, dovediți o credință slabă, bolnăvicioasă . Vorbiți 
și acționați ca și cum credința voastră ar fi invincibilă . Domnul este bogat în 
resurse; El este proprietarul întregii lumi . Priviți spre cer în credință . Priviți la 
El, Cel care are lumină, putere și competență .

În credința autentică există optimism, principii statornice și hotărâre 
în atingerea scopului pe care nici timpul, nici munca istovitoare nu le poate 
slăbi . „Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred 
în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, 
umblă și nu ostenesc .” (Isaia 40:30, 31) .

Există mulți care doresc din tot sufletul să-i ajute pe alții, dar simt că nu 
au nicio putere spirituală sau lumină pentru a da și altora . Aceștia să-și pre-
zinte cererile lor la tronul harului . Să stăruie după Duhul Sfânt . Dumnezeu se 
află în spatele fiecărei făgăduințe pe care a făcut-o . Cu Biblia în mâini, spuneți: 

147



 Christ’s Object Lessons 150

Thou hast said . I present Thy promise, „Ask, and it shall be given you; 
seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you .” 

We must not only pray in Christ’s name, but by the inspiration of 
the Holy Spirit . This explains what is meant when it is said that the Spi-
rit „maketh intercession for us, with groanings which cannot be uttered .” 
Rom . 8:26 . Such prayer God delights to answer . When with earnestness 
and intensity we breathe a prayer in the name of Christ, there is in that 
very intensity a pledge from God that He is about to answer our prayer 
„exceeding abundantly above all that we ask or think .” Eph . 3:20 .

Christ has said, „What things soever ye desire, when ye pray, believe 
that ye receive them, and ye shall have them .” Mark 11:24 . „Whatsoever 
ye shall ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in 
the Son .” John 14:13 . And the beloved John, under the inspiration of the 
Holy Spirit, speaks with great plainness and assurance: „If we ask anyth-
ing according to His will, He heareth us: and if we know that He hear us, 
whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of 
Him .” 1 John 5:14, 15 . Then press your petition to the Father in the name 
of Jesus . God will honor that name . 

The rainbow round about the throne is an assurance that God is 
true, that in Him is no variableness, neither shadow of turning . We have 
sinned against Him, and are undeserving of His favor; yet He Himself has 
put into our lips that most wonderful of pleas, „Do not abhor us, for Thy 
name’s sake; do not disgrace the throne of Thy glory; remember, break not 
Thy covenant with us .” Jer . 14:21 . When we come to him confessing our 
unworthiness and sin, He has pledged Himself to give heed to our cry . 
The honor of His throne is staked for the fulfillment of His word unto us . 

Like Aaron, who symbolized Christ, our Saviour bears the names 
of all His people on His heart in the holy place . Our great High Pri-
est remembers all the words by which He has encouraged us to trust . 
He is ever mindful of His covenant . 

All who seek of Him shall find . All who knock will have the door 
opened to them . The excuse will not be made, Trouble Me not; the door 
is closed; I do not wish to open it . Never will one be told, I cannot help 
you . Those who beg at midnight for loaves to feed the hungry souls will 
be successful . 

In the parable, he who asks bread for the stranger, receives „as many 
as he needeth .” And in what measure will God impart to us that we may 
impart to others? „According to the measure of the gift of Christ .” Eph . 
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Am făcut cum ai zis . Eu aduc înaintea Ta făgăduința dată: „Cereți și vi se va da, 
căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide!” 

Noi nu trebuie să ne rugăm doar în Numele lui Hristos, ci și prin 
inspirația Duhului Sfânt . Acest lucru explică însemnătatea cuvintelor care 
spun că Duhul „mijlocește pentru noi cu suspine negrăite .” (Romani 8:26) . 
Lui Dumnezeu Îi face plăcere să răspundă la asemenea rugăciuni . Când cu 
căldură și stăruință înălțăm o rugăciune în numele Domnului Hristos, în 
chiar această stăruință se află garanția din partea lui Dumnezeu că El este gata 
să răspundă la rugăciunea noastră „nespus mai mult decât cerem sau gândim 
noi .” (Efeseni 3:20) .

Hristos a spus: „Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și 
primit, si-l veți avea .” (Marcu 11:24) . „Și orice veți cere în Numele Meu, voi 
face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul .” (Ioan 14:13) . Iar ucenicul iubit, 
Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, vorbește foarte deschis și plin de încredere: 
„Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne 
ascultă . Și dacă știm că ne ascultă, orice I-am cere, știm că suntem stăpâni 
pe lucrurile pe care I le-am cerut .” (Ioan 5:14, 15) . Apoi adresați rugăciunea 
voastră Tatălui în numele lui Isus . Dumnezeu va onora acest Nume .

Curcubeul care înconjoară scaunul de domnie este o asigurare că Dum-
nezeu este credincios, că în El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare . 
Noi am păcătuit împotriva Lui și nu merităm favoarea Sa; totuși El Însuși a pus 
pe buzele noastre una din cele mai minunate rugăciuni fierbinți: „Pentru Nu-
mele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, 
nu rupe legământul Tău cu noi .” (Ieremia 14:21) . Când venim la El mărturi-
sind nevrednicia și păcatul nostru, El S-a angajat să ia aminte la strigătul nos-
tru . Onoarea tronului Său este legată de împlinirea Cuvântului Său față de noi .

Asemenea lui Aaron, care-L simboliza pe Hristos, Mântuitorul nostru 
poartă numele întregului Său popor pe inima Sa în locul sfânt . Marele nostru 
Preot Își aduce aminte de toate cuvintele prin care El ne-a încurajat să avem 
încredere . El nu uită niciodată de legământul Său .

Toți cei care-L caută Îl vor găsi . Tuturor celor care bat li se va deschide 
ușa . Nu se va auzi nicio scuză de felul acesta: Nu Mă deranja; ușa este închisă; 
nu vreau să o deschid . Nu se va spune niciodată: Nu te pot ajuta . Cei care cer 
la miezul nopții pâini ca să hrănească sufletele flămânde vor primi ceea ce cer .

În parabolă, cel care cere pâine pentru străin, primește „tot ce-i trebuie .” 
Și în ce măsură ne va da Dumnezeu ca să putem da și altora? „După măsura 
harului lui Hristos .” (Efeseni 4:7) . Îngerii privesc cu un interes intens pentru a 
vedea modul în care omul se ocupă de semenii săi . Când văd o persoană care 
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4:7 . Angels are watching with intense interest to see how man is dealing 
with his fellow men . When they see one manifest Christlike sympathy 
for the erring, they press to his side and bring to his remembrance words 
to speak that will be as the bread of life to the soul . So „God shall supply 
all your need according to His riches in glory by Christ Jesus .” Phil . 4:19 . 
Your testimony in its genuineness and reality He will make powerful in 
the power of the life to come . The word of the Lord will be in your mouth 
as truth and righteousness . 

Personal effort for others should be preceded by much secret prayer; 
for it requires great wisdom to understand the science of saving souls . 
Before communicating with men, commune with Christ . At the throne of 
heavenly grace obtain a preparation for ministering to the people . 

Let your heart break for the longing it has for God, for the living God . 
The life of Christ has shown what humanity can do by being partaker of the 
divine nature . All that Christ received from God we too may have . Then ask 
and receive . With the persevering faith of Jacob, with the unyielding persis-
tence of Elijah, claim for yourself all that God has promised .

Let the glorious conceptions of God possess your mind . Let your life 
be knit by hidden links to the life of Jesus . He who commanded the light to 
shine out of darkness is willing to shine in your heart, to give the light of the 
knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ . The Holy Spirit 
will take the things of God and show them unto you, conveying them as a 
living power into the obedient heart . Christ will lead you to the threshold 
of the Infinite . You may behold the glory beyond the veil, and reveal to men 
the sufficiency of Him who ever liveth to make intercession for us .
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manifestă pentru cei greșiți o compasiune asemenea celei a lui Hristos, ei se 
strâng lângă ea și îi aduc aminte de acele cuvinte pe care să le spună acestora, 
cuvinte care vor fi pentru ei ca o pâine a vieții . Deci, Dumnezeu „îngrijește de 
toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos .” (Filipeni 
4:19) . El va face ca mărturisirea voastră, în sinceritatea și autenticitatea ei, 
să fie puternică, în tăria vieții viitoare . Cuvântul lui Dumnezeu va fi în gura 
voastră adevăr și neprihănire . 

Efortul personal în favoarea altora ar trebui să fie precedat de multă ru-
găciune în taină; deoarece este nevoie de o mare înțelepciune pentru a înțelege 
știința salvării de suflete . Înainte de a vorbi cu oamenii, vorbiți cu Hristos . La 
tronul harului ceresc obțineți pregătirea necesară pentru a sluji oamenilor .

Inima voastră să se sfâșie de dorul după Dumnezeu, după Dumnezeul 
cel viu . Viața lui Hristos a arătat ce poate face omenescul prin părtășia cu 
natura divină . Tot ceea ce Hristos a primit de la Dumnezeu putem primi și 
noi . Apoi, cereți și veți primi . Cu credința stăruitoare a lui Iacov, cu stăruința 
neabătută a lui Ilie, cereți pentru voi tot ceea ce Dumnezeu a promis .

Gândurile slăvite ale lui Dumnezeu să stăpânească mintea voastră . Lăsați 
ca viața voastră să fie legată prin legături trainice de viața Domnului Hristos . 
Cel care a poruncit ca lumina să lumineze în întuneric, este binevoitor să stră-
lucească în inima voastră, să facă să strălucească „lumina cunoștinței slavei 
lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos .” (2 Corinteni 4:6) . Duhul Sfânt va lua 
lucrurile lui Dumnezeu și vi le va prezenta, transmițându-le ca pe o putere vie 
în inima ascultătoare . Hristos vă va duce pe pragul veșniciei . Veți putea privi 
slava de dincolo de văl și veți putea dezvălui oamenilor atotputernicia Celui 
care trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi .
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Two Worshipers
„Unto certain which trusted in themselves that they were righteous, 

and despised others,” Christ spoke the parable of the Pharisee and the 
publican . The Pharisee goes up to the temple to worship, not because he 
feels that he is a sinner in need of pardon, but because he thinks himself 
righteous and hopes to win commendation . His worship he regards as an 
act of merit that will recommend him to God . At the same time it will give 
the people a high opinion of his piety . He hopes to secure favor with both 
God and man . His worship is prompted by self-interest . 

And he is full of self-praise . He looks it, he walks it, he prays it . 
Drawing apart from others as if to say, „Come not near to me; for I am 
holier than thou” (Isa . 65:5), he stands and prays „with himself .”  Wholly 
self-satisfied, he thinks that God and men regard him with the same com-
placency . 

„God, I thank thee,” he says, „that I am not as other men are, extortio-
ners, unjust, adulterers, or even as this publican .” He judges his character, 
not by the holy character of God, but by the character of other men . His 
mind is turned away from God to humanity . This is the secret of his self-
satisfaction . 

He proceeds to recount his good deeds: „I fast twice in the week, 
I give tithes of all that I possess .” The religion of the Pharisee does not 
touch the soul . He is not seeking Godlikeness of character, a heart filled 
with love and mercy . He is satisfied with a religion that has to do only with 
outward life . His righteousness is his own--the fruit of his own works--
and judged by a human standard . 

Whoever trusts in himself that he is righteous, will despise others . 
As the Pharisee judges himself by other men, so he judges other men by 
himself . His righteousness is estimated by theirs, and the worse they are 
the more righteous by contrast he appears . His self-righteousness leads to 
accusing . „Other men” he condemns as transgressors of God’s law . Thus 
he is making manifest the very spirit of Satan, the accuser of the brethren . 
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Doi închinători *
Adresându-se unora care „se credeau neprihăniți și îi disprețuiau pe 

ceilalți,” Hristos a spus parabola fariseului și vameșului . Fariseul merge la 
templu pentru a se închina, nu pentru că simte că este un păcătos care are 
nevoie de iertare, ci pentru că se credea neprihănit și spera să fie lăudat . 
Închinarea pe care o aducea era considerată de el ca un act meritoriu, care 
să-l recomande înaintea lui Dumnezeu . În același timp, urma să se facă o 
impresie bună asupra oamenilor referitor la evlavia lui . El speră să obțină 
atât favoarea lui Dumnezeu, cât și a omului . Închinarea lui este determinată 
de interesele sale egoiste .

Și el este plin de mândrie . Aceasta se vede din modul cum arată, cum 
merge și cum se roagă . Stând la distanță de ceilalți ca și cum ar spune: „Dă-te 
înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt mai sfânt decât tine” (Isaia 65:5 engl .), 
el stă în picioate și se roagă „în sine .” Mulțumit în totul de sine, el crede că 
Dumnezeu și oamenii îl privesc cu aceeași plăcere .

„Dumnezeule, Îți mulțumesc,” spunea el, „că nu sunt ca ceilalți oameni, 
hrăpăreți, nedrepți, desfrânați sau chiar ca vameșul acesta .” (Luca 18:11) . 

 El își evaluează caracterul, nu prin comparație cu caracterul sfânt al lui 
Dumnezeu, ci prin comparație cu caracterul altor oameni . Mintea lui s-a în-
tors de la Dumnezeu spre oameni . Acesta este secretul mulțumirii sale de sine .

El începe să-și enumere faptele bune: „Eu postesc de două ori pe săptă-
mână, dau zeciuială din toate veniturile mele .” (Luca 18:12) . Religia fariseului 
nu atinge sufletul . El nu caută asemănarea cu Dumnezeu la caracter, nu caută 
o inimă plină de dragoste și milă . El este mulțumit cu o religie care are de a 
face numai cu viața exterioară . Neprihănirea pe care o are este a lui, proprie 
– rodul propriilor sale eforturi – fiind evaluată după un standard omenesc .

Oricine se crede neprihănit va disprețui pe alții . După cum fariseul se 
judecă în raport cu alți oameni, la fel îi judecă pe alții după sine . Neprihăni-
rea lui este estimată în funcție de a lor și, cu cât mai răi sunt aceștia, cu atât 
mai drept va părea el prin contrast . Neprihănirea de sine duce la acuzații . „Pe 
alții,” el îi condamnă ca pe niște călcători ai Legii lui Dumnezeu . Astfel, el dă 
pe față spiritul Satanei, acuzatorul fraților . Având acest spirit este imposibil 

* Capitol bazat pe Luca 18:9-14

150

151



 Christ’s Object Lessons 156

With this spirit it is impossible for him to enter into communion with 
God . He goes down to his house destitute of the divine blessing . 

The publican had gone to the temple with other worshipers, but he 
soon drew apart from them as unworthy to unite in their devotions . Stan-
ding afar off, he „would not lift up so much as his eyes unto heaven, but 
smote upon his breast,” in bitter anguish and self-abhorrence . He felt that 
he had transgressed against God, that he was sinful and polluted . He co-
uld not expect even pity from those around him, for they looked upon 
him with contempt . He knew that he had no merit to commend him to 
God, and in utter self-despair he cried, „God be merciful to me, a sinner .” 
He did not compare himself with others . Overwhelmed with a sense of 
guilt, he stood as if alone in God’s presence . His only desire was for par-
don and peace, his only plea was the mercy of God . And he was blessed . 
„I tell you,” Christ said, „this man went down to his house justified rather 
than the other .” 

The Pharisee and the publican represent two great classes into which 
those who come to worship God are divided . Their first two representati-
ves are found in the first two children that were born into the world . Cain 
thought himself righteous, and he came to God with a thank offering only . 
He made no confession of sin, and acknowledged no need of mercy . But 
Abel came with the blood that pointed to the Lamb of God . He came as 
a sinner, confessing himself lost; his only hope was the unmerited love of 
God . The Lord had respect to his offering, but to Cain and his offering He 
had not respect . The sense of need, the recognition of our poverty and sin, 
is the very first condition of acceptance with God . „Blessed are the poor 
in spirit; for theirs is the kingdom of heaven .” Matt . 5:3

For each of the classes represented by the Pharisee and the publican 
there is a lesson in the history of the apostle Peter . In his early discipleship 
Peter thought himself strong . Like the Pharisee, in his own estimation he 
was „not as other men are .” When Christ on the eve of His betrayal forewar-
ned His disciples, „All ye shall be offended because of Me this night,” Peter 
confidently declared, „Although all shall be offended, yet will not I .” Mark 
14:27, 29 . Peter did not know his own danger . Self-confidence misled him . 
He thought himself able to withstand temptation; but in a few short hours 
the test came, and with cursing and swearing he denied his Lord . 
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pentru el să intre în comuniune cu Dumnezeu . El se întoarce acasă lipsit de 
binecuvântarea divină .

Vameșul a plecat la templu cu alți închinători, dar în curând s-a separat 
de ei, considerându-se nedemn să se unească în rugăciune cu ei . Stând deo-
parte, el „nu îndrăznea nici ochii să și-i ridice spre cer; și se bătea cu pum-
nul în piept,” într-o amară zbuciumare sufletească și cu dispreț față de sine . 
El simțea că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, că este păcătos și mânjit . 
El nu aștepta nici măcar milă din partea celor din jurul său, căci aceștia 
priveau la el cu compătimire . Era conștient de faptul că n-avea niciun merit 
care să-l recomande înaintea lui Dumnezeu și, într-o cumplită disperare, el 
a strigat: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul .” (Luca 18:13) . El nu se 
compara cu alții . Copleșit de simțământul de vinovăție, stătea ca și când ar fi 
fost singur în fața prezenței lui Dumnezeu . Singura lui dorință era de a pri-
mi iertare și pace, iar singura rugăminte era de a primi harul lui Dumnezeu . 
Și el a fost binecuvântat . „Eu vă spun,” a zis Hristos „că mai degrabă omul 
acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit, decât celălalt .” (Luca 18:14) .

Fariseul și vameșul reprezintă cele două mari clase în care sunt 
împărțiți cei care vin să se închine lui Dumnezeu . Primii doi reprezentanți 
ai acestor clase se găsesc în primii doi copii care s-au născut în lume . Cain 
se credea neprihănit și a venit înaintea Lui Dumnezeu aducând doar un dar 
de mulțumire . El nu și-a mărurisit păcatul și nu a recunoscut că are nevoie 
de har . Dar Abel a venit cu sângele care indica spre Mielul lui Dumnezeu . 
El a venit ca un păcătos, considerându-se pierdut; singura lui speranță era 
dragostea nemeritată a lui Dumnezeu . Domnul a privit cu plăcere spre jert-
fa lui, dar la Cain și jertfa lui El nu a privit cu respect . Sentimentul nevoii, 
recunoașterea sărăciei și a păcatului nostru, este prima condiție pentru a fi 
acceptați de Dumnezeu . „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția 
cerurilor .” (Matei 5:3) .

Pentru fiecare dintre clasele reprezentate de fariseu și vameș există câte 
o lecție în istoria vieții apostolului Petru . În primii ani ai uceniciei sale, Pe-
tru s-a crezut puternic . Asemenea fariseului, după propria sa estimare, el 
„nu era ca ceilalți oameni .” Când Hristos, în ajunul trădării Lui, Și-a preve-
nit ucenicii spunând: „În noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire 
în Mine,” Petru a declarat plin de încredere: „Chiar dacă toți ar avea un 
prilej de poticnire, eu nu voi avea .” (Marcu 14:27, 29) . Petru nu știa în ce 
pericol se afla . Încrederea în sine l-a amăgit . El s-a crezut în stare să reziste 
ispitei; dar peste numai câteva ore încercarea a venit și, cu blesteme și înju-
rături, el a tăgăduit pe Domnul său .
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When the crowing of the cock reminded him of the words of Christ, 
surprised and shocked at what he had just done he turned and looked at his 
Master . At that moment Christ looked at Peter, and beneath that grieved 
look, in which compassion and love for him were blended, Peter under-
stood himself . He went out and wept bitterly . That look of Christ’s broke his 
heart . Peter had come to the turning point, and bitterly did he repent his 
sin . He was like the publican in his contrition and repentance, and like the 
publican he found mercy . The look of Christ assured him of pardon . 

Now his self-confidence was gone . Never again were the old boastful 
assertions repeated . 

Christ after His resurrection thrice tested Peter . „Simon, son of Jo-
nas,” He said, „lovest thou Me more than these?” Peter did not now exalt 
himself above his brethren . He appealed to the One who could read His 
heart . „Lord,” he said, „Thou knowest all things; Thou knowest that I love 
Thee .” John 21:15, 17 . 

Then he received his commission . A work broader and more delicate 
than had heretofore been his was appointed him . Christ bade him feed 
the sheep and the lambs . In thus committing to his stewardship the souls 
for whom the Saviour had laid down his own life, Christ gave to Peter the 
strongest proof of confidence in his restoration . The once restless, boast-
ful, self-confident disciple had become subdued and contrite . Henceforth 
he followed his Lord in self-denial and self-sacrifice . He was a partaker of 
Christ’s sufferings; and when Christ shall sit upon the throne of His glory, 
Peter will be a partaker in His glory . 

The evil that led to Peter’s fall and that shut out the Pharisee from 
communion with God is proving the ruin of thousands today . There is 
nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul as pride 
and self-sufficiency . Of all sins it is the most hopeless, the most incurable . 

Peter’s fall was not instantaneous, but gradual . Self-confidence led 
him to the belief that he was saved, and step after step was taken in the 
downward path, until he could deny his Master . Never can we safely put 
confidence in self or feel, this side of heaven, that we are secure against 
temptation . Those who accept the Saviour, however sincere their conver-
sion, should never be taught to say or to feel that they are saved . This is 
misleading . Every one should be taught to cherish hope and faith; but 
even when we give ourselves to Christ and know that He accepts us, we 
are not beyond the reach of temptation . God’s word declares, „Many shall 
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Când cântecul cocoșului i-a amintit de cuvintele lui Hristos, surprins 
și șocat de ceea ce tocmai făcuse, el s-a întors și s-a uitat la Învățătorul lui . În 
aceeași clipă, Hristos a privit la Petru și, dincolo de privirea întristată, în care 
se împleteau compasiunea și dragostea pentru el, Petru s-a înțeles pe sine . El a 
ieșit și a plâns cu amar . Acea privire a Lui Hristos i-a sfâșiat inima . Petru ajun-
sese la punctul de cotitură și s-a pocăit cu amar de păcatul său . Ca vameșul, el 
era chinuit de remușcări și plin de căință și, ca acesta, el a găsit milă . Privirea 
Lui Hristos i-a dat asigurarea iertării .

Acum, încrederea în sine a dispărut . Nu s-au mai repetat niciodată ve-
chile afirmații pline de laudă de sine .

După învierea Sa, Hristos l-a testat de trei ori pe Petru . „Simone, fiul 
lui Iona,” a spus El, „Mă iubești tu mai mult decât aceștia?” Acum, Petru 
nu s-a mai înălțat mai presus de frații săi . El a făcut apel la Cel care putea 
să-i citească inima . „Doamne,” i-a zis el, „Tu toate le știi; știi că Te iubesc .” 
(Ioan 21:15, 17) .

Apoi, el a primit misiunea . I-a fost încredințată o lucrare mai amplă și 
mai delicată decât avusese până atunci . Hristos i-a poruncit să hrănească oile 
și mieii turmei Sale . Încredințând astfel grijii sale sufletele pentru care Mântu-
itorul Și-a dat viața, Hristos i-a dat lui Petru cea mai puternică dovadă de în-
credere în reabilitarea lui . Cel care a fost cândva ucenicul agitat, mândru, în-
crezător în sine, lăudăros a devenit supus și pocăit . De aici înainte, el a urmat 
pe Domnul său în lepădare de sine și sacrificiu . El a fost părtaș la suferințele 
lui Hristos; și atunci când Hristos va sta pe scaunul de domnie al slavei Sale, 
Petru va fi părtaș la slava Sa .

Răul care a dus la căderea lui Petru și l-a îndepărtat pe fariseu de la co-
muniunea cu Dumnezeu, se dovedește a fi și astăzi ruina a mii de oameni . Nu 
este nimic atât de ofensator pentru Dumnezeu, sau atât de periculos pentru 
sufletul uman cum sunt mândria și încrederea în sine . Dintre toate păcatele, 
acesta este cel mai lipsit de speranță, cel mai greu de vindecat .

Căderea lui Petru nu a fost instantanee, ci treptată . Încrederea în sine l-a 
dus la convingerea că el era mântuit . El a făcut pas după pas pe calea care mer-
ge în jos, până când a ajuns să-și tăgăduiască Învățătorul . Cât timp suntem în 
această lume și nu în ceruri, nu avem siguranță împotriva ispitei, nu ne pu-
tem încrede niciodată în eul personal sau în simțăminte . Cei care acceptă pe 
Mântuitorul, oricât de sinceră ar fi convertirea lor, nu ar trebui să fie învățați 
să spună sau să simtă că sunt mântuiți . Acest lucru este o amăgire . Fiecare ar 
trebui să fie educat să aibă speranță și credință; dar chiar și atunci când ne 
predăm lui Hristos și știm că El ne acceptă, nu ne aflăm dincolo de posibilita-
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be purified, and made white, and tried .” Dan . 12:10 . Only he who endures 
the trial will receive the crown of life . (James 1:12 .)

Those who accept Christ, and in their first confidence say, I am sa-
ved, are in danger of trusting to themselves . They lose sight of their own 
weakness and their constant need of divine strength . They are unprepared 
for Satan’s devices, and under temptation many, like Peter, fall into the 
very depths of sin . We are admonished, „Let him that thinketh he stan-
deth, take heed lest he fall .” 1 Cor . 10:12 . Our only safety is in constant 
distrust of self, and dependence on Christ .

It was necessary for Peter to learn his own defects of character, and 
his need of the power and grace of Christ . The Lord could not save him 
from trial, but He could have saved him from defeat . Had Peter been 
willing to receive Christ’s warning, he would have been watching unto 
prayer . He would have walked with fear and trembling lest his feet should 
stumble . And he would have received divine help so that Satan could not 
have gained the victory . 

It was through self-sufficiency that Peter fell; and it was through re-
pentance and humiliation that his feet were again established . In the re-
cord of his experience every repenting sinner may find encouragement . 
Though Peter had grievously sinned, he was not forsaken . The words of 
Christ were written upon his soul, „I have prayed for thee, that thy faith 
fail not .” Luke 22:32 . In his bitter agony of remorse, this prayer, and the 
memory of Christ’s look of love and pity, gave him hope . Christ after His 
resurrection remembered Peter, and gave the angel the message for the 
women, „Go your way, tell His disciples and Peter that He goeth before 
you into Galilee; there shall ye see Him .” Mark 16:7 . Peter’s repentance 
was accepted by the sin-pardoning Saviour . 

And the same compassion that reached out to rescue Peter is exten-
ded to every soul who has fallen under temptation . It is Satan’s special 
device to lead man into sin, and then leave him, helpless and trembling, 
fearing to seek for pardon . But why should we fear, when God has said, 
„Let him take hold of My strength, that he may make peace with Me; and 
he shall make peace with Me?” Isa . 27:5 . Every provision has been made 
for our infirmities, every encouragement offered us to come to Christ . 

Christ offered up His broken body to purchase back God’s heritage, 
to give man another trial . „Wherefore He is able also to save them to the 
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tea de a fi ispitiți . Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Mulți vor fi curățiți, albiți 
și lămuriți .” (Daniel 12:10) . Numai cei care trec încercarea cu bine vor primi 
cununa vieții . (Iacov 1:12) .

Cei care-L primesc pe Hristos și, imediat, plini de încredere spun: 
„Eu sunt mântuit,” sunt în pericolul de a se încrede în ei înșiși . Ei pierd din 
vedere propria lor slăbiciune și nevoia lor constantă de putere divină . Ei 
sunt nepregătiți să facă față uneltirilor Satanei și, ispitiți fiind, asemenea lui 
Petru, cad până în adâncul păcatului . Suntem îndemnați: „Astfel dar, cine 
crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă .” (1 Corinteni 10:12) . Singu-
ra noastră siguranță se află într-o continuă neîncredere în eul nostru și în 
dependența de Hristos . 

Petru avea nevoie să-și afle propriile defecte de caracter și să-și cunoască 
nevoia pe care o avem de puterea și harul lui Hristos . Domnul nu îl putea feri 
de încercări, dar îl putea salva de la înfrângere . Dacă Petru ar fi fost dispus să 
primească avertizarea lui Hristos, el ar fi vegheat și s-ar fi rugat . El ar fi pășit 
cu frică și cutremur ca nu cumva să i se poticnească picioarele . Și el ar fi primit 
ajutor divin pentru ca Satan să nu poată obține biruința .

Petru a căzut chiar din cauza încrederii în sine; și, prin pocăință și 
umilință, picioarele i-au fost din nou întărite . În raportul experienței sale fi-
ecare păcătos care se pocăiește poate găsi încurajare . Deși Petru a păcătuit 
grav, el nu a fost părăsit . Cuvintele lui Hristos erau întipărite în sufletul său: 
„Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta .” (Luca 22:23) . În 
agonia remușcărilor sale amare, această rugăciune și amintirea privirii pline 
de dragoste și milă a Lui Hristos i-au dat speranță . Hristos, după învierea Sa, 
Și-a amintit de Petru și a dat îngerului o solie pe care s-o transmită femeilor: 
„Duceți-vă de spuneți ucenicilor Lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în 
Galileea, acolo Îl veți vedea, cum v-a spus .” (Marcu 16:7) . Pocăința lui Petru 
fusese primită de către Mântuitorul iertător de păcate . 

Aceeași compasiune care a fost acordată pentru a-l salva pe Petru este 
acordată oricărui suflet care a căzut în ispită . Este planul special al Satanei 
acela de a-l face pe om să păcătuiască pentru ca apoi să-l lase neajutorat și 
tremurând, temându-se să caute iertare . Dar de ce ar trebui să ne temem când 
Dumnezeu a zis: „Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace 
cu Mine, da, vor face pace cu Mine?” (Isaia 27:5) . Au fost luate toate măsurile 
pentru a veni în ajutorul neputinței noastre, oferindu-ni-se toate încurajările 
pentru a veni la Hristos .

Hristos Și-a adus ca jertfă trupul zdrobit pentru a răscumpăra moștenirea 
lui Dumnezeu, pentru a da omului o altă șansă . „De aceea și poate să mântu-
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uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make 
intercession for them .” Heb . 7:25 . By His spotless life, His obedience, His 
death on the cross of Calvary, Christ interceded for the lost race . And now, 
not as a mere petitioner does the Captain of our salvation intercede for us, 
but as a Conqueror claiming His victory . His offering is complete, and as 
our Intercessor He executes His self-appointed work, holding before God 
the censer containing His own spotless merits and the prayers, confessi-
ons, and thanksgiving of His people . Perfumed with the fragrance of His 
righteousness, these ascend to God as a sweet savor . The offering is wholly 
acceptable, and pardon covers all transgression . 

Christ has pledged Himself to be our substitute and surety, and He 
neglects no one . He who could not see human beings exposed to eternal 
ruin without pouring out His soul unto death in their behalf, will look 
with pity and compassion upon every soul who realizes that he cannot 
save himself . 

He will look upon no trembling suppliant without raising him up . 
He who through His own atonement provided for man an infinite fund of 
moral power, will not fail to employ this power in our behalf . We may take 
our sins and sorrows to His feet; for He loves us . His every look and word 
invites our confidence . He will shape and mold our characters according 
to His own will . 

In the whole Satanic force there is not power to overcome one soul 
who in simple trust casts himself on Christ . „He giveth power to the faint; 
and to them that have no might He increaseth strength .” Isa . 40:29 . „If we 
confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to clean-
se us from all unrighteousness .” The Lord says, „Only acknowledge thine 
iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God .” „Then will I 
sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean; from all your filthiness 
and from all your idols will I cleanse you .” 1 John 1:9; Jer . 3:13; Eze . 36:25 . 

But we must have a knowledge of ourselves, a knowledge that will 
result in contrition, before we can find pardon and peace . The Pharisee 
felt no conviction of sin . The Holy Spirit could not work with him . His 
soul was encased in a self-righteous armor which the arrows of God, bar-
bed and true-aimed by angel hands, failed to penetrate . It is only he who 
knows himself to be a sinner that Christ can save . He came „to heal the 
brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of 
sight to the blind, to set at liberty them that are bruised .” Luke 4:18 . But 
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iască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că 
trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei .” (Evrei 7:25) . Prin viața Lui fără 
pată, prin ascultarea și moartea Sa pe crucea de pe Golgota, Hristos a mijlocit 
pentru omenirea pierdută . Și acum, Căpetenia mântuirii noastre mijlocește 
pentru noi, nu ca un simplu petiționar, ci ca un Cuceritor care-și cere drep-
turile biruinței . Jertfa Lui este desăvârșită și, ca Mijlocitor al nostru, Își face 
lucrarea la care S-a angajat, aceea de a aduce înaintea lui Dumnezeu cădelnița 
conținând meritele Sale imaculate și rugăciunile, mărturisirile și mulțumirile 
poporului Său . Îmniresmate cu parfumul neprihănirii Sale, acestea se înalță 
la Dumnezeu ca o mireasmă plăcută . Jertfa este demnă de a fi primită, iar 
iertarea acoperă toate păcatele .

Hristos S-a angajat să fie înlocuitorul și garantul nostru și El nu trece pe 
nimeni cu vederea . El, Cel care nu a putut vedea ființa umană supusă ruinei 
veșnice fără a-Și da sufletul morții de dragul ei, va privi cu milă și compasiune 
asupra fiecărui suflet care își dă seama că nu se poate salva singur .

El nu va privi la nicio ființă care se roagă tremurând, fără a o ridica . El, 
Cel care prin propria Sa ispășire a asigurat pentru om un tezaur inepuizabil 
de putere morală, nu va da greș în folosirea acestei puteri în favoarea noastră . 
Putem duce păcatele și durerile noastre la picioarele Lui; căci El ne iubește . 
Fiecare privire și cuvânt al Lui ne invită să ne punem încrederea în El; căci ne 
va forma și modela caracterele potrivit voii Sale .

Toată forța satanică nu este suficient de puternică pentru a birui un su-
flet care, cu încredere plină de simplitate, se predă lui Hristos . „El dă tărie 
celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin .” (Isaia 40:29) .

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să 
ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire .” Domnul spune: 
„Recunoaște-ți numai nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă 
Domnului, Dumnezeului tău . Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi fericiți; 
vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri .” (1 Ioan 
1:9; Ieremia 3:13; Ezechiel 36:25) .

Dar trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, să avem acea cunoaștere de 
sine care să ducă la pocăință, înainte de a putea găsi iertare și pace . Fariseul nu 
a simțit nicio convingere de păcat . Duhul Sfânt nu a putut lucra cu el . Sufletul 
lui era închis într-o armură de neprihănire de sine pe care săgețile lui Dum-
nezeu, ascuțite și bine țintite de mâini de înger, nu au reușit să o străpungă . 
Hristos îl poate salva doar pe cel care se consideră păcătos . El a venit să tămă-
duiască „pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiască robilor de război slo-
bozirea și orbilor căpătarea vederii, să dea drumul celor apăsați .” (Luca 4:18) . 
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„they that are whole need not a physician .” Luke 5:31 . We must know our 
real condition, or we shall not feel our need of Christ’s help . We must un-
derstand our danger, or we shall not flee to the refuge . We must feel the 
pain of our wounds, or we should not desire healing .

The Lord says, „Because thou sayest, I am rich, and increased with 
goods, and have need of nothing; and knowest not that thou art wretched, 
and miserable, and poor, and blind, and naked: I counsel thee to buy of 
Me gold tried in the fire, that thou mayest be rich; and white raiment, that 
thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not ap-
pear; and anoint thine eyes with eyesalve, that thou mayest see .” Rev . 3:17, 
18 . The gold tried in the fire is faith that works by love . Only this can bring 
us into harmony with God . We may be active, we may do much work; but 
without love, such love as dwelt in the heart of Christ, we can never be 
numbered with the family of heaven . 

No man can of himself understand his errors . „The heart is deceitful 
above all things, and desperately wicked; who can know it?” Jer . 17:9 . The 
lips may express a poverty of soul that the heart does not acknowledge . 
While speaking to God of poverty of spirit, the heart may be swelling 
with the conceit of its own superior humility and exalted righteousness . 
In one way only can a true knowledge of self be obtained . We must behold 
Christ . It is ignorance of Him that makes men so uplifted in their own 
righteousness . When we contemplate His purity and excellence, we shall 
see our own weakness and poverty and defects as they really are . We shall 
see ourselves lost and hopeless, clad in garments of self-righteousness, 
like every other sinner . We shall see that if we are ever saved, it will not be 
through our own goodness, but through God’s infinite grace . 

The prayer of the publican was heard because it showed dependence 
reaching forth to lay hold upon Omnipotence . Self to the publican ap-
peared nothing but shame . Thus it must be seen by all who seek God . By 
faith--faith that renounces all self-trust--the needy suppliant is to lay hold 
upon infinite power . 

No outward observances can take the place of simple faith and entire 
renunciation of self . But no man can empty himself of self . We can only 
consent for Christ to accomplish the work . Then the language of the soul 
will be, Lord, take my heart; for I cannot give it . It is Thy property . Keep 
it pure, for I cannot keep it for Thee . Save me in spite of myself, my weak, 
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„Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi .” (Luca 5:31) . Trebuie 
să ne cunoaștem adevărata noastră stare, altfel, noi nu vom simți nevoia după 
ajutorul lui Hristos . Trebuie să înțelegem primejdia în care ne aflăm, altfel nu 
vom alerga spre un loc de refugiu . Trebuie să simțim durerile rănilor noastre, 
altfel nu vom dori să fim vindecați .

Domnul spune: „Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc 
lipsă de nimic’, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol; te sfătu-
iesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine 
albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doc-
torie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi .” (Apocalipsa 3:17-18) . Aurul 
curățit prin foc este credința care lucrează prin dragoste . Numai aceasta ne 
poate aduce în armonie cu Dumnezeu . Putem fi activi, putem depune o ac-
tivitate intensă, dar fără o iubire asemănătoare cu aceea care se află în inima 
lui Hristos, noi nu vom putea niciodată să fim socotiți printre cei care fac 
parte din familia cerească .

Nimeni nu-și poate înțelege singur greșelile . „Inima este nespus de 
înșelătoare și deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9) . 
Buzele pot exprima o sărăcie a sufletului pe care inima nu o recunoaște . În 
timp ce-I vorbește lui Dumnezeu despre sărăcia de spirit, inima se poate în-
gâmfa de superioritatea propriei umilințe și de marea neprihănire pe care o 
are . Doar într-un singur fel poate fi obținută o adevărată cunoaștere de sine . 
Trebuie să privim la Hristos . Faptul că nu-L cunosc îi face pe oameni atât de 
înălțați în propria lor neprihănire . Contemplănd puritatea și desăvârșirea Sa, 
vom vedea propria noastră slăbiciune, sărăcia și defectele pe care le avem așa 
cum sunt ele în realitate . Ne vom vedea pierduți și fără speranță, îmbrăcați în 
hainele neprihănirii de sine, ca orice alt păcătos . Vom vedea că, dacă vom fi 
vreodată mântuiți, aceasta nu se va realiza prin propria noastră bunătate, ci 
prin harul infinit al lui Dumnezeu .

Rugăciunea vameșului a fost ascultată pentru că a fost manifestarea 
dependenței ce căuta să se prindă de brațul celui Atotputernic . Eul îi părea 
vameșului ca o manifestare a rușinii . La fel trebuie văzut de toți cei care Îl 
caută pe Dumnezeu . Prin credință – o credință care renunță la orice încredere 
în sine – cel care se roagă se va prinde de puterea infinită .

Nicio formă exterioară nu poate lua locul credinței simple și al renunțării 
totale la eu . Dar niciun om nu se poate goli singur de eu . Nu putem decât să ne 
dăm consimțământul ca Hristos să realizeze această lucrare . Apoi, sufletul va 
zice: „Doamne, ia inima mea, pentru că eu nu ți-o pot da . Ea este proprietatea 
Ta . Păstreaz-o curată, pentru că eu nu o pot păstra pentru Tine . Mântuiește-
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unchristlike self . Mold me, fashion me, raise me into a pure and holy at-
mosphere, where the rich current of Thy love can flow through my soul . 

It is not only at the beginning of the Christian life that this renun-
ciation of self is to be made . At every advance step heavenward it is to be 
renewed . All our good works are dependent on a power outside of oursel-
ves . Therefore there needs to be a continual reaching out of the heart after 
God, a continual, earnest, heartbreaking confession of sin and humbling 
of the soul before Him . Only by constant renunciation of self and depen-
dence on Christ can we walk safely . 

The nearer we come to Jesus and the more clearly we discern the pu-
rity of His character, the more clearly we shall discern the exceeding sin-
fulness of sin and the less we shall feel like exalting ourselves . Those whom 
heaven recognizes as holy ones are the last to parade their own goodness . 
The apostle Peter became a faithful minister of Christ, and he was greatly 
honored with divine light and power; he had an active part in the upbuil-
ding of Christ’s church; but Peter never forgot the fearful experience of his 
humiliation; his sin was forgiven; yet well he knew that for the weakness 
of character which had caused his fall only the grace of Christ could avail . 
He found in himself nothing in which to glory . 

None of the apostles or prophets ever claimed to be without sin . Men 
who have lived nearest to God, men who would sacrifice life itself rather 
than knowingly commit a wrong act, men whom God had honored with 
divine light and power, have confessed the sinfulness of their own nature . 
They have put no confidence in the flesh, have claimed no righteousness 
of their own, but have trusted wholly in the righteousness of Christ . So 
will it be with all who behold Christ . 

At every advance step in Christian experience our repentance will 
deepen . It is to those whom the Lord has forgiven, to those whom He 
acknowledges as His people, that He says, „Then shall ye remember your 
own evil ways, and your doings that were not good, and shall loathe yo-
urselves in your own sight .” Eze . 36:31 . Again He says, „I will establish 
My covenant with thee, and thou shalt know that I am the Lord; that thou 
mayest remember, and be confounded, and never open thy mouth any 
more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that 
thou hast done, saith the Lord God .” Eze . 16:62, 63 . Then our lips will not 
be opened in self-glorification . We shall know that our sufficiency is in 
Christ alone . We shall make the apostle’s confession our own . „I know 
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mă, în ciuda ființei mele slabe și lipsite de orice asemănare cu Hristos . Mo-
delează-mă, cizelează-mă, înalță-mă într-o atmosferă curată și sfântă, în care 
curentul bogat al iubirii Tale să poată curge prin sufletul meu .

Această tăgăduire de sine nu trebuie făcută numai la începutul vieții 
creștine . La fiecare pas de înaintare spre cer, ea trebuie reînnoită . Toate fapte-
le noastre bune depind de o putere exterioară nouă . Prin urmare, trebuie să 
existe o continuă înălțare a sufletului la Dumnezeu, o mărturisire a păcatului 
care să fie serioasă, continuă, sfâșietoare și o umilire a sufletului înaintea Lui . 
Doar printr-o continuă tăgăduire de sine și dependență de Hristos, putem 
păși mai departe în siguranță .

Cu cât ne apropiem mai mult de Isus și cu cât mai clar discernem puri-
tatea caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea păcătoșenia peste măsură 
a păcatului și cu atât mai puțin vom simți nevoia de a ne auto-înălța . Cei pe 
care cerul îi recunoaște ca sfinți sunt ultimii care fac paradă de propria lor 
bunătate . Apostolul Petru a devenit un slujitor credincios al lui Hristos; și el 
a fost foarte onorat cu lumină divină și putere; el a avut un rol activ în zidirea 
bisericii lui Hristos; dar Petru nu a uitat niciodată înfricoșătoarea experiență a 
umilirii sale; păcatul său a fost iertat; cu toate acestea, el știa clar că împotriva 
slăbiciunii de caracter care i-a produs căderea, numai harul lui Hristos putea 
să-l ajute . El nu a găsit în el însuși nimic cu care să se laude .

Niciunul dintre apostoli sau profeți nu a pretins vreodată că este fără 
păcat . Bărbați care au trăit cel mai aproape de Dumnezeu, oameni care și-au 
sacrificat mai degrabă viața, decât, cu bună știință, să comită vreo greșeală, 
oameni pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumină divină și putere, și-au mărtu-
risit păcătoșenia propriei naturi . Ei nu și-au pus nici cea mai mică încredere în 
carne, nu au pretins nicio neprihănire proprie, ci s-au încrezut în întregime în 
neprihănirea lui Hristos . Așa va fi cu toți cei care privesc la Hristos .

La fiecare pas de înaintare în experiența creștină, pocăința noastră se va 
adânci . Chiar către cei pe care Domnul i-a iertat, către cei pe care îi recunoaște 
ca popor al Său, El spune: „Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră 
rea și de faptele voastre care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă, din 
pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre .” (Ezechiel 36:31) . El spune de ase-
menea: „Voi face legământul Meu cu tine, și vei ști că Eu sunt Domnul, ca să-ți 
aduci aminte de trecut și să roșești, să nu mai deschizi gura de rușine când 
îți voi ierta tot ce ai făcut .” (Ezechiel 16:62, 63) . Atunci, buzele noastre nu se 
vor mai deschide pentru a rosti cuvintele de laudă la adresa noastră . Vom ști, 
atunci că puterea noastră este numai Hristos . Atunci vom mărturisi împreu-
nă cu apostolul: „Știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea 
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that in me (that is, in my flesh) dwelleth no good thing .” Rom . 7:18 . „God 
forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by 
whom the world is crucified unto me, and I unto the world .” Gal . 6:14 . 

In harmony with this experience is the command, „Work out your 
own salvation with fear and trembling . For it is God which worketh in you 
both to will and to do of His good pleasure .” Phil . 2:12, 13 . God does not 
bid you fear that He will fail to fulfill His promises, that His patience will 
weary, or His compassion be found wanting . Fear lest your will shall not 
be held in subjection to Christ’s will, lest your hereditary and cultivated 
traits of character shall control your life . „It is God which worketh in you 
both to will and to do of His good pleasure .” Fear lest self shall interpose 
between your soul and the great Master Worker . Fear lest self-will shall 
mar the high purpose that through you God desires to accomplish . Fear 
to trust to your own strength, fear to withdraw your hand from the hand 
of Christ and attempt to walk life’s pathway without His abiding presence . 

We need to shun everything that would encourage pride and self-
sufficiency; therefore we should beware of giving or receiving flattery or 
praise . It is Satan’s work to flatter . He deals in flattery as well as in accusing 
and condemnation . Thus he seeks to work the ruin of the soul . Those who 
give praise to men are used by Satan as his agents . Let the workers for 
Christ direct every word of praise away from themselves . Let self be put 
out of sight . Christ alone is to be exalted . „Unto Him that loved us, and 
washed us from our sins in His own blood,” let every eye be directed, and 
praise from every heart ascend . (Rev . 1:5 .)

The life in which the fear of the Lord is cherished will not be a life of 
sadness and gloom . It is the absence of Christ that makes the countenance 
sad, and the life a pilgrimage of sighs . Those who are filled with self-es-
teem and self-love do not feel the need of a living, personal union with 
Christ . The heart that has not fallen on the Rock is proud of its wholeness . 
Men want a dignified religion . They desire to walk in a path wide enough 
to take in their own attributes . Their self-love, their love of popularity and 
love of praise, exclude the Saviour from their hearts, and without Him there 
is gloom and sadness . But Christ dwelling in the soul is a wellspring of joy . 
For all who receive Him, the very keynote of the word of God is rejoicing . 
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pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea 
să-l fac .” (Romani 7:18) . „În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să 
mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care 
lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume .” (Galateni 6:14) .

În armonie cu această experiență este porunca: „ . . . duceți până la capăt 
mântuirea voastră, cu frică și cutremur . Căci Dumnezeu este Acela care lu-
crează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea .” (Filipeni 
2:12, 13) . Dumnezeu nu vă cere să vă temeți de faptul că El nu va împlini 
făgăduințele Sale, că răbdarea Lui se va sfârși sau că mila Lui se va epuiza . 
Temeți-vă ca nu cumva voința voastră să nu se supună voinței lui Dum-
nezeu și ca nu cumva trăsăturile de caracter moștenite sau cultivate să vă 
stăpânească viața . „Căci Dumnezeu este Acel care lucrează în voi și vă dă, 
după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea .” Temeți-vă ca nu cumva eul să se 
interpună între sufletul vostru și marele Maestru Lucrător . Temeți-vă ca nu 
cumva eul să mânjească scopul măreț pe care Dumnezeu dorește să-l rea-
lizeze prin voi . Temeți-vă să vă încredeți în propria putere, temeți-vă să vă 
retrageți mâna din mâna lui Hristos și să încercați să mergeți pe calea vieții 
fără prezența Sa continuă .

Trebuie să evităm tot ceea ce ar încuraja mândria și multumirea de sine; 
prin urmare, ar trebui să ne ferim să acordăm sau să primim flatare sau laudă . 
Este lucrarea Satanei aceea de a flata . El folosește lingușirea așa cum folosește 
acuzarea și condamnarea . În felul acesta, el caută să producă ruina sufletului . 
Cei care aduc laudă oamenilor sunt folosiți de Satan ca agenți ai săi . Lucrătorii 
lui Hristos să îndepărteze orice cuvânt de laudă de la ei înșiși . Eul să fie dat la 
o parte . Doar Hristos să fie înălțat . Spre El „care ne iubește, care ne-a spălat 
de păcatele noastre cu sângele Său,” să se îndrepte orice ochi și lauda oricărei 
inimi . (Apocalipsa 1:5) .

Viața în care frica de Domnul este permanent păstrată în suflet nu va 
fi o viață tristă și mohorâtă . Lipsa lui Hristos este cea care aduce tristețe pe 
chip și transformă viața într-un șir neîntrerupt de suspine . Cei care sunt plini 
de stimă și iubire de sine nu simt nevoia unei uniri vii, personale cu Hristos . 
Inima care nu a căzut pe Stâncă este mândră de desăvârșirea ei . Oamenii vor 
o religie demnă . Ei doresc să meargă pe o cale suficient de largă pentru a-și lua 
cu ei și trăsăturile de caracter . Iubirea lor de sine, dragostea lor de popularitate 
și dorința fierbinte de a fi lăudați Îl dau afară pe Mântuitorul din inimile lor, 
și fără El nu există decât tristețe și mâhnire . Dar Hristos locuind în suflet, este 
un izvor de bucurie . Pentru toți cei care Îl primesc, nota dominantă a Cuvân-
tului lui Dumnezeu este bucurie .
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„For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose 
name is Holy: I dwell in the high and holy place, with him also that is of a 
contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive 
the heart of the contrite ones .” Isa . 57:15 .

It was when Moses was hidden in the cleft of the rock that he beheld the 
glory of God . It is when we hide in the riven Rock that Christ will cover us 
with His own pierced hand, and we shall hear what the Lord saith unto His 
servants . To us as to Moses, God will reveal Himself as „merciful and gracio-
us, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for 
thousands, forgiving iniquity and transgression and sin .” Ex . 34:6, 7 . 

The work of redemption involves consequences of which it is difficult 
for man to have any conception . „Eye hath not seen, nor ear heard, neither 
have entered into the heart of man, the things which God hath prepared 
for them that love Him .” 1 Cor . 2:9 . As the sinner, drawn by the power of 
Christ, approaches the uplifted cross, and prostrates himself before it, the-
re is a new creation . A new heart is given him . He becomes a new creature 
in Christ Jesus . Holiness finds that it has nothing more to require . God 
Himself is „the justifier of him which believeth in Jesus .” Rom . 3:26 . And 
„whom He justified, them He also glorified .” Rom . 8:30 . Great as is the 
shame and degradation through sin, even greater will be the honor and 
exaltation through redeeming love . To human beings striving for confor-
mity to the divine image there is imparted an outlay of heaven’s treasure, 
an excellency of power, that will place them higher than even the angels 
who have never fallen . 

„Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and His Holy One, to 
him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth,  .  .  . Kings 
shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is 
faithful, and the Holy One of Israel, and He shall choose thee .” Isa . 49:7 . 

„For every one that exalteth himself shall be abased; and he that 
humbleth himself shall be exalted .” 
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„Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este vecinică și al cărui 
Nume este sfânt . Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul 
zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile 
zdrobite .” (Isaia 57:15) .

Doar când a fost ascuns în crăpătura stâncii a putut vedea Moise slava lui 
Dumnezeu . Doar atunci când ne ascundem în Stânca despicată, Hristos ne va 
acoperi cu mâna Sa străpunsă și vom auzi ceea ce spune Domnul slujitorilor 
Săi . Nouă, ca lui Moise, Dumnezeu ni Se va descoperi ca fiind „plin de îndu-
rare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține 
dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și 
păcatul .” (Exod 34:6, 7) . 

Lucrarea de răscumpărare implică urmări pe care omul le poate înțelege 
cu greu . „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la ini-
ma omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu 
pentru cei ce-L iubesc .” (1 Corinteni 2:9) . Când păcătosul, atras de puterea lui 
Hristos, se apropie de crucea înălțată a Domnului și se pleacă înaintea ei, el 
devine o făptură nouă . Atunci, îi este dată o inimă nouă . El devine o făptură 
nouă în Isus Hristos . Sfințenia nu mai cere nimic de la el . Dumnezeu Însuși 
socotește „neprihănit pe cel ce crede în Isus .” (Romani 3:26) . „Iar pe aceia pe 
care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit .” (Romani 8:30) . Oricât de mare 
ar fi rușinea și degradarea aduse de păcat, onoarea și înălțarea produse prin 
iubirea răscumpărătoare sunt și mai mari . Ființelor umane, care luptă pentru 
a deveni asemenea chipului divin, le stau la dispoziție comori nesecate din 
tezaurul lui Dumnezeu, o putere nemăsurată care-i va așeza mai presus chiar 
decât îngerii care nu au căzut niciodată .

„Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către cel 
disprețuit și urât de popor, către Robul celor puternici: Împărații vor vedea 
lucrul acesta și se vor scula și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închi-
na, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel 
care Te-a ales .” (Isaia 49:7) .

„Căci oricine se înalță, va fi smerit; și oricine se smerește, va fi înălțat .” 
(Matei 18:14) .
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„Shall Not God Avenge His Own?”

Christ had been speaking of the period just before His second co-
ming, and of the perils through which His followers must pass . With spe-
cial reference to that time He related the parable „to this end, that men 
ought always to pray, and not to faint .” 

„There was in a city,” He said, „a judge, which feared not God, neither 
regarded man; and there was a widow in that city; and she came unto 
him, saying, Avenge me of mine adversary . And he would not for a while; 
but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard 
man; yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her 
continual coming she weary me . And the Lord said, Hear what the unjust 
judge saith . And shall not God avenge His own elect, which cry day and 
night unto Him, though He bear long with them? I tell you that He will 
avenge them speedily .” 

The judge who is here pictured had no regard for right, nor pity for 
suffering . The widow who pressed her case before him was persistently 
repulsed . Again and again she came to him, only to be treated with con-
tempt, and to be driven from the judgment seat . The judge knew that her 
cause was righteous, and he could have relieved her at once, but he would 
not . He wanted to show his arbitrary power, and it gratified him to let 
her ask and plead and entreat in vain . But she would not fail nor beco-
me discouraged . Notwithstanding his indifference and hardheartedness, 
she pressed her petition until the judge consented to attend to her case . 
„Though I fear not God, nor regard man,” he said, „yet because this widow 
troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary 
me .” To save his reputation, to avoid giving publicity to his partial, one-
sided judgment, he avenged the persevering woman . 

„And the Lord said, Hear what the unjust judge saith . And shall not 
God avenge His own elect, which cry day and night unto him, though He 
bear long with them? I tell you that He will avenge them speedily .” Christ 

164

165



173

Nu va face Dumnezeu  
dreptate aleșilor Săi? *

Hristos a vorbit despre perioada aflată chiar înainte de a doua Sa venire 
și despre pericolele prin care trebuie să treacă urmașii Săi . Referindu-Se în 
mod special la acel moment, El a spus pilda „ca să le arate că trebuie să se 
roage necurmat și să nu se lase .” (Luca 18:1) .

„Într-o cetate,” a spus El, „era un judecător, care de Dumnezeu nu se te-
mea și de oameni nu se rușina . În cetatea aceea era și o văduvă care venea des 
la el și-i zicea: ‘Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu .’ Multă vreme n-a voit 
să-i facă dreptate . Dar la urmă și-a zis: ‘Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și 
de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi 
voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul .’ Domnul a adăugat: ‘Auziți 
ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, 
care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va 
face dreptate în curând’ . ” (Luca 18:1-8) .

 Judecătorul, care este înfățișat aici, nu avea niciun fel de respect pentru 
dreptate, nici milă pentru cel suferind . Văduva care își tot aducea cazul îna-
intea lui era mereu respinsă . Iar și iar, ea venea la el, doar pentru a fi tratată 
cu dispreț și îndepărtată de la scaunul de judecată . Cauza ei era dreaptă, ju-
decătorul știa aceasta, și ar fi putut-o ușura de povară pe loc, dar el nu voia . 
El dorea să-și arate puterea arbitrară și îi făcea plăcere să o lase să ceară, să 
insiste și să se roage în zadar . Dar ea nu ceda și nici nu se lăsa descurajată . 
În ciuda indiferenței și împietririi inimi lui, ea și-a prezentat cererea până 
când judecătorul a acceptat să se ocupe de cazul ei . „Măcar că de Dumnezeu 
nu mă tem și de oameni nu mă rușinez,” spunea el, „totuși pentru că văduva 
aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată ca-
pul .” Pentru a-și salva reputația și pentru a evita ca judecata sa părtinitoare 
și unilaterală să fie cunoscută de oameni, el a consimțit să facă dreptate 
femeii stăruitoare .

Și Domnul a zis: „Auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va 
face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește 
față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând .” (Luca 18:6-8) . Hristos 

* Capitol bazat pe Luca 18:1-8
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here draws a sharp contrast between the unjust judge and God . The judge 
yielded to the widow’s request merely through selfishness, that he might 
be relieved of her importunity . He felt for her no pity or compassion; her 
misery was nothing to him . How different is the attitude of God toward 
those who seek Him . The appeals of the needy and distressed are conside-
red by Him with infinite compassion . 

The woman who entreated the judge for justice had lost her husband 
by death . Poor and friendless, she had no means of retrieving her ruined 
fortunes . So by sin, man lost his connection with God . Of himself he has 
no means of salvation . But in Christ we are brought nigh unto the Father . 
The elect of God are dear to His heart . They are those whom He has called 
out of darkness into His marvelous light, to show forth His praise, to shine 
as lights amid the darkness of the world . The unjust judge had no special 
interest in the widow who importuned him for deliverance; yet in order 
to rid himself of her pitiful appeals, he heard her plea, and delivered her 
from her adversary . But God loves His children with infinite love . To Him 
the dearest object on earth is His church . 

„For the Lord’s portion is His people; Jacob is the lot of His inheritan-
ce . He found him in a desert land, and in the waste, howling wilderness; 
He led him about, He instructed him, He kept him as the apple of His 
eye .” Deut . 32:9, 10 . „For thus saith the Lord of hosts: After the glory hath 
He sent Me unto the nations which spoiled you; for he that toucheth you 
toucheth the apple of His eye .” Zech . 2:8 . 

The widow’s prayer, „Avenge me”--”do me justice” (R .V .)--”of mine 
adversary,” represents the prayer of God’s children . Satan is their great ad-
versary . He is the „accuser of our brethren,” who accuses them before God 
day and night . (Rev . 12:10 .) He is continually working to misrepresent and 
accuse, to deceive and destroy the people of God . And it is for deliverance 
from the power of Satan and his agents that in this parable Christ teaches 
His disciples to pray .

In the prophecy of Zechariah is brought to view Satan’s accusing 
work, and the work of Christ in resisting the adversary of His people . The 
prophet says, „He showed me Joshua the high priest standing before the 
angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him . And 
the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan; even the Lord 
that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out of 
the fire? Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before 
the angel .” Zech . 3:1-3 . 
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conturează aici un contrast puternic între judecătorul nedrept și Dumne-
zeu . Judecătorul a cedat la cererea văduvei doar din egoism, ca el să scape de 
stăruința ei . El nu simțea pentru ea nici milă, nici compasiune; nefericirea 
ei nu însemna nimic pentru el . Cât de diferită este atitudinea lui Dumnezeu 
față de cei care-L caută . Cererile celor nevoiași și necăjiți sunt privite de El cu 
compasiune infinită .

Femeii care-l implora pe judecător să-i facă dreptate îi murise soțul . 
Săracă și fără prieteni, ea nu avea niciun mijloc de recuperare a averilor ei 
ruinate . La fel, prin păcat, omul a pierdut legătura cu Dumnezeu . În sine, el 
nu deține niciun mijloc de mântuire . Dar în Hristos, noi suntem aduși lângă 
Tatăl . Aleșii lui Dumnezeu sunt dragi inimii Lui . Ei sunt cei pe care El i-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată, pentru a vesti lauda Lui, pentru 
a străluci ca lumini în mijlocul întunericului lumii . Pe judecătorul nedrept 
nu-l interesa de văduva care-l tot deranja cu cererea ei; cu toate acestea, pen-
tru a scăpa de insistențele ei demne de milă, i-a ascultat cererea, și a scăpat-o 
de dușmanul ei . Dumnezeu însă îi iubește pe copiii Săi cu o iubire infinită . 
Obiectul dragostei Sale supreme de pe acest pământ este Biserica Sa .

„Căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de 
moștenire . El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urle-
te înfricoșate, l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor Lui .” 
(Deuteronom 32:9-10) . „Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘După slavă m-a 
trimis El la neamurile care v-au jefuit, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de 
lumina ochilor Lui’ . ” (Zaharia 2:8) .

Rugăciunea văduvei: „Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu,” repre-
zintă rugăciunea copiilor lui Dumnezeu . Satan este marele lor vrăjmaș . El 
este „pârâșul fraților noștri” care îi acuză zi și noapte înaintea lui Dumnezeu . 
(Apocalipsa 12:10) . El este continuu la lucru pentru a prezenta într-o lumină 
greșită și acuza, pentru a înșela și distruge pe poporul lui Dumnezeu . Ceea ce 
Hristos îi învață pe ucenicii Săi în această pildă este să se roage pentru elibe-
rarea de sub puterea Satanei și a agenților săi . 

În profeția lui Zaharia, ne este prezentată lucrarea de acuzator a Sa-
tanei și lucrarea lui Hristos de a se împotrivi dușmanului poporului Său . 
Profetul spune: „El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în 
picioare înaintea Îngerului Domnului, și pe Satan stând la dreapta lui, ca 
să-l pârască . Domnul a zis Satanei: ‘Domnul să te mustre, Satano! Domnul 
să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din 
foc?’ Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și, totuși, stătea în picioare 
înaintea Îngerului .” (Zaharia 3:1-3) . 
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The people of God are here represented as a criminal on trial . Joshua, 
as high priest, is seeking for a blessing for his people, who are in great afflic-
tion . While he is pleading before God, Satan is standing at his right hand as 
his adversary . He is accusing the children of God, and making their case ap-
pear as desperate as possible . He presents before the Lord their evil doings 
and their defects . He shows their faults and failures, hoping they will appear 
of such a character in the eyes of Christ that He will render them no help in 
their great need . Joshua, as the representative of God’s people, stands under 
condemnation, clothed with filthy garments . Aware of the sins of his people, 
he is weighed down with discouragement . Satan is pressing upon his soul a 
sense of guiltiness that makes him feel almost hopeless . Yet there he stands 
as a suppliant, with Satan arrayed against him . 

The work of Satan as an accuser began in heaven . This has been his 
work on earth ever since man’s fall, and it will be his work in a special 
sense as we approach nearer to the close of this world’s history . As he sees 
that his time is short, he will work with greater earnestness to deceive 
and destroy . He is angry when he sees a people on the earth who, even 
in their weakness and sinfulness, have respect to the law of Jehovah . He 
is determined that they shall not obey God . He delights in their unwort-
hiness, and has devices prepared for every soul, that all may be ensnared 
and separated from God . He seeks to accuse and condemn God and all 
who strive to carry out His purposes in this world in mercy and love, in 
compassion and forgiveness . 

 Every manifestation of God’s power for His people arouses the enmity 
of Satan . Every time God works in their behalf, Satan with his angels works 
with renewed vigor to compass their ruin . He is jealous of all who make Christ 
their strength . His object is to instigate evil, and when he has succeeded, 
throw all the blame upon the tempted ones . He points to their filthy gar-
ments, their defective characters . He presents their weakness and folly, 
their sins of ingratitude, their unlikeness to Christ, which have dishono-
red their Redeemer . All this he urges as an argument proving his right to 
work his will in their destruction . He endeavors to affright their souls with 
the thought that their case is hopeless, that the stain of their defilement 
can never be washed away . He hopes so to destroy their faith that they will 
yield fully to his temptations, and turn from their allegiance to God . 

The Lord’s people cannot of themselves answer the charges of Satan . 
As they look to themselves they are ready to despair . But they appeal to the 
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Poporul lui Dumnezeu este prezentat aici ca un călcător al legii aflat la 
judecată . Iosua, ca mare preot, caută binecuvântare pentru poporul său, aflat 
în mare necaz . În timp ce el pledează înaintea lui Dumnezeu, Satan stă chiar la 
dreapta ca dușman al său . El îi acuză pe copiii lui Dumnezeu și face ca situația 
lor să pară cât se poate de disperată . El prezintă înaintea Domnului faptele 
lor rele și defectele lor . El expune greșelile și eșecurile lor, sperând să apară în 
ochii lui Hristos într-o astfel de lumină, încât Acesta să nu le dea niciun ajutor 
în marea lor nevoie . Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu, stă 
sub condamnare, îmbrăcat cu haine murdare . Conștient de păcatele poporu-
lui său, el este doborât de descurajare . Satan îi apasă sufletul cu un sentiment 
de vinovăție ce-l face să se simtă aproape fără speranță . Cu toate acestea, el stă 
acolo și se roagă, avându-l pe Satan înverșunat împotriva lui .

Lucrarea de acuzator făcută de Satan a început în ceruri . Aceasta a fost 
lucrarea sa de pe pământ de la căderea omului, și va fi lucrarea pe care o va 
face mai pregnant pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei 
lumi . Văzând că timpul îi este scurt, el va lucra cu o mai mare seriozitate 
pentru a înșela și distruge . El este furios când vede pe pământ un popor care, 
în ciuda slăbiciunii și păcătoșeniei lui, are respect față de legea lui Iehova . 
El e hotărât să-i împiedice să asculte de Dumnezeu . El își găsește plăcere în 
nevrednicia lor, și are ispite pregătite pentru fiecare suflet, ca toți să poată fi 
prinși în cursă și despărțiți de Dumnezeu . El caută să-L acuze și să-L condam-
ne pe Dumnezeu și pe toți cei care se străduiesc să împlinească planurile Sale 
în această lume cu milă și dragoste, cu compasiune și iertare .

Fiecare manifestare a puterii lui Dumnezeu în favoarea poporului Său 
trezește vrăjmășia Satanei . De fiecare dată când Dumnezeu lucrează în favoa-
rea lor, Satan, cu îngerii săi, lucrează cu o vigoare reînnoită pentru a aduce 
ruina lor . El este invidios pe toți cei care fac din Hristos tăria lor . Scopul său 
este acela de a conduce la rău și, atunci când reușește, arunca toată vina pe 
cei ispitiți . El arată spre hainele lor murdare, spre caracterele lor defectuoase . 
El prezintă slăbiciunea și nebunia lor, păcatele nerecunoștinței lor, neasemă-
narea lor cu Hristos, prin care L-au dezonorat pe Răscumpărătorul lor . Toate 
acestea el le aduce ca argument care să demonstreze dreptul său de a face ce 
vrea pentru a le provoca distrugerea . El se străduiește să le înfricoșeze sufle-
tele cu gândul că situația lor este fără speranță, că pata necurăției nu poate fi 
spălată niciodată . El speră astfel să le distrugă credința ca să se lase cu totul 
pradă ispitelor lui, și să se întoarcă de la loialitatea lor față de Dumnezeu .

Poporul Domnului nu poate să răspundă personal la acuzațiile Satanei . 
Privind la ei înșiși, ei sunt aproape de disperare . Dar ei fac apel la apărătorul 
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divine Advocate . They plead the merits of the Redeemer . God can be „just, 
and the justifier of him which believeth in Jesus .” Rom . 3:26 . With confiden-
ce the Lord’s children cry unto Him to silence the accusations of Satan, and 
bring to naught his devices . „Do me justice of mine adversary,” they pray; 
and with the mighty argument of the cross, Christ silences the bold accuser . 

„The Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan, even the 
Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out 
of the fire?” When Satan seeks to cover the people of God with blackness, 
and ruin them, Christ interposes . Although they have sinned, Christ has 
taken the guilt of their sins upon His own soul . He has snatched the race as 
a brand from the fire . By His human nature He is linked with man, while 
through His divine nature He is one with the infinite God . Help is brought 
within the reach of perishing souls . The adversary is rebuked .

„Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before 
the angel: and he answered and spake unto those that stood before him, 
saying, Take away the filthy garments from him . And unto him he said, 
Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe 
thee with change of raiment . And I said, Let them set a fair miter upon 
his head . So they set a fair miter upon his head, and clothed him with 
garments .” Then with the authority of the Lord of hosts the angel made a 
solemn pledge to Joshua, the representative of God’s people: „If thou wilt 
walk in My ways, and if thou wilt keep My charge, then thou shalt also 
judge My house, and shalt also keep My courts, and I will give thee places 
to walk among these that stand by”--even among the angels that surround 
the throne of God . (Zech . 3:3-7 .) 

Notwithstanding the defects of the people of God, Christ does not 
turn away from the objects of His care . He has the power to change their 
raiment . He removes the filthy garments, He places upon the repenting, 
believing ones His own robe of righteousness, and writes pardon against 
their names on the records of heaven . He confesses them as His before the 
heavenly universe . Satan their adversary is shown to be an accuser and 
deceiver . God will do justice for His own elect . 

The prayer, „Do me justice of mine adversary,” applies not only to 
Satan, but to the agencies whom he instigates to misrepresent, to tempt, 
and to destroy the people of God . Those who have decided to obey the 
commandments of God will understand by experience that they have ad-
versaries who are controlled by a power from beneath . Such adversaries 
beset Christ at every step, how constantly and determinedly no human 
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divin . Ei invocă meritele Mântuitorului . Dumnezeu poate fi „neprihănit și 
totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus .” (Romani 3:26) . Plini 
de încredere, copiii Domnului strigă la El să aducă la tăcere acuzațiile Satanei 
și să facă fără efect planurile lui . „Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu,” 
se roagă ei; și cu argumentul puternic al crucii, Hristos îl aduce la tăcere pe 
acuzatorul cel îndrăzneț .

„Domnul a zis Satanei: ‘Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te 
mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune scos din foc?’ ” 
(Zaharia 3:2) . Când Satan caută să-l înnegrească și să-l nimicească pe poporul 
lui Dumnezeu, Hristos intervine . Deși ei au păcătuit, Hristos a luat asupra 
Sa vina păcatului lor . El i-a smuls pe oameni din foc ca pe un tăciune . Prin 
natura Sa omenească, El este legat de om, în timp ce prin natura Sa divină, El 
este una cu Dumnezeul cel veșnic . El pune ajutorul Său la îndemâna sufletelor 
amenințate cu pieirea . Vrăjmașul este mustrat .

„Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și, totuși, stătea în picioare 
înaintea Îngerului . Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis: ‘Dezbrăcați-l de hainele 
murdare de pe el .’ Apoi a zis lui Iosua: ‘Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea 
și te îmbrac cu haine de sărbătoare .’ Eu am zis: ‘Să i se pună pe cap o mitră 
curată!’ Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce 
Îngerul Domnului stătea acolo .” Apoi, având autoritatea Domnului oștirilor, 
Îngerul s-a adresat în mod solemn lui Iosua, ca reprezentant al poporului lui 
Dumnezeu: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi poruncile Mele, 
vei judeca casa Mea și vei priveghea asupra curților Mele; și te voi lăsa să 
umbli printre cei ce sunt aici’ ” – chiar printre îngerii care înconjoară tronul 
lui Dumnezeu . (Zaharia 3:3-7 engl .) .

În ciuda defectelor poporului lui Dumnezeu, Hristos nu întoarce spatele 
celor ce reprezintă obiectele grijii Lui . El are puterea de a le schimba hainele . 
El îndepărtează hainele lor murdare . El îmbracă pe cei care se pocăiesc și cred, 
cu propria haină a neprihănirii Sale și scrie iertare în dreptul numelor lor scri-
se în cărțile din cer . El îi recunoaște ca fiind ai Săi înaintea Universului ceresc . 
Satan, împotrivitorul lor, este dovedit a fi un acuzator și înșelător . Dumnezeu 
va face dreptate aleșilor Lui .

Rugăciunea „Fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu,” se aplică nu nu-
mai Satanei, ci și celor pe care acesta îi instigă să prezinte greșit, să ispitească 
și să distrugă pe poporul lui Dumnezeu . Cei care s-au hotărât să asculte de 
poruncile lui Dumnezeu vor înțelege din experiență că au dușmani care sunt 
controlați de o putere din Abis . Astfel de vrășmași L-au asaltat pe Hristos 
la fiecare pas, atât de constant și hotărât cum nicio ființă umană nu-și poa-
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being can ever know . Christ’s disciples, like their Master, are followed by 
continual temptation . 

The Scriptures describe the condition of the world just before Christ’s 
second coming . James the apostle pictures the greed and oppression that 
will prevail . He says, „Go to now, ye rich men,  .  .  . ye have heaped treasure 
together for the last days . Behold, the hire of the labourers who have rea-
ped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the 
cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of 
sabaoth . Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton . Ye have 
nourished your hearts, as in a day of slaughter . Ye have condemned and 
killed the just; and he doth not resist you .” James 5:1-6 . This is a picture 
of what exists today . By every species of oppression and extortion, men 
are piling up colossal fortunes, while the cries of starving humanity are 
coming up before God .

„Judgment is turned away backward, and justice standeth afar off; 
for truth is fallen in the street, and equity cannot enter . Yea, truth faileth; 
and he that departeth from evil maketh himself a prey .” Isa . 59:14, 15 . This 
was fulfilled in the life of Christ on earth . He was loyal to God’s comman-
dments, setting aside the human traditions and requirements which had 
been exalted in their place . Because of this He was hated and persecuted . 
This history is repeated . The laws and traditions of men are exalted above 
the law of God, and those who are true to God’s commandments suffer 
reproach and persecution . Christ, because of His faithfulness to God, 
was accused as a Sabbathbreaker and blasphemer . He was declared to be 
possessed of a devil, and was denounced as Beelzebub . In like manner His 
followers are accused and misrepresented . Thus Satan hopes to lead them 
to sin, and cast dishonor upon God . 

The character of the judge in the parable, who feared not God nor 
regarded man, was presented by Christ to show the kind of judgment that 
was then being executed, and that would soon be witnessed at His trial . 
He desires His people in all time to realize how little dependence can be 
placed on earthly rulers or judges in the day of adversity . Often the elect 
people of God have to stand before men in official positions who do not 
make the word of God their guide and counselor, but who follow their 
own unconsecrated, undisciplined impulses . 

In the parable of the unjust judge, Christ has shown what we should 
do . „Shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto 
Him?” Christ, our example, did nothing to vindicate or deliver Himself . 
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te închipui . Ucenicii lui Hristos, asemenea Maestrului lor, sunt permanent 
urmăriți de ispită .

Scripturile descriu starea lumii chiar înainte de a doua venire a lui Hris-
tos . Apostolul Iacov ilustreză lăcomia și asuprirea care vor exista pretutin-
deni . El spune: „Ascultați acum voi, bogaților . . . V-ați strâns comori în zilele 
din urmă . Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați 
oprit-o, prin înșelăciune, strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile 
Domnului oștirilor . Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări . V-ați săturat 
inimile chiar într-o zi de măcel . Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care 
nu vi se împotrivea!” (Iacov 5:1-6) . Aceasta este o imagine a ceea ce există as-
tăzi pretutindeni . Prin tot felul de acte de oprimare și înșelătorii, unii oameni 
își adună averi colosale, în timp ce strigătele de foame ale omenirii se înalță 
până la Dumnezeu .

„Și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt și mântuirea a stat de o parte, 
căci adevărul s-a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să 
se apropie . Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este 
jefuit .” (Isaia 59:14, 15) . Acest lucru s-a împlinit în viața lui Hristos pe 
pământ . El a fost credincios față de poruncile lui Dumnezeu, înlăturând 
tradițiile și cerințele omenești care au fost înălțate în locul lor . Din aceas-
tă cauză El a fost urât și persecutat . Această istorie se repetă . Legile și 
tradițiile oamenilor sunt înălțate mai presus de Legea lui Dumnezeu, iar 
cei care sunt loiali poruncilor lui Dumnezeu suferă ocară și persecuție . 
Hristos, datorită credincioșiei Sale față de Dumnezeu, a fost acuzat de 
călcarea Sabatului și de hulă . S-a spus despre El că este posedat de diavol 
și a fost acuzat ca Beelzebul . La fel, urmașii Săi sunt acuzați și prezentați în 
mod fals . Astfel, Satan speră să-i conducă la păcat și să arunce dezonoare 
asupra lui Dumnezeu .

Caracterul judecătorului din parabolă, care nu se temea de Dumnezeu 
și nici de om, a fost prezentat de către Hristos pentru a arăta ce fel de jude-
cată exista pe vremea aceea și judecata care avea să fie aplicată în cazul Său . 
El dorește ca poporul Său din toate timpurile să-și dea seama cât de puțin se 
poate baza pe conducătorii sau judecătorii pământești în ziua nenorocirii . 
Adesea, oamenii aleși de Dumnezeu trebuie să stea în fața persoanelor aflate 
în poziții oficiale care nu fac din Cuvântul lui Dumnezeu îndrumătorul și 
sfătuitorul lor, ci urmează propriile impulsuri neconsacrate, nedisciplinate .

În pilda judecătorului nedrept, Hristos a arătat ce ar trebui să facem . „Nu 
va face oare Dumnezeu dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El?” 
Hristos, exemplul nostru, nu a făcut nimic pentru a Se apăra sau elibera . El a 
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He committed His case to God . So His followers are not to accuse or con-
demn, or to resort to force in order to deliver themselves .

When trials arise that seem unexplainable, we should not allow our 
peace to be spoiled . However unjustly we may be treated, let not passion 
arise . By indulging a spirit of retaliation we injure ourselves . We destroy 
our own confidence in God, and grieve the Holy Spirit . There is by our 
side a witness, a heavenly messenger, who will lift up for us a standard 
against the enemy . He will shut us in with the bright beams of the Sun of 
Righteousness . Beyond this Satan cannot penetrate . He cannot pass this 
shield of holy light .

While the world is progressing in wickedness, none of us need flatter 
ourselves that we shall have no difficulties . But it is these very difficulties 
that bring us into the audience chamber of the Most High . We may seek 
counsel of One who is infinite in wisdom . 

The Lord says, „Call upon Me in the day of trouble .” Ps . 50:15 . He 
invites us to present to Him our perplexities and necessities, and our need 
of divine help . He bids us be instant in prayer . As soon as difficulties arise, 
we are to offer to Him our sincere, earnest petitions . By our importunate 
prayers we give evidence of our strong confidence in God . The sense of 
our need leads us to pray earnestly, and our heavenly Father is moved by 
our supplications . 

Often those who suffer reproach or persecution for their faith are 
tempted to think themselves forsaken by God . In the eyes of men they are 
in the minority . To all appearance their enemies triumph over them . But 
let them not violate their conscience . He who has suffered in their behalf, 
and has borne their sorrows and afflictions, has not forsaken them . 

The children of God are not left alone and defenseless . Prayer moves 
the arm of Omnipotence . Prayer has „subdued kingdoms, wrought righ-
teousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the 
violence of fire”--we shall know what it means when we hear the reports 
of the martyrs who died for their faith--”turneth to flight the armies of the 
aliens .” Heb . 11:33, 34 .

If we surrender our lives to His service, we can never be placed in 
a position for which God has not made provision . Whatever may be our 
situation, we have a Guide to direct our way; whatever our perplexities, we 
have a sure Counselor; whatever our sorrow, bereavement, or loneliness, 
we have a sympathizing Friend . If in our ignorance we make missteps, 
Christ does not leave us . His voice, clear and distinct, is heard saying,”I am 
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încredințat cazul Său lui Dumnezeu . Tot așa, urmașii Săi nu trebuie să acuze, 
să condamne sau să recurgă la forță pentru a se elibera .

Când se ivesc încercări care par inexplicabile, nu ar trebui să permitem 
ca pacea să ne fie tulburată . Indiferent cât de nedrept suntem tratați, să nu ne 
lăsăm cuprinși de mânie . Îngăduind să avem un spirit de răzbunare, nu ne 
facem rău decât nouă înșine . Ne distrugem propria încredere în Dumnezeu 
și Îl întristăm pe Duhul Sfânt . Lângă noi se află un martor, un sol ceresc, care 
va ridica pentru noi o barieră împotriva inamicului . El ne va învălui cu razele 
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii . Dincolo de această barieră, Satan nu 
poate pătrunde . El nu poate trece dincolo de acest scut de lumină sfântă .

În timp ce lumea avansează în răutate, niciunul dintre noi nu ar trebui 
să se măgulească, gândind că nu va avea parte de greutăți . Însă, chiar aceste 
greutăți sunt cele care ne aduc în camera de audiență a Celui Preaînalt . Noi 
trebuie să căutăm sfat de la Cel care este infinit în înțelepciune .

Domnul spune: „Cheamă-Mă în ziua necazului .” (Psalmii 50:15) . El ne 
invită să aducem înaintea Lui toate încurcăturile și trebuințele noastre, precum 
și nevoia noastră de ajutor divin . El ne îndeamnă să fim stăruitori în rugăciu-
ne . De îndată ce apar greutăți, trebuie să venim înaintea Lui cu cererile noastre 
sincere și serioase . Prin rugăciunile noastre insistente dovedim încrederea pu-
ternică pe care o avem în Dumnezeu . Sentimentul nevoii noastre ne conduce 
la rugăciune sinceră, iar Tatăl nostru ceresc este mișcat de cererile noastre .

Adesea, cei care suferă ocară sau persecuții pentru credința lor sunt 
ispitiți să creadă că au fost uitați de Dumnezeu . În ochii oamenilor, ei sunt 
în minoritate . După toate aparențele, vrăjmașii triumfă asupra lor . Dar ei să 
nu-și încalce conștiința . El, Cel care a suferit pentru ei, Cel care a purtat neca-
zurile și suferințele lor, nu i-a părăsit .

Copiii lui Dumnezeu nu sunt lăsați singuri și lipsiți de apărare . Rugă-
ciunea mișcă brațul Celui Atotputernic . Rugăciunea a „cucerit împărății, a 
făcut dreptate, a căpătat făgăduințe, a astupat gurile leilor, a stins puterea 
focului .” Noi vom înțelege ce înseamnă aceasta când vom auzi raportul mar-
tirilor care au murit pentru credința lor „și au pus pe fugă oștirile vrăjmașe .” 
(Evrei 11:33-34) . 

Dacă ne predăm viețile în slujba Sa, nu vom putea fi niciodată puși într-
o situație pentru care Dumnezeu să nu fi prevăzut vreun ajutor . Oricare ar fi 
situația noastră, avem un Îndrumător care ne arată drumul; indiferent care 
ar fi situațiile complicate în care ne aflăm, avem un Sfătuitor sigur; indiferent 
de necazul, nenorocirea sau singurătatea în care ne aflăm, avem un Prieten 
înțelegător . Când din neștiință facem un pas greșit, Hristos nu ne părăsește . 
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the Way, the Truth, and the Life .” John 14:6 . „He shall deliver the needy 
when he crieth; the poor also, and him that hath no helper .” Ps . 72:12 . 

The Lord declares that He will be honored by those who draw nigh to 
Him, who faithfully do His service . „Thou wilt keep him in perfect peace 
whose mind is stayed on Thee, because he trusteth in Thee .” Isa . 26:3 . The 
arm of Omnipotence is outstretched to lead us onward and still onward . Go 
forward, the Lord says; I will send you help . It is for My name’s glory that you 
ask, and you shall receive . I will be honored before those who are watching 
for your failure . They shall see My word triumph gloriously . „All things, 
whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive .” Matt . 21:22 . 

Let all who are afflicted or unjustly used, cry to God . Turn away from 
those whose hearts are as steel, and make your requests known to your 
Maker . Never is one repulsed who comes to Him with a contrite heart . Not 
one sincere prayer is lost . Amid the anthems of the celestial choir, God 
hears the cries of the weakest human being . We pour out our heart’s desire 
in our closets, we breathe a prayer as we walk by the way, and our words 
reach the throne of the Monarch of the universe . They may be inaudible to 
any human ear, but they cannot die away into silence, nor can they be lost 
through the activities of business that are going on . Nothing can drown 
the soul’s desire . It rises above the din of the street, above the confusion of 
the multitude, to the heavenly courts . It is God to whom we are speaking, 
and our prayer is heard . 

You who feel the most unworthy, fear not to commit your case to 
God . When He gave Himself in Christ for the sin of the world, He un-
dertook the case of every soul . „He that spared not His own Son, but de-
livered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us 
all things?” Rom . 8:32 . Will He not fulfill the gracious word given for our 
encouragement and strength? 

Christ desires nothing so much as to redeem His heritage from the 
dominion of Satan . But before we are delivered from Satan’s power wi-
thout, we must be delivered from his power within . The Lord permits tri-
als in order that we may be cleansed from earthliness, from selfishness, 
from harsh, unchristlike traits of character . He suffers the deep waters of 
affliction to go over our souls in order that we may know Him and Jesus 
Christ whom He has sent, in order that we may have deep heart longings 
to be cleansed from defilement, and may come forth from the trial purer, 
holier, happier . Often we enter the furnace of trial with our souls darke-
ned with selfishness; but if patient under the crucial test, we shall come 
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Vocea lui, clară și distinctă, se aude spunând: „Eu sunt Calea, Adevărul și 
Viața .” (Ioan 14:6) . „Căci El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul 
care n-are ajutor .” (Psalmii 72:12) .

Dumnezeu declară că va fi onorat de către aceia care se apropie de El și 
care Îi slujesc cu credincioșie . „Celui cu inima tare, Tu-i chezășluiești pacea, 
da, pacea, căci se încrede în Tine .” (Isaia 26:3) . Brațul Celui Atotputernic este 
întins ca să ne conducă înainte și tot înainte . Mergeți înainte, spune Domnul 
Hristos, Eu am să vă trimit ajutor . Voi cereți pentru slava numelui Meu și de 
aceea veți primi . Eu voi fi proslăvit înaintea acelora care privesc și așteaptă 
căderea voastră . Aceștia vor vedea triumful glorios al Cuvântului Meu . „Tot ce 
veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi .” (Matei 21:22) .

Toți cei suferinzi și nedreptățiți să strige către Dumnezeu . Nu vă 
adresați celor cu inima ca oțelul, ci aduceți-vă cererile înaintea Făcătoru-
lui vostru . El nu respinge nicio persoană care vine la El cu inima smerită . 
Nicio rugăciune sinceră nu se pierde . În mijlocul imnurilor corului ceresc, 
Dumnezeu aude strigătele celei mai slabe ființe umane . Fie că ne exprimăm 
dorința inimii în cămăruțe ascunse, fie că o facem călătorind, cuvintele 
noastre ajung la tronul Stăpânului universului . Poate că ele nu sunt auzite 
de nicio ureche omenească, dar ele nu se vor stinge în tăcere și nici nu se vor 
putea pierde în învălmășeala activităților continue . Nimic nu poate stinge 
dorința sufletului . Ea se înalță mai presus de zgomotul străzii, mai presus de 
tumultul mulțimii, până la curțile cerești . Îi vorbim lui Dumnezeu, de aceea 
rugăciunea noastră va fi auzită .

Voi, cei care vă simțiți cei mai nevrednici, să nu vă temeți să vă încredințați 
cazul lui Dumnezeu . Când S-a dat pe Sine în Hristos pentru păcatul lumii, El 
a preluat cazul fiecărui suflet . „El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a 
dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El toate lucruri-
le?” (Romani 8:32) . Nu va împlini El oare Cuvântul Său cel plin de milă ce a 
fost dat pentru încurajarea și sprijinul nostru?

Nimic nu dorește Hristos atât de mult, cât dorește să-Și răscumpere 
moștenirea de sub stăpânirea Satanei . Dar, înainte de a fi eliberați de puterea 
Satanei din afara noastră, trebuie să fim eliberați de puterea lui din interiorul 
nostru . Domnul îngăduie să vină încercări pentru ca noi să putem fi curățiți 
de cele lumești, de egoism, de trăsături aspre, necreștinești de caracter . El per-
mite apelor adânci ale suferinței să treacă peste sufletele noastre, pentru ca 
să-L cunoaștem pe El și pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, așa încât să 
dorim din toată inima să fim curățați de întinare și să ieșim din încercări mai 
curați, mai sfinți, mai fericiți . De multe ori intrăm în cuptorul încercărilor cu 
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forth reflecting the divine character . When His purpose in the affliction is 
accomplished, „He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy 
judgment as the noonday .” Ps . 37:6 . 

There is no danger that the Lord will neglect the prayers of His peo-
ple . The danger is that in temptation and trial they will become discoura-
ged, and fail to persevere in prayer . 

The Saviour manifested divine compassion toward the Syrophenician 
woman . His heart was touched as He saw her grief . He longed to give her 
an immediate assurance that her prayer was heard; but He desired to teach 
His disciples a lesson, and for a time He seemed to neglect the cry of her 
tortured heart . When her faith had been made manifest, He spoke to her 
words of commendation and sent her away with the precious boon she 
had asked . The disciples never forgot this lesson, and it is placed on record 
to show the result of persevering prayer .

It was Christ Himself who put into that mother’s heart the persis-
tence which would not be repulsed . It was Christ who gave the pleading 
widow courage and determination before the judge . It was Christ who, 
centuries before, in the mysterious conflict by the Jabbok, had inspired 
Jacob with the same persevering faith . And the confidence which He Hi-
mself had implanted, He did not fail to reward . 

He who dwells in the heavenly sanctuary judges righteously . His 
pleasure is more in His people, struggling with temptation in a world of 
sin, than in the host of angels that surround His throne . 

In this speck of a world the whole heavenly universe manifests the 
greatest interest, for Christ has paid an infinite price for the souls of its 
inhabitants . The world’s Redeemer has bound earth to heaven by ties 
of intelligence, for the redeemed of the Lord are here . Heavenly beings 
still visit the earth as in the days when they walked and talked with 
Abraham and with Moses . Amid the busy activity of our great cities, 
amid the multitudes that crowd the thoroughfares and fill the marts of 
trade where from morning till evening the people act as if business and 
sport and pleasure were all there is to life, where there are so few to con-
template unseen realities--even here heaven has still its watchers and its 
holy ones . There are invisible agencies observing every word and deed 
of human beings . In every assembly for business or pleasure, in every 
gathering for worship, there are more listeners than can be seen with the 
natural sight . Sometimes the heavenly intelligences draw aside the cur-
tain which hides the unseen world that our thoughts may be withdrawn 
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sufletele înnegrite de egoism; dar dacă avem răbdare în încercarea decisivă, 
vom ieși din ea reflectând caracterul divin . Când scopul Lui în suferință este 
realizat, „El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca 
Soarele la amiază .” (Psalmii 37:6) . 

Nu există deloc riscul ca Domnul să nu țină seama de rugăciunile popo-
rului Său . Riscul este ca, în ispită și încercări aceștia să se descurajeze și să nu 
persevereze în rugăciune .

Mântuitorul a dovedit compasiune divină față de femeia siro-fenici-
ană . Inima Lui a fost mișcată când i-a văzut durerea . El dorea să-i dea o 
asigurare imediată că rugăciunea ei a fost auzită; dar El dorea să-i învețe 
pe ucenicii Săi o lecție și, pentru un timp, părea să neglijeze strigătul inimii 
ei chinuite . Când credința ei a fost exprimată, El i-a spus cuvinte de laudă 
și a lăsat-o să plece cu prețiosul dar pe care ea îl ceruse . Ucenicii nu a uitat 
niciodată această lecție, iar această întâmplare este scrisă pentru a arăta re-
zultatul rugăciunilor stăruitoare .

Hristos Însuși a fost Cel care pusese în inima mamei stăruința ce nu 
putea fi respinsă . Hristos a fost Cel care i-a dat curaj și hotărâre văduvei aflate 
în fața judecătorului . Hristos a fost Cel care, cu secole înainte, în lupta tainică 
de la pârâul Iaboc, îi inspirase lui Iacov aceeași credință perseverentă . Și El nu 
putea să nu răsplătească credința pe care El Însuși o sădise .

El, Cel care locuiește în sanctuarul ceresc, judecă drept . El are mai multă 
plăcere de poporul Său, care se luptă cu ispita într-o lume de păcat, decât de 
oștile de îngeri care înconjoară tronul Său .

Tot universul ceresc manifestă cel mai mare interes pentru această 
micuță planetă, pentru că Domnul Hristos a plătit un preț infinit pentru 
sufletele locuitorilor ei . Mântuitorul lumii a legat pământul de cer prin le-
gături tainice, pentru că răscumpărații Domnului sunt aici . Ființele cerești 
încă vizitează Pământul cum o făceau în zilele când au umblat și vorbit 
cu Avraam și cu Moise . În activitatea intensă a marilor orașe, în mijlocul 
mulțimilor care se îngrămădesc pe străzi și umplu centrele comerciale unde 
din zori și până seara oamenii se comportă ca și când afacerile, sportul și 
distracția sunt singurele scopuri ale vieții, locuri unde se află atât de puțini 
care să mediteze la realități nevăzute – chiar acolo, cerul mai are încă per-
soane care veghează și oameni sfinți care îi aparțin . Există ființe nevăzute 
care observă fiecare cuvânt și faptă a ființelor umane . În fiecare adunare 
de afaceri sau de plăceri, în fiecare adunare de închinare, există mai mulți 
ascultători decât pot fi văzuți de ochii omenești . Uneori, inteligențele cerești 
trag la o parte perdeaua care ascunde lumea nevăzută, așa încât gândurile 
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from the hurry and rush of life to consider that there are unseen wit-
nesses to all we do or say . 

We need to understand better than we do the mission of the angel visi-
tants . It would be well to consider that in all our work we have the co-operati-
on and care of heavenly beings . Invisible armies of light and power attend the 
meek and lowly ones who believe and claim the promises of God . Cherubim 
and seraphim and angels that excel in strength--ten thousand times ten thou-
sand and thousands of thousands--stand at His right hand, „all ministering spi-
rits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation .” Heb . 1:14 . 

By these angel messengers a faithful record is kept of the words and 
deeds of the children of men . Every act of cruelty or injustice toward God’s 
people, all they are caused to suffer through the power of evil workers, is 
registered in heaven .

„Shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto 
Him, though He bear long with them? I tell you that He will avenge them 
speedily .” 

„Cast not away therefore your confidence, which hath great recompen-
se of reward . For ye have need of patience, that, after ye have done the will 
of God, ye might receive the promise . For yet a little while, and He that shall 
come will come, and will not tarry .” Heb . 10:35-37 . „Behold, the husband-
man waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for 
it, until he receive the early and latter rain . Be ye also patient; stablish your 
hearts; for the coming of the Lord draweth nigh .” James 5:7, 8 . 

The long-suffering of God is wonderful . Long does justice wait while 
mercy pleads with the sinner . But „righteousness and judgment are the 
establishment of His throne .” Ps . 97:2, margin . „The Lord is slow to anger;” 
but He is „great in power, and will not at all acquit the wicked: the Lord 
hath His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the 
dust of His feet .” Nahum 1:3 . 

The world has become bold in transgression of God’s law . Because of 
His long forbearance, men have trampled upon His authority . They have 
strengthened one another in oppression and cruelty toward His heritage, 
saying, „How doth God know? and is there knowledge in the Most High?” 
Ps . 73:11 . But there is a line beyond which they cannot pass . The time is near 
when they will have reached the prescribed limit . Even now they have almost 
exceeded the bounds of the long-suffering of God, the limits of His grace, the 
limits of His mercy . The Lord will interpose to vindicate His own honor, to 
deliver His people, and to repress the swellings of unrighteousness . 
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noastre să poată fi mutate de la graba și agitația vieții, la martorii nevăzuți 
prezenți la tot ceea ce facem sau spunem .

Trebuie să înțelegem mai bine decât până acum misiunea îngerilor 
trimiși pe pământ . Ar fi bine să ținem cont că în orice activitate ne implicăm 
ne bucurăm de cooperarea și grija ființelor cerești . Armate invizibile de lumi-
nă și putere îi sprijină pe cei blânzi și smeriți care cred și pretind făgăduințele 
lui Dumnezeu . Heruvimi, serafimi și îngeri care excelează în putere – zece mii 
de ori zece mii și mii de mii – stau la dreapta Lui, „toți duhuri slujitoare trimi-
se să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea .” (Evrei 1:14) . 

Prin acești soli îngerești se păstrează o înregistrare fidelă a cuvintelor și 
faptelor fiilor oamenilor . Orice act de cruzime sau nedreptate față de poporul 
lui Dumnezeu, toate suferințele care le sunt provocate prin puterea făcătorilor 
de rele, toate sunt înregistrate în cer .

„Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte că-
tre El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând .” 
(Luca 18:7-8) .

„Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răs-
plătire!” „Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dum-
nezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit . Încă puțină, foarte puțină vreme, și 
Cel ce vine va veni și nu va zăbovi .” (Evrei 10:35-37) . „Iată că plugarul așteaptă 
roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie 
timpurie și târzie . Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă mâinile, căci veni-
rea Domnului este aproape .” (Iacov 5:7-8) .

Minunată este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu . Îndelungă este 
așteptarea dreptății, în timp ce mila apelează la cel păcătos . „Dreptatea și ju-
decata sunt temelia scaunului Său de domnie .” (Psalmii 97:2 u .p .) „Domnul 
este îndelung răbdător,” dar El este „de o mare tărie, și nu lasă nepedepsit pe 
cel rău . Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor 
Lui .” (Naum 1:3) .

Lumea a ajuns foarte îndrăzneață în călcarea Legii lui Dumnezeu . Datori-
tă îndelungii Sale îndurări, oamenii au călcat în picioare autoritatea Sa . Ei s-au 
încurajat unul pe altul în a oprima și a se purta cu cruzime față de moștenirea 
Sa, spunând: „Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască Cel 
Preaînalt?” (Psalmii 73:11) . Dar există o limită dincolo de care aceștia nu pot 
trece . Timpul este aproape când se va fi atins limita pusă . Chiar acum, aproape 
că au depășit limitele îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, limitele harului Său, 
limitele milei Sale . Domnul va interveni pentru a-Și apăra propria onoare, 
pentru a-Și elibera poporul și a distruge mândria celor nelegiuiți .
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In Noah’s day, men had disregarded the law of God until almost 
all remembrance of the Creator had passed away from the earth . Their 
iniquity reached so great a height that the Lord brought a flood of waters 
upon the earth, and swept away its wicked inhabitants . 

From age to age the Lord has made known the manner of His working . 
When a crisis has come, He has revealed Himself, and has interposed to 
hinder the working out of Satan’s plans . With nations, with families, and 
with individuals, He has often permitted matters to come to a crisis, that 
His interference might become marked . Then He has made manifest that 
there is a God in Israel who will maintain His law and vindicate His people .

In this time of prevailing iniquity we may know that the last gre-
at crisis is at hand . When the defiance of God’s law is almost universal, 
when His people are oppressed and afflicted by their fellow men, the 
Lord will interpose . 

The time is near when He will say, „Come, My people, enter thou into 
thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for 
a little moment, until the indignation be overpast . For, behold, the Lord 
cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their 
iniquity; the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her 
slain .” Isa . 26:20, 21 . Men who claim to be Christians may now defraud and 
oppress the poor; they may rob the widow and fatherless; they may indulge 
their Satanic hatred because they cannot control the consciences of God’s 
people; but for all this God will bring them into judgment . They „shall have 
judgment without mercy” that have „showed no mercy .” (James 2:13 .) Not 
long hence they will stand before the Judge of all the earth, to render an 
account for the pain they have caused to the bodies and souls of His herita-
ge . They may now indulge in false accusations, they may deride those whom 
God has appointed to do His work, they may consign His believing ones to 
prison, to the chain gang, to banishment, to death; but for every pang of an-
guish, every tear shed, they must answer . God will reward them double for 
their sins . Concerning Babylon, the symbol of the apostate church, He says 
to His ministers of judgment, „Her sins have reached unto heaven, and God 
hath remembered her iniquities . Reward her even as she rewarded you, and 
double unto her double according to her works: in the cup which she hath 
filled fill to her double .” Rev . 18:5, 6 .

From India, from Africa, from China, from the islands of the sea, 
from the downtrodden millions of so-called Christian lands, the cry of 
human woe is ascending to God . That cry will not long be unanswered . 
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În zilele lui Noe, oamenii au disprețuit legea lui Dumnezeu până când 
aproape toată amintirea Creatorului s-a șters de pe pământ . Nelegiuirea lor 
a ajuns atât de mare, încât Domnul a adus un potop de ape pe pământ și i-a 
măturat pe locuitori săi cei răi .

Secol după secol, Domnul Și-a făcut cunoscut modul în care lucrează . 
Când a venit criza, El S-a descoperit și a intervenit pentru a împiedica împli-
nirea planurilor Satanei . În viața națiunilor, familiilor și a ființelor omenești, 
El a permis de multe ori să se ajungă la o criză așa încât intervenția Lui să poa-
tă fi remarcată . Atunci El a făcut cunoscut că există un Dumnezeu în Israel 
care Își va înălța legea și-Și va apăra poporul .

În acest timp când nelegiuirea predomină pretutindeni, putem ști că ul-
tima mare criză este chiar la uși . Atunci când sfidarea legii lui Dumnezeu este 
aproape universală, atunci când poporul Său este chinuit și asuprit de semenii 
lor, Dumnezeu va interveni .

Este aproape timpul când El va spune: „Du-te poporul Meu, intră în 
odaia ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mâ-
nia . Căci iată, Domnul iese din locuința Lui să pedepsească nelegiuirea lo-
cuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi 
uciderile .” (Isaia 26:20-21) . Poate că aceia care pretind că sunt creștini, încă 
mai înșeală și mai asupresc pe săraci, încă mai jefuiesc pe văduvă și pe orfan, 
încă se lasă cuprinși de o ură diabolică pentru că nu pot controla conștiința 
poporului lui Dumnezeu, dar toate acestea vor fi aduse la judecată de către 
Dumnezeu . Judecata aceasta va fi „fără milă pentru cel ce n-a avut milă .” (Ia-
cov 2:13) . Nu va mai fi mult timp și vor sta în fața Judecătorului a tot pă-
mântul, pentru a da socoteală de durerea pe care au provocat-o trupurilor 
și sufletelor moștenirii Sale . Ei pot aduce acum acuzații false, își pot bate joc 
de cei pe care Dumnezeu i-a desemnat să facă lucrarea Sa, ei îi pot trimite pe 
credincioșii Săi la închisoare, muncă forțată, surghiun și moarte; dar pentru 
fiecare spasm de durere, pentru fiecare lacrimă vărsată, ei vor trebui să dea 
socoteală . Dumnezeu va plăti acestora îndoit pentru păcatele lor . În ceea ce 
privește Babilonul, simbol al bisericii decăzute, El spune celor însărcinați să 
aplice judecata: „Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, și au ajuns până la cer, 
și Dumnezeu Și-a adus aminte de nelegiuirile ei . Răsplătiți-i cum v-a răsplătit 
ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei . Turnați-i îndoit în potirul în care a 
amestecat ea .” (Apocalipsa 18:5, 6) .

Din India, din Africa, din China, din insulele mării, din pieptul a milioa-
ne de oameni asupriți în așa-numitele țări creștine, se ridică spre Dumnezeu 
strigătul de durere al vocilor omenești . Strigătul acesta nu va mai rămâne mult 
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God will cleanse the earth from it moral corruption, not by a sea of water 
as in Noah’s day, but by a sea of fire that cannot be quenched by any hu-
man devising . 

„There shall be a time of trouble, such as never was since there was a 
nation even to that same time; and at that time Thy people shall be delive-
red, every one that shall be found written in the book .” Dan . 12:1 . 

From garrets, from hovels, from dungeons, from scaffolds, from 
mountains and deserts, from the caves of the earth and the caverns of the 
sea, Christ will gather His children to Himself . On earth they have been 
destitute, afflicted, and tormented . Millions have gone down to the grave 
loaded with infamy because they refused to yield to the deceptive claims 
of Satan . By human tribunals the children of God have been adjudged 
the vilest criminals . But the day is near when „God is judge Himself .” (Ps . 
50:6) . Then the decisions of earth shall be reversed . „The rebuke of His 
people shall He take away .” Isa . 25:8 . White robes will be given to every 
one of them . (Rev . 6:11 .) And „they shall call them the holy people, the 
redeemed of the Lord .” Isa . 62:12 . 

Whatever crosses they have been called to bear, whatever losses they 
have sustained, whatever persecution they have suffered, even to the loss 
of their temporal life, the children of God are amply recompensed . „They 
shall see His face; and His name shall be in their foreheads .” Rev . 22:4 . 
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timp fără răspuns . Dumnezeu va curăța pământul de decădere morală, nu 
printr-un potop de ape, ca în zilele lui Noe, ci printr-o mare de foc, care nu va 
putea fi stinsă prin nicio născocire omenească .

„Aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile și până la vremea aceasta . Dar în vremea aceea, poporul tău va fi 
mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte .” (Daniel 12:1) .

De prin masarde, din cocioabe, din temnițe, de pe eșafoduri, din munți 
și deșerturi, din peșterile pământului și adâncul mărilor, Hristos își va adu-
na copiii la Sine . Pe pământ, ei au fost lipsiți, chinuiți și torturați . Milioane 
de oameni s-au dus în mormânt mânjiți de acuzații nedrepte, deoarece au 
refuzat să cedeze la pretențiile înșelătoare ale Satanei . Tribunalele omenești 
i-au condamnat pe copiii lui Dumnezeu ca pe cei mai josnici criminali . Dar 
este aproape ziua când „Dumnezeu va fi Cel care va judeca .” (Psalmii 50:6) . 
Atunci, vor fi răsturnate hotărârile omenești . „Domnul Dumnezeu . . . îndepăr-
tează de pe tot pământul ocara poporului Său .” (Isaia 25:8) . Fiecăruia i se va 
da haine albe . (Apocalipsa 6:11) . „Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați 
ai Domnului .” (Isaia 62:12) .

Oricare ar fi crucea pe care au fost chemați să o poarte, oricare ar fi 
pierderile pe care le-au suferit, oricare ar fi persecuția pe care au răbdat-o, 
mergând chiar până la pierderea vieții trecătoare, copiii lui Dumnezeu vor 
fi răsplătiți în mod abundent . „Ei vor vedea fața Lui, și Numele Lui va fi pe 
frunțile lor .” (Apocalipsa 22:4) . 
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 „This Man Receiveth Sinners”
As the „publicans and sinners” gathered about Christ, the rabbis ex-

pressed their displeasure . „This man receiveth sinners,” they said, „and 
eateth with them .” 

By this accusation they insinuated that Christ liked to associate with 
the sinful and vile, and was insensible to their wickedness . The rabbis had 
been disappointed in Jesus . Why was it that one who claimed so lofty a 
character did not mingle with them and follow their methods of teaching? 
Why did He go about so unpretendingly, working among all classes? If He 
were a true prophet, they said, He would harmonize with them, and would 
treat the publicans and sinners with the indifference they deserved . It an-
gered these guardians of society that He with whom they were continually 
in controversy, yet whose purity of life awed and condemned them, should 
meet, in such apparent sympathy, with social outcasts . They did not approve 
of His methods . They regarded themselves as educated, refined, and pre-
eminently religious; but Christ’s example laid bare their selfishness . 

It angered them also that those who showed only contempt for the 
rabbis and who were never seen in the synagogues should flock about 
Jesus and listen with rapt attention to His words . The scribes and Phari-
sees felt only condemnation in that pure presence; how was it, then, that 
publicans and sinners were drawn to Jesus? 

They knew not that the explanation lay in the very words they had 
uttered as a scornful charge, „This man receiveth sinners .” The souls who 
came to Jesus felt in His presence that even for them there was escape 
from the pit of sin . The Pharisees had only scorn and condemnation for 
them; but Christ greeted them as children of God, estranged indeed from 
the Father’s house, but not forgotten by the Father’s heart . And their very 
misery and sin made them only the more the objects of His compassion . 
The farther they had wandered from Him, the more earnest the longing 
and the greater the sacrifice for their rescue . 

All this the teachers of Israel might have learned from the sacred scrolls 
of which it was their pride to be the keepers and expounders . Had not David 
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„Acest om primește pe păcătoși” *
Pe când „vameșii și păcătoșii” se adunau în jurul lui Hristos, rabinii 

și-au exprimat nemulțumirea: „Omul acesta primește pe păcătoși,” spuneau 
ei, „și mănâncă cu ei .” 

Prin această acuzație, ei insinuau că lui Hristos Îi plăcea să se asocieze 
cu cei păcătoși și răi și că era indiferent față de răutatea lor . Rabinii fuseseră 
dezamăgiți de Isus . De ce o persoană care pretindea a avea un caracter atât 
de nobil, nu se unea cu ei și nu foloasea metodele lor de educare? De ce 
mergea pretutindeni plin de umilință, lucrând printre toate clasele? Dacă 
El ar fi un profet adevărat, au spus ei, El ar lucra în armonie cu ei, și i-ar 
trata pe vameși și păcătoși cu indiferența pe care o meritau . Acești paznici 
neînduplecați ai societății erau înfuriați că El, Cel cu care ei se aflau în per-
manent conflict, dar a cărui puritate a vieții îi uimea și condamna, Se ală-
tura, cu așa simpatie, proscrișilor sociali . Ei nu erau de acord cu metodele 
lui . Ei se considerau educați, rafinați și mai ales religioși; dar exemplul lui 
Hristos dezvăluia egoismul lor .

Îi înfuria și faptul că aceia care, de obicei arătau doar dispreț pentru 
rabini și care nu frecventau sinagogile, se înghesuiau lângă Isus și ascultau 
cu atenție, captivați, cuvintele Lui . Cărturarii și fariseii găseau numai con-
damnare în acea prezența pură; atunci, cum de vameșii și păcătoșii erau 
atrași de Isus?

Ei nu știau că explicația se afla chiar în cuvintele pe care le rostiseră 
ca o acuzație disprețuitoare: „Omul acesta primește pe păcătoși .” Sufletele 
care veneau la Isus simțeau în prezența Lui că și pentru ei exista scăpare 
din groapa păcatului . Fariseii simțeau doar dispreț și condamnare pentru 
ei; dar Hristos i-a întâmpinat ca pe copii ai lui Dumnezeu, înstrăinați într-
adevăr de casa Tatălui, dar nu uitați de inima Acestuia . Și chiar nefericirea și 
păcatul lor făceau ca ei să fie și mai mult obiectele compasiunii Sale . Cu cât 
rătăciseră mai departe de El, cu atât mai mare era dorul și cu atât mai mare 
sacrificiul făcut pentru salvarea lor .

Toți acești învățători ai lui Israel ar fi trebuit să fi învățat din sulurile sacre ai 
căror deținători și interpreți se mândreau a fi . Nu a scris David – David, cel care 

* Capitol bazat pe Luca 15:1-10
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written--David, who had fallen into deadly sin--”I have gone astray like a lost 
sheep, seek Thy servant”? Ps . 119:176 . Had not Micah revealed God’s love to 
the sinner, saying, „Who is a God like unto Thee, that pardoneth iniquity, and 
passeth by the transgression of the remnant of His heritage? He retaineth not 
His anger forever, because He delighteth in mercy”? Micah 7:18 . 

 The Lost Sheep
Christ did not at this time remind His hearers of the words of Scripture . 

He appealed to the witness of their own experience . The wide-spreading table-
lands on the east of Jordan afforded abundant pasturage for flocks, and throu-
gh the gorges and over the wooded hills had wandered many a lost sheep, 
to be searched for and brought back by the shepherd’s care . In the company 
about Jesus there were shepherds, and also men who had money invested in 
flocks and herds, and all could appreciate His illustration: „What man of you, 
having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and 
nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?” 

These souls whom you despise, said Jesus, are the property of God . 
By creation and by redemption they are His, and they are of value in His 
sight . As the shepherd loves his sheep, and cannot rest if even one be mis-
sing, so, in an infinitely higher degree, does God love every outcast soul . 
Men may deny the claim of His love, they may wander from Him, they 
may choose another master; yet they are God’s, and He longs to recover 
His own . He says, „As a shepherd seeketh out his flock in the day that he 
is among his sheep that are scattered; so will I seek out My sheep, and will 
deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy 
and dark day .” Eze . 34:12 . 

In the parable the shepherd goes out to search for one sheep--the 
very least that can be numbered . So if there had been but one lost soul, 
Christ would have died for that one . 

The sheep that has strayed from the fold is the most helpless of all 
creatures . It must be sought for by the shepherd, for it cannot find its way 
back . So with the soul that has wandered away from God; he is as helpless 
as the lost sheep, and unless divine love had come to his rescue he could 
never find his way to God . 

The shepherd who discovers that one of his sheep is missing does not 
look carelessly upon the flock that is safely housed, and say, „I have ninety and 
nine, and it will cost me too much trouble to go in search of the straying one . 
Let him come back, and I will open the door of the sheepfold, and let him in .” 
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a comis un păcat de moarte – „Rătăcesc ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău?” 
(Psalmii 119:176) . N-a descoperit oare profetul Mica dragostea lui Dumnezeu 
pentru cel păcătos spunând: „Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea 
și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Și ține mânia pe 
vecie, ci Îi place îndurarea!” (Mica 7:18) . 

Oaia pierdută
De data aceasta, Hristos nu le-a reamintit ascultătorilor Săi de cuvin-

tele Scripturii . El a făcut apel la mărturia propriei lor experiențe . Platourile 
întinse din partea de est a Iordanului ofereau pășuni abundente pentru tur-
me, iar prin văile înguste și peste dealurile împădurite se rătăciseră multe 
oi, ce trebuia căutate și aduse înapoi prin grija păstorului . Între cei ce-L 
înconjurau pe Isus se aflau păstori dar și proprietari de turme și cirezi, și cu 
toții puteau aprecia ilustrația Lui: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi 
și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele nouăzeci și nouă pe islaz, și se duce 
după cea pierdută, până o găsește?” (Luca 15:4) .

Aceste suflete pe care le disprețuiți, a spus Isus, sunt proprietatea lui 
Dumnezeu . Prin creație și răscumpărare ele sunt ale Lui și au valoare în 
ochii Săi . După cum păstorul își iubește oile și nu se poate odihni dacă 
lipsește chiar și numai una din ele, la fel, într-o măsură infinit mai mare, 
iubește Dumnezeu pe orice suflet exclus de societate . Oamenii pot nega 
iubirea Sa, ei pot rătăci departe de El, își pot alege un alt stăpân; cu toate 
acestea, ei sunt ai lui Dumnezeu, iar El dorește să recupereze ce este al Său . 
El spune: „Cum își cercetează un păstor turma, când este în mijlocul oilor 
sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta Eu oile și le voi strânge din toate locurile 
pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și de negură .” (Ezechiel 34:12) . 

În parabolă, păstorul merge să caute o singură oaie – ultima, cea care 
nu ieșea la numărătoare . La fel, dacă ar fi existat chiar și numai un singur 
suflet pierdut, Hristos ar fi murit pentru el .

Oaia care s-a rătăcit de turmă este cea mai neajutorată dintre toate 
ființele . Ea trebuie căutată de păstor pentru că nu poate găsi drumul înapoi 
spre casă . La fel este cu sufletul care a rătăcit departe de Dumnezeu; el este 
la fel de neajutorat ca oaia pierdută; și dacă iubirea divină nu i-ar veni în 
ajutor, el nu ar putea găsi niciodată singur drumul spre Dumnezeu .

Păstorul care descoperă că una dintre oile sale lipsește nu se uită nepă-
sător la turma care se află în siguranță și nu spune: „Am nouăzeci și nouă, 
și va fi un efort prea mare acela de a merge în căutarea celei rătăcite . Să vină 
singură înapoi și îi voi deschide ușa staulului, și-i voi da drumul înăuntru .” 
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No; no sooner does the sheep go astray than the shepherd is filled with grief 
and anxiety . He counts and recounts the flock . When he is sure that one sheep 
is lost, he slumbers not . He leaves the ninety and nine within the fold, and 
goes in search of the straying sheep . The darker and more tempestuous the 
night and the more perilous the way, the greater is the shepherd’s anxiety and 
the more earnest his search . He makes every effort to find that one lost sheep . 

With what relief he hears in the distance its first faint cry . Following 
the sound, he climbs the steepest heights, he goes to the very edge of the 
precipice, at the risk of his own life . Thus he searches, while the cry, growing 
fainter, tells him that his sheep is ready to die . At last his effort is rewarded; 
the lost is found . Then he does not scold it because it has caused him so 
much trouble . He does not drive it with a whip . He does not even try to lead 
it home . In his joy he takes the trembling creature upon his shoulders; if it 
is bruised and wounded, he gathers it in his arms, pressing it close to his 
bosom, that the warmth of his own heart may give it life . With gratitude that 
his search has not been in vain, he bears it back to the fold .

Thank God, He has presented to our imagination no picture of a 
sorrowful shepherd returning without the sheep . The parable does not 
speak of failure but of success and joy in the recovery . Here is the divine 
guarantee that not even one of the straying sheep of God’s fold is overloo-
ked, not one is left unsuccored . Every one that will submit to be ransomed, 
Christ will rescue from the pit of corruption and from the briers of sin . 

Desponding soul, take courage, even though you have done wickedly . Do 
not think that perhaps God will pardon your transgressions and permit you 
to come into His presence . God has made the first advance . While you were in 
rebellion against Him, He went forth to seek you . With the tender heart of the 
shepherd He left the ninety and nine and went out into the wilderness to find 
that which was lost . The soul, bruised and wounded and ready to perish, He 
encircles in His arms of love and joyfully bears it to the fold of safety . 

It was taught by the Jews that before God’s love is extended to the 
sinner, he must first repent . In their view, repentance is a work by which 
men earn the favor of Heaven . And it was this thought that led the Phari-
sees to exclaim in astonishment and anger . „This man receiveth sinners .” 
According to their ideas He should permit none to approach Him but tho-
se who had repented . But in the parable of the lost sheep, Christ teaches 
that salvation does not come through our seeking after God but through 
God’s seeking after us . „There is none that understandeth, there is none 
that seeketh after God . They are all gone out of the way .” Rom . 3:11, 12 . 
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Nu; abia s-a rătăcit oaia, că păstorul este imediat cuprins de durere și teamă . 
El numără și numără din nou turma . Când este sigur că o oaie este pierdută, 
el nu doarme . Le lasă pe cele nouăzeci și nouă în staul și pleacă în căutarea 
oii rătăcite . Cu cât este mai întunecată și cuprinsă de furtună noaptea și mai 
periculos drumul, cu atât mai mare este neliniștea păstorului și mai serioasă 
căutarea lui . El face tot ce poate pentru a găsi acea oaie pierdută .

Cu ce ușurare aude în depărtare primul strigăt slab . Orientându-se 
după sunet, el urcă cele mai abrupte culmi, merge până la marginea pră-
pastiei chiar cu riscul propriei vieți . Astfel, el caută, în timp ce strigătul tot 
mai slab îi spune că oaia lui este pe moarte . În cele din urmă, efortul său este 
recompensat; cea pierdută este găsită . Apoi, el nu o ceartă că i-a dat atâta 
bătaie de cap . El nu o mână cu biciul . Nici măcar nu încearcă să o îndemne 
la drum spre staul . În bucuria sa, el ia creatura ce tremură pe umeri; dacă 
este zdrobită și rănită, o prinde în brațe, strângând-o aproape de pieptul lui, 
așa încât căldura inimii sale să-i transmită viață . Cu mulțumirea că nu i-a 
fost în zadar căutarea, el o duce înapoi la staul .

Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a prezentat imaginației noastre tablo-
ul unui păstor trist care se întoarce fără oaie . Parabola nu vorbește de eșec, 
ci de succes și bucuria recuperării . Iată garanția divină că nici măcar una 
din oile rătăcite ale turmei lui Dumnezeu nu este trecută cu vederea, nu este 
părăsită și lăsată fără ajutor . Pe orice om care se va lăsa răscumpărat, Hristos 
îl va salva din groapa nelegiuirii și din mărăcinii păcatului .

Suflet lipsit de speranță, ai curaj, chiar dacă ai făcut ce este rău . Nu 
crede că, poate, Dumnezeu îți va ierta păcatele și îți va permite să vii în 
prezența Lui . Dumnezeu a făcut primul pas . În timp ce erai răzvrătit împo-
triva Lui, El a plecat să te caute . Cu o inimă iubitoare de păstor, a lăsat pe 
cele nouăzeci și nouă, și a plecat în pustie să o găsească pe cea pierdută . Pe 
sufletul lovit, rănit și gata să piară, El îl înconjoară cu brațele Sale pline de 
iubire și cu bucurie îl duce în staul unde este în siguranță .

Evreii învățau că, înainte ca dragostea lui Dumnezeu să se îndrepte spre 
cel păcătos, acesta trebuia să se pocăiască . În opinia lor, pocăința era o lucra-
re prin care oamenii câștigau favoarea Cerului . Și această idee a fost cea care 
i-a determinat pe farisei să exclame cu uimire și furie: „Acest om primește 
pe păcătoși .” Potrivit părerilor El nu trebuia să permită nimănui să vină la El 
în afară de cei ce se pocăiseră . Dar în parabola oii pierdute, Hristos ne învață 
că mântuirea nu vine prin căutarea noastră după Dumnezeu, ci prin cău-
tarea lui Dumnezeu după noi . „Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu 
este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu . Toți s-au abătut .” 
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We do not repent in order that God may love us, but He reveals to us His 
love in order that we may repent .

When the straying sheep is at last brought home, the shepherd’s gra-
titude finds expression in melodious songs of rejoicing . He calls upon his 
friends and neighbors, saying unto them, „Rejoice with me; for I have found 
my sheep which was lost .” So when a wanderer is found by the great Sheph-
erd of the sheep, heaven and earth unite in thanksgiving and rejoicing . 

„Joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 
ninety and nine just persons, which need no repentance .” You Pharisees, 
said Christ, regard yourselves as the favorites of heaven . You think your-
selves secure in your own righteousness . Know, then, that if you need no 
repentance, My mission is not to you . These poor souls who feel their po-
verty and sinfulness, are the very ones whom I have come to rescue . Angels 
of heaven are interested in these lost ones whom you despise . You complain 
and sneer when one of these souls joins himself to Me; but know that angels 
rejoice, and the song of triumph rings through the courts above . 

The rabbis had a saying that there is rejoicing in heaven when one 
who has sinned against God is destroyed; but Jesus taught that to God the 
work of destruction is a strange work . That in which all heaven delights is 
the restoration of God’s own image in the souls whom He has made . 

When one who has wandered far in sin seeks to return to God, he will 
encounter criticism and distrust . There are those who will doubt whether 
his repentance is genuine, or will whisper, „He has no stability; I do not 
believe that he will hold out .” These persons are doing not the work of God 
but the work of Satan, who is the accuser of the brethren . Through their 
criticisms the wicked one hopes to discourage that soul, and to drive him 
still farther from hope and from God . Let the repenting sinner contem-
plate the rejoicing in heaven over the return of the one that was lost . Let 
him rest in the love of God and in no case be disheartened by the scorn 
and suspicion of the Pharisees . 

The rabbis understood Christ’s parable as applying to the publicans and 
sinners; but it has also a wider meaning . By the lost sheep Christ represents 
not only the individual sinner but the one world that has apostatized and has 
been ruined by sin . This world is but an atom in the vast dominions over which 
God presides, yet this little fallen world--the one lost sheep--is more pre-
cious in His sight than are the ninety and nine that went not astray from 
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(Romani 3:1, 12) . Noi nu ne pocăim pentru ca Dumnezeu să ne poată iubi, ci 
El Își manifestă iubirea Sa față de noi pentru ca noi să ne pocăim .

Când, în cele din urmă, oaia pierdută este adusă acasă, mulțu-mirea 
păstorului se manifestă prin cântece melodioase de bucurie . El îi cheamă pe 
prietenii și vecinii săi, spunându-le . „Bucurați-vă împreună cu mine; căci 
mi-am găsit oaia care era pierdută .” (Luca 15:6) . Tot astfel, când cineva care 
s-a rătăcit este găsit de marele Păstor al oilor, cerul și pământul se unesc în 
cântări de mulțumire și bucurie .

„Tot așa, vă spun, că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur pă-
cătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de oameni neprihăniți 
care n-au nevoie de pocăință .” (Luca 15:7) . Voi, fariseii, a spus Hristos, vă 
considerați favoriți ai cerului . Vă credeți în siguranță în propria neprihă-
nire . Să știți atunci, că, dacă nu aveți nevoie de pocăință, misiunea Mea nu 
este pentru voi . Aceste biete suflete, care își simt sărăcia și păcătoșenia, sunt 
chiar cele pe care am venit să le mântuiesc . Îngerii din ceruri sunt interesați 
de aceste ființe pierdute pe care le disprețuiți . Vă plângeți și vă bateți joc 
atunci când unul dintre aceste suflete se alipește de Mine; dar să știți că în-
gerii se bucură și imnuri triumfale răsună prin curțile de sus .

Rabinii aveau o zicală ce spunea că este bucurie în cer atunci când unul 
care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu este distrus; dar Isus a învățat că 
pentru Dumnezeu lucrarea de distrugere este un lucru străin . Ceea ce aduce 
bucurie în tot cerul este restaurarea chipului lui Dumnezeu în sufletele pe 
care le-a creat .

Când cel care a rătăcit departe în păcat încearcă să se întoarcă la Dum-
nezeu, el va întâmpina critică și neîncredere . Vor exista unii care se vor 
îndoi că pocăința lui este autentică sau care vor șopti: „El nu are nicio sta-
bilitate, nu cred că va rezista .” Aceste persoane nu fac lucrarea lui Dumne-
zeu, ci lucrarea Satanei, care este acuzatorul fraților . Prin criticile lor, cel rău 
speră să descurajeze sufletul și să-l conducă și mai departe de speranță și de 
Dumnezeu . Păcătosul pocăit să contemple bucuria care este în cer pentru 
întoarcerea celui pierdut . El să se odihnească în iubirea lui Dumnezeu și în 
niciun caz să nu se descurajeze de disprețul și suspiciunea fariseilor .

Rabinii au înțeles parabola lui Hristos ca aplicându-se vameșilor și 
păcătoșilor; dar ea are și un sens mai larg . Prin oaia pierdută, Hristos nu-l re-
prezintă numai pe păcătos în mod individual, ci și planeta care a apostaziat și 
a fost ruinată de păcat . Această lume nu este decât un atom în vastul Univers 
peste care domnește Dumnezeu; cu toate acestea, această mică lume căzută 
în păcat – oaia pierdută – este mai prețioasă în ochii Lui decât sunt cele no-
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the fold . Christ, the loved Commander in the heavenly courts, stooped 
from His high estate, laid aside the glory that He had with the Father, in 
order to save the one lost world . For this He left the sinless worlds on high, 
the ninety and nine that loved Him, and came to this earth, to be „woun-
ded for our transgressions” and „bruised for our iniquities .” (Isa . 53:5 .) 
God gave Himself in His Son that He might have the joy of receiving back 
the sheep that was lost . 

„Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, 
that we should be called the sons of God .” 1 John 3:1 . And Christ says, „As 
Thou hast sent Me into the world, even so have I also sent them into the 
world” (John 17:18)--to „fill up that which is behind of the afflictions of 
Christ,  .  .  . for His body’s sake, which is the church .” Col . 1:24 . Every soul 
whom Christ has rescued is called to work in His name for the saving of 
the lost . This work had been neglected in Israel . Is it not neglected today 
by those who profess to be Christ’s followers?

How many of the wandering ones have you, reader, sought for and 
brought back to the fold? When you turn from those who seem unpromi-
sing and unattractive, do you realize that you are neglecting the souls for 
whom Christ is seeking? At the very time when you turn from them, they 
may be in the greatest need of your compassion . In every assembly for 
worship, there are souls longing for rest and peace . They may appear to be 
living careless lives, but they are not insensible to the influence of the Holy 
Spirit . Many among them might be won for Christ . 

If the lost sheep is not brought back to the fold, it wanders until it 
perishes . And many souls go down to ruin for want of a hand stretched 
out to save . These erring ones may appear hard and reckless; but if they 
had received the same advantages that others have had, they might have 
revealed far more nobility of soul, and greater talent for usefulness . Angels 
pity these wandering ones . Angels weep, while human eyes are dry and 
hearts are closed to pity . 

O the lack of deep, soul-touching sympathy for the tempted and the 
erring! O for more of Christ’s spirit, and for less, far less, of self ! 

The Pharisees understood Christ’s parable as a rebuke to them . In-
stead of accepting their criticism of His work, He had reproved their ne-
glect of the publicans and sinners . He had not done this openly, lest it 
should close their hearts against Him; but His illustration set before them 
the very work which God required of them, and which they had failed 
to do . Had they been true shepherds, these leaders in Israel would have 
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uăzeci și nouă care nu s-au rătăcit de turmă . Hristos, comandantul iubit din 
curțile cerești, a părăsit palatul Său, a dat la o parte gloria, pe care a avut-o la 
Tatăl, pentru a salva lumea pierdută . Pentru aceasta El a părăsit lumile fără 
păcat, pe cele nouăzeci și nouă care-L iubeau, și a venit pe acest pământ, 
pentru a fi „străpuns pentru păcatele noastre” și „zdrobit pentru fărădelegile 
noastre .” (Isaia 53:5) . Dumnezeu S-a dat pe Sine – în Fiul Său – pentru ca să 
poată avea bucuria de a primi înapoi oaia care a fost pierdută .

„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumne-
zeu .” (1 Ioan 3:1) . Și Domnul Hristos spune: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine 
în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18), pentru a împlini 
„ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica .” 
(Coloseni 1:24) . Fiecare suflet pe care Hristos l-a salvat este chemat să lu-
creze în numele Său pentru salvarea celor pierduți . Această lucrare fusese 
neglijată în Israel . Nu este ea neglijată și astăzi de către cei care pretind a fi 
urmașii lui Hristos?

Cititorule, pe câți dintre cei rătăcitori i-ai căutat și adus înapoi în staul? 
Când nu le acorzi nicio atenție celor care par puțin promițători și respin-
gători, nu îți dai seama că neglijezi chiar sufletele pe care Hristos le caută? 
Chiar în momentul în care le întorci spatele, acestea pot avea cea mai mare 
nevoie de compasiunea ta . În fiecare adunare de închinare, există suflete 
care doresc odihnă și pace . Ele pot părea a duce o viață lipsită de griji, dar 
ele nu sunt insensibile la influența Duhului Sfânt . Multe dintre ele ar putea 
fi câștigate pentru Hristos .

În cazul în care oaia pierdută nu este adusă înapoi la staul, ea rătăcește 
până când piere . Și multe suflete se îndreaptă spre ruină pentru că ni-
cio mână nu se întinde ca să le salveze . Acești păcătoși pot părea aspri și 
nechibzuiți; dar, dacă ar fi avut aceleași avantaje pe care le-au avut alții, ar fi 
putut da pe față mult mai multă noblețe a sufletului și o mai mare dorință 
de a fi utili . Îngerilor le este milă de acești rătăcitori . Îngerii plâng, în timp 
ce ochii omenești sunt uscați și inimile sunt lipsite de milă .

O, ce lipsă de simpatie profundă și caldă față de cei ispitiți și greșiți! O, 
ce mare este nevoia de a avea spiritul lui Hristos și de a da tot mai puțină 
atenție eului!

Fariseii au înțeles parabola lui Hristos ca pe o mustrare pentru ei . În 
loc de a accepta criticile aduse de ei lucrării Sale, El i-a mustrat că îi neglija 
pe vameși și păcătoși . El nu a făcut acest lucru pe față, ca nu cumva în felul 
acesta să le închidă inimile la apelurile Lui; dar ilustrația Sa le-a prezentat 
chiar lucrarea pe care Dumnezeu o cerea de la ei și pe care ei nu reușiseră 
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done the work of a shepherd . They would have manifested the mercy and 
love of Christ, and would have united with Him in His mission . Their 
refusal to do this had proved their claims of piety to be false . Now many 
rejected Christ’s reproof; yet to some His words brought conviction . Upon 
these, after Christ’s ascension to heaven, the Holy Spirit came, and they 
united with His disciples in the very work outlined in the parable of the 
lost sheep .

 The Lost Piece of Silver
After giving the parable of the lost sheep Christ spoke another, saying, 

„What woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not 
light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?” 

In the East the houses of the poor usually consisted of but one room, 
often windowless and dark . The room was rarely swept, and a piece of 
money falling on the floor would be speedily covered by the dust and ru-
bbish . In order that it might be found, even in the daytime, a candle must 
be lighted, and the house must be swept diligently . 

The wife’s marriage portion usually consisted of pieces of money, 
which she carefully preserved as her most cherished possession, to be 
transmitted to her own daughters . The loss of one of these pieces would 
be regarded as a serious calamity, and its recovery would cause great rejoi-
cing, in which the neighboring women would readily share . 

„When she hath found it,” Christ said, „she calleth her friends and 
her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece 
which I had lost . Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of 
the angels of God over one sinner that repenteth .” 

This parable, like the preceding, sets forth the loss of something whi-
ch with proper search may be recovered, and that with great joy . But the 
two parables represent different classes . The lost sheep knows that it is 
lost . It has left the shepherd and the flock, and it cannot recover itself . It 
represents those who realize that they are separated from God and who 
are in a cloud of perplexity, in humiliation, and sorely tempted . The lost 
coin represents those who are lost in trespasses and sins, but who have no 
sense of their condition . They are estranged from God, but they know it 
not . Their souls are in peril, but they are unconscious and unconcerned . 
In this parable Christ teaches that even those who are indifferent to the 
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s-o facă . Dacă ar fi fost păstori adevărați, acești lideri din Israel și-ar fi făcut 
lucrarea specifică de păstor . Ei ar fi manifestat mila și dragostea lui Hristos 
și s-ar fi unit cu El în misiune . Refuzul lor de a face acest lucru dovedise că 
presupusa lor evlavie era falsă . Acum, mulți au respins mustrarea lui Hris-
tos; totuși unele cuvinte ale Sale i-au convins . Asupra acestora S-a revărsat 
Duhul Sfânt după înălțarea lui Hristos la cer, iar ei s-au unit cu ucenicii Săi 
pentru a face chiar lucrarea prezentată în parabola cu oaia pierdută .

Drahma pierdută *
După ce a rostit parabola cu oaia pierdută, Hristos a mai spus o pildă 

zicând: „Sau care femeie, dacă are zece lei de argint și pierde unul din ei, nu 
aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când 
îl găsește?” (Luca 15:8) . 

În Orient, de obicei, casele celor săraci constau dintr-o singură înce-
pere, de multe ori fără ferestre și întunecoasă . Camera era rareori măturată, 
iar o monedă căzută pe jos s-ar fi acoperit repede de praf și gunoi . Pentru 
ca aceasta să poată fi găsită, chiar și în timpul zilei, trebuia să fie aprinsă o 
lumânare și casa trebuia măturată temeinic .

De obicei, zestrea soției consta în monede, pe care ea le păstra cu grijă 
ca pe cea mai prețuită avuție a ei, pentru a fi transmisă la propriile-i fiice . 
Pierderea uneia dintre aceste monede era considerată o mare nenorocire, iar 
recuperarea sa provoca o mare bucurie, la care luau parte femeile din vecini .

„După ce l-a găsit,” a spus Domnul Hristos, „cheamă pe prietenele și 
vecinele ei și zice: ‘Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care-
l pierdusem .’ Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumne-
zeu pentru un singur păcătos care se pocăiește .” (Luca 15:9, 10) .

Această parabolă, ca și precedenta, vorbește despre un obiect pierdut, 
care dacă este căutat corespunzător poate fi recuperat, iar aceasta aducea 
mare bucurie . Însă, cele două parabole reprezintă diferite clase . Oaia pier-
dută știe că este pierdută . Ea a plecat de lângă păstor și turmă și nu poate re-
veni singură . Aceasta îi reprezintă pe cei care își dau seama că sunt despărțiți 
de Dumnezeu și care sunt înconjurați de necazuri, umilință și ispite grele . 
Moneda pierdută îi reprezintă pe cei care sunt pierduți în greșeli și păcate, 
dar care nu își dau seama de starea lor . Ei s-au înstrăinat de Dumnezeu, dar 
nu știu aceasta . Sufletele le sunt în pericol, dar ei nu sunt conștienți de acest 
lucru și sunt indiferenți . În această parabolă, Hristos ne învață că și aceia 

* N. tr.: Drahmă - monedă de argint în Grecia antică (cf. Dex)
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claims of God are the objects of His pitying love . They are to be sought for 
that they may be brought back to God . 

The sheep wandered away from the fold; it was lost in the wilderness 
or upon the mountains . The iece of silver was lost in the house . It was clo-
se at hand, yet it could be recovered only by diligent search . 

This parable has a lesson to families . In the household there is of-
ten great carelessness concerning the souls of its members . Among their 
number may be one who is estranged from God; but how little anxiety is 
felt lest in the family relationship there be lost one of God’s entrusted gifts . 

The coin, though lying among dust and rubbish, is a piece of silver 
still . Its owner seeks it because it is of value . So every soul, however de-
graded by sin, is in God’s sight accounted precious . As the coin bears the 
image and superscription of the reigning power, so man at his creation 
bore the image and superscription of God; and though now marred and 
dim through the influence of sin, the traces of this inscription remain 
upon every soul . God desires to recover that soul and to retrace upon it 
His own image in righteousness and holiness . 

The woman in the parable searches diligently for her lost coin . She lights 
the candle and sweeps the house . She removes everything that might obstruct 
her search . Though only one piece is lost, she will not cease her efforts until 
that piece is found . So in the family if one member is lost to God every means 
should be used for his recovery . On the part of all the others let there be 
diligent, careful self-examination . Let the life-practice be investigated . See 
if there is not some mistake, some error in management, by which that 
soul is confirmed in impenitence . 

If there is in the family one child who is unconscious of his sinful 
state, parents should not rest . Let the candle be lighted . Search the word 
of God, and by its light let everything in the home be diligently examined, 
to see why this child is lost . Let parents search their own hearts, examine 
their habits and practices . Children are the heritage of the Lord, and we 
are answerable to Him for our management of His property . 

There are fathers and mothers who long to labor in some foreign 
mission field; there are many who are active in Christian work outside the 
home, while their own children are strangers to the Saviour and His love . 
The work of winning their children for Christ many parents trust to the 
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care sunt indiferenți față de cerințele lui Dumnezeu, sunt obiectele dragos-
tei Lui milostive . Ei trebuie căutați pentru a fi aduși înapoi la Dumnezeu .

Oaia a rătăcit departe de turmă; s-a pierdut în pustie sau pe munți . Mo-
neda de argint s-a pierdut în casă . Era lângă noi și totuși poate fi recuperată 
numai printr-o căutare foarte atentă .

Această pildă conține o lecție adresată familiilor . În casă se manifestă 
adeseori o mare neglijență față de sufletele membrilor ei . Între aceștia s-ar 
putea afla unul care s-a înstrăinat de Dumnezeu; dar cât de puțin interes 
se manifestă în relațiile familiale, ca nu cumva să se piardă vreunul din cei 
încredințați lor de Dumnezeu . 

Banul, deși aflat în praf și gunoi, rămâne totuși o monedă de argint . 
Proprietarul o caută pentru că este de valoare . La fel, fiecare suflet, deși de-
gradat de păcat, este prețios în ochii lui Dumnezeu . După cum moneda 
poartă chipul și inscripția conducătorului, la fel, la crearea sa omul a pur-
tat chipul și inscripția lui Dumnezeu; și, deși acum inscripția e stricată și 
ștearsă prin influența păcatului, urmele ei rămân pe fiecare suflet . Dum-
nezeu dorește să recupereze acel suflet și să reimprime pe el chipul Său în 
neprihănire și sfințenie .

Femeia din parabolă caută cu sârguință moneda pierdută . Ea aprinde 
lumânarea și mătură casa . Ea dă deoparte tot ceea ce i-ar putea îngreuna 
căutarea . Deși s-a pierdut doar una dintre monede, ea nu-și va slăbi efor-
turile până când aceasta nu este găsită . La fel, în familie, în cazul în care un 
membru este pierdut față de relația cu Dumnezeu, ar trebui folosite toate 
mijloacele necesare pentru recuperarea lui . Toți ceilalți să se auto-examine-
ze cu seriozitate și atenție . Obiceiurile casei să fie analizate . Să se verifice ca 
nu cumva să existe vreo greșeală, o eroare în modul în care este administra-
tă casa, care să împingă sufletul spre nepocăință .

În cazul în care există în familie un copil care este inconștient de sta-
rea lui păcătoasă, părinții nu ar trebui să aibă odihnă . Aprindeți lumina . 
Cercetați Cuvântul lui Dumnezeu și, prin lumina pornită din el, examinați-
vă cu atenție casa, pentru a vedea de ce acest copil este pierdut . Părinții 
să-și cerceteze inimile, să-și examineze obiceiurile și practicile . Copiii sunt 
moștenirea Domnului, iar noi suntem răspunzători față de El pentru modul 
în care administrăm proprietatea Sa .

Există tați și mame care își doresc mult să lucreze în câmpuri misionare 
străine; sunt mulți care sunt activi în lucrarea creștină în afara casei, în timp 
ce copiii lor sunt străini de Mântuitorul și iubirea Lui . Mulți părinți lasă 
în seama predicatorului sau a instructorului Școlii de Sabat lucrarea de a-i 
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minister or the Sabbath school teacher, but in doing this they are neglec-
ting their own God-given responsibility . The education and training of 
their children to be Christians is the highest service that parents can ren-
der to God . It is a work that demands patient labor, a lifelong diligent and 
persevering effort . By a neglect of this trust we prove ourselves unfaithful 
stewards . No excuse for such neglect will be accepted by God . 

But those who have been guilty of neglect are not to despair . The 
woman whose coin was lost searched until she found it . So in love, faith, 
and prayer let parents work for their households, until with joy they can 
come to God saying, „Behold, I and the children whom the Lord hath 
given me .” Isa . 8:18 . 

This is true home missionary work, and it is as helpful to those who 
do it as to those for whom it is done . By our faithful interest for the home 
circle we are fitting ourselves to work for the members of the Lord’s family, 
with whom, if loyal to Christ, we shall live through eternal ages . For our 
brethren and sisters in Christ we are to show the same interest that as 
members of one family we have for one another . 

And God designs that all this shall fit us to labor for still others . As our 
sympathies shall broaden and our love increase, we shall find everywhere 
a work to do . God’s great human household embraces the world, and none 
of its members are to be passed by with neglect . 

Wherever we may be, there the lost piece of silver awaits our sear-
ch . Are we seeking for it? Day by day we meet with those who take no 
interest in religious things; we talk with them, we visit among them; do 
we show an interest in their spiritual welfare? Do we present Christ to 
them as the sin-pardoning Saviour? With our own hearts warm with the 
love of Christ, do we tell them about that love? If we do not, how shall we 
meet these souls--lost, eternally lost--when with them we stand before 
the throne of God?

The value of a soul, who can estimate? Would you know its worth, 
go to Gethsemane, and there watch with Christ through those hours of 
anguish, when He sweat as it were great drops of blood . Look upon the 
Saviour uplifted on the cross . Hear that despairing cry, „My God, My God, 
why hast Thou forsaken Me?” Mark 15:34 . Look upon the wounded head, 
the pierced side, the marred feet . Remember that Christ risked all . For our 
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câștiga pe copiii lor pentru Hristos, dar făcând aceasta ei își neglijează dato-
ria încredințată lor de Dumnezeu . Educația și formarea copiilor lor pentru 
a deveni creștini este cel mai mare serviciu pe care părinții îl pot face pentru 
Dumnezeu . Este o lucrare care cere muncă plină de răbdare, efort sârgu-
incios și perseverent pe tot parcursul vieții . Prin neglijarea acestei datorii 
demonstrăm că suntem noi înșine ispravnici necredincioși . Dumnezeu nu 
va accepta nicio scuză pentru o astfel de neglijență .

Însă cei care s-au făcut vinovați de neglijență nu trebuie să dispere . Fe-
meia a cărei monedă s-a pierdut a căutat până când a găsit-o . La fel, cu dra-
goste, credință și rugăciune, părinții să lucreze pentru casa lor, până când 
vor putea veni la Dumnezeu cu bucurie zicând: „Iată, eu și copiii pe care mi 
i-a dat Domnul .” (Isaia 8:18) .

Aceasta este adevărata lucrare misionară din cămin, și este la fel de 
utilă pentru cei care o fac ca și pentru cei spre care este îndreptată . Prin 
interesul nostru credincios pentru cercul familiei ne deprindem să lucrăm 
pentru membrii familiei Domnului, cu care, dacă vor rămâne credincioși 
lui Hristos, vom trăi în veacurile veșnice . Pentru frații și surorile noastre 
în Hristos, trebuie să arătăm același interes pe care-l au unii pentru alții 
membri ai aceleași familii .

Dumnezeu dorește ca toate acestea să ne pregătească pentru lucrarea 
pe care o avem de făcut și pentru alții . Pe măsură ce afecțiunea noastră se 
extinde și altora, iar iubirea noastră crește, vom găsi peste tot o lucrare de 
făcut . Marea familie a lui Dumnezeu cuprinde întreaga lume și niciunul 
dintre membrii ei nu trebuie trecut cu vederea sau neglijat .

Oriunde am fi, există o drahmă pierdută care așteaptă s-o căutăm . Fa-
cem aceasta? Zi de zi ne întâlnim cu oameni care nu dau nicio importanță 
lucrurilor religioase; vorbim cu ei, îi vizităm; însă arătăm noi interes și pen-
tru bunăstarea lor spirituală? Îl prezentăm pe Hristos ca pe Mântuitorul 
iertător de păcate? Le spunem despre dragostea Lui, cu inimile încălzite de 
iubirea lui Hristos? Dacă nu o facem, cum ne vom întâlni cu aceste suflete 
– pierdute, pierdute pentru totdeauna – când vom sta împreună cu ele îna-
intea tronului lui Dumnezeu?

Cine poate estima valoarea unui suflet? Vrei să știi valoarea acestuia, 
du-te la Ghetsimani și, acolo, treci împreună cu Hristos prin acele ore de 
chin, când a transpirat picături mari de sânge . Uită-te la Mântuitorul înălțat 
pe cruce . Ascultă-I strigătul disperat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 15:34) . Priviți capul însângerat, coasta îm-
punsă și picioarele străpunse de piroane . Să nu uităm că Domnul Hristos a 
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redemption, heaven itself was imperiled . At the foot of the cross, remem-
bering that for one sinner Christ would have laid down His life, you may 
estimate the value of a soul . 

If you are in communion with Christ, you will place His estimate 
upon every human being . You will feel for others the same deep love that 
Christ has felt for you . Then you will be able to win, not drive, to attract, 
not repulse, those for whom He died . None would ever have been brought 
back to God if Christ had not made a personal effort for them; and it is 
by this personal work that we can rescue souls . When you see those who 
are going down to death, you will not rest in quiet indifference and ease . 
The greater their sin and the deeper their misery, the more earnest and 
tender will be your efforts for their recovery . You will discern the need 
of those who are suffering, who have been sinning against God, and who 
are oppressed with a burden of guilt . Your heart will go out in sympathy 
for them, and you will reach out to them a helping hand . In the arms of 
your faith and love you will bring them to Christ . You will watch over and 
encourage them, and your sympathy and confidence will make it hard for 
them to fall from their steadfastness . 

In this work all the angels of heaven are ready to co-operate . All the 
resources of heaven are at the command of those who are seeking to save 
the lost . Angels will help you to reach the most careless and the most 
hardened . And when one is brought back to God, all heaven is made glad; 
seraphs and cherubs touch their golden harps, and sing praises to God 
and the Lamb for their mercy and loving-kindness to the children of men . 
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riscat totul . Pentru mântuirea noastră, cerul întreg a fost în primejdie . La 
piciorul crucii, amintindu-ne că pentru un singur păcătos Domnul Hristos 
Și-ar fi dat viața, vom putea să prețuim mai bine valoarea unui suflet . 

Dacă vă aflați în comuniune cu Hristos, veți da valoare oricărei ființe 
umane . Veți simți pentru alții aceeași dragoste profundă pe care Hristos 
a simțit-o pentru voi . Atunci veți reuși să câștigați, nu să îndepărtați, să 
atrageți, nu să respingeți, pe cei pentru care El a murit . Nicio persoană nu 
ar fi fost vreodată adusă înapoi la Dumnezeu, dacă Hristos nu ar fi făcut un 
efort personal pentru ea; și chiar prin această lucrare cu caracter personal 
putem salva sufletele . Când priviți la cei ce se îndreaptă spre moarte, nu vă 
veți odihni în liniște și indiferență . Cu cât păcatul lor este mai mare și ne-
fericirea lor mai adâncă, cu atât mai serioase și pline de căldură vor fi efor-
turile pentru recuperarea lor . Veți înțelege nevoia celor care suferă, care au 
păcătuit împotriva lui Dumnezeu și care sunt apăsați de povara vinovăției . 
Inima voastră se va umple de compătimire pentru ei, și le veți întinde o 
mâna de ajutor . Cuprinși în brațele credinței și iubirii voastre îi veți aduce 
la Hristos . Îi veți veghea și încuraja, iar afecțiunea și încrederea voastră îi va 
împiedica să renunțe la statornicia lor .

În această lucrare, toți îngerii cerului sunt gata să coopereze . Toate re-
sursele cerului sunt la dispoziția celor aflați în căutarea celor pierduți pentru 
a-i salva . Îngerii vă vor ajuta să ajungeți la cei mai nepăsători și îndârjiți . Și 
atunci când cineva este adus înapoi la Dumnezeu, tot cerul se bucură; sera-
fimii și heruvimii își iau harpele lor de aur și cântă laudă lui Dumnezeu și 
Mielului pentru mila și bunătatea față de fiii oamenilor .
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„Lost, and is Found”
The parables of the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son, 

bring out in distinct lines God’s pitying love for those who are straying 
from Him . Although they have turned away from God, He does not leave 
them in their misery . He is full of kindness and tender pity toward all who 
are exposed to the temptations of the artful foe . 

In the parable of the prodigal son is presented the Lord’s dealing with 
those who have once known the Father’s love, but who have allowed the 
tempter to lead them captive at his will . 

„A certain man had two sons; and the younger of them said to his 
father, Father, give me the portion of goods that falleth to me . And he 
divided unto them his living . And not many days after the younger son 
gathered all together, and took his journey into a far country .” 

This younger son had become weary of the restraint of his father’s 
house . He thought that his liberty was restricted . His father’s love and care 
for him were misinterpreted, and he determined to follow the dictates of 
his own inclination . 

The youth acknowledges no obligation to his father, and expre-
sses no gratitude; yet he claims the privilege of a child in sharing his 
father’s goods . The inheritance that would fall to him at his father’s death 
he desires to receive now . He is bent on present enjoyment, and cares not 
for the future . 

Having obtained his patrimony, he goes into „a far country,” away 
from his father’s home . With money in plenty, and liberty to do as he likes, 
he flatters himself that the desire of his heart is reached . There is no one to 
say, Do not do this, for it will be an injury to yourself; or, Do this, because 
it is right . Evil companions help him to plunge ever deeper into sin, and 
he wastes his „substance with riotous living .” 

The Bible tells of men who „professing themselves to be wise” „be-
came fools” (Rom . 1:22); and this is the history of the young man of the 
parable . The wealth which he has selfishly claimed from his father he 
squanders upon harlots . The treasure of his young manhood is wasted . 
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„Pierdut, și a fost găsit” *
Pildele oii pierdute, drahmei pierdute și fiului risipitor scot în evidență 

în mod clar mila plină de dragostea lui Dumnezeu pentru cei care rătă-
cesc departe de El . Deși s-au îndepărtat de Dumnezeu, El nu-i părăsește în 
păcătoșenia lor . El este plin de bunătate și milă gingașă față de toți cei care 
sunt expuși ispitelor vrăjmașului viclean .

În parabola fiului risipitor este prezentat modul în care Se comportă 
Domnul cu cei care au cunoscut odată iubirea Tatălui, dar care au permis 
ispititorului să-i facă robi ai voiei lui .

„Un om avea doi fii . Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: ‘Tată, dă-
mi partea de avere, ce mi se cuvine .’ Și tatăl le-a împărțit averea . Nu după 
multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată .” 
(Luca 15:11-13) .

Acest fiu mai mic se săturase de restricțiile din casa tatălui său . El 
considera că libertatea sa era limitată . Dragostea și grija tatălui față de 
el erau interpretate greșit, și s-a hotărât să urmeze îndemnurile propriei 
lui înclinații . 

Tânărul nu consideră că are vreo obligație față de tatăl său și nu dă pe 
față niciun fel de recunoștință; cu toate acestea, el pretinde drepturile ce 
se cuveneau unui fiu din averea tatălui său . El dorește să primească acum 
moștenirea care urma să-i revină la moartea tatălui său . El este atras doar de 
distracția prezentă și nu îi pasă de viitor .

După ce și-a obținut partea, el merge într-o „țară îndepărtată,” departe 
de casa tatălui său . Având bani din belșug și libertatea de a face ce-i place, el 
se măgulește că și-a împlinit dorința inimii . Nu este nimeni care să-i spună: 
„Nu face asta, pentru că-ți vei face rău”; sau: „Fă acest lucru, pentru că așa 
este bine .” Tovărășiile rele îl ajută să se cufunde mai adânc în păcat, iar el 
„și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată .”

Biblia ne vorbește despre oameni care „s-au fălit că sunt înțelepți și 
au înnebunit” (Romani 1:22); iar aceasta este și istoria tânărului din pildă . 
Bogăția pe care în mod egoist a cerut-o tatălui său, este pierdută ducând o 
viață destrăbălată . Comoara tinereții și bărbăției lui este irosită . Anii prețioși 

* Capitol bazat pe Luca 15:11-32
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The precious years of life, the strength of intellect, the bright visions of 
youth, the spiritual aspirations--all are consumed in the fires of lust . 

A great famine arises, he begins to be in want, and he joins himself 
to a citizen of the country, who sends him into the field to feed swine . To 
a Jew this was the most menial and degrading of employments . The youth 
who has boasted of his liberty, now finds himself a slave . He is in the worst 
of bondage--”holden with the cords of his sins .” (Prov . 5:22 .) The glitter 
and tinsel that enticed him have disappeared, and he feels the burden of 
his chain . Sitting upon the ground in that desolate and famine-stricken 
land, with no companions but the swine, he is fain to fill himself with the 
husks on which the beasts are fed . Of the gay companions who flocked 
about him in his prosperous days and ate and drank at his expense, there 
is not one left to befriend him . Where now is his riotous joy? Stilling his 
conscience, benumbing his sensibilities, he thought himself happy; but 
now, with money spent, with hunger unsatisfied, with pride humbled, 
with his moral nature dwarfed, with his will weak and untrustworthy, with 
his finer feelings seemingly dead, he is the most wretched of mortals . 

What a picture here of the sinner’s state! Although surrounded with 
the blessings of His love, there is nothing that the sinner, bent on self-
indulgence and sinful pleasure, desires so much as separation from God . 
Like the ungrateful son, he claims the good things of God as his by right . 
He takes them as a matter of course, and makes no return of gratitude, 
renders no service of love . As Cain went out from the presence of the Lord 
to seek his home; as the prodigal wandered into the „far country,” so do 
sinners seek happiness in forgetfulness of God . (Rom . 1:28 .) 

Whatever the appearance may be, every life centered in self is squan-
dered . Whoever attempts to live apart from God is wasting his substance . 
He is squandering the precious years, squandering the powers of mind 
and heart and soul, and working to make himself bankrupt for eternity . 
The man who separates from God that he may serve himself, is the slave 
of mammon . The mind that God created for the companionship of angels 
has become degraded to the service of that which is earthly and bestial . 
This is the end to which self-serving tends . 

If you have chosen such a life, you know that you are spending 
money for that which is not bread, and labor for that which satisfieth 
not . There come to you hours when you realize your degradation . Alo-
ne in the far country you feel your misery, and in despair you cry, „O 
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ai vieții, puterea intelectului, năzuințele luminoase ale tinereții, aspirațiile 
spirituale – toate sunt mistuite de flacăra plăcerilor .

Apoi, o mare foamete se abate peste țara aceea, el începe să ducă lipsă 
și se lipește de un cetățean al acelei țării care-l trimite la câmp să-i păzeas-
că porcii . Pentru un evreu, acest lucru era cea mai josnică și degradantă 
muncă . Tănărul care s-a lăudat cu libertatea sa, se trezește acum sclav . El se 
află în cea mai groaznică robie – „prins în înseși nelegiuirile lui .” (Prover-
bele 5:22) . Strălucirea și poleiala care l-au ademenit au dispărut, iar el simte 
acum povara lanțurilor sale . Așezat în țărână, în acea țară pustiită și lovită 
de foamete, fără alți tovarăși decât porcii, el este bucuros să-și astâmpere 
foamea cu cojile cu care sunt hrănite animalele . Nu-i mai rămăsese ca pri-
eten niciunul dintre tovarășii veseli care se înghesuiau în jurul lui pentru a 
mânca și bea pe cheltuiala lui, în zilele lui prospere . Unde era acum bucuria 
lui gălăgioasă? Adormindu-și conștiința, amețindu-și susceptibilitatea, el se 
considerase fericit; dar acum, cu banii cheltuiți, cu foamea nepotolită, cu 
mândria călcată în picioare, cu capacitățile morale reduse, cu voința slăbi-
tă și nedemnă de încredere, cu sentimentele sale cele mai de preț aparent 
moarte, el este cel mai nenorocit dintre muritori .

Ce imagine clară a stării păcătosului! Deși înconjurat de binecuvântă-
rile iubirii Sale, nu există nimic pe care păcătosul, înclinat spre îngăduință 
de sine și plăceri păcătoase, să dorească mai mult ca despărțirea de Dum-
nezeu . Asemenea fiului nerecunoscător, el susține că lucrurile bune ale lui 
Dumnezeu sunt ale lui de drept . El le ia ca pe o chestiune de la sine înțeleasă 
și nu exprimă niciun fel de recunoștință în schimb, nu face niciun serviciu 
din iubire . După cum a plecat Cain, când a plecat din prezența Domnului 
să-și caute casă; după cum fiul risipitor a rătăcit într-o „țară depărtată,” la fel 
caută păcătoșii fericirea în uitarea de Dumnezeu . (Romani 1:28) .

Indiferent de aparență, orice viață centrată pe sine este o viață irosită . 
Oricine încearcă să trăiască fără Dumnezeu își irosește ce are mai prețios în 
ființa sa . El își risipește anii prețioși, își irosește puterile minții, ale inimii și 
sufletului, contribuind astfel la o viață îndreptată spre faliment veșnic . Omul 
care se desparte de Dumnezeu, ca să-și slujească sieși, este rob al Mamonei . 
Mintea creată de Dumnezeu pentru compania îngerilor a devenit degradată 
în serviciul a ceea ce este pământesc și animalic . Acesta este sfârșitul spre 
care duce slujirea de sine .

Dacă ați ales o astfel de viață, știți că atunci „cântăriți argintul pentru 
un lucru care nu hrănește” și „vă dați câștigul pentru ceva care nu satură .” 
(Isaia 55:2) . Din când în când sunt momente când vă dați seama de degra-
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wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this 
death?” Rom . 7:24 . It is the statement of a universal truth which is 
contained in the prophet’s words, „Cursed be the man that trusteth in 
man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord . 
For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good 
cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt 
land and not inhabited .” Jer . 17:5, 6 . God „maketh His sun to rise on the 
evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust” 
(Matt . 5:45); but men have the power to shut themselves away from suns-
hine and shower . So while the Sun of Righteousness shines, and the show-
ers of grace fall freely for all, we may by separating ourselves from God 
still „inhabit the parched places in the wilderness .” 

The love of God still yearns over the one who has chosen to separate 
from Him, and He sets in operation influences to bring him back to the 
Father’s house . The prodigal son in his wretchedness „came to himself .” 
The deceptive power that Satan had exercised over him was broken . He 
saw that his suffering was the result of his own folly, and he said, „How 
many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and 
I perish with hunger! I will arise and go to my father .” Miserable as he 
was, the prodigal found hope in the conviction of his father’s love . It was 
that love which was drawing him toward home . So it is the assurance of 
God’s love that constrains the sinner to return to God . „The goodness of 
God leadeth thee to repentance .” Rom . 2:4 . A golden chain, the mercy and 
compassion of divine love, is passed around every imperiled soul . The 
Lord declares, „I have loved thee with an everlasting love; therefore with 
loving-kindness have I drawn thee .” Jer . 31:3 . 

The son determines to confess his guilt . He will go to his father, 
saying, „I have sinned against heaven, and before thee, and am no more 
worthy to be called thy son .” But he adds, showing how stinted is his con-
ception of his father’s love, „Make me as one of thy hired servants .” 

The young man turns from the swine herds and the husks, and sets 
his face toward home . Trembling with weakness and faint from hunger, 
he presses eagerly on his way . He has no covering to conceal his rags; but 
his misery has conquered pride, and he hurries on to beg a servant’s place 
where he was once a child .

Little did the gay, thoughtless youth, as he went out from his father’s 
gate, dream of the ache and longing left in that father’s heart . When he 

202

203



Parabolele Domnului Hristos 217

darea în care ați ajuns . Singuri, într-o țară îndepătrată vă simțiți nefericirea 
și, în disperare, strigați: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest 
trup de moarte?” (Romani 7:24) . Un adevăr universal valabil este exprimat 
în cuvintele profetului: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se 
sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Dumnezeu! Căci este ca un 
nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea; locuiește în lanurile arse ale 
pustiei, într-un pământ sărac și fără locuitori .” (Ieremia 17:5-6) . Dumnezeu 
„face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie și peste 
cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5:45), dar oamenii au puterea să se 
ascundă de strălucirea soarelui și de ploaie . Astfel, în timp ce Soarele Nepri-
hănirii strălucește și ploaia harului cade din abundență peste toți, noi putem 
fi totuși despărțiți de Dumnezeu, locuind încă „locurile arse ale pustiei .” 

Dragostea lui Dumnezeu încă tânjește după cel care a ales să se despar-
tă de El, și pune în mișcare influențe care să-l aducă înapoi la casa Tatălui . 
Fiul risipitor, în starea jalnică în care se afla, „și-a venit în fire .” Puterea 
înșelătoare exercitată de Satan asupra lui a încetat . El a văzut că suferința 
a fost rezultatul propriei sale nebunii și a zis: „Câți argați ai tatălui meu au 
belșug de pâine, iar eu mor de foame aici! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl 
meu .” (Luca 15:18) . Așa nenorocit cum era, fiul risipitor a găsit totuși pute-
rea de a nădăjdui în convingerea că tatăl său îl iubește . Această iubire a fost 
ceea ce l-a atras spre casă . Tot astfel, certitudinea iubirii lui Dumnezeu este 
aceea care îl constrânge pe păcătos să se întoarcă la Dumnezeu . „Bunătatea 
lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință .” (Romani 2, 4) . Mila și bunătatea 
lui Dumnezeu înconjoară fiecare suflet care este în primejdie, cu un lanț 
de aur . Domnul declară: „Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți păstrez 
bunătatea Mea .” (Ieremia 31:3) .

Fiul din parabolă se hotărăște să-și mărturisească vina . El va merge la 
tatăl său și-i va spune: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, 
și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău .” (Luca 15:18, 19) . Dar el adaugă, 
arătând cât de redusă era concepția lui cu privire la iubirea tatălui său: „Fă-
mă ca pe unul din argații tăi .” 

Tânărul se întoarce de la turmele de porci și se îndreaptă spre casă . 
Tremurând de slăbiciune și aproape leșinat de foame, el înaintează cu ne-
răbdare pe drum . El nu are cu ce să-și ascundă zdrențele; dar nefericirea 
lui este mai mare decât mândria și el merge grăbit pentru a implora să fie 
slujitor acolo unde cândva fusese fiu .

Puțin s-a gândit tânărul imoral și necugetat, în timp ce ieșea pe poarta 
casei tatălui său, la durerea și dorul lăsate în inima tatălui . Pe când dansa 
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danced and feasted with his wild companions, little did he think of the 
shadow that had fallen on his home . And now as with weary and painful 
steps he pursues the homeward way, he knows not that one is watching 
for his return . But while he is yet „a great way off ” the father discerns his 
form . Love is of quick sight . Not even the degradation of the years of sin 
can conceal the son from the father’s eyes . He „had compassion, and ran, 
and fell on his neck” in a long, clinging, tender embrace . 

The father will permit no contemptuous eye to mock at his son’s mi-
sery and tatters . He takes from his own shoulders the broad, rich mantle, 
and wraps it around the son’s wasted form, and the youth sobs out his 
repentance, saying, „Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, 
and am no more worthy to be called thy son .” The father holds him close 
to his side, and brings him home . No opportunity is given him to ask a 
servant’s place . He is a son, who shall be honored with the best the house 
affords, and whom the waiting men and women shall respect and serve . 

The father said to his servants, „Bring forth the best robe, and put 
it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; and bring 
hither the fatted calf, and kill it; and let us eat and be merry; for this 
my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found . And they 
began to be merry .” 

In his restless youth the prodigal looked upon his father as stern and 
severe . How different his conception of him now! So those who are de-
ceived by Satan look upon God as hard and exacting . They regard Him as 
watching to denounce and condemn, as unwilling to receive the sinner so 
long as there is a legal excuse for not helping him . His law they regard as a 
restriction upon men’s happiness, a burdensome yoke from which they are 
glad to escape . But he whose eyes have been opened by the love of Christ 
will behold God as full of compassion . He does not appear as a tyrannical, 
relentless being, but as a father longing to embrace his repenting son . The 
sinner will exclaim with the Psalmist, „Like as a father pitieth his children, 
so the Lord pitieth them that fear Him .” Ps . 103:13 . 

In the parable there is no taunting, no casting up to the prodigal 
of his evil course . The son feels that the past is forgiven and forgotten, 
blotted out forever . And so God says to the sinner, „I have blotted out, 
as a thick cloud, thy transgressions, and, as a cloud, thy sins,” Isa . 44:22 . 
„I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more .” 
Jer . 31:34 . „Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man 
his thoughts; and let him return unto the Lord, and He will have mercy 
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și se desfăta cu prietenii lui nechibzuiți, nu se gândea la tristețea ce căzuse 
peste casa lui . Iar acum, când cu pași obosiți și greoi își urmează drumul 
spre casă, nu știe că există cineva care veghează așteptând întoarcerea sa . 
Dar pe când este încă „departe,” tatăl îl recunoaște . Iubirea are vedere bună . 
Nici chiar degradarea adusă de anii trăiți în păcat n-a putut să-l ascundă pe 
fiu de ochii tatălui . „A alergat de a căzut pe grumazul lui,” într-o îmbrățișare 
lungă și plină de gingășie . 

Tatăl nu va permite niciunui ochi disprețuitor să-și bată joc de mizeria 
și zdrențele fiului său . El ia mantia cea largă și bogată de pe proprii umeri și 
o așază pe umerii slăbiți ai fiului său, iar tânărul suspină căindu-se, zicând: 
„Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic 
să mă chem fiul tău .” (Luca 15:18,19) . Tatăl, ținându-l strâns lângă sine, îl 
aduce acasă . Nu i se dă nicio ocazie să ceară să fie slujitor . El este fiu, un fiu 
ce urma să fie onorat cu ce avea mai bun acea casă și pe care servitorii aveau 
să-l respecte și slujească .

Tatăl a zis slujitorilor săi: „Aduceți repede haina cea mai bună și 
îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare . 
Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l . Să mâncăm și să ne veselim; căci acest 
fiu al meu era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit . Și au început să se 
veselească .” (Luca 15:22-24) .

În anii agitați ai tinereții sale, fiul risipitor își considera tatăl ca fiind 
aspru și sever . Cât de diferit îl privea acum! La fel, cei care sunt înșelați 
de Satan Îl privesc pe Dumnezeu ca fiind dur și exigent . Ei consideră că 
El îi urmărește pentru a-i acuza și condamna, nedorind să-l primească pe 
păcătos atâta timp cât există o scuză legală pentru a nu-l ajuta . Ei privesc 
Legea Sa ca pe-o piedică în calea fericirii ființelor omenești, ca pe un jug 
împovărător din care sunt bucuroși să scape . Dar cel ai cărui ochi au fost 
deschiși de dragostea lui Hristos Îl vor vedea pe Dumnezeu ca fiind plin de 
compasiune . El nu li se va părea o ființă tiranică și lipsită de îndurare, ci un 
tată care tânjește să-și îmbrățișeze fiul căit . Păcătosul va exclama împreună 
cu psalmistul: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul 
de cei ce se tem de El .” (Psalmii 103:13) .

În parabolă, fiului risipitor nu i se aduc reproșuri și nici batjocuri pen-
tru purtarea lui cea rea . Fiul simte că trecutul lui este iertat și uitat, șters 
pentru totdeauna . Tot astfel spune și Dumnezeu păcătosului: „Eu îți șterg 
fărădelegile ca un nor și păcatele ca o ceață .” (Isaia 44:22) . „Căci le voi uita 
nelegiuirea, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor .” (Ieremia 31:34) . 
„Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, 
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upon him; and to our God, for He will abundantly pardon .” Isa . 55:7 . „In 
those days, and in that time, saith the Lord, the iniquity of Israel shall be 
sought for, and there shall be none; and the sins of Judah, and they shall 
not be found .” Jer . 50:20 . 

What assurance here, of God’s willingness to receive the repenting 
sinner! Have you, reader, chosen your own way? Have you wandered far 
from God? Have you sought to feast upon the fruits of transgression, 
only to find them turn to ashes upon your lips? And now, your substance 
spent, your life-plans thwarted, and your hopes dead, do you sit alone 
and desolate? Now that voice which has long been speaking to your heart 
but to which you would not listen comes to you distinct and clear, „Ari-
se ye, and depart; for this is not your rest; because it is polluted, it shall 
destroy you, even with a sore destruction .” Micah 2:10 . Return to your 
Father’s house . He invites you, saying, „Return unto Me; for I have rede-
emed thee .” Isa . 44:22 . 

Do not listen to the enemy’s suggestion to stay away from Christ until 
you have made yourself better; until you are good enough to come to God . 
If you wait until then, you will never come . When Satan points to your 
filthy garments, repeat the promise of Jesus, „Him that cometh to Me I 
will in no wise cast out .” John 6:37 . Tell the enemy that the blood of Jesus 
Christ cleanses from all sin . Make the prayer of David your own, „Purge 
me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be whiter than 
snow .” Ps . 51:7 . 

Arise and go to your Father . He will meet you a great way off . If you 
take even one step toward Him in repentance, He will hasten to enfold 
you in His arms of infinite love . His ear is open to the cry of the contrite 
soul . The very first reaching out of the heart after God is known to Him . 
Never a prayer is offered, however faltering, never a tear is shed, however 
secret, never a sincere desire after God is cherished, however feeble, but 
the Spirit of God goes forth to meet it . Even before the prayer is uttered 
or the yearning of the heart made known, grace from Christ goes forth to 
meet the grace that is working upon the human soul .

Your heavenly Father will take from you the garments defiled by sin . 
In the beautiful parabolic prophecy of Zechariah, the high priest Joshua, 
standing clothed in filthy garments before the angel of the Lord, repre-
sents the sinner . And the word is spoken by the Lord, „Take away the filthy 
garments from him . And unto him He said, Behold, I have caused thine 
iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with change of raiment .  . 
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să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care 
nu obosește iertând .” (Isaia 55:7) . „În zilele acelea, la vremea aceea – zice 
Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi; și păcatul lui Iuda 
și nu se va mai găsi .” (Ieremia 50:20) .

Ce asigurare ne este prezentată aici cu privire la dorința lui Dumnezeu 
de a-l primi pe păcătosul care se pocăiește! Cititorule, ai mers pe calea alea-
să de tine? Ai rătăcit departe de Dumnezeu? Ai încercat să guști din fructele 
păcatului doar pentru a le simiți cum se transformă în cenușă pe buzele 
tale? Și acum, după ce ai cheltuit averea, acum după ce planurile vieții ți-au 
fost zădărnicite și toate speranțele ți-au murit, stai singur și trist? Acum, 
glasul care a vorbit mult timp inimii tale, dar pe care nu ai vrut să-l asculți, 
îți vorbește clar și distinct: „Sculați-vă și plecați, căci aici nu este odihnă 
pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii, vor fi dureri, dureri puternice .” 
(Mica 2:10) . Întoarce-te la Casa Tatălui tău . El te cheamă spunând: „Întoar-
ce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat .” (Isaia 44:22) . 

Nu asculta de sugestiile vrăjmașului de a sta departe de Hristos, până 
când te vei face singur mai bun; până când vei fi suficient de bun pentru 
a veni la Dumnezeu . Dacă vei aștepta până atunci, nu vei mai veni nici-
odată . Când Satan arată spre hainele tale murdare, repetă făgăduința lui 
Isus: „Pe cel ce va veni la Mine, nu-l voi izgoni afară .” (Ioan 6:37) . Spune-i 
vrăjmașului că sângele lui Isus Hristos ne curăță de orice păcat . Roagă-te 
împreună cu David: „Curățește-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă și voi fi 
mai alb decât zăpada .” (Psalmii 51:7) .

Ridică-te și mergi la Tatăl tău . El te va întâmpina încă de departe . Dacă 
tu faci, cu căință, un pas spre El, Dumnezeu Se va grăbi să te cuprindă în 
brațele dragostei Sale infinite . Urechea Lui este deschisă la strigătul sufletu-
lui zdrobit . Chiar și prima tendință a inimii de a se prinde de Dumnezeu Îi 
este cunoscută . Nicio rugăciune nu este făcută, oricât de șovăitor ar fi rosti-
tă, nicio lacrimă nu se varsă, nici chiar în secret, nicio dorință sinceră după 
Dumnezeu nu va exista în suflet, oricât de slabă, fără ca Duhul lui Dumne-
zeu să nu-i iasă în întâmpinare . Chiar înainte ca rugăciunea să fie rostită sau 
ca dorul inimii să fie făcut cunoscut, harul lui Hristos iese în întâmpinarea 
harului care lucrează în sufletul omenesc .

Tatăl vostru cel ceresc va lua de la voi hainele pângărite de păcat . În fru-
moasa profeție a lui Zaharia, profeție plină de simboluri, marele preot Iosua, 
stând îmbrăcat în haine murdare înaintea îngerului Domnului, îl reprezintă 
pe păcătos . Iar cuvântul Domnului vorbește astfel: „Dezbrăcați-l de hainele 
murdare de pe el . Apoi a zis lui Iosua: ‘Iată că îndepărtez de la tine nele-
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 .  . So they set a fair miter upon his head, and clothed him with garments .” 
Zech . 3:4, 5 . Even so God will clothe you with „the garments of salvation,” 
and cover you with „the robe of righteousness .” Isa . 61:10 . „Though ye 
have lien among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered 
with silver, and her feathers with yellow gold .” Ps . 68:13 . 

He will bring you into His banqueting house, and His banner over 
you shall be love . (Cant . 2:4) „If thou wilt walk in My ways,” He declares, 
„I will give thee places to walk among these that stand by”--even among 
the holy angels that surround His throne . (Zech . 3:7 .) 

„As the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice 
over thee .” Isa . 62:5 . „He will save, He will rejoice over thee with joy; He 
will rest in His love; He will joy over thee with singing .” Zeph . 3:17 . And 
heaven and earth shall unite in the Father’s song of rejoicing: „For this My 
son was dead, and is alive again; he was lost, and is found .” 

Thus far in the Saviour’s parable there is no discordant note to jar the 
harmony of the scene of joy; but now Christ introduces another element . 
When the prodigal came home, the elder son „was in the field; and as he 
came and drew nigh to the house, he heard music and dancing . And he 
called one of the servants, and asked what these things meant . And he 
said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted 
calf, because he hath received him safe and sound . And he was angry, and 
would not go in .” This elder brother has not been sharing in his father’s 
anxiety and watching for the one that was lost . He shares not, therefore, in 
the father’s joy at the wanderer’s return . The sounds of rejoicing kindle no 
gladness in his heart . He inquires of a servant the reason of the festivity, 
and the answer excites his jealousy . He will not go in to welcome his lost 
brother . The favor shown the prodigal he regards as an insult to himself .

When the father comes out to remonstrate with him, the pride and ma-
lignity of his nature are revealed . He dwells upon his own life in his father’s 
house as a round of unrequited service, and then places in mean contrast the 
favor shown to the son just returned . He makes it plain that his own service 
has been that of a servant rather than a son . When he should have found 
an abiding joy in his father’s presence, his mind has rested upon the profit 
to accrue from his circumspect life . His words show that it is for this he has 
foregone the pleasures of sin . Now if this brother is to share in the father’s 
gifts, the elder son counts that he himself has been wronged . He grudges 
his brother the favor shown him . He plainly shows that had he been in 
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giuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!’ . . . Și i-am pus o mitră curată pe 
cap și l-am îmbrăcat în haine .” (Zaharia 3: 4, 5) . Tot astfel, Dumnezeu ne va 
îmbrăca cu „hainele mântuirii” și ne va acoperi cu „mantaua izbăvirii .” (Isaia 
61:10) . „Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului 
sunt acoperite cu argint și penele lui de un galben auriu .” (Psalmii 68:13) . 

El vă va aduce în casa Lui de ospăț și dragostea va fi steagul ce va flu-
tura peste noi . (Cântarea cântărilor 2:4) . „Dacă vei umbla pe căile Mele,” 
declară El, „te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici,” chiar cu îngerii 
cei sfinți ce stau în jurul tronului Său . (Zaharia 3:7) .

„Cum se bucură mirele de mireasa lui, așa Se va bucura Dumnezeul tău 
de tine .” (Isaia 62:5) . „Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dra-
gostea Lui, și nu va mai putea de veselie pentru tine .” (Țefania 3:17) . Cerul și 
pământul se vor uni în cântecul de bucurie al Tatălui: „Căci acest fiu al meu 
era mort și a înviat; era pierdut și a fost găsit .” (Luca 5:24) .

Până aici, în pilda Mântuitorului nu există nicio notă discordantă care 
să tulbure armonia scenei de bucurie; dar acum Hristos introduce un alt 
element . Când fiul risipitor a venit acasă, fiul cel mare „era la ogor . Când 
a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri . A chemat pe unul 
din robi și a început să-l întrebe ce este . Robul acela i-a răspuns: Fratele 
tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit 
iarăși sănătos și bine . El s-a întărâtat de mânie, și nu voia să intre în casă .” 
(Luca 15:25-28) . Acest frate mai mare nu a împărtășit neliniștea tatălui și 
nici nu a vegheat la întoarcerea celui ce fusese pierdut . Prin urmare el nici 
nu împărtășește bucuria tatălui la întoarcerea fiului rătăcitor . Atmosfera de 
bucurie nu trezește niciun ecou în inima lui . El îl întreabă pe un slujitor 
despre motivul sărbătorii, iar răspunsul îi provoacă gelozia . El nu vrea să 
intre pentru a spune bun venit fratelui său pierdut . El consideră o insultă la 
adresa sa favoarea arătată fiului risipitor .

Când tatăl iese să-l dojenească, mândria și răutatea naturii sale sunt 
date pe față . El își prezintă viața dusă în casa tatălui ca fiind numai muncă 
nesfârșită lipsită de orice răsplată, iar apoi exprimă cu răutate, prin contrast, 
favoarea arătată fiului care tocmai s-a întors . El arată clar că serviciul său 
propriu a fost mai degrabă slujirea unui serv decât a unui fiu . În loc să fi 
găsit o bucurie permanentă în a sta în prezența tatălui său, mintea lui s-a 
concentrat pe profitul pe care-l putea acumula prin viața austeră dusă de el . 
Cuvintele sale arată că acesta este motivul pentru care el a renunțat la plă-
cerile păcatului . Acum, dacă acest frate se împărtășește din darurile tatălui, 
fiul cel mare consideră că a fost nedreptățit . El își invidiază fratele pentru 
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the father’s place, he would not have received the prodigal . He does not 
even acknowledge him as a brother, but coldly speaks of him as „thy son .” 

Yet the father deals tenderly with him . „Son,” he says, „thou art ever 
with me, and all that I have is thine .” Through all these years of your brother’s 
outcast life, have you not had the privilege of companionship with me? 

Everything that could minister to the happiness of his children was 
freely theirs . The son need have no question of gift or reward . „All that I 
have is thine .” You have only to believe my love, and take the gift that is 
freely bestowed . 

One son had for a time cut himself off from the household, not dis-
cerning the father’s love . But now he has returned, and the tide of joy 
sweeps away every disturbing thought . „This thy brother was dead, and is 
alive again; and was lost, and is found .” 

Was the elder brother brought to see his own mean, ungrateful spirit? 
Did he come to see that though his brother had done wickedly, he was his 
brother still? Did the elder brother repent of his jealousy and hardhearted-
ness? Concerning this, Christ was silent . For the parable was still enacting, 
and it rested with His hearers to determine what the outcome should be . 

By the elder son were represented the unrepenting Jews of Christ’s 
day, and also the Pharisees in every age, who look with contempt upon 
those whom they regard as publicans and sinners . Because they themsel-
ves have not gone to great excesses in vice, they are filled with self-righ-
teousness . Christ met these cavilers on their own ground . Like the elder 
son in the parable, they had enjoyed special privileges from God . They 
claimed to be sons in God’s house, but they had the spirit of the hireling . 
They were working, not from love, but from hope of reward . In their 
eyes, God was an exacting taskmaster . They saw Christ inviting publicans 
and sinners to receive freely the gift of His grace--the gift which the ra-
bbis hoped to secure only by toil and penance--and they were offended . 
The prodigal’s return, which filled the Father’s heart with joy, only stirred 
them to jealousy . 

In the parable the father’s remonstrance with the elder son was 
Heaven’s tender appeal to the Pharisees . „All that I have is thine”--not as 
wages, but as a gift . Like the prodigal, you can receive it only as the unme-
rited bestowal of the Father’s love .

Self-righteousness not only leads men to misrepresent God, but ma-
kes them coldhearted and critical toward their brethren . The elder son, in 
his selfishness and jealousy, stood ready to watch his brother, to criticize 
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favoarea ce i-a fost arătată . El arată clar că, dacă ar fi fost în locul tatălui, el 
nu l-ar fi primit . El nici măcar nu-l recunoaște ca frate, ci vorbește distant 
despre el ca despre „fiul tău .”

Cu toate acestea, tatăl se poartă cu blândețe cu el . „Fiule,” spune el, „tu 
ești mereu cu mine și tot ce am eu este al tău .” În toți acești ani în care fratele 
tău a dus o viață nenorocită, n-ai avut privilegiul companiei mele?

Tot ceea ce putea sluji la fericirea copiilor lui le-a fost acordat din 
abundență . Fiul nu ar fi trebuit să se îndoiască de daruri sau recompense . 
„Tot ce am este al tău .” Trebuie doar să crezi în dragostea mea și să iei darul 
care îți este acordat din abundență .

Neînțelegând dragostea tatălui, unul dintre fii s-a îndepărtat pentru un 
timp de casă . Dar acum el a revenit și valul de bucurie alungă orice gând 
tulburător . „Acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit .” 

A reușit fratele mai mare să-și vadă spiritul răutăcios, nerecunoscător? 
A ajuns să vadă că, deși fratele său a făcut rău, el era încă fratele lui? S-a po-
căit fratele mai mare de gelozia și împietrirea inimii lui? În ceea ce privește 
acest lucru, Hristos a păstrat tăcerea . Și asta pentru că pilda se afla încă în 
desfășurare, iar ascultătorii Săi hotărau care avea să fie rezultatul .

Prin fiul cel mare erau reprezentați evreii nepocăiți din zilele lui Hris-
tos, precum și fariseii din toate timpurile, care-i privesc cu dispreț pe cei pe 
care ei îi consideră a fi vameși și păcătoși . Pentru că ei nu avansaseră mult 
într-o viață de viciu, erau plini de îndreptățire de sine . Hristos i-a întâmpi-
nat pe acești căutători de greșeli pe teren propriu . Asemenea fiului mai mare 
din pildă, ei s-au bucurat de privilegii speciale din partea lui Dumnezeu . Ei 
pretindeau că sunt fii în casa lui Dumnezeu, dar aveau spiritul de simbriaș . 
Ei lucrau, dar nu din dragoste, ci din speranța de a primi o recompensă . În 
ochii lor, Dumnezeu era un supraveghetor exigent . Ei L-au văzut pe Hristos 
invitând vameșii și păcătoșii să primească din abundență darul harului Său 
– darul pe care rabinii sperau să-l obțină doar prin trudă și penitență – și 
s-au simțit jigniți . Întoarcerea fiului risipitor, eveniment care a umplut ini-
ma Tatălui de bucurie, le-a provocat mai multă gelozie .

În parabolă, mustrarea adresată de tată fiului cel mare reprezenta ape-
lul făcut de Cer către farisei: „Tot ce am este al tău” – nu ca plată pentru 
munca depusă, ci ca un dar . Asemenea fiului risipitor, îl poți primi, dar nu-
mai ca pe darul nemeritat al iubirii Tatălui .

Îndreptățirea de sine, nu numai că îi face pe oameni să-L reprezinte 
greșit pe Dumnezeu, dar îi face lipsiți de inimă, reci și plini de critică față 
de frații lor . Fiul cel mare, în egoismul și gelozia lui, era gata să-și urmă-
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every action, and to accuse him for the least deficiency . He would detect 
every mistake, and make the most of every wrong act . Thus he would seek 
to justify his own unforgiving spirit . Many today are doing the same thing . 
While the soul is making its very first struggles against a flood of temp-
tations, they stand by, stubborn, self-willed, complaining, accusing . They 
may claim to be children of God, but they are acting out the spirit of Satan . 
By their attitude toward their brethren, these accusers place themselves 
where God cannot give them the light of His countenance . 

Many are constantly questioning, „Wherewith shall I come before the 
Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt-
offerings, with calves of a year old? Will the Lord be pleased with thousands 
of rams, or with ten thousands of rivers of oil?” But „He hath showed thee, O 
man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do 
justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?” Micah 6:6-8 . 

This is the service that God has chosen--”to loose the bands of 
wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, 
and that ye break every yoke,  .  .  . and that thou hide not thyself from thine 
own flesh .” Isa . 58:6, 7 . When you see yourselves as sinners saved only 
by the love of your heavenly Father, you will have tender pity for others 
who are suffering in sin . You will no longer meet misery and repentance 
with jealousy and censure . When the ice of selfishness is melted from your 
hearts, you will be in sympathy with God, and will share His joy in the 
saving of the lost . 

It is true that you claim to be a child of God; but if this claim be true, 
it is „thy brother” that was „dead, and is alive again; and was lost, and is 
found .” He is bound to you by the closest ties; for God recognizes him as 
a son . Deny your relationship to him, and you show that you are but a 
hireling in the household, not a child in the family of God . 

Though you will not join in the greeting to the lost, the joy will go on, 
the restored one will have his place by the Father’s side and in the Father’s 
work . He that is forgiven much, the same loves much . But you will be in 
the darkness without . For „he that loveth not knoweth not God; for God 
is love .” 1 John 4:8 .

 

211



Parabolele Domnului Hristos 227

rească fratele, să-i critice fiecare acțiune și să-l acuze pentru cea mai mică 
lipsă avută . El observă fiecare greșeală și scoate în evidență fiecare faptă 
greșită . În felul acesta, el încearcă să-și justifice propriul său spirit neiertă-
tor . Astăzi mulți fac același lucru . În timp ce sufletul duce prima sa luptă 
împotriva unui potop de ispite, ei stau deoparte, încăpățânați, îndărătnici, 
plângându-se și acuzând . Ei pot pretinde că sunt copii ai lui Dumnezeu, dar 
ei acționează în spiritul Satanei . Prin atitudinea avută față de frații lor, acești 
acuzatori se așază acolo unde Dumnezeu nu le poate da lumina feței Sale .

Mulți se întreabă mereu: „Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă 
voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu 
arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci 
sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele 
pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți 
s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci 
dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:6-8) .

Aceasta este lucrarea aleasă de Dumnezeu: „Dezleagă lanțurile răutății, 
deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de 
jug;  . . . și nu întoarce spatele semenului tău .” (Isaia 58:6-7) . Când vă vedeți 
păcătoși mântuiți, numai prin iubirea Tatălui vostru ceresc, veți avea milă 
de cei care suferă în păcat . Nu veți mai întâmpina nefericirea și pocăința 
cu gelozie și critică . Când gheața egoismului se va topi din inimile voastre, 
veți avea aceeași compasiune ca Dumnezeu și veți împărtăși bucuria Lui în 
salvarea celor pierduți .

Este adevărat că pretindeți că sunteți copii al lui Dumnezeu; dar ca 
această afirmație să fie adevărată, și pentru voi trebuie să se împlinească acele 
cuvinte: „fratele tău” a fost „mort și a înviat; a fost pierdut și a fost găsit . El este 
legat de voi prin cele mai strânse legături; pentru că Dumnezeu îl recunoaște 
ca fiu al Său . Renegând relația de rudenie cu el, veți dovedi că nu sunteți altce-
va decât niște angajați ai casei și nu copii în familia lui Dumnezeu .

Chiar dacă nu vă veți alătura celor ce-i întâmpină pe cei pierduți, bu-
curia va continua, păcătosul pocăit va ședea alături de Tatăl și va participa 
la lucrarea Sa . El, celui căruia i s-a iertat mult, va iubi mult . Dar voi veți fi 
în întunericul de afară . Căci „cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; 
pentru că Dumnezeu este dragoste .” (1 Ioan 4:8) .
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„Spare it this Year Also”
Christ in His teaching linked with the warning of judgment the invi-

tation of mercy . „The Son of man is not come,” He said, „to destroy men’s 
lives, but to save them .” Luke 9:56 . „God sent not His Son into the world 
to condemn the world; but that the world through Him might be saved .” 
John 3:17 . His mission of mercy in its relation to God’s justice and judg-
ment is illustrated in the parable of the barren fig tree . 

Christ had been warning the people of the coming of the kingdom of 
God, and He had sharply rebuked their ignorance and indifference . The signs 
in the sky, which foretold the weather, they were quick to read; but the signs 
of the times, which so clearly pointed to His mission, were not discerned . 

But men were as ready then as men are now to conclude that they 
themselves are the favorites of heaven, and that the message of reproof 
is meant for another . The hearers told Jesus of an event which had just 
caused great excitement . Some of the measures of Pontius Pilate, the go-
vernor of Judea, had given offense to the people . There had been a popular 
tumult in Jerusalem, and Pilate had attempted to quell this by violence . 
On one occasion his soldiers had even invaded the precincts of the tem-
ple, and had cut down some Galilean pilgrims in the very act of slaying 
their sacrifices . The Jews regarded calamity as a judgment on account of 
the sufferer’s sin, and those who told of this act of violence did so with 
secret satisfaction . In their view their own good fortune proved them to 
be much better, and therefore more favored by God, than were these Gali-
leans . They expected to hear from Jesus words of condemnation for these 
men, who, they doubted not, richly deserved their punishment .

The disciples of Christ did not venture to express their ideas until 
they had heard the opinion of their Master . He had given them pointed 
lessons in reference to judging other men’s characters, and measuring 
retribution according to their finite judgment . Yet they looked for Christ 
to denounce these men as sinners above others . Great was their surprise 
at His answer . 

Turning to the multitude, the Saviour said, „Suppose ye that these 
Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such 
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„Mai lasă-l și anul acesta” *
În învățătura Sa, Hristos a legat invitația harului de avertizarea cu privire 

la ziua judecății . „Căci Fiul omului,” spunea El, „a venit nu ca să piardă sufle-
tele oamenilor, ci să le mântuiască .” (Luca 9:56) . „Dumnezeu, în adevăr, n-a 
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin 
El .” (Ioan 3:17) . Lucrarea milei Sale și legătura ei cu dreptatea și judecata lui 
Dumnezeu sunt ilustrate în parabola smochinului neroditor .

Hristos îi avertizase pe oameni cu privire la venirea Împărăției lui Dum-
nezeu și El mustrase aspru ignoranța și indiferența lor . Ei știau să citească re-
pede semnele de pe cer, care preziceau vremea, dar semnele vremurilor, care 
arătau atât de clar spre misiunea Sa, nu au fost înțelese .

Însă, oamenii, au fost la fel de gata atunci ca și acum, să tragă concluzia că 
ei sunt favoriți ai cerului și că solia de mustrare este destinată altora . Ascultătorii 
I-au povestit lui Isus despre un eveniment care tocmai provocase o mare tul-
burare . Unele dintre măsurile luate de către Pilat din Pont, guvernatorul Iudeii, 
reprezentaseră o mare jignire pentru popor . În Ierusalim avusese loc o răscoală 
și Pilat a încercat să o potolească prin violență . La un moment dat, soldații săi au 
invadat chiar incinta templului și au omorât niște pelerini galileeni chiar în timp 
ce-și aduceau jertfele . Evreii considerau nenorocirea ca fiind pedeapsa pentru 
păcatele celui suferind, iar cei care I-au povestit despre acest act de violență au fă-
cut aceasta cu o ascunsă satisfacție . În opinia lor, prosperitatea lor era dovada că 
ei stăteau mult mai bine și, prin urmare, erau mai favorizați de Dumnezeu, decât 
fuseseră acei galileeni . Ei se așteaptau să audă de la Isus cuvinte de condamnare 
pentru acești oameni, care, fără îndoială, gândeau ei, meritau din plin pedeapsa .

Ucenicii lui Hristos nu au îndrăznit să-și exprime ideile, înainte să audă 
opinia Maestrului lor . El le dăduse lecții clare cu privire la judecarea caracte-
relor altora și la măsurarea pedeapsei în conformitate cu judecata lor mărgini-
tă . Cu toate acestea, așteptau ca Hristos să-i denunțe pe acești oameni ca fiind 
mai păcătoși ca alții . Mare le-a fost surpriza când I-au auzit răspunsul .

Întorcându-se spre mulțime, Mântuitorul a spus: „Credeți voi că acești gali-
leeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu 
vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel .” (Luca 13:2, 3) . Nenorociri-

* Capitol bazat pe Luca 13:1-9
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things? I tell you, Nay; but, except ye repent, ye shall all likewise perish .” 
These startling calamities were designed to lead them to humble their 
hearts, and to repent of their sins . The storm of vengeance was gathering, 
which was soon to burst upon all who had not found a refuge in Christ . 

As Jesus talked with the disciples and the multitude, He looked forward 
with prophetic glance and saw Jerusalem besieged with armies . He heard 
the tramp of the aliens marching against the chosen city and saw the tho-
usands upon thousands perishing in the siege . Many of the Jews were, like 
those Galileans, slain in the temple courts, in the very act of offering sacrifi-
ce . The calamities that had fallen upon individuals were warnings from God 
to a nation equally guilty . „Except ye repent,” said Jesus,”ye shall all likewise 
perish .” For a little time the day of probation lingered for them . There was 
still time for them to know the things that belonged to their peace . 

„A certain man,” He continued, „had a fig-tree planted in his vineyard; 
and he came and sought fruit thereon, and found none . Then said he unto 
the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit 
on this fig-tree, and find none: cut it down; why cumbereth it the ground?” 

Christ’s hearers could not misunderstand the application of His 
words . David had sung of Israel as the vine brought out of Egypt . Isaiah 
had written, „The vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and 
the men of Judah His pleasant plant .” Isa . 5:7 . The generation to whom the 
Saviour had come were represented by the fig tree in the Lord’s vineyard-
-within the circle of His special care and blessing . 

God’s purpose toward His people, and the glorious possibilities be-
fore them, had been set forth in the beautiful words, „That they might be 
called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be 
glorified,” Isa . 61:3 . The dying Jacob, under the Spirit of inspiration, had 
said of his best-loved son, „Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bou-
gh by a well; whose branches run over the wall .” And he said, „The God of 
thy Father” „shall help thee,” the Almighty „shall bless thee with blessings 
of heaven above, blessings of the deep that lieth under .” Gen . 49:22, 25 . So 
God had planted Israel as a goodly vine by the wells of life . He had made 
His vineyard „in a very fruitful hill .” He had „fenced it, and gathered out 
the stones thereof, and planted it with the choicest vine .” Isa . 5:1, 2 . 

„And He looked that it should bring forth grapes, and it brought 
forth wild grapes .” Isa . 5:2 . The people of Christ’s day made a greater show 
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le acestea înspăimântătoare au fost îngăduite pentru a-i determina să-și umileas-
că inimile și să se pocăiască de păcatele lor . Furtuna răzbunării se aduna și avea 
să izbucnească în curând asupra acelora care n-au găsit un adăpost în Hristos .

În timp ce Isus vorbea cu ucenicii și mulțimea, a privit spre viitor și prin 
descoperire profetică a văzut Ierusalimul asediat de armate . El a auzit marșul 
străinilor îndreptându-se spre orașul ales și a văzut mii și mii pierind în ase-
diu . Mulți dintre evrei erau, asemenea galileenilor, uciși în Templu, în chiar 
timpul aducerii jertfelor lor . Nenorocirile care căzuseră asupra persoanelor 
individuale erau avertizmente de la Dumnezeu pentru o națiune la fel de vi-
novată . „Dacă nu vă veți pocăi,” a spus Domnul Hristos, „toți veți pieri la fel .” 
Ziua cercării lor mai întârzia puțin pentru ei . Mai aveau încă timp să cunoască 
lucrurile care le puteau da pacea .

„Un om,” continuă El, „avea un smochin sădit în via sa . A venit să caute 
rod în el, și n-a găsit . Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin 
și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc . Taie-l . La ce să mai cuprindă și 
pământul degeaba?’ ” (Luca 13:6, 7) .

Ascultătorii Domnului Hristos nu puteau înțelege greșit sensul cuvin-
telor Lui . David cântase despre Israel ca fiind o viță adusă din Egipt . Isaia 
scrisese: „Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt 
vița pe care o iubea .” (Isaia 5:7) . Generația la care venise Mântuitorul era 
reprezentată de un smochin în via Domnului – aflată în centrul grijii și bi-
necuvântării Sale deosebite .

Scopul lui Dumnezeu față de poporul Său și șansele mărețe ce le stăteau 
înainte, fuseseră exprimate în cuvinte frumoase: „Ca să fie numiți terebinți* ai 
neprihănirii; un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui .” (Isaia 61:3) . 
Iacov, pe patul de moarte, sub inspirația Duhului Sfânt, a spus despre cel mai 
iubit fiu al său: „Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom rodi-
tor sădit lângă un izvor; ramurile lui se înalță deasupra zidului .” Și el continuă 
„Dumnezeul tatălui tău . . . te va ajuta . Cel Atotputernic . . . te va binecuvânta . Cu 
binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos .” (Geneza 
49:22, 25) . Astfel Dumnezeu l-a sădit pe Israel ca pe o viță de soi, lângă izvoa-
rele vieții . El Și-avea via „pe o câmpie foarte mănoasă .” El „i-a săpat pământul, 
l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese .” (Isaia 5:1, 2) . 

„Apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri 
sălbatici .” (Isaia 5:2) . Contemporanii lui Hristos făceau o mai mare paradă de 

* cf. Dex: „terebint” - arbore răşinos răspândit pe coastele Mediteranei din care se 
extrag terebentina şi alți tananți.
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of piety than did the Jews of earlier ages, but they were even more destitu-
te of the sweet graces of the Spirit of God . The precious fruits of character 
that made the life of Joseph so fragrant and beautiful, were not manifest 
in the Jewish nation . 

God in His Son had been seeking fruit, and had found none . Israel 
was a cumberer of the ground . Its very existence was a curse; for it filled 
the place in the vineyard that a fruitful tree might fill . It robbed the world 
of the blessings that God designed to give . The Israelites had misrepresen-
ted God among the nations . They were not merely useless, but a decided 
hindrance . To a great degree their religion was misleading, and wrought 
ruin instead of salvation .

In the parable the dresser of the vineyard does not question the sen-
tence that the tree, if it rema,ined fruitless, should be cut down; but he 
knows and shares the owner’s interest in that barren tree . Nothing could 
give him greater joy than to see its growth and fruitfulness . He responds 
to the desire of the owner, saying, „Let it alone this year also, till I shall dig 
about it and dung it; and if it bear fruit, well .” 

The gardener does not refuse to minister to so unpromising a plant . 
He stands ready to give it still greater care . He will make its surroundings 
most favorable, and will lavish upon it every attention . 

The owner and the dresser of the vineyard are one in their interest 
in the fig tree . So the Father and the Son were one in their love for the 
chosen people . Christ was saying to His hearers that increased opportuni-
ties would be given them . Every means that the love of God could devise 
would be put in operation that they might become trees of righteousness, 
bringing forth fruit for the blessing of the world . 

Jesus did not in the parable tell the result of the gardener’s work . At 
that point His story was cut short . Its conclusion rested with the generati-
on that heard His words . To them the solemn warning was given . „If not, 
then after that thou shalt cut it down .” Upon them it depended whether 
the irrevocable words should be spoken . The day of wrath was near . In 
the calamities that had already befallen Israel, the owner of the vineyard 
was mercifully forewarning them of the destruction of the unfruitful tree . 

The warning sounds down along the line to us in this generation . Are 
you, O careless heart, a fruitless tree in the Lord’s vineyard? Shall the words 
of doom erelong be spoken of you? How long have you received His gifts? 
How long has He watched and waited for a return of love? Planted in His 
vineyard, under the watchful care of the gardener, what privileges are yours! 
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evlavie decât evreii din veacurile anterioare, însă ei erau chiar mai lipsiți de 
trăsăturile dulci care erau roadele Duhului lui Dumnezeu . Roadele prețioase 
ale caracterului care făcuseră viața lui Iosif să fie atât de influentă și frumoasă, 
nu se vedeau la poporul evreu .

Dumnezeu, prin Fiul Său, căuta roade și n-a găsit . Israel cuprindea pă-
mântul degeaba . Însăși existența lui era un blestem; căci ocupase în vie locul 
pe care l-ar fi putut ocupa un pom roditor . Acesta lipsise lumea de binecuvân-
tările pe care Dumnezeu dorise să le ofere . Copiii lui Israel Îl reprezentaseră 
greșit pe Dumnezeu printre neamuri . Ei nu fuseseră numai inutili, ci repre-
zentaseră o piedică serioasă . În mare parte, religia lor îi ducea pe oameni pe 
un drum greșit și producea ruină în loc de mântuire .

În parabolă, îngrijitorul viei nu pune la îndoială sentința tăierii pomului, 
în cazul în care acesta ar rămâne neroditor; dar el cunoaște și împărtășește in-
teresul proprietarului față de acel copac care nu dă rod . Nimic nu i-ar provoca 
o mai mare bucurie decât să-l vadă crescând și plin de fructe . El răspunde la 
dorința proprietarului, spunând: „Mai lăsați-l și anul acesta; am să-l sap de jur 
împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină . Poate că de acum înainte va face 
roadă .” (Luca 13:8) .

Grădinarul nu refuză să îngrijească o plantă atât de nepromițătoare . El 
este gata să-i acorde o îngrijire și mai atentă . El se va îngriji ca mediul să-i fie 
cel mai prielnic și-și va revărsa toată atenția asupra lui .

Proprietarul și îngrijitorul viei sunt una în interesul lor comun pentru 
smochin . La fel, Tatăl și Fiul au fost una în dragostea Lor pentru poporul ales . 
Domnul Hristos le spunea ascultătorilor Săi că urma să li se acorde mai multe 
ocazii . Fiecare mijloc pe care-l putea concepe dragostea lui Dumnezeu urma 
să fie folosit așa încât ei să poată deveni pomi ai neprihănirii, aducând roade 
spre binecuvântarea lumii .

În parabolă, Isus nu spune nimic despre rezultatul muncii grădinarului . 
Relatarea se întrerupe scurt la acel moment . Rezultatele urmau să se vadă la 
generația care a auzit cuvintele Lui . Pentru ei a fost dat avertizmentul solemn: 
„Dacă nu, îl vei tăia .” Dacă acele cuvinte irevocabile aveau să fie rostite sau nu 
depindea de ei . Ziua mâniei era la uși . În nenorocirile care deja se abătuseră 
asupra lui Israel, proprietarul viei îi avertiza plin de milă cu privire la distru-
gerea pomului neroditor .

Avertizarea, adresată din generație în generație, vine până la noi . Ești tu, 
inimă nepăsătoare, un copac neroditor în via Domnului? Vor fi cuvintele de 
condamnare rostite în curând și pentru tine? De cât timp tot primești darurile 
Sale? De cât timp urmărește și așteaptă El să-I întorci dragostea? Ce privilegii ai, 
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How often has the tender gospel message thrilled your heart! You have ta-
ken the name of Christ, you are outwardly a member of the church which is 
His body, and yet you are conscious of no living connection with the great 
heart of love . The tide of His life does not flow through you . The sweet gra-
ces of His character, „the fruits of the Spirit,” are not seen in your life . 

The barren tree receives the rain and the sunshine and the gardener’s 
care . It draws nourishment from the soil . But its unproductive boughs 
only darken the ground, so that fruit-bearing plants cannot flourish in its 
shadow . So God’s gifts, lavished on you, convey no blessing to the world . 
You are robbing others of privileges that, but for you, might be theirs . 

You realize, though it may be but dimly, that you are a cumberer of the gro-
und . Yet in His great mercy God has not cut you down . He does not look coldly 
upon you . He does not turn away with indifference, or leave you to destruction . 
Looking upon you He cries, as He cried so many centuries ago concerning Isra-
el, „How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel?  .  .  . I will 
not execute the fierceness of Mine anger . I will not return to destroy Ephraim; 
for I am God, and not man .” Hosea 11:8, 9 . The pitying Saviour is saying con-
cerning you, Spare it this year also, till I shall dig about it and dress it . 

With what unwearied love did Christ minister to Israel during the pe-
riod of added probation . Upon the cross He prayed, „Father, forgive them; 
for they know not what they do .” Luke 23:24 . After His ascension the gospel 
was preached first at Jerusalem . There the Holy Spirit was poured out . The-
re the first gospel church revealed the power of the risen Saviour . There 
Stephen--”his face as it had been the face of an angel” (Acts 6:15)--bore 
his testimony and laid down his life . All that heaven itself could give was 
bestowed . „What could have been done more to My vineyard,” Christ said, 
„that I have not done in it?” Isa . 5:4 . So His care and labor for you are not 
lessened, but increased . Still He says, „I the Lord do keep it; I will water it 
every moment; lest any hurt it, I will keep it night and day .” Isa . 27:3 . 

„If it bear fruit, well; and if not, then after that .”
The heart that does not respond to divine agencies becomes hardened 

until it is no longer susceptible to the influence of the Holy Spirit . Then it is 
that the word is spoken, „Cut it down; why cumbereth it the ground?” 

Today He invites you: „O Israel, return unto the Lord thy God .  .  .  . I 
will heal their backsliding, I will love them freely .  .  .  . I will be as the dew 
unto Israel; he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon .  . 
 .  . They that dwell under his shadow shall return; they shall revive as the 
corn, and grow as the vine .  .  .  . From Me is thy fruit found .” Hosea 14:1-8 . 
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să fii sădit în via Sa, sub îngrijirea atentă a grădinarului! Cât de des ți-a mișcat 
mesajul Evangheliei inima! Ai luat numele lui Hristos, ești în exterior un mem-
bru al bisericii care este trupul Lui și, totuși, ești conștient că nu trăiești într-o le-
gătură vie cu marea inimă a dragostei divine . Puterea vieții Sale nu curge și prin 
tine . Darurile dulci ale caracterului Său, „roadele Duhului,” nu se văd în viața ta .

Pomul neroditor primește ploaie, soare și îngrijirea grădinarului . Aces-
ta își extrage hrana din sol . Dar ramurile sale neroditoare nu fac altceva de-
cât să țină umbră pământului, așa încât plantele roditoare nu se pot dezvolta 
la umbra lui . În același fel, darurile lui Dumnezeu, ce v-au fost dăruite din 
abundență, nu aduc nicio binecuvântare pentru lume . Le răpiți altora binecu-
vântări care, dacă nu ați exista voi, le-ar aparține .

Vă dați seama, deși poate nu foarte clar, că voi ocupați pământul degeaba . 
Cu toate acestea, în marea Sa milă, Dumnezeu nu v-a tăiat . El nu se uită plin de 
răceală la voi . El nu se întoarce cu indiferență și nici nu vă lasă să fiți distruși . 
Privind la voi, El plânge, așa cum a plâns cu multe secole în urmă pentru Israel: 
„Cum să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? . . . Nu voi lucra după mânia 
Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om .” 
(Osea 11:8-9) . Milostivul nostru Mântuitor spune despre tine: „Mai lasă-l și 
anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și o să am grijă de el .” (Luca 13:8) .

Cu ce iubire neobosită a lucrat Domnul Hristos pentru Israel în timpul 
de har ce li s-a mai adăugat . Pe cruce El S-a rugat: „Tată, iartă-i, căci nu știu 
ce fac .” (Luca 23:24) . După înălțarea Sa la cer, Evanghelia a fost propovăduită 
mai întâi în Ierusalim . Acolo a fost revărsat Duhul Sfânt . Acolo, prima comu-
nitate evanghelică a dat pe față puterea Mântuitorului înviat . Acolo Ștefan cu 
fața „ca o față de înger” (Faptele Apostolilor 6:15), a dat mărturia și și-a depus 
viața . Tot ceea ce cerul putea da, a dat . „Ce aș mai fi putut face viei Mele,” spu-
nea Domnul Hristos, „și nu i-am făcut?” (Isaia 5:4) . Astfel dar, grija și lucrarea 
Sa pentru voi nu a slăbit, ci s-a intensificat . El încă mai spune: „Eu o păzesc zi 
și noapte ca să n-o vatăme nimeni .” (Isaia 27:3) .

„Poate că de acum înainte va face roadă; dacă nu, îl vei tăia .” (Luca 13:9) .
Inima care nu răspunde mijloacelor divine se împietrește până într-atâ-

ta, încât nu mai este deloc sensibilă influenței Duhului Sfânt . Atunci se rostesc 
cuvintele: „Tăiați-l . La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?” (Luca 13:7) .

Astăzi El vă invită: „Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău . . . Le 
voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat . . . Voi fi 
ca roua pentru Israel; el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul . . . Iarăși 
vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via . De la Mine 
îți vei primi rodul .” (Osea 14:1-8) . 
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„Go into the Highways and Hedges”
The Saviour was a guest at the feast of a Pharisee . He accepted invi-

tations from the rich as well as the poor, and according to His custom He 
linked the scene before Him with His lessons of truth . Among the Jews the 
sacred feast was connected with all their seasons of national and religious 
rejoicing . It was to them a type of the blessings of eternal life . The great 
feast at which they were to sit down with Abraham, Isaac, and Jacob, while 
the Gentiles stood without, and looked on with longing eyes, was a theme 
on which they delighted to dwell . The lesson of warning and instruction 
which Christ desired to give, He now illustrated by the parable of a great 
supper . The blessings of God, both for the present and for the future life, 
the Jews thought to shut up to themselves . They denied God’s mercy to 
the Gentiles . By the parable Christ showed that they were themselves at 
that very time rejecting the invitation of mercy, the call to God’s kingdom . 
He showed that the invitation which they had slighted was to be sent to 
those whom they despised, those from whom they had drawn away their 
garments as if they were lepers to be shunned . 

In choosing the guests for his feast, the Pharisee had consulted his 
own selfish interest . Christ said to him, „When thou makest a dinner or a 
supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy 
rich neighbors, lest they also bid thee again, and a recompense be made 
thee . But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, 
the blind: and thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for 
thou shalt be recompensed at the resurrection of the just .” 

Christ was here repeating the instruction He had given to Isra-
el through Moses . At their sacred feasts the Lord had directed that „the 
stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, 
shall come, and shall eat, and be satisfied .” Deut . 14:29 . These gatherings 
were to be as object lessons to Israel . Being thus taught the joy of true 
hospitality, the people were throughout the year to care for the bereaved 
and the poor . And these feasts had a wider lesson . The spiritual blessings 
given to Israel were not for themselves alone . God had given the bread of 
life to them, that they might break it to the world . 
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* Capitol bazat Luca 14:1, 12-24

„La drumuri și la garduri” *
Mântuitorul era oaspete la ospățul dat de un fariseu . El accepta invitații 

de la cei bogați, precum și de la cei săraci . După obiceiul Său, El Și-a bazat 
învățăturile date pe scena aflată înaintea Sa . La evrei, sărbătoarea sfântă era 
legată de toate momentele lor de bucurie națională și religioasă . Aceasta era 
pentru ei o reprezentare a binecuvântărilor vieții veșnice . Marea sărbătoare 
la care urmau să stea alături de Avraam, Isaac și Iacov, în timp ce neamurile 
rămâneau afară și priveau dorind și ele să fie acolo, era una din temele lor 
preferate . Acum, Hristos a ilustrat lecția de avertizare și de instruire pe care 
El dorea să o dea prin parabola marelui ospăț . Evreii doreau să păstreze 
doar pentru ei binecuvântările lui Dumnezeu, atât cele prezente, cât și cele 
viitoare . Ei tăgăduiau faptul că Dumnezeu are milă față de neamuri . Prin 
această pildă Hristos a arătat că ei înșiși respingeau chiar atunci invitația 
milei, chemarea la Împărăția lui Dumnezeu . El a arătat că invitația pe care 
ei o desconsideraseră urma să fie trimisă la cei pe care ei îi disprețuiau, la 
cei de care se fereau să-și atingă chiar hainele ca și când aceștia erau niște 
leproși ce trebuia evitați .

În alegerea oaspeților la sărbătoarea dată de el, fariseul s-a ghidat după 
propriul său interes egoist . Hristos a zis: „Când dai un prânz sau o cină, să nu 
chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii 
bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o 
răsplată pentru ce ai făcut . Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, 
pe șchiopi, pe orbi . Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răs-
plătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți .” (Luca 14:12-14) .

Hristos repetă aici instrucțiunea dată de El lui Israel prin Moise . Dom-
nul îi instruise ca la sărbătorile lor sacre „să vină . . . străinul, orfanul și văduva 
care vor fi în cetățile tale, și să mănânce și să se sature .” (Deuteronom 14:29) . 
Aceste întâlniri trebuia să fie ca niște lecții pentru Israel . Fiind astfel educați 
să înțeleagă bucuria ospitalității adevărate, oamenii urmau să aibă grijă de 
cei lipsiți și săraci pe tot parcursul anului . Însă, aceste sărbători ascundeau 
lecții mai profunde . Binecuvântările spirituale date lui Israel nu erau doar 
pentru ei . Dumnezeu le dăduse pâinea vieții, ca ei s-o dea mai departe lumii .
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This work they had not fulfilled . Christ’s words were a rebuke to their 
selfishness . To the Pharisees His words were distasteful . Hoping to turn 
the conversation into another channel, one of them, with a sanctimonious 
air, exclaimed, „Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God .” 
This man spoke with great assurance, as if he himself were certain of a 
place in the kingdom . His attitude was similar to the attitude of those who 
rejoice that they are saved by Christ, when they do not comply with the 
conditions upon which salvation is promised . His spirit was like that of 
Balaam when he prayed, „Let me die the death of the righteous, and let my 
last end be like his .” Num . 23:10 . The Pharisee was not thinking of his own 
fitness for heaven but of what he hoped to enjoy in heaven . His remark 
was designed to turn away the minds of the guests at the feast from the 
subject of their practical duty . He thought to carry them past the present 
life to the remote time of the resurrection of the just . 

Christ read the heart of the pretender, and fastening His eyes upon 
him He opened before the company the character and value of their pre-
sent privileges . He showed them that they had a part to act at that very 
time, in order to share in the blessedness of the future . 

„A certain man,” He said, „made a great supper, and bade many .” When 
the time of the feast arrived, the host sent his servant to the expected guests 
with a second message, „Come; for all things are now ready .” But a strange 
indifference was shown . „All with one consent began to make excuse . The 
first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go 
and see it; I pray thee have me excused . And another said, I have bought 
five yoke of oxen, and I go to prove them; I pray thee have me excused . And 
another said, I have married a wife, and therefore I cannot come .” 

None of the excuses were founded on a real necessity . The man who 
„must needs go and see” his piece of ground, had already purchased it . His 
haste to go and see it was due to the fact that his interest was absorbed in 
his purchase . The oxen, too, had been bought . The proving of them was 
only to satisfy the interest of the buyer . The third excuse had no more 
semblance of reason . The fact that the intended guest had married a wife 
need not have prevented his presence at the feast . His wife also would have 
been made welcome . But he had his own plans for enjoyment, and these 
seemed to him more desirable than the feast he had promised to attend . 
He had learned to find pleasure in other society than that of the host . He 
did not ask to be excused, made not even a pretense of courtesy in his re-
fusal . The „I cannot” was only a veil for the truth--”I do not care to come .” 
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Ei nu-și îndepliniseră această lucrare . Cuvintele lui Hristos erau o 
mustrare pentru egoismul lor . Pentru farisei, cuvintele Lui erau neplăcute . 
În speranța de a îndrepta conversația într-o altă direcție, unul dintre ei, cu 
un aer ipocrit, a exclamat: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui 
Dumnezeu .” Acest om a vorbit cu mare aroganță, ca și cum el însuși ar fost 
sigur de un loc în Împărăția cerurilor . Atitudinea lui era similară atitudinii 
celor care se bucură că sunt mântuiți prin Hristos, în timp ce aceștia nu se 
conformează condițiilor în baza cărora este promisă mântuirea . Spiritul lui 
era asemănător cu cel al lui Balaam, atunci când se ruga: „O, de aș muri de 
moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor!” (Numeri 23:10) . 
Fariseul nu se gândea dacă el este potrivit pentru cer, ci se gândea doar la 
bucuriile care-l așteptau acolo . Remarca lui fusese concepută pentru a abate 
mintea oaspeților de la subiectul datoriilor lor concrete spre sărbătoare . El 
dorea să le îndrepte gândurile dincolo de viața prezentă, la momentul înde-
părtat al învierii celor drepți .

Hristos a citit în inima acestui prefăcut și, privindu-l fix, El a prezentat 
audienței Sale caracterul și valoarea privilegiilor de care se bucurau în pre-
zent . El le-a arătat că aveau o parte de făcut chiar în acel moment pentru a 
se împărtăși de binecuvântările viitoare .

„Un om,” a spus El, „a dat o cină mare și a poftit pe mulți .” La ceasul cinei, 
a trimis pe robul său să spună celor poftiți: „Veniți căci iată că toate sunt gata .” 
Dar oamenii au dat pe față o foarte ciudată indiferență . „Toți, parcă fuseseră 
vorbiți, au început să se dezvinovățească . Cel dintâi a zis: ‘Am cumpărat un 
ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți’ . Un altul a zis: ‘Am 
cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă te rog .’ Un altul 
a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni’ . ” (Luca 14:16-20) .

 Niciuna dintre scuze nu se baza pe o necesitate reală . Omul, care „tre-
buia să meargă și să vadă” bucata lui de pământ, o achiziționase deja . Graba 
lui de a merge și a o vedea se datora faptului că interesul său era absorbit de 
achiziția lui . Boii, de asemenea, fuseseră cumpărați . Încercarea lor era doar 
un mod prin care cumpărătorul să-și mărească satisfacția . Nici a treia scuză 
nu era mai rezonabilă . Faptul că oaspetele își luase o soție nu era un motiv 
care să-l împiedice să fie prezent la sărbătoare . Soția lui ar fi fost la fel de 
bine primită . Dar el își avea propriile planuri pentru distracție, iar acestea îi 
păreau mult mai de dorit decât sărbătoarea la care el promisese să participe . 
El învățase să-și găsească plăcerea în altă societate decât cea a gazdei . El nu 
și-a cerut scuze, nici măcar nu a dat o oarecare impresie de politețe în refuzul 
său . „Eu nu pot,” a fost doar un paravan pentru adevărul: „Nu vreau să vin .” 
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All the excuses betray a preoccupied mind . To these intended guests 
other interests had become all-absorbing . The invitation they had pledged 
themselves to accept was put aside, and the generous friend was insulted 
by their indifference . 

By the great supper, Christ represents the blessings offered through 
the gospel . The provision is nothing less than Christ Himself . He is the 
bread that comes down from heaven; and from Him the streams of sal-
vation flow . The Lord’s messengers had proclaimed to the Jews the advent 
of the Saviour; they had pointed to Christ as „the Lamb of God, which 
taketh away the sin of the world .” John 1:29 . In the feast He had provided, 
God offered to them the greatest gift that Heaven can bestow--a gift that is 
beyond computation . The love of God had furnished the costly banquet, 
and had provided inexhaustible resources . „If any man eat of this bread,” 
Christ said, „he shall live for ever .” John 6:51 . 

But in order to accept the invitation to the gospel feast, they must 
make their worldly interests subordinate to the one purpose of receiving 
Christ and His righteousness . God gave all for man, and He asks him to 
place His service above every earthly and selfish consideration . He cannot 
accept a divided heart . The heart that is absorbed in earthly affections 
cannot be given up to God . 

The lesson is for all time . We are to follow the Lamb of God whither-
soever He goeth . His guidance is to be chosen, His companionship valued 
above the companionship of earthly friends . Christ says, „He that loveth 
father or mother more than Me is not worthy of Me, and he that loveth 
son or daughter more than Me is not worthy of Me .” Matt . 10:37 . 

Around the family board, when breaking their daily bread, many in 
Christ’s day repeated the words, „Blessed is he that shall eat bread in the 
kingdom of God .” But Christ showed how difficult it was to find guests for 
the table provided at infinite cost . Those who listened to His words knew 
that they had slighted the invitation of mercy . To them worldly possessi-
ons, riches, and pleasures were all-absorbing . With one consent they had 
made excuse . 

So it is now . The excuses urged for refusing the invitation to the feast 
cover the whole ground of excuses for refusing the gospel invitation . Men 
declare that they cannot imperil their worldly prospects by giving atten-
tion to the claims of the gospel . They count their temporal interests as of 
more value than the things of eternity . The very blessings they have recei-
ved from God become a barrier to separate their souls from their Creator 
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Toate scuzele trădează o minte preocupată de altceva . Pentru acești 
invitați, alte interese deveniseră cu totul captivante . Invitația pe care ei înșiși 
se angajaseră să o accepte a fost respinsă, iar generosul prieten a fost insultat 
de indiferenta lor .

Prin cina cea mare, Hristos a reprezentat binecuvântările oferite prin 
Evanghelie . Aceste binecuvântări erau de fapt Hristos Însuși . El este pâinea 
venită din cer; și El este Cel de la care se revarsă mântuirea . Solii lui Dumne-
zeu proclamaseră evreilor venirea Mântuitorului; ei arătaseră spre Hristos 
ca fiind „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii .” (Ioan 1:29) . Prin 
cina dată de El, Dumnezeu le-a oferit cel mai mare dar pe care Cerul îl putea 
da – un dar de neprețuit . Dragostea lui Dumnezeu a plătit prețul nespus de 
mare al acestui ospăț și a oferit resurse inepuizabile . „Dacă mănâncă cineva 
pâinea aceasta, va trăi în veac .” (Ioan 6:51) . 

Dar, pentru a accepta invitația la ospățul Evangheliei, ei trebuia să-și 
subordoneze interesele lumești unicului scop, acela de a primi pe Hristos 
și neprihănirea Sa . Dumnezeu a dat totul pentru om, și El îi cere să așeze 
servirea Lui mai presus de orice considerație pământească și egoistă . El 
nu poate accepta o inimă împărțită . Inima care este absorbită de pasiuni 
pământești nu poate fi dată lui Dumnezeu .

Lecția este pentru toate timpurile . Noi trebuie să-L urmăm pe Mie-
lul lui Dumnezeu oriunde merge . Noi trebuie să alegem îndrumarea Lui, 
să prețuim tovărășia Sa mai presus de orice tovărășii pământești . Hristos 
spune: „Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este 
vrednic de Mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, 
nu este vrednic de Mine .” (Matei 10:37) .

În vremea Domnului Hristos, în jurul mesei în familie, atunci când 
frângeau pâinea zilnică, mulți repetau cuvintele: „Ferice de acela care va 
prânzi în Împărăția lui Dumnezeu .” (Luca 14:15) . Dar Hristos a arătat cât 
de greu era să găsească oaspeți pentru ospățul pregătit cu un preț infinit . 
Cei care ascultau cuvintele Lui știau că desconsideraseră invitația harului . 
Pentru ei, bunurile lumești, bogățiile și plăcerile erau totul . Ca și când s-ar 
fi înțeles cu toții, fiecare s-a scuzat . 

La fel stau lucrurile și astăzi . Scuzele invocate pentru refuzul invitației 
la sărbătoare acoperă întreaga gamă de scuze găsite pentru a refuza invitația 
Evangheliei . Oamenii declară că nu pot pune în pericol perspectivele lor 
lumești urmând atenți cerințelor Evangheliei . Ei consideră interesele lor 
trecătoare ca fiind mai de preț decât lucrurile veșnice . Chiar binecuvântările 
pe care le-au primit de la Dumnezeu, devin un obstacol care le separă su-
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and Redeemer . They will not be interrupted in their worldly pursuits, and 
they say to the messenger of mercy, „Go thy way for this time; when I 
have a convenient season, I will call for thee .” Acts 24:25 . Others urge the 
difficulties that would arise in their social relations should they obey the 
call of God . They say they cannot afford to be out of harmony with their 
relatives and acquaintances . Thus they prove themselves to be the very ac-
tors described in the parable . The Master of the feast regards their flimsy 
excuses as showing contempt for His invitation . 

The man who said, „I have married a wife, and therefore I cannot 
come,” represents a large class . Many there are who allow their wives or 
their husbands to prevent them from heeding the call of God . The husband 
says, „I cannot obey my convictions of duty while my wife is opposed to 
it . Her influence would make it exceedingly hard for me to do so .” The 
wife hears the gracious call, „Come; for all things are now ready,” and she 
says, „’I pray thee have me excused .’ My husband refuses the invitation 
of mercy . He says that his business stands in the way . I must go with my 
husband, and therefore I cannot come .” The children’s hearts are impre-
ssed . They desire to come . But they love their father and mother, and since 
these do not heed the gospel call, the children think that they cannot be 
expected to come . They too say, „Have me excused .” 

All these refuse the Saviour’s call because they fear division in the 
family circle . They suppose that in refusing to obey God they are insuring 
the peace and prosperity of the home; but this is a delusion . Those who 
sow selfishness will reap selfishness . In rejecting the love of Christ they 
reject that which alone can impart purity and steadfastness to human love . 
They will not only lose heaven, but will fail of the true enjoyment of that 
for which heaven was sacrificed . 

In the parable, the giver of the feast learned how his invitation had 
been treated, and „being angry, said to his servant, Go out quickly into the 
streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, 
and the halt, and the blind .” 

The host turned from those who despised his bounty, and invited a 
class who were not full, who were not in possession of houses and lands . 
He invited those who were poor and hungry, and who would appreci-
ate the bounties provided . „The publicans and the harlots,” Christ said, 
„go into the kingdom of God before you .” Matt . 21:31 . However wretched 
may be the specimens of humanity that men spurn and turn aside from, 
they are not too low, too wretched, for the notice and love of God . Christ 
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fletele de Creatorul și Răscumpărătorul lor . Ei nu acceptă să fie deranjați de 
la interesele lor lumești, și-i spun solului harului: „Du-te, când voi mai avea 
prilej, te voi chema .” (Faptele Apostolilor 24:25) . Alții invocă greutățile ce 
s-ar ivi în legăturile lor sociale dacă ar da ascultare chemării lui Dumnezeu . 
Ei spun că nu-și pot permite să-și distrugă relațiile bune avute cu rudele și 
cunoscuții lor . Astfel, ei se dovedesc a fi chiar personajele descrise în para-
bolă . Stăpânul care a dat cina privește scuzele lor fragile ca fiind un mod de 
a arăta dispreț față de invitația Lui .

Omul, care a spus: „Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni,” 
reprezintă o mare clasă de oameni . Sunt mulți acei care permit soțiilor sau 
soților lor să-i împiedice să asculte de chemarea lui Dumnezeu . Soțul spune: 
„Nu pot trăi conform convingerilor mele atât timp cât soția nu le acceptă . 
Influența ei ar face imposibil pentru mine acest lucru .” Soția aude chemarea 
plină de iubire: „Vino, căci iată că toate sunt gata,” iar ea răspunde: „Te rog să 
mă ierți . Soțul meu nu vrea să primească invitația milei . El consideră că afa-
cerile lui ar avea de suferit . Eu trebuie să-mi urmez soțul și de aceea nu pot 
veni .” Inimile copiilor sunt mișcate . Ei doresc să vină . Dar ei își iubesc tatăl și 
mama și, deoarece, aceștia ignoră chemarea Evangheliei, copiii cred că nu se 
așteaptă de la ei să vină . Așa că și ei spun: „Vă rog să ne scuzați .”

Toți aceștia refuză apelul Mântuitorului, deoarece se tem să nu dea 
naștere despărțirii în cercul familiei . Ei consideră că, refuzând să-L asculte 
pe Dumnezeu, își asigură pacea și prosperitatea căminului; dar aceasta este 
o iluzie . Cei care seamănă egoism vor culege egoism . Respingând dragostea 
lui Hristos, ei resping singurul lucru care poate oferi curăție și trăinicie dra-
gostei omenești . Ei nu numai că vor pierde cerul, dar nici nu se vor bucura 
cu adevărat de lucrurile pentru care l-au sacrificat .

În parabolă, persoana care dă ospățul, a aflat despre modul în care a 
fost primită invitația sa și, „s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă 
în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi’ . ” 
(Luca 14:21) .

Stăpânul a renunțat la aceia care au disprețuit mărinimia sa și a invitat 
o clasă de oameni care nu prea aveau multe posesiuni omenești, nu aveau 
case și nici pământuri . El i-a invitat pe cei care erau săraci și flămânzi, care 
puteau aprecia darurile oferite . „Vameșii și curvele,” a spus Hristos, „merg 
înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu .” (Matei 21:31) . Oricât de ne-
norocite ar fi aceste ființe umane pe care ceilalți oameni le dau la o parte, ele 
nu sunt prea neînsemnate, prea nenorocite ca Dumnezeu să nu le observe 
și iubească . Hristos dorește ca ființe umane împovărate de griji, istovite și 
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longs to have care-worn, weary, oppressed human beings come to Him . 
He longs to give them the light and joy and peace that are to be found 
nowhere else . The veriest sinners are the objects of His deep, earnest pity 
and love . He sends His Holy Spirit to yearn over them with tenderness, 
seeking to draw them to Himself . 

The servant who brought in the poor and the blind reported to his 
master, „It is done as thou hast commanded, and yet there is room . And 
the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and 
compel them to come in, that my house may be filled .” Here Christ poin-
ted to the work of the gospel outside the pale of Judaism, in the highways 
and byways of the world . 

In obedience to this command, Paul and Barnabas declared to the 
Jews, „It was necessary that the word of God should first have been spoken 
to you; but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of 
everlasting life, lo, we turn to the Gentiles . For so hath the Lord comman-
ded us, saying, I have set Thee to be a light of the Gentiles, that Thou sho-
uldest be for salvation unto the ends of the earth . And when the Gentiles 
heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord; and as many 
as were ordained to eternal life believed .” Acts 13:46-48 . 

The gospel message proclaimed by Christ’s disciples was the announ-
cement of His first advent to the world . It bore to men the good tidings of 
salvation through faith in Him . It pointed forward to His second coming 
in glory to redeem His people, and it set before men the hope, through 
faith and obedience, of sharing the inheritance of the saints in light . This 
message is given to men today, and at this time there is coupled with it 
the announcement of Christ’s second coming as at hand . The signs which 
He Himself gave of His coming have been fulfilled, and by the teaching of 
God’s word we may know that the Lord is at the door . 

John in the Revelation foretells the proclamation of the gospel messa-
ge just before Christ’s second coming . He beholds an angel flying „in the 
midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that 
dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and 
people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to Him; for the 
hour of His judgment is come .” Rev . 14:6, 7 . 

In the prophecy this warning of the judgment, with its connected 
messages, is followed by the coming of the Son of man in the clouds of 
heaven . The proclamation of the judgment is an announcement of Christ’s 
second coming as at hand . And this proclamation is called the everlasting 
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oprimate să vină la El . El dorește din toată inima să le dea lumina, bucuria 
și pacea care nu pot fi găsite nicăieri în altă parte . Chiar păcătoșii cei mai 
decăzuți reprezintă obiectele milei și dragostei Lui profunde și serioase . El 
trimite Duhul Său cel Sfânt să mijlocească pentru ei cu bunătate, căutând 
să-i atragă la Sine .

Robul care i-a adus înăuntru pe cei săraci și orbi a spus stăpânului său: 
„Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc . Și stăpânul a zis robu-
lui: ‘Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei pe care-i vei găsi, silește-i să intre, 
ca să mi se umple casa’ . ” (Luca 14:22, 23) . Aici, Domnul Hristos arată spre 
lucrarea Evangheliei săvârșite în afara hotarelor iudaismului, la drumurile 
și gardurile omenirii .

Ascultând de această poruncă, Pavel și Barnaba au declarat iudeilor: 
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l 
primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoar-
cem spre Neamuri . Căci așa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am pus ca să fii 
Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului .’ 
Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau Cuvântul 
Domnului . Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au crezut .” 
(Faptele Apostolilor 13:46-48) .

Solia Evangheliei proclamată de ucenicii lui Hristos se referea la prima 
Sa venire în lume . Ea a adus oamenilor vestea cea bună a mântuirii prin 
credința în El . Acesta indica spre viitor la cea de-a doua Sa venire în sla-
vă pentru a răscumpăra pe poporul Său, și le-a dat oamenilor speranța că, 
prin credință și ascultare, se vor împărtăși de moștenirea sfinților în lumină . 
Acestă solie este însoțită de anunțul că cea de-a doua venire a lui Hristos 
este la uși . Semnele pe care El Însuși le-a dat referitor la venirea Lui s-au 
împlinit și se mai împlinesc, iar din învățătura Cuvântului lui Dumnezeu 
știm că Domnul este chiar la ușă .

În Apocalipsa, Ioan prezice proclamarea mesajului Evangheliei chiar 
înainte de a doua venire a lui Hristos . El vede un înger care zboară „prin 
mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuito-
rilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui 
norod . El zicea cu glas tare: ‘Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a 
venit ceasul judecății Lui .’ ” (Apocalipsa 14:6-7) . 

În profeție această avertizare cu privire la judecată, cu soliile care o 
însoțesc, este urmată de venirea Fiului omului pe norii cerului . Proclama-
rea judecății este un anunț că a doua venire a lui Hristos este iminentă . Și 
această proclamare este numită Evanghelia veșnică . Astfel, predicarea celei 
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gospel . Thus the preaching of Christ’s second coming, the announcement 
of its nearness, is shown to be an essential part of the gospel message . 

The Bible declares that in the last days men will be absorbed in 
worldly pursuits, in pleasure and money-getting . They will be blind to 
eternal realities . Christ says, „As the days of Noah were, so shall also the 
coming of the Son of man be . For as in the days that were before the flood 
they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the 
day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came, 
and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be .” 
Matt . 24:37-39 . 

So it is today . Men are rushing on in the chase for gain and selfish 
indulgence as if there were no God, no heaven, and no hereafter . In Noah’s 
day the warning of the flood was sent to startle men in their wickedness 
and call them to repentance . So the message of Christ’s soon coming is 
designed to arouse men from their absorption in worldly things . It is in-
tended to awaken them to a sense of eternal realities, that they may give 
heed to the invitation to the Lord’s table . 

The gospel invitation is to be given to all the world--”to every nation, 
and kindred, and tongue, and people .” Rev . 14:6 . The last message of warning 
and mercy is to lighten the whole earth with its glory . It is to reach all classes 
of men, rich and poor, high and low . „Go out into the highways and hedges,” 
Christ says, „and compel them to come in, that My house may be filled .” 

The world is perishing for want of the gospel . There is a famine for 
the word of God . There are few who preach the word unmixed with hu-
man tradition . Though men have the Bible in their hands, they do not re-
ceive the blessing that God has placed in it for them . The Lord calls upon 
His servants to carry His message to the people . The word of everlasting 
life must be given to those who are perishing in their sins . 

In the command to go into the highways and hedges, Christ sets forth 
the work of all whom He calls to minister in His name . The whole world is the 
field for Christ’s ministers . The whole human family is comprised in their con-
gregation . The Lord desires that His word of grace shall be brought home to 
every soul . 

To a great degree this must be accomplished by personal labor . This 
was Christ’s method . His work was largely made up of personal intervi-
ews . He had a faithful regard for the one-soul audience . Through that one 
soul the message was often extended to thousands . 
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de-a doua veniri a lui Hristos, anunțarea apropierii sale, este dovedită a fi o 
parte esențială a soliei Evangheliei .

Biblia declară că în zilele din urmă oamenii vor fi absorbiți de preocu-
pări lumești, de plăceri și obținerea de bani . Ei vor fi orbi față de realitățile 
veșnice . Hristos spune: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va 
întâmpla și la venirea Fiului omului . În adevăr, cum era în zilele dinainte 
de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când 
a intrat Noe în corabie, și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a 
luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului .” (Matei 24:37-39) .

Așa este și astăzi . Oamenii aleargă în goana lor după câștig și satisfacerea 
poftelor lor egoiste, ca și când nu ar exista nici Dumnezeu, nici cer și nici viață 
veșnică . În zilele lui Noe, avertizarea cu privire la potop a fost dată pentru a-i 
trezi pe oameni din răutatea lor și a-i chema la pocăință . La fel, solia apropi-
atei veniri a lui Hristos are ca scop să trezească oamenii din captivitatea lu-
crurilor lumești . Aceasta este dată pentru a-i trezi față de existența realităților 
veșnice, așa încât să ia aminte la invitația de a participa la masa Domnului .

Invitația Evangheliei urmează să fie făcută întregii lumi – „oricărui 
neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod .” (Apocalipsa 14:6) . 
Ultima solie de avertizare și milă trebuie să lumineze pământul întreg cu 
slava ei . Ea trebuie să ajungă la toate clasele cu slava ei, bogați sau săraci, la 
cei de sus sau de jos . „Ieși la drumuri și la garduri” a spus Domnul Hristos, 
„și silește-i să intre ca să-mi umple casa .” (Luca 14:23) .

Lumea piere din lipsă de Evanghelie . Este foamete după Cuvântul lui 
Dumnezeu . Puțini sunt cei care propovăduiesc Cuvântul neamestecat cu 
tradiții omenești . Deși oamenii au Biblia în mână, ei nu primesc binecuvân-
tarea pe care Dumnezeu a pus-o în carte pentru ei . Domnul îi cheamă pe 
slujitorii Săi să ducă semenilor lor solia Sa . Cuvântul vieții veșnice trebuie 
dus celor ce pier în păcatele lor .

În porunca de a merge la drumuri și la garduri, Hristos stabilește lucra-
rea tuturor acelora pe care îi cheamă să slujească în Numele Lui . Întreaga lume 
este domeniul de activitate al lucrătorilor lui Hristos . Întreaga familie umană 
este cuprinsă în biserica pe care trebuie să o păstorească . Domnul dorește ca 
prin Cuvântul Său plin de har să fie adus fiecărui suflet învățătura Sa .

Într-o mare măsură, acest lucru trebuie realizat prin lucrare personală . 
Aceasta a fost metoda lui Hristos . Lucrarea Sa a constat în cea mai mare par-
te din discuții personale . El prețuia în mod deosebit lucrarea cu un singur 
suflet . Deoarece prin acea singură persoană, solia era de multe ori dusă în 
continuare la mii de oameni .
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We are not to wait for souls to come to us; we must seek them out 
where they are . When the word has been preached in the pulpit, the work 
has but just begun . There are multitudes who will never be reached by the 
gospel unless it is carried to them . 

The invitation to the feast was first given to the Jewish people, the 
people who had been called to stand as teachers and leaders among men, 
the people in whose hands were the prophetic scrolls foretelling Christ’s 
advent, and to whom was committed the symbolic service foreshadowing 
His mission . Had priests and people heeded the call, they would have uni-
ted with Christ’s messengers in giving the gospel invitation to the world . 
The truth was sent to them that they might impart it . When they refused 
the call, it was sent to the poor, the maimed, the halt, and the blind . Pu-
blicans and sinners received the invitation . When the gospel call is sent 
to the Gentiles, there is the same plan of working . The message is first to 
be given „in the highways”--to men who have an active part in the world’s 
work, to the teachers and leaders of the people . 

Let the Lord’s messengers bear this in mind . To the shepherds of the 
flock, the teachers divinely appointed, it should come as a word to be hee-
ded . Those who belong to the higher ranks of society are to be sought out 
with tender affection and brotherly regard . Men in business life, in high 
positions of trust, men with large inventive faculties and scientific insight, 
men of genius, teachers of the gospel whose minds have not been called to 
the special truths for this time--these should be the first to hear the call . 
To them the invitation must be given . 

There is a work to be done for the wealthy . They need to be awakened 
to their responsibility as those entrusted with the gifts of heaven . They 
need to be reminded that they must give an account to Him who shall 
judge the living and the dead . The wealthy man needs your labor in the 
love and fear of God . Too often he trusts in his riches, and feels not his 
danger . The eyes of his mind need to be attracted to things of enduring 
value . He needs to recognize the authority of true goodness, which says, 
„Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you 
rest . Take My yoke upon you, and learn of Me; for I am meek and lowly in 
heart, and ye shall find rest unto your souls; for My yoke is easy, and My 
burden is light .” Matt . 11:28-30 . 

Those who stand high in the world for their education, wealth, or 
calling, are seldom addressed personally in regard to the interests of the 
soul . Many Christian workers hesitate to approach these classes . But this 
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Noi nu trebuie să așteptăm ca sufletele să vină la noi; noi trebuie să le 
căutăm acolo unde se află . Când cuvântul este predicat de la amvon, lucra-
rea de abia începe . Există mari mulțimi de oameni la care Evanghelia nu va 
ajunge niciodată dacă nu le este transmisă personal .

Invitația la ospăț a fost făcută mai întâi poporului evreu, poporului 
care a fost chemat să fie învățători și lideri în rândul oamenilor, poporului în 
ale căror mâini se aflau sulurile profetice care prevesteau venirea lui Hristos, 
și cărora le fusese încredințat serviciul simbolic care prefigura misiunea Lui . 
Dacă preoții și poporul ar fi dat ascultare apelului, ei s-ar fi unit cu solii lui 
Hristos în a da lumii invitația Evangheliei . Adevărul le-a fost trimis ca ei 
să-l răspândească . Când au refuzat chemarea, acesta a fost dată celor săraci, 
ciungilor, schilozilor și orbilor . Vameșii și păcătoșii au primit invitația . Când 
chemarea Evangheliei este dată neamurilor, planul de lucru este același . So-
lia trebuie dusă mai întâi „la drumuri” – oamenilor care au un rol activ în 
activitatea desfășurată în lume, învățătorilor și conducătorilor poporului .

Solii Domnului să aibă permanent în vedere acest lucru . Pentru păsto-
rii turmei, pentru învățătorii chemați de Dumnezeu, această solie trebuie să 
răsune ca un cuvânt ce trebuie să fie luat în seamă . Cei care aparțin claselor 
înalte ale societății trebuie căutați cu iubire plină de căldură și cu respect 
frățesc . Oameni de afaceri, aflați în poziții de mare încredere, persoane cu 
mari capacități inventive și cunoștințe științifice temeinice, oameni de ge-
niu, învățători ai Evangheliei ale căror minți nu au fost atenționate cu pri-
vire la adevărurile speciale pentru acest timp – toți aceștia ar trebui să fie 
primii care să audă chemarea . Lor trebuie să le fie făcută invitația .

Există o lucrare ce trebuie făcută pentru cei bogați . Ei au nevoie să 
fie treziți pentru a-și da seama ce răspundere au datorită darurilor primite 
din cer . Lor trebuie să li se reamintească faptul că vor da socoteală Aceluia 
care are să judece vii și morții . Trebuie să lucrați cu cel bogat cu dragoste și 
frică de Dumnezeu . De prea multe ori, el se încrede în bogățiile sale și nu 
se simte în pericol . Ochii minții sale trebuie să fie atrași spre lucrurile de 
valoare eternă . El trebuie să recunoască autoritatea adevăratei bunătăți, care 
spune: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă . 
Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și 
smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre . Căci jugul Meu 
este bun și sarcina mea este ușoară .” (Matei 11:28-30) . 

Cei care prin educația, averea sau talentul lor dețin o poziție înaltă în 
lume sunt rareori abordați în mod personal cu privire la interesele sufle-
tului . Mulți lucrători creștini ezită să se apropie de aceste clase . Dar nu ar 
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should not be . If a man were drowning, we would not stand by and see 
him perish because he was a lawyer, a merchant, or a judge . If we saw per-
sons rushing over a precipice, we would not hesitate to urge them back, 
whatever might be their position or calling . Neither should we hesitate to 
warn men of the peril of the soul . 

None should be neglected because of their apparent devotion to 
worldly things . Many in high social positions are heartsore, and sick of 
vanity . They are longing for a peace which they have not . In the very hi-
ghest ranks of society are those who are hungering and thirsting for salva-
tion . Many would receive help if the Lord’s workers would approach them 
personally, with a kind manner, a heart made tender by the love of Christ . 

The success of the gospel message does not depend upon learned 
speeches, eloquent testimonies, or deep arguments . It depends upon the 
simplicity of the message and its adaptation to the souls that are hunge-
ring for the bread of life . „What shall I do to be saved?”--this is the want 
of the soul . 

Thousands can be reached in the most simple and humble way . The 
most intellectual, those who are looked upon as the world’s most gifted 
men and women, are often refreshed by the simple words of one who loves 
God, and who can speak of that love as naturally as the worldling speaks 
of the things that interest him most deeply . 

Often the words well prepared and studied have but little influence . 
But the true, honest expression of a son or daughter of God, spoken in 
natural simplicity, has power to unbolt the door to hearts that have long 
been closed against Christ and His love . 

Let the worker for Christ remember that he is not to labor in his own 
strength . Let him lay hold of the throne of God with faith in His power 
to save . Let him wrestle with God in prayer, and then work with all the 
facilities God has given him . The Holy Spirit is provided as his efficiency . 
Ministering angels will be by his side to impress hearts . 

If the leaders and teachers at Jerusalem had received the truth Christ 
brought, what a missionary center their city would have been! Backs-
lidden Israel would have been converted . A vast army would have been 
gathered for the Lord . And how rapidly they could have carried the gospel 
to all parts of the world . So now, if men of influence and large capacity 
for usefulness could be won for Christ, then through them what a work 
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trebui să fie așa . În cazul în care am vedea un om înecându-se, nu am sta 
deoparte privindu-l cum piere doar pentru că este avocat, comerciant sau 
judecător . Dacă am vedea persoane îndreptându-se grăbite spre o prăpastie, 
nu am ezita să le îndemnăm să se întoarcă, oricare ar fi poziția sau ocupația 
lor . Nici nu ar trebui să ezităm să-i avertizăm pe oameni față de pericolul în 
care se află sufletul lor .

Nimeni nu trebuie să fie neglijat din cauza dragostei aparente pentru lu-
crurile lumești . Multe persoane aflate în poziții sociale înalte au inima rănită 
și sunt bolnave de mândrie . Ele tânjesc după o pace pe care nu o au . Chiar 
în fruntea societății există persoane care flămânzesc și însetează după mân-
tuire . Mulți ar accepta ajutor dacă lucrătorii Domnului i-ar aborda personal, 
cu bunătate și amabilitate, cu o inimă îmblânzită de dragostea lui Hristos .

Succesul soliei Evangheliei nu depinde de discursuri elevate, de măr-
turii elocvente sau argumente temeinice . Acesta depinde de simplitatea me-
sajului și adaptarea acestuia la sufletele care flămânzesc după pâinea vieții . 
„Ce să fac ca să fiu mântuit?” – Aceasta este dorința sufletului .

La mii de oameni se poate ajunge în modul cel mai simplu și umil . Cei 
mai de frunte intelectuali, cei care sunt priviți ca fiind bărbații și femeile cele 
mai talentate din lume, sunt adesea înviorați de cuvintele simple ale unei 
persoane care-L iubește pe Dumnezeu, și care poate vorbi despre această 
iubire la fel de natural cum vorbesc oamenii din lume despre lucrurile care-i 
interesează cel mai mult .

Adesea, cuvintele bine pregătite și studiate au doar puțină influență . 
Însă, exprimarea sinceră și adevărată a unui fiu sau a unei fiice a lui Dum-
nezeu, vorbele rostite cu simplitate naturală, au puterea de a deschide ușile 
inimilor care au fost mult timp închise față de Hristos și dragostea Lui .

Lucrătorul pentru Hristos să-și aducă aminte că el nu urmează să 
lucreze în propria sa putere . El să se prindă de tronul lui Dumnezeu cu 
credință în puterea Lui de a mântui . El să se lupte cu Dumnezeu în rugă-
ciune și apoi să lucreze cu toate mijloacele pe care i le-a dat Dumnezeu . 
Duhul Sfânt îi este dat ca ajutor . Îngerii slujitori îi vor sta alături pentru a 
impresiona inimile .

Dacă liderii și învățătorii de la Ierusalim ar fi primit adevărul adus de 
Hristos, ce minunat centru misionar ar fi fost orașul lor! Israelul cel decăzut 
ar fi fost convertit . O armată mare ar fi fost adunată pentru Domnul . Și cât 
de repede ar fi putut fi răspândită Evanghelia în toate părțile lumii . La fel 
astăzi, dacă oamenii cu influență și cu o mare capacitate de a fi utili ar putea 
fi câștigați pentru Hristos, atunci ce lucrare ar putea fi realizată prin ei în ce 
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could be accomplished in lifting up the fallen, gathering in the outcasts, 
and spreading far and wide the tidings of salvation . Rapidly the invitation 
might be given, and the guests be gathered for the Lord’s table . 

But we are not to think only of great and gifted men, to the neglect 
of the poorer classes . Christ instructs His messengers to go also to tho-
se in the byways and hedges, to the poor and lowly of the earth . In the 
courts and lanes of the great cities, in the lonely byways of the country, 
are families and individuals--perhaps strangers in a strange land--who are 
without church relations, and who, in their loneliness, come to feel that 
God has forgotten them . They do not understand what they must do to 
be saved . Many are sunken in sin . Many are in distress . They are pressed 
with suffering, want, unbelief, despondency . Disease of every type afflicts 
them, both in body and in soul . They long to find a solace for their trou-
bles, and Satan tempts them to seek it in lusts and pleasures that lead to 
ruin and death . He is offering them the apples of Sodom, that will turn to 
ashes upon their lips . They are spending their money for that which is not 
bread and their labor for that which satisfieth not . 

 In these suffering ones we are to see those whom Christ came to save . His 
invitation to them is „Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and 
he that hath no money; come ye, buy and eat; yea, come, buy wine and milk 
without money and without price .  .  .  . Hearken diligently unto Me, and eat ye 
that which is good, and let your soul delight itself in fatness . Incline your 
ear, and come unto Me: hear, and your soul shall live .” Isa . 55:1-3 . 

God has given a special command that we should regard the stranger, 
the outcast, and the poor souls who are weak in moral power . Many who 
appear wholly indifferent to religious things are in heart longing for rest 
and peace . Although they may have sunken to the very depths of sin, there 
is a possibility of saving them . 

Christ’s servants are to follow His example . As He went from place 
to place, He comforted the suffering and healed the sick . Then He placed 
before them the great truths in regard to His kingdom . This is the work 
of His followers . As you relieve the sufferings of the body, you will find 
ways for ministering to the wants of the soul . You can point to the uplifted 
Saviour, and tell of the love of the great Physician, who alone has power 
to restore . 

Tell the poor desponding ones who have gone astray that they need 
not despair . Though they have erred, and have not been building a right 
character, God has joy to restore them, even the joy of His salvation . He 
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privește ridicarea celor căzuți, strângerea celor risipiți și răspândirea veștii 
mântuirii la toți oamenii . Chemarea trebuie adresată repede, iar oaspeții 
trebuie strânși pentru masa Domnului .

Dar noi nu trebuie să ne gândim numai la oamenii mari și talentați și 
să neglijăm clasele mai sărace . Hristos îi instruiește pe solii Săi să meargă, 
de asemenea, la garduri, la cei săraci și umili de pe pământ . În locuințele și 
pe străzile marilor orașe, pe cărările singuratice ale satelor, se pot întâlni 
familii și persoane – poate străini într-o țară străină – care nu cunosc pe 
nimeni la biserică și, care, în singurătatea lor, ajung să simtă că Dumnezeu 
i-a uitat . Ei nu înțeleg ce trebuie să facă pentru a fi mântuiți . Mulți sunt 
adânciți în păcat . Mulți sunt plini de întristare . Ei sunt striviți de suferință, 
lipsuri, necredință și deznădejde . Boli de orice tip îi afectează, atât trupul cât 
și sufletul . Ei tânjesc să găsească o alinare pentru necazurile lor, iar Satan îi 
ispitește să o caute în pofte și plăceri, care duc la ruină și moarte . El le oferă 
fructele Sodomei, fructe care se vor transforma în cenușă pe buzele lor . Ei 
cântăresc „argint pentru un lucru care nu hrănește” și își dau „câștigul mun-
cii pentru ceva care nu satură” . (Isaia 55:2) .

În acești suferinzi trebuie să-i vedem pe cei pe care Hristos a venit să-i 
salveze . Invitația Lui către ei este: „Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și 
cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, 
fără bani și fără plată . . . Ascultați-mă dar, și veți mânca ce este bun, și sufle-
tul vostru se va desfăta cu bucate gustoase . Luați aminte și veniți la Mine, 
ascultați și sufletul vostru va trăi .” (Isaia 55:1-3) . 

Dumnezeu a dat o poruncă specială cu privire la modul în care ar tre-
bui să-i privim pe străini, pe cei neacceptați de societate și pe bietele suflete 
lipsite de putere morală . Mulți dintre cei care par cu totul indiferenți față de 
lucrurile religioase, în inima lor, tânjesc după odihnă și pace . Deși aceștia s-au 
cufundat poate până în adâncul păcatului, mai există posibilitatea de a-i salva .

Slujitorii lui Hristos trebuie să urmeze exemplul Său . În timp ce mer-
gea din loc în loc, El mângâia pe cei suferinzi și vindeca pe cei bolnavi . Apoi, 
El așeza înaintea minților lor marile adevăruri cu privire la Împărăția Sa . 
Aceasta este lucrarea pe care trebuie s-o facă urmașii Săi . În timp ce ușurați 
suferințele trupului, veți găsi modalități de a sluji nevoilor sufletului . Puteți 
arăta spre Mântuitorul înălțat spunându-le despre iubirea marelui Medic, 
singurul care are puterea de a reface tot ce este distrus .

Spuneți bietelor ființe umane care și-au pierdut nădejdea și au luat-o 
pe cărări greșite că nu trebuie să dispere . Deși ei au greșit și nu și-au format 
un caracter drept, Dumnezeu Se bucură să-i readucă la starea inițială și să 
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delights to take apparently hopeless material, those through whom Satan 
has worked, and make them the subjects of His grace . He rejoices to deli-
ver them from the wrath which is to fall upon the disobedient . Tell them 
there is healing, cleansing for every soul . There is a place for them at the 
Lord’s table . He is waiting to bid them welcome . 

Those who go into the byways and hedges will find others of a widely 
different character, who need their ministry . There are those who are living 
up to all the light they have, and are serving God the best they know how . But 
they realize that there is a great work to be done for themselves and for those 
about them . They are longing for an increased knowledge of God, but they 
have only begun to see the glimmering of greater light . They are praying with 
tears that God will send them the blessing which by faith they discern afar 
off . In the midst of the wickedness of the great cities many of these souls are 
to be found . Many of them are in very humble circumstances, and because of 
this they are unnoticed by the world . There are many of whom ministers and 
churches know nothing . But in lowly, miserable places they are the Lord’s 
witnesses . They may have had little light and few opportunities for Christian 
training, but in the midst of nakedness, hunger, and cold they are seeking 
to minister to others . Let the stewards of the manifold grace of God seek 
out these souls, visit their homes, and through the power of the Holy Spirit 
minister to their needs . Study the Bible with them and pray with them with 
that simplicity which the Holy Spirit inspires . Christ will give His servants a 
message that will be as the bread of heaven to the soul . The precious blessing 
will be carried from heart to heart, from family to family . 

The command given in the parable, to „compel them to come in,” has 
often been misinterpreted . It has been regarded as teaching that we should 
force men to receive the gospel . But it denotes rather the urgency of the 
invitation, and the effectiveness of the inducements presented . The gospel 
never employs force in bringing men to Christ . Its message is „Ho, every 
one that thirsteth, come ye to the waters .” Isa . 55:1 . „The Spirit and the 
bride say, Come .  .  .  . And whosoever will, let him take the water of life fre-
ely .” Rev . 22:17 . The power of God’s love and grace constrains us to come . 

The Saviour says, „Behold, I stand at the door, and knock; if any man 
hear My voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with 
him, and he with Me .” Rev . 3:20 . He is not repulsed by scorn or turned asi-
de by threatening, but continually seeks the lost ones, saying, „How shall 
I give thee up?” Hosea 11:8 . Although His love is driven back by the stu-
bborn heart, He returns to plead with greater force, „Behold, I stand at the 
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le dea chiar și bucuria mântuirii Sale . Lui Îi face plăcere să ia materialele 
aparent fără speranță, ființele prin care Satan a lucrat, și să le facă supuși ai 
harului Său . El Se bucură să-i elibereze de mânia care se va revărsa peste cei 
neascultători . Spuneți-le că există vindecare și curățire pentru orice suflet . 
Există un loc pentru ei la masa Domnului . El așteaptă să le ureze bun venit .

Cei care merg la drumuri și la garduri vor găsi și un alt tip de persoane 
care au nevoie de lucrarea lor . Aceștia sunt cei care trăiesc pe deplin lumi-
na pe care o au și îi slujesc lui Dumnezeu cât de bine știu . Ei, însă, își dau 
seama că trebuie făcută o mare lucrare pentru ei și pentru cei din jurul lor . 
Aceștia tânjesc după o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, dar de 
abia au început să vadă licărirea unei lumini mai mari . Ei se roagă cu lacrimi 
ca Dumnezeu să le trimită binecuvântarea pe care o zăresc prin credință . 
Multe dintre aceste suflete pot fi găsite în mijlocul stricăciunii marilor orașe . 
Multe dintre ele trăiesc în condiții foarte modeste, iar din această cauză, trec 
neobservate de lume . Există mulți despre care pastorii și bisericile nu știu 
nimic . Dar în locurile umile, pline de nefericire, ei sunt martorii Domnului . 
Se poate că ei să fi avut puțină lumină și puține șanse de a avea pregăti-
re creștină, dar în mijlocul goliciunii, foamei și frigului ei se străduiesc să 
slujească altora . Ispravnicii harului felurit al lui Dumnezeu să caute aceste 
suflete, să le viziteze casele și, prin puterea Duhului Sfânt, să slujească nevo-
ilor lor . Studiați Biblia cu ei și rugați-vă cu ei, cu simplitatea care vine prin 
Duhul Sfânt . Hristos va da servilor Săi o solie care va fi ca pâinea din cer 
pentru suflet . Prețioasa binecuvântare va fi răspândită de la inimă la inimă, 
de la familie la familie .

Porunca dată în pildă „silește-i să intre” a fost adesea interpretată 
greșit . S-a crezut că ea învață că ar trebui să-i forțăm pe oameni să primeas-
că Evanghelia . Aceasta însă denotă mai degrabă urgența invitației, precum 
și eficacitatea motivelor prezentate . Evanghelia nu folosește niciodată forța 
pentru a aduce oamenii la Hristos . Solia ei este: „Voi toți cei însetați, veniți 
la ape .” (Isaia 55:1) . „Și Duhul și Mireasa zic: ‘Vino!’ . . . Cine vrea, să ia apa 
vieții fără plată .” (Apocalipsa 22:17) . Puterea iubirii și a harului lui Dum-
nezeu ne constrânge să venim la El . Mântuitorul spune: „Iată Eu stau la ușă 
și bat . Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina 
cu el și el cu Mine .” (Apocalipsa 3:20) . El nu este îndepărtat de disprețul 
unora și nici izgonit de amenințări, ci caută mereu pe cei pierduți spunând: 
„Cum să te dau . . .?” (Osea 11:8) . Deși iubirea Lui poate fi respinsă de ini-
mile împietrite, El se întoarce spunând cu o și mai mare putere: „Iată, Eu 
stau la ușă și bat .” Puterea cuceritoare a iubirii Sale determină pe păcătoși 
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door, and knock .” The winning power of His love compels souls to come 
in . And to Christ they say, „Thy gentleness hath made me great .” Ps . 18:35 . 

Christ will impart to His messengers the same yearning love that He 
Himself has in seeking for the lost . We are not merely to say, „Come .” 
There are those who hear the call, but their ears are too dull to take in its 
meaning . Their eyes are too blind to see anything good in store for them . 
Many realize their great degradation . They say, I am not fit to be helped; 
leave me alone . But the workers must not desist . In tender, pitying love, 
lay hold of the discouraged and helpless ones . Give them your courage, 
your hope, your strength . By kindness compel them to come . „Of some 
have compassion, making a difference; and others save with fear, pulling 
them out of the fire .” Jude 22, 23 . 

If the servants of God will walk with Him in faith, He will give power 
to their message . They will be enabled so to present His love and the dan-
ger of rejecting the grace of God that men will be constrained to accept 
the gospel . Christ will perform wonderful miracles if men will but do their 
God-given part . In human hearts today as great a transformation may be 
wrought as has ever been wrought in generations past . John Bunyan was 
redeemed from profanity and reveling, John Newton from slave dealing, 
to proclaim an uplifted Saviour . A Bunyan and a Newton may be rede-
emed from among men today . Through human agents who co-operate 
with the divine, many a poor outcast will be reclaimed, and in his turn 
will seek to restore the image of God in man . There are those who have 
had very meager opportunities, who have walked in ways of error because 
they knew no better way, to whom beams of light will come . As the word 
of Christ came to Zacchaeus, „Today I must abide at thy house” (Luke 
19:5), so the word will come to them; and those who were supposed to be 
hardened sinners will be found to have hearts as tender as a child’s beca-
use Christ has deigned to notice them . Many will come from the grossest 
error and sin, and will take the place of others who have had opportunities 
and privileges but have not prized them . They will be accounted the cho-
sen of God, elect, precious; and when Christ shall come into His kingdom, 
they will stand next His throne . 

But „see that ye refuse not Him that speaketh .” Heb . 12:25 . Jesus said, 
„None of those men which were bidden shall taste of My supper .” They 
had rejected the invitation, and none of them were to be invited again . In 
rejecting Christ, the Jews were hardening their hearts, and giving them-
selves into the power of Satan so that it would be impossible for them to 
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să vină la El . Aceștia spun Domnului Hristos: „Îndurarea Ta mă face mare .” 
(Psalmii 18:35) .

Hristos va da solilor Săi aceeași dragoste plină de dor pe care El Însuși 
o are când îi caută pe cei pierduți . Noi nu trebuie doar să spunem: „Vino .” 
Există persoane care aud chemarea, însă urechile lor sunt prea surde pentru 
a-i înțelege sensul . Ochii lor sunt prea orbi pentru a distinge ce le este pregă-
tit . Mulți își dau seama de marea lor degradare . Ei spun: Eu nu sunt vrednic 
să fiu ajutat; lasă-mă în pace . Dar lucrătorii nu trebuie să renunțe . Cu dra-
goste plină de milă și blândețe, cuprindeți-i pe cei descurajați și neajutorați . 
Dați-le curaj din curajul vostru, speranță din speranța voastră și putere din 
puterea voastră . Prin bunătate obligați-i să vină . „Căutați să mântuiți pe 
unii, smulgându-i din foc, de alții fie-vă milă . . .” (Iuda 22, 23) .

Dacă slujitorii lui Dumnezeu vor umbla cu El în credință, El va da 
putere soliei lor . Ei vor fi făcuți în stare să prezinte iubirea Lui și pericolul 
de a respinge harul lui Dumnezeu în așa fel încât oamenii vor fi constrânși 
să accepte Evanghelia . Hristos va face minuni mari dacă oamenii își vor 
face partea încredințată lor de Dumnezeu . În inimile oamenilor de astăzi 
poate avea loc o transformare la fel de mare cum au fost cele desfășurate 
în generațiile trecute . John Bunyan a fost răscumpărat dintrun hulitor și 
un desfrânat, John Newton din negoțul cu sclavi, pentru a proclama pe 
Mântuitorul înălțat . Un Bunyan și un Newton pot fi răscumpărați și dintre 
oamenii de astăzi . Prin intermediul agenților omenești care cooperează cu 
divinul, mulți săraci aruncați la marginea societății vor fi recuperați, iar la 
rândul lor vor încerca să restabilească chipul lui Dumnezeu în om . Există 
persoane care au avut foarte puține șanse, care au mers pe căi greșite pentru 
că nu știau nicio altă cale mai bună; asupra cărora vor răsări raze de lumină . 
După cum Cuvântul lui Hristos a venit la Zaheu: „Astăzi trebuie să rămân 
în casa ta” (Luca 19:5), tot așa va veni Cuvântul și la ei, iar aceia despre care 
se credea că sunt păcătoși cu inimile împietrite, se vor dovedi că au inimile 
tot așa de blânde și deschise ca ale copiilor, pentru că Domnul Hristos S-a 
plecat să se ocupe de ei . Mulți vor ieși din cele mai mari rătăciri și păcate și 
vor lua locul altora care au avut ocazii și privilegii, dar nu le-au prețuit . Ei 
vor fi socotiți ca aleși ai lui Dumnezeu deosebiți și scumpi, iar când Domnul 
Hristos va veni în Împărăția Sa, ei vor sta lângă tronul Său .

„Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește .” 
(Evrei 12:25) . Domnul Hristos spunea: „Căci vă spun că niciunul din cei 
poftiți nu va gusta din cina Mea .” (Luca 14:24) . Ei au respins invitația, și 
niciunul dintre ei nu va mai fi invitat din nou . Respingându-L pe Hristos, 
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accept His grace . So it is now . If the love of God is not appreciated and 
does not become an abiding principle to soften and subdue the soul, we 
are utterly lost . The Lord can give no greater manifestation of His love 
than He has given . If the love of Jesus does not subdue the heart, there are 
no means by which we can be reached . 

Every time you refuse to listen to the message of mercy, you stren-
gthen yourself in unbelief . Every time you fail to open the door of your 
heart to Christ, you become more and more unwilling to listen to the 
voice of Him that speaketh . You diminish your chance of responding to 
the last appeal of mercy . Let it not be written of you, as of ancient Israel, 
„Ephraim is joined to idols; let him alone .” Hosea 4:17 . Let not Christ 
weep over you as He wept over Jerusalem, saying, „How often would I 
have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under 
her wings, and ye would not! Behold, your house is left unto you desolate .” 
Luke 13:34, 35 . 

We are living in a time when the last message of mercy, the last invi-
tation, is sounding to the children of men . The command, „Go out into the 
highways and hedges,” is reaching its final fulfillment . To every soul Christ’s 
invitation will be given . The messengers are saying, „Come; for all things are 
now ready .” Heavenly angels are still working in co-operation with human 
agencies . The Holy Spirit is presenting every inducement to constrain you to 
come . Christ is watching for some sign that will betoken the removing of the 
bolts and the opening of the door of your heart for His entrance . Angels are 
waiting to bear the tidings to heaven that another lost sinner has been found . 
The hosts of heaven are waiting, ready to strike their harps and to sing a song 
of rejoicing that another soul has accepted the invitation to the gospel feast . 
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evreii și-au împietrit inimile și s-au predat puterii Satanei, astfel încât a ade-
venit imposibil pentru ei să accepte harul Său . La fel se întâmplă și astăzi . 
Dacă dragostea lui Dumnezeu nu este apreciată și nu devine un princi-
piu statornic pentru a înmuia și supune sufletul, suntem cu totul pierduți . 
Domnul nu poate da o mai mare dovadă a iubirii Sale decât a dat deja . Dacă 
dragostea lui Isus nu supune inima, nu mai există alte mijloace prin care să 
putem fi influențați .

De fiecare dată când refuzi să asculți solia harului, te întărești în 
necredință . De fiecare dată când nu-I deschizi lui Hristos ușa inimii, devii tot 
mai puțin dispus de a asculta glasul Celui ce-ți vorbește . Îți diminuezi șansa 
de a răspunde la apelul harului . Să nu ajungă să se scrie despre tine, ca despre 
vechiul Israel: „Efraim s-a lipit de idoli, lăsați-l în pace .” (Osea 4:17) . Domnul 
Hristos să nu ajungă să plângă pentru tine așa cum a plâns pentru Ierusalim, 
spunând: „De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, așa cum își strânge găina 
puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se lasă casa pustie .” (Luca 13:34, 35) .

Trăim în timpul când ultima solie de har, ultima invitație, se adresează 
fiilor oamenilor . Porunca, „ieșiți la drumuri și la garduri,” a ajuns la împlini-
rea ei finală . Invitația Domnului Hristos va fi dusă la fiecare suflet . Trimișii 
spun: „Veniți, căci iată că toate sunt gata .” Îngerii cerești sunt încă la lucru în 
cooperare cu agenții omenești . Duhul Sfânt prezintă orice argument posibil 
pentru a vă constrânge să veniți . Hristos urmărește orice semn care ar do-
vedi că încuietoarea ușii este îndepărtată și ușa inimii voastre este deschisă 
pentru ca El să intre . Îngerii așteaptă să ducă în cer vestea bună că un alt 
păcătos pierdut a fost găsit . Corurile îngerești așteaptă, gata să atingă corzile 
harpelor și să cânte un cântec de bucurie pentru că încă un alt suflet a ac-
ceptat invitația la ospățul Evangheliei .
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The Measure of Forgiveness
Peter had come to Christ with the question, „How oft shall my 

brother sin against me, and I forgive him? till seven times?” The rabbis 
limited the exercise of forgiveness to three offenses . Peter, carrying out, 
as he supposed, the teaching of Christ, thought to extend it to seven, the 
number signifying perfection . But Christ taught that we are never to be-
come weary of forgiving . Not „Until seven times,” He said, „but, Until se-
venty times seven .” 

Then He showed the true ground upon which forgiveness is to be 
granted and the danger of cherishing an unforgiving spirit . In a parable 
He told of a king’s dealing with the officers who administered the affairs 
of his government . Some of these officers were in receipt of vast sums of 
money belonging to the state . As the king investigated their administra-
tion of this trust, there was brought before him one man whose account 
showed a debt to his lord for the immense sum of ten thousand talents . 
He had nothing to pay, and according to the custom, the king ordered 
him to be sold, with all that he had, that payment might be made . But the 
terrified man fell at his feet and besought him, saying, „Have patience with 
me, and I will pay thee all . Then the lord of that servant was moved with 
compassion, and loosed him, and forgave him the debt . 

„But the same servant went out, and found one of his fellowservants, 
which owed him an hundred pence; and he laid hands on him, and took him 
by the throat, saying, Pay me that thou owest . And his fellowservant fell down 
at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay 
thee all . And he would not; but went and cast him into prison, till he should 
pay the debt . So when his fellowservants saw what was done, they were very 
sorry, and came and told unto their lord all that was done . Then his lord, after 
that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee 
all that debt, because thou desiredst me: shouldest not thou also have had 
compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee? And his lord 
was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that 
was due unto him .” 

This parable presents details which are needed for the filling out of 
the picture but which have no counterpart in its spiritual significance . The 
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* Capitol bazat pe Matei 18:21-35

Măsura iertării *
Apostolul Petru a venit la Hristos cu întrebarea: „Doamne, de câte ori 

să iert pe fratele meu, când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” 
Rabinii limitau acordarea iertării la trei greșeli . Apostolul Petru, îndepli-
nind – după părerea lui – învățătura Domnului Hristos, s-a gândit să extin-
dă acordarea iertării până la „șapte ori,” numărul desăvârșirii . Dar Domnul 
Hristos ne-a învățat că nu trebuie să obosim iertând . „Eu nu-ți zic până la 
șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte .” 

Apoi, El a prezentat principiul pe baza căruia urma să se acorde ierta-
rea și pericolul pe care-l reprezenta cultivarea unui spirit neiertător . Într-o 
parabolă, El a povestit despre un împărat care a venit să se socotească cu cei 
care administrau afacerile statului său . Unii dintre aceștia au primit sume 
mari de bani aparținând statului . În timp ce regele verifica modul în care 
ei administraseră bogățiile ce le fuseseră încredințate, a fost adus în fața lui 
un om al cărui cont arăta o datorie imensă față de stăpânul său în valoare 
de zece mii de talanți . El nu avea cu ce plăti și, conform obiceiului, regele a 
poruncit să fie vândut împreună cu tot ce avea, pentru a plăti datoria . Dar 
omul îngrozit a căzut la picioarele lui și l-a rugat, zicând: „Doamne, mai 
îngăduiește-mă, și-ți voi plăti tot .” Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se 
milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria .

„Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de sluj-
bă, care-i era dator o sută de dinari . A pus mâna pe el și-l strângea de gât, 
zicând: ‘Plătește-mi ce-mi ești dator!’ Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl 
ruga și zicea: ‘Mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti .’ Dar el n-a vrut, ci s-a dus și 
l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria . Când au văzut tovarășii lui cele 
întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate 
cele petrecute . Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: ‘Rob 
viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat . Oare nu se cădea să ai 
și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?’ Și stăpânul s-a mâniat 
și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora .” (Matei 18:23-35) .

Această parabolă prezintă detalii care sunt necesare pentru completa-
rea imaginii, dar care nu au niciun corespondent în semnificația ei spiritua-
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attention should not be diverted to them . Certain great truths are illustra-
ted, and to these our thought should be given . 

The pardon granted by this king represents a divine forgiveness of 
all sin . Christ is represented by the king, who, moved with compassion, 
forgave the debt of his servant . Man was under the condemnation of the 
broken law . He could not save himself, and for this reason Christ came to 
this world, clothed His divinity with humanity, and gave His life, the just 
for the unjust . He gave Himself for our sins, and to every soul He freely 
offers the blood-bought pardon . „With the Lord there is mercy, and with 
Him is plenteous redemption .” Ps . 130:7 . 

Here is the ground upon which we should exercise compassion 
toward our fellow sinners . „If God so loved us, we ought also to love one 
another .” John 4:11 . „Freely ye have received,” Christ says, „freely give .” 
Matt . 10:8 . 

In the parable, when the debtor pleaded for delay, with the promise, 
„Have patience with me, and I will pay thee all,” the sentence was revo-
ked . The whole debt was canceled . And he was soon given an opportunity 
to follow the example of the master who had forgiven him . Going out, 
he met a fellow servant who owed him a small sum . He had been forgi-
ven ten thousand talents; the debtor owed him a hundred pence . But he 
who had been so mercifully treated, dealt with his fellow laborer in an 
altogether different manner . His debtor made an appeal similar to that 
which he himself had made to the king, but without a similar result . He 
who had so recently been forgiven was not tenderhearted and pitiful . The 
mercy shown him he did not exercise in dealing with his fellowservant . 
He heeded not the request to be patient . The small sum owed to him was 
all that the ungrateful servant would keep in mind . He demanded all that 
he thought his due, and carried into effect a sentence similar to that which 
had been so graciously revoked for him . 

How many are today manifesting the same spirit . When the debtor 
pleaded with his lord for mercy, he had no true sense of the greatness of 
his debt . He did not realize his helplessness . He hoped to deliver himself . 
„Have patience with me,” he said, „and I will pay thee all .” So there are 
many who hope by their own works to merit God’s favor . They do not 
realize their helplessness . They do not accept the grace of God as a free 
gift, but are trying to build themselves up in self-righteousness . Their 
own hearts are not broken and humbled on account of sin, and they are 
exacting and unforgiving toward others . Their own sins against God, 
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lă . Atenția nu ar trebui să ne fie atrasă spre ele . Aici sunt ilustrate niște ade-
văruri mari, iar atenția noastră ar trebui să se concentreze asupra acestora .

Iertarea acordată de acest rege reprezintă o iertare divină de toate pă-
catele . Hristos este reprezentat de rege, care, plin de compasiune, a iertat 
datoria slujitorului său . Omul era sub condamnarea legii pe care o încălcase . 
El nu se putea salva singur și, din acest motiv, Domnul Hristos a venit în 
această lume, a îmbrăcat divinitatea cu umanitatea, Și-a dat viața, El Cel 
drept pentru cei nedrepți . El S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, și fie-
cărui suflet, El îi oferă din belșug iertarea cumpărată cu sânge . „La Domnul 
este îndurare și la El este belșug de răscumpărare .” (Psalmii 130:7) .

Iată motivul în baza căruia ar trebui să exercităm milă față de cei 
păcătoși ca și noi . „Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne 
iubim și noi unii pe alții .” (1 Ioan 4:11) . „Fără plată ați primit, fără plată să 
dați .” (Matei 10:8) .

În parabolă, când datornicul s-a rugat să fie păsuit, cu promisiunea: 
„Mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti,” sentința a fost revocată . Întreaga dato-
rie a fost anulată . Foarte curând i s-a dat posibilitatea de a urma exemplul 
stăpânului care-l iertase . În timp ce ieșea de la stăpân, a întâlnit un servitor 
care slujea la același stăpân și care îi datora o sumă mică . El fusese iertat de 
zece mii de talanți; datornicul îi datora o sută de dinari . Dar el, care a fost 
tratat cu atâta milă, și-a tratat colegul de muncă într-un mod cu totul diferit . 
Datornicul s-a rugat de el într-un mod asemănător cu cel pe care el însuși 
îl folosise când s-a rugat de împărat, dar rezultatul nu a mai fost același . El, 
care fusese iertat atât de recent, nu a fost milos și plin de compasiune . El nu 
a dat dovadă de aceeași milă în raport cu tovarășul său . El nu a luat în seamă 
cererea de a avea răbdare . Mica sumă care-i era datorată era singurul lucru 
la care se mai gândea slujitorul nerecunoscător . El a cerut tot ce credea că i 
se datorează și a pus în aplicare o sentință similară cu cea care fusese revo-
cată cu mare generozitate, de curând, în favoarea lui .

Cât de mulți nu manifestă și astăzi același spirit . Când datornicul a stă-
ruit pe lângă stăpânul său să aibă milă, el nu realizase mărimea reală a datori-
ei lui . El nu și-a dat seama de neputința lui . El sperase să-și rezolve problema 
singur . „Mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti,” spunea el . Tot astfel, sunt foarte 
mulți cei care nădăjduiesc ca prin propriile lor fapte să capete favoarea lui 
Dumnezeu . Ei nu-și dau seama de starea lor deznădăjduită . Ei nu accep-
tă harul lui Dumnezeu ca pe un dar gratuit, ci încearcă să-și confecționeze 
propria îndreptățire de sine . Inimile lor nu sunt zdrobite și umilite din cauza 
păcatului, ci ele sunt exigente și neiertătoare față de alții . Propriile păcatele 
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compared with their brother’s sins against them, are as ten thousand ta-
lents to one hundred pence--nearly one million to one; yet they dare to 
be unforgiving . 

In the parable the lord summoned the unmerciful debtor, and „said unto 
him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desi-
redst me; shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, 
even as I had pity on thee? And his lord was wroth, and delivered him to the 
tormentors, till he should pay all that was due unto him .” „So likewise,” 
said Jesus, „shall My Heavenly Father do also unto you, if ye from your 
hearts forgive not every one his brother their trespasses .” He who refuses 
to forgive is thereby casting away his own hope of pardon . 

But the teaching of this parable should not be misapplied . God’s for-
giveness toward us lessens in no wise our duty to obey Him . So the spirit 
of forgiveness toward our fellow men does not lessen the claim of just 
obligation . In the prayer which Christ taught His disciples He said, „For-
give us our debts, as we forgive our debtors .” Matt . 6:12 . By this He did not 
mean that in order to be forgiven our sins we must not require our just 
dues from our debtors . If they cannot pay, even though this may be the re-
sult of unwise management, they are not to be cast into prison, oppressed, 
or even treated harshly; but the parable does not teach us to encourage 
indolence . The word of God declares that if a man will not work, neither 
shall he eat . (2 Thess . 3:10 .) The Lord does not require the hard-working 
man to support others in idleness . With many there is a waste of time, a 
lack of effort, which brings to poverty and want . If these faults are not cor-
rected by those who indulge them, all that might be done in their behalf 
would be like putting treasure into a bag with holes . Yet there is an unavo-
idable poverty, and we are to manifest tenderness and compassion toward 
those who are unfortunate . We should treat others just as we ourselves, in 
like circumstances, would wish to be treated . 

The Holy Spirit through the apostle Paul charges us: „If there be the-
refore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of 
the Spirit, if any bowels and mercies, fulfil ye my joy, that ye be like-min-
ded, having the same love, being of one accord, of one mind . Let nothing 
be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each este-
em other better than themselves . Look not every man on his own things, 
but every man also on the things of others . Let this mind be in you, which 
was also in Christ Jesus .” Phil . 2:1-5 . 
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săvârșite împotriva lui Dumnezeu, în comparație cu păcatele săvârșite de fra-
tele lor împotriva lor, sunt ca raportul dintre zece mii de talanți și o sută de 
dinari – aproape un milion la unu; și totuși ei îndrăznesc să fie neiertători .

În parabolă Domnul îl cheamă pe datornicul nemilos și îi zice: „Rob 
viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat . Oare nu se cădea 
să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul 
s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora .” „Tot 
așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată 
inima pe fratele său .” (Matei 18:32-35) . Cel care refuză să ierte își distruge 
astfel propria speranță de iertare .

Dar învățătura acestei parabole nu ar trebui să fie aplicată în mod 
greșit . Iertarea lui Dumnezeu față de noi nu diminuează în niciun caz da-
toria noastră de a-L asculta . La fel, spiritul de iertare față de semenii noștri 
nu reduce datoria noastră de a ne purta cum este drept . În rugăciunea pe 
care Hristos i-a învățat pe ucenicii Săi, El a spus: „Și ne iartă greșelile noas-
tre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6:12) . Prin aceasta El nu 
a vrut să spună că, pentru a fi iertați de păcatele noastre, noi nu ar trebui 
să cerem de la datornicii noștri ceea ce ei ne datorează pe drept . În cazul 
în care ei nu pot plăti, chiar dacă acest lucru poate fi rezultatul unei admi-
nistrări neînțelepte, ei nu trebuie să fie aruncați în temniță, oprimați sau 
chiar tratați cu asprime; dar parabola nu ne învață să încurajăm indolența . 
Cuvântul lui Dumnezeu declară că, dacă un om nu muncește, nici să nu 
mănânce . (2 Tesaloniceni 3:10) . Domnul nu cere celui care muncește din 
greu să-i sprijine pe alții care sunt leneși . În cazul multora, sărăcia și lipsa 
sunt provocate de timpul pierdut fără folos și lipsa de efort . Dacă aceste 
defecte nu sunt corectate de către cei care le au, tot ce s-ar putea face pentru 
ei ar fi ca și cum cineva ar pune o comoară într-o pungă găurită . Cu toate 
acestea, există o sărăcie inevitabilă, iar noi trebuie să manifestăm sensibili-
tate și compasiune față de cei care sunt loviți de această năpastă . Ar trebui 
să-i tratăm pe alții așa cum, în circumstanțe similare, am dori să fim tratați .

Duhul Sfânt, prin apostolul Pavel, ne îndeamnă: „Deci, dacă este vreo 
îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo 
legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi 
bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând . Nu faceți 
nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să pri-
vească pe altul mai pe sus de el însuși . Fiecare din voi să se uite nu la foloa-
sele lui, ci și la foloasele altora . Să aveți în voi gândul acesta, care era și în 
Hristos Isus .” (Filipeni 2:1-5) .
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But sin is not to be lightly regarded . The Lord has commanded us not 
to suffer wrong upon our brother . He says, „If thy brother trespass against 
thee, rebuke him .” Luke 17:3 . Sin is to be called by its right name, and is to 
be plainly laid out before the wrongdoer . 

In his charge to Timothy, Paul, writing by the Holy Spirit, says, „Be 
instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffe-
ring and doctrine .” 2 Tim . 4:2 . And to Titus he writes, „There are many 
unruly and vain talkers and deceivers .  .  .  . Wherefore rebuke them sharply, 
that they may be sound in the faith .” Titus 1:10-13 . 

„If thy brother shall trespass against thee,” Christ said, „go and tell 
him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast 
gained thy brother . But if he will not hear thee, then take with thee one or 
two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be 
established . And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: 
but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen 
man and a publican .” Matt . 18:15-17 . 

Our Lord teaches that matters of difficulty between Christians are 
to be settled within the church . They should not be opened before those 
who do not fear God . If a Christian is wronged by his brother, let him not 
appeal to unbelievers in a court of justice . Let him follow out the instruc-
tion Christ has given . Instead of trying to avenge himself, let him seek to 
save his brother . God will guard the interests of those who love and fear 
Him, and with confidence we may commit our case to Him who judges 
righteously . 

Too often when wrongs are committed again and again, and the 
wrongdoer confesses his fault, the injured one becomes weary, and thinks 
he has forgiven quite enough . But the Saviour has plainly told us how to 
deal with the erring: „If thy brother trespass against thee, rebuke him; and 
if he repent, forgive him .” Luke 17:3 . Do not hold him off as unworthy of 
your confidence . Consider „thyself, lest thou also be tempted .” Gal . 6:1 . 

If your brethren err, you are to forgive them . When they come to 
you with confession, you should not say, I do not think they are humble 
enough . I do not think they feel their confession . What right have you to 
judge them, as if you could read the heart? The word of God says, „If he 
repent, forgive him . And if he trespasses against thee seven times in a day, 
and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt 
forgive him .” Luke 17:3, 4 . And not only seven times, but seventy times 
seven--just as often as God forgives you .
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Dar păcatul n-ar trebui tratat cu ușurință . Dumnezeu ne-a poruncit să 
nu acceptăm răul la fratele nostru . El spune: „Dacă fratele tău păcătuiește 
împotriva ta, mustră-l!” (Luca 17:3) . Păcatul trebuie să fie numit păcat, căci 
asta și este, și trebuie să fie prezentat în mod deschis celui ce l-a săvârșit .

În însărcinarea dată lui Timotei, apostolul Pavel, scriind prin Duhul 
Sfânt, a spus: „Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la 
timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura .” (2 Timotei 
4:2) . Iar lui Tit, îi scrie: „În adevăr . . . sunt mulți nesupuși, flecari și amăgi-
tori . . . De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință .” (Tit 1:10-13) .

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și 
el singur . Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău . Dar dacă nu te ascultă, 
mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe 
mărturia a doi sau trei martori . Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Biseri-
cii: și, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân 
și ca un vameș .” (Matei 18:15-17) .

Domnul nostru ne învață că problemele care creează neînțelegeri în-
tre creștini trebuie să fie soluționate în cadrul bisericii . Acestea nu ar tre-
bui aduse înaintea celor care nu se tem de Dumnezeu . Dacă un creștin este 
nedreptățit de către fratele său, cel dintâi să nu facă apel la cei necredincioși, 
la tribunal . El să urmeze instrucțiunile date de Hristos . În loc să încerce să 
se răzbune, să încerce să-și salveze fratele . Dumnezeu va păzi interesele ce-
lor care-L iubesc și se tem de El și, cu încredere, putem depune cazul nostru 
în mâinile Celui care judecă drept .

Prea de multe ori, atunci când greșelile sunt comise în mod repetat, 
iar cel care face ce este rău își mărturisește vina, partea vătămată obosește 
iertând și crede că a iertat destul de mult . Însă Mântuitorul ne-a arătat clar 
cum să lucrăm cu cel greșit: „Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mus-
tră-l . Și dacă-i pare rău, iartă-l,” (Luca 17:3) . Să nu-l ții la distanță socotin-
du-l nevrednic de încrederea ta . Ia seama la tine însuți, „ca să nu fii ispitit 
și tu .” (Galateni 6:1) . 

Dacă frații tăi greșesc, tu trebuie să-i ierți . Când vin la tine pentru a 
mărturisi, nu ar trebui să spui: Nu cred că sunt suficient de umili . Cred că 
mărturisesc doar cu buzele . Ce drept ai să-i judeci, ca și cum ai putea citi 
inima? Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Dacă-i pare rău, iartă-l . Și chiar 
dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se 
întoarce la tine și zice: ‘Îmi pare rău’ – să-l ierți .” (Luca 17:3, 4) . Fă aceasta 
nu numai de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte – cât de des te iartă 
și Dumnezeu .
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We ourselves owe everything to God’s free grace . Grace in the cove-
nant ordained our adoption . Grace in the Saviour effected our redempti-
on, our regeneration, and our exaltation to heirship with Christ . Let this 
grace be revealed to others . 

Give the erring one no occasion for discouragement . Suffer not a 
Pharisaical hardness to come in and hurt your brother . Let no bitter sneer 
rise in mind or heart . Let no tinge of scorn be manifest in the voice . If you 
speak a word of your own, if you take an attitude of indifference, or show 
suspicion or distrust, it may prove the ruin of a soul . He needs a brother 
with the Elder Brother’s heart of sympathy to touch his heart of humanity . 
Let him feel the strong clasp of a sympathizing hand, and hear the whis-
per, Let us pray . God will give a rich experience to you both . Prayer unites 
us with one another and with God . Prayer brings Jesus to our side, and 
gives to the fainting, perplexed soul new strength to overcome the world, 
the flesh, and the devil . Prayer turns aside the attacks of Satan . 

When one turns away from human imperfections to behold Jesus, 
a divine transformation takes place in the character . The Spirit of Christ 
working upon the heart conforms it to His image . Then let it be your effort 
to lift up Jesus . Let the mind’s eye be directed to „the Lamb of God, which 
taketh away the sin of the world .” John 1:29 . And as you engage in this 
work, remember that „he which converteth the sinner from the error of 
his way, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins .” 
James 5:20 . 

„But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father 
forgive your trespasses .” Matt . 6:15 . Nothing can justify an unforgiving 
spirit . He who is unmerciful toward others shows that he himself is not a 
partaker of God’s pardoning grace . In God’s forgiveness the heart of the 
erring one is drawn close to the great heart of Infinite Love . The tide of 
divine compassion flows into the sinner’s soul, and from him to the souls 
of others . The tenderness and mercy that Christ has revealed in His own 
precious life will be seen in those who become sharers of His grace . But „if 
any man have not the Spirit of Christ, he is none of His .” Rom . 8:9 . He is 
alienated from God, fitted only for eternal separation from Him . 

It is true that he may once have received forgiveness; but his unmer-
ciful spirit shows that he now ,rejects God’s pardoning love . He has se-
parated himself from God, and is in the same condition as before he was 
forgiven . He has denied his repentance, and his sins are upon him as if he 
had not repented . 
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Noi înșine datorăm totul harului gratuit al lui Dumnezeu . Harul legă-
mântului este cel care a hotărât adopția noastră . Harul Mântuitorului face 
să intre în vigoare răscumpărarea, refacerea și înălțarea noastră la rangul de 
moștenitori împreună cu Hristos . Acest har să fie dezvăluit și altora .

Nu dați celui greșit nicio ocazie de descurajare . Nu acceptați ca vreo ră-
utate fariseică să vină să-l rănească pe fratele vostru . Nu lăsați ca sentimentele 
amare de superioritate și batjocură să apară în mintea sau inima voastră . Să nu 
se simtă nicio nuanță de dispreț în vocea voastră . Rostirea unui singur cuvânt 
din partea voastră, o atitudine de indiferență, exprimarea suspiciunii sau neîn-
crederii, pot duce la ruina unui suflet . El are nevoie de un frate, ce are inima pli-
nă de compătimirea Fratelui mai Mare, pentru a influența inima lui omenească . 
Faceți-l să vă simtă mâna strângându-i-o cu putere pe a lui și să audă șoapta: 
„Hai să ne rugăm .” Dumnezeu vă va da o experiență minunată la amândoi . 
Rugăciunea ne unește unii cu alții și cu Dumnezeu . Rugăciunea Îl aduce pe Isus 
de partea noastră și dă sufletului căzut în leșin și dezorientat o nouă putere de 
a birui lumea, firea și pe diavolul . Rugăciunea îndepărtează atacurile Satanei .

Când nu mai privim la imperfecțiunile omenești ci la Isus, o transfor-
mare divină are loc în caracter . Duhul lui Hristos care lucrează asupra inimii 
îl transformă după chipul Său . Apoi, depuneți eforturi ca să-I dați slavă lui 
Isus . Ochii minții să fie îndreptați la „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păca-
tul lumii .” (Ioan 1:29) . Și, în timp ce vă angajați în această lucrare, amintiți-vă 
că „cel care întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet 
de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate .” (Iacov 5:20) .

„Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ier-
ta greșelile voastre .” (Matei 6:15) . Nimic nu poate justifica un spirit neiertător . 
Cel care este fără milă față de alții arată că el însuși nu este un părtaș al harului 
iertător al lui Dumnezeu . Prin iertarea lui Dumnezeu inima celui greșit este 
atrasă aproape de inima mare a Iubirii Infinite . Valul de compasiune divină 
se revarsă în sufletul păcătosului și, de la el, mai departe spre sufletele altora . 
Blândețea și mila pe care Hristos le-a manifestat în propria Sa viață se vor ve-
dea și în cei care devin părtași ai harului Său . Dar, „dacă n-are cineva Duhul 
lui Hristos, nu este al Lui .” (Romani 8:9) . O astfel de persoană s-a înstrăinat de 
Dumnezeu, pregătindu-se doar pentru o veșnică separare de El .

Este adevărat că el poate a primit cândva iertarea; dar spiritul său ne-
milos arată că el respinge acum iubirea iertătoare a lui Dumnezeu . El s-a 
despărțit de Dumnezeu și se găsește în aceeași stare ca înainte de a fi fost 
iertat . El s-a dezis de pocăința sa și păcatele lui sunt asupra sa, ca și cum nu 
s-ar fi pocăit niciodată .
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But the great lesson of the parable lies in the contrast between God’s 
compassion and man’s hardheartedness; in the fact that God’s forgiving 
mercy is to be the measure of our own . „Shouldest not thou also have had 
compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?” 

We are not forgiven because we forgive, but as we forgive . The ground 
of all forgiveness is found in the unmerited love of God, but by our attitude 
toward others we show whether we have made that love our own . Wherefo-
re Christ says, „With what judgment ye judge, ye shall be judged; and with 
what measure ye mete, it shall be measured to you again .” Matt . 7:2 . 



Parabolele Domnului Hristos 271

Marea lecție a pildei, însă, constă în contrastul dintre mila lui Dumne-
zeu și inima împietrită a omului; în faptul că mila iertătoare a lui Dumne-
zeu trebuie să devină măsura noastră . „Oare nu se cădea să ai și tu milă de 
tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?” (Matei 18:33) .

Noi nu suntem iertați pentru că iertăm, ci precum iertăm! Temeiul pen-
tru orice iertare se află în iubirea nemeritată a lui Dumnezeu; dar, prin ati-
tudinea noastră față de alții, noi dovedim dacă ne-am însușit sau nu această 
iubire . De aceea, Domnul Hristos spunea: „Căci cu ce judecată judecați, veți 
fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura .” (Matei 7:2) .
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Gain that is Loss
Christ was teaching, and, as usual, others besides His disciples had 

gathered about Him . He had been speaking to the disciples of the scenes 
in which they were soon to act a part . They were to publish abroad the 
truths He had committed to them, and they would be brought in conflict 
with the rulers of this world . For His sake they would be called into courts, 
and before magistrates and kings . He had assured them of wisdom which 
none could gainsay . His own words, that moved the hearts of the multitu-
de, and brought to confusion His wily adversaries, witnessed to the power 
of that indwelling Spirit which He had promised to His followers . 

But there were many who desired the grace of heaven only to serve 
their selfish purposes . They recognized the marvelous power of Christ 
in setting forth the truth in a clear light . They heard the promise to His 
followers of wisdom to speak before rulers and magistrates . Would He not 
lend His power for their worldly benefit? 

„And one of the company said unto Him, Master, speak to my brother, 
that he divide the inheritance with me .” Through Moses, God had given 
directions concerning the transmission of property . The eldest son recei-
ved a double portion of the father’s estate (Deut . 21:17), while the younger 
brothers were to share alike . This man thinks that his brother has defrauded 
him of his inheritance . His own efforts have failed to secure what he regards 
as his due, but if Christ will interpose the end will surely be gained . He has 
heard Christ’s stirring appeals, and His solemn denunciations of the scribes 
and Pharisees . If words of such command could be spoken to this brother, 
he would not dare to refuse the aggrieved man his portion . 

In the midst of the solemn instruction that Christ had given, this 
man had revealed his selfish disposition . He could appreciate that ability 
of the Lord which might work for the advancement of his own temporal 
affairs; but spiritual truths had taken no hold on his mind and heart . The 
gaining of the inheritance was his absorbing theme . Jesus, the King of 
glory, who was rich, yet for our sake became poor, was opening to him the 
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Câștig spre pagubă *
Hristos îi învăța pe cei din jur și, ca de obicei, în afară de ucenicii Lui se 

adunaseră în jurul Lui și alții . El a vorbit ucenicilor despre scenele la care ei 
urmau să ia parte în curând . Ei erau cei care trebuia să ducă mai departe, în 
țări străine, adevărurile pe care El li le încredințase, iar aceasta i-ar fi adus 
în conflict cu liderii acestei lumi . Pentru numele Lui ei urmau să fie aduși în 
fața instanțelor de judecată, înaintea magistraților și a regilor . El i-a asigurat 
că vor primi o înțelepciune pe care nimeni nu o va putea tăgădui . Propriile 
Sale cuvinte, cele care mișcau inimile mulțimii și puneau în încurcătură pe 
adversarii Lui vicleni, erau o dovadă a puterii Duhului care locuia în El și pe 
care Îl promisese urmașilor Săi .

Dar erau mulți cei care doreau harul cerului numai pentru a servi 
scopurilor lor egoiste . Ei au recunoscut puterea minunată a lui Hristos, în 
prezentarea adevărului într-o lumină clară . Ei au auzit promisiunea făcută 
urmașilor Săi de a le da înțelepciune să vorbească în fața conducătorilor și 
magistraților . Nu le va da El puterea Sa și pentru câștiguri lumești?

„Unul din mulțime a zis lui Isus: ‘Învățătorule, spune fratelui meu să 
împartă cu mine moștenirea noastră’ . ” (Luca 12:13) . Prin Moise, Dumnezeu 
a dat instrucțiuni privind împărțirea moștenirii . Fiul cel mai mare primea 
o îndoită parte din averea tatălui (Deuteronomul 21:17), în timp ce frații 
mai tineri primeau părți egale . Acest om credea că fratele său l-a înșelat cu 
privire la moștenirea lui . Propriile sale eforturi nu au reușit să obțină ceea 
ce el considera a fi de drept al lui, dar dacă Hristos va interveni, el își va 
atinge cu siguranță scopul . El auzise apelurile mișcătoare ale lui Hristos și 
acuzațiile Sale solemne aduse cărturarilor și fariseilor . Dacă i-ar spune astfel 
de cuvinte poruncitoare fratelui său, acesta nu ar îndrăzni să refuze să-i dea 
fratelui nedreptățit partea lui .

În mijlocul lecțiilor solemne date de Hristos, acest om și-a dat pe față 
caracterul egoist . El putea aprecia aceea capacitate a Domnului care putea să 
rezolve problemele sale pământești; dar adevărurile spirituale nu puseseră stă-
pânire pe mintea și inima sa . Dobândirea moștenirii era singurul subiect care-l 
interesa . Isus, Împăratul slavei, care era bogat, dar de dragul nostru a devenit 

* Capitol bazat pe Luca 12:13-21
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treasures of divine love . The Holy Spirit was pleading with him to become 
an heir of the inheritance that is „incorruptible, and undefiled, and that 
fadeth not away .” 1 Peter 1:4 . He had seen evidence of the power of Christ . 
Now the opportunity was his to speak to the great Teacher, to express the 
desire uppermost in his heart . But like the man with the muck rake in 
Bunyan’s allegory, his eyes were fixed on the earth . He saw not the crown 
above his head . Like Simon Magus, he valued the gift of God as a means 
of worldly gain . 

The Saviour’s mission on earth was fast drawing to a close . Only a few 
months remained for Him to complete what He had come to do, in esta-
blishing the kingdom of His grace . Yet human greed would have turned 
Him from His work to take up the dispute over a piece of land . But Jesus 
was not to be diverted from His mission . His answer was, „Man, who 
made Me a judge or a divider over you?” 

Jesus could have told this man just what was right . He knew the right 
in the case; but the brothers were in a quarrel because both were covetous . 
Christ virtually said, It is not My work to settle controversies of this kind . 
He came for another purpose, to preach the gospel, and thus to arouse 
men to a sense of eternal realities . 

In Christ’s treatment of this case is a lesson for all who minister in His 
name . When He sent forth the twelve, He said, „As ye go, preach, saying, 
The kingdom of heaven is at hand . Heal the sick, cleanse the lepers, raise 
the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give .” Matt . 10:7, 
8 . They were not to settle the temporal affairs of the people . Their work 
was to persuade men to be reconciled to God . In this work lay their power 
to bless humanity . The only remedy for the sins and sorrows of men is 
Christ . The gospel of His grace alone can cure the evils that curse society . 
The injustice of the rich toward the poor, the hatred of the poor toward 
the rich, alike have their root in selfishness, and this can be eradicated 
only through submission to Christ . He alone, for the selfish heart of sin, 
gives the new heart of love . Let the servants of Christ preach the gospel 
with the Spirit sent down from heaven, and work as He did for the benefit 
of men . Then such results will be manifest in the blessing and uplifting of 
mankind as are wholly impossible of accomplishment by human power . 
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sărac, prezenta înaintea lui comorile iubirii divine . Duhul Sfânt stăruia pe lângă 
el să devină moștenitor al moștenirii care este „nestricăcioasă și neîntinată, care 
nu se poate veșteji .” (1 Petru 1:4) . El văzuse dovada puterii lui Hristos . Acum 
avea posibilitatea de a vorbi Marelui Învățător, pentru a-și exprima cea mai 
fierbinte dorință a inimii lui . Dar, asemenea omului din alegoria lui Bunyan ce 
privea doar în jos, căutând în gunoi cu grebla, ochii lui erau ațintiți numai la cele 
pământești . El nu a văzut coroana de deasupra capului său . Asemenea lui Simon 
Magul, el a apreciat darul lui Dumnezeu doar ca pe un mijloc de câștig lumesc .

Misiunea Mântuitorului pe pământ se apropia cu grăbire de sfârșit . Îi 
mai rămăseseră doar câteva luni pentru a-Și duce la bun sfârșit misiunea 
pentru care venise pe pământ, aceea de a pune bazele împărăției Harului 
Său . Cu toate acestea, lăcomia umană L-ar fi întors de la lucrarea avută pen-
tru a Se ocupa de cearta pentru o bucată de pământ . Isus însă nu putea fi 
abătut de la misiunea Sa . Răspunsul lui a fost: „Omule, cine m-a pus pe 
Mine judecător sau împărțitor peste voi?” (Luca 12:14) .

Isus i-ar fi putut spune acestui om exact ceea ce era drept . Știa de ce 
parte se afla dreptatea în această cauză; dar cei doi frați se certau, deoarece 
ambii erau lacomi . Hristos a spus de fapt: „Nu este treaba Mea să rezolv con-
flicte de acest gen .” El a venit cu un alt scop, acela de a predica Evanghelia și, 
astfel, să-i facă pe oameni conștienți de realitățile veșnice .

Din modul în care Hristos a tratat acest caz se desprinde o lecție pen-
tru toți cei care slujesc în numele Lui . Când i-a trimis pe cei doisprezece 
ucenici, El le-a spus: „Și pe drum, propovăduiți și ziceți: ‘Împărăția ceruri-
lor este aproape!’ Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, 
scoateți afară dracii . Fără plată ați primit, fără plată să dați .” (Matei 10:7, 8) . 
Ei nu au fost trimiși să rezolve problemele lumești ale oamenilor . Lucra-
rea lor era aceea de a-i convinge pe oameni să se împace cu Dumnezeu . În 
această lucrare se afla puterea lor de a aduce binecuvântare omenirii . Sin-
gurul remediu pentru păcatele și necazurile oamenilor este Hristos . Doar 
Evanghelia harului Său poate vindeca societatea de relele care o caracteri-
zează . Atât nedreptatea celor bogați față de săraci, cât și ura săracilor față 
de bogați își au rădăcina lor în egoism, iar egoismul nu poate fi eradicat 
decât numai prin supunere față de Hristos . Doar El poate da o inimă nouă, 
plină de iubire, în locul unei inimi egoiste, pline de păcat . Servii lui Hris-
tos să predice Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer, și să lucreze așa 
cum a lucrat El în folosul oamenilor . Atunci, în binecuvântarea și înălțarea 
omenirii, se vor vedea rezultate care ar fi cu totul imposibil de realizat prin 
puterea omenească .
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Our Lord struck at the root of the affair that troubled this questioner, 
and of all similar disputes, saying, „Take heed, and beware of covetous-
ness; for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which 
he possesseth . 

 „And He spake a parable unto them, saying, The ground of a certain 
rich man brought forth plentifully; and he thought within himself, saying, 
What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he 
said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there 
will I bestow all my fruits and my goods . And I will say to my soul, Soul, 
thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, be 
merry . But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be requi-
red of thee: then whose shall these things be, which thou hast provided? So 
is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God .” 

By the parable of the foolish rich man, Christ showed the folly of 
those who make the world their all . This man had received everything 
from God . The sun had been permitted to shine upon his land; for its 
rays fall on the just and on the unjust . The showers of heaven descend on 
the evil and on the good . The Lord had caused vegetation to flourish, and 
the fields to bring forth abundantly . The rich man was in perplexity as to 
what he should do with his produce . His barns were full to overflowing, 
and he had no place to put the surplus of his harvest . He did not think of 
God, from whom all his mercies had come . He did not realize that God 
had made him a steward of His goods that he might help the needy . He 
had a blessed opportunity of being God’s almoner, but he thought only of 
ministering to his own comfort . 

The situation of the poor, the orphan, the widow, the suffering, the 
afflicted, was brought to this rich man’s attention; there were many places 
in which to bestow his goods . He could easily have relieved himself of a 
portion of his abundance, and many homes would have been freed from 
want, many who were hungry would have been fed, many naked clothed, 
many hearts made glad, many prayers for bread and clothing answered, 
and a melody of praise would have ascended to heaven . The Lord had 
heard the prayers of the needy, and of His goodness He had prepared for 
the poor . (Ps . 68:10 .) Abundant provision for the wants of many had been 
made in the blessings bestowed upon the rich man . But he closed his heart 
to the cry of the needy, and said to his servants, „This will I do: I will pull 
down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits 
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Domnul nostru a lovit la rădăcina răului care-l preocupa pe omul care 
a pus întrebarea și, referindu-se la toate neînțelegerile similare, El a spus: 
„Vedeți și feriți-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viața cuiva nu stă în 
belșugul avuției lui .” 

„Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult . Și el se 
gândea în sine și zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi 
strâng roadele .’ ‘Iată’, a zis el, ‘ce voi face; îmi voi strica grânarele și voi zidi 
altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele, și 
voi zice sufletului meu: ‘Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani; 
odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!’ Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebu-
nule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul; și lucrurile pe care 
le-ai pregătit, ale cui vor fi?’ Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru 
el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu .” (Luca 12:16-21) .

Prin pilda bogatului nechibzuit, Hristos a arătat nebunia celor care fac 
din lumea aceasta scopul lor major . Acest om primise totul de la Dumnezeu . 
Soarelui i s-a permis să strălucească peste pământurile lui; căci, razele sale 
cad și peste cei drepți și peste cei nedrepți . Ploaia abundentă se revarsă și 
peste cei răi și peste cei buni . Domnul a făcut să crească plantele și câmpu-
rile să aducă belșug de roade . Omul bogat nu știa ce să facă cu recolta avută . 
Hambarele sale erau pline până la refuz, iar el nu avea loc unde să pună sur-
plusul recoltei sale . El nu s-a gândit la Dumnezeu, de la care veniseră toate 
binecuvântările de care avusese parte . El nu a înțeles că Dumnezeu îl făcuse 
administrator al bunurilor Sale, pentru a-i putea ajuta pe cei nevoiași . El a 
avut ocazia binecuvântată de a fi împărțitorul darurilor lui Dumnezeu, dar 
el s-a gândit să aibă grijă doar de propriul lui confort .

Situația celor săraci, orfani, văduve, suferinzi și nenorociți, a fost 
adusă în atenția acestui om bogat; putea să dea din recolta sa în multe 
locuri . Ar fi putut scăpa cu ușurință de o parte a belșugului său, iar multe 
case ar fi fost eliberate de povara lipsei, mulți dintre cei care erau flămânzi 
ar fi fost hrăniți, mulți ar fi fost îmbrăcați și multe inimi s-ar fi bucurat; 
s-ar fi răspuns astfel la multe rugăciuni pentru pâine și îmbrăcăminte, și 
o cântare de laudă s-ar fi înălțat la cer . Domnul auzise rugăciunile celor 
aflați în nevoi și, prin bunătatea Sa, El a pregătit soluția pentru cei săraci . 
(Psalmii 68:10) . În binecuvântările revărsate asupra omului bogat se afla 
o bogăție mare ce putea acoperi nevoile multora . Dar el și-a închis inima 
la strigătul celor nevoiași și a zis slujitorilor săi: „Iată ce voi face: îmi voi 
strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roa-
dele și toate bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: ‘Suflete, ai multe 
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and my goods . And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid 
up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry .” 

This man’s aims were no higher than those of the beasts that perish . 
He lived as if there were no God, no heaven, no future life; as if everyth-
ing he possessed were his own, and he owed nothing to God or man . The 
psalmist described this rich man when he wrote, „The fool hath said in his 
heart, There is no God .” Ps . 14:1 . 

This man has lived and planned for self . He sees that the future is 
abundantly provided for; there is nothing for him now but to treasure and 
enjoy the fruits of his labors . He regards himself as favored above other 
men, and takes credit to himself for his wise management . He is honored 
by his fellow townsmen as a man of good judgment and a prosperous citi-
zen . For „men will praise thee, when thou doest well to thyself .” Ps . 49:18 . 

But „the wisdom of this world is foolishness with God .” 1 Cor . 3:19 . 
While the rich man is looking forward to years of enjoyment, the Lord is 
making far different plans . The message comes to this unfaithful steward, 
„Thou fool, this night thy soul shall be required of thee .” Here is a demand 
that money cannot supply . The wealth he has treasured can purchase no 
reprieve . In one moment that which he has toiled through his whole life 
to secure becomes worthless to him . „Then whose shall those things be 
which thou hast provided?” His broad fields and well-filled granaries pass 
from under his control . „He heapeth up riches, and knoweth not who 
shall gather them .” Ps . 39:6 .

The only thing that would be of value to him now he has not secured . 
In living for self he has rejected that divine love which would have flowed 
out in mercy to his fellow men . Thus he has rejected life . For God is love, 
and love is life . This man has chosen the earthly rather than the spiritual, 
and with the earthly he must pass away . „Man that is in honour, and un-
derstandeth not, is like the beasts that perish .” Ps . 49:20 .

„So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward 
God .” The picture is true for all time . You may plan for merely selfish good, 
you may gather together treasure, you may build mansions great and high, 
as did the builders of ancient Babylon; but you cannot build wall so high 
or gate so strong as to shut out the messengers of doom . Belshazzar the 
king „feasted in his palace,” and „praised the gods of gold, and of silver, 
of brass, of iron, of wood, and of stone .” But the hand of One invisible 
wrote upon his walls the words of doom, and the tread of hostile armies 
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bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-
te .’ ” (Luca 18:19) .

Țintele acestui om nu erau mai înalte decât cele ale animalelor care pier . 
El trăia ca și cum nu ar exista nici Dumnezeu, nici cer, nici viață viitoare; ca 
și când tot ce avea era proprietatea lui, și nu datora nimic nici lui Dumnezeu, 
nici omului . Psalmistul a descris acest tip de om bogat atunci când a scris: 
„Nebunul zice în inima lui: ‘Nu este Dumnezeu .’ ” (Psalmii 14:1) . 

Acest om a trăit și a planificat doar pentru sine . El vede că are tot ce-i 
trebuie pentru viitor; acum nu mai are altceva de făcut decât să pună la adă-
post roadele muncii sale și să se bucure de ele . El se consideră favorizat mai 
presus de alți oameni și își arogă laudele pentru administrarea sa înțeleaptă . 
El este onorat de oamenii din localitatea sa ca un om care are o judecată 
bună, ca un cetățean prosper . Căci „oamenii te vor lăuda cu bucuriile pe 
care și le fac .” (Psalmii 49:18) .

Dar „înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumne-
zeu .” (1 Corinteni 3:19) . În timp ce bogatul privea în viitor la anii de bucurii 
și plăceri, Domnul avea cu totul alte planuri . Solia vine la acest administra-
tor necredincios: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi 
viața .” Iată o cerere pe care banii nu o pot satisface . Bogăția pe care el a 
strâns-o nu-i poate aduce nicio amânare . Într-o clipă, toate lucrurile pentru 
care a trudit o viață întreagă, devin fără de valoare pentru el . „Și lucrurile 
pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?” Întinsele lui ogoare și grânarele pline 
până la refuz îi vor fi luate din mână . „El strânge la comori și nu știe cine le 
va lua .” (Psalmii 39:6) .

Nu și-a asigurat chiar lucrul care i-ar fi acum de folos . Trăind numai 
pentru sine, el a respins acea iubire divină care s-ar fi revărsat în fapte de 
milă față de oameni . Prin aceasta, el a respins viața . Căci Dumnezeu este iu-
bire și iubirea este viață . Acest om a ales mai degrabă cele pământești, decât 
cele spirituale, și el trebuie să piară împreună cu cele pământești . „Omul pus 
în cinste, și fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai .” (Psalmii 49:20) .

„Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește 
față de Dumnezeu .” (Luca 12:21) . Acest adevăr este valabil pentru toate tim-
purile . Puteți face planuri pentru binele vostru egoist, puteți să vă adunați 
comori, puteți să vă construiți vile mari și înalte, așa cum au făcut con-
structorii Babilonului antic; dar nu veți putea construi niciun zid atât de 
mare și nicio poartă atât de puternică încât să-i împiedice pe solii pieirii să 
intre . Belșațar, împăratul, „a dat un ospăț mare în palatul său,” și „au lăudat 
pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră .” 
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was heard at his palace gates . „In that night was Belshazzar the king of the 
Chaldeans slain,” and an alien monarch sat upon the throne . (Dan . 5:30) 

To live for self is to perish . Covetousness, the desire of benefit for 
self ’s sake, cuts the soul off from life . It is the spirit of Satan to get, to 
draw to self . It is the spirit of Christ to give, to sacrifice self for the good of 
others . „And this is the record, that God hath given to us eternal life, and 
this life is in His Son . He that hath the Son hath life; and he that hath not 
the Son of God hath not life .” 1 John 5:11, 12 . 

Wherefore He says, „Take heed, and beware of covetousness; for 
a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he 
possesseth .”
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(Daniel 5:1, 4) . Dar mâna Celui nevăzut a scris pe pereții palatului cuvintele 
nimicirii, iar pașii armatelor vrăjmașe s-au auzit la porțile palatului . „Chiar 
în noaptea aceea, Belșațar, împăratul Haldeilor, a fost omorât” și un rege 
străin s-a așezat pe tron . (Daniel 5:30) . 

A trăi pentru sine înseamnă a pieri . Lăcomia, dorința de a câștiga doar 
pentru propriul folos, desparte sufletul de viață . Spiritul Satanei este acela de 
a strânge, de a aduna pentru sine . Spiritul lui Hristos însă este caracterizat 
prin a da, prin a se sacrifica pentru binele altora . „Și mărturisirea este aceasta: 
‘Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său . Cine are pe 
Fiul, are viață; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață’ . ” (1 Ioan 5:11, 12) .

De aceea, El a spus: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani; 
căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui .” (Luca 12:15) .



282

„A Great Gulf Fixed”
In the parable of the rich man and Lazarus, Christ shows that in this 

life men decide their eternal destiny . During probationary time the grace 
of God is offered to every soul . But if men waste their opportunities in 
self-pleasing, they cut themselves off from everlasting life . No afterproba-
tion will be granted them . By their own choice they have fixed an impassa-
ble gulf between them and their God . 

This parable draws a contrast between the rich who have not made 
God their dependence, and the poor who have made God their depen-
dence . Christ shows that the time is coming when the position of the two 
classes will be reversed . Those who are poor in this world’s goods, yet who 
trust in God and are patient in suffering, will one day be exalted above 
those who now hold the highest positions the world can give but who have 
not surrendered their life to God . 

„There was a certain rich man,” Christ said, „which was clothed in 
purple and fine linen, and fared sumptuously every day . And there was a 
certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and 
desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table .” 

The rich man did not belong to the class represented by the unjust 
judge, who openly declared his disregard for God and man . He claimed to 
be a son of Abraham . He did not treat the beggar with violence or require 
him to go away because the sight of him was disagreeable . If the poor, 
loathsome specimen of humanity could be comforted by beholding him as 
he entered his gates, the rich man was willing that he should remain . But 
he was selfishly indifferent to the needs of his suffering brother . 

There were then no hospitals in which the sick might be cared for . 
The suffering and needy were brought to the notice of those to whom the 
Lord had entrusted wealth, that they might receive help and sympathy . 
Thus it was with the beggar and the rich man . Lazarus was in great need 
of help; for he was without friends, home, money, or food . Yet he was 
allowed to remain in this condition day after day, while the wealthy noble-
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„O prăpastie mare” *
În parabola bogatului și a lui Lazăr, Domnul Hristos arată că oamenii 

își hotărăsc destinul veșnic în această viață . Pe parcursul timpului de probă, 
harul lui Dumnezeu este oferit fiecărui suflet . Dar dacă oamenii irosesc oca-
ziile ce le sunt acordate în plăceri egoiste, ei își distrug singuri accesul la viață 
veșnică . Nu li se va mai oferi un alt timp de probă . Prin propria lor alegere 
și-au săpat o prăpastie de netrecut între ei și Dumnezeu .

Această parabolă face o comparație între cei bogați care nu au făcut din 
Dumnezeu sprijinul lor și cei săraci, care și-au pus încrederea în Dumnezeu . 
Hristos arată că va veni timpul când poziția în care se află cele două clase se 
va inversa . Cei care sunt săraci în bunurile acestei lumi, dar care se încred în 
Dumnezeu și sunt răbdători în suferință, vor fi, cândva, ridicați mai presus 
de cei care dețin în prezent cele mai înalte poziții din lume, dar care nu și-au 
predat viața lui Dumnezeu .

„Era un om bogat,” a spus Domnul Hristos, „care se îmbrăca în porfiră 
și in subțire; și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire . La ușa 
lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube . Și dorea mult să se sature cu 
fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului .” (Luca 16:19-21) .

Omul bogat nu aparținea clasei reprezentate prin judecătorul nedrept, 
care și-a declarat în mod deschis disprețul față de Dumnezeu și oameni . El 
pretindea că este un fiu al lui Avraam . El nu s-a comportat cu asprime față 
de cerșetor și nici nu i-a cerut să plece pentru că înfățișarea sa îi era neplăcu-
tă . Dacă săracul, dezgustătorul membru al rasei umane se simțea mângâiat 
privindu-l pe bogat intrând pe porțile casei sale, acesta era dispus să-l lase 
să stea acolo . Însă el era indiferent și egoist față de nevoile fratelui său aflat 
în suferință .

La vremea aceea nu existau spitale în care bolnavii să fie îngrijiți . Sufe-
rinzii și nevoiașii au fost lăsați în grija celor cărora Domnul le încredințase 
bogății, pentru ca de la ei să poată primi ajutor și înțelegere . Așa stăteau lucru-
rile și cu cerșetorul și omul bogat . Lazăr avea mare nevoie de ajutor; era fără 
prieteni, casă, bani sau hrană . Cu toate acestea, el a fost lăsat să zacă în această 
stare zi după zi, în timp ce nobilului bogat i se satisfăceau toate plăcerile . Cel 

* Capitol bazat pe Luca 16:19-31
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man had every want supplied . The one who was abundantly able to relieve 
the sufferings of his fellow creature, lived to himself, as many live today . 

There are today close beside us many who are hungry, naked, and 
homeless . A neglect to impart of our means to these needy, suffering ones 
places upon us a burden of guilt which we shall one day fear to meet . All 
covetousness is condemned as idolatry . All selfish indulgence is an offense 
in God’s sight .

God had made the rich man a steward of His means, and it was his 
duty to attend to just such cases as that of the beggar . The command had 
been given, „Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and 
with all thy soul, and with all thy might” (Deut . 6:5); and „thou shalt 
love thy neighbor as thyself ” (Lev . 19:18) . The rich man was a Jew, and 
he was acquainted with the command of God . But he forgot that he was 
accountable for the use of his entrusted means and capabilities . The Lord’s 
blessings rested upon him abundantly, but he employed them selfishly, 
to honor himself, not his Maker . In proportion to his abundance was his 
obligation to use his gifts for the uplifting of humanity . This was the Lord’s 
command, but the rich man had no thought of his obligation to God . 
He lent money, and took interest for what he loaned; but he returned no 
interest for what God had lent him . He had knowledge and talents, but 
did not improve them . Forgetful of his accountability to God, he devoted 
all his powers to pleasure . Everything with which he was surrounded, his 
round of amusements, the praise and flattery of his friends, ministered 
to his selfish enjoyment . So engrossed was he in the society of his friends 
that he lost all sense of his responsibility to co-operate with God in His 
ministry of mercy . He had opportunity to understand the word of God, 
and to practice its teachings; but the pleasure-loving society he chose so 
occupied his time that he forgot the God of eternity . 

The time came when a change took place in the condition of the two 
men . The poor man had suffered day by day, but he had patiently and 
quietly endured . In the course of time he died and was buried . There was 
no one to mourn for him; but by his patience in suffering he had wit-
nessed for Christ, he had endured the test of his faith, and at his death he 
is represented as being carried by the angels into Abraham’s bosom . 

Lazarus represents the suffering poor who believe in Christ . When 
the trumpet sounds and all that are in the graves hear Christ’s voice and 
come forth, they will receive their reward; for their faith in God was not a 
mere theory, but a reality . 
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care putea să aline cu prisosință suferințele aproapelui său, trăia pentru sine, 
așa cum trăiesc și astăzi foarte mulți .

Există și astăzi, chiar lângă noi, mulți oameni care sunt flămânzi, goi și 
fără adăpost . Neglijarea de a da din mijloacele noastre acestor persoane aflate 
în nevoi, acestor suferinzi, ar însemna să ne încărcăm cu o povară de vinovăție 
în fața căreia, cândva, ne va fi frică să stăm . Orice lăcomie este condamnată ca 
idolatrie . Orice îngăduință egoistă este o ofensă adusă lui Dumnezeu .

Dumnezeu l-a făcut pe omul bogat administrator al mijloacelor Sale, și 
era de datoria lui să se ocupe chiar de cazuri asemenea celui al cerșetorului . 
Se dăduse porunca: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta”; și „să iubești pe aproapele tău ca 
pe tine însuți .” (Deuteronom 6:5; Leviticul 19:18) . Omul bogat era evreu, deci 
el cunoștea bine porunca lui Dumnezeu . Însă el a uitat că era răspunzător de 
felul cum folosea mijloacele încredințate și capacitățile deținute . Binecuvântă-
rile Domnului s-au revărsat asupra lui din abundență, dar le-a folosit în mod 
egoist, pentru a-și aduce onoare sieși și nu Creatorului său . Proporțională cu 
bogăția deținută era și obligația de a folosi darurile avute pentru înălțarea ome-
nirii . Aceasta era porunca Domnului, dar omul bogat nu s-a gândit la obligația 
sa față de Dumnezeu . El împrumuta bani și lua dobândă pentru ceea ce îm-
prumutase; dar el nu înapoia nicio dobândă pentru ceea ce Dumnezeu îi îm-
prumutase . El deținea cunoștințe și talente, dar nu și le-a perfecționat . Uitând 
de răspunderea lui față de Dumnezeu, el și-a dedicat toate puterile satisfacerii 
plăcerilor sale . Tot ce-l înconjura, distracțiile continue, lauda și lingușirea pri-
etenilor săi, îi întăreau plăcerea egoistă . Atât de preocupat era de societatea 
prietenilor, încât și-a pierdut orice simț al responsabilității sale de a coopera cu 
Dumnezeu în lucrarea Sa de milostenie . El a avut ocazia de a înțelege Cuvântul 
lui Dumnezeu și de a practica învățăturile sale; dar anturajul iubitor de plăceri 
pe care și l-a ales îi ocupa timpul, așa că a uitat de Dumnezeul cel veșnic .

A sosit timpul când a avut loc o schimbare în situațiile în care se aflau 
cei doi bărbați . Săracul suferise zi de zi, dar suportase greutățile cu răbdare și 
fără să se plângă . La un moment dat, el a murit și a fost îngropat . Nu avea pe 
nimeni să-l jelească; dar prin răbdarea lui în suferință fusese martor pentru 
Hristos, îndurase testul credinței sale, iar la moartea sa, el este înfățișat ca 
fiind dus de îngeri în sânul lui Avraam .

Lazăr îi reprezintă pe cei săraci și suferinzi care cred în Hristos . Când 
trâmbița va suna și toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui Hristos și 
vor la viață, ei își vor primi răsplata; deoarece credința lor în Dumnezeu nu a 
fost o simplă teorie, ci o realitate .
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„The rich man also died, and was buried; and in hell he lift up 
his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus 
in his bosom . And he cried and said, Father Abraham, have mercy on 
me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and 
cool my tongue; for I am tormented in this flame .” 

In this parable Christ was meeting the people on their own ground . 
The doctrine of a conscious state of existence between death and the 
resurrection was held by many of those who were listening to Christ’s 
words . The Saviour knew of their ideas, and He framed His parable so as 
to inculcate important truths through these preconceived opinions . He 
held up before His hearers a mirror wherein they might see themselves 
in their true relation to God . He used the prevailing opinion to convey 
the idea He wished to make prominent to all--that no man is valued for 
his possessions; for all he has belongs to him only as lent by the Lord . A 
misuse of these gifts will place him below the poorest and most afflicted 
man who loves God and trusts in Him . 

Christ desires His hearers to understand that it is impossible for men 
to secure the salvation of the soul after death . „Son,” Abraham is repre-
sented as answering, „remember that thou in thy lifetime receivedst thy 
good things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted, 
and thou art tormented . And beside all this, between us and you there is a 
great gulf fixed; so that they which would pass from hence to you can not; 
neither can they pass to us, that would come from thence .” Thus Christ 
represented the hopelessness of looking for a second probation . This life 
is the only time given to man in which to prepare for eternity . 

The rich man had not abandoned the idea that he was a child of 
Abraham, and in his distress he is represented as calling upon him for 
aid . „Father Abraham,” he prayed, „have mercy on me .” He did not pray 
to God, but to Abraham . Thus he showed that he placed Abraham above 
God, and that he relied on his relationship to Abraham for salvation . The 
thief on the cross offered his prayer to Christ . „Remember me when Thou 
comest into Thy kingdom,” he said . (Luke 23:42 .) And at once the respon-
se came, Verily I say unto thee today (as I hang on the cross in humiliation 
and suffering), thou shalt be with Me in Paradise . But the rich man prayed 
to Abraham, and his petition was not granted . Christ alone is exalted to be 
„a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of 
sins .” Acts 5:31 . „Neither is there salvation in any other .” Acts 4:12 . 
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„A murit și bogatul și l-au îngropat . Pe când el era în locuința morților, 
în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avraam și pe Lazăr 
în sânul lui și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe La-
zăr să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba; căci grozav 
sunt chinuit în văpaia aceasta .’ ” (Luca 16:22-24) .

În această parabolă Hristos îi întâmpina pe oameni pe propriul lor te-
ren . Doctrina existenței unei stări de conștientă între moarte și înviere era 
îmbrățișată de mulți dintre cei care ascultau cuvintele lui Hristos . Mântui-
torul cunoștea ideile lor și a formulat pilda în așa fel încât să prezinte adevă-
ruri importante folosindu-se de aceste idei preconcepute . El a așezat în fața 
ascultătorilor Săi o oglindă în care să-și poată vedea adevărata lor relație cu 
Dumnezeu . El a folosit opinia general acceptată pentru a transmite ideea 
pe care El dorea să o așeze mai presus de toate – aceea că niciun om nu este 
evaluat după bunurile deținute; deoarece tot ce are i-a fost dat cu împrumut 
de către Domnul . O folosire greșită a acestor daruri îl va plasa mai jos de 
cel mai sărac și mai nenorocit om, dar care-L iubește pe Dumnezeu și are 
încredere în El .

Hristos dorește ca ascultătorii Săi să înțeleagă că este imposibil pentru 
oameni să-și asigure mântuirea sufletului după moarte . „Fiule,” ni se spune că 
ar răspunde Avraam, „adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune 
și Lazăr și-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit . Pe 
lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei ce vor să 
treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată .” (Luca 16:25, 26) . Astfel, 
Hristos a înfățișat zădărnicia speranței celor care cred într-un al doilea timp 
de har . Această viață este singura perioadă de timp dată omului în care să se 
pregătească pentru veșnicie .

Omul bogat nu abandonase ideea că el era un copil al lui Avraam și, în 
supărarea sa, el este prezentat ca făcând apel la acesta pentru ajutor . „Părinte 
Avraame,” s-a rugat el, „fie-ți milă .” El nu s-a rugat lui Dumnezeu, ci lui Avra-
am . În acest fel, el a arătat că așeza pe Avraam mai presus de Dumnezeu și că 
se baza pe legătura lui cu Avraam pentru a fi mântuit . Tâlharul de pe cruce 
s-a rugat Domnului Hristos: „Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni 
în Împărăția Ta .” (Luca 23:42) . Și imediat a primit răspunsul: „Adevărat îți 
spun astăzi (când atârn pe cruce în umilință și suferință), că vei fi cu Mine în 
Paradis .” Dar bogatul s-a rugat lui Avraam, iar cererea sa n-a fost ascultată . 
Numai Domnul Hristos este înălțat spre a fi „Domn și Mântuitor, ca să dea lui 
Israel pocăința și iertarea păcatelor .” Căci, „în nimeni altul nu este mântuire .” 
(Faptele Apostolilor 5:31; 4:12) .
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The rich man had spent his life in self-pleasing, and too late he saw that 
he had made no provision for eternity . He realized his folly, and thought of 
his brothers, who would go on as he had gone, living to please themselves . 
Then he made the request, „I pray thee therefore, father, that thou wouldest 
send him [Lazarus] to my father’s house; for I have five brethren; that he 
may testify unto them, lest they also come into this place of torment .” But 
„Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear 
them . And he said, Nay, father Abraham; but if one went unto them from the 
dead, they will repent . And he said unto him, If they hear not Moses and the 
prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead .” 

When the rich man solicited additional evidence for his brothers, he 
was plainly told that should this evidence be given, they would not be persu-
aded . His request cast a reflection on God . It was as if the rich man had said, 
If you had more thoroughly warned me, I should not now be here . Abraham 
in his answer to this request is represented as saying, Your brothers have 
been sufficiently warned . Light has been given them, but they would not 
see; truth has been presented to them, but they would not hear . 

„If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persua-
ded, though one rose from the dead .” These words were proved true in the 
history of the Jewish nation . Christ’s last and crowning miracle was the 
raising of Lazarus of Bethany, after he had been dead four days . The Jews 
were given this wonderful evidence of the Saviour’s divinity, but they re-
jected it . Lazarus rose from the dead and bore his testimony before them, 
but they hardened their hearts against all evidence, and even sought to 
take his life . (John 12:9-11 .)

The law and the prophets are God’s appointed agencies for the sal-
vation of men . Christ said, Let them give heed to these evidences . If they 
do not listen to the voice of God in His word, the testimony of a witness 
raised from the dead would not be heeded . 

Those who heed Moses and the prophets will require no greater light 
than God has given; but if men reject the light, and fail to appreciate the 
opportunities granted them, they would not hear if one from the dead 
should come to them with a message . They would not be convinced even 
by this evidence; for those who reject the law and the prophets so harden 
their hearts that they will reject all light . 

The conversation between Abraham and the once-rich man is figu-
rative . The lesson to be gathered from it is that every man is given suffi-
cient light for the discharge of the duties required of him . Man’s respon-
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Bogatul își petrecuse viața în plăceri și el și-a dat seama prea târziu că nu 
se pregătise deloc pentru viața veșnică . El și-a dat seama de nebunia lui și s-a 
gândit la frații săi, care urmau să meargă pe urmele lui, trăind numai pentru 
plăcerile lor . Atunci adresă rugămintea: „Rogu-te dar, părinte Avraame, să 
trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci frați, și să le adeverească 
aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin .” Dar „Avraam a răspuns: 
‘Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei .’ ‘Nu părinte Avraame’ a zis el; ‘ci 
dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi .’ Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă 
nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva 
din morți .’ ” (Luca 16:27-31) .

Când omul bogat a cerut dovezi suplimentare pentru frații săi, i s-a spus 
clar că și, dacă, ar fi aduse aceste dovezi, ei nu s-ar lăsa convinși . Cererea sa 
ar arunca un blam asupra lui Dumnezeu . Era ca și cum omul bogat ar fi spus: 
„Dacă m-ai fi avertizat mai serios, eu nu aș fi acum aici” . Avraam, răspun-
zând la această cerere este reprezentat ca spunând: „Frații tăi au fost avertizați 
suficient . Lumina le-a fost dată, dar ei nu au vrut să vadă; adevărul le-a fost 
prezentat, dar ei nu au vrut să-l audă .”

„Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă 
ar învia cineva din morți .” (Luca 16:31) . Aceste cuvinte s-au dovedit a fi ade-
vărate în istoria poporului iudeu . Ultima minune a Domnului Hristos și cea 
care încoronează activitatea Lui, a fost învierea lui Lazăr din Betania, după 
patru zile de la moartea lui . Iudeilor le-a fost dată această minunată dovadă a 
divinității Domnului Hristos, dar ei au respins-o . Lazăr s-a sculat din morți și 
a dat mărturie în mijlocul lor, dar ei și-au împietrit inima față de toate aceste 
dovezi și chiar au căutat să-i ia viața . (Ioan 12:9-11) .

Legea și prorocii sunt mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru mântu-
irea oamenilor . Hristos a spus: „Să ia seama la aceste dovezi . În cazul în care 
nu ascultă de glasul lui Dumnezeu din Cuvântul Său, nici mărturia unui om 
înviat din morți nu v-a fi luată în seamă .”

Cei care iau aminte la Moise și proroci, nu vor avea nevoie de nicio lu-
mină mai mare decât cea dată deja de Dumnezeu; dar dacă oamenii resping 
lumina și nu reușesc să aprecieze ocaziile ce le sunt oferite, ei nu ar asculta 
nici chiar dacă ar veni la ei unul înviat din morți . Ei nu s-ar lăsa convinși nici 
chiar de această dovadă; căci aceia care resping legea și profeții își împietresc 
inimile atât de tare, că vor respinge orice rază de lumină .

Conversația dintre Avraam și omul cel care a fost cândva bogat este figu-
rativă . Lecția care trebuie învățată de aici este că fiecărui om îi este dată lumină 
suficientă pentru a duce la bun sfârșit datoriile încredințate . Responsabilitățile 
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sibilities are proportionate to his opportunities and privileges . God gives 
to every one sufficient light and grace to do the work He has given him to 
do . If man fails to do that which a little light shows to be his duty, greater 
light would only reveal unfaithfulness, neglect to improve the blessings 
given . „He that is faithful in that which is least is faithful also in much; 
and he that is unjust in the least is unjust also in much .” Luke 16:10 . Tho-
se who refuse to be enlightened by Moses and the prophets and ask for 
some wonderful miracle to be performed would not be convinced if their 
wish were granted . 

The parable of the rich man and Lazarus shows how the two classes 
represented by these men are estimated in the unseen world . There is no 
sin in being rich if riches are not acquired by injustice . A rich man is not 
condemned for having riches, but condemnation rests upon him if the 
means entrusted to him is spent in selfishness . Far better might he lay 
up his money beside the throne of God, by using it to do good . Death 
cannot make any man poor who thus devotes himself to seeking eternal 
riches . But the man who hoards his treasure for self can not take any of it 
to heaven . He has proved himself to be an unfaithful steward . During his 
lifetime he had his good things, but he was forgetful of his obligation to 
God . He failed of securing the heavenly treasure . 

The rich man who had so many privileges is represented to us as one 
who should have cultivated his gifts, so that his works should reach to the 
great beyond, carrying with them improved spiritual advantages . It is the 
purpose of redemption, not only to blot out sin, but to give back to man 
those spiritual gifts lost because of sin’s dwarfing power . Money cannot be 
carried into the next life; it is not needed there; but the good deeds done 
in winning souls to Christ are carried to the heavenly courts . But those 
who selfishly spend the Lord’s gifts on themselves, leaving their needy 
fellow creatures without aid and doing nothing to advance God’s work in 
the world, dishonor their Maker . Robbery of God is written opposite their 
names in the books of heaven . 

The rich man had all that money could procure, but he did not 
possess the riches that would have kept his account right with God . He 
had lived as if all that he possessed were his own . He had neglected the 
call of God and the claims of the suffering poor . But at length there co-
mes a call which he cannot neglect . By a power which he cannot question 
or resist he is commanded to quit the premises of which he is no longer 
steward . The once-rich man is reduced to hopeless poverty . The robe of 
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omului sunt proporționale cu șansele și privilegiile pe care le are . Dumnezeu 
îi dă fiecăruia lumină și har suficient pentru a face lucrarea pe care El i-a 
încredințat-o . Dacă omul nu face ceea ce o lumină mică i-a descoperit ca fiind 
datoria lui, o lumină mai mare va dezvălui doar necredincioșie, neglijare de 
a spori binecuvântările date . „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, 
este credincios și în cele mari; cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este 
nedrept și în cele mari .” (Luca 16:10) . Cei care refuză să fie luminați de Moise 
și de proroci și care cer totuși să se facă minuni uimitoare, nu s-ar convinge 
nici în cazul în care li s-ar împlini dorința .

Pilda bogatului și a lui Lazăr arată cum sunt percepute în lumea nevă-
zută cele două clase reprezentate de acești oameni . Nu este niciun păcat să fii 
bogat, dacă bogățiile nu sunt dobândite în mod nedrept . Omul bogat nu este 
condamnat pentru deținerea de bogății, dar este condamnat dacă mijloacele 
care i-au fost încredințate sunt cheltuite în mod egoist . Ar face mult mai bine 
dacă și-ar depune banii lângă scaunul de domnie al lui Dumnezeu, folosindu-
i pentru a face bine . Moartea nu sărăcește pe nimeni din cei care se dedică 
astfel căutării de bogății veșnice . Dar omul care adună comoara numai pen-
tru sine nu poate lua nimic din ea la cer . El s-a dovedit a fi un administrator 
necredincios . În timpul vieții sale s-a bucurat de lucrurile bune, dar a uitat de 
obligația sa față de Dumnezeu . El nu a reușit să-și strângă o comoară în cer .

Omul bogat care a avut atât de multe privilegii, este prezentat ca unul 
care ar fi trebuit să-și cultive darurile, astfel încât faptele sale să ajungă în viața 
viitoare, aducând cu ele avantaje spirituale crescute . Scopul răscumpărării nu 
este numai acela de a șterge păcatul, ci de a da înapoi omului acele daruri 
spirituale pierdute din cauza puterii distrugătoare a păcatului . Banii nu pot fi 
duși în viața viitoare; nu este nevoie de ei acolo; dar faptele bune făcute pentru 
câștigarea de suflete pentru Hristos sunt duse în curțile cerești . Dar cei care, 
în mod egoist, irosesc darurile Domnului pentru ei înșiși, lăsându-și semenii 
nevoiași fără ajutor și, care nu fac nimic pentru a avansa lucrarea lui Dumne-
zeu în lume, Îl dezonorează pe Creatorul lor . În dreptul numelui lor din cărțile 
cerului este scris că au jefuit pe Dumnezeu .

Omul bogat a avut tot ceea ce s-ar fi putut cumpăra cu bani, dar el nu avea 
comoara care să-i asigure în cărțile lui Dumnezeu un raport bun . El a trăit ca 
și cum tot ceea ce poseda era al lui . El a neglijat chemarea lui Dumnezeu și 
nevoile celor săraci și suferinzi . Însă, în cele din urmă, vine o chemare pe care 
el nu o poate ignora . O putere pe care el nu putea să o pună la îndoială sau să 
i se împotrivească, îi poruncește să părăsească lucrurile peste care încetase de 
acum să mai fie administrator . Omul ce fusese cândva bogat, este aruncat într-
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Christ’s righteousness, woven in the loom of heaven, can never cover him . 
He who once wore the richest purple, the finest linen, is reduced to na-
kedness . His probation is ended . He brought nothing into the world, and 
he can take nothing out of it . 

Christ lifted the curtain and presented this picture before priests and 
rulers, scribes and Pharisees . Look at it, you who are rich in this world’s 
goods and are not rich toward God . Will you not contemplate this scene? 
That which is highly esteemed among men is abhorrent in the sight of 
God . Christ asks, „What shall it profit a man, if he shall gain the whole 
world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his 
soul?” Mark 8:36, 37 . 

 Application to the Jewish Nation
When Christ gave the parable of the rich man and Lazarus, there were 

many in the Jewish nation in the pitiable condition of the rich man, using the 
Lord’s goods for selfish gratification, preparing themselves to hear the sen-
tence, „Thou art weighed in the balances, and art found wanting .” Dan . 5:27 . 
The rich man was favored with every temporal and spiritual blessing, but he 
refused to cooperate with God in the use of these blessings . Thus it was with 
the Jewish nation . The Lord had made the Jews the depositaries of sacred 
truth . He had appointed them stewards of His grace . He had given them every 
spiritual and temporal advantage, and He called upon them to impart these 
blessings . Special instruction had been given them in regard to their treat-
ment of their brethren who had fallen into decay, of the stranger within their 
gates, and of the poor among them . They were not to seek to gain everything 
for their own advantage, but were to remember those in need and share with 
them . And God promised to bless them in accordance with their deeds of love 
and mercy . But like the rich man, they put forth no helping hand to relieve 
the temporal or spiritual necessities of suffering humanity . Filled with pride, 
they regarded themselves as the chosen and favored people of God; yet they 
did not serve or worship God . They put their dependence in the fact that they 
were children of Abraham . „We be Abraham’s seed,” they said proudly . (John 
8:33 .) When the crisis came, it was revealed that they had divorced themsel-
ves from God, and had placed their trust in Abraham, as if he were God . 

Christ longed to let light shine into the darkened minds of the Jewish 
people . He said to them, „If ye were Abraham’s children, ye would do the 
works of Abraham . But now ye seek to kill Me, a man that hath told you 
the truth, which I have heard of God . This did not Abraham .” John 8:39, 40 . 
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o sărăcie lipsită de orice speranță . Haina dreptății lui Hristos, țesută în războiul 
ceresc, nu-l mai poate acoperi niciodată . El, cel care a purtat cândva hainele 
cele mai scumpe, inul cel mai fin, este adus acum la goliciune . Timpul său de 
probă s-a încheiat . El n-a adus nimic în lume și nu poate lua nimic din ea .

Hristos a ridicat cortina și a prezentat această imagine înaintea preoților 
și conducătorilor, a cărturarilor și fariseilor . Gândiți-vă la aceasta, voi, care 
sunteți bogați în bunurile acestei lumi dar nu sunteți bogați față de Dumne-
zeu . Nu vreți să meditați la această scenă? Ceea ce este înălțat între oameni 
este respingător în ochii lui Dumnezeu . Hristos întreabă: „Și ce folosește unui 
om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în 
schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8:36, 37) .

Pilda aplicată națiunii iudaice
Când Hristos a rostit parabola bogatului și a lui Lazăr, mulți din popo-

rul evreu se aflau în starea jalnică a omului bogat, bucurându-se de bunu-
rile date de Domnul pentru satisfacerea eului, pregătindu-se pentru a auzi 
sentința: „Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor .” (Daniel 5:27) . 
Omul bogat a fost favorizat cu toate binecuvântările lumești și spirituale, 
dar a refuzat să coopereze cu Dumnezeu în utilizarea acestor binecuvântări . 
La fel s-a întâmplat și cu poporul evreu . Domnul i-a făcut pe evrei depozi-
tarii adevărului Său sfânt . El i-a numit ispravnici ai harului Său . El le asigu-
rase toate avantajele spirituale și vremelnice, și i-a chemat să le dea aceste 
binecuvântări . Instrucțiuni speciale le fuseseră date cu privire la modul în 
care să-i trateze pe frații lor care decăzuseră, pe străinii din cetățile lor și pe 
cei săraci aflați printre ei . Ei nu trebuia să caute să câștige totul doar spre 
avantajul lor, ci trebuia să-și amintească de cei aflați în nevoie și să împartă 
cu ei . Și Dumnezeu a promis să-i binecuvânteze în conformitate cu faptele 
lor de iubire și milă . Dar, asemenea omului bogat, ei nu au întins nicio mână 
de ajutor pentru a ușura necesitățile vremelnice sau spirituale ale omenirii 
suferinde . Plini de mândrie, ei se considerau poporul ales și favorizat al lui 
Dumnezeu; cu toate acestea ei nu-I slujeau sau nu I se închinau lui Dumne-
zeu . Se bazau pe faptul că ei sunt fiii lui Avraam . „Noi suntem sămânța lui 
Avraam” (Ioan 8:33), spuneau ei plini de mândrie . Dar când a venit criza, 
le-a fost arătat faptul că ei se despărțiseră de Dumnezeu și își puseseră toată 
încrederea în Avraam, ca și când el ar fi fost Dumnezeu .

Domnul Hristos dorea să facă lumina să lumineze în întunericul minții 
poporului iudeu . El le-a spus: „Dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele 
lui Avraam . Dar acum căutați să Mă omorâți pe Mine, un om, care v-am 
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Christ recognized no virtue in lineage . He taught that spiritual con-
nection supersedes all natural connection . The Jews claimed to have descen-
ded from Abraham; but by failing to do the works of Abraham, they proved 
that they were not his true children . Only those who prove themselves to be 
spiritually in harmony with Abraham by obeying the voice of God, are 
reckoned as of true descent .

Although the beggar belonged to the class looked upon by men as 
inferior, Christ recognized him as one whom Abraham would take into 
the very closest friendship . 

The rich man though surrounded with all the luxuries of life was so 
ignorant that he put Abraham where God should have been . If he had 
appreciated his exalted privileges and had allowed God’s Spirit to mold 
his mind and heart, he would have had an altogether different position . So 
with the nation he represented . If they had responded to the divine call, 
their future would have been wholly different . They would have shown 
true spiritual discernment . They had means which God would have incre-
ased, making it sufficient to bless and enlighten the whole world . But they 
had so far separated from the Lord’s arrangement that their whole life was 
perverted . They failed to use their gifts as God’s stewards in accordance 
with truth and righteousness . Eternity was not brought into their recko-
ning, and the result of their unfaithfulness was ruin to the whole nation . 

Christ knew that at the destruction of Jerusalem the Jews would re-
member His warning . And it was so . When calamity came upon Jerusa-
lem, when starvation and suffering of every kind came upon the people, 
they remembered these words of Christ and understood the parable . They 
had brought their suffering upon themselves by their neglect to let their 
God-given light shine forth to the world . 

 In the Last Days
The closing scenes of this earth’s history are portrayed in the closing of 

the rich man’s history . The rich man claimed to be a son of Abraham, but he 
was separated from Abraham by an impassable gulf--a character wrongly 
developed . Abraham served God, following His word in faith and obedi-
ence . But the rich man was unmindful of God and of the needs of suffering 
humanity . The great gulf fixed between him and Abraham was the gulf of 
disobedience . There are many today who are following the same course . 
Though church members, they are unconverted . They may take part in the 
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spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu . Așa ceva, Avraam n-a 
făcut .” (Ioan 8:39-40) .

Hristos nu recunoștea niciun merit care să decurgă din descendență . 
El a învățat că legătura spirituală este superioară oricărei legături de neam . 
Evreii afirmau că erau descendenții lui Avraam; dar, nereușind să facă faptele 
lui Avraam, ei au dovedit că nu erau copiii lui adevărați . Numai cei care se 
dovedesc a fi din punct de vedere spiritual în armonie cu Avraam prin as-
cultarea de glasul lui Dumnezeu sunt socotiți ca adevărați urmași ai lui . Deși 
cerșetorul aparținea clasei privite de oameni ca fiind inferioară, Hristos l-a 
recunoscut ca pe unul cu care Avraam era foarte apropiat prin prietenie .

Omul bogat, deși înconjurat de tot luxul posibil în această viață, era atât 
de nesăbuit încât l-a pus pe Avraam în locul în care ar fi trebuit să fie Dum-
nezeu . Dacă ar fi apreciat privilegiile înalte pe care le-a primit și ar fi permis 
Duhului lui Dumnezeu să-i modeleze mintea și inima, el ar fi avut o cu totul 
altă atitudine . În aceeași situație se afla națiunea pe care o reprezenta . Dacă ar 
fi răspuns la chemarea divină, viitorul lor ar fi fost cu totul diferit . Ei ar fi ară-
tat un discernământ spiritual adevărat . Ei aveau mijloace pe care Dumnezeu 
le-ar fi sporit, făcându-le suficiente pentru a binecuvânta și lumina întreaga 
lume . Dar ei se depărtaseră atât de mult de planul Domnului încât toată viața 
lor a fost pervertită . Ei nu și-au folosit darurile primite ca administratori ai lui 
Dumnezeu după adevăr și dreptate . Veșnicia nu făcea parte din planurile lor, 
iar rezultatul necredincioșiei lor a fost ruina întregii națiuni .

Hristos știa că, la distrugerea Ierusalimului evreii urmau să-și aminteas-
că de avertizarea Sa . Așa s-a și întâmplat . Când nenorocirea a venit asupra 
Ierusalimului, când foametea și suferința de orice fel a venit asupra poporului, 
ei și-au adus aminte de aceste cuvinte ale lui Hristos și au înțeles parabola . Ei 
își aduseseră suferința asupra lor, neglijând să permită luminii date de Dum-
nezeu să strălucească în lume .

În zilele de pe urmă
Scenele finale ale istoriei acestui pământ sunt ilustrate la finalul istoriei 

bogatului din pildă . Omul bogat a pretins că este un fiu al lui Avraam, dar 
el era despărțit de Avraam printr-o prăpastie de netrecut – un caracter care 
s-a format strâmb . Avraam I-a slujit lui Dumnezeu, urmând Cuvântul Lui 
cu credință și ascultare . Dar omul bogat n-a ținut seama de Dumnezeu și de 
nevoile omenirii suferinde . Marea prăpastie existentă între el și Avraam a fost 
prăpastia neascultării . Există și astăzi mulți care urmează aceeași cale . Deși 
sunt membri ai bisericii, ei sunt neconvertiți . Poate că participă la programele 
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church service, they may chant the psalm, „As the hart panteth after the 
water brooks, so panteth my soul after Thee, O God” (Ps . 42:1); but they 
testify to a falsehood . They are no more righteous in God’s sight than is the 
veriest sinner . The soul that longs after the excitement of worldly pleasure, 
the mind that is full of love for display, cannot serve God . Like the rich man 
in the parable, such a one has no inclination to war against the lust of the 
flesh . He longs to indulge appetite . He chooses the atmosphere of sin . He is 
suddenly snatched away by death, and he goes down to the grave with the 
character formed during his lifetime in copartnership with Satanic agenci-
es . In the grave he has no power to choose anything, be it good or evil; for in 
the day when a man dies, his thoughts perish . (Ps . 146:4; Eccl . 9:5, 6 .) 

When the voice of God awakes the dead, he will come from the grave 
with the same appetites and passions, the same likes and dislikes, that he che-
rished when living . God works no miracle to re-create a man who would not be 
re-created when he was granted every opportunity and provided with every 
facility . During his lifetime he took no delight in God, nor found pleasure 
in His service . His character is not in harmony with God, and he could not 
be happy in the heavenly family . 

Today there is a class in our world who are self-righteous . They are 
not gluttons, they are not drunkards, they are not infidels; but they desire 
to live for themselves, not for God . He is not in their thoughts; therefore 
they are classed with unbelievers . Were it possible for them to enter the 
gates of the city of God, they could have no right to the tree of life, for 
when God’s commandments were laid before them with all their binding 
claims they said, No . They have not served God here; therefore they would 
not serve Him hereafter . They could not live in His presence, and they 
would feel that any place was preferable to heaven . 

To learn of Christ means to receive His grace, which is His character . 
But those who do not appreciate and utilize the precious opportunities and 
sacred influences granted them on earth, are not fitted to take part in the pure 
devotion of heaven . Their characters are not molded according to the divine 
similitude . By their own neglect they have formed a chasm which nothing can 
bridge . Between them and the righteous there is a great gulf fixed . 
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religioase ale bisericii, poate cânta psalmul: „Cum dorește un cerb izvoarele 
de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule” (Psalmii 42:1); dar 
ei mărturisesc o minciună . Ei nu sunt mai drepți înaintea lui Dumnezeu decât 
este cel mai învederat păcătos . Sufletul care tânjește după bucuria plăcerilor 
lumești, mintea care este plină doar de dorința de a-și etala bunurile deținute 
nu pot sluji lui Dumnezeu . Asemenea bogatului din pildă, un astfel de om nu 
are nicio înclinație de a lupta împotriva poftei firii pământești . El tânjește să-și 
satisfacă orice dorință în ce privește apetitul . El alege atmosfera păcatului . El 
este răpit pe neașteptate de moarte, și se duce în mormânt cu caracterul for-
mat în timpul vieții sale prin colaborarea cu uneltele satanice . În mormânt, el 
nu are nicio putere de alegere, fie că este vorba de bine sau de rău; căci, în ziua 
când omul moare, pier până și gândurile lui . (Psalmii 146:4; Eclesiastul 9:5, 6) . 

Când glasul lui Dumnezeu îi trezește pe cei morți, el va ieși din mormânt 
cu aceleași pofte și pasiuni, cu aceleași gusturi, pe care le-a nutrit atunci când 
trăia . Dumnezeu nu face nicio minune pentru a re-crea un om care nu a vrut 
să fie convertit atunci când i s-au dat toate ocaziile și ajutorul . În timpul vieții 
sale nu a găsit nicio plăcere în Dumnezeu și nici în slujirea Lui . Caracterul său 
nu este în armonie cu Dumnezeu și el nu va putea fi fericit în familia cerească .

Astăzi, există în lume o clasă de oameni care sunt plini de îndreptățire de 
sine . Ei nu sunt lacomi, ei nu sunt bețivi, ei nu sunt necredincioși; dar doresc 
să trăiască doar pentru ei și nu pentru Dumnezeu . El nu se află în gândurile 
lor; de aceea, aceștia sunt numărați între cei necredincioși . Dacă ar fi posibil 
ca ei să intre pe porțile cetății lui Dumnezeu, ei n-ar avea niciun drept la po-
mul vieții, pentru că atunci când poruncile lui Dumnezeu, cu toate cerințele 
lor obligatorii au fost așezate înaintea lor, ei au spus: Nu! Ei nu L-au slujit pe 
Dumnezeu aici; prin urmare, ei nu I-ar servi nici în ceruri . Ei nu ar putea trăi 
în prezența Lui și ar simți că orice alt loc ar fi de preferat cerului .

A învăța de la Hristos înseamnă a primi harul Lui, care este caracterul 
Său . Dar cei care nu apreciază și nu folosesc ocaziile prețioase și influențele 
sfinte acordate pe pământ, nu sunt potriviți pentru a lua parte la închinarea 
curată din cer . Caracterele lor nu sunt modelate după asemănarea divină . Prin 
propria lor neglijare ei au dat naștere unei prăpăstii peste care este imposibil 
să se ridice vreo punte . Între ei și cei drepți este o prăpastie mare .
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Saying and Doing
„A certain man had two sons; and he came to the first, and said, 

Son, go work today in my vineyard . He answered and said, I will not; but 
afterward he repented, and went . And he came to the second, and said 
likewise . And he answered and said, I go, sir; and went not . Whether of 
them twain did the will of his father? They say unto him, The first .” 

In the sermon on the mount Christ said, „Not every one that saith 
unto Me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that 
doeth the will of My Father which is in heaven .” Matt . 7:21 . The test of 
sincerity is not in words, but in deeds . Christ does not say to any man, 
What say ye more than others? but, „What do ye more than others?” Matt . 
5:47 . Full of meaning are His words, „If ye know these things, happy 
are ye if ye do them .” John 13:17 . Words are of no value unless they are 
accompanied with appropriate deeds . This is the lesson taught in the pa-
rable of the two sons . 

This parable was spoken at Christ’s last visit to Jerusalem before His 
death . He had driven out the buyers and sellers from the temple . His voice 
had spoken to their hearts with the power of God . Amazed and terrified, 
they had obeyed His command without excuse or resistance . 

When their terror was abated, the priests and elders, returning to 
the temple, had found Christ healing the sick and the dying . They had 
heard the voice of rejoicing and the song of praise . In the temple itself the 
children who had been restored to health were waving palm branches and 
singing hosannas to the Son of David . Baby voices were lisping the praises 
of the mighty Healer . Yet with the priests and elders all this did not suffice 
to overcome their prejudice and jealousy . 

The next day, as Christ was teaching in the temple, the chief priests 
and elders of the people came to Him and said, „By what authority doest 
Thou these things? and who gave Thee this authority?” 

The priests and elders had had unmistakable evidence of Christ’s 
power . In His cleansing of the temple they had seen Heaven’s authority fla-
shing from His face . They could not resist the power by which He spoke . 
Again in His wonderful deeds of healing He had answered their question . 
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A zice și a face *
„Un om avea doi fii și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: ‘Fiule, du-te astăzi 

de lucrează în via mea!’ ‘Nu vreau’, i-a răspuns el . În urmă, i-a părut rău și 
s-a dus . S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa . Și fiul acesta a răspuns: ‘Mă 
duc, Doamne!’ Și nu s-a dus . Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel 
dintâi, au răspuns ei .” (Matei 21:28-31) .

În predica de pe Munte, Domnul Hristos a spus: „Nu oriși-cine-Mi 
zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri .” (Matei 7:21) . Dovada sincerității nu stă în 
cuvinte, ci în fapte . Domnul Hristos nu spune nimănui: „Ce spui tu mai 
mult decât alții?” ci „Ce faci tu mai mult decât alții?” (Matei 5:47, n .tr . ver-
siunea din lb .engl .) . Cuvintele Sale sunt pline de însemnătate: „Dacă știți 
aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți .” (Ioan 13:17) . Cuvintele sunt lip-
site de orice valoare dacă nu sunt însoțite de fapte corespunzătoare . Aceasta 
este lecția dată prin parabola celor doi fii .

Această pildă a fost rostită cu prilejul ultimei vizite a lui Hristos la Ie-
rusalim înainte de moartea Sa . El alungase cumpărătorii și vânzătorii din 
templu . Vocea Sa vorbise inimilor lor cu puterea lui Dumnezeu . Uimiți și 
îngroziți, ei ascultaseră de porunca Lui fără scuză sau împotrivire .

Când groaza li s-a mai potolit, preoții și bătrânii, revenind la templu, 
L-au găsit pe Hristos vindecând pe cei bolnavi și pe cei aflați pe moarte . Ei 
au auzit glasuri pline de bucurie și cântece de laudă . Chiar în interiorul tem-
plului, copiii cărora le fusese redată sănătatea fluturau ramuri de palmier 
și cântau osanale Fiului lui David . Vocile pruncilor aduceau laude Marelui 
Vindecător . Cu toate acestea, această scenă nu a fost suficientă pentru a-i 
determina pe preoți și bătrâni să-și depășească prejudecățile și invidia .

A doua zi, pe când Hristos învăța în templu, preoții cei mai de seamă 
și bătrânii poporului au venit la El și I-au zis: „Cu ce putere faci Tu lucrurile 
acestea și cine Ți-a dat puterea aceasta?” (Matei 21:23) .

Preoții și bătrânii avuseseră dovada de netăgăduit a puterii lui Hristos . 
Cu ocazia curățirii templului, văzuseră autoritatea Cerului strălucind pe 
fața Lui . Ei nu s-au putut împotrivi puterii cu care a vorbit . Prin faptele Sale 

* Capitol bazat pe Matei 21:23-32
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He had given evidence of His authority which could not be controverted . 
But it was not evidence that was wanted . The priests and elders were an-
xious for Jesus to proclaim Himself the Messiah that they might misapply 
His words and stir up the people against Him . They wished to destroy His 
influence and to put Him to death . 

Jesus knew that if they could not recognize God in Him or see in His 
works the evidence of His divine character, they would not believe His 
own testimony that He was the Christ . In His answer He evades the issue 
they hope to bring about and turns the condemnation upon themselves . „I 
also will ask you one thing,” He said, „which if ye tell Me, I in like wise will 
tell you by what authority I do these things . The baptism of John, whence 
was it? from heaven, or of men?” 

The priests and rulers were perplexed . „They reasoned with themsel-
ves, saying, If we shall say, From heaven, He will say unto us, Why did ye not 
then believe him? But if we shall say, Of men, we fear the people; for all hold 
John as a prophet . And they answered Jesus, and said, We can not tell . And 
He said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things .”

„We can not tell .” This answer was a falsehood . But the priests saw the 
position they were in, and falsified in order to screen themselves . John the 
Baptist had come bearing witness of the One whose authority they were 
now questioning . He had pointed Him out, saying, „Behold the Lamb of 
God, which taketh away the sin of the world .” John 1:29 . He had bapti-
zed Him, and after the baptism, as Christ was praying, the heavens were 
opened, and the Spirit of God like a dove rested upon Him, while a voice 
from heaven was heard saying, „This is My beloved Son, in whom I am 
well pleased .” Matt . 3:17 . 

Remembering how John had repeated the prophecies concerning 
the Messiah, remembering the scene at the baptism of Jesus, the priests 
and rulers dared not say that John’s baptism was from heaven . If they 
acknowledged John to be a prophet, as they believed him to be, how could 
they deny his testimony that Jesus of Nazareth was the Son of God? And 
they could not say that John’s baptism was of men, because of the people, 
who believed John to be a prophet . So they said, „We can not tell .” 

Then Christ gave the parable of the father and the two sons . When 
the father went to the first son, saying, „Go work today in my vineyard,” 
the son promptly answered, „I will not .” He refused to obey, and gave hi-
mself up to wicked ways and associations . But afterward he repented, and 
obeyed the call . 
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minunate de vindecare El le-a răspuns din nou la întrebare . El dăduse do-
vada autorității Lui, care nu putea fi negată . Însă nu de dovezi aveau nevoie . 
Preoții și bătrânii erau nerăbdători ca Isus să Se declare Mesia așa încât, ei 
să poată interpreta greșit cuvintele Lui și să ridice poporul împotriva Sa . Ei 
doreau să-I distrugă influența și să-L dea la moarte .

Isus știa că, dacă ei nu L-au putut recunoaște pe Dumnezeu în El, sau dacă 
nu au putut vedea în lucrările Sale dovada caracterului Său divin, ei nu aveau 
să creadă propria Lui mărturie că El este Hristosul . În răspunsul dat, El evită să 
vorbească despre această chestiune și transformă conversația într-o condam-
nare rostită asupra lor . „Vă voi pune și Eu o întrebare,” a spus El, și „dacă îmi 
veți răspunde la ea, vă voi spune și Eu, cu ce putere fac aceste lucruri . Botezul 
lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni .” (Matei 21:24, 25) .

Preoții și conducătorii se simțeau foarte încurcați . „Ei vorbeau între 
ei și ziceau: ‘Dacă vom răspunde: din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați 
crezut? Și dacă vom răspunde: de la oameni, ne temem de norod, pentru 
că toți socotesc pe Ioan drept proroc’ . Atunci au răspuns lui Isus: ‘Nu știm!’ 
Și El la rândul Lui le-a zis: ‘Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste 
lucruri .’ ” (Matei 21:25-27) .

„Nu știm” . Acest răspuns era de fapt o minciună . Preoții însă, și-au dat 
seama de situația în care se aflau și au spus o minciună pentru a putea ieși 
din încurcătură . Ioan Botezătorul venise mărturisind despre Unul a cărui 
autoritate ei o puneau acum la îndoială . El arătase spre El, spunând: „Iată 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) . El Îl botezase 
și, după botez, în timp ce Domnul Hristos Se ruga, cerul s-a deschis și Du-
hul lui Dumnezeu, asemenea unui porumbel a venit asupra Sa, în timp ce 
un glas din ceruri s-a auzit spunând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care 
Îmi găsesc plăcerea .” (Matei 3:17) .

Amintindu-și cum Ioan repetase profețiile cu privire la Mesia, 
amintindu-și scena de la botezul lui Isus, preoții și conducătorii nu au în-
drăznit să spună că botezul lui Ioan era din cer . În cazul în care recunoșteau 
că Ioan era profet, așa cum credeau despre el că este, cum puteau nega măr-
turia dată de el că Isus din Nazaret era Fiul lui Dumnezeu? Și nu puteau 
spune că botezul lui Ioan era de la oameni, din cauza poporului, care credea 
că Ioan era profet . Deci au zis: „Nu știm .” 

Apoi, Hristos a spus parabola cu tatăl și cei doi fii . Când tatăl a mers 
la primul fiu, zicând: „Du-te astăzi de lucrează în via mea,” fiul a răspuns 
prompt : „Nu vreau .” El a refuzat să se supună și a pornit pe căi rele, în 
tovărășia unor nelegiuiți . Dar după aceea el s-a pocăit și a răspuns apelului .

274

275



 Christ’s Object Lessons 302

The father went to the second son with the same command, „Go work 
today in my vineyard .” This son made reply, „I go, sir,” but he went not . 

In this parable the father represents God, the vineyard the church . By the 
two sons are represented two classes of people . The son who refused to obey 
the command, saying, „I will not,” represented those who were living in open 
transgression, who made no profession of piety, who openly refused to come 
under the yoke of restraint and obedience which the law of God imposes . But 
many of these afterward repented and obeyed the call of God . When the gospel 
came to them in the message of John the Baptist, „Repent ye; for the kingdom 
of heaven is at hand,” they repented, and confessed their sins . (Matt . 3:2 .) 

In the son who said, „I go, sir,” and went not, the character of the Pha-
risees was revealed . Like this son, the Jewish leaders were impenitent and 
self-sufficient . The religious life of the Jewish nation had become a pretense . 
When the law was proclaimed on Mount Sinai by the voice of God, all the 
people pledged themselves to obey . They said, „I go, sir,” but they went not . 
When Christ came in person to set before them the principles of the law, 
they rejected Him . Christ had given the Jewish leaders of His day abundant 
evidence of His authority and divine power, but although they were con-
vinced, they would not accept the evidence . Christ had shown them that 
they continued to disbelieve because they had not the spirit which leads to 
obedience . He had declared to them, „Ye made the commandment of God 
of none effect by your tradition .  .  .  . In vain they do worship Me, teaching 
for doctrines the commandments of men .” Matt . 15:6, 9 .

In the company before Christ there were scribes and Pharisees, priests 
and rulers, and after giving the parable of the two sons, Christ addressed to 
His hearers the question, „Whether of them twain did the will of his father?” 
Forgetting themselves, the Pharisees answered, „The first .” This they said 
without realizing that they were pronouncing sentence against themselves . 
Then there fell from Christ’s lips the denunciation, „Verily I say unto you, 
That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you . 
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him 
not; but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had 
seen it, repented not afterward, that ye might believe him .” 

John the Baptist came preaching truth, and by his preaching sinners 
were convicted and converted . These would go into the kingdom of hea-
ven before the ones who in self-righteousness resisted the solemn war-
ning . The publicans and harlots were ignorant, but these learned men 
knew the way of truth . Yet they refused to walk in the path which leads 
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Tatăl a mers la al doilea fiu cu aceeași poruncă: „Du-te de lucrează 
astăzi în via mea .” Acest fiu a răspuns: „Mă duc, Doamne,” dar nu s-a dus .

În această parabolă, tatăl Îl reprezintă pe Dumnezeu, via reprezintă 
biserica . Prin cei doi fii sunt reprezentate două clase de oameni . Fiul care a 
refuzat să se supună poruncii, spunând: „Nu vreau,” îi reprezintă pe cei care 
trăiau în păcat deschis, care nu mărturiseau că sunt evlavioși, care au refuzat 
în mod deschis să vină sub jugul restricțiilor și al ascultării pe care legea lui 
Dumnezeu le impune . Dar mulți dintre aceștia s-au pocăit după aceea și au 
ascultat chemarea lui Dumnezeu . Când Evanghelia a venit la ei sub forma 
soliei lui Ioan Botezătorul: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproa-
pe,” ei s-au pocăit și și-au mărturisit păcatele . (Matei 3:2) .

Iar fiul care a spus: „Mă duc, Doamne” și nu a mers, se dezvăluia ca-
racterul fariseilor . Asemenea acestui fiu, conducătorii evrei erau nepocăiți 
și plini de sine . Viața religioasă a poporului evreu devenise o prefăcătorie . 
Când glasul lui Dumnezeu a proclamat legea pe muntele Sinai, tot poporul 
s-a angajat să asculte . Ei au spus: „Mă duc, Doamne,” dar nu au mers . Când 
Hristos a venit personal să le prezinte principiile legii, ei L-au respins . Hris-
tos dăduse conducătorilor evrei nenumărate dovezi ale autorității și puterii 
Sale divine, dar ei erau convinși și nu au vrut să accepte dovezile . Hristos 
le arătase că ei continuau să nu creadă deoarece nu aveau spiritul care duce 
la ascultare . El le-a spus: „Și ați desființat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în 
folosul datinii voastre . . . Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște 
porunci omenești .” (Matei 15:6, 9) .

În mulțimea din jurul lui Hristos, se aflau cărturari și farisei, preoți și 
mai mari ai norodului și, după ce a rostit parabola celor doi fii, Hristos a 
adresat ascultătorilor Săi întrebarea: „Care din amândoi a făcut voia tată-
lui său?” Uitând de starea lor, fariseii au răspuns: „Cel dintâi .” Ei au spus 
acest lucru fără să-și dea seama că, în acest fel, ei își dădeau singuri sentința . 
Atunci, de pe buzele Domnului Hristos s-a auzit condamnarea: „Adevărat 
vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în Împărăția lui 
Dumnezeu . Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu 
l-ați crezut . Dar vameșii și desfrânatele l-au crezut și, măcar că ați văzut lu-
crul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți .” (Matei 21:31, 32) .

Ioan Botezătorul a venit predicând adevărul și, în urma predicării sale, 
păcătoșii au fost convinși și convertiți . Aceștia urmau să intre în Împărăția 
cerurilor înaintea celor care, plini de îndreptățire de sine, s-au împotrivit 
avertizării solemne . Vameșii și curvele erau ignoranți, dar acești oameni 
învățați cunoșteau calea adevărului . Cu toate acestea, ei refuzau să meargă 
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to the Paradise of God . The truth that should have been to them a savor 
of life unto life became a savor of death unto death . Open sinners who 
loathed themselves had received baptism at the hands of John; but these 
teachers were hypocrites . Their own stubborn hearts were the obstacle to 
their receiving the truth . They resisted the conviction of the Spirit of God . 
They refused obedience to God’s commandments . 

Christ did not say to them, Ye cannot enter the kingdom of heaven; 
but He showed that the obstacle which prevented them from entering was 
of their own creating . The door was still open to these Jewish leaders; 
the invitation was still held out . Christ longed to see them convicted and 
converted .

The priests and elders of Israel spent their lives in religious ceremo-
nies, which they regarded as too sacred to be connected with secular busi-
ness . Therefore their lives were supposed to be wholly religious . But they 
performed their ceremonies to be seen by men that they might be thought 
by the world to be pious and devoted . While professing to obey they refu-
sed to render obedience to God . They were not doers of the truth which 
they professed to teach . 

Christ declared John the Baptist to be one of the greatest of the 
prophets, and He showed His hearers that they had had sufficient eviden-
ce that John was a messenger from God . The words of the preacher in the 
wilderness were with power . He bore his message unflinchingly, rebuking 
the sins of priests and rulers, and enjoining upon them the works of the 
kingdom of heaven . He pointed out to them their sinful disregard of their 
Father’s authority in refusing to do the work appointed them . He made no 
compromise with sin, and many were turned from their unrighteousness . 

Had the profession of the Jewish leaders been genuine, they would 
have received John’s testimony and accepted Jesus as the Messiah . But they 
did not show the fruits of repentance and righteousness . The very ones 
whom they despised were pressing into the kingdom of God before them . 

In the parable the son who said, „I go, sir,” represented himself as 
faithful and obedient; but time proved that his profession was not real . He 
had no true love for his father . So the Pharisees prided themselves on their 
holiness, but when tested, it was found wanting . When it was for their 
interest to do so, they made the requirements of the law very exacting; but 
when obedience was required from themselves, by cunning sophistries 
they reasoned away the force of God’s precepts . Of them Christ declared, 
„Do not ye after their works; for they say, and do not .” Matt . 23:3 . They 
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pe calea care ducea la Paradisul lui Dumnezeu . Adevărul care ar fi trebuit să 
fie pentru ei o miasmă de viață spre viață a devenit o mireasmă de moarte 
spre moarte . Cei care păcătuiseră pe față, dar care erau scârbiți de viața dusă, 
au primit botezul din mâinile lui Ioan; dar acești învățători ai legii erau niște 
ipocriți . Inimile lor încăpățânate erau, de fapt, obstacolul care-i împiedica 
să primească adevărul . Ei s-au împotrivit convingerii primite prin Duhului 
lui Dumnezeu . Ei au refuzat să asculte de poruncile lui Dumnezeu .

Hristos nu le-a spus: ,,Voi nu puteți intra în Împărăția cerurilor;” dar 
le-a arătat că obstacolul care-i împiedica să intre fusese ridicat chiar de ei . 
Ușa era încă deschisă pentru acești conducători evrei; invitația era încă va-
labilă . Hristos dorea din toată inima să-i vadă convinși și convertiți .

Preoții și bătrânii lui Israel își petreceau viața în ceremonii religioase, 
pe care le considerau ca fiind prea sfinte pentru ca să fie legate de ocupațiile 
zilnice . Prin urmare, se presupunea că viața lor era în întregime una reli-
gioasă . Dar ei săvârșeau ceremoniile lor ca să fie văzuți de oameni, ca ei să 
poată fi considerați de cei din jur pioși și devotați . În timp ce pretindeau că 
ascultă, ei refuzau să dea ascultare lui Dumnezeu . Ei nu erau împlinitori ai 
adevărului pe care îl mărturiseau că-l spun altora .

Domnul Hristos a declarat despre Ioan Botezătorul că era unul dintre 
cei mai mari profeți, iar El le-a arătat ascultătorilor Săi că avuseseră suficiente 
dovezi că Ioan era un sol al lui Dumnezeu . Cuvintele predicatorului din pus-
tie aveau putere . El și-a dus solia neabătut, mustrând păcatele preoților și ale 
conducătorilor, și poruncindu-le să facă fapte vrednice de Împărăția cerurilor . 
El le-a atras atenția asupra disprețului lor păcătos arătat față de autoritatea 
Tatălui lor prin refuzul de a face lucrarea care le fusese încredințată . El nu a 
făcut niciun compromis cu păcatul și mulți au fost întorși de la nelegiuirea lor .

Dacă mărturisirea liderilor evrei ar fi fost autentică, ei ar fi primit măr-
turia lui Ioan și L-ar fi acceptat pe Isus ca Mesia . Dar ei nu au dat pe față 
roadele pocăinței și neprihănirii . Chiar aceia pe care ei îi disprețuiau dădeau 
dovadă în Împărăția lui Dumnezeu înaintea lor .

În parabolă, fiul care a spus: „Mă duc, Doamne,” s-a prezentat ca fiind 
credincios și ascultător; dar timpul a dovedit că mărturisirea lui era falsă . El 
nu avea o dragoste adevărată pentru tatăl său . La fel, fariseii se mândreau cu 
sfințenia lor, dar atunci când a fost pusă la probă, ei au fost găsiți cu lipsă . 
Când era in interesul lor, prezentau cerințele legii ca fiind foarte exigente; dar 
atunci când se cerea ascultare de la ei înșiși, prin sofisme și argumentări viclene 
distrugeau forța preceptelor lui Dumnezeu . Despre ei, Hristos a declarat: „Să 
nu vă luați după faptele lor, căci ei zic și nu fac .” (Matei 23:3) . Ei nu aveau o 
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had no true love for God or man . God called them to be co-workers with 
Him in blessing the world; but while in profession they accepted the call, 
in action they refused obedience . They trusted to self, and prided them-
selves on their goodness; but they set the commands of God at defiance . 
They refused to do the work which God had appointed them, and because 
of their transgression the Lord was about to divorce Himself from the 
disobedient nation . 

Self-righteousness is not true righteousness, and those who cling to 
it will be left to take the consequences of holding a fatal deception . Many 
today claim to obey the commandments of God, but they have not the 
love of God in their hearts to flow forth to others . Christ calls them to 
unite with Him in His work for the saving of the world, but they content 
themselves with saying, „I go, sir .” They do not go . They do not co-operate 
with those who are doing God’s service . They are idlers . Like the unfaith-
ful son, they make false promises to God . In taking upon themselves the 
solemn covenant of the church they have pledged themselves to receive 
and obey the word of God, to give themselves to God’s service, but they 
do not do this . In profession they claim to be sons of God, but in life and 
character they deny the relationship . They do not surrender the will to 
God . They are living a lie . 

The promise of obedience they appear to fulfill when this involves no 
sacrifice; but when self-denial and self-sacrifice are required, when they 
see the cross to be lifted, they draw back . Thus the conviction of duty 
wears away, and known transgression of God’s commandments becomes 
habit . The ear may hear God’s word, but the spiritual perceptive powers 
have departed . The heart is hardened, the conscience seared . 

Do not think that because you do not manifest decided hostility to 
Christ you are doing Him service . We thus deceive our own souls . By wi-
thholding that which God has given us to use in His service, be it time or 
means or any other of His entrusted gifts, we work against Him . 

Satan uses the listless, sleepy indolence of professed Christians to 
strengthen his forces and win souls to his side . Many, who think that 
though they are doing no actual work for Christ, they are yet on His side, 
are enabling the enemy to pre-occupy ground and gain advantages . By 
their failure to be diligent workers for the Master, by leaving duties undo-
ne and words unspoken, they have allowed Satan to gain control of souls 
who might have been won for Christ . 
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dragoste adevărată pentru Dumnezeu sau om . Dumnezeu i-a chemat să fie 
conlucrători cu El în binecuvântarea lumii, dar în timp ce cu buzele mărturi-
seau a accepta chemarea, prin fapte refuzau să asculte . Se încredeau în sine și se 
mândreau cu bunătatea lor, dar în realitate ei sfidau poruncile lui Dumnezeu . 
Ei refuzau să facă lucrarea pe care le-o încredințase Dumnezeu, și din pricina 
nelegiuirii lor, Domnul era pe cale să Se despartă de națiunea neascultătoare .

Îndreptățirea de sine nu este adevărata îndreptățire, iar cei care se agață 
de ea vor fi lăsați să sufere consecințele susținerii unei înșelăciuni fatale . As-
tăzi sunt mulți care pretind a asculta de poruncile lui Dumnezeu, dar ei nu 
au dragostea lui Dumnezeu în inimile lor așa încât aceasta să fie transmisă 
mai departe și altora . Hristos îi cheamă să se unească cu El în lucrarea Sa 
pentru mântuirea lumii, dar ei se mulțumesc cu a spune: „Mă duc, Doam-
ne .” Dar nu merg . Ei nu cooperează cu acei care fac lucrarea lui Dumnezeu . 
Ei sunt leneși . Asemenea fiului necredincios, ei Îi fac promisiuni mincinoa-
se lui Dumnezeu . Acceptând prin legământ solemn preceptele bisericii, ei 
s-au angajat să primească și să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să se predea 
în serviciul lui Dumnezeu, dar ei nu fac acest lucru . Ei mărturisesc a fi copii 
ai lui Dumnezeu, dar prin viața și caracterul lor ei neagă această relație . Ei 
nu-și predau voința lui Dumnezeu . Ei trăiesc o minciună .

Ei par să-și îndeplinească promisiunea de a asculta atunci când acest 
lucru nu implică niciun sacrificiu; dar atunci când este nevoie de lepădare 
și sacrificiu de sine, atunci când văd crucea ridicată, se trag înapoi . În felul 
acesta, convingerea cu privire la datorie se estompează, și călcarea în mod 
conștient a poruncilor lui Dumnezeu devine un obicei . S-ar putea urechea 
să audă Cuvântul lui Dumnezeu, dar puterile de percepție spirituală nu mai 
există . Inima este împietrită și conștiința tocită .

Să nu credeți că, dacă nu dați pe față o ostilitate înverșunată împotriva 
lui Hristos, Îi aduceți vreun serviciu . Făcând astfel, nu facem altceva de-
cât să ne înșelăm sufletele . Prin reținerea mijloacelor dăruite de Dumnezeu 
pentru a le folosi în serviciul Său, fie că este vorba de timp sau bani sau orice 
alt dar primit de la El, noi lucrăm împotriva Lui .

Satan folosește lenevia indiferentă a pretinșilor creștini pentru a-și 
consolida forțele și a câștiga sufletele de partea sa . Mulți, care cred că, deși 
nu fac nicio lucrare efectivă pentru Hristos, se află încă de partea Lui, îi 
permit inamicului să câștige teren și să obțină avantaje . Prin aceea că nu 
sunt lucrători sârguincioși pentru Domnul, prin faptul că nu-și fac datoria 
și nu spun ceea ce ar trebui să spună, i-au permis Satanei să preia controlul 
sufletelor care ar fi putut fi câștigate pentru Hristos .
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We can never be saved in indolence and inactivity . There is no such 
thing as a truly converted person living a helpless, useless life . It is not 
possible for us to drift into heaven . No sluggard can enter there . If we do 
not strive to gain an entrance into the kingdom, if we do not seek earnest-
ly to learn what constitutes its laws, we are not fitted for a part in it . Those 
who refuse to co-operate with God on earth would not co-operate with 
Him in heaven . It would not be safe to take them to heaven . 

There is more hope for publicans and sinners than for those who 
know the word of God but refuse to obey it . He who sees himself a sinner 
with no cloak for his sin, who knows that he is corrupting soul, body, and 
spirit before God, becomes alarmed lest he be eternally separated from 
the kingdom of heaven . He realizes his diseased condition, and seeks hea-
ling from the great Physician who has said, „Him that cometh to Me, I will 
in no wise cast out .” John 6:37 . These souls the Lord can use as workers in 
His vineyard . 

The son who for a time refused obedience to his father’s command 
was not condemned by Christ; and neither was he commended . The class 
who act the part of the first son in refusing obedience deserve no credit 
for holding this position . Their frankness is not to be regarded as a vir-
tue . Sanctified by truth and holiness, it would make men bold witnesses 
for Christ; but used as it is by the sinner, it is insulting and defiant, and 
approaches to blasphemy . The fact that a man is not a hypocrite does not 
make him any the less really a sinner . When the appeals of the Holy Spi-
rit come to the heart, our only safety lies in responding to them without 
delay . When the call comes, „Go work today in My vineyard,” do not 
refuse the invitation . „Today if ye will hear His voice, harden not your 
hearts .” Heb . 4:7 . It is unsafe to delay obedience . You may never hear the 
invitation again . 

And let none flatter themselves that sins cherished for a time can ea-
sily be given up by and by . This is not so . Every sin cherished weakens the 
character and strengthens habit; and physical, mental, and moral depra-
vity is the result . You may repent of the wrong you have done, and set your 
feet in right paths; but the mold of your mind and your familiarity with 
evil will make it difficult for you to distinguish between right and wrong . 
Through the wrong habits formed, Satan will assail you again and again . 

In the command, „Go work today in My vineyard,” the test of since-
rity is brought to every soul . Will there be deeds as well as words? Will the 
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Noi nu vom putem fi mântuiți în nepăsare și inactivitate . Nu este po-
sibil ca o persoană cu adevărat convertită să ducă o viață lipsită de putere și 
inutilă . Nu este posibil să intrăm în cer duși de curent . Niciun om indiferent 
nu poate intra acolo . Dacă nu ne străduim să obținem intrare în Împărăția 
cerurilor, dacă nu căutăm cu seriozitate să-i cunoaștem sistemul de legi, nu 
vom fi potriviți pentru a face parte din ea . Cei care refuză să coopereze cu 
Dumnezeu pe pământ, nu vor coopera cu El nici în ceruri . Ar fi un pericol 
ca ei să fie luați la cer .

Există mai multă speranță pentru vameși și păcătoși decât pentru cei 
care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dar refuză să-l împlinească . Cel care 
se vede păcătos, lipsit de mantaua care să-i acopere păcatul, care știe că, 
în fața lui Dumnezeu, el este stricat la suflet, trup și spirit, se alarmează ca 
nu cumva să fie veșnic despărțit de Împărăția cerurilor . El își dă seama de 
starea lui bolnavă și caută vindecare la Marele Medic care a spus: „Pe cel ce 
vine la Mine, nu-l voi izgoni afară .” (Ioan 6:37) . Acestea sunt sufletele pe 
care Domnul le poate folosi ca lucrători în via Sa .

Fiul care pentru un timp a refuzat să asculte de porunca tatălui său nu 
a fost condamnat de Hristos, dar nici nu a fost apreciat . Acele persoane care 
se comportă ca primul fiu refuzând să asculte, nu merită nicio cinste pen-
tru adoptarea acestei poziții . Franchețea lor nu trebuie privită ca o virtute . 
Dacă ar fi sfințită prin adevăr și neprihănire, aceasta i-ar face pe oameni să 
mărturisească plini de curaj pentru Hristos; dar așa cum este folosită de 
către păcătoși, ea este insultătoare și sfidătoare, apropiindu-se de blasfemie . 
Faptul că cineva nu este ipocrit, nu-l face să fie mai puțin păcătos . Când 
apelurile Duhului Sfânt ajung la inimă, singura noastră siguranță constă 
în a răspunde acestora fără întârziere . Când vine chemarea: „Du-te astăzi, 
de lucrează în via mea,” nu refuzați invitația . „Astăzi dacă auziți glasul, nu 
vă împietriți inimile .” (Evrei 4:7) . Este primejdios a amâna hotărârea de a 
asculta . S-ar putea ca niciodată să nu mai auziți .

Mai mult, nimeni n-ar trebui să se liniștească la gândul că păcatele cul-
tivate un timp vor putea fi părăsite repede . Acest lucru nu este așa . Fiecare 
păcat nutrit slăbește caracterul și întărește obiceiul; iar rezultatul este depra-
vare fizică, mintală și morală . Poate că o să vă pocăiți de greșelile făcute și o 
să pășiți pe căi drepte; dar tiparele voastre mentale și familiaritatea cu răul 
va face să discerneți cu greu între bine și rău . Prin obiceiurile greșit formate, 
Satan vă va asalta mereu și mereu .

În porunca: „Du-te astăzi de lucrează în via mea” fiecare suflet este 
supus la proba sincerității . Vor fi oare faptele asemenea cuvintelor? Va folosi 
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one called put to use all the knowledge he has, working faithfully, disinte-
restedly, for the Owner of the vineyard? 

The apostle Peter instructs us as to the plan on which we must 
work . „Grace and peace be multiplied unto you,” he says, „through the 
knowledge of God, and of Jesus our Lord, according as His divine power 
hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through 
the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue: whereby are 
given unto us exceeding great and precious promises; that by these ye mi-
ght be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that 
is in the world through lust . 

„And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and 
to virtue knowledge; and to knowledge temperance; and to temperance 
patience; and to patience godliness; and to godliness brotherly kindness; 
and to brotherly kindness charity .” 2 Peter 1:2-7 . 

If you cultivate faithfully the vineyard of your soul, God is making 
you a laborer together with Himself . And you will have a work to do not 
only for yourself, but for others . In representing the church as the vi-
neyard, Christ does not teach that we are to restrict our sympathies and 
labors to our own numbers . The Lord’s vineyard is to be enlarged . In all 
parts of the earth He desires it to be extended . As we receive the instruc-
tion and grace of God, we should impart to others a knowledge of how to 
care for the precious plants . Thus we may extend the vineyard of the Lord . 
God is watching for evidence of our faith, love, and patience . He looks to 
see if we are using every spiritual advantage to become skillful workers in 
His vineyard on earth, that we may enter the Paradise of God, that Eden 
home from which Adam and Eve were excluded by transgression . 

God stands toward His people in the relation of a father, and He has a 
father’s claim to our faithful service . Consider the life of Christ . Standing 
at the head of humanity, serving His Father, He is an example of what 
every son should and may be . The obedience that Christ rendered God 
requires from human beings today . He served His Father with love, in 
willingness and freedom . „I delight to do Thy will, O My God,” He decla-
red; „yea, Thy law is within My heart .” Ps . 40:8 . Christ counted no sacrifice 
too great, no toil too hard, in order to accomplish the work which He 
came to do . At the age of twelve He said, „Wist ye not that I must be about 
My Father’s business?” Luke 2:49 . He had heard the call, and had taken up 
the work . „My meat,” He said, „is to do the will of Him that sent Me, and 
to finish His work .” John 4:34 . 
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oare cel chemat toată cunoștința pe care o are, lucrând cu credincioșie și în 
mod dezinteresat pentru stăpânul viei?

Apostolul Petru ne sfătuiește cu privire la modul în care trebuie să 
lucrăm . El spune: „Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui 
Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere 
ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a 
chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui ne-
spus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, 
după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte . 

De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră 
fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, 
cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubi-
rea de oameni .” (2 Petru 1:2-7) . 

Dacă veți cultiva cu credincioșie via sufletului, Dumnezeu vă va face 
împreună lucrători cu El . Și veți avea o lucrare de făcut, nu numai pentru 
voi înșivă, ci și pentru alții . Reprezentând biserica printr-o vie, Hristos nu ne 
învață că trebuie să ne limităm simpatiile și lucrările noastre doar la membrii 
noștri . Via Domnului trebuie să fie lărgită . El dorește ca aceasta să fie extinsă 
în toate părțile pământului . Pe măsură ce primim instruirea și harul lui Dum-
nezeu, noi trebuie să împărtășim și altora o cunoaștere a modului în care să 
avem grijă de plantele prețioase . În felul acesta, am putea extinde via Dom-
nului . Dumnezeu caută dovezi ale credinței, dragostei și răbdării noastre . El 
privește să vadă dacă folosim fiecare capacitate spirituală pentru a deveni lu-
crători iscusiți în via Sa de pe pământ, ca să putem intra în Paradisul lui Dum-
nezeu, Edenul din care Adam și Eva au fost alungați datorită păcatului lor .

Dumnezeu se raportează la poporul Său ca un tată; și El are dreptul 
unui tată de a cere de la noi un serviciu credincios . Meditați la viața lui 
Hristos . Stând în fruntea omenirii, slujind pe Tatăl Său, El este un exemplu 
cu privire la ceea ce ar trebui și ar putea să fie orice fiu . Ascultarea pe care 
Hristos a dovedit-o față de Dumnezeu este cea pe care o cere El de la ființele 
umane de astăzi . El a slujit Tatălui Său cu dragoste, de bună voie și în liber-
tate . „Vreau să fac voia Ta Dumnezeule,” declara El, „și Legea Ta este în fun-
dul inimii Mele .” (Psalmii 40:8) . Niciun sacrificiu n-a fost considerat prea 
greu, nicio trudă prea istovitoare pentru Domnul Hristos pentru a împlini 
lucrarea pe care El a venit s-o facă . La vârsta de doisprezece ani, El spunea: 
„Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?” (Luca 2:49) . El a auzit 
chemarea și a început să lucreze . „Mâncarea Mea,” spunea El, „este să fac 
voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Sa .” (Ioan 4:34) .
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Thus we are to serve God . He only serves who acts up to the highest 
standard of obedience . All who would be sons and daughters of God must 
prove themselves co-workers with God and Christ and the heavenly angels . 
This is the test for every soul . Of those who faithfully serve Him the Lord 
says, „They shall be Mine,  .  .  . in that day when I make up My jewels; and I 
will spare them, as a man spareth his own son that serveth him .” Mal . 3:17 . 

God’s great object in the working out of His providences is to try 
men, to give them opportunity to develop character . Thus He proves 
whether they are obedient or disobedient to His commands . Good works 
do not purchase the love of God, but they reveal that we possess that love . 
If we surrender the will to God, we shall not work in order to earn God’s 
love . His love as a free gift will be received into the soul, and from love to 
Him we shall delight to obey His commandments . 

There are only two classes in the world today, and only two classes 
will be recognized in the judgment--those who violate God’s law and tho-
se who obey it . Christ gives the test by which to prove our loyalty or dis-
loyalty . „If ye love Me,” He says, „keep My commandments .  .  .  . He that 
hath My commandments, and keepeth them, he it is that loveth Me . And 
he that loveth Me shall be loved of My Father, and I will love him, and 
will manifest Myself to him .  .  .  . He that loveth Me not keepeth not My 
sayings; and the word which ye hear is not Mine, but the Father’s which 
sent Me .” „If ye keep My commandments, ye shall abide in My love; even 
as I have kept My Father’s commandments, and abide in His love .” John 
14:15-24; 15:10 . 
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Acesta este modul în care trebuie să-I slujim lui Dumnezeu . Numai 
acela slujește Domnului care dă pe față cea mai desăvârșită ascultare . Toți 
cei ce vor să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să se dovedească a fi 
conlucrători cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos și cu îngerii cerești . Aceas-
ta este proba ce stă în fața tuturor . Despre cei ce-I slujesc cu credincioșie, 
Domnul spune: „Ei vor fi ai Mei . . . Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua 
pe care o pregătesc Eu . Voi avea grijă de ei, cum are milă un om de fiul său, 
care-i slujește .” (Maleahi 3:17) . 

Marele obiectiv al lui Dumnezeu în lucrarea providenței Sale este ace-
la de a-i pune la încercare pe oameni, pentru a le da posibilitatea de a-și 
dezvolta caracterul . Astfel, El îi pune la încercare să vadă dacă sunt sau nu 
ascultători de poruncile Sale . Faptele bune nu cumpără dragostea lui Dum-
nezeu, dar ele dovedesc că avem acea iubire . Dacă ne predăm voința lui 
Dumnezeu, nu vom lucra cu scopul de a câștiga dragostea lui Dumnezeu . 
Dragostea Lui va fi primită ca un dar în suflet, și din dragoste pentru El, ne 
vom bucura să ascultăm de poruncile Sale .

Există doar două clase în lumea de astăzi – și doar două clase vor fi 
recunoscute la judecată – cei care încalcă legea lui Dumnezeu și cei care 
ascultă de ea . Hristos arată care este etalonul prin care se dovedește loiali-
tatea sau lipsa noastră de loialitate: „Dacă Mă iubiți,” spunea El, „veți păzi 
poruncile Mele . . . Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește, și 
cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu, Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui . . . 
Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele . Și Cuvântul pe care-l auziți 
nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis .” „Dacă păziți poruncile Mele, 
veți rămânea în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui 
Meu și rămân în dragostea Lui .” (Ioan 14:15-24; 15:10) .
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The Lord’s Vineyard 
The Jewish Nation 

The parable of the two sons was followed by the parable of the vi-
neyard . In the one, Christ had set before the Jewish teachers the impor-
tance of obedience . In the other, He pointed to the rich blessings bestowed 
upon Israel, and in these showed God’s claim to their obedience . He set 
before them the glory of God’s purpose, which through obedience they 
might have fulfilled . Withdrawing the veil from the future, He showed 
how, by failure to fulfill His purpose, the whole nation was forfeiting His 
blessing, and bringing ruin upon itself . 

„There was a certain householder,” Christ said, „which planted a vi-
neyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built 
a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country .” 

A description of this vineyard is given by the prophet Isaiah: „Now 
will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching His vineyard . 
My wellbeloved hath a vineyard in a very fruitful hill; and He fenced it, 
and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, 
and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein; and 
He looked that it should bring forth grapes .” Isa . 5:1, 2 . 

The husbandman chooses a piece of land from the wilderness; he 
fences, clears, and tills it, and plants it with choice vines, expecting a rich 
harvest . This plot of ground, in its superiority to the uncultivated waste, 
he expects to do him honor by showing the results of his care and toil in its 
cultivation . So God had chosen a people from the world to be trained and 
educated by Christ . The prophet says, „The vineyard of the Lord of hosts 
is the house of Israel, and the men of Judah His pleasant plant .” Isa . 5:7 . 
Upon this people God had bestowed great privileges, blessing them richly 
from His abundant goodness . He looked for them to honor Him by yiel-
ding fruit . They were to reveal the principles of His kingdom . In the midst 
of a fallen, wicked world they were to represent the character of God . 

As the Lord’s vineyard they were to produce fruit altogether diffe-
rent from that of the heathen nations . These idolatrous peoples had given 
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Via Domnului* 
Națiunea iudaică

Pilda celor doi fii a fost urmată de pilda viței de vie . În prima, Hristos 
așezase înaintea învățătorilor evrei importanța ascultării . În cea de a doua, 
El a îndreptat atenția spre binecuvântările bogate revărsate asupra lui Israel, 
și a arătat că aceasta era motivul pentru care Dumnezeu pretindea asculta-
rea lor . El le-a prezentat slava scopului lui Dumnezeu și care, prin ascultare, 
l-ar fi putut împlini . Dând la o parte vălul care ascunde viitorul, El a arătat 
cum, prin neîmplinirea planului Său, întreaga națiune pierdea binecuvânta-
rea Sa, aducându-și ruina .

„Era un om, un gospodar,” a spus Domnul Hristos, „care a sădit o vie . 
A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn . Apoi a 
dat-o unor vieri și a plecat în altă țară .” (Matei 21:33) .

Profetul Isaia ne dă și el o descriere a acestei vii: „Voi cânta Preaiubitu-
lui meu despre via Lui . Preaiubitul meu avea o vie, pe o câmpie foarte mă-
noasă . I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai 
alese . A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădej-
dea că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici .” (Isaia 5:1, 2) . 

Gospodarul a ales o bucată de pământ din pustie; a împrejmuit-o cu 
un gard, a curățit-o și a plantat în ea viță de vie nobilă, așteptându-se la 
o recoltă bogată . El se aștepta ca această bucată de teren, mult superioară 
întinderilor de pământ rămase necultivate, să-L onoreze arătând rezultatele 
îngrijirii și trudei investite în cultivarea sa . La fel, Dumnezeu a ales un po-
por din lume pentru a fi instruit și educat de Hristos . Profetul spune: „Via 
Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care 
o iubea .” (Isaia 5:7) . Acestui popor Dumnezeu i-a acordat privilegii mari, 
binecuvântându-l nespus de mult prin bunătatea Sa . El se aștepta ca ei să-L 
onoreze prin aducerea de roade . Ei urmau să descopere altora principiile 
Împărăției Sale . În mijlocul lumii rele și decăzute ei trebuia să reprezinte 
caracterul lui Dumnezeu .

Ca vie a Domnului, ei trebuia să producă roade cu totul diferite de cele 
ale popoarelor păgâne . Aceste popoare idolatre se dedaseră cu totul înfăp-

* Capitol bazat pe Matei 21:33-44
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themselves up to work wickedness . Violence and crime, greed, oppression, 
and the most corrupt practices, were indulged without restraint . Iniquity, 
degradation, and misery were the fruits of the corrupt tree . In marked 
contrast was to be the fruit borne on the vine of God’s planting . 

It was the privilege of the Jewish nation to represent the character of 
God as it had been revealed to Moses . In answer to the prayer of Moses, 
„Show me Thy glory,” the Lord promised, „I will make all My goodness pass 
before thee .” Ex . 33:18, 19 . „And the Lord passed by before him, and pro-
claimed, The Lord, the Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and 
abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving 
iniquity and transgression and sin .” Ex . 34:6, 7 . This was the fruit that God 
desired from His people . In the purity of their characters, in the holiness of 
their lives, in their mercy and loving-kindness and compassion, they were 
to show that „the law of the Lord is perfect, converting the soul .” Ps . 19:7 . 

Through the Jewish nation it was God’s purpose to impart rich bles-
sings to all peoples . Through Israel the way was to be prepared for the 
diffusion of His light to the whole world . The nations of the world, throu-
gh following corrupt practices, had lost the knowledge of God . Yet in His 
mercy God did not blot them out of existence . He purposed to give them 
opportunity for becoming acquainted with Him through His church . He 
designed that the principles revealed through His people should be the 
means of restoring the moral image of God in man . 

It was for the accomplishment of this purpose that God called Abra-
ham out from his idolatrous kindred and bade him dwell in the land of 
Canaan . „I will make of thee a great nation,” He said, „and I will bless thee, 
and make thy name great; and thou shalt be a blessing .” Gen . 12:2 . 

The descendants of Abraham, Jacob and his posterity, were brought 
down to Egypt that in the midst of that great and wicked nation they might 
reveal the principles of God’s kingdom . The integrity of Joseph and his won-
derful work in preserving the lives of the whole Egyptian people were a repre-
sentation of the life of Christ . Moses and many others were witnesses for God . 

In bringing forth Israel from Egypt, the Lord again manifested His 
power and His mercy . His wonderful works in their deliverance from bon-
dage and His dealings with them in their travels through the wilderness 
were not for their benefit alone . These were to be as an object lesson to the 
surrounding nations . The Lord revealed Himself as a God above all human 
authority and greatness . The signs and wonders He wrought in behalf of His 
people showed His power over nature and over the greatest of those who 
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tuirii nelegiuirii . Violență și crimă, lăcomie, asuprire și practicile cele mai 
corupte erau îngăduite fără reținere . Nelegiuirea, degradarea și nefericirea 
erau roadele pomului rău . În contrast marcant trebuia să fie roadele aduse 
de vița de vie plantată de Dumnezeu .

Națiunea iudaică a avut privilegiul de a reprezenta caracterul lui Dum-
nezeu, așa cum îi fusese revelat lui Moise . Ca răspuns la rugăciunea lui Mo-
ise: „Arată-mi slava Ta,” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea 
ta toată frumusețea Mea .” (Exodul 33:18, l9) . „Și Domnul a trecut pe dina-
intea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndu-
rare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține 
dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegile, răzvrătirea 
și păcatul .” (Exodul 34:6, 7) . Acesta este rodul pe care Dumnezeu dorea ca 
poporul Său să-l aducă . Prin curățirea caracterului lor și prin sfințenia vieții 
lor, prin mila, bunătatea și împreuna lor simțire, ei trebuia să arate că „Legea 
lui Dumnezeu este desăvârșită și înviorează sufletul .” (Psalmii 19:7) . 

Prin națiunea iudaică Dumnezeu a intenționat să ofere tuturor po-
poarelor binecuvântări bogate . Prin Israel trebuia pregătită calea pentru 
răspândirea luminii Sale în întreaga lume . Națiunile lumii, prin dedarea la 
practici corupte, pierduseră cunoștința de Dumnezeu . Cu toate acestea, în 
mila Sa, Dumnezeu nu le-a șters de pe fața pământului . El a intenționat 
să le ofere ocazia de a-L cunoaște prin Biserica Sa . El a dorit ca principiile 
descoperite prin poporul Său să fie mijlocul de a restabili chipul moral al lui 
Dumnezeu în om .

Chiar pentru atingerea acestui scop, l-a chemat Dumnezeu pe Avraam 
să iasă din mijlocul familiei sale idolatre și i-a spus să locuiască în țara Ca-
naanului . „Voi face din tine un neam mare,” a spus El, „și te voi binecuvânta, 
îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare .” (Geneza 12:2) . 

Urmașii lui Avraam, Iacov și fiii lui, au fost duși în Egipt ca, în mijlo-
cul unui neam mare și nelegiuit, să poată dezvălui principiile Împărăției lui 
Dumnezeu . Integritatea lui Iosif și lucrarea sa minunată în păstrarea vieților 
întregului popor egiptean a fost o reprezentare a vieții lui Hristos . Moise și 
mulți alții au fost martori pentru Dumnezeu .

Prin scoaterea lui Israel din Egipt, Domnul Și-a manifestat din nou 
puterea și mila . Lucrările Sale minunate săvârșite pentru eliberarea lor din 
robie și modul în care i-a condus în timpul călătoriilor lor prin pustie nu au 
fost doar spre folosul lor . Acestea urmau să fie o lecție pentru popoarele din 
jur . Domnul S-a descoperit ca un Dumnezeu mai presus de orice autoritate 
și măreție omenească . Semnele și minunile făcute de El în favoarea poporu-
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worshiped nature . God went through the proud land of Egypt as He will go 
through the earth in the last days . With fire and tempest, earthquake and 
death, the great I AM redeemed His people . He took them out of the land of 
bondage . He led them through the „great and terrible wilderness, wherein 
were fiery serpents, and scorpions, and drought .” Deut . 8:15 . He brought 
them forth water out of „the rock of flint,” and fed them with „the corn of 
heaven .” Ps . 78:24 . „For,” said Moses, „the Lord’s portion is His people; Ja-
cob is the lot of His inheritance . He found him in a desert land, and in the 
waste howling wilderness; He led him about, He instructed him, He kept 
him as the apple of His eye . As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over 
her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her 
wings: so the Lord alone did lead him, and there was no strange god with 
him .” Deut . 32:9-12 . Thus He brought them unto Himself, that they might 
dwell as under the shadow of the Most High . 

Christ was the leader of the children of Israel in their wilderness 
wanderings . Enshrouded in the pillar of cloud by day and the pillar of fire 
by night, He led and guided them . He preserved them from the perils of 
the wilderness, He brought them into the land of promise, and in the sight 
of all the nations that acknowledged not God He established Israel as His 
own chosen possession, the Lord’s vineyard . 

To this people were committed the oracles of God . They were hedged 
about by the precepts of His law, the everlasting principles of truth, justice, 
and purity . Obedience to these principles was to be their protection, for it 
would save them from destroying themselves by sinful practices . And as the 
tower in the vineyard, God placed in the midst of the land His holy temple . 

Christ was their instructor . As He had been with them in the wilder-
ness, so He was still to be their teacher and guide . In the tabernacle and 
the temple His glory dwelt in the holy shekinah above the mercy seat . In 
their behalf He constantly manifested the riches of His love and patience . 

God desired to make of His people Israel a praise and a glory . Every 
spiritual advantage was given them . God withheld from them nothing fa-
vorable to the formation of character that would make them representa-
tives of Himself . 

Their obedience to the law of God would make them marvels of pros-
perity before the nations of the world . He who could give them wisdom 
and skill in all cunning work would continue to be their teacher, and wo-
uld ennoble and elevate them through obedience to His laws . If obedient, 
they would be preserved from the diseases that afflicted other nations, and 

288



Parabolele Domnului Hristos 319

lui Său I-au arătat puterea avută asupra naturii și mai marilor lumii care se 
închinau naturii . Dumnezeu a trecut prin mândra țară a Egiptului așa cum 
va trece pe pământ în zilele din urmă . Cu foc și furtună, cutremur și moarte, 
marele EU SUNT a răscumpărat pe poporul Său . El i-a scos din țara robiei . 
El i-a condus prin „acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați 
și scorpioni .” (Deuteronomul 8:15) . El a scos pentru ei apă din stâncă și 
i-a hrănit cu „grâu din cer .” (Psalmii 78:24) . Căci, spunea Moise, „partea 
Domnului este poporul Lui . Iacov este partea Lui de moștenire . El i-a găsit 
într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare, l-a în-
conjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui . Ca vulturul care își 
scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia, și-i poartă pe 
penele lui . Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, și nu era niciun 
dumnezeu străin cu El .” (Deuteronomul 32:9-12) . Astfel, El i-a adus la Sine, 
ca ei să poată locui la umbra Celui Preaînalt .

Hristos a fost Cel care I-a condus pe copiii lui Israel în pribegia lor prin 
pustie . Învăluit în stâlpul de nor ziua și stâlpul de foc noaptea, El i-a condus 
și îndrumat . El i-a ferit de pericolele existente în pustie, i-a adus în țara 
făgăduinței și, în fața tuturor neamurilor care nu-L recunoșteau pe Dumne-
zeu, El l-a așezat pe Israel ca pe comoara Sa cea mai de preț, via Domnului .

Acestui popor i-a fost încredințat cuvântul lui Dumnezeu . Ei au fost 
ocrotiți de preceptele Legii Sale, de principiile veșnice ale adevărului, 
dreptății și curăției . Ascultarea de aceste principii trebuie să fie protecția lor, 
pentru că ea urma să-i salveze de la autodistrugere prin practici păcătoase . 
Iar ca turn în vie, Dumnezeu a așezat în mijlocul țării templul Său sfânt .

Hristos a fost învățătorul lor . El continua să fie învățătorul și îndrumă-
torul lor așa cum fusese și în pustie . În cortul întâlnirii și în templu slava 
Sa sălășluia în șechina, deasupra capacului ispășirii . Spre binele lor, El și-a 
revărsat în mod constant bogățiile dragostei și răbdării Lui .

Dumnezeu a dorit să facă din poporul Său Israel, un motiv de lau-
dă și glorie . Orice avantaj spiritual posibil le-a fost dat . Dumnezeu nu a 
reținut de la ei nimic ce putea favoriza formarea caracterului care să-i facă 
reprezentanții Lui .

Ascultarea de legea lui Dumnezeu ar fi făcut din ei minuni ale 
prosperității în văzul națiunilor lumii . El, care le putea da înțelepciune 
și pricepere în toate lucrările, ar fi continuat să fie învățătorul lor, și i-ar 
fi înnobilat și ridicat prin ascultare de legile Sale . Dacă ar fi fost ascultă-
tori, ar fi fost feriți de bolile care le afectau pe celelalte națiuni și ar fi fost 
binecuvântați cu vigoare intelectuală . Slava lui Dumnezeu, maiestatea și pu-

288



 Christ’s Object Lessons 320

would be blessed with vigor of intellect . The glory of God, His majesty 
and power, were to be revealed in all their prosperity . They were to be a 
kingdom of priests and princes . God furnished them with every facility 
for becoming the greatest nation on the earth . 

In the most definite manner Christ through Moses had set before them 
God’s purpose, and had made plain the terms of their prosperity . „Thou art an 
holy people unto the Lord thy God,” He said; „the Lord thy God hath chosen 
thee to be a special people unto Himself, above all people that are upon the face 
of the earth .  .  .  . Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful 
God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep 
His commandments to a thousand generations .  .  .  . Thou shalt therefore keep 
the commandments, and the statutes, and the judgments, which I command 
thee this day, to do them . Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these 
judgments, and keep, and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee 
the covenant and the mercy which He sware unto thy fathers; and He will love 
thee, and bless thee, and multiply thee: He will also bless the fruit of thy womb, 
and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase 
of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which He sware unto thy 
fathers to give thee . Thou shalt be blessed above all people .  .  .  . And the Lord 
will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of 
Egypt, which thou knowest, upon thee .” Deut . 7:6, 9, 11-15 . 

If they would keep His commandments, God promised to give them 
the finest of the wheat, and bring them honey out of the rock . With long 
life would He satisfy them, and show them His salvation . 

Through disobedience to God, Adam and Eve had lost Eden, and 
because of sin the whole earth was cursed . But if God’s people followed 
His instruction, their land would be restored to fertility and beauty . God 
Himself gave them directions in regard to the culture of the soil, and they 
were to co-operate with Him in its restoration . Thus the whole land, un-
der God’s control, would become an object lesson of spiritual truth . As in 
obedience to His natural laws the earth should produce its treasures, so 
in obedience to His moral law the hearts of the people were to reflect the 
attributes of His character . Even the heathen would recognize the superi-
ority of those who served and worshiped the living God . 

„Behold,” said Moses, „I have taught you statutes and judgments, 
even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the 
land whither ye go to possess it . Keep therefore and do them; for this is 
your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which 
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terea Lui, urmau să fie dezvăluite prin prosperitatea lor . Ei urmau să fie o 
împărăție de preoți și prinți . Dumnezeu le-a dat tot ceea ce fusese necesar 
pentru a deveni cea mai măreață națiune de pe pământ .

În modul cel mai categoric, Hristos prin Moise le prezentase scopul 
lui Dumnezeu, precum și condițiile prosperității lor . „Căci tu ești un popor 
sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău,” spunea El; „Domnul Dumnezeul 
tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pă-
mântului . . . Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu . 
El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul până la al miilea neam 
de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui . . . De aceea păzește 
poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le . Dacă veți 
asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul, Dumnezeul tău, 
va ține față de tine jurământul și îndurarea cu care S-a jurat părințiilor tăi . 
El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți; va binecuvânta rodul tău și 
rodul pământului tău, grâul tău, mustul și undelemnul tău, rodul cirezilor 
tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi 
că ți-o va da . Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele . . . Domnul 
va depărta de tine orice boală; nu-ti va trimite niciuna din acele molime rele 
din Egipt pe care le cunoști .” (Deuteronomul 7:6, 9, 11-15) . 

Dacă vor păzi poruncile Sale, Dumnezeu a promis că le va da cele mai 
bune grâne și le va scoate miere din stâncă . Le va da viață lungă și le va arăta 
mântuirea Sa .

Prin neascultare față de Dumnezeu, Adam și Eva au pierdut Edenul, 
iar din cauza păcatului, întregul pământ a fost blestemat . Dar dacă popo-
rul lui Dumnezeu urma învățăturile Lui, țara lor avea să devină fertilită și 
frumoasă . Însuși Dumnezeu le-a dat instrucțiuni în ceea ce privește cultura 
solului și ei urmau să coopereze cu El în restaurarea lui . Astfel toată țara, 
sub controlul lui Dumnezeu, devenea un manual al adevărului spiritual . 
După cum prin ascultare de legile Sale naturale, pământul își scotea como-
rile, la fel, prin ascultare față de legea Sa morală, inimile oamenilor urmau 
să reflecte atributele caracterului Său . Chiar și păgânii urmau să recunoască 
superioritatea celor care slujeau și se închinau Dumnezeului cel viu .

„Iată,” zicea Moise, „v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit 
Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stă-
pânire . Să le păziți și să le împliniți căci aceasta va fi înțelepciunea și price-
perea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste 
legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput!’ 
Care este, în adevăr, neamul acela așa de mare încât să fi avut pe dumnezeii 
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shall hear all these statutes, and say, Surely this great nation is a wise and 
understanding people . For what nation is there so great, who hath God so 
nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon Him 
for? And what nation is there so great, that hath statutes and judgments 
so righteous as all this law, which I set before you this day?” Deut . 4:5-8 . 

The children of Israel were to occupy all the territory which God appoin-
ted them . Those nations that rejected the worship and service of the true God 
were to be dispossessed . But it was God’s purpose that by the revelation of His 
character through Israel men should be drawn unto Him . To all the world the 
gospel invitation was to be given . Through the teaching of the sacrificial ser-
vice Christ was to be uplifted before the nations, and all who would look unto 
Him should live . All who, like Rahab the Canaanite, and Ruth the Moabitess, 
turned from idolatry to the worship of the true God, were to unite themselves 
with His chosen people . As the numbers of Israel increased they were to en-
large their borders, until their kingdom should embrace the world . 

God desired to bring all peoples under His merciful rule . He desired 
that the earth should be filled with joy and peace . He created man for 
happiness, and He longs to fill human hearts with the peace of heaven . He 
desires that the families below shall be a symbol of the great family above . 

But Israel did not fulfill God’s purpose . The Lord declared, „I had 
planted thee a noble vine, wholly a right seed: how then art thou turned 
into the degenerate plant of a strange vine unto Me?” Jer . 2:21 . „Israel is an 
empty vine, he bringeth forth fruit unto himself .” Hosea 10:1 . „And now, O 
inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt Me 
and My vineyard . What could have been done more to My vineyard, that 
I have not done in it? Wherefore when I looked that it should bring forth 
grapes, brought it forth wild grapes? And now go to; I will tell you what I 
will do to My vineyard: I will take away the hedge thereof, and it shall be 
eaten up; and break down the wall thereof, and it shall be trodden down: 
and I will lay it waste; it shall not be pruned nor digged; but there shall 
come up briers and thorns: I will also command the clouds that they rain 
no rain upon it . For  .  .  . He looked for judgment, but behold oppression; for 
righteousness, but behold a cry .” Isa . 5:3-7 . 

The Lord had through Moses set before His people the result of unfa-
ithfulness . By refusing to keep His covenant, they would cut themselves off 
from the life of God, and His blessing could not come upon them . „Bewa-
re,” said Moses, „that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His 
commandments, and His judgments, and His statutes, which I command 
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lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru ori de câte 
ori Îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare, încât să aibă legi și 
porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi 
înainte?” (Deuteronomul 4:5-8) .

Copiii lui Israel urmau să ocupe tot teritoriul pe care Dumnezeu li-l 
destinase . Acele națiuni, care au respins închinarea și slujirea adevăratului 
Dumnezeu, urmau să fie deposedate de țara lor . Însă scopul lui Dumnezeu 
fusese ca, prin descoperirea caracterului Său prin poporul Israel, oamenii 
să fie atrași la El . Invitația Evangheliei urma să fie dată întregii lumi . Prin 
învățăturile sistemului jertfelor, Hristos urma să fie înălțat în fața națiunilor, 
iar toți cei care erau dispuși să privească la El urmau să trăiască . Toți cei 
care, ca Rahav canaanita și Rut moabita, s-au întors de la idolatrie la închi-
narea la adevăratul Dumnezeu, urmau să se alăture poporului Său ales . Pe 
măsură ce numărul poporului Israel urma să crească, ei aveau să-și lărgeas-
că granițele, până când regatul lor ar fi cuprins întreaga lume .

Dumnezeu a dorit să aducă toate popoarele sub stăpânirea Sa milos-
tivă . A dorit ca pământul să fie umplut de bucurie și pace . El l-a creat pe 
om pentru fericire și dorește să umple inimile oamenilor cu pacea cerului . 
Dorește ca familiile de jos să fie un simbol al marii familii de sus .

Dar Israel nu și-a îndeplinit scopul încredințat de Dumnezeu . Domnul 
a afirmat: „Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi: cum te-ai 
schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică?” (Ieremia 2:21) . 
„Israel era o vie mănoasă, care făcea multe roade . Cu cât roadele sale erau 
mai multe, cu atât mai multe altare a zidit; cu cât îi propășea țara, cu atât 
înfrumuseța stâlpii idolești .” (Osea 10:1) . „Acum dar – zice Domnul – locu-
itori ai Israelului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între Mine și via Mea! Ce 
aș mai putea face viei Mele, și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri 
sălbatici, când Eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum 
ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa 
zidul, ca să fie călcată în picioare; o voi pustii; nu va mai fi curățată, nici să-
pată, spini și mărăcini vor crește în ea! Voi porunci și norilor să nu mai plouă 
peste ea . Căci . . . El Se aștepta la judecată, și când colo, iată sânge vărsat! Se 
aștepta la dreptate și, când colo, iată strigăte de apărare .” (Isaia 5:3-7) .

Prin Moise, Domnul a prezentat poporului Său urmările 
necredincioșiei . Refuzând să păstreze legământul Său, ei s-au desprins 
singuri de viața lui Dumnezeu, iar binecuvântarea Sa nu s-a mai putut 
revărsa peste ei . „Vezi,” spunea Moise „să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul 
tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe 
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thee this day: lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly 
houses, and dwelt therein; and when thy herds and thy flocks multiply, and 
thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied; 
then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God .  .  .  . And 
thou say in thine heart, My power and the might of mine hand hath got-
ten me this wealth .  .  .  . And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy 
God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify 
against you this day that ye shall surely perish . As the nations which the 
Lord destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not 
be obedient unto the voice of the Lord your God .” Deut . 8:11-14, 17, 19, 20 . 

The warning was not heeded by the Jewish people . They forgot God, 
and lost sight of their high privilege as His representatives . The blessings 
they had received brought no blessing to the world . All their advantages 
were appropriated for their own glorification . They robbed God of the 
service He required of them, and they robbed their fellow men of religio-
us guidance and a holy example . Like the inhabitants of the antediluvian 
world, they followed out every imagination of their evil hearts . Thus they 
made sacred things appear a farce, saying, „The temple of the Lord, the 
temple of the Lord, are these” (Jer . 7:4), while at the same time they were 
misrepresenting God’s character, dishonoring His name, and polluting 
His sanctuary . 

The husbandmen who had been placed in charge of the Lord’s vi-
neyard were untrue to their trust . The priests and teachers were not faith-
ful instructors of the people . They did not keep before them the goodness 
and mercy of God and His claim to their love and service . These husban-
dmen sought their own glory . They desired to appropriate the fruits of the 
vineyard . It was their study to attract attention and homage to themselves . 

The guilt of these leaders in Israel was not like the guilt of the ordi-
nary sinner . These men stood under the most solemn obligation to God . 
They had pledged themselves to teach a „Thus saith the Lord” and to bring 
strict obedience into their practical life . Instead of doing this they were 
perverting the Scriptures . They laid heavy burdens upon men, enforcing 
ceremonies that reached to every step in life . The people lived in continual 
unrest, for they could not fulfill the requirements laid down by the rabbis . 
As they saw the impossibility of keeping man-made commandments, they 
became careless in regard to the commandments of God . 

The Lord had instructed His people that He was the owner of the vi-
neyard, and that all their possessions were given them in trust to be used 
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care ți le dau azi . Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui 
în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele 
de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama 
să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul, Dumnezeul 
tău . . . Vezi să nu zici în inima ta: ’Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au 
câștigat aceste bogății . . .’ Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău și vei 
merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă 
spun hotărât azi că veți muri . Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pier-
dut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului, 
Dumnezeului vostru .” (Deuteronomul 8:11-14, 17, 19, 20) . 

Avertizmentul nu a fost luat în seamă de poporul evreu . Au uitat pe 
Dumnezeu și au pierdut din vedere privilegiul mare care le era acordat ca 
reprezentanți ai Săi . Binecuvântările pe care le primiseră nu au adus nicio 
binecuvântare lumii . Toate avantajele au fost folosite pentru propria lor glo-
rificare . Ei L-au jefuit pe Dumnezeu de slujirea pe care o cerea de la ei și i-au 
jefuit pe semenii lor de îndrumarea religioasă și exemplul sfânt . Ca în cazul 
locuitorilor lumii antediluviene, întocmirea gândurilor lor era numai spre 
rău . Astfel, ei au făcut ca lucrurile sfinte să pară o farsă, spunând: „Acesta 
este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului” (Ieremia 
7:4), în vreme ce, ei reprezentau în mod greșit caracterul lui Dumnezeu, 
dezonorând numele Său și pângărind sanctuarul Său . 

Vierii cărora le fusese încredințată via Domnului nu au fost demni de 
încrederea acordată . Preoții și învățătorii nu au fost instructori credincioși 
ai poporului . Ei nu le-au prezentat permanent bunătatea și mila lui Dum-
nezeu, precum și dreptul Său la dragostea și slujirea lor . Acești vieri căutau 
propria lor slavă . Ei doreau să-și însușească roadele viei . Făceau tot posibilul 
pentru a atrage atenția și omagiul pentru ei înșiși .

Vina acestor lideri ai lui Israel nu era vina unui păcătos obișnuit . Acești 
oameni se aflau sub obligația cea mai solemnă înaintea lui Dumnezeu . Ei se 
angajaseră să-i învețe pe alții un „așa zice Domnul,” și să practice o ascultare 
strictă în viața lor zilnică . În loc de a face acest lucru, ei răstălmăceau Scrip-
turile . Au pus poveri grele asupra semenilor lor, impunând ceremonii pen-
tru aproape orice acțiune a vieții . Oamenii trăiau într-o neliniște continuă, 
pentru că nu reușeau să îndeplinească cerințele stabilite de rabini . Văzând 
imposibilitatea de a păzi poruncile date de om, ei au devenit nepăsători și cu 
privire la poruncile lui Dumnezeu .

Domnul îl instruise pe poporul Său că El era stăpânul viei, și că tot ce 
aveau le fusese dat în păstrare și administrare spre a fi utilizate pentru El . 

292



 Christ’s Object Lessons 326

for Him . But the priests and teachers did not perform the work of their sa-
cred office as if they were handling the property of God . They were syste-
matically robbing Him of the means and facilities entrusted to them for 
the advancement of His work . Their covetousness and greed caused them 
to be despised even by the heathen . Thus the Gentile world was given oc-
casion to misinterpret the character of God and the laws of His kingdom .

With a father’s heart, God bore with His people . He pleaded with 
them by mercies given and mercies withdrawn . Patiently He set their 
sins before them, and in forbearance waited for their acknowledgment . 
Prophets and messengers were sent to urge God’s claim upon the husban-
dmen; but instead of being welcomed, they were treated as enemies . The 
husbandmen persecuted and killed them . God sent still other messengers, 
but they received the same treatment as the first, only that the husband-
men showed still more determined hatred . 

As a last resource, God sent His Son, saying, „They will reverence My 
Son .” But their resistance had made them vindictive, and they said among 
themselves, „This is the heir; come, let us kill Him, and let us seize on His 
inheritance .” We shall then be left to enjoy the vineyard, and to do as we 
please with the fruit . 

The Jewish rulers did not love God; therefore they cut themsel-
ves away from Him, and rejected all His overtures for a just settlement . 
Christ, the Beloved of God, came to assert the claims of the Owner of 
the vineyard; but the husbandmen treated Him with marked contempt, 
saying, We will not have this man to rule over us . They envied Christ’s 
beauty of character . His manner of teaching was far superior to theirs, 
and they dreaded His success . He remonstrated with them, unveiling their 
hypocrisy, and showing them the sure results of their course of action . 
This stirred them to madness . They smarted under the rebukes they could 
not silence . They hated the high standard of righteousness which Christ 
continually presented . They saw that His teaching was placing them where 
their selfishness would be uncloaked, and they determined to kill Him . 
They hated His example of truthfulness and piety and the elevated spiri-
tuality revealed in all He did . His whole life was a reproof to their selfish-
ness, and when the final test came, the test which meant obedience unto 
eternal life or disobedience unto eternal death, they rejected the Holy One 
of Israel . When they were asked to choose between Christ and Barabbas, 
they cried out, „Release unto us Barabbas!” Luke 23:18 . And when Pilate 
asked, „What shall I do then with Jesus?” they cried fiercely, „Let Him be 
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Dar preoții și învățătorii lui Israel nu și-au făcut datoria sfântă încredințată 
cum ar fi trebuit, ținând cont că se ocupau de proprietatea lui Dumnezeu . 
Ei Îl jefuiau sistematic de mijloacele și facilitățile încredințate pentru înain-
tarea lucrării Sale . Lăcomia și aviditatea lor i-au făcut să fie disprețuiți chiar 
și de către păgâni . Astfel, lumii păgâne i s-a dat ocazia să interpreteze greșit 
caracterul lui Dumnezeu și legile Împărăției Sale .

Dumnezeu l-a răbdat mult pe poporul Său cu o inimă de tată . El a 
stăruit pe lângă ei când dăruindu-le, când retrăgându-le harul . Cu răbdare 
El le-a arătat păcatele și, cu îndelungă răbdare, a așteptat ca ei să ia seama la 
soliile Sale . La acești vieri, Dumnezeu a trimis profeți și soli care să le arate 
care sunt pretențiile lui Dumnezeu față de ei; dar în loc de a fi întâmpinați 
cu bucurie, ei au fost tratați ca dușmani . Vierii i-au persecutat și i-au ucis . 
Dumnezeu a trimis și alți soli, dar și aceștia au primit același tratament ca și 
primii, cu diferența că vierii au dovedit o ură mai de neclintit .

Ca o ultimă soluție, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, zicând: „Vor primi 
cu cinste pe Fiul Meu .” Dar împotrivirea lor i-a făcut răzbunători și au zis 
între ei: „Iată moștenitorul; veniți să-L omorâm și să punem stăpânire pe 
moșia lui .” (Matei 21:37, 38) . Atunci, vom fi lăsați să ne bucurăm în pace de 
vie și să facem ce vrem cu roadele ei .

Conducătorii iudei nu-L iubeau pe Dumnezeu; de aceea, ei s-au înde-
părtat de El și au respins toate propunerile Sale pentru o rezolvare dreaptă 
a problemei . Domnul Hristos, Fiul cel iubit al lui Dumnezeu, a venit ca să 
revendice ceea ce I Se cuvenea ca Stăpânul al viei; dar vierii L-au tratat cu 
un vădit dispreț, spunând: „Nu vrem ca acest om să domnească peste noi .” 
Ei invidiau frumusețea caracterului lui Hristos . Modul Său de educare era 
mult superior metodei lor, iar ei se temeau de succesul Lui . El i-a mustrat, 
dezvăluind ipocrizia lor și le-a arătat rezultatele sigure ale drumului pe care 
apucaseră . Acest lucru i-a agitat la nebunie . Îi usturau mustrările pe care nu 
le puteau aduce la tăcere . Urau înaltul standard de neprihănire pe care Hris-
tos îl prezenta continuu . Ei au văzut că învățătura Lui îi așeza într-o poziție 
în care egoismul lor urma să fie demascat; și s-au hotărât să-L omoare . Ei 
urau exemplul Său de credincioșie și evlavie, și spiritualitatea deosebită dez-
văluită în tot ceea ce făcea El . Toată viața Lui a fost o mustrare a egoismului 
lor, iar când a venit testul final, testul care însemna ascultare și viață veșnică 
sau neascultare și moarte veșnică, ei L-au respins pe Sfântul lui Israel . Când 
li s-a cerut să aleagă între Hristos și Baraba, au strigat: „Slobozește-ne pe 
Baraba .” (Luca 23:18) . Și când Pilat a întrebat: „Dar ce să fac cu Isus?,” ei au 
strigat cu furie: „Să fie răstignit .” (Matei 27:22) . „Să răstignesc pe Împăratul 
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crucified .” Matt . 27:22 . „Shall I crucify your King?” Pilate asked, and from 
the priests and rulers came the answer, „We have no king but Caesar .” John 
19:15 . When Pilate washed his hands, saying, „I am innocent of the blood 
of this just person,” the priests joined with the ignorant mob in declaring 
passionately, „His blood be on us, and on our children .” Matt . 27:24, 25 . 

Thus the Jewish leaders made their choice . Their decision was regis-
tered in the book which John saw in the hand of Him that sat upon the 
throne, the book which no man could open . In all its vindictiveness this 
decision will appear before them in the day when this book is unsealed by 
the Lion of the tribe of Judah . 

The Jewish people cherished the idea that they were the favorites of 
heaven, and that they were always to be exalted as the church of God . They 
were the children of Abraham, they declared, and so firm did the founda-
tion of their prosperity seem to them that they defied earth and heaven 
to dispossess them of their rights . But by lives of unfaithfulness they were 
preparing for the condemnation of heaven and for separation from God .

In the parable of the vineyard, after Christ had portrayed before 
the priests their crowning act of wickedness, He put to them the ques-
tion, „When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do 
unto those husbandmen?” The priests had been following the narrative 
with deep interest, and without considering the relation of the subject to 
themselves they joined with the people in answering, „He will misera-
bly destroy those wicked men, and will let out His vineyard unto other 
husbandmen, which shall render Him the fruits in their seasons .” 

Unwittingly they had pronounced their own doom . Jesus looked 
upon them, and under His searching gaze they knew that He read the 
secrets of their hearts . His divinity flashed out before them with unmis-
takable power . They saw in the husbandmen a picture of themselves, and 
they involuntarily exclaimed, „God forbid!” 

Solemnly and regretfully Christ asked, „Did ye never read in the 
scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the 
head of the corner; this is the Lord’s doing, and it is marvelous in our eyes? 
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, 
and given to a nation bringing forth the fruits thereof . And whosoever 
shall fall on this stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it 
will grind him to powder .” 

Christ would have averted the doom of the Jewish nation if the peo-
ple had received Him . But envy and jealousy made them implacable . They 
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vostru?” a întrebat Pilat, iar preoții și mai marii norodului au răspuns: „Noi 
n-avem alt împărat decât pe Cezarul .” (Ioan 19:15) . Când Pilat și-a spălat 
mâinile zicând: „Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia,” 
preoții s-au alăturat norodului neștiutor declarând cu putere: „Sângele Lui 
să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri .” (Matei 27:24-25) . 

Astfel, liderii evrei au ales . Decizia lor a fost înregistrată în cartea pe 
care Ioan a văzut-o în mâna Celui care ședea pe scaunul de domnie, cartea 
pe care niciun om nu o putea deschide . Hotărârea aceasta, cu toată pedeap-
sa ce a decurs din ea, le va fi prezentată în ziua când această carte este desi-
gilată de Leul din seminția lui Iuda .

Evreii considerau că erau favoriții cerului și că ei urmau să fie întot-
deauna înălțați ca biserică a lui Dumnezeu . Ei erau fiii lui Avraam, așa de-
clarau ei, și așa de sigură le părea temelia prosperității lor, încât au sfidat 
pământul și cerul pentru a nu-și pierde drepturile . Însă, prin viața de neas-
cultare pe care o duceau, se pregăteau pentru a primi condamnarea cerului 
și separarea de Dumnezeu .

În parabola viei, după ce Hristos a prezentat în fața preoților fapta 
care a fost punctul culminant al răutății lor, le-a pus întrebarea: „Acum, 
când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” Preoții au urmă-
rit cu mult interes povestirea și, fără să sesizeze legătura dintre subiectul 
parabolei și ei înșiși, s-au alăturat mulțimii din jur spunând: „Pe ticăloșii 
aceia ticălos îi va pierde, și via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la 
vremea lor .” (Matei 21:40, 41) .

Fără să-și dea seama, ei și-au pronunțat propria lor condamnare . Dom-
nul Hristos S-a uitat la ei și, sub privirea Lui cercetătoare, și-au dat seama 
că El le citește tainele inimii . Divinitatea Lui a străfulgerat înaintea lor cu o 
putere de netăgăduit . În vierii din parabolă s-au văzut pe ei și, involuntar, au 
exclamat: „Doamne ferește!” (Luca 20:16, trad . engl .) .

În mod solemn și cu părere de rău, Hristos i-a întrebat: „N-ați citit 
niciodată în Scriptură că: ’Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie 
pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii 
noștri’? De aceea, vă spun că Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi 
și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite . Cine va cădea peste 
piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela care va cădea ea, îl va spulbe-
ra .” (Matei 21:42-44) .

Hristos ar fi putut îndepărta nenorocirea de la națiunea iudaică, dacă 
poporul L-ar fi primit . Dar invidia și gelozia i-au făcut ca aceasta să fie in-
vitabilă . Ei erau hotărâți să nu-L primească pe Isus din Nazaret ca Mesia . 
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determined that they would not receive Jesus of Nazareth as the Messiah . 
They rejected the Light of the world, and thenceforth their lives were 
surrounded with darkness as the darkness of midnight . The doom foretold 
came upon the Jewish nation . Their own fierce passions, uncontrolled, 
wrought their ruin . In their blind rage they destroyed one another . Their 
rebellious, stubborn pride brought upon them the wrath of their Roman 
conquerors . Jerusalem was destroyed, the temple laid in ruins, and its site 
plowed like a field . The children of Judah perished by the most horrible 
forms of death . Millions were sold, to serve as bondmen in heathen lands .

As a people the Jews had failed of fulfilling God’s purpose, and the 
vineyard was taken from them . The privileges they had abused, the work 
they had slighted, was entrusted to others . 

 The Church of Today
The parable of the vineyard applies not alone to the Jewish nation . 

It has a lesson for us . The church in this generation has been endowed 
by God with great privileges and blessings, and He expects correspon-
ding returns . 

We have been redeemed by a costly ransom . Only by the greatness 
of this ransom can we conceive of its results . On this earth, the earth 
whose soil has been moistened by the tears and blood of the Son of God, 
are to be brought forth the precious fruits of Paradise . In the lives of 
God’s people the truths of His word are to reveal their glory and excel-
lence . Through His people Christ is to manifest His character and the 
principles of His kingdom . 

Satan seeks to counterwork the work of God, and he is constantly ur-
ging men to accept his principles . He represents the chosen people of God 
as a deluded people . He is an accuser of the brethren, and his accusing 
power is employed against those who work righteousness . The Lord desi-
res through His people to answer Satan’s charges by showing the results of 
obedience to right principles .

These principles are to be manifest in the individual Christian, in 
the family, in the church, and in every institution established for God’s 
service . All are to be symbols of what can be done for the world . They are 
to be types of the saving power of the truths of the gospel . All are agencies 
in the fulfillment of God’s great purpose for the human race . 

The Jewish leaders looked with pride upon their magnificent temple, 
and the imposing rites of their religious service; but justice, mercy, and the 
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Ei au respins Lumina lumii, și de atunci încolo viața lor a fost învăluită de 
întuneric, unul atât de dens ca întunericul de la miezul nopții . Nenoroci-
rea prezisă a venit asupra națiunii iudaice . Propriile lor pasiuni sălbatice și 
necontrolate au adus ruina asupra lor . În furia lor oarbă, s-au distrus unul 
pe altul . Mândria lor răsculătoare și încăpățânată a adus asupra lor mânia 
cuceritorilor romani . Ierusalimul a fost distrus, templul transformat în rui-
ne, iar locul pe care se aflase a fost arat ca un ogor . Copiii lui Iuda au pierit 
prin cele mai teribile forme de ucidere . Milioane de oameni au fost vânduți 
ca sclavi în țările păgâne .

Ca popor, evreii nu reușiseră să îndeplinească scopul dat lor de Dum-
nezeu și via a fost luată de la ei . Privilegiile pe care le folosiseră greșit și 
lucrarea pe care o disprețuiseră au fost încredințate altora .

Biserica de azi
Parabola viei nu se aplică numai la poporul evreu . Ea are o învățătură și 

pentru noi . Biserica din această generație a fost înzestrată de Dumnezeu cu 
privilegii și binecuvântări mari, iar El așteaptă rezultate pe măsură .

Noi am fost răscumpărați cu un preț enorm . Putem evalua rezultatele 
răscumpărării doar prin prisma acestui mare preț . Pe acest pământ – pe 
pământul umezit de lacrimile și sângele Fiului lui Dumnezeu – trebuie să fie 
aduse roadele prețioase ale Paradisului . În viețile poporului lui Dumnezeu, 
adevărurile Cuvântului Său trebuie să-și descopere slava și desăvârșirea . 
Prin poporul Său, Hristos trebuie să-Și manifeste caracterul și principiile 
Împărăției Sale .

Satan caută să acționeze împotriva lucrării lui Dumnezeu și el face 
constant presiuni asupra oamenilor să accepte principiile lui . El îl prezintă 
pe poporul ales al lui Dumnezeu ca pe un popor de înșelați . El este acuza-
torul fraților, iar forța acuzațiilor sale este îndreptată împotriva celor care 
fac faptele neprihănirii . Domnul dorește ca prin poporul Său să răspundă la 
acuzațiile Satanei, arătând rezultatele ascultării de principiile drepte .

Aceste principii trebuie să fie manifestate în fiecare creștin în familie, 
în biserică și în fiecare instituție întemeiată pentru a sluji lui Dumnezeu . 
Toate trebuie să fie ilustrații a ceea ce se poate face pentru lume . Ele trebuie 
să fie o reprezentare a puterii mântuitoare a adevărurilor Evangheliei . Toate 
sunt mijloace folosite pentru îndeplinirea marelui scop al lui Dumnezeu 
pentru neamul omenesc .

Liderii evrei priveau cu mândrie la templul lor măreț și la ritualurile 
impunătoare ale serviciului religios de acolo; dar lipseau dreptatea, mila și 
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love of God were lacking . The glory of the temple, the splendor of their 
service, could not recommend them to God; for that which alone is of value 
in His sight they did not offer . They did not bring Him the sacrifice of a 
humble and contrite spirit . It is when the vital principles of the kingdom of 
God are lost that ceremonies become multitudinous and extravagant . It is 
when the character building is neglected, when the adornment of the soul 
is lacking, when the simplicity of godliness is lost sight of, that pride and 
love of display demand magnificent church edifices, splendid adornings, 
and imposing ceremonials . In all this God is not honored . A fashionable 
religion that consists of ceremonies, pretense, and display, is not acceptable 
to Him . Its services call forth no response from the heavenly messengers . 

The church is very precious in God’s sight . He values it, not for its 
external advantages, but for the sincere piety which distinguishes it from 
the world . He estimates it according to the growth of the members in the 
knowledge of Christ, according to their progress in spiritual experience . 

Christ hungers to receive from His vineyard the fruit of holiness and 
unselfishness . He looks for the principles of love and goodness . Not all 
the beauty of art can bear comparison with the beauty of temper and cha-
racter to be revealed in those who are Christ’s representatives . It is the 
atmosphere of grace which surrounds the soul of the believer, the Holy 
Spirit working upon mind and heart, that makes him a savor of life unto 
life, and enables God to bless his work . 

A congregation may be the poorest in the land . It may be without the 
attraction of any outward show; but if the members possess the principles 
of the character of Christ, they will have His joy in their souls . Angels will 
unite with them in their worship . The praise and thanksgiving from grate-
ful hearts will ascend to God as a sweet oblation . 

The Lord desires us to make mention of His goodness and tell of His 
power . He is honored by the expression of praise and thanksgiving . He 
says, „Whoso offereth praise glorifieth Me .” Ps . 50:23 . The people of Israel, 
as they journeyed through the wilderness, praised God in sacred song . 
The commandments and promises of the Lord were set to music, and all 
along the journey these were sung by the pilgrim travelers . And in Ca-
naan as they met at their sacred feasts God’s wonderful works were to be 
recounted, and grateful thanksgiving was to be offered to His name . God 
desired that the whole life of His people should be a life of praise . Thus 
His way was to be made „known upon earth,” His „saving health among 
all nations .” Ps . 67:2 . 
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dragostea lui Dumnezeu . Slava templului, splendoarea serviciilor lor, nu 
i-au putut recomanda în fața lui Dumnezeu; pentru că ei nu ofereau chiar 
lucrurile care aveau valoare în ochii Lui . Ei nu I-au adus ca jertfă un spirit 
umil și smerit . Ceremoniile se înmulțesc și devin extravagante, chiar când 
principiile vitale ale Împărăției lui Dumnezeu sunt pierdute din vedere . 
Atunci când clădirea caracterului este neglijată, când împodobirea sufletului 
lipsește, când simplitatea evlaviei este pierdută din vedere, mândria și iubirea 
de etalare cer edificii bisericești maiestuoase, podoabe splendide și ceremo-
nii impunătoare . Însă, în toate acestea, Dumnezeu nu este onorat . O religie la 
modă, care este formată din ceremonii, prefăcătorie și etalare, nu este primi-
tă de El . Serviciile divine nu produc niciun răspuns de la solii cerești .

Biserica este foarte scumpă în ochii lui Dumnezeu . El nu o prețuiește 
pentru avantajele sale exterioare, ci pentru evlavia sinceră care o deosebește 
de lume . El o apreciază în funcție de creșterea membrilor în cunoașterea lui 
Hristos, în funcție de progresul lor în experiența spirituală .

Hristos dorește foarte mult să primească din via Sa roadele sfințirii și 
altruismului . El caută principiile dragostei și bunătății . Toată frumusețea 
artei nu se poate compara cu frumusețea de caracter ce trebuie să fie des-
coperită în cei care sunt reprezentanții lui Hristos . Ceea ce-l transformă pe 
creștin într-o mireasmă de viață spre viață și Îi permite lui Dumnezeu să 
binecuvânteze lucrarea Sa sunt atmosfera harului care înconjoară sufletul 
credinciosului și Duhul Sfânt care lucrează asupra minții și a inimii .

O biserică locală poate fi una din cele mai sărace din țară . Ea poate 
fi lipsită de orice atracție exterioară; dar în cazul în care membrii posedă 
principiile caracterului lui Hristos, ei vor avea bucuria Lui în sufletele lor . 
Îngerii se vor uni cu ei în închinarea lor . Lauda și mulțumirea, venite din 
inimi recunoscătoare, se vor înălța la Dumnezeu ca o jertfă plăcută .

Domnul dorește să ne referim adesea la bunătatea Lui și să spunem 
și altora despre puterea Sa . El este onorat când Îi dăm laudă și mulțumire . 
El spune: „Cine aduce mulțumiri ca jertfa, acela Mă proslăvește .” (Psalmii 
50:23) . În timpul călătoriei lor prin pustie, poporul Israel a lăudat pe Dum-
nezeu prin cântec sacru . Poruncile și făgăduințele Domnului au fost puse pe 
muzică și, pe tot parcursul călătoriei, acestea au fost cântate de către călătorii 
pelerini . În Canaan, când se întâlneau la sărbătorile lor sfinte, ei trebuia să-
și reamintească de lucrările minunate ale lui Dumnezeu și trebuia să aducă 
mulțumire și recunoștință numelui Său . Dumnezeu a dorit ca întreaga viață 
a poporului Său să fie o viață de laudă . Astfel, trebuia făcută de cunoscut „pe 
pământ . . . și printre toate neamurile, mântuirea Sa” . (Psalmii 67:2) . 
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So it should be now . The people of the world are worshiping fal-
se gods . They are to be turned from their false worship, not by hearing 
denunciation of their idols, but by beholding something better . God’s 
goodness is to be made known . „Ye are My witnesses, saith the Lord, that 
I am God .” Isa . 43:12 . 

The Lord desires us to appreciate the great plan of redemption, to 
realize our high privilege as the children of God, and to walk before Him 
in obedience, with grateful thanksgiving . He desires us to serve Him in 
newness of life, with gladness every day . He longs to see gratitude welling 
up in our hearts because our names are written in the Lamb’s book of life, 
because we may cast all our care upon Him who cares for us . He bids us 
rejoice because we are the heritage of the Lord, because the righteousness 
of Christ is the white robe of His saints, because we have the blessed hope 
of the soon coming of our Saviour . 

To praise God in fullness and sincerity of heart is as much a duty as 
is prayer . We are to show to the world and to all the heavenly intelligences 
that we appreciate the wonderful love of God for fallen humanity and that 
we are expecting larger and yet larger blessings from His infinite fullness . 
Far more than we do, we need to speak of the precious chapters in our ex-
perience . After a special outpouring of the Holy Spirit, our joy in the Lord 
and our efficiency in His service would be greatly increased by recounting 
His goodness and His wonderful works in behalf of His children . 

These exercises drive back the power of Satan . They expel the spirit of 
murmuring and complaint, and the tempter loses ground . They cultivate 
those attributes of character which will fit the dwellers on earth for the 
heavenly mansions . 

Such a testimony will have an influence upon others . No more effec-
tive means can be employed for winning souls to Christ .

We are to praise God by tangible service, by doing all in our power 
to advance the glory of His name . God imparts His gifts to us that we 
also may give, and thus make known His character to the world . Under 
the Jewish economy, gifts and offerings formed an essential part of God’s 
worship . The Israelites were taught to devote a tithe of all their income 
to the service of the sanctuary . Besides this they were to bring sin offe-
rings, free-will gifts, and offerings of gratitude . These were the means for 
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La fel ar trebui să fie și astăzi . Oamenii din lume se închină unor dum-
nezei falși . Ei trebuie să fie întorși de la închinarea lor falsă, nu printr-o 
denunțare a idolilor lor, ci văzând ceva mai bun . Bunătatea lui Dumnezeu 
trebuie să fie făcută cunoscută . „Voi Îmi sunteți martori – zice Domnul – că 
Eu sunt Dumnezeu .” (Isaia 43:12) . 

Domnul dorește ca noi să apreciem marele plan de răscumpărare, să ne 
dăm seama de privilegiul pe care-l avem prin faptul că suntem copii ai lui 
Dumnezeu, și să umblăm înaintea Lui în ascultare, aducându-I mulțumiri 
cu recunoștință . El dorește ca noi să-I slujim prin înnoirea vieții, cu bucurie 
în fiecare zi . El tânjește să vadă recunoștința izvorând din inima noastră 
pentru faptul că numele nostru este scris în cartea vieții Mielului, și avem 
posibilitatea să aruncăm asupra Lui, Cel care are grijă de noi, toate grijile 
noastre . El ne îndeamnă să ne bucurăm că suntem moștenirea Domnului, 
pentru că neprihănirea lui Hristos este haina albă a sfinților Săi și avem 
speranța binecuvântată a apropiatei veniri a Mântuitorului nostru .

A-L lăuda pe Dumnezeu din toată inima și cu sinceritate este o datorie 
la fel de mare ca rugăciunea . Noi trebuie să arătăm lumii și tuturor ființelor 
cerești că apreciem dragostea minunată a lui Dumnezeu față de omenirea 
căzută și că ne așteptăm la binecuvântări mai mari și tot mai mari din pli-
nătatea Lui infinită . Mult mai mult decât o facem, trebuie să vorbim despre 
capitolele prețioase din experiența noastră . După o revărsare specială a Du-
hului Sfânt, bucuria noastră în Domnul și eficiența noastră în serviciul Lui 
ar fi mult mai mare dacă am povesti despre bunătatea Lui și minunile pe 
care le-a făcut pentru copiii Săi .

Folosirea repetată a acestora alungă puterea Satanei, elimină spiritul 
de murmurare și plângere, iar ispititorul pierde teren . Ele vor cultiva acele 
atribute de caracter care îi vor face pe locuitorii pământului potriviți pentru 
locașurile cerești .

O astfel de mărturie va avea influență asupra altora . Nu există mijloace 
mai eficiente care să poată fi folosite pentru a câștiga suflete la Hristos .

Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, slujindu-L în mod practic, fă-
când tot ce stă în puterea noastră pentru a face cunoscută slava Numelui Său . 
Dumnezeu ne dă darurile Sale, ca noi, de asemenea, să putem da și, astfel, să 
facem cunoscut caracterul Său în lume . Pe vremea poporului evreu, darurile 
și jertfele au format o parte esențială a închinării la Dumnezeu . Copiii lui 
Israel au fost învățați să dedice o zeciuială din toate veniturile lor pentru 
serviciul din sanctuar . În afară de aceasta, ei trebuia să aducă jertfe pentru 
păcat, daruri de bună voie și daruri de mulțumire . Acestea au fost mijloacele 
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supporting the ministry of the gospel for that time . God expects no less 
from us than He expected from His people anciently . The great work for 
the salvation of souls must be carried forward . In the tithe, with gifts and 
offerings, He has made provision for this work . Thus He intends that the 
ministry of the gospel shall be sustained . He claims the tithe as His own, 
and it should ever be regarded as a sacred reserve, to be placed in His tre-
asury for the benefit of His cause . He asks also for our free-will gifts and 
offerings of gratitude . All are to be devoted to the sending of the gospel 
unto the uttermost parts of the earth .

Service to God includes personal ministry . By personal effort we are 
to co-operate with Him for the saving of the world . Christ’s commissi-
on, „Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature,” is 
spoken to every one of His followers . (Mark 16:15 .) All who are ordained 
unto the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow 
men . Their hearts will throb in unison with the heart of Christ . The same 
longing for souls that He has felt will be manifest in them . Not all can fill 
the same place in the work, but there is a place and a work for all .

In ancient times, Abraham, Isaac, Jacob, Moses with his meekness 
and wisdom, and Joshua with his varied capabilities, were all enlisted in 
God’s service . The music of Miriam, the courage and piety of Deborah, the 
filial affection of Ruth, the obedience and faithfulness of Samuel, the stern 
fidelity of Elijah, the softening, subduing influence of Elisha--all were ne-
eded . So now all upon whom God’s blessing has been bestowed are to res-
pond by actual service; every gift is to be employed for the advancement 
of His kingdom and the glory of His name . 

All who receive Christ as a personal Saviour are to demonstrate the 
truth of the gospel and its saving power upon the life . God makes no re-
quirement without making provision for its fulfillment . Through the grace 
of Christ we may accomplish everything that God requires . All the riches 
of heaven are to be revealed through God’s people . „Herein is My Father 
glorified,” Christ says, „that ye bear much fruit; so shall ye be My disci-
ples .” John 15:8 . 

God claims the whole earth as His vineyard . Though now in the han-
ds of the usurper, it belongs to God . By redemption no less than by cre-
ation it is His . For the world Christ’s sacrifice was made . „God so loved 
the world, that He gave His only begotten Son .” John 3:16 . It is through 
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folosite pentru susținerea lucrării Evangheliei la acea vreme . Dumnezeu nu 
cere mai puțin de la noi decât a pretins de la poporul Său din vechime . Marea 
lucrare pentru mântuirea sufletelor trebuie să progreseze . El a luat măsuri 
ca acest lucru să se realizeze prin aducerea de zecimi și daruri . În acest fel 
dorește El să fie susținută lucrarea Evangheliei . El pretinde zecimea ca fiind 
a Sa, și ar trebui să fie considerată întotdeauna ca fiind o rezervă sfântă, pen-
tru a fi adusă în vistieria Sa în folosul cauzei Sale . El cere, de asemenea, să 
aducem și daruri de bună voie și de mulțumire . Toate trebuie să fie utilizate 
pentru răspândirea Evangheliei până la marginile pământului .

Slujirea lui Dumnezeu include lucrare personală . Prin efort personal, 
trebuie să cooperăm cu El pentru salvarea lumii . Mandatul dat de Hristos: 
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură,” se 
adresează fiecăruia dintre urmașii Domnului Hristos . (Marcu 16:15) . Toți cei 
care și-au consacrat viața lui Hristos, și-au consacrat-o lucrării pentru mân-
tuirea semenilor lor . Inima lor va bate la unison cu inima lui Hristos . Aceeași 
dorință pentru salvarea de suflete pe care El a simțit-o, o vor simți și ei . Nu toți 
pot deține același loc în lucrare, dar există un loc și o lucrare pentru fiecare .

În vechime, Avraam, Isaac, Iacov, Moise cu blândețea și înțelepciunea 
lui, și Iosua prin capacitățile sale multiple, au fost cu toții înrolați în servi-
ciul lui Dumnezeu . Muzica Mariei, curajul și evlavia Deborei, afecțiunea 
filială a lui Rut, ascultarea și credincioșia lui Samuel, loialitatea hotărâtă a lui 
Ilie, influența blândă și cuceritoare a lui Elisei – toate acestea au fost nece-
sare . La fel, astăzi, toți cei care au avut parte de revărsarea binecuvântărilor 
lui Dumnezeu trebuie să răspundă printr-o slujire activă; fiecare dar trebuie 
utilizat pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu și slava Numelui Său .

Toți cei care-L primesc pe Hristos ca Mântuitor personal trebuie să 
dea pe față adevărul Evangheliei și puterea acestuia de a aduce mântuirea . 
Dumnezeu nu cere nimic fără a asigura cele necesare pentru împlinirea 
cerinței . Prin harul lui Hristos, putem realiza tot ceea ce cere Dumnezeu . 
Toate bogățiile cerului trebuie să fie descoperite prin poporul lui Dumne-
zeu . „Prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit,” spune Domnul Hristos . „Dacă 
aduceți multă roadă . . . și voi veți fi astfel ucenicii Mei .” (Ioan 15:8) . 

Dumnezeu consideră întregul pământ ca via Sa . Deși aflat acum în 
mâinile uzurpatorului, el îi aparține lui Dumnezeu . Prin răscumpărare, la 
fel ca și prin creare, el este al Lui . Hristos S-a jertfit din iubire pentru întrea-
ga lume . „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică .” 
(Ioan 3:16) . Prin acest unic dar, sunt date oamenilor toate celelalte daruri . 
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that one gift that every other is imparted to men . Daily the whole world 
receives blessing from God . Every drop of rain, every ray of light shed on 
our unthankful race, every leaf and flower and fruit, testifies to God’s long 
forbearance and His great love . 

And what returns are made to the great Giver? How are men treating 
the claims of God? To whom are the masses of mankind giving the service 
of their lives? They are serving mammon . Wealth, position, pleasure in the 
world, is their aim . Wealth is gained by robbery, not of man only, but of 
God . Men are using His gifts to gratify their selfishness . Everything they can 
grasp is made to minister to their greed and their love of selfish pleasure . 

The sin of the world today is the sin that brought destruction upon 
Israel . Ingratitude to God, the neglect of opportunities and blessings, the 
selfish appropriation of God’s gifts--these were comprised in the sin that 
brought wrath upon Israel . They are bringing ruin upon the world today . 

The tears which Christ shed upon Olivet as He stood overlooking 
the chosen city were not for Jerusalem alone . In the fate of Jerusalem He 
beheld the destruction of the world . 

„If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which 
belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes .” Luke 19:42 . 

„In this thy day .” The day is nearing its close . The period of mercy and 
privilege is well-nigh ended . The clouds of vengeance are gathering . The re-
jectors of God’s grace are about to be involved in swift and irretrievable ruin . 

Yet the world is asleep . The people know not the time of their visitation . 
In this crisis, where is the church to be found? Are its members me-

eting the claims of God? Are they fulfilling His commission, and repre-
senting His character to the world? Are they urging upon the attention of 
their fellow men the last merciful message of warning? 

Men are in peril . Multitudes are perishing . But how few of the pro-
fessed followers of Christ are burdened for these souls . The destiny of a 
world hangs in the balance; but this hardly moves even those who claim 
to believe the most far-reaching truth ever given to mortals . There is a lack 
of that love which led Christ to leave His heavenly home and take man’s 
nature that humanity might touch humanity and draw humanity to divi-
nity . There is a stupor, a paralysis, upon the people of God, which prevents 
them from understanding the duty of the hour . 

When the Israelites entered Canaan, they did not fulfill God’s purpo-
se by taking possession of the whole land . After making a partial conquest, 
they settled down to enjoy the fruit of their victories . In their unbelief and 
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Lumea întreagă primește zilnic binecuvântarea din partea lui Dumnezeu . 
Fiecare picătură de ploaie, fiecare rază de lumină revărsată asupra omenirii 
nerecunoscătoare, fiecare frunză, floare și fruct, mărturisesc despre înde-
lunga răbdare a lui Dumnezeu și marea Sa iubire .

Și cu ce-I răsplătim marelui Dătător? Cum tratează oamenii cerințele lui 
Dumnezeu? Cui îi slujesc zilnic marile mase de oameni? Ele slujesc Mamonei . 
Bogăție, poziție, plăceri lumești, acestea sunt scopul lor . Bogăția este obținută 
prin jefuirea nu doar a omului, ci și a lui Dumnezeu . Oamenii folosesc daru-
rile Sale pentru a-și satisface egoismul . Toate lucrurile pe care pun stăpânire 
sunt utilizate pentru a-și satisface lăcomia și dragostea lor de plăceri egoiste .

Păcatul lumii de azi este păcatul care a adus distrugerea asupra lui Is-
rael . Nerecunoștința față de Dumnezeu, neglijarea ocaziilor și binecuvântă-
rilor, însușirea egoistă a darurilor lui Dumnezeu – acestea formau păcatul 
care a adus mânia asupra lui Israel . Ele aduc și ruina lumii de azi .

Lacrimile pe care Hristos le-a vărsat pe Muntele Măslinilor când privea 
la orașul ales, nu au fost doar pentru Ierusalim . În soarta Ierusalimului, El 
a văzut distrugerea lumii .

„Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-
ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi .” (Luca 19:42) .

„Măcar în această zi .” Ziua se apropie de sfârșit . Timpul de har și favoare 
este aproape încheiat . Norii răzbunării se apropie . Cei ce au respins harul lui 
Dumnezeu sunt pe punctul de a fi cuprinși într-o rapidă și irevocabilă ruină . 

Și cu toate acestea, lumea doarme . Oamenii nu cunosc timpul cercetării lor .
Unde se găsește biserica în această criză? Îndeplinesc membrii săi 

cerințele lui Dumnezeu? Îndeplinesc ei misiunea ce le-a fost încredințată și 
reprezintă corect caracterul Său în lume? Se străduiesc din toată puterea să 
atragă atenția semenilor lor la ultima solie de avertizare?

Ființele umane sunt în pericol . Mulțimi de oameni pier . Dar cât de puțini 
dintre urmașii lui Hristos simt povara salvării acestor suflete . Destinul întregii 
lumi e în cumpănă; dar acest lucru abia îi mai mișcă chiar și pe cei care pre-
tind a crede adevărul cel mai profund dat vreodată muritorilor . Lipsește acea 
iubire care L-a determinat pe Hristos să plece din căminul Său cereasc și să 
ia natura omului pentru ca latura umană să-l miște pe om și să-l atragă spre 
divinitate . Poporul lui Dumnezeu este cuprins de o amorțeală, de o paralizie, 
care îi împiedică să înțeleagă datoria pe care o au în acest moment .

Când israeliții au intrat în Canaan, ei nu au îndeplinit scopul lui Dum-
nezeu și anume, de a lua în stăpânire toată țara . După ce au făcut o cuce-
rire parțială, ei s-au așezat să se bucure de roadele victoriilor lor . Plini de 
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love of ease, they congregated in the portions already conquered instead 
of pushing forward to occupy new territory . Thus they began to depart 
from God . By their failure to carry out His purpose, they made it impos-
sible for Him to fulfill to them His promise of blessing . Is not the church 
of today doing the same thing? With the whole world before them in need 
of the gospel, professed Christians congregate where they themselves can 
enjoy gospel privileges . They do not feel the necessity of occupying new 
territory, carrying the message of salvation into regions beyond . They re-
fuse to fulfill Christ’s commission, „Go ye into all the world, and preach 
the gospel to every creature .” Mark 16:15 . Are they less guilty than was the 
Jewish church? 

The professed followers of Christ are on trial before the heavenly uni-
verse; but the coldness of their zeal and the feebleness of their efforts in 
God’s service mark them as unfaithful . If what they are doing were the 
best they could do, condemnation would not rest upon them; but were 
their hearts enlisted in the work, they could do much more . They know 
and the world knows that they have to a great degree lost the spirit of 
self-denial and cross bearing . Many there are against whose names will be 
found written in the books of heaven, Not producers, but consumers . By 
many who bear Christ’s name, His glory is obscured, His beauty veiled, 
His honor withheld . 

There are many whose names are on the church books, but who are 
not under Christ’s rule . They are not heeding His instruction or doing 
His work . Therefore they are under the control of the enemy . They are 
doing no positive good; therefore they are doing incalculable harm . Be-
cause their influence is not a savor of life unto life, it is a savor of death 
unto death . 

The Lord says, „Shall I not visit for these things?” Jer . 5:9 . Because 
they failed of fulfilling God’s purpose, the children of Israel were set aside, 
and God’s call was extended to other peoples . If these too prove unfaith-
ful, will they not in like manner be rejected?

In the parable of the vineyard it was the husbandmen whom Christ 
pronounced guilty . It was they who had refused to return to their lord the 
fruit of his ground . In the Jewish nation it was the priests and teachers 
who, by misleading the people, had robbed God of the service which He 
claimed . It was they who turned the nation away from Christ .

The law of God unmixed with human tradition was presented by 
Christ as the great standard of obedience . This aroused the enmity of the 
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necredință și iubire pentru o viață comodă, ei s-au strâns în zonele deja 
cucerite în loc de a împinge granițele tot mai departe și de a ocupa noi teri-
torii . Astfel, ei au început să se îndepărteze de Dumnezeu . Prin neurmarea 
planului Său, ei au făcut imposibil ca El să-Și îndeplinească făgăduința că îi 
va binecuvânta . Nu face biserica de astăzi același lucru? În timp ce întreaga 
lume se afla înaintea lor lipsită de Evanghelie, pretinșii creștini se adună ca 
numai ei să se bucure de privilegiile Evangheliei . Ei nu simt nevoia de a ocu-
pa noi teritorii, ducând solia mântuirii în regiuni îndepărtate . Ei refuză să 
îndeplinească mandatul încredințat de Hristos: „Duceți-vă în toată lumea și 
propovăduiți Evanghelia la orice făptură .” (Marcu 16:15) . Sunt oare ei mai 
puțin vinovați de cum a fost biserica iudaică?

Cei ce mărturisesc a fi urmași ai Domnului Hristos sunt judecați acum 
înaintea Universului ceresc; însă răceala zelului lor și slăbiciunea eforturilor 
lor în lucrarea lui Dumnezeu, îi arată ca fiind necredincioși . Dacă ceea ce 
fac ei ar fi fost tot ceea ce ar fi putut face mai bine, n-ar fi condamnați; iar 
dacă inimile lor ar fi fost și ele angajate la lucru, ei ar putea face mult mai 
mult . Ei știu, chiar și lumea știe că au pierdut mult din spiritul de lepădare 
de sine și de purtare a crucii . Sunt mulți împotrivitori ale căror nume vor 
avea scris în dreptul lor în cărțile din ceruri: „Nu sunt producători, ci doar 
consumatori .” Prin multe persoane care poartă numele lui Hristos, slava Lui 
este ascunsă, frumusețea Sa acoperită și onoarea Sa păstrată pentru sine .

Există multe persoane ale căror nume sunt scrise în registrele bisericești, 
dar care nu se află sub conducerea lui Hristos . Ele nu iau în seamă porunca 
Lui și nici nu fac lucrarea Lui . Prin urmare, ele sunt sub controlul inamicu-
lui . Ele nu fac niciun bine; prin urmare, fac un rău incalculabil . Deoarece 
influența lor nu este o mireasmă de viață spre viață, ea este o miasmă de 
moarte spre moarte .

Domnul spune: „Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri?” (Ieremia 5:9) . 
Pentru că n-au împlinit planul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au fost 
lepădați și chemarea lui Dumnezeu a fost adresată altora . Dacă și aceștia se 
vor dovedi a fi necredincioși, oare nu vor fi și ei lepădați? 

În parabola viei, vierii au fost cei despre care Hristos a declarat că sunt 
vinovați . Ei au fost cei care refuzaseră să înapoieze Stăpânului lor rodul pă-
mântului Acestuia . În națiunea iudaică, preoții și învățătorii au fost cei care, 
prin inducerea în eroare a oamenilor, au jefuit pe Dumnezeu de slujirea pe 
care El o pretindea . Ei au fost cei care îndepărtaseră națiunea de la Hristos .

Legea lui Dumnezeu neamestecată cu tradițiile umane a fost prezenta-
tă de către Hristos ca fiind marele standard al ascultării . Acest lucru a stârnit 
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rabbis . They had set human teaching above God’s word, and had turned 
the people away from His precepts . They would not give up their man-
made commandments in order to obey the requirements of the word 
of God . They would not, for the truth’s sake, sacrifice the pride of rea-
son and the praise of men . When Christ came, presenting to the nation 
the claims of God, the priests and elders denied His right to interpose 
between them and the people . They would not accept His rebukes and 
warnings, and they set themselves to turn the people against Him and to 
compass His destruction . 

For the rejection of Christ, with the results that followed, they 
were responsible . A nation’s sin and a nation’s ruin were due to the 
religious leaders . 

In our day are not the same influences at work? Of the husbandmen 
of the Lord’s vineyard are not many following in the steps of the Jewish 
leaders? Are not religious teachers turning men away from the plain re-
quirements of the word of God? Instead of educating them in obedience 
to God’s law, are they not educating them in transgression? From many 
of the pulpits of the churches the people are taught that the law of God is 
not binding upon them . Human traditions, ordinances, and customs are 
exalted . Pride and self-satisfaction because of the gifts of God are fostered, 
while the claims of God are ignored . 

In setting aside the law of God, men know not what they are doing . 
God’s law is the transcript of His character . It embodies the principles of 
His kingdom . He who refuses to accept these principles is placing himself 
outside the channel where God’s blessings flow . 

The glorious possibilities set before Israel could be realized only 
through obedience to God’s commandments . The same elevation of cha-
racter, the same fulness of blessing--blessing on mind and soul and body, 
blessing on house and field, blessing for this life and for the life to come-
-is possible for us only through obedience . 

In the spiritual as in the natural world, obedience to the laws of 
God is the condition of fruit bearing . And when men teach the people to 
disregard God’s commandments, they are preventing them from bearing 
fruit to His glory . They are guilty of withholding from the Lord the fruits 
of His vineyard . 

To us God’s messengers come at the bidding of the Master . They 
come demanding, as did Christ, obedience to the word of God . They pre-
sent His claim to the fruits of the vineyard, the fruits of love, and humility, 
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vrăjmășia rabinilor . Ei așezaseră învățături omenești mai presus de Cuvân-
tul lui Dumnezeu și i-au îndepărtat pe oameni de la poruncile Sale . Ei nu 
au dorit să renunțe la poruncile făcute de om, pentru a asculta de cerințele 
Cuvântului lui Dumnezeu . Ei n-au vrut să sacrifice mândria rațiunii și lauda 
oamenilor de dragul adevărului . Când a venit Domnul Hristos, prezentând 
națiunii cerințele lui Dumnezeu, preoții și bătrânii I-au negat dreptul de a 
Se interpune între ei și popor . Ei nu au vrut să accepte mustrările și avertis-
mentele Sale, și s-au hotărât să întoarcă poporul împotriva Lui și să deter-
mine distrugerea Lui .

Ei sunt vinovați de respingerea lui Hristos, cu toate urmările pe care 
acest lucru l-a avut . Păcatul unui popor și ruina unei națiuni s-au datorat 
liderilor lor religioși .

În zilele noastre, nu sunt aceleași influențe la lucru? Nu calcă mulți 
dintre vierii viei Domnului pe urmele conducătorilor evrei? Nu învățătorii 
religioși sunt cei care îi îndepărtează pe oameni de cerințele clare ale Cu-
vântului lui Dumnezeu? În loc de a-i educa în ascultare de Legea lui Dum-
nezeu, nu sunt ei cei care-i educă în fărădelege? De la multe dintre amvoa-
nele bisericilor, oamenii sunt învățați că ținerea Legii lui Dumnezeu nu este 
obligatorie pentru ei . Tradițiile, rânduielile și obiceiurile omenești sunt puse 
pe primul loc . Oamenii se mândresc cu darurile date de Dumnezeu și le 
folosesc pentru ei înșiși, în timp ce ignoră poruncile lui Dumnezeu .

Oamenii nu-și dau seama ce fac atunci când dau la o parte legea lui 
Dumnezeu . Legea lui Dumnezeu este transcrierea caracterului Său în lim-
bajul nostru . Aceasta întruchipează principiile Împărăției Sale . Cel care re-
fuză să accepte aceste principii se așază singur în afara canalului prin care se 
revarsă binecuvântările lui Dumnezeu .

Făgăduințele glorioase date lui Israel se puteau realiza numai prin 
ascultarea de poruncile lui Dumnezeu . Este posibil ca și noi să avem un 
caracter nobil, elevat, să avem aceeași plinătate a binecuvântării lor – bine-
cuvântarea corpului, sufletului și spiritului, să fim binecuvântați acasă și la 
câmp, să fim binecuvântați în viața aceasta și să avem binecuvântarea vieții 
veșnice – dar numai prin ascultare .

În lumea spirituală, la fel ca și în cea naturală, ascultarea de legile lui 
Dumnezeu constituie condiția aducerii de roade . Iar când oamenii îi învață 
pe alții să nesocotească poruncile lui Dumnezeu, ei îi împiedică să aducă 
roade spre slava Sa . Ei sunt vinovați că rețin de la Domnul roadele viei Sale .

Îndemnați de Stăpân, vin la noi solii lui Dumnezeu . Ei vin cerând, așa 
cum a făcut Hristos, ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu . Ei vin prezentând 

305

306



 Christ’s Object Lessons 344

and self-sacrificing service . Like the Jewish leaders, are not many of the 
husbandmen of the vineyard stirred to anger? When the claim of God’s 
law is set before the people, do not these teachers use their influence in 
leading men to reject it? Such teachers God calls unfaithful servants . 

The words of God to ancient Israel have a solemn warning to the 
church and its leaders today . Of Israel the Lord said, „I have written to 
him the great things of My law; but they were counted as a strange thing .” 
Hosea 8:12 . And to the priests and teachers He declared, „My people are 
destroyed for lack of knowledge; because thou hast rejected knowledge, I 
will also reject thee;  .  .  . seeing thou hast forgotten the law of thy God, I 
will also forget thy children .” Hosea 4:6 .

Shall the warnings from God be passed by unheeded? Shall the 
opportunities for service be unimproved? Shall the world’s scorn, the 
pride of reason, conformity to human customs and traditions, hold the 
professed followers of Christ from service to Him? Will they reject God’s 
word as the Jewish leaders rejected Christ? The result of Israel’s sin is be-
fore us . Will the church of today take warning? 

„If some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive 
tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root 
and fatness of the olive tree; boast not .  .  .  . Because of unbelief they were 
broken off, and thou standest by faith . Be not highminded, but fear; for 
if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not 
thee .” Rom . 11:17-21 . 
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cererea Lui de a primi roadele viei, roadele dragostei, umilinței și slujirii prin 
sacrificiu de sine . Nu sunt mulți dintre vieri agitați și mânioși asemenea lide-
rilor evrei? Când pretențiile legii lui Dumnezeu sunt prezentate poporului, 
nu se străduiesc acești învățători, prin influența pe care o au, să le respingă? 
Pe astfel de învățători Dumnezeu îi numește slujitori necredincioși .

Cuvintele lui Dumnezeu pentru Israelul din vechime includeau o aver-
tizare solemnă și pentru biserica de azi și liderii ei . Despre Israel, Domnul 
a spus: „Chiar dacă-i scriu toate poruncile Legii Mele, totuși ele sunt privi-
te ca ceva străin .” (Osea 8:12) . Iar despre preoți și învățători, El a declarat: 
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință . Fiindcă ai lepădat cunoștința și 
Eu te voi lepăda . . . Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe 
copiii tăi .” (Osea 4:6) .

Să treacă oare avertizările lui Dumnezeu pe lângă noi și să nu le luăm 
în seamă? Să lăsăm nefolosite ocaziile ce ni se oferă de a-I servi? Să împiedi-
ce oare batjocura lumii, mândria rațiunii și conformarea față de obiceiurile 
și tradițiile omenești, pe cei ce mărturisesc a fi urmași ai lui Hristos să-I 
slujească? Vor respinge ei Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum L-au respins 
conducătorii iudei pe Hristos? Urmările păcatelor poporului Israel se află 
înaintea noastră . Oare va lua în seamă biserica de astăzi aceste avertizări?

„Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un 
măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și 
grăsimii măslinului, nu te făli . . . Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu 
stai în picioare prin credință . Nu te îngâmfa, ci teme-te! Căci dacă n-a cruțat 
Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine .” (Romani 11:17-21) .
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 Without a Wedding Garment
The parable of the wedding garment opens before us a lesson of the 

highest consequence . By the marriage is represented the union of huma-
nity with divinity; the wedding garment represents the character which all 
must possess who shall be accounted fit guests for the wedding . 

In this parable, as in that of the great supper, are illustrated the gospel 
invitation, its rejection by the Jewish people, and the call of mercy to the 
Gentiles . But on the part of those who reject the invitation, this parable 
brings to view a deeper insult and a more dreadful punishment . The call 
to the feast is a king’s invitation . It proceeds from one who is vested with 
power to command . It confers high honor . Yet the honor is unappreciated . 
The king’s authority is despised . While the householder’s invitation was 
regarded with indifference, the king’s is met with insult and murder . They 
treated his servants with scorn, despitefully using them and slaying them . 

The householder, on seeing his invitation slighted, declared that none 
of the men who are bidden should taste of his supper . But for those who 
had done despite to the king, more than exclusion from his presence and 
his table is decreed . „He sent forth his armies, and destroyed those mur-
derers, and burned up their city .”

In both parables the feast is provided with guests, but the second 
shows that there is a preparation to be made by all who attend the feast . 
Those who neglect this preparation are cast out . „The king came in to see 
the guests,” and „saw there a man which had not on a wedding garment; 
and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a 
wedding garment? And he was speechless . Then said the king to the ser-
vants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer 
darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth .” 

The call to the feast had been given by Christ’s disciples . Our Lord 
had sent out the twelve and afterward the seventy, proclaiming that the 
kingdom of God was at hand, and calling upon men to repent and beli-
eve the gospel . But the call was not heeded . Those who are bidden to the 
feast did not come . The servants were sent out later to say, „Behold, I have 
prepared my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are 
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Fără haină de nuntă *
Parabola hainei de nuntă ne prezintă o lecție cu urmări din cele mai im-

portante . Prin căsătorie este reprezentată unirea omenirii cu divinitatea; ha-
ina de nuntă reprezintă caracterul pe care toți cei care vor fi socotiți potriviți 
pentru a lua parte la nuntă trebuie să-l aibă .

În această parabolă, ca și în cea a cinei celei mari, sunt ilustrate invitația 
Evangheliei, respingerea ei de către poporul evreu și chemarea harului adre-
sată neamurilor . În ceea ce-i privește pe cei care resping invitația, această pa-
rabolă prezintă insulta și mai mare pe care o aduc, precum și pedeapsa mai 
îngrozitoare . Chemarea la sărbătoare este invitația unui rege . Ea este făcută 
de o persoană învestită cu puterea de a porunci . Ea denotă mare onoare la 
adresa invitatului . Cu toate acestea, onoarea făcută nu este apreciată . Autori-
tatea regelui este disprețuită . În timp ce invitația gospodarului a fost privită cu 
indiferență, cea a regelui este întâmpinată cu insultă și crimă . Ei i-au tratat pe 
slujitorii lui cu dispreț, batjocorindu-i și ucigându-i .

Gospodarul, văzându-și invitația disprețuită, a declarat că niciunul din-
tre oamenii care fuseseră poftiți nu vor gusta din cină . Însă pentru cei care 
l-au disprețuit pe rege, se ordonă o pedeapsă mai mare decât îndepărtarea din 
prezența și de la masa sa . El „a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și 
le-a ars cetatea .” (Matei 22:7) .

În ambele parabole, la ospăț sunt invitați oaspeți, dar în parabola a doua 
este prezentat faptul că toți aceia care vor lua parte la ospăț trebuie să facă o 
pregătire . Cei care neglijează această pregătire sunt aruncați afară: „Împăratul 
a intrat să-și vadă oaspeții; și a zărit acolo pe un om, care nu era îmbrăcat 
în haina de nuntă . ‘Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haina de 
nuntă?’ Omul acela a amuțit . Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legați-i 
mâinile și picioarele, și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară; acolo va fi 
plânsul și scrâșnirea dinților’ . ” (Matei 22:11-13) .

Chemarea la ospăț fusese adresată prin ucenicii Domnului Hristos . Domnul 
îi trimisese pe cei doisprezece și, după aceea, pe cei șaptezeci, vestind că Împărăția 
lui Dumnezeu s-a apropiat și chemând pe oameni să se pocăiască și să creadă în 
Evanghelie . Dar chemarea n-a fost ascultată . Cei care au fost chemați la ospăț 

* Capitol bazat pe Matei 22:1-14
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ready: come unto the marriage .” This was the message borne to the Jewish 
nation after the crucifixion of Christ; but the nation that claimed to be 
God’s peculiar people rejected the gospel brought to them in the power of 
the Holy Spirit . Many did this in the most scornful manner . Others were 
so exasperated by the offer of salvation, the offer of pardon for rejecting 
the Lord of glory, that they turned upon the bearers of the message . There 
was „a great persecution .” Acts 8:1 . Many both of men and women were 
thrust into prison, and some of the Lord’s messengers, as Stephen and 
James, were put to death . 

Thus the Jewish people sealed their rejection of God’s mercy . The re-
sult was foretold by Christ in the parable . The king „sent forth his armies, 
and destroyed those murderers, and burned up their city .” The judgment 
pronounced came upon the Jews in the destruction of Jerusalem and the 
scattering of the nation . 

The third call to the feast represents the giving of the gospel to the 
Gentiles . The king said, „The wedding is ready, but they which were bid-
den were not worthy . Go ye therefore into the highways, and as many as 
ye shall find, bid to the marriage .” 

The king’s servants who went out into the highways „gathered to-
gether all as many as they found, both bad and good .” It was a mixed com-
pany . Some of them had no more real regard for the giver of the feast than 
had the ones who rejected the call . The class first bidden could not afford, 
they thought, to sacrifice any worldly advantage for the sake of attending 
the king’s banquet . And of those who accepted the invitation, there were 
some who thought only of benefiting themselves . They came to share the 
provisions of the feast, but had no desire to honor the king . 

When the king came in to view the guests, the real character of all was 
revealed . For every guest at the feast there had been provided a wedding 
garment . This garment was a gift from the king . By wearing it the guests 
showed their respect for the giver of the feast . But one man was clothed in 
his common citizen dress . He had refused to make the preparation requi-
red by the king . The garment provided for him at great cost he disdained 
to wear . Thus he insulted his lord . To the king’s demand, „How camest 
thou in hither not having a wedding garment?” he could answer nothing . 
He was self-condemned . Then the king said, „Bind him hand and foot, 
and take him away, and cast him into outer darkness .” 

By the king’s examination of the guests at the feast is represented a 
work of judgment . The guests at the gospel feast are those who profess to 
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n-au venit . Mai târziu, slujitorii au fost trimiși să spună: „Iată că am gătit ospățul 
meu: juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate; toate sunt gata, veniți la nun-
tă .” (Matei 22:4) . Aceasta a fost solia dusă națiunii iudaice, după crucificarea lui 
Hristos, dar națiunea care pretindea că este poporul ales al lui Dumnezeu, a res-
pins Evanghelia ce le-a fost adusă prin puterea Duhului Sfânt . Mulți au făcut acest 
lucru în modul cel mai batjocoritor . Alții au fost așa de mult înfuriați de oferta 
mântuirii, de oferta de a fi iertați pentru respingere a Domnului slavei, încât s-au 
ridicat împotriva celor ce le-au adus solia . S-a pornit „o mare prigonire .” (Faptele 
Apostolilor 8:1) . Mulți, atât bărbați cât și femei, au fost aruncați în închisoare, iar 
unii dintre solii Domnului, cum au fost Ștefan și Iacov, au fost omorâți .

Astfel, poporul evreu și-a sigilat respingerea milei lui Dumnezeu . Rezulta-
tul a fost prezis de Hristos în parabolă . Împăratul „a trimis oștile sale, a nimicit 
pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea .” (Matei 22:7) . Judecata rostită a venit asupra 
iudeilor prin distrugerea Ierusalimului și împrăștierea lor printre națiunile lumii .

A treia chemare la ospăț reprezintă vestirea Evangheliei la Neamuri . 
Împăratul a spus: „Nunta este gata; dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea . 
Duceți-vă, dar, la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe 
care-i veți găsi .” (Matei 22:8, 9) .

Slujitorii împăratului, care au mers la „răspântiile drumurilor,” au „strâns 
pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi .” (Matei 22:10) . Cei adunați erau foarte 
amestecați . Unii dintre ei nu aveau o mai mare considerație față de cel care 
dădea ospățul, decât au avut cei care respinseseră chemarea . Prima categorie 
chemată considera nu-și putea permite, să sacrifice orice avantaj lumesc de 
dragul de a participa la ospățul regelui . Și dintre cei care au acceptat invitația, 
unii se gândeau doar la foloasele proprii . Ei au venit să se împărtășească din 
bunătățile de la ospăț, dar nu aveau nicio dorință de a-L onora pe rege .

Când regele a intrat să-și vadă oaspeții, s-a dat pe față adevăratul caracter 
al tuturor celor prezenți . Pentru fiecare invitat la sărbătoare fusese pregătită 
o haină de nuntă . Această haină era un dar de la rege . Prin purtarea acesteia, 
oaspeții își arătau respectul pentru cel care dădea ospățul . Un om însă era 
îmbrăcat în haine de rând . El refuzase să facă pregătirea cerută de către rege . 
Cu dispreț, a refuzat să poarte haina procurată pentru el cu un mare preț . Ast-
fel, el l-a insultat pe Stăpânul său . La întrebarea împăratului: „Cum ai intrat 
aici fără să ai haina de nuntă?,” el n-a putut răspunde nimic . El s-a condam-
nat singur . Atunci împăratul a zis: „Legați-i mâinile și picioarele, și luați-l și 
aruncați-l în întunericul de afară .” (Matei 22:12, 13) .

Prin cercetarea de către împărat a oaspeților veniți la nuntă, este 
înfățișată lucrarea judecății . Oaspeții veniți la ospățul Evangheliei sunt ace-
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serve God, those whose names are written in the book of life . But not all 
who profess to be Christians are true disciples . Before the final reward is 
given, it must be decided who are fitted to share the inheritance of the ri-
ghteous . This decision must be made prior to the second coming of Christ 
in the clouds of heaven; for when He comes, His reward is with Him, „to 
give every man according as his work shall be .” Rev . 22:12 . Before His co-
ming, then, the character of every man’s work will have been determined, 
and to every one of Christ’s followers the reward will have been apportio-
ned according to his deeds . 

It is while men are still dwelling upon the earth that the work of 
investigative judgment takes place in the courts of heaven . The lives of 
all His professed followers pass in review before God . All are examined 
according to the record of the books of heaven, and according to his deeds 
the destiny of each is forever fixed . 

By the wedding garment in the parable is represented the pure, spo-
tless character which Christ’s true followers will possess . To the church it 
is given „that she should be arrayed in fine linen, clean and white,” „not 
having spot, or wrinkle, or any such thing .” Rev . 19:8; Eph . 5:27 . The fine 
linen, says the Scripture, „is the righteousness of saints .” Rev . 19:8 . It is 
the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through 
faith is imparted to all who receive Him as their personal Saviour . 

The white robe of innocence was worn by our first parents when they 
were placed by God in holy Eden . They lived in perfect conformity to the 
will of God . All the strength of their affections was given to their heavenly 
Father . A beautiful soft light, the light of God, enshrouded the holy pair . 
This robe of light was a symbol of their spiritual garments of heavenly 
innocence . Had they remained true to God it would ever have continued 
to enshroud them . But when sin entered, they severed their connection 
with God, and the light that had encircled them departed . Naked and 
ashamed, they tried to supply the place of the heavenly garments by se-
wing together fig leaves for a covering . 

This is what the transgressors of God’s law have done ever since the 
day of Adam and Eve’s disobedience . They have sewed together fig lea-
ves to cover the nakedness caused by transgression . They have worn the 
garments of their own devising, by works of their own they have tried to 
cover their sins, and make themselves acceptable with God . 

But this they can never do . Nothing can man devise to supply the 
place of his lost robe of innocence . No fig-leaf garment, no worldly citizen 
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ia care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu, aceia ale căror nume sunt scrise în 
cartea vieții . Dar nu toți cei, care mărturisesc a fi creștini, sunt și adevărați 
ucenici . Mai înainte de a fi dată răsplata finală, trebuie hotărât cine este 
pregătit să ia parte la moștenirea celor drepți . Această hotărâre trebuie luată 
înainte de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului; căci atunci 
când El vine, răsplata Sa este cu Sine, „ca să dea fiecăruia după fapta lui .” 
(Apocalipsa 22:12) . Deci, caracterul lucrării fiecărui om va fi examinat îna-
inte de venirea Sa, iar fiecăruia dintre urmașii Domnului Hristos, răsplata îi 
va fi dată după faptele sale .

Chiar în timp ce ființele umane continuă să-și trăiescă viața pe pământ, 
lucrarea judecății de cercetare se desfășoară în curțile cerești . Viețile tuturor 
pretinșilor Săi urmași trec prin fața lui Dumnezeu . Toate sunt examinate în 
conformitate cu înregistrările aflate în cărțile din ceruri și, în funcție de fapte-
le făcute, destinul fiecăruia este hotărât pentru totdeauna .

Prin haina de nuntă din parabolă este reprezentat caracterul curat, fără 
pată, pe care îl vor avea adevărații urmași ai lui Hristos . Bisericii îi este dat „să 
se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat” fără să aibă vreo „pată, vreo zbâr-
citură sau altceva de felul acesta .” (Efeseni 5:27) . Sfânta Scriptură ne spune că 
„inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților .” (Apocalipsa 19:8) . Tuturor 
acelora care, prin credință, Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor per-
sonal, le este dată neprihănirea Sa, caracterul Său cel nepătat .

Haina albă a nevinovăției a fost purtată de către primii noștri părinți, 
atunci când au fost așezați de Dumnezeu în Edenul sfânt . Ei trăiau în asculta-
re deplină de voia lui Dumnezeu . Întreaga taină a sentimentele lor era dăruită 
Tatălui lor ceresc . O lumină blândă și frumoasă, lumina lui Dumnezeu, învă-
luia perechea sfântă . Această haină de lumină era un simbol al hainelor lor 
spirituale de nevinovăție . Dacă ar fi rămas credincioși lui Dumnezeu, ea ar fi 
continuat să-i învăluie pentru totdeauna . Dar odată cu pătrunderea păcatului, 
au rupt legătura lor cu Dumnezeu, iar lumina care îi înconjura i-a părăsit . Goi 
și rușinați, ei au încercat să înlocuiască hainele cerești cu frunze de smochin 
cusute laolaltă pentru a se acoperi .

Călcătorii Legii lui Dumnezeu continuă să facă acest lucru încă din ziua 
neascultării lui Adam și a Evei . Ei au cusut laolaltă frunze de smochin pentru 
a acoperi goliciunea cauzată de păcat . Ei și-au făcut haine după închipuirea 
lor și prin propriile fapte, au încercat să-și acopere păcatele și, totuși, să se facă 
plăcuți lui Dumnezeu .

Dar acest lucru nu este posibil . Omul nu poate născoci nimic pentru a 
înlocui haina pierdută a nevinovăției sale . Cei care vor sta cu Hristos și cu 
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dress, can be worn by those who sit down with Christ and angels at the 
marriage supper of the Lamb . 

Only the covering which Christ Himself has provided can make us 
meet to appear in God’s presence . This covering, the robe of His own righ-
teousness, Christ will put upon every repenting, believing soul . „I coun-
sel thee,” He says, „to buy of Me  .  .  . white raiment, that thou mayest be 
clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear .” Rev . 3:18 . 

This robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of 
human devising . Christ in His humanity wrought out a perfect character, 
and this character He offers to impart to us . „All our righteousness are 
as filthy rags .” Isa . 64:6 . Everything that we of ourselves can do is defiled 
by sin . But the Son of God „was manifested to take away our sins; and in 
Him is no sin .” Sin is defined to be „the transgression of the law .” 1 John 
3:5, 4 . But Christ was obedient to every requirement of the law . He said of 
Himself, „I delight to do Thy will, O My God; yea, Thy law is within My 
heart .” Ps . 40:8 . When on earth, He said to His disciples, „I have kept My 
Father’s commandments .” John 15:10 . By His perfect obedience He has 
made it possible for every human being to obey God’s commandments . 
When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, 
the will is merged in His will, the mind becomes one with His mind, the 
thoughts are brought into captivity to Him; we live His life . This is what 
it means to be clothed with the garment of His righteousness . Then as the 
Lord looks upon us He sees, not the fig-leaf garment, not the nakedness 
and deformity of sin, but His own robe of righteousness, which is perfect 
obedience to the law of Jehovah . 

The guests at the marriage feast were inspected by the king . Only 
those were accepted who had obeyed his requirements and put on the 
wedding garment . So it is with the guests at the gospel feast . All must pass 
the scrutiny of the great King, and only those are received who have put 
on the robe of Christ’s righteousness .

Righteousness is right doing, and it is by their deeds that all will 
be judged . Our characters are revealed by what we do . The works show 
whether the faith is genuine . 

It is not enough for us to believe that Jesus is not an impostor, and that 
the religion of the Bible is no cunningly devised fable . We may believe that 
the name of Jesus is the only name under heaven whereby man may be saved, 
and yet we may not through faith make Him our personal Saviour . It is not 
enough to believe the theory of truth . It is not enough to make a profession 
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îngerii la ospățul de nuntă al Mielului nu vor putea fi îmbrăcați nici cu haine 
făcute din frunze de smochin, nici cu hainele obișnuite ale lumii acesteia .

Doar îmbrăcămintea, pe care Hristos Însuși ne-o oferă, ne poate face 
demni să stăm în prezența lui Dumnezeu . Această îmbrăcăminte, haina nepri-
hănirii Sale, va fi așezată de Hristos pe umerii fiecărei persoane care crede și se 
pocăiește . „Te sfătuiesc,” spunea El, „să cumperi de la Mine . . . haine albe, ca să 
te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale .” (Apocalipsa 3:18) .

Această haină, țesută în războiul cerului, nu are în ea nici chiar un singur 
fir creat de om . În natura Sa omenească, Domnul Hristos a produs un caracter 
desăvârșit, iar acest caracter Se oferă să ni-l dea și nouă . „Toate faptele noastre 
bune (toată neprihănirea noastră, trad . engl .) sunt ca o haină mânjită .” (Isaia 
64:6) . Tot ceea ce putem face noi este mânjit de păcat . Dar Fiul lui Dumnezeu 
„S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat .” Păcatul este definit ca fiind 
„fărădelege .” (1 Ioan 3:5, 4 .) Dar Hristos a fost ascultător de fiecare cerință 
a legii . El a spus despre Sine: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și legea Ta 
este în fundul inimii mele .” (Psalmii 40:8) . Pe când Se afla pe pământ, El a 
spus ucenicilor Săi: „Eu am păzit poruncile Tatălui Meu .” (Ioan 15:10) . Prin 
ascultarea Sa desăvârșită, a făcut posibil ca fiecare ființă omenească să asculte 
de poruncile lui Dumnezeu . Când ne supunem lui Hristos, inima noastră este 
unită cu inima Lui, voința noastră este contopită cu voința Lui, mintea devine 
una cu mintea Lui, gândurile sunt aduse în robie față de El; noi trăim viața 
Lui . Aceasta este ceea ce înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale . 
Apoi, când Domnul Se uită la noi, El nu vede haina din frunze de smochin, nu 
vede goliciunea și diformitatea păcatului, ci propria-I haină a dreptății, care 
este ascultarea desăvârșită de Legea lui Iehova .

Oaspeții de la nuntă au fost cercetați de către rege . Au fost acceptați doar 
aceia care s-au supus cerințelor Sale și au îmbrăcat haina de nuntă . La fel este 
și cu oaspeții de la ospățul Evangheliei . Toți trebuie să treacă prin controlul 
marelui Împărat și, doar aceia sunt primiți, care au îmbrăcat haina neprihă-
nirii lui Hristos .

Neprihănirea înseamnă a face ceea ce este drept; și toți oamenii vor fi 
judecați după faptele lor . Caracterele noastre sunt dezvăluite prin faptele pe 
care le facem . Faptele dovedesc dacă credința este autentică .

Nu este suficient ca noi să credem că Isus nu este un impostor și că religia 
Bibliei nu este o istorisire meșteșugit alcătuită . Putem crede că numele lui Isus 
este singurul nume sub cer prin care omul poate fi mântuit și, totuși, să nu 
facem din El, prin credință, Mântuitorul nostru personal . Nu este suficient să 
credem teoria adevărului . Nu este suficient să mărturisim credința în Hristos 

312



 Christ’s Object Lessons 354

of faith in Christ and have our names registered on the church roll . „He that 
keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him . And hereby 
we know that He abideth in us, by the Spirit which He hath given us .” „He-
reby we do know that we know Him if we keep His commandments .” 1 John 
3:24; 2:3 . This is the genuine evidence of conversion . Whatever our professi-
on, it amounts to nothing unless Christ is revealed in works of righteousness . 

The truth is to be planted in the heart . It is to control the mind and 
regulate the affections . The whole character must be stamped with the 
divine utterances . Every jot and tittle of the word of God is to be brought 
into the daily practice .

He who becomes a partaker of the divine nature will be in harmony 
with God’s great standard of righteousness, His holy law . This is the rule 
by which God measures the actions of men . This will be the test of charac-
ter in the judgment .

There are many who claim that by the death of Christ the law was 
abrogated; but in this they contradict Christ’s own words, „Think not that 
I am come to destroy the law, or the prophets .  .  .  . Till heaven and earth 
pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law .” Matt . 5:17, 18 . 
It was to atone for man’s transgression of the law that Christ laid down His 
life . Could the law have been changed or set aside, then Christ need not 
have died . By His life on earth He honored the law of God . By His death 
He established it . He gave His life as a sacrifice, not to destroy God’s law, 
not to create a lower standard, but that justice might be maintained, that 
the law might be shown to be immutable, that it might stand fast forever . 

Satan had claimed that it was impossible for man to obey God’s 
commandments; and in our own strength it is true that we cannot obey 
them . But Christ came in the form of humanity, and by His perfect obedi-
ence He proved that humanity and divinity combined can obey every one 
of God’s precepts . 

„As many as received Him, to them gave He power to become the 
sons of God, even to them that believe on His name .” John 1:12 . This 
power is not in the human agent . It is the power of God . When a soul 
receives Christ, he receives power to live the life of Christ . 

God requires perfection of His children . His law is a transcript of His 
own character, and it is the standard of all character . This infinite standard 
is presented to all that there may be no mistake in regard to the kind of 
people whom God will have to compose His kingdom . The life of Christ 
on earth was a perfect expression of God’s law, and when those who claim 

313

314

315



Parabolele Domnului Hristos 355

și nici ca numele noastre să fie înregistrate în registrele bisericii . „Cine păzește 
poruncile Lui, rămâne în El, și El în el . Și cunoaștem că El rămâne în noi prin 
Duhul, pe care ni L-a dat .” „Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim 
poruncile Lui .” (1 Ioan 3:24; 2:3) . Aceasta este adevărata dovadă a pocăinței . 
Oricare ar fi mărturisirea noastră de credință, ea nu valorează nimic, dacă 
Domnul Hristos nu este descoperit în noi prin fapte ale neprihănirii . 

Adevărul trebuie sădit în inimă . El trebuie să controleze mintea și să 
conducă emoțiile . Întregul caracter trebuie să poarte pecetea cuvintelor di-
vine . Fiecare iotă și frântură din Cuvântul lui Dumnezeu trebuie aduse în 
practica vieții de zi cu zi .

Cel care devine părtaș al naturii divine va fi în armonie cu marele stan-
dard al neprihănirii lui Dumnezeu, cu legea Sa cea sfântă . Aceasta este legea 
prin care Dumnezeu măsoară acțiunile oamenilor . Prin aceasta va fi testat 
caracterul la judecată .

Sunt mulți cei care pretind că, prin moartea lui Hristos, a fost abrogată le-
gea; dar prin aceasta ei contrazic chiar cuvintele lui Hristos: „Să nu credeți că am 
venit să stric Legea sau profeții . . . căci . . . câtă vreme nu va trece cerul și pământul, 
nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege .” (Matei 5:17, 18) . Hristos Și-a 
dat viața ca să facă ispășire pentru călcarea legii de către om . Dacă legea ar fi 
putut fi schimbată sau dată la o parte, atunci Hristos nu ar fi trebuit să moară . 
Prin viața Lui pe pământ, El a onorat Legea lui Dumnezeu . Prin moartea Sa, El a 
întărit-o . El Și-a dat viața ca jertfă, nu ca să distrugă legea lui Dumnezeu, nu ca să 
coboare standardul ei, ci pentru ca dreptatea să poată fi păstrată, ca legea să poată 
fi dovedită de neschimbat, ca ea să rămână veșnic la fel de puternică .

Satan susținuse că este imposibil pentru om să asculte de poruncile lui 
Dumnezeu; și este adevărat că în propria noastră putere, nu le putem împlini . 
Dar Hristos a venit în trup omenesc și, prin ascultarea Sa desăvârșită, El a 
dovedit că umanitatea unită cu divinitatea poate să asculte de toate preceptele 
Legii lui Dumnezeu .

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu .” (Ioan 1:12) . Puterea aceasta nu 
se află în ființa omenească, ci este puterea lui Dumnezeu . Când când un suflet 
Îl primește pe Hristos, el primește atunci și puterea de a trăi viața Lui .

Dumnezeu cere de la copiii Săi desăvârșirea . Legea Sa este o transcriere a 
caracterului Său și este standardul de evaluare pentru toate caracterele . Acest 
standard infinit este prezentat tuturor așa încât să fie clar pentru toți ce fel de oa-
meni dorește Dumnezeu să aducă în Împărăția Sa . Viața lui Hristos pe pământ 
a fost o oglindire perfectă a legii lui Dumnezeu și, atunci când cei care pretind a 
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to be children of God become Christlike in character, they will be obedi-
ent to God’s commandments . Then the Lord can trust them to be of the 
number who shall compose the family of heaven . Clothed in the glorious 
apparel of Christ’s righteousness, they have a place at the King’s feast . They 
have a right to join the blood-washed throng . 

The man who came to the feast without a wedding garment represents 
the condition of many in our world today . They profess to be Christians, and 
lay claim to the blessings and privileges of the gospel; yet they feel no need of 
a transformation of character . They have never felt true repentance for sin . 
They do not realize their need of Christ or exercise faith in Him . They have 
not overcome their hereditary or cultivated tendencies to wrongdoing . Yet 
they think that they are good enough in themselves, and they rest upon their 
own merits instead of trusting in Christ . Hearers of the word, they come to 
the banquet, but they have not put on the robe of Christ’s righteousness . 

Many who call themselves Christians are mere human moralists . They 
have refused the gift which alone could enable them to honor Christ by re-
presenting Him to the world . The work of the Holy Spirit is to them a strange 
work . They are not doers of the word . The heavenly principles that distingu-
ish those who are one with Christ from those who are one with the world 
have become almost indistinguishable . The professed followers of Christ are 
no longer a separate and peculiar people . The line of demarcation is indis-
tinct . The people are subordinating themselves to the world, to its practices, 
its customs, its selfishness . The church has gone over to the world in trans-
gression of the law, when the world should have come over to the church in 
obedience to the law . Daily the church is being converted to the world . 

All these expect to be saved by Christ’s death, while they refuse to live 
His self-sacrificing life . They extol the riches of free grace, and attempt to co-
ver themselves with an appearance of righteousness, hoping to screen their 
defects of character; but their efforts will be of no avail in the day of God . 

The righteousness of Christ will not cover one cherished sin . A man 
may be a law-breaker in heart; yet if he commits no outward act of trans-
gression, he may be regarded by the world as possessing great integrity . 
But God’s law looks into the secrets of the heart . Every act is judged by the 
motives that prompt it . Only that which is in accord with the principles of 
God’s law will stand in the judgment . 

God is love . He has shown that love in the gift of Christ . When 
„He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him sho-
uld not perish, but have everlasting life,” He withheld nothing from His 
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fi copii ai lui Dumnezeu devin asemenea lui Hristos în caracter, ei vor fi ascul-
tători de poruncile lui Dumnezeu . Apoi, Domnul va putea avea încredere că ei 
se vor număra printre cei care vor compune familia din ceruri . Îmbrăcați în ha-
inele pline de slavă ale neprihănirii lui Hristos, ei au un loc la ospățul regelui . Ei 
au dreptul să se alăture mulțimii ce și-a spălat hainele în sângele Mântuitorului .

Omul care a venit la ospăț fără haina de nuntă ilustrează starea multora 
din lumea noastră de astăzi . Ei mărturisesc a fi creștini, și pretind binecu-
vântările și făgăduințele Evangheliei, dar nu simt nevoia transformării carac-
terului . Ei nu simt o adevărată pocăință pentru păcat . Ei nu-și dau seama 
de nevoia lor de Hristos și nici nu-și exercită credința în El . Ei nu au biruit 
înclinațiile lor ereditare sau cultivate spre rău . Cu toate acestea, ei cred că sunt 
destul de buni și stau liniștiți, bazându-se pe meritele lor proprii, în loc de a se 
încrede în Hristos . Fiind doar ascultători ai cuvântului, ei vin la ospăț, fără să 
se fi îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos .

Mulți dintre cei care își spun creștini sunt numai oameni morali . Ei au 
refuzat singurul dar care i-ar fi putut face în stare să-L onoreze pe Hristos, re-
prezentându-L drept în lume . Lucrarea Duhului Sfânt este pentru ei o lucrare 
străină . Ei nu sunt împlinitori ai cuvântului . Principiile cerești, care-i disting 
pe cei care sunt una cu Hristos de cei care sunt una cu lumea, au devenit 
aproape imposibil de sesizat . Pretinșii urmași ai lui Hristos nu mai sunt un 
popor separat și deosebit . Linia de demarcație nu se mai vede clar . Oamenii se 
supun lumii, practicilor, obiceiurilor și egoismului ei . Biserica a depășit lumea 
în ce privește călcarea legii, deși lumea ar fi trebuit să vină la biserică în ascul-
tare de lege . Pe zi ce trece, biserica se apropie tot mai mult de lume .

Toți aceștia se așteaptă să fie mântuiți prin moartea lui Hristos, în timp 
ce refuză să trăiască viața Lui de sacrificiu de sine . Ei preamăresc bogățiile ha-
rului ieftin, și încearcă să se acopere cu o aparență de neprihănire, în speranța 
de a ascunde defectele lor de caracter; dar eforturile lor nu vor fi de niciun 
folos în ziua lui Dumnezeu .

Neprihănirea lui Hristos nu va acoperi niciun păcat îndrăgit . Un om 
poate fi călcător de lege în inimă; și totuși dacă nu comite un păcat vizibil, el 
poate fi considerat de lume ca fiind deosebit de integru . Dar legea lui Dum-
nezeu pătrunde în tainele inimii . Fiecare faptă este judecată după motivele 
care o determină . Numai cea care este în conformitate cu principiile legii lui 
Dumnezeu va rezista la judecată .

Dumnezeu este dragoste . El și-a arătat dragostea dăruindu-L pe Hristos . 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică .” (Ioan 3:16) . 
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purchased possession . (John 3:16 .) He gave all heaven, from which we 
may draw strength and efficiency, that we be not repulsed or overcome 
by our great adversary . But the love of God does not lead Him to excuse 
sin . He did not excuse it in Satan; He did not excuse it in Adam or in 
Cain; nor will He excuse it in any other of the children of men . He will 
not connive at our sins or overlook our defects of character . He expects 
us to overcome in His name . 

Those who reject the gift of Christ’s righteousness are rejecting the 
attributes of character which would constitute them the sons and daugh-
ters of God . They are rejecting that which alone could give them a fitness 
for a place at the marriage feast . 

In the parable, when the king inquired, „How camest thou in hither 
not having a wedding garment?” the man was speechless . So it will be in 
the great judgment day . Men may now excuse their defects of character, 
but in that day they will offer no excuse . 

The professed churches of Christ in this generation are exalted to the 
highest privileges . The Lord has been revealed to us in ever-increasing li-
ght . Our privileges are far greater than were the privileges of God’s ancient 
people . We have not only the great light committed to Israel, but we have 
the increased evidence of the great salvation brought to us through Christ . 
That which was type and symbol to the Jews is reality to us . They had the 
Old Testament history; we have that and the New Testament also . We have 
the assurance of a Saviour who has come, a Saviour who has been cruci-
fied, who has risen, and over the rent sepulcher of Joseph has proclaimed, 
„I am the resurrection and the life .” In our knowledge of Christ and His 
love the kingdom of God is placed in the midst of us . Christ is revealed to 
us in sermons and chanted to us in songs . The spiritual banquet is set be-
fore us in rich abundance . The wedding garment, provided at infinite cost, 
is freely offered to every soul . By the messengers of God are presented to 
us the righteousness of Christ, justification by faith, the exceeding great 
and precious promises of God’s word, free access to the Father by Christ, 
the comfort of the Spirit, the well-grounded assurance of eternal life in 
the kingdom of God . What could God do for us that He has not done in 
providing the great supper, the heavenly banquet? 

In heaven it is said by the ministering angels: The ministry which we 
have been commissioned to perform we have done . We pressed back the 
army of evil angels . We sent brightness and light into the souls of men, 
quickening their memory of the love of God expressed in Jesus . We at-
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El n-a reținut nimic de la cei răscumpărați ai Săi . El a dat tot cerul, ca din el 
să putem primi putere și eficiență, ca noi să nu fim răpuși sau biruiți de către 
marele nostru vrăjmaș . Dar dragostea lui Dumnezeu nu-L face să scuze păca-
tul . El nu l-a scuzat nici la Satan; El nu l-a scuzat nici la Adam sau Cain și nici 
nu-l va scuza la nici unul dintre fiii oamenilor . El nu va închide ochii față de 
păcatele noastre și nu va trece cu vederea defectele noastre de caracter . El Se 
așteaptă ca noi să biruim prin Numele Său .

Cei care resping darul neprihănirii lui Hristos, resping acele însușiri ale 
caracterului care i-ar transforma în fii și fiice ale lui Dumnezeu . Ei resping 
chiar lucrul care i-ar face potriviți să ia parte la nuntă .

În parabolă, când împăratul a întrebat: „Cum ai intrat aici fără să ai haina 
de nuntă?,” omul acela a amuțit . Tot așa va fi și în ziua cea mare a judecății . 
Acum, oamenii pot găsi scuze pentru defectele lor de caracter, dar în ziua 
aceea, ei nu vor mai putea prezenta nicio scuză .

Pretinselor biserici ale lui Hristos din această generație le-au fost oferite 
cele mai înalte privilegii . Domnul ni S-a descoperit și continuă să ni se des-
copere printr-o lumină tot mai mare . Privilegiile noastre sunt mult mai mari 
decât au fost privilegiile poporului lui Dumnezeu din vechime . Noi nu avem 
doar marea lumină dată lui Israel, ci avem dovezile mai clare ale măreței mân-
tuiri ce ne-a fost adusă prin Hristos . Ceea ce pentru poporul Israel era un sim-
bol, o umbră, pentru noi este o realitate . Ei aveau istoria Vechiului Testament; 
noi avem Vechiul și Noul Testament . Noi avem asigurarea unui Mântuitor care 
a venit, unui Mântuitor care a fost crucificat, dar care a înviat și care ieșind din 
mormântul lui Iosif, a declarat: „Eu sunt învierea și viața .” (Ioan 11:25) . Prin 
cunoașterea Domnului Hristos și a iubirii Sale, Împărăția lui Dumnezeu se află 
în mijlocul nostru . Domnul Hristos ne este descoperit în predici și lăudat prin 
cântări . Hrana spirituală este așezată înaintea noastră din abundență . Haina de 
nuntă, procurată pentru noi cu un preț nespus de mare, este oferită cu gene-
rozitate și fără plată oricărui suflet . Prin solii lui Dumnezeu, ne sunt prezen-
tate neprihănirea Domnului Hristos, îndreptățirea prin credință, făgăduințele 
nespus de mari și sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu, intrarea liberă la Tatăl, 
prin Hristos, mângâierea Duhului Sfânt și asigurarea clară a vieții veșnice în 
Împărăția lui Dumnezeu . Ce ar fi putut face Dumnezeu pentru noi și n-a făcut, 
pentru a pregăti, pentru noi, cina cea mare, ospățul ceresc? 

În cer, îngerii slujitori spun: „Am săvârșit lucrarea care ne-a fost 
încredințată . Am respins oștirea îngerilor răi . Am adus strălucire și lumină 
în sufletele oamenilor și am păstrat vie în memoria lor dragostea lui Dum-
nezeu exprimată în Isus . Le-am atras atenția spre crucea lui Hristos . Inimile 
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tracted their eyes to the cross of Christ . Their hearts were deeply moved 
by a sense of the sin that crucified the Son of God . They were convicted . 
They saw the steps to be taken in conversion; they felt the power of the 
gospel; their hearts were made tender as they saw the sweetness of the 
love of God . They beheld the beauty of the character of Christ . But with 
the many it was all in vain . They would not surrender their own habits 
and character . They would not put off the garments of earth in order to be 
clothed with the robe of heaven . Their hearts were given to covetousness . 
They loved the associations of the world more than they loved their God . 

Solemn will be the day of final decision . In prophetic vision the 
apostle John describes it: „I saw a great white throne, and Him that sat 
on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was 
found no place for them . And I saw the dead, small and great, stand before 
God; and the books were opened; and another book was opened, which is 
the book of life; and the dead were judged out of those things which were 
written in the books, according to their works .” Rev . 20:11, 12 .

Sad will be the retrospect in that day when men stand face to face with 
eternity . The whole life will present itself just as it has been . The world’s plea-
sures, riches, and honors will not then seem so important . Men will then see 
that the righteousness they despised is alone of value . They will see that they 
have fashioned their characters under the deceptive allurements of Satan . 
The garments they have chosen are the badge of their allegiance to the first 
great apostate . Then they will see the results of their choice . They will have 
a knowledge of what it means to transgress the commandments of God . 

There will be no future probation in which to prepare for eternity . It 
is in this life that we are to put on the robe of Christ’s righteousness . This 
is our only opportunity to form characters for the home which Christ has 
made ready for those who obey His commandments . 

The days of our probation are fast closing . The end is near . To us the 
warning is given, „Take heed to yourselves, lest at any time your hearts 
be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, 
and so that day come upon you unawares .” Luke 21:34 . Beware lest it find 
you unready . Take heed lest you be found at the King’s feast without a 
wedding garment . 

„In such an hour as ye think not the Son of man cometh .” „Blessed is 
he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they 
see his shame .” Matt . 24:44; Rev . 16:15 . 
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lor au fost profund mișcate de un sentiment al păcatului care L-a răstignit 
pe Fiul lui Dumnezeu . Ei au fost convinși de vinovăția lor . Au văzut pașii 
ce trebuia parcurși spre convertire; au simțit puterea Evangheliei; inimile 
lor au fost sensibilizate de dulceața dragostei lui Dumnezeu . Ei au văzut 
frumusețea caracterului lui Hristos . Dar pentru mulți, totul a fost în zadar . 
Ei nu au vrut să-și predea obiceiurile și caracterul . Nu au vrut să dezbrace 
hainele acestui pământ pentru a fi îmbrăcați cu haina cerească . Inimile lor 
erau pline de lăcomie . Au iubit legăturile cu această lume mai mult decât au 
iubit pe Dumnezeu lor .

Solemnă va fi ziua hotărârii finale . În viziune profetică, apostolul Ioan 
o descrie: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea 
pe el . Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru 
ele . Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de 
domnie . Niște cărți au fost deschise . Și a fost deschisă o altă carte, care este 
cartea Vieții . Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise 
în cărțile acelea .” (Apocalipsa 20:11-12) . 

Tristă va fi retrospectiva vieții lor în acea zi, când oamenii vor sta față în 
față cu veșnicia . Întreaga viață li se va prezenta așa cum a fost . Plăcerile lumii, 
bogăția și onorurile nu vor mai părea atunci atât de importante . Oamenii vor 
vedea atunci că numai neprihănirea pe care au disprețuit-o avea valoare . Ei 
vor vedea că și-au modelat caracterele după amăgirile înșelătoare ale Satanei . 
Haina pe care și-au ales-o era de fapt dovada loialității lor față de primul mare 
apostat . Atunci vor vedea rezultatele alegerii lor . Vor înțelege ce înseamnă să 
calce poruncile lui Dumnezeu .

Nu va mai exista niciun timp de har în viitor în care să se pregătească 
pentru veșnicie . Doar în această viață putem să îmbrăcăm haina neprihănirii 
lui Hristos . Aceasta este singura noastră ocazie de a ne forma caractere pentru 
căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru cei care ascultă de poruncile Lui .

Zilele noastre de har se apropie repede de încheiere . Sfârșitul este aproa-
pe . Nouă ne este adresată avertizarea: „Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva 
să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijoră-
rile vieții acesteia și, astfel, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră .” (Luca 
21:34) . Luați seama, ca nu cumva să fiți nepregătiți . Luați seama ca nu cumva 
să fiți găsiți fără haina de nuntă la ospățul împăratului .

„Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți .” (Matei 24:44) . 
„Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se 
vadă rușinea .” (Apocalipsa 16:15) . 
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Talents 
Christ on the Mount of Olives had spoken to His disciples of His se-

cond advent to the world . He had specified certain signs that were to show 
when His coming was near, and had bidden His disciples watch and be ready . 
Again He repeated the warning, „Watch therefore; for ye know neither the 
day nor the hour wherein the Son of man cometh .” Then He showed what it 
means to watch for His coming . The time is to be spent, not in idle waiting, 
but in diligent working . This lesson He taught in the parable of the talents . 

„The kingdom of heaven,” He said, „is as a man traveling into a far coun-
try, who called his own servants, and delivered unto them his goods . And 
unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every 
man according to his several ability; and straightway took his journey .”

The man traveling into a far country represents Christ, who, when 
speaking this parable, was soon to depart from this earth to heaven . The 
„bondservants” (R .V .), or slaves, of the parable, represent the followers of 
Christ . We are not our own . We have been „bought with a price” (1 Cor . 
6:20), not „with corruptible things, as silver and gold,  .  .  . but with the 
precious blood of Christ” (1 Peter 1:18, 19); „that they which live should 
not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them, 
and rose again” (2 Cor . 5:15) .

All men have been bought with this infinite price . By pouring the 
whole treasury of heaven into this world, by giving us in Christ all heaven, 
God has purchased the will, the affections, the mind, the soul, of every 
human being . Whether believers or unbelievers, all men are the Lord’s 
property . All are called to do service for Him, and for the manner in which 
they have met this claim, all will be required to render an account at the 
great judgment day . 

But the claims of God are not recognized by all . It is those who pro-
fess to have accepted Christ’s service who in the parable are represented 
as His own servants . 

Christ’s followers have been redeemed for service . Our Lord teaches 
that the true object of life is ministry . Christ Himself was a worker, and to all 
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Pilda talanților * 
Pe Muntele Măslinilor, Hristos a vorbit ucenicilor Săi despre a doua Sa 

venire în această lume . El a precizat anumite semne care urmau să arate mo-
mentul când revenirea Lui se apropia, și a poruncit ucenicilor Săi să vegheze 
și să fie gata . El a repetat avertizarea: „Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici 
ceasul în care va veni Fiul omului .” Apoi, El a arătat ce înseamnă a veghea în 
vederea venirii Sale . Timpul trebuie petrecut, nu într-o așteptare inactivă, ci 
lucrând cu hărnicie . Aceasta este lecția pe care El a dat-o prin pilda talanților .

„Împărăția cerurilor,” a spus El, „se va asemăna cu un om care, când 
era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa . 
Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, și altuia unul; fiecăruia după puterea 
lui; și a plecat .” (Matei 25:14, 15) .

Omul, care a plecat într-o țară îndepărtată, Îl reprezintă pe Domnul 
Hristos care, atunci când a rostit această parabolă, era aproape de timpul 
să plece de pe acest pământ la ceruri . „Slujitorii” sau robii din parabolă îi 
reprezintă pe urmașii Domnului Hristos . Noi nu suntem ai noștri . Noi am 
fost „cumpărați cu un preț” (1 Corinteni 6:20), nu „cu lucruri pieritoare, 
cu argint sau cu aur . . . ci cu sângele scump al lui Hristos” (1 Petru 1:18, 19); 
„pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce 
a murit și a înviat pentru ei .” (2 Corinteni 5:15) . 

Toți oamenii au fost cumpărați cu acest preț nemărginit . Revărsând 
întregul tezaur al cerului în această lume, oferindu-ne prin Hristos tot ce-
rul, Dumnezeu a cumpărat voința, sentimentele, mintea și sufletul fiecărei 
ființe umane . Credincioși sau necredincioși, toți oamenii sunt proprietatea 
Domnului . Toți sunt chemați să-I slujească și, cu privire la modul în care 
îndeplinesc această însărcinare, toți va trebui să dea socoteală în ziua cea 
mare a judecății .

Însă, cerințele lui Dumnezeu nu sunt recunoscute de toți oamenii . În 
parabolă cei prezentați ca robi ai Săi sunt cei care pretind că au acceptat 
slujba lui Hristos .

Urmașii lui Hristos au fost răscumpărați pentru a sluji . Domnul nostru 
ne învață că adevăratul scop al vieții este slujirea . Hristos Însuși a lucrat cu 

* Capitol bazat pe Matei 25:13-30
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His followers He gives the law of service--service to God and to their fellow 
men . Here Christ has presented to the world a higher conception of life than 
they had ever known . By living to minister for others, man is brought into 
connection with Christ . The law of service becomes the connecting link 
which binds us to God and to our fellow men . 

To His servants Christ commits „His goods”--something to be put to 
use for Him . He gives „to every man his work .” Each has his place in the 
eternal plan of heaven . Each is to work in co-operation with Christ for 
the salvation of souls . Not more surely is the place prepared for us in the 
heavenly mansions than is the special place designated on earth where we 
are to work for God .

 Gifts of the Holy Spirit
The talents that Christ entrusts to His church represent especially 

the gifts and blessings imparted by the Holy Spirit . „To one is given by the 
Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same 
Spirit; to another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by 
the same Spirit; to another the working of miracles; to another prophecy; 
to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to 
another the interpretation of tongues: but all these worketh that one and 
the selfsame Spirit, dividing to every man severally as He will .” 1 Cor . 
12:8-11 . All men do not receive the same gifts, but to every servant of the 
Master some gift of the Spirit is promised . 

Before He left His disciples, Christ „breathed on them, and saith unto 
them, Receive ye the Holy Ghost .” John 20:22 . Again He said, „Behold, 
I send the promise of My Father upon you .” Luke 24:49 . But not until 
after the ascension was the gift received in its fullness . Not until through 
faith and prayer the disciples had surrendered themselves fully for His 
working was the outpouring of the Spirit received . Then in a special sense 
the goods of heaven were committed to the followers of Christ . „When He 
ascended up on high, He led captivity captive, and gave gifts unto men .” 
Eph . 4:8 . „Unto every one of us is given grace, according to the measure of 
the gift of Christ,” the Spirit „dividing to every man severally as He will .” 
Eph . 4:7; 1 Cor . 12:11 . The gifts are already ours in Christ, but their actual 
possession depends upon our reception of the Spirit of God . 

The promise of the Spirit is not appreciated as it should be . Its fulfill-
ment is not realized as it might be . It is the absence of the Spirit that makes 
the gospel ministry so powerless . Learning, talents, eloquence, every na-
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plăcere iar pentru toți urmașii Săi El a dat legea slujirii – slujirea lui Dum-
nezeu și a semenilor lor . Aici Hristos a prezentat lumii o concepție de viață 
mai înaltă decât au cunoscut oamenii vreodată . Trăind pentru a sluji altora, 
omul este adus în legătură cu Hristos . Legea slujirii devine veriga de legătu-
ră care ne leagă de Dumnezeu și de semenii noștri .

Hristos încredințează slujitorilor Lui „bunurile Sale” – ceva care să fie 
folosit pentru El . El dă „fiecărui om lucrarea sa .” (Marcu 13:34 engl .) . Fie-
care își are locul său în planul veșnic al cerului . Fiecare trebuie să coopereze 
cu Hristos pentru salvarea de suflete . Cât este de sigur că avem pregătit un 
loc pentru noi în locașurile cerești, la fel de sigur este că avem desemnat un 
loc special pe pământ, un loc unde trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu .

Daruri ale Duhului Sfânt
Talentele pe care Domnul Hristos le-a încredințat Bisericii Sale, sunt în 

special darurile și binecuvântările date de Duhul Sfânt . „De pildă, unuia îi 
este dat, prin Duhul, să vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească 
despre cunoștință, datorită aceluiași Duh; altuia, credința, prin același Duh; 
altuia, darul tămăduirilor, prin același Duh; altuia, puterea să facă minuni; 
altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; și altuia, 
tălmăcirea limbilor . Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care 
dă fiecăruia în parte, cum voiește .” (1 Corinteni 12:8-11) . Nu toți oamenii 
primesc aceleași daruri, dar fiecărui slujitor al lui Dumnezeu îi este făgăduit 
un dar al Duhului Sfânt .

Mai înainte de a-i părăsi pe ucenicii Săi, Hristos „a suflat peste ei și le-a 
zis: ‘Luați Duh Sfânt’ .” (Ioan 20:22) . De asemenea, El a zis: „Iată că voi trimi-
te peste voi făgăduința Tatălui Meu .” (Luca 24:49) . Dar darul Duhului Sfânt 
n-a fost primit în plinătatea lui decât numai după înălțarea Domnului la cer . 
Revărsarea Duhului Sfânt n-a avut loc decât după ce ucenicii, prin credință 
și rugăciune, s-au predat pe deplin lucrării Sale . Atunci, într-o măsură deo-
sebită, darurile cerului au fost încredințate urmașilor lui Hristos . „De aceea 
este zis: ‘S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor’ . ” (Efeseni 
4:8, 7) . „Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia 
în parte, cum voiește .” (1 Corinteni 12:11) . Darurile sunt deja ale noastre, în 
Hristos, dar putem intra în posesia lor doar primind Duhul lui Dumnezeu . 

Făgăduința Duhului Sfânt nu este apreciată așa cum ar trebui . Împli-
nirea ei nu se realizează așa cum ar fi putut să fie . Lipsa Duhului Sfânt este 
cea care face lucrarea Evangheliei așa lipsită de putere . Putem avea educație, 
talente, elocvență, capacități înnăscute sau dobândite dar, fără prezența Du-
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tural or acquired endowment, may be possessed; but without the presence 
of the Spirit of God, no heart will be touched, no sinner be won to Christ . 
On the other hand, if they are connected with Christ, if the gifts of the 
Spirit are theirs, the poorest and most ignorant of His disciples will have 
a power that will tell upon hearts . God makes them the channel for the 
outworking of the highest influence in the universe . 

 Other Talents
The special gifts of the Spirit are not the only talents represented 

in the parable . It includes all gifts and endowments, whether original or 
acquired, natural or spiritual . All are to be employed in Christ’s service . 
In becoming His disciples, we surrender ourselves to Him with all that 
we are and have . These gifts He returns to us purified and ennobled, to be 
used for His glory in blessing our fellow men . 

To every man God has given „according to his several ability .” The 
talents are not apportioned capriciously . He who has ability to use five ta-
lents receives five . He who can improve but two, receives two . He who can 
wisely use only one, receives one . None need lament that they have not 
received larger gifts; for He who has apportioned to every man is equally 
honored by the improvement of each trust, whether it be great or small . 
The one to whom five talents have been committed is to render the impro-
vement of five; he who has but one, the improvement of one . God expects 
returns „according to that a man hath, and not according to that he hath 
not .” 2 Cor . 8:12 .

In the parable he that had „received the five talents went and traded 
with the same, and made them other five talents; and likewise he that had 
received two, he also gained other two .” 

The talents, however few, are to be put to use . The question that most 
concerns us is not, How much have I received? but, What am I doing with 
that which I have? The development of all our powers is the first duty we 
owe to God and to our fellow men . No one who is not growing daily in 
capability and usefulness is fulfilling the purpose of life . In making a pro-
fession of faith in Christ we pledge ourselves to become all that it is pos-
sible for us to be as workers for the Master, and we should cultivate every 
faculty to the highest degree of perfection, that we may do the greatest 
amount of good of which we are capable . 

The Lord has a great work to be done, and He will bequeath the most 
in the future life to those who do the most faithful, willing service in the 
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hului lui Dumnezeu, nicio inimă nu va fi atinsă, niciun păcătos nu va fi 
câștigat la Hristos . Pe de altă parte, în cazul în care oamenii se află în legă-
tură cu Hristos, dacă au darurile Duhului, cei mai săraci și mai neștiutori 
dintre ucenicii Săi vor avea o putere care va vorbi inimilor altora . Dumne-
zeu face din ei un canal prin care să lucreze cea mai mare putere de influență 
din univers .

Alți talanți
Darurile deosebite ale Duhului nu sunt singurii talanți prezentați în 

pildă . Aceștia includ toate darurile și mijloacele moștenite sau dobândite, 
fizice sau spirituale . Toți trebuie să lucreze în slujba lui Hristos . Devenind 
ucenicii Săi, ne predăm Lui cu tot ceea ce suntem și avem . El ne înapoiază 
aceste daruri curățate și înnobilate, ca să le folosim spre slava Lui pentru 
binecuvântarea semenilor noștri .

Dumnezeu a dat „fiecăruia după puterea lui .” (Matei 25:15) . Talanții nu 
sunt împărțiți la întâmplare . Cel care are capacitatea de a folosi cinci talanți, 
primește cinci . Cel care poate aduce rod din doi, primește doi talanți . Cel 
care poate folosi cu înțelepciune numai unul, primește unul . Nimeni nu tre-
buie să se plângă că nu a primit daruri mari; deoarece, Cel care a repartizat 
talanții fiecărui om este la fel de onorat prin câștigul adus de oricare dintre 
ei, fie că este mare sau mic . Cel căruia i-au fost încredințați cinci talanți tre-
buie să aducă câștigul obținut din cei cinci; cel care are unul singur, câștigul 
obținut din unul singur . Dumnezeu așteaptă roade „avându-se în vedere ce 
are cineva, nu ce n-are .” (2 Corinteni 8:12) .

În parabolă „cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a 
câștigat cu ei alți cinci talanți . Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat 
și el alți doi cu ei .” (Matei 25:16, 17) .

Talanții, oricât de puțini ar fi, trebuie folosiți . Întrebarea care ne pre-
ocupă cel mai mult nu este: „Cât am primit?” ci „Ce fac cu ceea ce am pri-
mit?” Dezvoltarea tuturor puterilor noastre este prima datorie pe care o 
avem față de Dumnezeu și față de semenii noștri . Nicio persoană care nu 
crește zilnic, în ce privește capacitatea și utilitatea nu își îndeplinește scopul 
existenței sale . Când ne mărturisim credința în Hristos, ne angajăm să de-
venim tot ceea ce este posibil pentru noi să devenim în calitate de lucrători 
pentru Domnul, și ar trebui să cultivăm fiecare talent la cel mai înalt grad de 
perfecțiune, ca să putem face tot binele de care suntem capabili .

Domnul are o mare lucrare de făcut, și El va da o moștenire mai mare în 
viața viitoare celor care-I slujesc cu cea mai mare credincioșie în viața prezen-
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present life . The Lord chooses His own agents, and each day under diffe-
rent circumstances He gives them a trial in His plan of operation . In each 
true-hearted endeavor to work out His plan, He chooses His agents not 
because they are perfect but because, through a connection with Him, 
they may gain perfection . 

God will accept only those who are determined to aim high . He pla-
ces every human agent under obligation to do his best . Moral perfection 
is required of all . Never should we lower the standard of righteousness in 
order to accommodate inherited or cultivated tendencies to wrong-doing . 
We need to understand that imperfection of character is sin . All righteo-
us attributes of character dwell in God as a perfect, harmonious whole, 
and every one who receives Christ as a personal Saviour is privileged to 
possess these attributes . 

And those who would be workers together with God must strive for 
perfection of every organ of the body and quality of the mind . True edu-
cation is the preparation of the physical, mental, and moral powers for 
the performance of every duty; it is the training of body, mind, and soul 
for divine service . This is the education that will endure unto eternal life . 

Of every Christian the Lord requires growth in efficiency and capa-
bility in every line . Christ has paid us our wages, even His own blood and 
suffering, to secure our willing service . He came to our world to give us 
an example of how we should work, and what spirit we should bring into 
our labor . He desires us to study how we can best advance His work and 
glorify His name in the world, crowning with honor, with the greatest love 
and devotion, the Father who „so loved the world, that He gave His only 
begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but 
have everlasting life .” John 3:16 . 

But Christ has given us no assurance that to attain perfection of cha-
racter is an easy matter . A noble, all-round character is not inherited . It 
does not come to us by accident . A noble character is earned by individual 
effort through the merits and grace of Christ . God gives the talents, the 
powers of the mind; we form the character . It is formed by hard, stern 
battles with self . Conflict after conflict must be waged against hereditary 
tendencies . We shall have to criticize ourselves closely, and allow not one 
unfavorable trait to remain uncorrected . 

Let no one say, I cannot remedy my defects of character . If you come 
to this decision, you will certainly fail of obtaining everlasting life . The im-
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tă . Domnul Își alege singur lucrătorii, și în fiecare zi, prin diferite circumstanțe, 
El îi folosește în planul Său de lucru . Pornind de la străduința sinceră a omului 
de a îndeplini planul Său, El Își va alege lucrătorii nu pentru că sunt desăvârșiți, 
ci pentru că, prin legătura cu El, ei pot ajunge la desăvârșire .

Dumnezeu îi va accepta doar pe cei care sunt hotărâți să-și fixeze ținte 
înalte . El pretinde de la fiecare ființă umană să dea rezultatele cele mai bune . 
De la toți se cere desăvârșire morală . Nu ar trebui să coborâm niciodată 
standardul de neprihănire cu scopul de a păstra tendințele moștenite sau 
cultivate spre rău . Trebuie să înțelegem că nedesăvârșirea de caracter este 
păcat . Toate atributele neprihănirii de caracter își au izvorul în Dumnezeu 
ca un întreg desăvârșit, armonios și oricine Îl primește pe Hristos ca Mân-
tuitor personal are privilegiul de a avea aceste caracteristici .

Iar cei care doresc să fie împreună-lucrători cu Dumnezeu trebuie să se 
străduiască să ajungă la desăvârșire în ce privește fiecare organ al corpului și 
aptitudinea minții . Adevărata educație înseamnă pregătirea puterilor fizice, 
mintale și morale pentru îndeplinirea fiecărei datorii; aceasta înseamnă an-
trenarea corpului, a minții și sufletului pentru a sluji lui Dumnezeu . Aceasta 
este educația care va dăinui veșnic .

Domnul cere fiecărui creștin să se dezvolte în ce privește eficiența și 
capacitatea în orice domeniu . Hristos a plătit, chiar prin propriul sânge și 
propria suferință, pentru a ne asigura o răsplată pentru slujirea noastră de 
bună voie . El a venit în lumea noastră pentru a ne da un exemplu despre 
cum ar trebui să lucrăm și ce spirit ar trebui să aducem în lucrarea noastră . 
El dorește ca noi să studiem modul în care putem sprijini cel mai bine lu-
crarea și slăvi Numele Lui în lume, modul în care putem să-I dăm onoare 
și arătăm dragoste și devotament față de Tatăl, care „atât de mult a iubit 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viața veșnică .” (Ioan 3:16) .

Hristos însă nu ne-a dat nicio asigurare că atingerea desăvârșirii ca-
racterului este o chestiune ușoară . Un caracter nobil și complet nu se 
moștenește . El nu ni se dă la întâmplare . Un caracter nobil se câștigă prin 
efort individual, prin meritele și harul lui Hristos . Dumnezeu dă talentele, 
puterile minții; noi suntem cei care ne formăm caracterul . El se formea-
ză prin lupte grele cu sine . Bătălie după bătălie trebuie purtată împotriva 
tendințelor ereditare . Va trebui să ne cercetăm îndeaproape și să nu permi-
tem niciunei trăsături rele să rămână necorectată .

Nimeni să nu spună: Eu nu-mi pot îndrepta defectele de caracter . Dacă 
ați ajuns la această concluzie, cu siguranță că nu veți reuși să obțineți viața 
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possibility lies in your own will . If you will not, then you can not overco-
me . The real difficulty arises from the corruption of an unsanctified heart, 
and an unwillingness to submit to the control of God . 

Many whom God has qualified to do excellent work accomplish very 
little, because they attempt little . Thousands pass through life as if they 
had no definite object for which to live, no standard to reach . Such will 
obtain a reward proportionate to their works . 

Remember that you will never reach a higher standard than you yo-
urself set . Then set your mark high, and step by step, even though it be by 
painful effort, by self-denial and sacrifice, ascend the whole length of the 
ladder of progress . Let nothing hinder you . Fate has not woven its meshes 
about any human being so firmly that he need remain helpless and in un-
certainty . Opposing circumstances should create a firm determination to 
overcome them . The breaking down of one barrier will give greater ability 
and courage to go forward . Press with determination in the right directi-
on, and circumstances will be your helpers, not your hindrances . 

Be ambitious, for the Master’s glory, to cultivate every grace of cha-
racter . In every phase of your character building you are to please God . 
This you may do; for Enoch pleased Him though living in a degenerate 
age . And there are Enochs in this our day . 

Stand like Daniel, that faithful statesman, a man whom no temptati-
on could corrupt . Do not disappoint Him who so loved you that He gave 
His own life to cancel your sins . He says, „Without Me ye can do nothing .” 
John 15:5 . Remember this . If you have made mistakes, you certainly gain 
a victory if you see these mistakes and regard them as beacons of warning . 
Thus you turn defeat into victory, disappointing the enemy and honoring 
your Redeemer . 

A character formed according to the divine likeness is the only trea-
sure that we can take from this world to the next . Those who are under the 
instruction of Christ in this world will take every divine attainment with 
them to the heavenly mansions . And in heaven we are continually to im-
prove . How important, then, is the development of character in this life . 

The heavenly intelligences will work with the human agent who seeks 
with determined faith that perfection of character which will reach out to 
perfection in action . To everyone engaged in this work Christ says, I am 
at your right hand to help you . 
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veșnică . Imposibilitatea stă în lipsa voinței noastre . Dacă nu vreți să biruiți, 
nu veți birui . Adevărata dificultate izvorăște din stricăciunea unei inimi 
nesfințite și din refuzul de a ne supune controlului lui Dumnezeu .

Multe persoane cărora Dumnezeu le-a dat capacitatea de a realiza o 
lucrare excelentă realizează foarte puțin, pentru că încearcă puțin . Mii de 
oameni trec prin viață ca și cum nu ar avea nicio țintă clară pentru care să 
trăiască, niciun standard la care să ajungă . Astfel de persoane vor obține o 
răsplată proporțională cu lucrul făcut .

Amintiți-vă că nu veți atinge o țintă mai înaltă decât cea pe care v-ați 
pus-o . Ca urmare, puneți-vă ținte înalte și, pas cu pas, urcați întreaga lungi-
me a acestei scări spre progres chiar dacă trebuie să faceți aceasta printr-un 
efort dureros, prin lepădare de sine și sacrificiu . Nu lăsați nimic să vă împie-
dice . Soarta nu și-a țesut plasa atât de strâns în jurul nici unei ființe umane, 
încât aceasta să rămână neajutorată și în nesiguranță . Situațiile potrivnice ar 
trebui să ne motiveze să le depășim . Doborârea unei bariere va oferi o mai 
mare capacitate și mai mult curaj pentru a merge mai departe . Mergeți cu 
hotărâre în direcția cea bună, iar împrejurările vă vor fi ajutoare, nu piedici .

Pentru slava Stăpânului, fiți ambițioși, să cultivați fiecare trăsătură pozitivă 
de caracter . În fiecare etapă a clădirii caracterului trebuie să fiți plăcuți înaintea 
lui Dumnezeu . Puteți face acest lucru; căci Enoh I-a fost plăcut Lui, deși trăia 
într-o epocă degenerată . Și, există oameni asemenea lui Enoh în zilele noastre .

Stați neclintiți asemenea lui Daniel, credinciosul om de stat, om pe 
care nicio ispită nu l-a putut corupe . Nu-L dezamăgiți pe Cel care v-a iubit 
atât de mult că și-a dat propria viață pentru a șterge păcatele voastre . El 
spune: „Despărțiți de Mine, nu puteți face nimic .” (Ioan 15:5) . Să nu uităm 
acest lucru . Dacă ați greșit, atunci cu siguranță veți ajunge biruitori, dacă vă 
veți vedea greșelile și le veți considera ca fiind un semnal de avertizare . În 
acest fel, veți putea transforma înfrângerea într-o biruință, dezamăgindu-l 
pe vrăjmaș și dând onoare Răscumpărătorului vostru . 

Un caracter format după asemănarea divină este singura comoară pe 
care o putem lua din această lume în cea veșnică . Cei care se află sub îndru-
marea lui Hristos în această lume, vor lua cu ei, în locașurile cerești, fiecare 
calitate divină . Iar în ceruri, urmează să creștem continuu spre perfecțiune . 
Cât de importantă este atunci dezvoltarea caracterului în această viață!

Inteligențele cerești vor lucra cu ființele umane care caută cu credință 
hotărâtă desăvârșirea de caracter, care vor să ajungă la desăvârșire în 
acțiunile lor . Fiecărei persoane angajate în această lucrare Hristos, îi spune: 
„Eu sunt la dreapta ta pentru a te ajuta .”
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As the will of man co-operates with the will of God, it becomes om-
nipotent . Whatever is to be done at His command may be accomplished 
in His strength . All His biddings are enablings . 

 Mental Faculties
God requires the training of the mental faculties . He designs that His 

servants shall possess more intelligence and clearer discernment than the 
worldling, and He is displeased with those who are too careless or too in-
dolent to become efficient, well-informed workers . The Lord bids us love 
Him with all the heart, and with all the soul, and with all the strength, 
and with all the mind . This lays upon us the obligation of developing the 
intellect to its fullest capacity, that with all the mind we may know and 
love our Creator . 

If placed under the control of His Spirit, the more thoroughly the 
intellect is cultivated, the more effectively it can be used in the service of 
God . The uneducated man who is consecrated to God and who longs to 
bless others can be, and is, used by the Lord in His service . But those who, 
with the same spirit of consecration, have had the benefit of a thorough 
education, can do a much more extensive work for Christ . They stand on 
vantage ground . 

The Lord desires us to obtain all the education possible, with the ob-
ject in view of imparting our knowledge to others . None can know where 
or how they may be called to labor or to speak for God . Our heavenly 
Father alone sees what He can make of men . There are before us possi-
bilities which our feeble faith does not discern . Our minds should be so 
trained that if necessary we can present the truths of His word before the 
highest earthly authorities in such a way as to glorify His name . We should 
not let slip even one opportunity of qualifying ourselves intellectually to 
work for God . 

Let the youth who need an education set to work with a determina-
tion to obtain it . Do not wait for an opening; make one for yourselves . 
Take hold in any small way that presents itself . Practice economy . Do not 
spend your means for the gratification of appetite, or in pleasure seeking . 
Be determined to become as useful and efficient as God calls you to be . Be 
thorough and faithful in whatever you undertake . Procure every advan-
tage within your reach for strengthening the intellect . Let the study of 
books be combined with useful manual labor, and by faithful endeavor, 
watchfulness, and prayer secure the wisdom that is from above . This will 
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Când voința omului cooperează cu voința lui Dumnezeu, aceasta devi-
ne omnipotentă . Orice lucru poruncit de El poate fi realizat în puterea Lui . 
Toate cerințele lui Dumnezeu sunt tot atâtea împuterniciri din partea Sa .

Capacitățile mentale
Dumnezeu cere să ne antrenăm facultățile mentale . El dorește ca servii 

Săi să aibă mai multă inteligență și un discernământ mai clar decât oamenii din 
lume, și El este nemulțumit de cei care sunt prea neglijenți sau prea indolenți 
pentru a deveni lucrători eficienți și culți . Domnul ne îndeamnă să-L iubim 
cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul nostru . Acest 
lucru ne obligă să ne dezvoltăm intelectul la capacitatea sa maximă, așa încât 
să-L putem cunoaște și iubi pe Creatorul nostru cu toată mintea .

Dacă mintea este supusă controlului Duhului Său, cu cât intelectul este 
cultivat mai mult, cu atât mai eficient poate fi folosit în slujba lui Dumne-
zeu . Omul needucat care este consacrat lui Dumnezeu și care dorește să-i 
binecuvânteze pe alții poate fi, și este, folosit de Domnul în serviciul Său . 
Dar cei care, având același spirit de consacrare, au beneficiat de o educație 
temeinică, pot face o lucrare mult mai extinsă pentru Hristos . Ei stau pe un 
teren superior .

Domnul dorește ca noi să obținem toată educația pe care o putem 
obține, cu scopul de a împărtăși și altora cunoștințele noastre . Nimeni 
nu poate ști unde și cum va fi chemat să lucreze sau să vorbească pentru 
Dumnezeu . Doar Tatăl nostru ceresc știe cum îi poate folosi pe oameni . Ne 
stau în față posibilități pe care credința noastră slabă nu le poate discerne . 
Mintea noastră trebuie să fie instruită astfel încât, dacă va fi necesar, să pu-
tem prezenta adevărurile Cuvântului Său în fața celor mai înalte autorități 
pământești, în așa fel încât să glorificăm Numele Lui . Nu ar trebui să lăsăm 
să ne scape nicio ocazie de a ne perfecționa din punct de vedere intelectual 
pentru a lucra pentru Dumnezeu .

Tinerii care au nevoie de educație să înceapă să lucreze cu hotărâre 
pentru a o obține . Nu așteptați să vi se dea ocazia; ci creați-o voi singuri . 
Folosiți orice șansă, oricât de mică, ce vi se oferă . Fiți economi . Nu vă 
cheltuiți banii pentru satisfacerea apetitului sau în căutarea de plăceri . Fiți 
hotărâți să deveniți atât de utili și eficienți cât dorește Dumnezeu să fiți . 
Lucrați temeinic și cu credincioșie în orice faceți . Folosiți orice șansă care 
vă stă la îndemână pentru a vă dezvolta intelectul . Studiul cărților să fie 
combinat cu muncă manuală utilă și, prin efort consecvent, prin veghere și 
rugăciune, asigurați-vă înțelepciunea care vine de sus . Acest lucru vă va ofe-
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give you an all-round education . Thus you may rise in character, and gain 
an influence over other minds, enabling you to lead them in the path of 
uprightness and holiness . 

Far more might be accomplished in the work of self-education if 
we were awake to our own opportunities and privileges . True education 
means more than the colleges can give . While the study of the sciences is 
not to be neglected, there is a higher training to be obtained through a 
vital connection with God . Let every student take his Bible and place hi-
mself in communion with the great Teacher . Let the mind be trained and 
disciplined to wrestle with hard problems in the search for divine truth . 

Those who hunger for knowledge that they may bless their fellow 
men will themselves receive blessing from God . Through the study of His 
word their mental powers will be aroused to earnest activity . There will be 
an expansion and development of the faculties, and the mind will acquire 
power and efficiency . 

Self-discipline must be practiced by everyone who would be a worker 
for God . This will accomplish more than eloquence or the most brilliant 
talents . An ordinary mind, well disciplined, will accomplish more and 
higher work than will the most highly educated mind and the greatest 
talents without self-control . 

 Speech
The power of speech is a talent that should be diligently cultiva-

ted . Of all the gifts we have received from God, none is capable of being 
a greater blessing than this . With the voice we convince and persuade, 
with it we offer prayer and praise to God, and with it we tell others of the 
Redeemer’s love . How important, then, that it be so trained as to be most 
effective for good . 

The culture and right use of the voice are greatly neglected, even by 
persons of intelligence and Christian activity . There are many who read 
or speak in so low or so rapid a manner that they cannot be readily un-
derstood . Some have a thick, indistinct utterance; others speak in a high 
key, in sharp, shrill tones, that are painful to the hearers . Texts, hymns, 
and the reports and other papers presented before public assemblies are 
sometimes read in such a way that they are not understood and often so 
that their force and impressiveness are destroyed . 

This is an evil that can and should be corrected . On this point the 
Bible gives instruction . Of the Levites who read the Scriptures to the pe-
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ri o educație completă . În acest fel, vă veți putea desăvârși caracterul și veți 
putea avea influență asupra altor minți, ceea ce vă va permite să-i conduceți 
pe aceștia pe calea neprihănirii și sfințeniei .

Prin auto-educație s-ar putea realiza mult mai mult dacă ne-am da sea-
ma de ocaziile și privilegiile pe care le avem . Adevărata educație înseamnă 
mai mult decât educația formală dată în școli . În timp ce studiul științelor 
nu trebuie neglijat, există o educație mai înaltă care poate fi obținută printr-
o legătură vie cu Dumnezeu . Fiecare elev să-și ia Biblia și să intre în comu-
niune cu Marele Învățător . Mintea să vă fie educată și disciplinată să lupte 
cu probleme grele în căutarea adevărului divin .

Cei care flămânzesc după cunoașterea cu care să-i poată binecuvânta 
și pe semenii lor, vor primi ei înșiși binecuvântări de la Dumnezeu . Prin 
studiul Cuvântului Său, puterile lor mintale vor fi trezite la o activitate mai 
serioasă . Va avea loc o extindere și o dezvoltare a facultăților mentale, iar 
mintea va dobândi putere și eficiență .

Auto-disciplina trebuie să fie practicată de toți cei care doresc să fie 
lucrători pentru Dumnezeu . Acest lucru va avea rezultate mai bune decât 
elocvența sau cele mai strălucite talente . O minte obișnuită, dar bine dis-
ciplinată, va realiza o lucrare mai mare și mai importantă decât va realiza 
mintea cea mai educată și talentele cele mai mari dar fără autocontrol .

Vorbirea
Puterea vorbirii este un talent care ar trebui cultivat cu sârguință . Din-

tre toate darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, niciunul nu poate 
aduce o binecuvântare mai mare ca acesta . Cu vocea stăruim și convingem, 
cu ea aducem rugăciuni și laude lui Dumnezeu și cu ea spunem altora des-
pre iubirea Mântuitorului . Cât de important este deci ca aceasta să fie edu-
cată pentru a face cea mai bună lucrare spre bine .

Cultivarea și folosirea corectă a vocii este foarte neglijată, chiar și de 
către persoanele inteligente și implicate în activitatea creștină . Mulți citesc 
sau vorbesc atât de încet sau atât de rapid încât nu pot fi înțeleși cu ușurință . 
Alții pronunță cuvintele greoi și neclar; alții vorbesc într-un registru înalt, 
în tonuri stridente, ascuțite, care sunt neplăcute pentru ascultători . Textele, 
imnurile, rapoartele și alte prezentări, care sunt rostite în fața adunărilor 
publice sunt uneori citite în așa fel încât nu sunt înțelese și alte ori, în așa fel 
încât forța și influența lor sunt distruse .

Acesta este un rău care poate și trebuie corectat . Biblia ne dă învățătură 
și în acest domeniu . Despre leviții care citeau Scripturile înaintea poporului 
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ople in the days of Ezra, it is said, „They read in the book in the law of 
God distinctly, and gave the sense, and caused them to understand the 
reading .” Neh . 8:8 . 

By diligent effort all may acquire the power to read intelligibly, and 
to speak in a full, clear, round tone, in a distinct and impressive manner . 
By doing this we may greatly increase our efficiency as workers for Christ . 

Every Christian is called to make known to others the unsearchable 
riches of Christ; therefore he should seek for perfection in speech . He sho-
uld present the word of God in a way that will commend it to the hearers . 
God does not design that His human channels shall be uncouth . It is not 
His will that man shall belittle or degrade the heavenly current that flows 
through him to the world . 

We should look to Jesus, the perfect pattern; we should pray for the 
aid of the Holy Spirit, and in His strength we should seek to train every 
organ for perfect work . 

Especially is this true of those who are called to public service . Every 
minister and every teacher should bear in mind that he is giving to the people 
a message that involves eternal interests . The truth spoken will judge them in 
the great day of final reckoning . And with some souls the manner of the one 
delivering the message will determine its reception or rejection . Then let 
the word be so spoken that it will appeal to the understanding and impress 
the heart . Slowly, distinctly, and solemnly should it be spoken, yet with all 
the earnestness which its importance demands . 

The right culture and use of the power of speech has to do with every 
line of Christian work; it enters into the home life, and into all our interco-
urse with one another . We should accustom ourselves to speak in pleasant 
tones, to use pure and correct language, and words that are kind and co-
urteous . Sweet, kind words are as dew and gentle showers to the soul . The 
Scripture says of Christ that grace was poured into His lips that He might 
„know how to speak a word in season to him that is weary .” Ps . 45:2; Isa . 
50:4 . And the Lord bids us, „Let your speech be alway with grace” (Col . 
4:6) „that it may minister grace unto the hearers” (Eph . 4:29) . 

In seeking to correct or reform others we should be careful of our 
words . They will be a savor of life unto life or of death unto death . In gi-
ving reproof or counsel, many indulge in sharp, severe speech, words not 
adapted to heal the wounded soul . By these ill-advised expressions the 
spirit is chafed, and often the erring ones are stirred to rebellion . All who 
would advocate the principles of truth need to receive the heavenly oil of 
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în zilele lui Ezra, se spune: „Ei citeau deslușit în Cartea Legii lui Dumnezeu, 
și-i arătau înțelesul, ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră .” (Neemia 8:8) .

Printr-un efort stăruitor, toți pot dobândi capacitatea de a citi în mod 
inteligibil și de a vorbi tare, pe un ton clar și plăcut, într-un mod distinct și 
impresionant . Făcând aceasta am putea spori considerabil eficiența noastră 
ca lucrători pentru Hristos .

Fiecare creștin este chemat să prezinte altora bogățiile nepătrunse ale 
lui Hristos; prin urmare, el ar trebui să caute perfecțiunea în vorbire . El 
trebuie să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care-l va face ușor 
de primit pentru ascultători . Dumnezeu nu dorește ca agenții Săi omenești 
să fie necivilizați . Nu este voia Lui ca omul să diminueze sau degradeze me-
sajul ceresc care curge prin el spre lume .

Ar trebui să privim la Isus, modelul desăvârșit; ar trebui să ne rugăm 
pentru ajutorul Duhului Sfânt și, în puterea Lui ar trebui să ne străduim să ne 
dezvoltăm fiecare organ pentru a-și îndeplini funcția într-un mod desăvârșit .

Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care sunt chemați să depună 
o activitate publică . Fiecare predicator și învățător ar trebui să fie mereu 
conștienți că dau oamenilor o solie care implică interese veșnice . Adevărul 
rostit îi va judeca în ziua cea mare a socotelilor finale . Și, în cazul unor su-
flete, modul în care li se transmite solia va hotărî primirea sau respingerea 
acesteia . Deci, cuvântul să fie rostit astfel încât să fie ușor de înțeles și să 
impresioneze inima . Să fie rostit rar, distinct și solemn, dar cu toată seriozi-
tatea pe care o cere importanța sa .

Educarea și folosirea corectă a puterii vorbirii influențează fiecare do-
meniu al lucrării creștine; ea este prezentă în viața de familie, precum și în 
toate relațiile noastre cu alții . Ar trebui să ne obișnuim să vorbim pe un ton 
plăcut, să utilizăm un limbaj curat și corect, precum și cuvinte care sunt 
amabile și politicoase . Cuvintele plăcute și amabile sunt ca roua și ploaia 
blândă pentru suflet . Scriptura spune despre Hristos că harul era turnat pe 
buzele Sale ca „să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare .” (Psalmii 
45:2; Isaia 50:4) . Domnul ne cere ca „vorbirea noastră să fie totdeauna cu 
har” (Coloseni 4:6), „ca să dea har celor ce-l aud .” (Efeseni 4:29) .

Când încercăm să-i corectăm sau reformăm pe alții, ar trebui să fim 
atenți la cuvintele noastre . Ele vor fi un miros de viață spre viață sau de 
moarte spre moarte . Când mustră sau sfătuiesc, mulți apelează la un ton 
ridicat și sever, la cuvinte nepotrivite pentru a vindeca sufletul rănit . Prin 
astfel de exprimări lipsite de înțelepciune, spiritul este iritat și, de multe 
ori, cei greșiți sunt provocați la răzvrătire . Toți cei care prezintă principiile 
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love . Under all circumstances reproof should be spoken in love . Then our 
words will reform but not exasperate . Christ by His Holy Spirit will supply 
the force and the power . This is His work .

Not one word is to be spoken unadvisedly . No evil speaking, no frivo-
lous talk, no fretful repining or impure suggestion, will escape the lips of 
him who is following Christ . The apostle Paul, writing by the Holy Spirit, 
says, „Let no corrupt communication proceed out of your mouth .” Eph . 
4:29 . A corrupt communication does not mean only words that are vile . It 
means any expression contrary to holy principles and pure and undefiled 
religion . It includes impure hints and covert insinuations of evil . Unless 
instantly resisted, these lead to great sin . 

Upon every family, upon every individual Christian, is laid the duty 
of barring the way against corrupt speech . When in the company of those 
who indulge in foolish talk, it is our duty to change the subject of con-
versation if possible . By the help of the grace of God we should quietly 
drop words or introduce a subject that will turn the conversation into a 
profitable channel . 

It is the work of parents to train their children to proper habits of 
speech . The very best school for this culture is the home life . From the 
earliest years the children should be taught to speak respectfully and lo-
vingly to their parents and to one another . They should be taught that 
only words of gentleness, truth, and purity must pass their lips . Let the 
parents themselves be daily learners in the school of Christ . Then by pre-
cept and example they can teach their children the use of „sound speech, 
that cannot be condemned .” Titus 2:8 . This is one of the greatest and most 
responsible of their duties . 

As followers of Christ we should make our words such as to be a 
help and an encouragement to one another in the Christian life . Far 
more than we do, we need to speak of the precious chapters in our ex-
perience . We should speak of the mercy and loving-kindness of God, 
of the matchless depths of the Saviour’s love . Our words should be 
words of praise and thanksgiving . If the mind and heart are full of 
the love of God, this will be revealed in the conversation . It will not be a 
difficult matter to impart that which enters into our spiritual life . Great 
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adevărului trebuie să primească uleiul ceresc al iubirii . În toate situațiile 
mustrarea ar trebui să fie rostită cu dragoste . Atunci, cuvintele noastre vor 
aduce îndreptare și nu iritare . Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, va dărui 
forța și putere . Aceasta este lucrarea Lui .

Niciun cuvânt nu trebuie rostit în mod ușuratic . De pe buzele celui 
care Îl urmează pe Hristos nu vor ieși niciodată vorbe ușuratice, vorbire de 
rău, cuvinte de murmurare și iritare sau aluzii stricate . Apostolul Pavel, scri-
ind prin Duhul Sfânt, spune: „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură .” 
(Efeseni 4:29) . O vorbire stricată nu înseamnă numai rostirea unor cuvinte 
vulgare . Ea înseamnă orice expresie care este contrară principiilor sfinte și 
curate ale unei religii fără pată . Ea include, de asemenea, aluziile imorale și 
insinuările voalate spre rău . Dacă nu ne împotrivim imediat acestor lucruri, 
ele vor duce la păcate mari . 

Fiecare familie, fiecare creștin are datoria de a împiedica vorbirea stri-
cată . Atunci când ne aflăm în compania celor care se dedau la vorbe nechib-
zuite, este de datoria noastră de a schimba subiectul de conversație, dacă 
este posibil . Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, ar trebui să spunem cuvinte 
liniștite sau să introducem un subiect care va redirecționa conversația spre 
subiecte folositoare .

Lucrarea părinților este aceea de a-i instrui pe copiii lor să deprindă 
obiceiuri corecte de vorbire . Cea mai bună școală pentru a cultiva vorbirea 
este viața de familie . Din primii ani, copiii ar trebui să fie învățați să vor-
bească respectuos și cu dragoste cu părinții lor și unii cu alții . Ei trebuie să 
fie învățați să lase să iasă de pe buzele lor numai cuvinte pline de blândețe, 
adevăr și puritate . Iar părinții să fie zilnic elevi în școala lui Hristos . Atunci, 
prin învățătură și exemplu, ei îi vor putea învăța pe copiii lor să folosească 
o „vorbire sănătoasă, fără cusur ca potrivnicul să rămână de rușine, și să nu 
poată să spună nimic rău de noi .” (Tit 2:8) . Aceasta este una dintre cele mai 
mari și mai pline de responsabilitate datorii ale părinților . 

Ca urmași ai lui Hristos ar trebui să folosim astfel de cuvinte care sunt 
un ajutor și o încurajare pentru ceilalți în viața creștină . Nevoia noastră este să 
vorbim despre capitolele prețioase din experiența noastră mult mai mult decât 
o facem . Noi ar trebui să vorbim despre îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, 
despre intensitatea fără egal a iubirii Mântuitorului . Cuvintele noastre ar trebui 
să fie cuvinte de laudă și de mulțumire . Dacă mintea și inima sunt pline de 
dragostea lui Dumnezeu, acest lucru va fi dezvăluit în conversație . Nu ne va fi 
greu să împărtășim cu alții ceea ce e parte din viața noastră spirituală . Gându-
rile mari, aspirațiile nobile, înțelegerea clară a adevărului, scopurile altruiste, 
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thoughts, noble aspirations, clear perceptions of truth, unselfish purposes, 
yearnings for piety and holiness, will bear fruit in words that reveal the 
character of the heart treasure . When Christ is thus revealed in our spee-
ch, it will have power in winning souls to Him . 

We should speak of Christ to those who know Him not . We should 
do as Christ did . Wherever He was, in the synagogue, by the wayside, in 
the boat thrust out a little from the land, at the Pharisee’s feast or the table 
of the publican, He spoke to men of the things pertaining to the higher 
life . The things of nature, the events of daily life, were bound up by Him 
with the words of truth . The hearts of His hearers were drawn to Him; for 
He had healed their sick, had comforted their sorrowing ones, and had 
taken their children in His arms and blessed them . When He opened His 
lips to speak, their attention was riveted upon Him, and every word was 
to some soul a savor of life unto life . 

So it should be with us . Wherever we are, we should watch for oppor-
tunities of speaking to others of the Saviour . If we follow Christ’s example 
in doing good, hearts will open to us as they did to Him . Not abruptly, but 
with tact born of divine love, we can tell them of Him who is the „Chiefest 
among ten thousand” and the One „altogether lovely .” Cant . 5:10, 16 . This 
is the very highest work in which we can employ the talent of speech . It 
was given to us that we might present Christ as the sin-pardoning Saviour . 

 Influence
The life of Christ was an ever-widening, shoreless influence, an in-

fluence that bound Him to God and to the whole human family . Through 
Christ, God has invested man with an influence that makes it impossible 
for him to live to himself . Individually we are connected with our fellow 
men, a part of God’s great whole, and we stand under mutual obligations . 
No man can be independent of his fellow men; for the well-being of each 
affects others . It is God’s purpose that each shall feel himself necessary to 
others’ welfare, and seek to promote their happiness . 

Every soul is surrounded by an atmosphere of its own--an atmosphere, 
it may be, charged with the life-giving power of faith, courage, and hope, 
and sweet with the fragrance of love . Or it may be heavy and chill with the 
gloom of discontent and selfishness, or poisonous with the deadly taint of 
cherished sin . By the atmosphere surrounding us, every person with whom 
we come in contact is consciously or unconsciously affected . 
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dorința după evlavie și sfințenie vor da roade în cuvinte care vor dezvălui care 
este comoara inimii noastre . Când Hristos este descoperit în felul acesta în 
vorbirea noastră, aceasta va avea puterea de a câștiga suflete pentru El .

Noi ar trebui să vorbim despre Hristos celor care nu-L cunosc . Ar tre-
bui să facem ce a făcut Hristos . Oriunde se află, în sinagogă, pe drum, în 
barca depărtată puțin de la mal, la ospățul fariseului sau la masa vameșului, 
El a vorbit oamenilor despre lucrurile legate de o viață mai înaltă . Lucru-
rile din natură, evenimentele din viața de zi cu zi au fost legate de El de 
cuvintele adevărului . Inimile ascultătorilor Săi erau atrase de El; pentru că 
El le vindecase bolnavii, îi mângâiase pe cei întristați, și în brațele Lui își 
încredințaseră copiii pentru a fi binecuvântați . Când deschidea gura să vor-
bească, atenția lor se fixa asupra Lui și fiecare cuvânt era o mireasmă de 
viață spre viață pentru un suflet sau altul aflat acolo .

La fel ar trebui să stea lucrurile și cu noi . Oriunde am fi, noi ar trebui 
să găsim ocazii de a vorbi altora despre Mântuitorul . Dacă urmăm exemplul 
lui Hristos în a face bine, inimile se vor deschide pentru noi așa cum s-au 
deschis pentru El . Nu brusc, dar cu tact izvorât din iubire divină, le putem 
spune despre El, care este „Cel dintâi dintre zece mii,” o ființă „plină de 
farmec .” (Cântarea Cântărilor 5:10, 16) . Aceasta este cea mai nobilă lucrare 
în care ne putem folosi talentul vorbirii . Acesta ne-a fost dat pentru ca să-L 
putem prezenta pe Hristos ca Mântuitor care iartă păcatele .

Influența
Influența exercitată de viața lui Hristos s-a extins continuu, asemenea 

cercurilor formate pe apă, o influență care L-a legat de Dumnezeu și de 
întreaga familie umană . Prin Hristos, Dumnezeu i-a dăruit omului talantul 
influenței, ca urmare este imposibil ca el să trăiască doar pentru sine . Fie-
care în parte suntem legați de semenii noștri, formăm o parte din marele 
întreg al lui Dumnezeu, și avem obligații reciproce . Niciun om nu poate 
trăi independent de semenii lui; pentru că bunăstarea unuia îi afectează pe 
ceilalți . Planul lui Dumnezeu este acela ca fiecare să simțim că putem con-
tribui la bunăstarea altora și să încercăm să promovăm fericirea lor .

Fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă proprie - o atmosferă care 
poate fi plină de putere dătătoare de viață, credință, curaj, speranță și de dul-
cele parfum al iubirii . Sau aceasta poate fi apăsătoare și rece din cauza întu-
nericului nemulțumirii și egoismului, sau otrăvitoare prin atmosfera viciată 
a păcatului nutrit . Fiecare persoană cu care venim în contact este, conștient 
sau inconștient, afectată de atmosfera care ne înconjoară .
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This is a responsibility from which we cannot free ourselves . Our 
words, our acts, our dress, our deportment, even the expression of the 
countenance, has an influence . Upon the impression thus made there hang 
results for good or evil which no man can measure . Every impulse thus 
imparted is seed sown which will produce its harvest . It is a link in the long 
chain of human events, extending we know not whither . If by our example 
we aid others in the development of good principles, we give them power 
to do good . In their turn they exert the same influence upon others, and 
they upon still others . Thus by our unconscious influence thousands 
may be blessed .

Throw a pebble into the lake, and a wave is formed, and another and 
another; and as they increase, the circle widens, until it reaches the very 
shore . So with our influence . Beyond our knowledge or control it tells 
upon others in blessing or in cursing . 

Character is power . The silent witness of a true, unselfish, godly life 
carries an almost irresistible influence . By revealing in our own life the 
character of Christ we co-operate with Him in the work of saving souls . 
It is only by revealing in our life His character that we can co-operate 
with Him . And the wider the sphere of our influence, the more good we 
may do . When those who profess to serve God follow Christ’s example, 
practicing the principles of the law in their daily life; when every act bears 
witness that they love God supremely and their neighbor as themselves, 
then will the church have power to move the world . 

But never should it be forgotten that influence is no less a power for 
evil . To lose one’s own soul is a terrible thing; but to cause the loss of other 
souls is still more terrible . That our influence should be a savor of death 
unto death is a fearful thought; yet this is possible . Many who profess to 
gather with Christ are scattering from Him . This is why the church is so 
weak . Many indulge freely in criticism and accusing . By giving expressi-
on to suspicion, jealousy, and discontent, they yield themselves as instru-
ments to Satan . Before they realize what they are doing, the adversary has 
through them accomplished his purpose . The impression of evil has been 
made, the shadow has been cast, the arrows of Satan have found their 
mark . Distrust, unbelief, and downright infidelity have fastened upon 
those who otherwise might have accepted Christ . Meanwhile the workers 
for Satan look complacently upon those whom they have driven to skep-
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Aceasta este o răspundere de care nu ne putem elibera . Cuvintele, fap-
tele, îmbrăcămintea, comportamentul nostru, chiar și expresia feței, au o 
influență . De impresia pe care astfel o facem, atârnă rezultate spre bine sau 
rău pe care niciun om nu le poate estima . Fiecare impuls transmis în felul 
acesta comunicat este o sămânță care va produce un rod după soiul ei . Este 
o verigă în lanțul lung de evenimente umane despre a cărei influență nu 
știm până unde se va întinde . Dacă prin exemplul nostru îi ajutăm pe alții 
să dezvolte principii bune, le dăm puterea de a face bine . La rândul lor, ei 
vor exercita aceeași influență asupra altora, iar aceștia asupra altora mai de-
parte . Astfel, prin influența noastră inconștientă vor putea fi binecuvântate 
mii de persoane .

Aruncând o pietricică într-un lac, se formează un cerc, apoi un al-
tul și un altul; și pe măsură ce undele se întind, cercul se lărgește, până 
când se ajunge la mal . La fel se întâmplă și cu influența noastră . Dincolo de 
cunoștința sau controlul nostru, ea vorbește altora, fie spre binecuvântare, 
fie spre blestem .

Caracterul înseamnă putere . Martorul tăcut al unei vieți cinstite lipsite 
de egoism și evlavioase poartă o influență aproape irezistibilă . Manifestând 
în viața noastră caracterul lui Hristos, noi cooperăm cu El în lucrarea de 
salvare a sufletelor . Doar prin dezvăluirea în viața noastră a caracterului Său 
putem coopera cu El . Cu cât este mai largă sfera noastră de influență, cu atât 
mai mult bine putem face . Când cei care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu 
urmează exemplul lui Hristos, punând principiile legii în practică în viața 
lor de zi cu zi; atunci când fiecare acțiune a lor mărturisește că ei Îl iubesc 
pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele lor ca pe ei înșiși, atunci 
biserica va avea putere să miște lumea .

Dar nu ar trebui să uităm că influența este, în aceeași măsură, și o pu-
tere spre rău . Să-ți pierzi sufletul este un lucru îngrozitor; dar să provoci 
pierderea altor suflete este încă și mai groaznic . Este înspăimântător gândul 
că influența noastră este o miasmă de moarte spre moarte; dar acest lucru 
este posibil . Mulți dintre cei care pretind că adună cu Hristos, îi împrăștie 
pe oameni de la El . Acesta este motivul pentru care biserica este atât de 
slabă . Mulți dau frâu liber la critică și acuzații . Prin exprimarea suspiciu-
nii, invidiei și nemulțumirii, ei devin instrumentele Satanei . Înainte ca ei 
să-și dea seama de ceea ce fac, vrăjmașul și-a atins scopul prin ei . Influența 
spre rău a fost exercitată, umbra a fost aruncată, săgețile Satanei au lovit la 
țintă . Cei care altfel L-ar fi acceptat pe Hristos sunt cuprinși de neîncredere, 
necredință și chiar lipsă de credincioșie . Între timp, aceștia care fac lucrarea 
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ticism, and who are now hardened against reproof and entreaty . They flat-
ter themselves that in comparison with these souls they are virtuous and 
righteous . They do not realize that these sad wrecks of character are the 
work of their own unbridled tongues and rebellious hearts . It is through 
their influence that these tempted ones have fallen . 

So frivolity, selfish indulgence, and careless indifference on the part 
of professed Christians are turning away many souls from the path of life . 
Many there are who will fear to meet at the bar of God the results of their 
influence . 

It is only through the grace of God that we can make a right use of this 
endowment . There is nothing in us of ourselves by which we can influence 
others for good . If we realize our helplessness and our need of divine power, 
we shall not trust to ourselves . We know not what results a day, an hour, 
or a moment may determine, and never should we begin the day without 
committing our ways to our heavenly Father . His angels are appointed to 
watch over us, and if we put ourselves under their guardianship, then in 
every time of danger they will be at our right hand . When unconsciously we 
are in danger of exerting a wrong influence, the angels will be by our side, 
prompting us to a better course, choosing our words for us, and influencing 
our actions . Thus our influence may be a silent, unconscious, but mighty 
power in drawing others to Christ and the heavenly world . 

Time 
Our time belongs to God . Every moment is His, and we are under 

the most solemn obligation to improve it to His glory . Of no talent He has 
given will He require a more strict account than of our time . 

The value of time is beyond computation . Christ regarded every mo-
ment as precious, and it is thus that we should regard it . Life is too short 
to be trifled away . We have but a few days of probation in which to pre-
pare for eternity . We have no time to waste, no time to devote to selfish 
pleasure, no time for the indulgence of sin . It is now that we are to form 
characters for the future, immortal life . It is now that we are to prepare for 
the searching judgment . 

The human family have scarcely begun to live when they begin to 
die, and the world’s incessant labor ends in nothingness unless a true 
knowledge in regard to eternal life is gained . The man who appreciates 
time as his working day will fit himself for a mansion and for a life that is 
immortal . It is well that he was born . 
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Satanei privesc cu satisfacție la cei pe care i-au condus la scepticism, și care 
acum sunt împietriți față de mustrare și îndemnuri . Ei se măgulesc că, în 
comparație cu aceste suflete, ei sunt virtuoși și drepți . Ei nu își dau seama că 
aceste caractere ruinate sunt opera limbilor lor nestăpânite și a inimilor lor 
răzvrătite . Acești ispitiți au căzut chiar prin influența exercitată de ei .

La fel, frivolitatea, îngăduința de sine și indiferența nepăsătoare din 
partea așa-zișilor creștini îndepărtează multe suflete de pe calea vieții . Mulți 
se vor teme să se întâlnească la bara judecății lui Dumnezeu cu rezultatele 
influenței lor .

Numai prin harul lui Dumnezeu putem folosi corect acest dar care ne-a 
fost încredințat . În noi înșine, nu avem nimic cu care să-i influențăm pe alții 
spre bine . Dacă ne dăm seama de neputința și de nevoia noastră de putere 
divină, nu ne vom încrede în noi înșine . Noi nu știm ce urmări poate avea o zi, 
o oră sau o clipă; și niciodată nu ar trebui să ne începem ziua fără a încredința 
căile noastre Tatălui nostru ceresc . Îngerii Săi sunt trimiși să vegheze asu-
pra noastră și, dacă ne așezăm sub ocrotirea lor, atunci de fiecare dată când 
suntem în pericol ei vor fi la dreapta noastră . Când fără să ne dăm seama ne 
aflăm în primejdia de a exercita o influență greșită, îngerii vor fi alături de noi, 
îndemnându-ne să o apucăm pe o cale mai bună, alegând cuvintele în locul 
nostru și influențându-ne acțiunile . Astfel, influența noastră poate fi tăcută și 
inconștientă, dar puternică în a-i atrage pe alții la Hristos și la lumea cerească .

Timpul
Timpul nostru Îi aparține lui Dumnezeu . Fiecare moment este al Lui 

și noi avem obligația cea mai solemnă de a-l folosi spre slava Sa . De niciun 
talant încredințat nu ne va cere o socoteală mai strictă ca în timpul nostru .

Valoarea timpului nu se poate măsura . Hristos a privit fiecare moment 
ca fiind prețios; și așa trebuie să-l considerăm și noi . Viața este prea scurtă 
ca să fie irosită cu lucruri de nimic . Nu avem decât puține zile de har, în 
care să ne pregătim pentru veșnicie . Nu avem timp de pierdut, nici clipe pe 
care să le dedicăm plăcerii egoiste, n-avem timp să ne lăsăm târâți în păcat . 
Acum trebuie să ne formăm caractere pentru viața veșnică viitoare . Acum 
trebuie să ne pregătim pentru judecata de cercetare .

Abia a început să trăiască familia umană, că a și început să moară; 
iar truda necontenită a lumii se sfârșește în neant dacă nu se dobândește o 
cunoaștere adevărată în ceea ce privește viața veșnică . Omul care prețuiește 
timpul ca fiind ziua dăruită lui, se va pregăti pentru un cămin și o viață 
veșnică . Este bine că s-a născut .
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We are admonished to redeem the time . But time squandered can 
never be recovered . We cannot call back even one moment . The only way 
in which we can redeem our time is by making the most of that which 
remains, by being co-workers with God in His great plan of redemption . 

In him who does this, a transformation of character takes place . He 
becomes a son of God, a member of the royal family, a child of the heaven-
ly King . He is fitted to be the companion of the angels . 

Now is our time to labor for the salvation of our fellow men . There 
are some who think that if they give money to the cause of Christ, this is 
all they are required to do; the precious time in which they might do per-
sonal service for Him passes unimproved . But it is the privilege and duty 
of all who have health and strength to render to God active service . All 
are to labor in winning souls to Christ . Donations of money cannot take 
the place of this . 

Every moment is freighted with eternal consequences . We are to stand 
as minute men, ready for service at a moment’s notice . The opportunity 
that is now ours to speak to some needy soul the word of life may never 
offer again . God may say to that one, „This night thy soul shall be required 
of thee,” and through our neglect he may not be ready . (Luke 12:20 .) In the 
great judgment day, how shall we render our account to God? 

 Life is too solemn to be absorbed in temporal and earthly matters, in 
a treadmill of care and anxiety for the things that are but an atom in com-
parison with the things of eternal interest . Yet God has called us to serve 
Him in the temporal affairs of life . Diligence in this work is as much a part 
of true religion as is devotion . The Bible gives no indorsement to idleness . 
It is the greatest curse that afflicts our world . Every man and woman who 
is truly converted will be a diligent worker .

Upon the right improvement of our time depends our success in 
acquiring knowledge and mental culture . The cultivation of the intel-
lect need not be prevented by poverty, humble origin, or unfavorable 
surroundings . Only let the moments be treasured . A few moments here 
and a few there, that might be frittered away in aimless talk; the mor-
ning hours so often wasted in bed; the time spent in traveling on trams 
or railway cars, or waiting at the station; the moments of waiting for 
meals, waiting for those who are tardy in keeping an appointment--if 
a book were kept at hand, and these fragments of time were improved in 
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Suntem îndemnați să răscumpărăm timpul . Dar timpul irosit nu mai 
poate fi recuperat . Nu putem da înapoi nici chiar o clipă . Singurul mod în 
care putem răscumpăra timpul este să folosim la maxim ceea ce a rămas 
devenind conlucrători cu Dumnezeu în marele Său plan de răscumpărare .

În cel care face acest lucru are loc o transformare a caracterului . El 
devine un fiu al lui Dumnezeu, un membru al familiei regale, un copil al 
Împăratului ceresc . El este pregătit pentru a trăi în compania îngerilor .

Acum este timpul să lucrăm pentru salvarea semenilor noștri . Există 
persoane care cred că tot ce li se cere să facă este să dea bani pentru cauza 
lui Hristos; timpul prețios în care ar fi putut sluji în mod personal lui Hristos 
rămâne nevalorificat . Este însă privilegiul și datoria tuturor celor care au să-
nătate și putere să slujească lui Dumnezeu în mod activ . Toți trebuie să lucreze 
pentru a câștiga suflete la Hristos . Donațiile în bani nu pot înlocui acest lucru .

Fiecare moment poartă cu sine consecințe veșnice . Noi trebuie să fim 
oameni ai momentului, gata să răspundem pe loc apelului . Ocazia pe care o 
avem acum de a spune cuvântul vieții unui suflet aflat în nevoie, s-ar putea 
să nu ni se mai ofere . Dumnezeu s-ar putea să-i spună: „Chiar în noaptea 
aceasta ți se va cere înapoi sufletul” și, prin neglijența noastră, el nu va fi 
gata . (Luca 12:20) . În ziua cea mare a judecății, cum vom da socoteală lui 
Dumnezeu pentru el? 

Viața este prea solemnă pentru a fi absorbită de lucrurile trecătoare și 
pământești, de vârtejul de griji și temeri pentru lucrurile care sunt un nimic 
în comparație cu lucrurile de interes veșnic . Cu toate acestea, Dumnezeu 
ne-a chemat să-L slujim în lucrurile trecătoare ale vieții . Hărnicia în această 
muncă este tot așa de mult o parte a adevăratei religii cum este și închinarea . 
Biblia nu aprobă nicidecum trândăvia . Aceasta este cel mai mare blestem 
care afectează lumea noastră . Fiecare bărbat și femeie care este cu adevărat 
convertită va munci cu hărnicie .

De întrebuințarea eficientă și corectă a timpului depinde succesul nos-
tru în dobândirea de cunoștințe și cultivarea minții . Cultivarea intelectului 
nu ar trebui să fie împiedicată de sărăcie, de originea umilă sau de mediul 
nefavorabil . Numai aveți grijă să prețuiți clipele! Clipele pierdute cu una, cu 
alta, clipele irosite în discuții fără rost; orele ale dimineții atât de des pierdu-
te în pat; timpul petrecut în călătoria cu tramvaiul sau trenul sau așteptând 
în gară; momentele de așteptare dinaintea meselor; momentele în care-i 
așteptăm pe cei care întârzie la întâlnire – în toate aceste ocazii, dacă am 
avea o carte la îndemână, și dacă aceste fărâme de timp ar fi folosite prin 
studiu, lectură sau meditație, câte nu s-ar realiza . O țintă clară, o sârguință 
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study, reading, or careful thought, what might not be accomplished . A 
resolute purpose, persistent industry, and careful economy of time, will 
enable men to acquire knowledge and mental discipline which will qualify 
them for almost any position of influence and usefulness . 

It is the duty of every Christian to acquire habits of order, thorou-
ghness, and dispatch . There is no excuse for slow bungling at work of any 
character . When one is always at work and the work is never done, it is 
because mind and heart are not put into the labor . The one who is slow 
and who works at a disadvantage should realize that these are faults to be 
corrected . He needs to exercise his mind in planning how to use the time 
so as to secure the best results . By tact and method, some will accomplish 
as much in five hours as others do in ten . Some who are engaged in do-
mestic labor are always at work not because they have so much to do but 
because they do not plan so as to save time . By their slow, dilatory ways 
they make much work out of very little . But all who will, may overcome 
these fussy, lingering habits . In their work let them have a definite aim . 
Decide how long a time is required for a given task, and then bend every 
effort toward accomplishing the work in the given time . The exercise of 
the will power will make the hands move deftly .

Through lack of determination to take themselves in hand and re-
form, persons can become stereotyped in a wrong course of action; or by 
cultivating their powers they may acquire ability to do the very best of ser-
vice . Then they will find themselves in demand anywhere and everywhere . 
They will be appreciated for all that they are worth . 

By many children and youth, time is wasted that might be spent in 
carrying home burdens, and thus showing a loving interest in father and 
mother . The youth might take upon their strong young shoulders many 
responsibilities which someone must bear .

The life of Christ from His earliest years was a life of earnest activity . 
He lived not to please Himself . He was the Son of the infinite God, yet 
He worked at the carpenter’s trade with His father Joseph . His trade was 
significant . He had come into the world as the character builder, and as 
such all His work was perfect . Into all His secular labor He brought the 
same perfection as into the characters He was transforming by His divine 
power . He is our pattern . 

Parents should teach their children the value and right use of time . 
Teach them that to do something hich will honor God and bless huma-
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continuă, și o atentă întrebuințare a timpului îi vor ajuta pe oameni să do-
bândească cunoștințe și disciplină mentală care îi vor califica pentru aproa-
pe orice poziție de influență și utilitate .

Este de datoria fiecărui creștin să dobândească obiceiuri de ordine, 
temeinicie și rapiditate în muncă . Nu există nicio scuză pentru cei care 
lucrează încet și superficial . Când o persoană muncește într-una și nu mai 
termină ce are de făcut, este pentru că mintea și inima nu sunt implicate 
în muncă . Cel care lucrează lent și în paguba lui, ar trebui să înțeleagă că 
acestea sunt defecte care trebuie corectate . El trebuie să-și exerseze mintea 
în planificarea timpului, astfel încât să se asigure că va obține cele mai 
bune rezultate . Prin tact și metodă, unii vor realiza în cinci ore cât alții 
în zece . Unele dintre persoanele implicate în treburile casei lucrează per-
manent, nu pentru că ar avea foarte multe de făcut, ci pentru că nu-și 
planifică munca astfel încât să economisească timp . Prin modul lor lent 
de a lucra, își fac mult de lucru acolo unde nu este decât puțin . Dar toți cei 
care își doresc, vor putea depăși aceste obiceiuri sâcâitoare și persistente . 
Când muncesc, să facă aceasta cu un scop precis . Decideți de cât timp este 
nevoie pentru o anumită sarcină, și apoi depuneți toate eforturile posibile 
pentru realizarea acesteia în timpul alocat . Exersarea puterii voinței va 
face ca mâinile să se miște abil .

Faptul că lipsește hotărârea de a lua în mâinile lor această problemă și 
de a se schimba, face ca oamenii să repete acțiunile lor rele; dar cultivându-
și puterile, ei pot dobândi iscusința de a face o lucrare dintre cele mai bune . 
Apoi, vor fi solicitați să lucreze oricând și oriunde . Ei vor fi apreciați după 
deplina lor valoare . 

Mulți copii și tineri pierd timpul, timp care ar putea fi folosit la în-
deplinirea sarcinilor de acasă, arătând prin aceasta un interes iubitor față 
de tatăl și mama lor . Tinerii ar putea să ia pe umerii lor puternici multe 
responsabilități pe care trebuie să le poarte cineva .

Viața lui Hristos, încă din primii Săi ani, a fost o viață de activitate 
serioasă . El nu a trăit pentru a-Și place Lui Însuși . El era Fiul Dumnezeului 
infinit, dar a lucrat ca dulgher cu tatăl lui Iosif . Meseria Sa era importantă . 
El a venit în lume pentru a fi constructor de caractere și, prin urmare, toa-
tă lucrarea Lui a fost desăvârșită . În toată munca lui vremelnică, El a adus 
aceeași perfecțiune ca și în caracterele pe care le transforma prin puterea Sa 
divină . El este modelul nostru .

Părinții ar trebui să-și învețe copiii valoarea și folosirea corectă a tim-
pului . Învățați-i că a face ceva care va aduce onoare lui Dumnezeu și bi-
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nity is worth striving for . Even in their early years they can be missio-
naries for God .

Parents cannot commit a greater sin than to allow their children to 
have nothing to do . The children soon learn to love idleness, and they 
grow up shiftless, useless men and women . When they are old enough to 
earn their living, and find employment, they work in a lazy, droning way, 
yet expect to be paid as much as if they were faithful . There is a world-
wide difference between this class of workers and those who realize that 
they must be faithful stewards . 

Indolent, careless habits indulged in secular work will be brought 
into the religious life and will unfit one to do any efficient service for God . 
Many who through diligent labor might have been a blessing to the world, 
have been ruined through idleness . Lack of employment and of steadfast 
purpose opens the door to a thousand temptations . Evil companions and 
vicious habits deprave mind and soul, and the result is ruin for this life 
and for the life to come . 

Whatever the line of work in which we engage, the word of God tea-
ches us to be „not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord .” 
„Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might,” „knowing that 
of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance; for ye serve the 
Lord Christ .” Rom . 12:11; Eccl . 9:10; Col . 3:24 . 

 Health
Health is a blessing of which few appreciate the value; yet upon it the 

efficiency of our mental and physical powers largely depends . Our impul-
ses and passions have their seat in the body, and it must be kept in the best 
condition physically and under the most spiritual influences in order that 
our talents may be put to the highest use . 

Anything that lessens physical strength enfeebles the mind and ma-
kes it less capable of discriminating between right and wrong . We become 
less capable of choosing the good and have less strength of will to do that 
which we know to be right . 

The misuse of our physical powers shortens the period of time in 
which our lives can be used for the glory of God . And it unfits us to 
accomplish the work God has given us to do . By allowing ourselves to 
form wrong habits, by keeping late hours, by gratifying appetite at the 
expense of health, we lay the foundation for feebleness . By neglecting phy-
sical exercise, by overworking mind or body, we unbalance the nervous 
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necuvântare omenirii merită orice efort . Chiar și din primii ani, ei pot fi 
misionari pentru Dumnezeu .

Părinții nu pot comite un păcat mai mare, decât să le permită copiilor lor 
să nu aibă ocupație . Curând, copiii vor învăța să iubească lenea și vor deveni 
femei și bărbați inutili și leneși . Când vor fi suficient de mari pentru a-și câștiga 
existența și a-și găsi locuri de muncă, ei vor lucra cu trândăvie, fără vlagă și 
cu lenevie și, totuși, se vor așteapta să fie plătiți la fel de mult ca și în cazul în 
care ar fi lucrat cu credincioșie . Există o diferență uriașă între această clasă de 
lucrători și cei care își dau seama că trebuie să fie administratori credincioși .

Obiceiul de a fi indolent și neglijent în lucrurile pământești va fi adus 
în viața religioasă și îi va face incapabili să facă vreun serviciu eficient pen-
tru Dumnezeu . Mulți dintre cei care prin muncă sârguincioasă ar fi putut fi 
o binecuvântare pentru lume, au fost distruși prin lenevie . Lipsa de ocupație 
și a unui scop ferm deschide ușa pentru o mulțime de ispite . Tovărășiile 
rele și obiceiurile vicioase corup mintea și sufletul, iar rezultatul este ruina 
pentru această viață și pentru viața viitoare .

Indiferent de domeniul de activitate în care ne angajăm, Cuvântul lui 
Dumnezeu ne învață să fim „în sârguință fără preget . Fiți plini de râvnă; cu 
duhul slujiți Domnului .” „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea 
ta!” „Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii . Voi 
slujiți Domnului Hristos .” (Romani 12:11; Eclesiastul 9:10; Coloseni 3:24) . 

Sănătatea
Sănătatea este o binecuvântare a cărei valoare puțini o apreciază; dar de 

care depinde, în mare măsură, eficiența puterilor noastre mentale și fizice . 
Impulsurile și pasiunile noastre își au originea în organism, iar acesta tre-
buie să fie păstrat în cea mai bună condiție fizică și sub influențele cele mai 
spirituale, pentru ca talanții noștri să poată fi utilizați la maxim .

Orice slăbește puterea fizică, slăbește și mintea și o face mai puțin ca-
pabilă de a discerne corect între bine și rău . Devenim astfel mai puțin capa-
bili de a alege binele și avem mai puțină tărie a voinței pentru a face ceea ce 
știm că este drept .

Folosirea greșită a puterilor fizice scurtează perioada de timp în care 
viețile noastre pot fi folosite pentru slava lui Dumnezeu . Și ne face incapabili 
de a realiza lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o facem . Permițându-
ne să ne formăm obiceiuri greșite, mergând la culcare la ore târzii, prin îngă-
duirea apetitului în detrimentul sănătății, punem bazele pentru slăbiciune . 
Prin neglijarea exercițiului fizic, prin surmenajul mental sau prin istovirea 
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system . Those who thus shorten their lives and unfit themselves for ser-
vice by disregarding nature’s laws, are guilty of robbery toward God . And 
they are robbing their fellow men also . The opportunity of blessing others, 
the very work for which God sent them into the world, has by their own 
course of action been cut short . And they have unfitted themselves to do 
even that which in a briefer period of time they might have accomplished . 
The Lord holds us guilty when by our injurious habits we thus deprive the 
world of good .

Transgression of physical law is transgression of the moral law; for 
God is as truly the author of physical laws as He is the author of the moral 
law . His law is written with His own finger upon every nerve, every mus-
cle, every faculty, which has been entrusted to man . And every misuse of 
any part of our organism is a violation of that law . 

All should have an intelligent knowledge of the human frame that they 
may keep their bodies in the condition necessary to do the work of the Lord . 
The physical life is to be carefully preserved and developed that through 
humanity the divine nature may be revealed in its fullness . The relation 
of the physical organism to the spiritual life is one of the most important 
branches of education . It should receive careful attention in the home and 
in the school . All need to become acquainted with their physical structure 
and the laws that control natural life . He who remains in willing ignorance 
of the laws of his physical being and who violates them through ignorance 
is sinning against God . All should place themselves in the best possible 
relation to life and health . Our habits should be brought under the control 
of a mind that is itself under the control of God . 

„Know ye not,” says the apostle Paul, „that your body is the temple of 
the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your 
own? For ye are bought with a price; therefore glorify God in your body, 
and in your spirit, which are God’s .” 1 Cor . 6:19, 20 . 

 Strength
We are to love God, not only with all the heart, mind, and soul, but 

with all the strength . This covers the full, intelligent use of the physical 
powers .

Christ was a true worker in temporal as well as in spiritual things, 
and into all His work He brought a determination to do His Father’s will . 
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trupului dezechilibrăm sistemul nervos . Cei care în felul acesta își scurtează 
viața și se fac singuri incapabili de a sluji altora sunt vinovați de jaf înaintea 
lui Dumnezeu . Ei îi jefuiesc în plus și pe semenii lor . Posibilitatea de a-i bi-
necuvânta pe alții, chiar lucrarea pentru care Dumnezeu i-a trimis în lume, 
a fost pierdută chiar prin propriul lor mod de acțiune; iar ei s-au făcut astfel 
neînstare să facă ceea ce ar fi putut face într-o perioadă mai scurtă de timp . 
Domnul ne consideră vinovați atunci când, prin obiceiurile noastre dăună-
toare, lipsim lumea de binele pe care l-am fi putut face .

A călca legile fizice înseamnă a călca legile morale; pentru că Dumne-
zeu este în aceeași măsură autorul legilor fizice după cum este autorul legii 
morale . Legea Sa este scrisă cu propriul Său deget pe fiecare nerv, pe fiecare 
mușchi, pe fiecare aptitudine fizică și intelectuală încredințată omului . Și, fi-
ecare întrebuințare greșită a oricărei părți a organismului nostru reprezintă 
o încălcare a acestor legi .

Toți ar trebui să aibă o cunoaștere inteligentă a organismului uman așa 
încât să-și poată păstra corpul lor în starea necesară pentru a face lucrarea 
Domnului . Viața fizică trebuie păstrată cu grijă și întărită, așa încât prin 
natura umană să poată fi descoperită pe deplin natura divină . Relația din-
tre organismul fizic și viața spirituală este una dintre cele mai importante 
ramuri ale educației . Aceasta ar trebui studiată cu o atenție deosebită în 
cămin și în școală . Toți trebuie să se familiarizeze cu structura lor fizică și 
legile care controlează viața naturală . Cel care rămâne în ignoranță voită cu 
privire la legile organismului său și care le încalcă din ignoranță, păcătuiește 
împotriva lui Dumnezeu . Toți ar trebui să facă tot ce pot pentru a-și păstra 
viața și sănătatea . Obiceiurile noastre ar trebui să fie aduse sub stăpânirea 
unei minți controlate de Dumnezeu .

„Nu știți,” spunea apostolul Pavel, „că trupul vostru este Templul Du-
hului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și 
că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț . Proslăviți dar 
pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu .” (1 
Corinteni 6:19, 20) . 

Puterea
Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, nu numai cu toată inima, min-

tea și sufletul, ci și cu toată puterea . Aceasta înseamnă utilizarea deplină și 
inteligentă a puterilor noastre fizice .

Domnul Hristos a fost un lucrător credincios atât în lucrurile vremel-
nice, cât și în cele spirituale și, în tot ce făcea, El era hotărât să facă voia Tată-
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The things of heaven and earth are more closely connected and are more 
directly under the supervision of Christ than many realize . It was Christ 
who planned the arrangement for the first earthly tabernacle . He gave 
every specification in regard to the building of Solomon’s temple . The One 
who in His earthly life worked as a carpenter in the village of Nazareth 
was the heavenly architect who marked out the plan for the sacred buil-
ding where His name was to be honored . 

It was Christ who gave to the builders of the tabernacle wisdom to 
execute the most skillful and beautiful workmanship . He said, „See, I have 
called by name Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of 
Judah; and I have filled him with the Spirit of God, in wisdom, and in 
understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship .  .  . 
 . And I, behold, I have given with him Aholiab, the son of Ahisamach, of 
the tribe of Dan; and in the hearts of all that are wise hearted I have put 
wisdom, that they may make all that I have commanded thee .” Ex . 31:2-6 . 

God desires that His workers in every line shall look to Him as the 
Giver of all they possess . All right inventions and improvements have their 
source in Him who is wonderful in counsel and excellent in working . The 
skillful touch of the physician’s hand, his power over nerve and muscle, his 
knowledge of the delicate organism of the body, is the wisdom of divine 
power, to be used in behalf of the suffering . The skill with which the car-
penter uses the hammer, the strength with which the blacksmith makes 
the anvil ring, comes from God . He has entrusted men with talents, and 
He expects them to look to Him for counsel . Whatever we do, in whatever 
department of the work we are placed, He desires to control our minds 
that we may do perfect work . 

Religion and business are not two separate things; they are one . Bible 
religion is to be interwoven with all we do or say . Divine and human agen-
cies are to combine in temporal as well as in spiritual achievements . They 
are to be united in all human pursuits, in mechanical and agricultural la-
bors, in mercantile and scientific enterprises . There must be co-operation 
in everything embraced in Christian activity . 

God has proclaimed the principles on which alone this co-operation 
is possible . His glory must be the motive of all who are laborers together 
with Him . All our work is to be done from love of God and in accordance 
with His will . 

It is just as essential to do the will of God when erecting a building as 
when taking part in a religious service . And if the workers have brought 
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lui Său . Lucrurile din cer și de pe pământ sunt mult mai strâns legate și sunt 
mult mai direct sub supravegherea lui Hristos decât își dau seama mulți . 
Hristos a fost Cel care a planificat realizarea primului sanctuar pământesc . 
El a specificat fiecare detaliu în ceea ce privește construirea templului lui So-
lomon . Cel care în viața Sa pământească a lucrat ca tâmplar în satul Nazaret, 
a fost arhitectul ceresc care a creat planul pentru construirea clădirii sfinte 
în care urma să fie onorat numele Lui .

Hristos a fost Acela care a dat constructorilor sanctuarului înțelepciunea 
de a executa cele mai iscusite și cele mai frumoase lucrări . El a zis: „Să știi 
că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda . L-am 
umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere 
și știință pentru tot felul de lucrări . . . Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, 
fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan . Am dat pricepere în mintea tuturor 
celor ce sunt iscusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit .” (Exodul 31:2-6) .

Dumnezeu dorește ca lucrătorii Săi din fiecare ramură să privească la 
El ca la Dătătorul a tot ceea ce ei posedă . Toate invențiile și inovațiile bune 
își au sursa în El, Cel care face planuri și lucrează cu înțelepciune . (Isa-
ia 28:29 engl .) . Atingerea pricepută a mâinii medicului, puterea lui asupra 
nervilor și mușchilor, cunoștințele sale cu privire la mecanismul delicat al 
corpului este înțelepciunea puterii divine, care trebuie folosită pentru a ali-
na suferința . Abilitatea cu care tâmplarul folosește ciocanul, puterea cu care 
fierarul face să răsune nicovala, vin de la Dumnezeu . El le-a dăruit oameni-
lor talente, și El se așteaptă ca ei să-L caute pentru a le da sfat . Orice am face, 
în indiferent ce domeniu al lucrării suntem plasați, El dorește să controleze 
mințile noastre ca să putem face o lucrare desăvârșită .

Religia și ocupația pe care o avem nu sunt două lucruri separate; ele 
sunt una . Religia Bibliei trebuie să fie întrețesută în tot ceea ce facem sau 
spunem . Ființele cerești și umane trebuie să-și unească eforturile atât în ce 
privește realizările trecătoare cât și cele spirituale . Ele trebuie să fie unite în 
toate preocupările omenești, în muncile mecanice și agricole, în întreprin-
derile comerciale și cele științifice . Această cooperare trebuie să existe în 
toate ramurile lucrării creștine .

Dumnezeu a enunțat singurele principii care pot sta la baza acestei 
cooperări . Slava Lui trebuie să fie motivația tuturor celor care sunt împre-
ună lucrători cu El . Tot ceea ce facem trebuie să se facă din iubire pentru 
Dumnezeu și în conformitate cu voia Lui .

Este la fel de esențial a se face voia lui Dumnezeu atunci când se ridică 
o clădire, ca și atunci când se ia parte la o slujbă religioasă . Și dacă lucrătorii 
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the right principles into their own character making, then in the erection 
of every building they will grow in grace and knowledge . 

But God will not accept the greatest talents or the most splendid ser-
vice unless self is laid upon the altar, a living, consuming sacrifice . The 
root must be holy, else there can be no fruit acceptable to God . 

The Lord made Daniel and Joseph shrewd managers . He could work 
through them because they did not live to please their own inclination but 
to please God . 

The case of Daniel has a lesson for us . It reveals the fact that a busine-
ssman is not necessarily a sharp, policy man . He can be instructed by God 
at every step . Daniel, while prime minister of the kingdom of Babylon, 
was a prophet of God, receiving the light of heavenly inspiration . Worldly, 
ambitious statesmen are represented in the word of God as the grass that 
groweth up and as the flower of the grass that fadeth . Yet the Lord desires 
to have in His service intelligent men, men qualified for various lines of 
work . There is need of businessmen who will weave the grand principles 
of truth into all their transactions . And their talents should be perfected 
by most thorough study and training . If men in any line of work need to 
improve their opportunities to become wise and efficient, it is those who 
are using their ability in building up the kingdom of God in our world . 
Of Daniel we learn that in all his business transactions, when subjected 
to the closest scrutiny, not one fault or error could be found . He was a 
sample of what every businessman may be . His history shows what may 
be accomplished by one who consecrates the strength of brain and bone 
and muscle, of heart and life, to the service of God . 

 Money
God also entrusts men with means . He gives them power to get 

wealth . He waters the earth with the dews of heaven and with the showers 
of refreshing rain . He gives the sunlight, which warms the earth, awake-
ning to life the things of nature and causing them to flourish and bear 
fruit . And He asks for a return of His own . 

Our money has not been given us that we might honor and glorify 
ourselves . As faithful stewards we are to use it for the honor and glory of 
God . Some think that only a portion of their means is the Lord’s . When 
they have set apart a portion for religious and charitable purposes, they 
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au adus principii corecte în crearea propriilor lor caractere, atunci o dată cu 
ridicarea fiecărei clădiri vor crește în har și cunoștință .

Dar Dumnezeu nu va accepta cele mai mari talente și nici cel mai 
măreț serviciu, decât dacă eul este pus pe altar ca jertfă vie, ca ardere de 
tot . Rădăcina trebuie să fie sfântă, altfel nu pot exista roade bineplăcute lui 
Dumnezeu .

Domnul i-a făcut pe Daniel și Iosif administratori iscusiți . El a putut 
lucra prin ei, deoarece ei nu au trăit pentru a-și satisface propria înclinație, 
ci pentru a plăcea lui Dumnezeu .

Cazul lui Daniel include o lecție pentru noi . Acesta relevă faptul că un 
om de afaceri nu este neapărat un om viclean și abil . El poate fi instruit de 
Dumnezeu la fiecare pas . Daniel, în timp ce era prim-ministru al regatului 
Babilonului, a fost profet al lui Dumnezeu, primind lumină din sursă cereas-
că . Oamenii de stat lumești ambițioși sunt reprezentați în Cuvântul lui Dum-
nezeu ca iarba, care crește și ca floarea ierbii care se trece . Totuși, Domnul 
dorește să aibă în serviciul Său oameni inteligenți, oameni calificați pentru 
diferite domenii de activitate . Este nevoie de oameni de afaceri care să intro-
ducă marile principii ale adevărului în toate tranzacțiile lor . Ei ar trebui să-și 
perfecționeze talentele prin studiul cel mai temeinic și practică serioasă . Dacă 
sunt oameni angajați în vreun domeniu de activitate care să trebuiască să pro-
fite de ocaziile oferite pentru a deveni înțelepți și eficienți, aceștia sunt cei care 
își folosesc capacitățile pentru construirea Împărăției lui Dumnezeu în lumea 
noastră . Despre Daniel aflăm că nu s-a putut găsi nicio greșeală sau vină în 
niciuna din acțiunile lui adiministrative, atunci când acestea au fost supuse 
la cel mai amănunțit control . El a fost un exemplu a ceea ce poate fi orice om 
de afaceri . Istoria lui arată ce se poate realiza de cel care își consacră puterile 
creierului, oaselor și mușchilor, ale inimii și vieții în slujba lui Dumnezeu .

Banii 
Dumnezeu încredințează, oamenilor și mijloace materiale . El le dă pu-

tere să câștige bogăție . El udă pământul cu roua cerului și cu ploi răcoritoa-
re . El dă lumina soarelui, care încălzește pământul, trezind la viață lucrurile 
din natură și făcându-le să prospere și să dea rod . El cere însă să-I dăm 
înapoi din ceea ce primim .

Banii nu ne-au fost dați ca să ne dea onoare și slavă nouă înșine . Ca 
administratori credincioși noi trebuie să-i utilizăm pentru onoarea și slava 
lui Dumnezeu . Unii cred că doar o parte din mijloacele lor aparțin Dom-
nului . După ce au pus deoparte o sumă de bani pentru scopuri religioase și 
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regard the remainder as their own, to be used as they see fit . But in this 
they mistake . All we possess is the Lord’s, and we are accountable to Him 
for the use we make of it . In the use of every penny, it will be seen whether 
we love God supremely and our neighbor as ourselves . 

Money has great value, because it can do great good . In the hands of 
God’s children it is food for the hungry, drink for the thirsty, and clothing 
for the naked . It is a defense for the oppressed, and a means of help to the 
sick . But money is of no more value than sand, only as it is put to use in 
providing for the necessities of life, in blessing others, and advancing the 
cause of Christ . 

Hoarded wealth is not merely useless, it is a curse . In this life it is 
a snare to the soul, drawing the affections away from the heavenly trea-
sure . In the great day of God its witness to unused talents and neglected 
opportunities will condemn its possessor . The Scripture says, „Go to now, 
ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you . 
Your riches are corrupted, and your garments are motheaten . Your gold 
and silver is cankered; and the rust of them shall bear witness against you, 
and shall eat your flesh as it were fire . Ye have heaped treasure together 
for the last days . Behold, the hire of the labourers who have reaped down 
your fields, which is of you kept back by fraud, crieth; and the cries of 
them which have reaped are entered into the ears of the Lord of sabaoth .” 
James 5:1-4 . 

But Christ sanctions no lavish or careless use of means . His lesson 
in economy, „Gather up the fragments that remain, that nothing be lost,” 
is for all His followers . (John 6:12 .) He who realizes that his money is a 
talent from God will use it economically, and will feel it a duty to save that 
he may give . 

The more means we expend in display and self-indulgence, the less 
we can have to feed the hungry and clothe the naked . Every penny used 
unnecessarily deprives the spender of a precious opportunity of doing 
good . It is robbing God of the honor and glory which should flow back to 
Him through the improvement of His entrusted talents . 
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caritabile, ei privesc restul ca fiind al lor, pentru a fi utilizat după cum cred 
ei de cuviință . Dar în aceasta ei greșesc . Tot ce avem este al Domnului, și 
suntem răspunzători în fața Sa pentru felul cum folosim ceea ce ne-a fost 
încredințat . În utilizarea fiecărui bănuț se va vedea dacă Îl iubim pe Dum-
nezeu mai presus de orice și pe aproapele nostru ca pe noi înșine .

Banii au o mare valoare, pentru că se poate face mult bine cu ei . În mâi-
nile copiilor lui Dumnezeu ei sunt hrană pentru cei înfometați, apă pentru 
cei însetați și îmbrăcăminte pentru cei goi . Ei reprezintă apărare pentru cei 
oprimați și un mijloc de ajutor pentru bolnavi . Dar banii nu au o valoare 
mai mare ca nisipul, decât dacă sunt utilizați pentru a asigura cele necesare 
vieții, în binecuvântarea altora și înaintarea cauzei lui Hristos .

Averea acumulată nu este doar inutilă, aceasta este un blestem . În 
această viață ea este o cursă pentru suflet, îndepărtând inima de la comoa-
ra cerească . În ziua cea mare a lui Dumnezeu ea va fi martoră împotriva 
talanților neutilizați și a ocaziilor neglijate, care îl vor condamna pe posesor . 
Scriptura spune: „Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tânguiți-vă, din 
pricina nenorocirilor care au să vină peste voi . Bogățiile voastre au putrezit 
și hainele voastre sunt roase de molii . Aurul și argintul vostru au ruginit; 
și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră . Ca focul are să vă mănânce 
carnea! V-ați strâns comori în zilele din urmă! Iată că plata lucrătorilor, care 
v-au secerat câmpiile, și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă! Și stri-
gătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor .” (Iacov 5:1-5) .

Domnul Hristos nu aprobă nicio întrebuințare risipitoare sau negli-
jentă a mijloacelor materiale . În ceea ce privește economia, lecția Sa pen-
tru toți urmașii Săi este: „Strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se 
piardă nimic .” (Ioan 6:12) . Cel care-și dă seama că banii săi sunt un talant 
primit din partea lui Dumnezeu, îi va folosi în mod conștiincios, econo-
mic; și va considera că este de datoria lui să facă economie, pentru a avea 
de unde da și altora . 

Cu cât cheltuim mai mulți bani pentru haine și bunuri cu care să ne 
mândrim și pentru îngăduința de sine, cu atât mai puțin ne rămâne pentru 
a hrăni pe cei flămânzi și îmbrăca pe cei goi . Fiecare bănuț folosit în mod 
inutil îl lipsește pe cel cheltuitor de ocazia prețioasă de a face bine . Aceasta 
înseamnă jefuirea lui Dumnezeu de onoarea și slava care I s-ar putea aduce 
ca urmare a binecuvântărilor produse de banii încredințați .
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 Kindly Impulses and Affections
Kindly affections, generous impulses, and a quick apprehension of spi-

ritual things are precious talents, and lay their possessor under a weighty 
responsibility . All are to be used in God’s service . But here many err . Sa-
tisfied with the possession of these qualities, they fail to bring them into 
active service for others . They flatter themselves that if they had opportu-
nity, if circumstances were favorable, they would do a great and good work . 
But they are awaiting the opportunity . They despise the narrowness of the 
poor niggard who grudges even a pittance to the needy . They see that he is 
living for self, and that he is responsible for his misused talents . With much 
complacency they draw the contrast between themselves and such narrow-
minded ones, feeling that their own condition is much more favorable than 
that of their mean-souled neighbors . But they are deceiving themselves . 
The mere possession of unused qualities only increases their responsibility . 
Those who possess large affections are under obligation to God to bestow 
them, not merely on their friends, but on all who need their help . Social 
advantages are talents, and are to be used for the benefit of all within reach 
of our influence . The love that gives kindness to only a few is not love, but 
selfishness . It will not in any way work for the good of souls or the glory of 
God . Those who thus leave their Master’s talents unimproved are even more 
guilty than are the ones for whom they feel such contempt . To them it will 
be said, Ye knew your Master’s will, but did it not . 

 Talents Multiplied by Use
Talents used are talents multiplied . Success is not the result of chance 

or of destiny; it is the outworking of God’s own providence, the reward of 
faith and discretion, of virtue and persevering effort . The Lord desires us 
to use every gift we have; and if we do this, we shall have greater gifts to 
use . He does not supernaturally endow us with the qualifications we lack; 
but while we use that which we have, He will work with us to increase 
and strengthen every faculty . By every wholehearted, earnest sacrifice for 
the Master’s service our powers will increase . While we yield ourselves 
as instruments for the Holy Spirit’s working, the grace of God works in 
us to deny old inclinations, to overcome powerful propensities, and to 
form new habits . As we cherish and obey the promptings of the Spirit, 
our hearts are enlarged to receive more and more of His power, and to do 
more and better work . Dormant energies are aroused, and palsied facul-
ties receive new life .
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Simțăminte de amabilitate și dragoste
Simțămintele de amabilitate, impulsurile de generozitate și înțelegerea 

rapidă a lucrurilor spirituale sunt talente prețioase, și ele aduc posesorului 
lor o responsabilitate grea . Toate trebuie folosite în serviciul lui Dumnezeu . 
Dar aici mulți greșesc . Mulțumiți să aibă aceste calități, ei nu reușesc să le 
folosească în serviciu activ pentru alții . Ei se măgulesc că, dacă ar avea ocazia, 
dacă circumstanțele le-ar fi favorabile, ei ar face o lucrare mare și bună . Dar ei 
așteaptă ocazia . Ei disprețuiesc micimea de suflet a sărmanului zgârcit care in-
vidiază chiar și puținul celui nevoiaș . Ei văd că el trăiește pentru sine, și că este 
responsabil pentru talanții săi utilizați în mod greșit . Cu multă mulțumire de 
sine, ei observă contrastul dintre ei și astfel de oameni înguști la minte, consi-
derând că propria lor stare este mult mai favorabilă decât cea a semenilor lor 
cu suflete meschine . Dar ei se auto-înșeală . Simpla posesie a calităților neutili-
zate nu face decât să crească responsabilitatea lor . Cei care posedă capacitatea 
de a dărui afecțiune au obligația față de Dumnezeu să o reverse, nu numai 
prietenilor lor, ci tuturor asupra celor care au nevoie de ajutorul lor . Avanta-
jele sociale sunt talanți, care trebuie folosiți în beneficiul tuturor celor aflați 
sub influența noastră . Dragostea care dovedește bunătate doar pentru câteva 
suflete nu este dragoste, ci egoism . Ea nu va aduce niciun beneficiu sufletelor 
și nici slavă lui Dumnezeu . Cei care lasă astfel neutilizați talanții Domnului 
lor sunt chiar mai vinovați decât cei pentru care aceștia simțiseră atâta dispreț . 
Lor li se va spune: „Ați cunoscut voința Stăpânului, dar n-ați împlinit-o .”

Talanții se înmulțesc prin utilizare
Talanții folosiți sunt talanți înmulțiți . Succesul nu este rezultatul hazar-

dului sau al destinului; el este lucrarea providenței lui Dumnezeu, răsplata 
credinței și înțelepciunii, a virtuții și efortului perseverent . Domnul dorește 
ca noi să utilizăm fiecare dar pe care îl avem; și, dacă vom face acest lucru, 
vom primi daruri mai mari pentru a le utiliza . El nu ne înzestrează în mod 
supranatural cu capacitățile care ne lipsesc; dar, pe măsură ce le folosim pe 
cele pe care le avem, El va lucra cu noi pentru a crește și a consolida fiecare 
aptitudine fizică și intelectuală . Prin fiecare sacrificiu serios, făcut din toată 
inima, în slujba Stăpânului, puterile noastre vor crește . În timp ce ne supu-
nem influenței Duhului Sfânt, harul lui Dumnezeu lucrează în noi pentru 
a ne ajuta să renunțăm la slăbiciunile vechi, pentru ca să biruim înclinațiile 
puternice și pentru ca să ne formăm obiceiuri noi . Pe măsură ce prețuim și 
ascultăm de îndemnurile Duhului, inimile noastre se deschid larg pentru 
a primi tot mai mult și mai mult din puterea Lui, pentru a face o lucrare 
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The humble worker who obediently responds to the call of God may 
be sure of receiving divine assistance . To accept so great and holy a res-
ponsibility is itself elevating to the character . It calls into action the hi-
ghest mental and spiritual powers, and strengthens and purifies the mind 
and heart . Through faith in the power of God, it is wonderful how strong 
a weak man may become, how decided his efforts, how prolific of great 
results . He who begins with a little knowledge, in a humble way, and tells 
what he knows, while seeking diligently for further knowledge, will find 
the whole heavenly treasure awaiting his demand . The more he seeks to 
impart light, the more light he will receive . The more one tries to explain 
the word of God to others, with a love for souls, the plainer it becomes 
to himself . The more we use our knowledge and exercise our powers, the 
more knowledge and power we shall have . 

Every effort made for Christ will react in blessing upon ourselves . 
If we use our means for His glory, He will give us more . As we seek to 
win others to Christ, bearing the burden of souls in our prayers, our own 
hearts will throb with the quickening influence of God’s grace; our own 
affections will glow with more divine fervor; our whole Christian life will 
be more of a reality, more earnest, more prayerful . 

The value of man is estimated in heaven according to the capacity of 
the heart to know God . This knowledge is the spring from which flows 
all power . God created man that every faculty might be the faculty of the 
divine mind; and He is ever seeking to bring the human mind into asso-
ciation with the divine . He offers us the privilege of co-operation with 
Christ in revealing His grace to the world, that we may receive increased 
knowledge of heavenly things . 

Looking unto Jesus we obtain brighter and more distinct views of 
God, and by beholding we become changed . Goodness, love for our fellow 
men, becomes our natural instinct . We develop a character which is the 
counterpart of the divine character . Growing into His likeness, we enlarge 
our capacity for knowing God . More and more we enter into fellowship 
with the heavenly world, and we have continually increasing power to 
receive the riches of the knowledge and wisdom of eternity . 
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mai întinsă și mai bună . Energiile latente sunt trezite și facultățile paralizate 
primesc o nouă viață .

Lucrătorul umil care răspunde cu supunere la chemarea lui Dumne-
zeu, poate să fie sigur că va primi ajutor divin . Chiar simpla acceptare a 
unei răspunderi așa de mari și sfinte, duce la înălțătarea caracterului . Ea 
cheamă la lucru cele mai înalte puteri intelectuale și spirituale, întărește 
și curăță mintea și inima . Este minunat modul în care, prin credința în 
puterea lui Dumnezeu, cel slab devine tare, eforturile lui devin hotărâte, și 
marile rezultate ale lui, numeroase . Cel care, cu umilință, începe cu puține 
cunoștințe și spune și altora puținul pe care îl știe, în timp ce caută cu 
sârguință să cunoască mai mult, acela își va da seama că întreaga comoară 
a cerului îi stă la dispoziție . Cu cât va căuta să împartă mai multă lumină, 
cu atât mai multă lumină va primi . Cu cât va căuta cineva, cu dragoste 
pentru suflete, să explice Cuvântul lui Dumnezeu altora, cu atât mai clar 
va deveni acesta pentru el . Cu cât vom folosi mai mult cunoștințele noas-
tre și vom exercita mai mult puterile noastre, cu atât vom dobândi mai 
multă cunoștință și mai multă putere .

Fiecare efort făcut pentru Hristos va aduce ca răspuns binecuvânta-
re asupra noastră . Dacă ne vom folosi mijloacele pentru slava Sa, El ne va 
da mai multe . Pe măsură ce vom încerca să-i câștigăm pe alții la Hristos, 
purtând povara sufletelor în rugăciunile noastre, inimile vor tresălta sub 
influența înviorătoare a harului lui Dumnezeu; afecțiunile noastre se vor 
aprinde cu mai mult zel divin; întreaga noastră viață creștină, pe ansamblu, 
va deveni mai reală, mai serioasă, mult mai plină de rugăciune .

Valoarea omului este estimată în cer în funcție de capacitatea inimii 
de a-L cunoaște pe Dumnezeu . Această cunoaștere este izvorul din care se 
revarsă toată puterea . Dumnezeu l-a creat pe om așa încât fiecare capacitate 
fizică și intelectuală să poată fi o aptitudine aflat în concordanță cu mintea 
divină; și El mereu încearcă să aducă mintea umană în asociere cu cea divi-
nă . El ne oferă privilegiul de a coopera cu Hristos în dezvăluirea harului Său 
în lume, ca să putem primi cunoștințe mai multe despre lucrurile cerești .

Privind la Isus vom obține vederi mai luminoase și mai distincte des-
pre Dumnezeu și, privindu-L, suntem schimbați . Bunătatea și dragostea 
pentru semenii noștri devin instinctul nostru natural . Vom dezvolta un ca-
racter care este echivalentul caracterului divin . Crescând în asemănarea cu 
El, ne dezvoltăm capacitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu . Intrăm tot mai 
mult în comuniune cu lumea cerească, și creștem continuu în puterea de a 
primi bogățiile cunoștinței și înțelepciunii veșnice .
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 The One Talent
The man who received the one talent „went and digged in the earth, 

and hid his lord’s money .” 
It was the one with the smallest gift who left his talent unimproved . 

In this is given a warning to all who feel that the smallness of their endow-
ments excuses them from service for Christ . If they could do some great 
thing, how gladly would they undertake it; but because they can serve 
only in little things, they think themselves justified in doing nothing . In 
this they err . The Lord in His distribution of gifts is testing character . The 
man who neglected to improve his talent proved himself an unfaithful 
servant . Had he received five talents, he would have buried them as he 
buried the one . His misuse of the one talent showed that he despised the 
gifts of heaven . 

„He that is faithful in that which is least is faithful also in much .” 
Luke 16:10 . The importance of the little things is often underrated because 
they are small; but they supply much of the actual discipline of life . There 
are really no nonessentials in the Christian’s life . Our character building 
will be full of peril while we underrate the importance of the little things . 

„He that is unjust in the least is unjust also in much .” By unfaithful-
ness in even the smallest duties, man robs his Maker of the service which 
is His due . This unfaithfulness reacts upon himself . He fails of gaining the 
grace, the power, the force of character, which may be received through 
an unreserved surrender to God . Living apart from Christ he is subject 
to Satan’s temptations, and he makes mistakes in his work for the Master . 
Because he is not guided by right principles in little things, he fails to obey 
God in the great matters which he regards as his special work . The defects 
cherished in dealing with life’s minor details pass into more important 
affairs . He acts on the principles to which he has accustomed himself . 
Thus actions repeated form habits, habits form character, and by the cha-
racter our destiny for time and for eternity is decided . 

Only by faithfulness in the little things can the soul be trained to 
act with fidelity under larger responsibilities . God brought Daniel and his 
fellows into connection with the great men of Babylon, that these heathen 
men might become acquainted with the principles of true religion . In the 
midst of a nation of idolaters, Daniel was to represent the character of 
God . How did he become fitted for a position of so great trust and honor? 
It was his faithfulness in the little things that gave complexion to his who-
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Cel cu un talant
Omul care a primit un talant „s-a dus de a făcut o groapă în pământ și 

a ascuns acolo banii Stăpânului său .” (Matei 25:18) . 
Cel care a primit darul cel mai mic a fost cel care și-a lăsat darul ne-

folosit . Prin aceasta se dă un avertisment pentru toți cei care consideră că 
numărul scăzut al capacităților lor îi scuză de la slujirea lui Hristos . Dacă 
aceștia ar putea face un lucru mare, cât de bucuros l-ar săvârși; dar, pentru 
că ei pot servi numai în lucruri mici, se cred îndreptățiți să nu facă nimic . 
Prin aceasta ei greșesc . Domnul, prin împărțirea darurilor, pune la probă 
caracterul . Persoana, care a neglijat să-și pună la schimbător talantul, s-a 
dovedit a fi un servitor necredincios . Dacă ar fi primit cinci talanți, el i-ar 
fi îngropat așa cum l-a îngropat pe acel singur primit . Utilizarea greșită a 
singurului său talant a arătat că el disprețuia darurile cerului .

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele 
mari .” (Luca 16:10) . Importanța lucrurilor mici este adesea nesocotită, pentru 
că ele sunt mici; dar tocmai ele formează o mare parte din disciplina vieții . De 
fapt, nu există lucruri neimportante în viața creștinului . Formarea caracteru-
lui nostru va fi plină de primejdii, dacă nesocotim importanța lucrurilor mici .

„Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari .” 
Prin necredincioșie în chiar și cele mai mici datorii, omul Îl jefuiește pe Cre-
atorul său de slujirea pe care i-o datorează . Această necredincioșie se întoarce 
asupra sa . El nu dobândește harul, puterea, forța de caracter, care pot fi pri-
mite printr-o predare fără rezerve lui Dumnezeu . Trăind despărțit de Hristos, 
el este supus ispitelor Satanei și face greșeli în activitatea sa pentru Domnul . 
Pentru că nu este îndrumat de principii corecte în lucrurile mici, el nu se 
supune lui Dumnezeu în marile problemele pe care le consideră ca fiind lu-
crarea sa specială . Defectele nutrite în chestiunile minore ale vieții sunt trans-
ferate și în chestiunile mai importante . El acționează după principiile cu care 
s-a obișnuit . Astfel de acțiuni repetate formează obiceiuri, obiceiurile formea-
ză caracterul, iar caracterul decide destinul nostru pentru timp și veșnicie .

Numai prin credincioșie în lucrurile mici poate fi educat sufletul să 
acționeze cu credincioșie când i se încredințează răspunderi mai mari . 
Dumnezeu i-a adus pe Daniel și tovarășii săi în legătură cu marii oameni 
din Babilon, pentru ca acești păgâni să se poată familiariza cu principiile 
adevăratei religii . În mijlocul unui neam de idolatri, Daniel trebuia să re-
prezinte caracterul lui Dumnezeu . Cum a ajuns capabil să dețină o poziție 
de atât de mare încredere și onoare? Aceasta s-a datorat credincioșiei lui în 
lucrurile mici care au dat o imagine bună întregii sale vieți . El L-a onorat pe 

356



 Christ’s Object Lessons 406

le life . He honored God in the smallest duties, and the Lord co-operated 
with him . To Daniel and his companions God gave „knowledge and skill 
in all learning and wisdom; and Daniel had understanding in all visions 
and dreams .” Dan . 1:17 . 

As God called Daniel to witness for Him in Babylon, so He calls us to 
be His witnesses in the world today . In the smallest as well as the largest 
affairs of life He desires us to reveal to men the principles of His kingdom . 

Christ in His life on earth taught the lesson of careful attention to the 
little things . The great work of redemption weighed continually upon His 
soul . As He was teaching and healing, all the energies of mind and body 
were taxed to the utmost; yet He noticed the most simple things in life and 
in nature . His most instructive lessons were those in which by the simple 
things of nature He illustrated the great truths of the kingdom of God . He 
did not overlook the necessities of the humblest of His servants . His ear 
heard every cry of need . He was awake to the touch of the afflicted woman 
in the crowd; the very slightest touch of faith brought a response . When 
He raised from the dead the daughter of Jairus, He reminded her parents 
that she must have something to eat . When by His own mighty power He 
rose from the tomb, He did not disdain to fold and put carefully in the 
proper place the graveclothes in which He had been laid away . 

The work to which as Christians we are called is to co-operate with 
Christ for the salvation of souls . This work we have entered into covenant 
with Him to do . To neglect the work is to prove disloyal to Christ . But in 
order to accomplish this work we must follow His example of faithful, 
conscientious attention to the little things . This is the secret of success in 
every line of Christian effort and influence . 

The Lord desires His people to reach the highest round of the lad-
der that they may glorify Him by possessing the ability He is willing to 
bestow . Through the grace of God every provision has been made for us 
to reveal that we act upon better plans than those upon which the world 
acts . We are to show a superiority in intellect, in understanding, in skill 
and knowledge, because we believe in God and in His power to work upon 
human hearts . 

But those who have not a large endowment of gifts need not become 
discouraged . Let them use what they have, faithfully guarding every weak 
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Dumnezeu în cele mai mici datorii, și Domnul a cooperat cu el . Lui Daniel 
și tovarășilor săi, Dumnezeu le-a dat „știință și pricepere pentru tot felul 
de scrieri și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate 
vedeniile și în toate visele .” (Daniel 1:17) .

După cum Dumnezeu a chemat pe Daniel ca să dea mărturie pentru 
El în Babilon, tot așa ne cheamă El să fim martorii Săi în lumea de astăzi . În 
problemele cele mai mici ale vieții ca și în cele mai mari, El dorește ca noi să 
descoperim oamenilor principiile Împărăției Sale . 

Hristos, în viața Sa de pe pământ, i-a învățat pe ascultătorii Săi lecția 
atenției deosebite în lucrurile mici . Marea lucrare de răscumpărare apăsa 
continuu asupra sufletului Său . Pe când învăța și vindeca, toate energiile 
minții și ale corpului I-au fost solicitate la maximum; totuși El observa lu-
crurile cele mai simple din viață și natură . Lecțiile Sale cele mai instructive 
au fost cele care, prin folosirea celor mai simple lucruri din natură, El ilustra 
marile adevăruri ale Împărăției lui Dumnezeu . El nu a trecut cu vederea 
nevoile niciunuia din cei mai umili slujitori ai Săi . Urechea Sa a auzit fie-
care strigăt al celui în nevoie . El a fost sensibil la atingerea femeii bolnave 
din mulțime; cea mai mică atingere a credinței aducea un răspuns . Când a 
înviat-o din morți pe fiica lui Iair, El a amintit părinților că trebuie să îi dea 
de mâncare . Când prin puterea Sa măreață El a înviat din mormânt, El n-a 
considerat ca fiind nedemn pentru El să strângă și să așeze cu grijă la locul 
lor fâșiile de pânză, cu care fusese așezat în mormânt .

Creștini fiind, lucrarea la care suntem chemați, este aceea de a coopera 
cu Hristos în lucrarea de mântuire a sufletelor . Noi am făcut legământ cu 
El să facem această lucrare . A o neglija înseamnă a ne dovedi necredincioși 
față de Hristos . Dar pentru a aduce la îndeplinire această lucrare, noi tre-
buie să urmăm exemplul Său de credincioasă și conștiincioasă atenție în 
lucrurile mici . Acesta este secretul succesului în orice ramură a efortului și 
influenței creștine . 

Domnul dorește ca poporul Său să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a 
scării ca să-L poată slăvi prin deținerea unor capacități pe care El este dispus 
să le reverse . Prin harul lui Dumnezeu s-au luat toate măsurile pentru a ni 
se descoperi că trebuie să acționăm după planuri mai bune decât cele după 
care acționează lumea . Noi trebuie să dovedim o superioritate a intelectu-
lui, a capacității de a înțelege, a aptitudinilor și cunoștințelor, pentru că noi 
credem în Dumnezeu și în puterea Sa de a lucra asupra inimilor omenești .

Dar cei care nu au primit multe daruri nu trebuie să se descurajeze . Să 
folosească ceea ce au, veghind cu credincioșie asupra fiecărui punct slab din 
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point in their characters, seeking by divine grace to make it strong . Into 
every action of life we are to weave faithfulness and loyalty, cultivating the 
attributes that will enable us to accomplish the work . 

Habits of negligence should be resolutely overcome . Many think it 
a sufficient excuse for the grossest errors to plead forgetfulness . But do 
they not, as well as others, possess intellectual faculties? Then they should 
discipline their minds to be retentive . It is a sin to forget, a sin to be negli-
gent . If you form a habit of negligence, you may neglect your own soul’s 
salvation and at last find that you are unready for the kingdom of God . 

Great truths must be brought into little things . Practical religion is to 
be carried into the lowly duties of daily life . The greatest qualification for 
any man is to obey implicitly the word of the Lord . 

Because they are not connected with some directly religious work, 
many feel that their lives are useless; that they are doing nothing for the 
advancement of God’s kingdom . But this is a mistake . If their work is that 
which someone must do, they should not accuse themselves of uselessness 
in the great household of God . The humblest duties are not to be ignored . 
Any honest work is a blessing, and faithfulness in it may prove a training 
for higher trusts . 

However lowly, any work done for God with a full surrender of self 
is as acceptable to Him as the highest service . No offering is small that is 
given with true-heartedness and gladness of soul .

Wherever we may be, Christ bids us take up the duty that presents 
itself . If this is in the home, take hold willingly and earnestly to make 
home a pleasant place . If you are a mother, train your children for Christ . 
This is as verily a work for God as is that of the minister in the pulpit . If 
your duty is in the kitchen, seek to be a perfect cook . Prepare food that 
will be healthful, nourishing, and appetizing . And as you employ the best 
ingredients in preparing food remember that you are to give your mind 
the best thoughts . If it is your work to till the soil or to engage in any other 
trade or occupation, make a success of the present duty . Put your mind 
on what you are doing . In all your work represent Christ . Do as He would 
do in your place . 

However small your talent, God has a place for it . That one talent, 
wisely used, will accomplish its appointed work . By faithfulness in little 
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caracterul lor, căutând prin harul divin să-l transforme într-unul tare . În fi-
ecare acțiune a vieții noi trebuie să țesem credincioșie și loialitate, cultivând 
atributele care ne vor face în stare să ne realizăm lucrarea .

Obiceiul de a fi neglijent ar trebui să fie biruit cu hotărâre . Mulți cred 
că a spune: „Am uitat” e o scuză suficientă pentru greșeli majore . Dar nu au 
ei capacități intelectuale ca alții? În acest caz ei ar trebui să-și disciplineze 
mintea pentru a reține mai bine . Este păcat a uita, este păcat a fi neglijent . 
Dacă vă formați obiceiul de a fi neglijenți, s-ar putea să neglijați chiar și 
mântuirea sufletelor voastre și, în cele din urmă, să vă treziți nepregătiți 
pentru Împărăția lui Dumnezeu .

Adevărurile mari trebuie puse în practică în lucrurile mici . Religia 
practică trebuie adusă în îndatoririle umile ale vieții de zi cu zi . Cea mai 
mare calitate a oricărui om este aceea de a asculta de Cuvântul Domnului .

Pentru că nu sunt în legătură directă cu lucrarea religioasă, mulți simt 
că viețile lor sunt inutile; că ei nu fac nimic pentru înaintarea Împărăției lui 
Dumnezeu . Dar aceasta este o greșeală . Dacă își fac datoria în muncă ei nu 
ar trebui să-și reproșeze că sunt inutili în marea lucrare a lui Dumnezeu . 
Cele mai umile datorii nu trebuie să fie ignorate . Orice muncă cinstită este o 
binecuvântare, și credincioșia în aceasta se poate dovedi o pregătire pentru 
primirea unor sarcini mai importante .

Indiferent cât este de umilă, orice lucrare făcută pentru Dumnezeu, 
cu o deplină predare de sine, este la fel de bine primită de El ca și cel mai 
mare serviciu . Nicio jertfă nu este mică dacă este făcută cu toată inima și cu 
bucurie în suflet .

Oriunde am fi, Hristos ne îndeamnă să ne facem datoria care ne este 
la îndemână . Dacă ea este în casa voastră, străduiți-vă din toată inima și cu 
seriozitate să faceți din cămin un loc plăcut . Dacă sunteți mamă, educați-vă 
copiii pentru Hristos . Acest lucru este în aceeași măsură o lucrare pentru 
Dumnezeu, așa cum este cea a predicatorului la amvon . În cazul în care 
datoria voastră este în bucătărie, încercați să fiți un bucătar desăvârșit . 
Pregătiți alimente care să fie sănătoase, hrănitoare și apetisante . Și, folosind 
cele mai bune ingrediente în prepararea hranei, amintiți-vă că aveți datoria 
de a da minții voastre cele mai bune gânduri . Dacă munca voastră este aceea 
de a lucra pământul sau de a practica o meserie, de a vă angaja în afaceri, 
faceți ca această muncă să fie un succes . Concentrați-vă la ceea ce faceți . În 
orice lucrați, reprezentați-L pe Hristos . Faceți ce ar face El în locul vostru .

Indiferent cât de mic ar fi talantul care v-a fost încredințat, Dumnezeu 
are un loc în care să-l utilizați . Acel unic talant, folosit cu înțelepciune, își 
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duties, we are to work on the plan of addition, and God will work for us 
on the plan of multiplication . These littles will become the most precious 
influences in His work .

Let a living faith run like threads of gold through the performance of 
even the smallest duties . Then all the daily work will promote Christian 
growth . There will be a continual looking unto Jesus . Love for Him will 
give vital force to everything that is undertaken . Thus through the right 
use of our talents, we may link ourselves by a golden chain to the higher 
world . This is true sanctification; for sanctification consists in the cheerful 
performance of daily duties in perfect obedience to the will of God . 

But many Christians are waiting for some great work to be brought to 
them . Because they cannot find a place large enough to satisfy their ambi-
tion, they fail to perform faithfully the common duties of life . These seem 
to them uninteresting . Day by day they let slip opportunities for showing 
their faithfulness to God . While they are waiting for some great work, life 
passes away, its purposes unfulfilled, its work unaccomplished . 

 The Talents Returned
„After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth 

with them .” When the Lord takes account of His servants, the return from 
every talent will be scrutinized . The work done reveals the character of 
the worker .

Those who have received the five and the two talents return to the Lord 
the entrusted gifts with their increase . In doing this they claim no merit for 
themselves . Their talents are those that have been delivered to them; they 
have gained other talents, but there could have been no gain without the 
deposit . They see that they have done only their duty . The capital was the 
Lord’s; the improvement is His . Had not the Saviour bestowed upon them 
His love and grace, they would have been bankrupt for eternity .

But when the Master receives the talents, He approves and rewards 
the workers as though the merit were all their own . His countenance is full 
of joy and satisfaction . He is filled with delight that He can bestow bles-
sings upon them . For every service and every sacrifice He requites them, 
not because it is a debt He owes, but because His heart is overflowing with 
love and tenderness . 
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va realiza lucrarea desemnată . Prin credincioșia în datoriile mici, să lucrăm 
aplicând principiul adunării și Dumnezeu va lucra în favoarea noastră apli-
când principiul înmulțirii . Aceste daruri neînsemnate vor deveni influențele 
cele mai prețioase din lucrarea Sa .

O credință vie să fie întrețesută asemenea unui fir de aur prin îndepli-
nirea chiar și a celor mai mici îndatoriri . Atunci, întreaga noastră activitate 
zilnică va promova creșterea noastră creștină . Atunci vom privi continuu la 
Hristos . Iubirea pentru El va da putere vitală oricărei acțiuni . Astfel, printr-
o dreaptă folosire a talanților, noi ne putem lega printr-un lanț de aur de 
lumea de sus . Aceasta este adevărata sfințire; căci sfințirea constă în îndepli-
nirea cu bucurie a tuturor îndatoririlor zilnice, într-o desăvârșită ascultare 
de voința lui Dumnezeu .

Mulți creștini însă așteaptă să li se încredințeze o lucrare mare . Pentru 
că ei nu pot găsi un loc suficient de mare pentru a-și satisface ambiția, ei nu 
reușesc să-și îndeplinească cu credincioșie îndatoririle obișnuite ale vieții . 
Acestea le par neinteresante . Zi după zi au lăsat să treacă pe lângă ei ocaziile 
de a-și dovedi credincioșia față de Dumnezeu . În timp ce așteptau să facă o 
lucrare măreață, viața a trecut, datoriile ei au rămas neîmplinite și lucrarea 
ei nerealizată .

Talanții ceruți înapoi
„După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut 

socoteala .” (Matei 25:19) . Când Domnul va cere socoteală slujitorilor Săi, 
atunci va fi cercetat îndeaproape câștigul adus de fiecare talant . Lucrarea 
săvârșită descoperă caracterul celui ce a făcut-o .

Cei care au primit cei cinci și cei doi talanți au înapoiat Domnului da-
rurile ce le-au fost încredințate împreună cu câștigul obținut .

Făcând aceasta, ei nu-și arogă meritele . Talanții lor, sunt cei care le fuse-
seră încredințați; ei au câștigat alți talanți, dar nu ar fi existat niciun câștig fără 
talanții primiți . Ei văd că nu și-au făcut decât datoria . Capitalul a fost al Dom-
nului; folosirea lui s-a făcut cu ajutorul Său . Dacă Mântuitorul nu ar fi revărsat 
asupra lor dragostea și harul Său, ei ar fi fost falimentari pentru veșnicie .

Dar atunci când Maestrul primește talanții, El îi laudă și îi răsplătește 
pe lucrători ca și cum meritul ar fi fost în întregime al lor . Fața Sa este plină 
de bucurie și satisfacție . El este plin de încântare că poate revărsa binecu-
vântări asupra lor . Pentru fiecare serviciu și fiecare jertfă El îi răsplătește, nu 
pentru că ar fi de datoria Sa s-o facă, ci pentru că inima Lui este plină de 
dragoste și tandrețe .
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„Well done, thou good and faithful servant,” He says; „thou hast been 
faithful over a few things, I will make thee ruler over many things; enter 
thou into the joy of thy Lord .” 

It is the faithfulness, the loyalty to God, the loving service, that wins 
the divine approval . Every impulse of the Holy Spirit leading men to 
goodness and to God, is noted in the books of heaven, and in the day of 
God the workers through whom He has wrought will be commended . 

They will enter into the joy of the Lord as they see in His kingdom 
those who have been redeemed through their instrumentality . And 
they are privileged to participate in His work there, because they have 
gained a fitness for it by participation in His work here . What we shall be 
in heaven is the reflection of what we are now in character and holy ser-
vice . Christ said of Himself, „The Son of man came not to be ministered 
unto, but to minister .” Matt . 20:28 . This, His work on earth, is His work in 
heaven . And our reward for working with Christ in this world is the grea-
ter power and wider privilege of working with Him in the world to come . 

„Then he which had received the one talent came and said, Lord, I 
knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, 
and gathering where thou hast not strewed; and I was afraid, and went and 
hid thy talent in the earth; lo, there thou hast that is thine .” 

Thus men excuse their neglect of God’s gifts . They look upon God as 
severe and tyrannical, as watching to spy out their mistakes and visit them 
with judgments . They charge Him with demanding what He has never 
given, with reaping where He has not sown .

There are many who in their hearts charge God with being a hard 
master because He claims their possessions and their service . But we can 
bring to God nothing that is not already His . „All things come of Thee,” 
said King David; „and of Thine own have we given Thee .” 1 Chron . 29:14 . 
All things are God’s, not only by creation, but by redemption . All the bles-
sings of this life and of the life to come are delivered to us stamped with 
the cross of Calvary . Therefore the charge that God is a hard master, rea-
ping where He has not sown, is false . 

The master does not deny the charge of the wicked servant, unjust 
as it is; but taking him on his own ground he shows that his conduct is 
without excuse . Ways and means had been provided whereby the talent 
might have been improved to the owner’s profit . „Thou oughtest,” he said, 
„to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should 
have received mine own with usury .” 

362



Parabolele Domnului Hristos 413

„Bine, rob bun și credincios,” spune El, „ai fost credincios în puține 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria Stăpânului tău .” 
(Matei 25:21) .

Credincioșia și loialitatea față de Dumnezeu și serviciul făcut din iubi-
re câștigă favoarea divină . Orice îndemn al Duhului Sfânt care îi conduce pe 
oameni la bunătate și la Dumnezeu, este notat în cărțile din ceruri și, în ziua 
cea mare a lui Dumnezeu, cei prin care El a lucrat, vor fi lăudați .

Ei vor intra în bucuria Domnului, văzând în Împărăția Sa pe aceia care au 
fost răscumpărați prin lucrarea lor . Și ei au privilegiul de a lua parte, acolo, la 
lucrarea Sa, pentru că au devenit destoinici pentru ea, participând aici la lucra-
rea Sa . Ce vom fi în ceruri este o reflectare a ceea ce suntem acum în ce privește 
caracterul și slujirea sfântă . Domnul Hristos spune despre Sine: „Pentru că nici 
Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească .” (Matei 20:28) . Această 
lucrare, lucrarea Sa de pe pământ, este lucrarea Sa și în ceruri . Și răsplata noas-
tră pentru lucrarea făcută împreună cu Hristos în această lume este o putere și 
un privilegiu și mai mare de a lucra cu El în lumea care va veni .

Atunci, „cel ce nu primise decât un talant, a venit și el, și a zis: ‘Doam-
ne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi 
de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă, și m-am dus de ți-am ascuns talan-
tul în pământ; iată-ți ce este al tău’ . ” (Matei 25:24, 25) .

Așa se scuză oamenii pentru neglijarea datoriilor date de Dumnezeu . 
Ei Îl consideră pe Dumnezeu ca fiind un stăpân sever și tiran, ca Unul care 
vânează greșelile, spre a aduce pedeapsa asupra lor . Ei Îl învinuiesc că cere 
ceea ce n-a dat niciodată, că seceră de unde n-a semănat .

Sunt mulți aceia care, în inima lor, Îl acuză pe Dumnezeu ca fiind un 
Stăpân aspru, pentru că El le cere avutul și slujirea . Noi nu putem însă aduce 
lui Dumnezeu ceva ce nu I-ar aparține . „‘Totul vine de la Tine’, spune împă-
ratul David, ‘și din mâna Ta, primim ce-Ți aducem’ . ” (1 Cronici 29:14) . Toate 
lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, nu numai prin creație, ci și prin răscumpă-
rare . Toate binecuvântările acestei vieți și cele ale vieții viitoare ne sunt date 
având amprenta crucii de pe Golgota . Prin urmare, acuzația că Dumnezeu 
este un Stăpân tiranic, care seceră de unde nu a semănat, este falsă .

Stăpânul nu neagă acuzația adusă de robul cel rău, indiferent cât de 
nedreptă este ea; dar întâmpinându-l pe propriul teren, El îi arată cât de 
lipsit de scuză este comportamentul său . I-au fost furnizate prin talantul 
încredințat căi și mijloace care ar fi putut fi folosite pentru profitul proprie-
tarului . „Se cădea,” a spus stăpânul, „ca să-mi fi dat banii la zarafi, și, la ve-
nirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu .” (Matei 25:27) .
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Our heavenly Father requires no more nor less than He has given us 
ability to do . He lays upon His servants no burdens that they are not able 
to bear . „He knoweth our frame; He remembereth that we are dust .” Ps . 
103:14 . All that He claims from us we through divine grace can render . 

„Unto whomsoever much is given, of him shall be much required .” 
Luke 12:48 . We shall individually be held responsible for doing one jot 
less than we have ability to do . The Lord measures with exactness every 
possibility for service . The unused capabilities are as much brought into 
account as are those that are improved . For all that we might become 
through the right use of our talents God holds us responsible . We shall be 
judged according to what we ought to have done, but did not accomplish 
because we did not use our powers to glorify God . Even if we do not lose 
our souls, we shall realize in eternity the result of our unused talents . For 
all the knowledge and ability that we might have gained and did not, there 
will be an eternal loss . 

But when we give ourselves wholly to God and in our work follow 
His directions, He makes Himself responsible for its accomplishment . He 
would not have us conjecture as to the success of our honest endeavors . 
Not once should we even think of failure . We are to co-operate with One 
who knows no failure . 

We should not talk of our own weakness and inability . This is a 
manifest distrust of God, a denial of His word . When we murmur be-
cause of our burdens, or refuse the responsibilities He calls upon us to 
bear, we are virtually saying that He is a hard master, that He requires 
what He has not given us power to do . 

The spirit of the slothful servant we are often fain to call humility . But 
true humility is widely different . To be clothed with humility does not mean 
that we are to be dwarfs in intellect, deficient in aspiration, and cowardly 
in our lives, shunning burdens lest we fail to carry them successfully . Real 
humility fulfills God’s purposes by depending upon His strength .

God works by whom He will . He sometimes selects the humblest 
instrument to do the greatest work, for His power is revealed through 
the weakness of men . We have our standard, and by it we pronounce one 
thing great and another small; but God does not estimate according to our 
rule . We are not to suppose that what is great to us must be great to God, 
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Tatăl nostru ceresc nu cere nici mai mult, nici mai puțin decât ceea 
ce ne-a făcut El în stare să facem . El nu pune asupra slujitorilor Săi nicio 
povară pe care ei să n-o poată duce . „El știe din ce suntem făcuți; își aduce 
aminte că suntem țărână .” (Psalmii 103:14) . Prin harul Său, noi putem adu-
ce la îndeplinire tot ceea ce El cere de la noi . 

„Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; și cui i s-a încredințat mult, i se va 
cere mai mult .” (Luca 12:48) . Noi vom fi trași la răspundere în mod individual 
ce am făcut chiar cu o iotă mai puțin decât aveam capacitatea de a face . Dom-
nul măsoară cu precizie fiecare posibilitate de a servi . Capacitățile neutilizate 
sunt la fel de mult atent evaluate cum sunt cele care au fost întrebuințate . 
Dumnezeu ne face responsabili pentru tot ceea ce am fi putut deveni prin uti-
lizarea corectă a talanților încredințați nouă de El . Vom fi judecați în funcție 
de ceea ce ar fi trebuit să facem, dar nu am realizat pentru că nu ne-am folosit 
puterile pentru a-L slăvi pe Dumnezeu . Chiar dacă nu ne vom pierde sufle-
tele, vom înțelege abia în veșnicie rezultatul neutilizării eficiente a talanților 
încredințați . Căci pentru toată cunoștința și destoinicia pe care am fi putut să 
o dobândim, dar n-am dobândit-o, vom avea o pierdere veșnică . 

Când însă ne predăm cu totul lui Dumnezeu și când în lucrarea noas-
tră urmăm îndrumările Sale, El preia atunci răspunzător pentru împlini-
rea acelei lucrări . El nu dorește ca noi să ne îndoim cu privire la succe-
sul străduințelor noastre sincere . Niciodată n-ar trebui să ne gândim la 
nereușită . Noi trebuie să conlucrăm cu Acela care nu cunoaște înfrângere . 

Noi nu ar trebui să vorbim de propria noastră slăbiciune și incapaci-
tate . Aceasta înseamnă să dăm pe față neîncredere în Dumnezeu și să tăgă-
duim Cuvântului Său . Când murmurăm din cauza poverilor sau refuzăm 
să purtăm responsabilitățile pe care El ni le încredințează, spunem, de fapt, 
că El este un Stăpân aspru, că El cere ceea ce nu ne-a dat puterea să facem .

De multe ori suntem gata să numim umilință spiritul robului leneș . 
Dar adevărata smerenie este foarte diferită . A fi îmbrăcat cu smerenie nu 
înseamnă că noi trebuie să fim piperniciți în ce privește intelectul, deficitari 
în aspirații și lași în viețile noastre, evitând purtarea poverilor ca nu cumva 
să nu le putem purta cu succes . Adevărata umilință îndeplinește scopul lui 
Dumnezeu bazându-se pe puterea Lui .

Dumnezeu lucrează prin cine vrea El . Uneori, el alege cele mai umile 
instrumente pentru a face cea mai mare lucrare, pentru că puterea Lui este 
descoperită prin slăbiciunea oamenilor . Noi avem standardul nostru și, în 
conformitate cu el, spunem că un lucru este mare și un altul mic; dar Dum-
nezeu nu ne judecă după criteriul nostru . Noi nu trebuie să presupunem că 
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or that what is small to us must be small to Him . It does not rest with us 
to pass judgment on our talents or to choose our work . We are to take up 
the burdens that God appoints, bearing them for His sake, and ever going 
to Him for rest . Whatever our work, God is honored by wholehearted, 
cheerful service . He is pleased when we take up our duties with gratitude, 
rejoicing that we are accounted worthy to be co-laborers with Him . 

 The Talent Removed
Upon the slothful servant the sentence was, „Take therefore the ta-

lent from him, and give it unto him which hath ten talents .” Here, as in 
the reward of the faithful worker, is indicated not merely the reward at 
the final judgment but the gradual process of retribution in this life . As 
in the natural, so in the spiritual world: every power unused will weaken 
and decay . Activity is the law of life; idleness is death . „The manifestation 
of the Spirit is given to every man to profit withal .” 1 Cor . 12:7 . Employed 
to bless others, his gifts increase . Shut up to self-serving they diminish, 
and are finally withdrawn . He who refuses to impart that which he has 
received will at last find that he has nothing to give . He is consenting to 
a process that surely dwarfs and finally destroys the faculties of the soul . 

Let none suppose that they can live a life of selfishness, and then, 
having served their own interests, enter into the joy of their Lord . In the 
joy of unselfish love they could not participate . They would not be fitted 
for the heavenly courts . They could not appreciate the pure atmosphere of 
love that pervades heaven . The voices of the angels and the music of their 
harps would not satisfy them . To their minds the science of heaven would 
be as an enigma . 

In the great judgment day those who have not worked for Christ, tho-
se who have drifted along, carrying no responsibility, thinking of themsel-
ves, pleasing themselves, will be placed by the Judge of all the earth with 
those who did evil . They receive the same condemnation . 

Many who profess to be Christians neglect the claims of God, and 
yet they do not feel that in this there is any wrong . They know that the 
blasphemer, the murderer, the adulterer, deserves punishment; but 
as for them, they enjoy the services of religion . They love to hear the 
gospel preached, and therefore they think themselves Christians . Thou-

365



Parabolele Domnului Hristos 417

lucrarea pe care o considerăm noi mare este considerată și de Dumnezeu 
mare, sau că o lucrare neînsemnată în ochii noștri trebuie neapărat să fie 
mică și în ochii Lui . Nu este treaba noastră să judecăm talanții încredințați 
sau să alegem munca noastră . Noi trebuie să luăm poverile pe care Dumne-
zeu ni le încredințează, purtându-le de dragul Lui, și mergând întotdeauna 
la El pentru odihnă . Oricare ar fi munca noastră, Dumnezeu este onorat 
de un serviciu făcut din toată inima și cu bucurie . El este mulțumit atunci 
când primim datoriile cu recunoștință, bucurându-ne că suntem socotiți 
vrednici de a fi conlucrători cu El .

Luarea talantului
Sentința rostită în dreptul slujitorului leneș a fost: „Luați-i dar talan-

tul, și dați-l celui ce are zece talanți .” (Matei 25:28) . Prin aceasta, cât și prin 
răsplătirea servului credincios, se arată nu numai răsplătirea de la judecata 
finală, ci și procesul treptat al răsplătirii din viața aceasta . După cum este 
situația în lumea naturală, la fel este și în lumea spirituală; orice putere ne-
folosită va slăbi și dispărea . Activitatea este legea vieții; trândăvia înseamnă 
moarte . „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora .” (1 Corin-
teni 12:7) . Folosite pentru a binecuvânta pe alții, darurile Sale se înmulțesc . 
Oprite pentru servirea sinelui, ele se diminuează și, în cele din urmă, sunt 
retrase . Cel care refuză să împărtășească ceea ce a primit, va descoperi, în 
cele din urmă, că nu are nimic de dat . El acceptă un proces care cu siguranță 
va diminua și, în cele din urmă, va distruge facultățile sufletului .

Nimeni să nu presupună că poate duce o viață plină de egoism, și apoi, 
după ce a servit propriilor interese, să intre în bucuria Domnului lui . El 
nu va putea lua parte la bucuria iubirii lipsite de egoism . El nu ar fi potivit 
pentru curțile cerești . El nu ar putea aprecia atmosfera pură a iubirii care 
străbate cerul . Vocile îngerilor și muzica harpelor lor nu i-ar mulțumi . Pen-
tru mintea lui, știința cerurilor ar fi ca o enigmă .

În ziua cea mare a judecății, cei care nu au lucrat pentru Hristos, cei 
care s-au lăsat purtați de curent, care nu au dus nicio responsabilitate, gân-
dindu-se numai la ei înșiși, plăcându-și doar lor, vor fi puși de către Judecă-
torul a tot pământul împreună cu cei care au făcut răul . Ei primesc aceeași 
condamnare .

Mulți dintre cei care mărturisesc a fi creștini neglijează cerințele lui 
Dumnezeu, și totuși nu consideră că prin aceasta fac vreun rău . Ei știu că 
hulitorul, ucigașul, adulterul merită pedeapsa; dar ei, în schimb se bucură 
de serviciile religioase . Lor le place să audă Evanghelia și, prin urmare, se 

365



 Christ’s Object Lessons 418

gh they have spent their lives in caring for themselves, they will be 
as much surprised as was the unfaithful servant in the parable to hear 
the sentence, „Take the talent from him .” Like the Jews, they mistake the 
enjoyment of their blessings for the use they should make of them . 

Many who excuse themselves from Christian effort plead their ina-
bility for the work . But did God make them so incapable? No, never . This 
inability has been produced by their own inactivity and perpetuated by 
their deliberate choice . Already, in their own characters, they are realizing 
the result of the sentence, „Take the talent from him .” The continual misu-
se of their talents will effectually quench for them the Holy Spirit, which 
is the only light . The sentence, „Cast ye the unprofitable servant into outer 
darkness,” sets Heaven’s seal to the choice which they themselves have 
made for eternity . 
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consideră creștini . Deși și-au petrecut viața îngrijorându-se de ei înșiși, vor 
fi la fel de surprinși ca servitorul necredincios din parabolă, când vor auzi 
sentința: „Luați-i dar talantul .” Asemenea iudeilor, s-au bucurat singuri de 
binecuvântări în loc să le folosească spre binele altora .

Mulți dintre cei care se scuză atunci când trebuie făcute eforturi 
creștine, mărturisesc că nu sunt capabili pentru o astfel de lucrare . Dar, i-a 
făcut oare Dumnezeu așa de incapabili? Nu, niciodată . Această incapacitate 
a lor a fost produsă de către inactivitatea lor și a fost perpetuată prin libera 
lor alegere . În caracterele lor, ei culeg deja roadele acestei sentințe: „Luați-i 
dar talantul .” Continua folosire greșită a talanților încredințați, va stinge în 
dreptul lor lucrarea Duhului Sfânt, care este unica lor lumină . Hotărârea: 
„Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară” pune sigiliul 
cerului pe alegerea pe care ei înșiși au făcut-o pentru veșnicie .
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„Friends by the Mammon of Unrighteousness” 
Christ’s coming was at a time of intense worldliness . Men were sub-

ordinating the eternal to the temporal, the claims of the future to the 
affairs of the present . They were mistaking phantoms for realities, and re-
alities for phantoms . They did not by faith behold the unseen world . Satan 
presented before them the things of this life as all-attractive and all-absor-
bing, and they gave heed to his temptations . 

Christ came to change this order of things . He sought to break the 
spell by which men were infatuated and ensnared . In His teaching He 
sought to adjust the claims of heaven and earth, to turn men’s thoughts 
from the present to the future . From their pursuit of the things of time, He 
called them to make provision for eternity . 

„There was a certain rich man,” He said, „which had a steward; and 
the same was accused unto him that he had wasted his goods .” The rich 
man had left all his possessions in the hands of this servant; but the servant 
was unfaithful, and the master was convinced that he was being systema-
tically robbed . He determined to retain him no longer in his service, and 
he called for an investigation of his accounts . „How is it,” he said, „that I 
hear this of thee? Give an account of thy stewardship; for thou mayest be 
no longer steward .” 

With the prospect of discharge before him, the steward saw three 
paths open to his choice . He must labor, beg, or starve . And he said within 
himself, „What shall I do? for my lord taketh away from me the stewards-
hip: I cannot dig; to beg I am ashamed . I am resolved what to do, that, 
when I am put out of the stewardship, they may receive me into their ho-
uses . So he called every one of his lord’s debtors unto him, and said unto 
the first, How much owest thou unto my lord? And he said, An hundred 
measures of oil . And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, 
and write fifty . Then said he to another, And how much owest thou? And 
he said, An hundred measures of wheat . And he said unto him, Take thy 
bill, and write fourscore .” 
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„Prieteni cu Mamona1 nedreptății” * 
Venirea lui Hristos a avut loc la momentul când spiritul lumesc era 

predominant . Oamenii subordonau valorile eterne celor trecătoare, și 
năzuința afacerilor prezente . Ei confundau iluziile cu realitatea, și realitățile 
cu iluziile . Ei nu priveau, prin credință, la lumea nevăzută . Satan prezentase 
înaintea lor lucrurile vieții acesteia ca fiind întru-totul atractive și captivan-
te, și ei au cedat la ispitele lui .

Hristos a venit pentru a schimba această stare de lucruri . El a căutat să 
rupă vraja prin care oamenii erau captivați și ademeniți . În învățătura Sa, El 
a căutat să pună de acord pretențiile cerului și ale pământului, să întoarcă 
gândurile oamenilor din prezent spre viitor . El i-a chemat de la goana după 
lucrurile vremelnice la pregătirea pentru veșnicie .

„Un om bogat,” a spus El, „avea un ispravnic care a fost pârât la el că-i 
risipește averea .” Bogatul acesta dăduse toată averea sa în mâinile slujito-
rului său; dar acest slujitor era necredincios, iar stăpânul era convins că el 
este jefuit în mod sistematic . El s-a hotărât să nu-l mai țină în serviciu și l-a 
chemat să dea socoteală de isprăvnicia sa . ‘Ce aud eu vorbindu-se despre 
tine?’, spuse el . ‘Dă-ți socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poți fi 
ispravnic .’ ” (Luca 16:1, 2) .

Având înaintea sa perspectiva concedierii, ispravnicul acesta avea 
de ales una din următoarele trei căi: El trebuia, fie să muncească, fie să 
cerșească, fie să moară de foame . Și el și-a zis: „Ce am să fac, dacă îmi ia 
stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerșesc, mi-e rușine . Știu ce am să 
fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în 
casele lor . A chemat deci pe fiecare dintre datornicii Stăpânului, și i-a zis 
celui dintâi: ‘Cât ești dator Stăpânului?’ ‘O sută de măsuri de untdelemn’, a 
răspuns el . Și i-a zis: ‘Ia-ți zapisul și șezi degrabă de scrie cincizeci’ . Apoi a 
zis altuia: ‘Dar tu, cât ești dator?’ ‘O sută de măsuri de grâu’, a răspuns el . Și 
i-a zis: ‘Ia-ți zapisul și scrie optzeci .’ ” (Luca 12:3-7) .

1 Mamona (cuv. axamaic) 1. Denumire biblică a diavolului care personi-
fică bogăția şi lăcămia de bani. 2. Avuție în bani, strânsă în mod necinstit 
(Dicționar religios, 1994) 
* Capitol bazat pe Luca 16:1-9
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This unfaithful servant made others sharers with him in his disho-
nesty . He defrauded his master to advantage them, and by accepting this 
advantage they placed themselves under obligation to receive him as a 
friend into their homes . 

„And the lord commended the unjust steward, because he had done wi-
sely .” The worldly man praised the sharpness of the man who had defrauded 
him . But the rich man’s commendation was not the commendation of God . 

Christ did not commend the unjust steward, but He made use of a well-
known occurrence to illustrate the lesson He desired to teach . „Make to yo-
urselves friends by means of the mammon of unrighteousness,” He said, „that 
when it shall fail, they may receive you into the eternal tabernacles .” R .V . 

The Saviour had been censured by the Pharisees for mingling with pu-
blicans and sinners . But His interest in them was not lessened, nor did His 
efforts for them cease . He saw that their employment brought them into 
temptation . They were surrounded by enticements to evil . The first wrong 
step was easy, and the descent was rapid to greater dishonesty and increased 
crimes . Christ was seeking by every means to win them to higher aims and 
nobler principles . This purpose He had in mind in the story of the unfai-
thful steward . There had been among the publicans just such a case as that 
represented in the parable, and in Christ’s description they recognized their 
own practices . Their attention was arrested, and from the picture of their 
own dishonest practices many of them learned a lesson of spiritual truth . 

The parable was, however, spoken directly to the disciples . To them 
first the leaven of truth was imparted, and through them it was to reach 
others . Much of Christ’s teaching the disciples did not at first understand, 
and often His lessons seemed to be almost forgotten . But under the influ-
ence of the Holy Spirit these truths were afterward revived with distinct-
ness, and through the disciples they were brought vividly before the new 
converts who were added to the church . 

And the Saviour was speaking also to the Pharisees . He did not re-
linquish the hope that they would perceive the force of His words . Many 
had been deeply convicted, and as they should hear the truth under the 
dictation of the Holy Spirit, not a few would become believers in Christ . 

The Pharisees had tried to bring Christ into disrepute by accusing 
Him of mingling with publicans and sinners . Now He turns the rebuke on 
these accusers . The scene known to have taken place among the publicans 
He holds up before the Pharisees both as representing their course of ac-
tion and as showing the only way in which they can redeem their errors . 
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Acest servitor necredincios i-a făcut și pe alții părtași cu el la necinste . 
El și-a înșelat stăpânul favorizându-i pe aceștia și, prin acceptarea acestui 
avantaj, ei s-au plasat sub obligația de a-l primi ca prieten în casele lor .

„Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase 
înțelepțește .” (Luca 16:8) . Acest om lumesc a lăudat istețimea celui care l-a 
înșelat . Dar lauda omului bogat nu era și lauda lui Dumnezeu .

Domnul Hristos nu l-a lăudat pe slujitorul necredincios, dar El S-a 
folosit de o întâmplare bine cunoscută, spre a ilustra lecția pe care El do-
rea să-i învețe . „Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte,” (engl .: 
mamonei nedreptății) a spus El, „pentru că atunci când veți muri, să vă 
primească în corturile veșnice .” (Luca 16:9) .

Mântuitorul a fost mustrat de farisei pentru că Se amesteca printre 
vameși și păcătoși . Dar interesul Său față de ei nu s-a diminuat, nici eforturile 
Sale nu au încetat în favoarea lor . El a văzut că ocupația pe care o aveau i-a dus 
în ispită . Ei erau înconjurați de ispite spre rău . Primul pas greșit a fost ușor, iar 
coborârea a fost rapidă spre o mai mare lipsă de onestitate și nelegiuiri tot mai 
mari . Hristos a încercat prin orice mijloc posibil să-i câștige pentru scopuri 
mai înalte și principii mai nobile . Acesta era scopul avut în minte când El le 
spunea istoria ispravnicului necredincios . Printre vameși se petrecuse un caz 
asemănător celui prezentat în parabolă și în descrierea lui Hristos au recunos-
cut propriile lor practici . Atenția lor a fost captată, iar din ilustrarea propriilor 
lor practici necinstite mulți dintre ei au învățat o lecție de adevăr spiritual .

Parabola a fost, însă, adresată direct ucenicilor . Lor le fusese împărțit 
mai întâi aluatul adevărului, și prin ei urma să ajungă la alții . O mare par-
te din lecțiile rostite de Hristos nu au fost la început înțelese de ei, și de 
multe ori lecțiile Sale păreau a fi aproape uitate . Dar sub influența Duhului 
Sfânt aceste adevăruri au fost după aceea reamintite cu claritate, și prin 
ucenici au fost readuse, pline de viață, în fața noilor convertiți care au fost 
adăugați la biserică .

Mântuitorul le-a vorbit și fariseilor . El nu a renunțat la speranța că 
vor percepe puterea cuvintelor Lui . Mulți au fost profund convinși, când 
au auzit adevărul sub călăuzirea Sfântului Duh, și nu puțini au devenit 
credincioși în Hristos .

Fariseii încercaseră să-L discrediteze pe Hristos acuzându-L că se 
amestecă printre vameși și cu păcătoși . Acum, El Își îndreaptă mustrarea 
spre acești acuzatori . Întâmplarea, despre care se știe că a avut loc între 
vameși, este prezentată de El fariseilor ca reprezentând atât cursul vieții lor, 
cât și singura cale prin care ei pot să-și răscumpere greșelile făcute .
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To the unfaithful steward his lord’s goods had been entrusted for be-
nevolent purposes; but he had used them for himself . So with Israel . God 
had chosen the seed of Abraham . With a high arm He had delivered them 
from bondage in Egypt . He had made them the depositaries of sacred 
truth for the blessing of the world . He had entrusted to them the living 
oracles that they might communicate the light to others . But His stewards 
had used these gifts to enrich and exalt themselves . 

The Pharisees, filled with self-importance and self-righteousness, 
were misapplying the goods lent them by God to use for His glory . 

The servant in the parable had made no provision for the future . The 
goods entrusted to him for the benefit of others he had used for himself; 
but he had thought only of the present . When the stewardship should be 
taken from him, he would have nothing to call his own . But his master’s 
goods were still in his hands, and he determined to use them so as to secu-
re himself against future want . To accomplish this he must work on a new 
plan . Instead of gathering for himself, he must impart to others . Thus he 
might secure friends, who, when he should be cast out, would receive him . 
So with the Pharisees . The stewardship was soon to be taken from them, 
and they were called upon to provide for the future . Only by seeking the 
good of others could they benefit themselves . Only by imparting God’s 
gifts in the present life could they provide for eternity . 

After relating the parable, Christ said, „The children of this world are 
in their generation wiser than the children of light .” That is, worldly-wise 
men display more wisdom and earnestness in serving themselves than do 
the professed children of God in their service to Him . So it was in Christ’s 
day . So it is now . Look at the life of many who claim to be Christians . The 
Lord has endowed them with capabilities, and power, and influence; He 
has entrusted them with money, that they may be co-workers with Him 
in the great redemption . All His gifts are to be used in blessing humanity, 
in relieving the suffering and the needy . We are to feed the hungry, to 
clothe the naked, to care for the widow and the fatherless, to minister to 
the distressed and downtrodden . God never meant that the widespread 
misery in the world should exist . He never meant that one man should 
have an abundance of the luxuries of life, while the children of others 
should cry for bread . The means over and above the actual necessities of 
life are entrusted to man to do good, to bless humanity . The Lord says, 
„Sell that ye have, and give alms .” Luke 12:33 . Be „ready to distribute, 
willing to communicate .” 1 Tim . 6:18 . „When thou makest a feast, call the 
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Bunurile Stăpânului fuseseră încredințate servului necredincios pen-
tru a face cu ele o lucrare de binefacere; dar el le-a folosit pentru sine . Tot 
așa au stat lucrurile și cu Israel . Dumnezeu alesese sămânța lui Avraam . Cu 
braț puternic, El i-a eliberat din robia egipteană . El i-a făcut depozitarii ade-
vărurilor sfinte, pentru binecuvântarea lumii . El le încredințase Cuvântul 
cel viu, pentru ca ei să poată transmite lumina și altora . Dar slujitorii Săi au 
folosit aceste daruri pentru a se îmbogăți și a se înălța pe ei înșiși . 

Fariseii, plini de importanță de sine și neprihănire de sine, au folosit 
greșit darurile împrumutate de Dumnezeu pentru a fi folosite spre slava Sa .

Slujitorul din parabolă nu și-a făcut niciun fel de rezerve pentru viitor . 
Bunurile care îi fuseseră încredințate spre beneficiul altora le-a folosit pen-
tru sine; dar el se gândise doar la prezent . Când isprăvnicia a trebuit să-i fie 
luată, acesta nu avea niciun lucru despre care putea spune că îi aparține . Dar 
bunurile stăpânului său erau încă în mâinile sale, și a hotărât să le folosească, 
astfel încât să se asigure împotriva lipsei care-i sta în față . Pentru a realiza 
acest lucru, el a trebuit să elaboreze un nou plan . În loc de a strânge pentru 
sine, el trebuia să dea altora . Astfel, putea să-și facă prieteni, care aveau să-l 
primească după ce el urma să fie dat afară . La fel și fariseii . Isprăvnicia urma 
să le fie luată curând, și li se cerea să-și asigure viitorul . Numai căutând binele 
altora ar fi putut beneficia și ei . Numai împărtășind și altora din darurile lui 
Dumnezeu primite în această viață se puteau pregăti pentru veșnicie .

După relatarea pildei, Hristos a spus: „Căci fiii veacului acestuia, față 
de semenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii .” (Luca 16:8 u .p .) . Cu alte 
cuvinte, cei înțelepți în felul lumii manifestă mai multă înțelepciune și mai 
mult zel atunci când se ocupă de interesele lor personale, decât dovedesc 
pretinșii copii ai lui Dumnezeu în slujba Domnului . La fel stăteau lucrurile 
și în timpul Domnului Hristos . Și așa stau lucrurile și astăzi . Priviți viața 
multor oameni care pretind a fi creștini . Dumnezeu i-a înzestrat cu talente, 
putere și influență; El le-a încredințat bani, pentru ca ei să poată fi conlu-
crători împreună cu El în marele Plan al Mântuirii . Toate darurile Sale tre-
buie să fie folosite spre binecuvântarea omenirii, spre a aduce alinare celor 
suferinzi și celor aflați în nevoie . Noi trebuie să hrănim pe cei flămânzi, să 
îmbrăcăm pe cei goi, să ne îngrijim de văduve și orfani și să slujim, celor 
întristați și împovărați . Dumnezeu n-a dorit niciodată să existe atâta nefe-
ricire pe lume . El n-a intenționat ca un om să aibă din abundență toate bu-
nurile vieții, în timp ce copiii altora să plângă după pâine . Tot ce are în plus 
față de nevoile vieții zilnice, îi este încredințat omului pentru a face bine cu 
ele și a fi o binecuvântare pentru omenire . Domnul spune: „Vindeți ce aveți 
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poor, the maimed, the lame, the blind .” Luke 14:13 . „Loose the bands of 
wickedness,” „undo the heavy burdens,” „let the oppressed go free,” „break 
every yoke .” „Deal thy bread to the hungry,” „bring the poor that are cast 
out to thy house .” „When thou seest the naked,  .  .  . cover him .” „Satisfy the 
afflicted soul .” Isa . 58:6, 7, 10 . „Go ye into all the world, and preach the 
gospel to every creature .” Mark 16:15 . These are the Lord’s commands . Are 
the great body of professed Christians doing this work? 

Alas, how many are appropriating to themselves the gifts of God! 
How many are adding house to house and land to land . How many are 
spending their money for pleasure, for the gratification of appetite, for 
extravagant houses, furniture, and dress . Their fellow beings are left to 
misery and crime, to disease and death . Multitudes are perishing without 
one pitying look, one word or deed of sympathy . 

Men are guilty of robbery toward God . Their selfish use of means robs 
the Lord of the glory that should be reflected back to Him in the relief of 
suffering humanity and the salvation of souls . They are embezzling His en-
trusted goods . The Lord declares, „I will come near to you to judgment; and 
I will be a swift witness against  .  .  . those that oppress the hireling in his wa-
ges, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger from his 
right .” „Will a man rob God? Yet ye have robbed Me . But ye say, Wherein have 
we robbed Thee? In tithes and offerings . Ye are cursed with a curse; for 
ye have robbed Me, even this whole nation .” Mal . 3:5, 8, 9 . „Go to now, ye 
rich men,  .  .  . your riches are corrupted, and your garments are motheaten . 
Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness 
against you .  .  .  . Ye have heaped treasure together for the last days .” „Ye 
have lived in pleasure on the earth, and been wanton .” „Behold, the hire of 
the laborers who have reaped down your fields, which is of you kept back 
by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into 
the ears of the Lord of sabaoth .” James 5:1-3, 5, 4 . 

Everyone will be required to render up his entrusted gifts . In the day 
of final judgment men’s hoarded wealth will be worthless to them . They 
have nothing they can call their own . 

Those who spend their lives in laying up worldly treasure show less 
wisdom, less thought and care for their eternal well-being, than did the 
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și dați milostenie .” (Luca 12:33) . „Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în 
fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții .” (1 Timotei 6:18) . 
„Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi .” 
(Luca 14:13) . „Dezleagă lanțurile răutății,” „deznoadă legăturile robiei,” „dă 
drumul celor asupriți,” și „rupe orice fel de jug .” „Împarte-ți pâinea cu cel 
flămând,” și „adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost,” „dacă vezi pe un 
om gol . . . acoperă-l,” „Satură sufletul lipsit .” (Isaia 58:6-7, 10) . „Duceți-vă în 
toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură .” (Marcu 16:15) . 
Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu . Face marea majoritate a celor ce pre-
tind că sunt creștini această lucrare?

O, câți nu folosesc numai pentru ei darurile lui Dumnezeu! Câți nu 
adaugă casă lângă casă și pământuri lângă pământuri! Câți nu-și cheltuiesc 
banii pentru plăceri, pentru satisfacerea apetitului, pentru case, mobilă și 
îmbrăcăminte extravagantă! Semenii lor, însă, sunt lăsați pradă nefericirii, 
delicvenței, bolii și morții . Mulțimi de oameni pier fără să fi primit o privire 
compătimitoare, fără să fi auzit un cuvânt sau să fi văzut o faptă de simpatie . 

Ființele umane sunt vinovate de jefuirea lui Dumnezeu . Utilizarea ego-
istă a bunurilor și banilor lor Îl privează pe Domnul de slava care I-ar fi adre-
sată prin alinarea suferinței omenirii și salvarea sufletelor . Acești oameni Îi 
fură bunurile încredințate . Domnul declară: „Mă voi apropia de voi pentru 
judecată, și Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva . . . celor ce jură strâmb, îm-
potriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan 
și nedreptățesc pe străin . . .” „Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă 
înșelați voi?” Dar voi întrebați: ’Cu ce te-am înșelat?’ ’Cu zeciuielile și darurile 
de mâncare . Sunteți blestemați, câtă vreme căutați să Mă înșelați; tot poporul 
în întregime .’ ” (Maleahi 3:5, 8, 9) . „Ascultați acum voi bogaților . . . bogățiile 
voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii . Aurul și argintul 
vostru au ruginit; și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră; . . . V-ați strâns 
comori în zilele din urmă . Ați trăit pe pământ în plăceri și desfătări . V-ați 
săturat inimile chiar într-o zi de măcel .” „Iată că plata lucrătorilor, care v-au 
secerat câmpiile, și pe care le-ați oprit-o, prin înșelăciune, strigă! Și strigătele 
secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor .” (Iacov 5:1, 5, 4) .

Fiecărei persoane i se va cere să dea socoteală de darurile încredințate . 
În ziua judecății de pe urmă, bogățiile, pe care oamenii le-au îngrămădit, 
vor fi fără valoare pentru ei . Oamenii nu vor avea nimic despre care să poată 
spune că este al lor . 

Cei care își petrec viața în strângerea de comori lumești arată mai 
puțină înțelepciune, mai puțină preocupare și grijă pentru bunăstarea lor 
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unjust steward for his earthly support . Less wise than the children of this 
world in their generation are these professed children of the light . These 
are they of whom the prophet declared, in his vision of the great judgment 
day, „A man shall cast the idols of his silver, and the idols of his gold 
[margin]; which they made each one for himself to worship, to the moles 
and to the bats; to go into the clefts of the rocks, and into the tops of the 
ragged rocks, for fear of the Lord, and for the glory of His majesty, when 
He ariseth to shake terribly the earth .” Isa . 2:20, 21 . 

„Make to yourselves friends by means of the mammon of unrighteo-
usness,” Christ says, „that when it shall fail, they may receive you into the 
eternal tabernacles .” R .V . God and Christ and angels are all ministering 
to the afflicted, the suffering, and the sinful . Give yourself to God for this 
work, use His gifts for this purpose, and you enter into partnership with 
heavenly beings . Your heart will throb in sympathy with theirs . You will 
be assimilated to them in character . To you these dwellers in the eternal 
tabernacles will not be strangers . When earthly things shall have passed 
away, the watchers at heaven’s gates will bid you welcome . 

And the means used to bless others will bring returns . Riches rightly 
employed will accomplish great good . Souls will be won to Christ . He who 
follows Christ’s plan of life will see in the courts of God those for whom 
he has labored and sacrificed on earth . Gratefully will the ransomed ones 
remember those who have been instrumental in their salvation . Precious 
will heaven be to those who have been faithful in the work of saving souls . 

The lesson of this parable is for all . Everyone will be held responsible 
for the grace given him through Christ . Life is too solemn to be absorbed 
in temporal or earthly matters . The Lord desires that we shall communica-
te to others that which the eternal and unseen communicates to us . 

Every year millions upon millions of human souls are passing into 
eternity unwarned and unsaved . From hour to hour in our varied life 
opportunities to reach and save souls are opened to us . These opportuni-
ties are continually coming and going . God desires us to make the most of 
them . Days, weeks, and months are passing; we have one day, one week, 
one month less in which to do our work . A few more years at the lon-
gest, and the voice which we cannot refuse to answer will be heard saying, 
„Give an account of thy stewardship .”

Christ calls upon every one to consider . Make an honest reckoning . 
Put into one scale Jesus, which means eternal treasure, life, truth, heaven, 
and the joy of Christ in souls redeemed; put into the other every attraction 
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veșnică, decât a arătat ispravnicul nedrept pentru întreținerea sa în aeastă 
lume . Pretinșii copii ai luminii sunt mai puțin înțelepți decât copiii acestei 
lumi din generația lor . Ei sunt cei despre care profetul a declarat, în viziunea 
sa cu privire la marea zi a judecății: „În ziua aceea, oamenii își vor arunca 
idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor 
arunca la șobolani și lilieci; și vor intra în găurile stâncilor, și în crăpăturile 
pietrelor, de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când Se va scula 
să îngrozească pământul .” (Isaia 2:20, 21) .

„Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte,” spunea Domnul 
Hristos, „pentru ca atunci când veți muri, să vă primească în corturile 
veșnice .” (Luca 16:9) . Dumnezeu, Domnul Hristos și îngerii, toți slujesc 
celor aflați în necazuri, în suferințe și păcat . Consacrați-vă lui Dumnezeu 
pentru această lucrare, folosiți darurile Lui în scopul acesta, și atunci veți 
fi împreună lucrători cu ființele cerești . Inimile voastre vor vibra la unison 
cu ale lor . Vă veți asemăna în caracter cu ei . Acești locuitori ai locuințelor 
veșnice nu vor mai fi niște străini . Când cele pământești vor pieri, păzitorii 
porților cerești vă vor zice: „Bine ați venit .”

Mijloacele folosite pentru binecuvântarea altora își vor aduce răsplata . 
Bogățiile folosite în scop bun vor realiza mult bine . Suflete vor fi câștigate 
la Hristos . Cel care urmează planul lui Hristos în această viață va vedea în 
curțile lui Dumnezeu pe cei pentru care a lucrat și sacrificat pe pământ . Pli-
ni de recunoștință, cei răscumpărați își vor aminti de cei care au avut un rol 
esențial în mântuirea lor . Prețios le va fi cerul celor care au fost credincioși 
în lucrarea de salvare a sufletelor .

Lecția acestei parabole este pentru toți oamenii . Toți vor fi trași la răs-
pundere pentru harul dat lor prin Hristos . Viața este prea solemnă pentru a 
fi absorbită de probleme vremelnice sau pământești . Domnul dorește ca să 
transmitem altora lucrurile pe care ființele nevăzute ni le comunică nouă .

În fiecare an, milioane și milioane de oameni trec în veșnicie neaverti-
zate și nemântuite . În fiecare moment, în diferitele preocupări ale vieții, ni se 
dau ocazii de a influența și salva suflete . Aceste ocazii vin și pleacă permanent . 
Dumnezeu dorește ca noi să profităm la maximum de ele . Zilele, săptămânile 
și lunile trec; și ne rămâne cu o zi, o săptămână, o lună mai puțin, în care să 
ne facem lucrarea încredințată . În cel mult câțiva ani, vocea căreia nu putem 
să-i întoarcem spatele va fi auzită spunând: „Dă socoteală de isprăvnicia ta .”

Hristos îi cheamă pe toți să mediteze la acest lucru . Cumpăniți bine și cu 
sinceritate . Puneți-L pe Isus pe un taler al balanței, ceea ce înseamnă comoară 
veșnică, viață, adevăr, cer și bucuria lui Hristos pentru sufletele răscumpărate; 
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the world can offer . Into one scale put the loss of your own soul, and the 
souls of those whom you might have been instrumental in saving; into 
the other, for yourself and for them, a life that measures with the life of 
God . Weigh for time and for eternity . While you are thus engaged, Christ 
speaks: „What shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and 
lose his own soul?” Mark 8:36 . 

God desires us to choose the heavenly in place of the earthly . He 
opens before us the possibilities of a heavenly investment . He would give 
encouragement to our loftiest aims, security to our choicest treasure . He 
declares, „I will make a man more precious than fine gold; even a man 
than the golden wedge of Ophir .” Isa . 13:12 . When the riches that moth 
devours and rust corrupts shall be swept away, Christ’s followers can rejoi-
ce in their heavenly treasure, the riches that are imperishable . 

Better than all the friendship of the world is the friendship of Christ’s 
redeemed . Better than a title to the noblest palace on earth is a title to the 
mansions our Lord has gone to prepare . And better than all the words of 
earthly praise will be the Saviour’s words to His faithful servants, „Come, 
ye blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the 
foundation of the world .” Matt . 25:34 . 

To those who have squandered His goods, Christ still gives opportu-
nity to secure lasting riches . He says, „Give, and it shall be given unto you .” 
„Provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that 
faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth .” Luke 
6:38; 12:33 . „Charge them that are rich in this world,  .  .  . that they do good, 
that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communi-
cate; laying up in store for themselves a good foundation against the time 
to come, that they may lay hold on eternal life .” 1 Tim . 6:17-19 . 

Then let your property go beforehand to heaven . Lay up your trea-
sures beside the throne of God . Make sure your title to the unsearchable 
riches of Christ . „Make to yourselves friends by means of the mammon 
of unrighteousness, that when it shall fail, they may receive you into the 
eternal tabernacles .” R .V . 
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și puneți, pe celălalt taler, toate atracțiile pe care le poate oferi lumea . Pe un 
taler așezați pierderea sufletului vostru și a sufletelor pentru salvarea cărora 
ați fi putut avea un rol esențial; în cealaltă parte, pentru voi și pentru ei, așezați 
o viață care se măsoară cu viața lui Dumnezeu . Judecați pentru timp și pentru 
veșnicie . În timp ce faceți aceasta, Hristos spune: „Și ce folosește unui om să 
câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?” (Marcu 8:36) .

Dumnezeu dorește ca noi să alegem cele cerești în locul celor 
pământești . El deschide înaintea noastră posibilitatea unei investiții în ce-
ruri . El ne dă încurajare să tindem spre cele mai mărețe țeluri, să ne asigu-
răm comoara cea mai de preț . El declară: „Voi face pe oameni mai rari decât 
aurul curat, și mai scumpi decât aurul din Ofir .” (Isaia 13:12) . Când bogățiile 
roase de molii sau mâncate de rugină vor pieri, urmașii Domnului Hristos 
se pot bucura de comoara lor din ceruri, de bunurile ce sunt nepieritoare .

Mai de preț decât orice prietenie a lumii este prietenia celor răscumpărați 
de Hristos . Mai de preț decât titlul nobiliar cel mai înalt este dreptul la 
locuințele pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească . Și mai de preț de-
cât toate cuvintele pământești de laudă, vor fi cuvintele Mântuitorului adresa-
te credincioșilor Săi slujitori: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți 
Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii .” (Matei 25:34) .

Celor care au risipit bunurile Sale, Domnul Hristos le mai dă încă oca-
zia de a-și asigura bogățiile netrecătoare . El spune: „Dați, și vi se va da . . . 
Faceți-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, 
unde nu se apropie hoțul, și unde nu roade molia .” (Luca 6:38; 12:33) . „În-
deamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe . . . să facă bine, să fie 
bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca 
să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru 
ca să apuce adevărata viață .” (1 Timotei 6:17-19) .

Faceți ca bogățiile voastre să meargă înaintea voastră în ceruri . 
Depuneți-vă comorile lângă tronul lui Dumnezeu . Asigurați-vă dreptul 
asupra bogățiilor de nepătruns ale Domnului Hristos . „Faceți-vă prieteni 
cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci când veți muri, să vă pri-
mească în corturile veșnice .” (Luca 16:9) .
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„Who is My Neighbour?”
Among the Jews the question, „Who is my neighbour?” caused en-

dless dispute . They had no doubt as to the heathen and the Samaritans . 
These were strangers and enemies . But where should the distinction be 
made among the people of their own nation and among the different 
classes of society? Whom should the priest, the rabbi, the elder, regard as 
neighbor? They spent their lives in a round of ceremonies to make them-
selves pure . Contact with the ignorant and careless multitude, they taught, 
would cause defilement that would require wearisome effort to remove . 
Were they to regard the „unclean” as neighbors? 

This question Christ answered in the parable of the good Samaritan . 
He showed that our neighbor does not mean merely one of the church or 
faith to which we belong . It has no reference to race, color, or class distinc-
tion . Our neighbor is every person who needs our help . Our neighbor is 
every soul who is wounded and bruised by the adversary . Our neighbor is 
every one who is the property of God . 

The parable of the good Samaritan was called forth by a question put 
to Christ by a doctor of the law . As the Saviour was teaching, „a certain 
lawyer stood up, and tempted Him, saying, Master, what shall I do to in-
herit eternal life?” The Pharisees had suggested this question to the lawyer 
in the hope that they might entrap Christ in His words, and they listened 
eagerly for His answer . But the Saviour entered into no controversy . He 
required the answer from the questioner himself . „What is written in the 
law?” He asked, „How readest thou?” The Jews still accused Jesus of lightly 
regarding the law given from Sinai, but He turned the question of salvati-
on upon the keeping of God’s commandments .

The lawyer said, „Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, 
and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and 
thy neighbour as thyself .” „Thou hast answered right,” Christ said; „this do, 
and thou shalt live .” 
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„Cine este aproapele meu?” *
Printre evrei întrebarea: „Cine este aproapele meu?,” a provocat dispute 

fără sfârșit . În ce-i privea pe păgâni și samariteni, ei nu aveau nicio îndoială . 
Aceștia erau străini și dușmani . Dar, care erau criteriile după care trebuia 
să fie făcută distincția între oamenii propriei lor națiuni și între diferitele 
clase ale societății? Pe cine trebuia preotul, rabinul, levitul să-l considere ca 
aproapele lor? Ei își petreceau viața în serii nesfârșite de ceremonii pentru a 
se curăța . Contactul cu mulțimea ignorantă și ușuratică, învățau ei, ar cauza 
o pângărire a cărei îndepărtare ar necesita un efort obositor . Trebuia ei să-i 
privească pe cei „necurați” ca fiind aproapele lor?

La această întrebare a răspuns Hristos prin pilda bunului samaritean . El 
a arătat că aproapele nostru nu înseamnă doar o persoană din biserica sau 
credința căreia îi aparținem . Nu există deosebiri în funcție de rasă, culoare 
sau statut social . Aproapele nostru este orice persoană care are nevoie de 
ajutorul nostru . Aproapele nostru este orice suflet care este rănit și zdrobit de 
vrăjmaș . Aproapele nostru este oricine care este proprietatea lui Dumnezeu .

Parabola bunului samaritean a fost adusă în atenția ascultătorilor de 
către o întrebare adresată lui Hristos de un învățător al legii . Pe când Mântu-
itorul Își rostea învățăturile Sale, „un învățător al Legii s-a sculat să ispiteas-
că pe Isus și I-a zis: ‘Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?’ 
” (Luca 10:25) . Fariseii au fost aceia care au sugerat întrebarea acestui 
învățător al Legii, în speranța că vor putea prinde pe Domnul Hristos în 
cuvintele Sale; și de aceea au ascultat foarte atenți răspunsul Său . Dar Mân-
tuitorul n-a intrat în discuții contradictorii . Domnul Hristos a cerut însă 
răspunsul la întrebare, chiar de la cel care a pus-o: „Ce este scris în Lege?” 
„Cum citești în ea?,” a întrebat El . Iudeii încă mai învinuiau pe Domnul 
Hristos că nu acordă importanța cuvenită Legii date pe Sinai, dar El a legat 
problema mântuirii de păzirea poruncilor lui Dumnezeu .

Învățătorul Legii a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și 
pe aproapele tău ca pe tine însuți .” „Bine ai răspuns,” i-a zis Isus, „fă așa și 
vei avea viața veșnică .” (Luca 10:27, 28) .

* Capitol bazat pe Luca 10:25-37
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The lawyer was not satisfied with the position and works of the Pha-
risees . He had been studying the scriptures with a desire to learn their real 
meaning . He had a vital interest in the matter, and he asked in sincerity, 
„What shall I do?” In his answer as to the requirements of the law, he passed 
by all the mass of ceremonial and ritualistic precepts . For these he claimed 
no value, but presented the two great principles on which hang all the law 
and the prophets . The Saviour’s commendation of this answer placed Him 
on vantage ground with the rabbis . They could not condemn Him for sanc-
tioning that which had been advanced by an expositor of the law .

„This do, and thou shalt live,” Christ said . In His teaching He ever 
presented the law as a divine unity, showing that it is impossible to keep 
one precept and break another; for the same principle runs through all . 
Man’s destiny will be determined by his obedience to the whole law . 

Christ knew that no one could obey the law in his own strength . He 
desired to lead the lawyer to clearer and more critical research that he mi-
ght find the truth . Only by accepting the virtue and grace of Christ can we 
keep the law . Belief in the propitiation for sin enables fallen man to love 
God with his whole heart and his neighbor as himself . 

The lawyer knew that he had kept neither the first four nor the last six 
commandments . He was convicted under Christ’s searching words, but in-
stead of confessing his sin he tried to excuse it . Rather than acknowledge 
the truth, he endeavored to show how difficult of fulfillment the comman-
dment is . Thus he hoped both to parry conviction and to vindicate himself 
in the eyes of the people . The Saviour’s words had shown that his question 
was needless, since he was able to answer it himself . Yet he put another 
question, saying, „Who is my neighbour?” 

Again Christ refused to be drawn into controversy . He answered 
the question by relating an incident, the memory of which was fresh in 
the minds of His hearers . „A certain man,” He said, „went down from 
Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his 
raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead .” 

In journeying from Jerusalem to Jericho, the traveler had to pass 
through a portion of the wilderness of Judea . The road led down a wild, 
rocky ravine, which was infested with robbers, and was often the scene 
of violence . It was here that the traveler was attacked, stripped of all that 
was valuable, and left half dead by the wayside . As he lay thus, a priest 
came that way; he saw the man lying wounded and bruised, weltering 
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Învățătorul legii nu era mulțumit de poziția asumată de farisei și de 
lucrările acestora . El studiase Scripturile cu dorința de a învăța semnificația 
lor reală . El era extrem de interesat de această chestiune și a întrebat cu 
deplină sinceritate: „Ce să fac?” În răspunsul dat cu privire la cerințele legii, 
omul a lăsat deoparte întreaga gamă de precepte ceremoniale și ritualice . 
Pentru el acestea nu aveau nicio valoare, însă a prezentat cele două mari 
principii de care atârnă toată legea și prorocii . Lauda Mântuitorului referi-
toare la acest răspuns l-a plasat pe acesta pe un teren superior rabinilor . Ei 
nu-L puteau condamna pentru că aprobase afirmațiile unui învățător .

„Fă așa, și vei avea viața veșnică,” a spus Domnul Hristos . În învățătura 
Sa, El a prezentat totdeauna Legea ca fiind un tot unitar, divin, arătând că 
este imposibil a păstra un precept și a călca un altul; deoarece același prin-
cipiu este prezent în toate . Destinul omului va fi determinat de ascultarea 
sa de toată legea .

Hristos știa că nimeni nu poate asculta de lege în propria sa putere . 
El dorea să-l conducă pe învățătorul legii la o înțelegere mai clară și mai 
serioasă ca el să poată afla adevărul . Doar prin acceptarea curăției și haru-
lui lui Hristos putem păzi legea . Credința în jertfa de ispășire pentru păca-
te permite omului căzut să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima și pe 
aproapele ca pe sine însuși .

Învățătorul legii știa că el nu păzise nici primele patru și nici ultimele 
șase porunci . El a fost condamnat de cuvintele pătrunzătoare ale lui Hris-
tos dar, în loc să-și mărturisească păcatul, el a încercat să-l scuze . În loc să 
recunoască adevărul, el s-a străduit să arate cât de dificilă era împlinirea 
poruncilor . Astfel, el a sperat să evite să-și exprime convingerile dar și să se 
justifice în ochii oamenilor din jur . Cuvintele Mântuitorului dovediseră că 
întrebarea lui era inutilă, din moment ce el fusese capabil să răspundă sin-
gur foarte corect la ea . Cu toate acestea, el a pus o altă întrebare, spunând: 
„Și cine este aproapele meu?”

Domnul Hristos a refuzat din nou să Se lase prins în discuții contradic-
torii . El a răspuns la întrebarea pusă, povestind o întâmplare care era încă 
proaspătă în amintirea ascultătorilor săi . „Un om se cobora din Ierusalim la 
Ierihon . A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au 
bătut zdravăn, au plecat, și l-au lăsat aproape mort .” (Luca 10:30) .

Mergând de la Ierusalim la Ierihon, călătorul trebuia să treacă printr-o 
porțiune din pustia Iudeii . Drumul trecea printr-un râpă sălbatică, stâncoa-
să, prin care mișunau tâlharii și care fusese de multe ori scena unor fapte 
de violență . Aici fusese atacat călătorul, deposedat de tot ce era de valoare 
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in his own blood; but he left him without rendering any assistance . He 
„passed by on the other side .” Then a Levite appeared . Curious to know 
what had happened, he stopped and looked at the sufferer . He was con-
victed of what he ought to do, but it was not an agreeable duty . He wished 
that he had not come that way so that he would not have seen the woun-
ded man . He persuaded himself that the case was no concern of his, and 
he too „passed by on the other side .” 

 But a Samaritan, traveling the same road, saw the sufferer, and he did 
the work that the others had refused to do . With gentleness and kindness 
he ministered to the wounded man . „When he saw him, he had compassi-
on on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and 
wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took 
care of him . And on the morrow when he departed, he took out two pen-
ce, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and 
whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee .” 
The priest and the Levite both professed piety, but the Samaritan showed 
that he was truly converted . It was no more agreeable for him to do the 
work than for the priest and the Levite, but in spirit and works he proved 
himself to be in harmony with God . 

In giving this lesson, Christ presented the principles of the law in a 
direct, forcible way, showing His hearers that they had neglected to carry 
out these principles . His words were so definite and pointed that the lis-
teners could find no opportunity to cavil . The lawyer found in the lesson 
nothing that he could criticize . His prejudice in regard to Christ was re-
moved . But he had not overcome his national dislike sufficiently to give 
credit to the Samaritan by name . When Christ asked, „Which now of these 
three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thie-
ves?” he answered, „He that showed mercy on him .” 

„Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise .” Show the same 
tender kindness to those in need . Thus you will give evidence that you 
keep the whole law . 

The great difference between the Jews and the Samaritans was a di-
fference in religious belief, a question as to what constitutes true wors-
hip . The Pharisees would say nothing good of the Samaritans, but poured 
their bitterest curses upon them . So strong was the antipathy betwe-
en the Jews and the Samaritans that to the Samaritan woman it seemed 
a strange thing for Christ to ask her for a drink . „How is it,” she said, 
„that Thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Sa-
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și lăsat pe jumătate mort pe marginea drumului . În timp ce zăcea astfel, pe 
drum a trecut un preot; el l-a văzut pe omul ce zăcea rănit și zdrobit, tăvă-
lindu-se în propriul sânge; dar a trecut mai departe fără a-i da niciun ajutor . 
El „a trecut înainte pe alături .” Apoi a apărut un levit . Curios să știe ce s-a 
întâmplat, s-a oprit și s-a uitat la cel suferind . El știa în mod clar ce trebuia 
să facă, dar nu era o datorie plăcută . Își dorea să nu fi trecut pe acel drum, ca 
să nu-l fi văzut pe omul rănit . El își spunea continuu că nu era treaba lui să 
se ocupe de acel caz și, la rândul lui, el „a trecut înainte pe alături .”

Dar un samaritean, care călătorea pe același drum, l-a văzut pe sufe-
rind și a făcut lucrarea pe care ceilalți refuzaseră să o facă . Cu blândețe și 
bunătate, el s-a îngrijit de omul rănit . „Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el . 
S-a apropiat de i-a legat rănile, și a turnat peste ele untdelemn și vin; apoi 
l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el . A doua zi, când 
a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, și i-a zis: ‘Ai grijă de el, și 
orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere .’” (Luca 10:33-35) . Atât 
preotul, cât și levitul pretindeau că sunt oameni pioși, dar samariteanul a 
dovedit că era cu adevărat convertit . Lucrarea de îngrijire a celui jefuit nu 
era mai plăcută pentru el decât era pentru preot și levit, dar în spirit și în 
fapte, el s-a dovedit a fi în armonie cu Dumnezeu . 

Dând această lecție, Domnul Hristos a prezentat principiile legii în 
mod direct și cu putere, arătând ascultătorilor Săi că neglijaseră să împli-
nească aceste principii . Cuvintele Sale erau atât de clare și categorice, în-
cât ascultătorii nu mai puteau spune nimic . Învățătorul legii nu a găsit în 
lecție nimic ce ar fi putut critica . Prejudecata sa referitoare la Hristos a fost 
îndepărtată . Dar el nu a depășit antipatia sa națională suficient pentru a-i 
recunoaște samariteanului meritele . Când a fost întrebat de Hristos: „Care 
dintre acești trei se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse 
între tâlhari?”, el a răspuns . „Cel ce și-a făcut milă de el .”

„Du-te de fă și tu la fel,” i-a zis Isus . Arată celor în nevoie aceeași bună-
tate plină de milă . Astfel vei da dovadă că păzești întreaga Lege .

Marea dosebire dintre iudei și samariteni era aceea referitoare la 
credința religioasă și în ce privește întrebarea cu privire la ceea ce constituie 
adevărata închinare . Fariseii nu puteau spune nimic bun despre samariteni, 
dar aruncau asupra lor cele mai amare blesteme . Așa de puternică era anti-
patia dintre iudei și samariteni, încât femeii samaritence i s-a părut un lucru 
foarte ciudat ca Hristos să-i ceară apă să bea . „Cum Tu, iudeu,” a spus ea, 
„ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” „Căci,” adăugă evanghelistul, 
„iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii .” (Ioan 4:9) . Și când evreii 
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maria?” „For,” adds the evangelist, „the Jews have no dealings with the 
Samaritans .” John 4:9 . And when the Jews were so filled with murdero-
us hatred against Christ that they rose up in the temple to stone Him, 
they could find no better words by which to express their hatred than, 
„Say we not well that Thou art a Samaritan, and hast a devil?” John 8:48 . 
Yet the priest and Levite neglected the very work the Lord had enjoined 
on them, leaving a hated and despised Samaritan to minister to one of 
their own countrymen . 

The Samaritan had fulfilled the command, „Thou shalt love thy nei-
ghbour as thyself,” thus showing that he was more righteous than those by 
whom he was denounced . Risking his own life, he had treated the woun-
ded man as his brother . This Samaritan represents Christ . Our Saviour 
manifested for us a love that the love of man can never equal . When we 
were bruised and dying, He had pity upon us . He did not pass us by on 
the other side, and leave us, helpless and hopeless, to perish . He did not 
remain in His holy, happy home, where He was beloved by all the heavenly 
host . He beheld our sore need, He undertook our case, and identified His 
interests with those of humanity . He died to save His enemies . He prayed 
for His murderers . Pointing to His own example, He says to His followers, 
„These things I command you, that ye love one another”; „as I have loved 
you, that ye also love one another .” John 15:17; 13:34 . 

The priest and the Levite had been for worship to the temple whose 
service was appointed by God Himself . To participate in that service was a 
great and exalted privilege, and the priest and Levite felt that having been 
thus honored, it was beneath them to minister to an unknown sufferer by 
the wayside . Thus they neglected the special opportunity which God had 
offered them as His agents to bless a fellow being . 

Many today are making a similar mistake . They separate their du-
ties into two distinct classes . The one class is made up of great things, to 
be regulated by the law of God; the other class is made up of so-called 
little things, in which the command, „Thou shalt love thy neighbour as 
thyself,” is ignored . This sphere of work is left to caprice, subject to in-
clination or impulse . Thus the character is marred, and the religion of 
Christ misrepresented .

There are those who would think it lowering to their dignity to mi-
nister to suffering humanity . Many look with indifference and contempt 
upon those who have laid the temple of the soul in ruins . Others neglect 
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au fost atât de plini de ură ucigașă împotriva lui Hristos încât s-au ridicat 
în templu să-L omoare cu pietre, ei nu au putut găsi cuvinte mai bune prin 
care să-și exprime ura, decât: „Nu zicem noi bine că ești samaritean, și că 
ai drac?” (Ioan 8:48) . Și totuși, preotul și levitul au neglijat chiar lucrarea pe 
care Domnul le-a dat să o facă, lăsând ca tocmai un samaritean așa de urât 
și disprețuit să îngrijească de unul dintre concetățenii lor .

Samariteanul împlinise porunca: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine 
însuți,” demonstrând astfel că el era cu mult mai neprihănit decât aceia care 
îl condamnau . Punându-și în primejdie propria viață, el l-a tratat pe cel 
rănit ca pe propriul său frate . Acest samaritean Îl reprezintă pe Domnul 
Hristos . Mântuitorul nostru a manifestat pentru noi o dragoste pe care dra-
gostea niciunui om nu o poate egala . Când eram zdrobiți și pe moarte, El a 
avut milă de noi . El nu a trecut pe lângă noi, lăsându-ne neajutorați și fără 
speranță ca să pierim . El nu a rămas în căminul Lui sfânt și fericit, unde era 
iubit de toată oștirea cerească . El a văzut nevoia noastră dureroasă, a luat în 
mâinile Sale cazul nostru și Și-a identificat interesele cu acelea ale familiei 
omenești . El a murit pentru a-i salva pe cei ce erau vrăjmașii Săi . El S-a rugat 
pentru ucigașii Lui . Referindu-Se la propriul exemplu, El le spune urmașilor 
Săi: „Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții .” „Cum v-am 
iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții .” (Ioan 15:17; 13:34) .

Preotul și levitul fuseseră să se închine la templu, ale cărui servicii fu-
seseră stabilite chiar de către Dumnezeu . A participa la acel serviciu era 
un privilegiu mare și înalt, iar preotul și levitul considerau că, fiind astfel 
onorați de Dumnezeu, nu se cădea să se îngrijească de un suferind necu-
noscut de la marginea drumului . În acest fel, ei au neglijat ocazia specială 
pe care Dumnezeu le-o oferise ca să fie instrumente ale Sale pentru binecu-
vântarea aproapelui lor .

Astăzi, mulți oameni fac o greșeală asemănătoare . Ei își împart înda-
toririle lor în două categorii deosebite . O categorie este formată din lucruri 
mari care trebuie rezolvate ținând seama de Legea lui Dumnezeu, și o altă 
categorie fiind formată din așa zisele lucruri mici, în care porunca: „Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” este ignorată . Această parte a lu-
crării este lăsată să depindă de capriciile personale și este supusă înclinațiilor 
sau impulsurilor de moment . În acest fel, caracterul devine pătat, iar religia 
Domnului Hristos este reprezentată în mod greșit . 

Există persoane care consideră că scade din demnitatea lor dacă slujesc 
omenirii suferinde . Mulți privesc cu indiferență și dispreț pe cei care și-au 
distrus templul sufletului până la ruină . Alți oameni îi neglijează pe săraci 
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the poor from a different motive . They are working, as they believe, in the 
cause of Christ, seeking to build up some worthy enterprise . They feel that 
they are doing a great work, and they cannot stop to notice the wants of 
the needy and distressed . In advancing their supposedly great work they 
may even oppress the poor . They may place them in hard and trying cir-
cumstances, deprive them of their rights, or neglect their needs . Yet they 
feel that all this is justifiable because they are, as they think, advancing the 
cause of Christ . 

Many will allow a brother or a neighbor to struggle unaided under 
adverse circumstances . Because they profess to be Christians he may be 
led to think that in their cold selfishness they are representing Christ . Be-
cause the Lord’s professed servants are not in co-operation with Him, the 
love of God, which should flow forth from them, is in great degree cut off 
from their fellow men . And a large revenue of praise and thanksgiving 
from human hearts and human lips is prevented from flowing back to 
God . He is robbed of the glory due to His holy name . He is robbed of the 
souls for whom Christ died, souls whom e longs to bring into His king-
dom to dwell in His presence through endless ages . 

Divine truth exerts little influence upon the world, when it sho-
uld exert much influence through our practice . The mere profession of 
religion abounds, but it has little weight . We may claim to be followers 
of Christ, we may claim to believe every truth in the word of God; but this 
will do our neighbor no good unless our belief is carried into our daily 
life . Our profession may be as high as heaven, but it will save neither our-
selves nor our fellow men unless we are Christians . A right example will 
do more to benefit the world than all our profession . 

By no selfish practices can the cause of Christ be served . His cause 
is the cause of the oppressed and the poor . In the hearts of His professed 
followers there is need of the tender sympathy of Christ--a deeper love for 
those whom He has so valued as to give His own life for their salvation . 
These souls are precious, infinitely more precious than any other offering 
we can bring to God . To bend every energy toward some apparently great 
work, while we neglect the needy or turn the stranger from his right, is not 
a service that will meet His approval . 

The sanctification of the soul by the working of the Holy Spirit is the 
implanting of Christ’s nature in humanity . Gospel religion is Christ in the 
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dintr-un motiv diferit . Ei lucrează, cred ei, pentru cauza lui Hristos, căutând 
să aducă la îndeplinire planuri mărețe . Ei consideră că fac o lucrare mare 
și nu se pot opri pentru a se ocupa de problemele celor nevoiași și necăjiți . 
Pentru a-și duce la bun sfârșit presupusa lor mare lucrare, ei s-ar putea chiar 
să-i asuprească pe cei săraci . Ei îi pot pune în situații grele și apăsătoare, îi 
pot priva de drepturile lor sau pot chiar neglija nevoile lor . Totuși, ei con-
sideră că toate aceste lucruri sunt justificate, deoarece ei lucrează, cred ei, 
pentru înaintarea cauzei lui Hristos .

Mulți îl vor lăsa pe un frate sau pe un vecin să lupte cu situațiile grele 
fără să-i dea ajutor . Pentru că mărturisesc a fi creștini, ei s-ar putea să creadă 
că, în egoismul lor rece, Îl reprezintă pe Hristos . Pentru că pretinșii slujitori 
ai Domnului nu cooperează cu El, dragostea lui Dumnezeu, care ar trebui să 
curgă de la ei spre alții, este în mare măsură oprită de a merge mai departe 
spre semenii lor . Astfel, torentele de laudă și mulțumire, care ar fi pornit din 
inima și de pe buzele oamenilor sunt împiedicate să se îndrepte înapoi spre 
Dumnezeu . El este jefuit de slava cuvenită Numelui Său sfânt . El este jefuit 
de sufletele pentru care a murit Hristos, suflete pe care El dorește să le aducă 
în împărăția Sa, să locuiască în prezența Lui pentru secole fără sfârșit .

Adevărul divin exercită o influență redusă asupra lumii, atunci când 
ar trebui să exercite o influență mult mai mare prin viața noastră . Mulți 
pretind că sunt oameni religioși, dar aceasta nu are o importanță prea mare . 
Putem pretinde a fi urmași ai lui Hristos, putem pretinde a crede fiecare 
adevăr din cuvântul lui Dumnezeu; dar acest lucru nu le va fi semenilor 
noștri de niciun ajutor decât dacă credința noastră este pusă în practică în 
viața noastră de zi cu zi . Mărturisirea noastră poate fi la fel de înaltă cum 
este cerul, dar aceasta nu ne va salva nici pe noi, nici pe semenii noștri decât 
dacă suntem creștini . Un exemplu bun va avea un efect mai benefic în lume 
decât toată mărturisirea noastră .

Nu se poate sluji cauzei lui Hristos prin practici egoiste . Cauza Lui este 
cauza celor asupriți și săraci . În inimile pretinșilor Săi urmași este nevoie de 
compasiunea duioasă a lui Hristos – o iubire mai profundă pentru cei pe 
care i-a prețuit atât de mult încât Și-a dat viața pentru mântuirea lor . Aceste 
suflete sunt prețioase, infinit mai prețioase decât orice altceva ce I-am putea 
oferi lui Dumnezeu . A ne îndrepta fiecare energie spre o lucrare aparent 
mare, în timp ce-i neglijăm pe cei nevoiași sau îi luăm dreptul celui străin, 
nu este o slujire care să primească aprobarea Sa .

Sfințirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este implantarea naturii 
lui Hristos în umanitate . Religia Evangheliei este Hristos în viața noastră - 
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life--a living, active principle . It is the grace of Christ revealed in character 
and wrought out in good works . The principles of the gospel cannot be 
disconnected from any department of practical life . Every line of Christi-
an experience and labor is to be a representation of the life of Christ . 

Love is the basis of godliness . Whatever the profession, no man has 
pure love to God unless he has unselfish love for his brother . But we can 
never come into possession of this spirit by trying to love others . What is 
needed is the love of Christ in the heart . When self is merged in Christ, 
love springs forth spontaneously . The completeness of Christian character 
is attained when the impulse to help and bless others springs constantly 
from within--when the sunshine of heaven fills the heart and is revealed 
in the countenance . 

It is not possible for the heart in which Christ abides to be destitute of 
love . If we love God because He first loved us, we shall love all for whom 
Christ died . We cannot come in touch with divinity without coming in to-
uch with humanity; for in Him who sits upon the throne of the universe, 
divinity and humanity are combined . Connected with Christ, we are con-
nected with our fellow men by the golden links of the chain of love . Then 
the pity and compassion of Christ will be manifest in our life . We shall not 
wait to have the needy and unfortunate brought to us . We shall not need to 
be entreated to feel for the woes of others . It will be as natural for us to mi-
nister to the needy and suffering as it was for Christ to go about doing good . 

Wherever there is an impulse of love and sympathy, wherever the 
heart reaches out to bless and uplift others, there is revealed the working 
of God’s Holy Spirit . In the depths of heathenism, men who have had 
no knowledge of the written law of God, who have never even heard the 
name of Christ, have been kind to His servants, protecting them at the 
risk of their own lives . Their acts show the working of a divine power . The 
Holy Spirit has implanted the grace of Christ in the heart of the savage, 
quickening his sympathies contrary to his nature, contrary to his educa-
tion . The „Light which lighteth every man that cometh into the world” 
(John 1:9), is shining in his soul; and this light, if heeded, will guide his 
feet to the kingdom of God . 

The glory of heaven is in lifting up the fallen, comforting the dis-
tressed . And wherever Christ abides in human hearts, He will be revealed 
in the same way . Wherever it acts, the religion of Christ will bless . Where-
ver it works, there is brightness . 
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un principiu activ, viu . Acesta este harul lui Hristos descoperit în caracter 
și manifestat prin fapte bune . Principiile Evangheliei nu pot fi despărțite de 
niciun domeniu al vieții practice . Fiecare ramură a lucrării și experienței 
creștine trebuie să fie o reprezentare a vieții lui Hristos .

Iubirea este temelia evlaviei . Indiferent ce ar mărturisi, niciun om nu 
are iubire curată pentru Dumnezeu dacă nu are iubire altruistă pentru fra-
tele său . Dar noi nu putem intra niciodată în posesia acestui spirit prin în-
cercarea de a-i iubi pe alții . Ceea ce ne lipsește este dragostea lui Hristos în 
inimă . Când eul este unit cu Hristos, dragostea izvorăște în mod spontan . 
Desăvârșirea caracterului creștin este atinsă atunci când impulsul de a-i aju-
ta și de a-i binecuvânta pe alții izvorăște în mod constant din interior - când 
lumina soarelui ceresc umple inima și se descoperă pe fețele noastre .

Nu este posibil ca inima în care locuiește Hristos să fie lipsită de iubire . 
Dacă Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi, îi vom iubi 
pe toți cei pentru care a murit Hristos . Noi nu putem veni în contact cu di-
vinitatea, fără a veni în contact cu omenirea; deoarece în El, Cel care stă pe 
scaunul de domnie al universului, divinitatea și umanitatea sunt întrețesute . 
Fiind în legătură cu Hristos, noi suntem legați de semenii noștri prin legă-
tura de aur a lanțului iubirii . Atunci, mila și compasiunea lui Hristos se vor 
manifesta în viața noastră . Ne vom aștepta ca nevoiașii și nenorociții să fie 
aduși la noi la ușă . Nu va trebui să fim îndemnați să simțim cu problemele 
altora . Ne va fi la fel de natural să-i slujim pe cei nevoiași și suferinzi cum a 
fost pentru Hristos să facă bine pretutindeni în jurul Lui .

Ori de câte ori există un impuls de iubire și simpatie, ori de câte ori 
inima se întinde să aducă binecuvântare și să-i ridice pe alții, se dă pe față 
lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu . În adâncurile păgânismului, oa-
meni care nu au cunoscut deloc legea scrisă a lui Dumnezeu, care nu au 
auzit niciodată de numele lui Hristos, au fost buni cu slujitorii Săi, prote-
jându-i cu riscul propriilor lor vieți . Faptele lor arată lucrarea unei puteri 
divine . Duhul Sfânt a implantat harul lui Hristos în inima sălbaticilor, dând 
naștere la o compasiune contrară naturii lor și educației pe care au primit-o . 
„Lumina care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9), strălucește 
în sufletele lor; și această lumină, dacă este urmată, va călăuzi picioarele lor 
spre Împărăția lui Dumnezeu . 

Slava cerului constă în ridicarea celor căzuți, în mângâierea celor aflați 
în greutăți . Și, ori de câte ori Hristos locuiește în inimile oamenilor, El va 
fi dezvăluit în același mod . Ori de câte ori va acționa, religia lui Hristos va 
binecuvânta . Oriunde lucrează, va aduce lumină .

385

386



 Christ’s Object Lessons 444

No distinction on account of nationality, race, or caste, is recognized 
by God . He is the Maker of all mankind . All men are of one family by 
creation, and all are one through redemption . Christ came to demolish 
every wall of partition, to throw open every compartment of the temple, 
that every soul may have free access to God . His love is so broad, so deep, 
so full, that it penetrates everywhere . It lifts out of Satan’s circle the poor 
souls who have been deluded by his deceptions . It places them within re-
ach of the throne of God, the throne encircled by the rainbow of promise . 

In Christ there is neither Jew nor Greek, bond nor free . All are brou-
ght nigh by His precious blood . (Gal . 3:28; Eph . 2:13 .) 

Whatever the difference in religious belief, a call from suffering hu-
manity must be heard and answered . Where bitterness of feeling exists 
because of difference in religion, much good may be done by personal 
service . Loving ministry will break down prejudice, and win souls to God . 

We should anticipate the sorrows, the difficulties, the troubles of 
others . We should enter into the joys and cares of both high and low, rich 
and poor . „Freely ye have received,” Christ says, „freely give .” Matt . 10:8 . 
All around us are poor, tried souls that need sympathizing words and 
helpful deeds . There are widows who need sympathy and assistance . There 
are orphans whom Christ has bidden His followers receive as a trust from 
God . Too often these are passed by with neglect . They may be ragged, 
uncouth, and seemingly in every way unattractive; yet they are God’s pro-
perty . They have been bought with a price, and they are as precious in His 
sight as we are . They are members of God’s great household, and Christi-
ans as His stewards are responsible for them . „Their souls,” He says, „will 
I require at thine hand .” 

Sin is the greatest of all evils, and it is ours to pity and help the sinner . 
But not all can be reached in the same way . There are many who hide their 
soul hunger . These would be greatly helped by a tender word or a kind re-
membrance . There are others who are in the greatest need, yet they know 
it not . They do not realize the terrible destitution of the soul . Multitudes 
are so sunken in sin that they have lost the sense of eternal realities, lost 
the similitude of God, and they hardly know whether they have souls to 
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Nicio deosebire în ce privește naționalitatea, rasa sau casta nu este re-
cunoscută de Dumnezeu . El este Creatorul întregii omeniri . Toți oamenii se 
trag, prin creație, dintr-o familie, și toți sunt una prin răscumpărare . Hristos 
a venit pentru a demola orice zid de despărțire, pentru a deschide fiecare 
încăpere a templului, ca fiecare suflet să poată avea acces liber la Dumnezeu . 
Dragostea Lui este atât de largă, atât de adâncă, atât de plină, încât pătrunde 
pretutindeni . Ea le eliberează din lanțurile Satanei pe bietele suflete care au 
fost înșelate de această amăgire . Le aduce în apropierea tronului lui Dum-
nezeu, tron înconjurat de curcubeul făgăduinței .

În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod . Toți 
sunt strânși la un loc de sângele Său prețios . (Galateni 3:28; Efeseni 2:13) .

Oricare ar fi deosebirile în ceea ce privește credința religioasă, che-
marea omenirii suferinde trebuie auzită și trebuie să primească răspuns . În 
situațiile în care există sentimente de amărăciune datorate diferenței religi-
oase, se poate face mult bine prin slujire personală . Slujirea plină de iubire 
va doborî barierele prejudecății și va câștiga suflete la Dumnezeu .

Noi ar trebui să venim în înâmpinarea necazurilor, greutăților și 
problemelor altora . Noi ar trebui să devenim părtași la bucuriile și griji-
le celor din clasele de sus, dar și de jos, ale bogaților, dar și ale săracilor . 
„Fără plată ați primit,” spunea Domnul Hristos, „fără plată să dați .” (Matei 
10:8) . Pretutindeni în jurul nostru sunt persoane sărace, care trec prin în-
cercări, care au nevoie de cuvinte de simpatie, dar și de fapte prin care să 
primească ajutor . Sunt văduve care au nevoie de afecțiune și ajutor . Există 
orfani pe care Domnul Hristos a poruncit urmașilor Săi să-i accepte ca pe o 
moștenire încredințată lor de Dumnezeu . Prea adesea, aceștia sunt ignorați 
cu indiferență . S-ar putea ca ei să fie zdrențăroși, grosolani și din toate punc-
tele de vedere respingători; și totuși, ei sunt proprietatea lui Dumnezeu . Ei 
au fost cumpărați cu un preț, și ei sunt la fel de prețioși în ochii Lui cum 
suntem noi . Ei sunt membri ai marii familii a lui Dumnezeu, iar creștinii, ca 
administratori ai Săi, sunt răspunzători pentru ei . „Sufletele lor,” spune El, 
„le voi cere din mâna voastră .”

Păcatul este cel mai mare dintre toate relele, și este de datoria noastră 
să avem milă și să-l ajutăm pe păcătos . Dar nu toți reacționează la fel . Există 
mulți care-și ascund foamea sufletului . Aceștia ar fi ajutați mult de un cu-
vânt blând sau o faptă care să le amintească de bunătatea noastră . Mai sunt 
și alții care sunt în cea mai mare nevoie, dar ei nu știu . Ei nu își dau seama de 
nevoile teribile ale sufletului . Mulțimi sunt atât de cufundate în păcat, încât 
au pierdut simțul realităților veșnice, au pierdut asemănarea lui Dumnezeu, 
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be saved or not . They have neither faith in God nor confidence in man . 
Many of these can be reached only through acts of disinterested kindness . 
Their physical wants must first be cared for . They must be fed, cleansed, 
and decently clothed . As they see the evidence of your unselfish love, it 
will be easier for them to believe in the love of Christ . 

There are many who err, and who feel their shame and their folly . 
They look upon their mistakes and errors until they are driven almost 
to desperation . These souls we are not to neglect . When one has to swim 
against the stream, there is all the force of the current driving him back . 
Let a helping hand then be held out to him as was the Elder Brother’s hand 
to the sinking Peter . Speak to him hopeful words, words that will establish 
confidence and awaken love . 

Thy brother, sick in spirit, needs thee, as thou thyself hast needed a 
brother’s love . He needs the experience of one who has been as weak as 
he, one who can sympathize with him and help him . The knowledge of 
our own weakness should help us to help another in his bitter need . Never 
should we pass by one suffering soul without seeking to impart to him the 
comfort wherewith we are comforted of God . 

It is fellowship with Christ, personal contact with a living Saviour, 
that enables the mind and heart and soul to triumph over the lower na-
ture . Tell the wanderer of an almighty hand that will hold him up, of an 
infinite humanity in Christ that pities him . It is not enough for him to 
believe in law and force, things that have no pity, and never hear the cry 
for help . He needs to clasp a hand that is warm, to trust in a heart full of 
tenderness . Keep his mind stayed upon the thought of a divine presence 
ever beside him, ever looking upon him with pitying love . Bid him think 
of a Father’s heart that ever grieves over sin, of a Father’s hand stretched 
out still, of a Father’s voice saying, „Let him take hold of My strength, that 
he may make peace with Me, and he shall make peace .” Isa . 27:5 . 

As you engage in this work, you have companions unseen by human 
eyes . Angels of heaven were beside the Samaritan who cared for the woun-
ded stranger . Angels from the heavenly courts stand by all who do God’s 
service in ministering to their fellow men . And you have the co-operation 
of Christ Himself . He is the Restorer, and as you work under His supervi-
sion, you will see great results . 
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și nici măcar nu-și dau seama dacă au suflete care pot fi mântuite sau nu . 
Ei nu au nici credință în Dumnezeu, nici încredere în om . La mulți dintre 
aceștia se poate ajunge numai prin fapte de bunătate dezinteresată . Mai întâi 
trebuie satisfăcute nevoile lor fizice . Ei trebuie să fie hrăniți, spălați și decent 
îmbrăcați . Pe măsură ce vor vedea dovezile dragostei voastre altruiste, le va 
fi mai ușor să creadă în dragostea lui Hristos .

Sunt mulți care păcătuiesc și își dau seama de rușinea și nebunia făcu-
tă . Ei privesc la greșelile și păcatele lor, până când sunt aduși în pragul dis-
perării . Acestea sunt suflete pe care nu trebuie să le neglijăm . Atunci când 
cineva trebuie să înoate împotriva curentului, toată forța acestuia îl trage 
înapoi . Să îi dăm atunci o mână de ajutor așa cum a fost mâna Fratelui mai 
mare dată lui Petru când se scufunda . Spuneți-i cuvinte pline de speranță, 
cuvinte care îi vor întări încrederea și îi vor trezi dragostea .

Fratele tău, bolnav cu spiritul are nevoie de tine, așa cum tu însuți ai 
avut nevoie de dragostea frățească . El are nevoie de experiența unuia care 
a fost la fel de slab ca el, a unuia care poate simpatiza cu el și îl poate ajuta . 
Cunoașterea propriei noastre slăbiciuni ar trebui să ne ajute să-l ajutăm pe 
altul aflat în nevoie . Niciodată nu ar trebui să trecem pe lângă vreun suflet 
aflat în suferință, fără a căuta să-i dăruim din mângâierea cu care suntem 
mângâiați de Dumnezeu .

Părtășia cu Hristos, legătura personală cu un Mântuitor viu, este cea 
care dă putere minții, inimii și sufletului să triumfe asupra naturii inferi-
oare . Spuneți celui rătăcit despre o mână omnipotentă care îl va susține, 
despre iubirea infinită a lui Hristos, care are milă de el . Nu este de ajuns ca 
el să creadă în lege și forță, lucruri în care nu există milă, și să nu audă stri-
gătul de ajutor . El are nevoie să se prindă de o mână caldă, să aibă încredere 
într-o inimă plină de duioșie . Păstrați mintea lui concentrată pe gândul unei 
prezențe divine mereu alături de el, mereu privind la el cu dragoste plină de 
milă . Îndemnați-l să se gândească la inima unui Tată, care Se întristează me-
reu din cauza păcatului, la mâna Tatălui ce stă încă întinsă, la vocea Tatălui 
zicând: „Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, 
da, vor face pace cu Mine .” (Isaia 27:5) .

Când vă angajați în această lucrare, veți avea însoțitori nevăzuți de 
ochii oamenilor . Îngerii din ceruri au fost alături de samariteanul care a 
avut grijă de străinul rănit . Îngerii din curțile cerești stau alături de toți aceia 
care fac lucrarea lui Dumnezeu slujind semenilor lor . În plus ne bucurăm și 
de cooperarea cu Însuși Hristos . El este Cel care restaurează și, lucrând sub 
conducerea Lui, vom vedea mari rezultate . 
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Upon your faithfulness in this work not only the well-being of others 
but your own eternal destiny depends . Christ is seeking to uplift all who 
will be lifted to companionship with Himself, that we may be one with 
Him as He is one with the Father . He permits us to come in contact with 
suffering and calamity in order to call us out of our selfishness; He seeks to 
develop in us the attributes of His character--compassion, tenderness, and 
love . By accepting this work of ministry we place ourselves in His school, 
to be fitted for the courts of God . By rejecting it, we reject His instruction, 
and choose eternal separation from His presence . 

„If thou wilt keep My charge,” the Lord declares, „I will give thee 
places to walk among these that stand by”--even among the angels that 
surround His throne . (Zech . 3:7 .) By co-operating with heavenly beings in 
their work on earth, we are preparing for their companionship in heaven . 
„Ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of 
salvation” (Heb . 1:14), angels in heaven will welcome those who on earth 
have lived „not to be ministered unto, but to minister” (Matt . 20:28) . In 
this blessed companionship we shall learn, to our eternal joy, all that is 
wrapped up in the question, „Who is my neighbour?” 
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De credincioșia voastră în această lucrare depinde nu numai bunăsta-
rea altora, ci și propriul vostru destin veșnic . Hristos încearcă să-i înalțe pe 
toți cei care vor să fie aduși în societatea Lui, ca să fim una cu El așa cum El 
este una cu Tatăl . El ne permite să venim în contact cu suferința și nenoroci-
rile, cu scopul de a ne scoate din egoismul nostru; El caută să dezvolte în noi 
atributele caracterului Său - compasiune, blândețe și iubire . Prin acceptarea 
acestei lucrări de slujire ne așezăm în școala Lui ca să fim pregătiți pentru 
curțile lui Dumnezeu . Respingând-o, noi respingem învățăturile Sale și ale-
gem despărțirea eternă de prezența Sa .

„Dacă vei umbla pe căile Mele,” declară Domnul Hristos, „și dacă vei 
păzi poruncile Mele . . . te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici” – 
chiar printre îngerii care înconjoară tronul lui Dumnezeu . (Zaharia 3:7) . 
Prin cooperarea cu ființele cerești în lucrarea pe care o fac pe acest pământ, 
noi ne pregătim pentru tovărășia cu ele în ceruri . „Nu sunt oare toți duhuri 
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mân-
tuirea?” (Evrei l:14) . Îngerii din ceruri vor ura bun venit tuturor acelora care 
aici pe pământ au trăit nu „să li se slujească, ci ei să slujească .” (Matei 20:28) . 
În această binecuvântată tovărășie, noi vom învăța, spre bucuria noastră 
veșnică, tot ceea ce se cuprinde în întrebarea: „Cine este aproapele meu?”
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The Reward of Grace
The truth of God’s free grace had been almost lost sight of by the 

Jews . The rabbis taught that God’s favor must be earned . The reward of 
the righteous they hoped to gain by their own works . Thus their wors-
hip was prompted by a grasping, mercenary spirit . From this spirit even 
the disciples of Christ were not wholly free, and the Saviour sought every 
opportunity of showing them their error . Just before He gave the parable 
of the laborers, an event occurred that opened the way for Him to present 
the right principles . 

As He was walking by the way, a young ruler came running to Him, 
and kneeling, reverently saluted Him . „Good Master,” he said, „what good 
thing shall I do, that I may have eternal life?”

The ruler had addressed Christ merely as an honored rabbi, not dis-
cerning in Him the Son of God . The Saviour said, „Why callest thou Me 
good? There is none good but one, that is, God .” On what ground do you 
call Me good? God is the one good . If you recognize Me as such, you must 
receive Me as His Son and representative . 

„If thou wilt enter into life,” He added, „keep the commandments .” 
The character of God is expressed in His law; and in order for you to be in 
harmony with God, the principles of His law must be the spring of your 
every action . 

Christ does not lessen the claims of the law . In unmistakable langua-
ge He presents obedience to it as the condition of eternal life--the same 
condition that was required of Adam before his fall . The Lord expects no 
less of the soul now than He expected of man in Paradise, perfect obedi-
ence, unblemished righteousness . The requirement under the covenant 
of grace is just as broad as the requirement made in Eden--harmony with 
God’s law, which is holy, just, and good . 

To the words, „Keep the commandments,” the young man answe-
red, „Which?” He supposed that some ceremonial precept was meant, but 
Christ was speaking of the law given from Sinai . He mentioned several 
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Răsplata harului *
Adevărul despre harul nemeritat al lui Dumnezeu a fost aproape pier-

dut din vedere de către evrei . Rabinii îi învățau pe ceilalți că favoarea lui 
Dumnezeu trebuie să fie câștigată . Ei sperau să dobândească răsplata celor 
drepți prin propriile lor fapte . Astfel, închinarea lor venea dintr-un spirit 
lacom și dornic de câștig . Nici chiar ucenicii lui Hristos nu erau în între-
gime lipsiți de acest spirit, iar Mântuitorul a căutat orice ocazie pentru a le 
arăta greșeala lor . Chiar înainte de a rosti pilda lucrătorilor, a avut loc un 
eveniment care a deschis calea pentru ca El să prezinte principiile corecte .

În timp ce se afla pe drum, un conducător tânăr a venit alergând la El 
și, îngenunchind cu respect, I s-a adresat: „Bunule Învățător, ce să fac, ca să 
moștenesc viața veșnică?” (Marcu 10:17) .

Acest conducător s-a adresat lui Hristos numai ca unui rabin onorat, 
fără a vedea în El pe Fiul lui Dumnezeu . Mântuitorul i-a zis: „Pentru ce Mă 
numești bun? Nimeni nu este bun decât Unul Singur: Dumnezeu .” (Marcu 
10:18) . Pe ce bază Mă numești bun? 

Doar Dumnezeu este bun . Dacă Mă recunoști ca fiind bun, trebuie să 
Mă primești în calitate de Fiu și reprezentant al Său .

„Dacă vrei să intri în viață,” a adăugat El, „păzește poruncile .” Ca-
racterul lui Dumnezeu este exprimat în Legea Sa; și pentru ca să fiți în 
armonie cu Dumnezeu, principiile Legii Sale trebuie să fie izvorul tuturor 
acțiunilor voastre .

Hristos nu reduce pretențiile legii . Într-un limbaj inconfundabil, El 
prezintă ascultarea de aceasta ca fiind condiția obținerii vieții veșnice - 
aceeași condiție care i-a fost pusă lui Adam înainte de căderea lui . Domnul 
nu așteaptă mai puțin de la suflete acum decât a așteptat de la om în Para-
dis, adică ascultare perfectă, neprihănire fără cusur . Cerința existentă sub 
legământul harului este la fel de larg cuprinzătoare ca și cerința exprimată 
în Eden - armonia cu Legea lui Dumnezeu, care este sfântă, dreaptă și bună .

Auzind cuvintele „păzește poruncile,” tânărul a întrebat: „Care?” El 
credea că Hristos vorbea despre unele precepte ceremoniale, dar Hristos fă-
cea referire la Legea care a fost dată pe Sinai . El a amintit o serie de porunci 

* Capitol bazat pe Matei 19:16-30, 20:1-16; Marcu 10:17-31; Luca 18:18-30
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commandments from the second table of the Decalogue, then summed 
them all up in the precept, „Thou shalt love thy neighbour as thyself .” 

The young man answered without hesitation, „All these things have 
I kept from my youth up; what lack I yet?” His conception of the law was 
external and superficial . Judged by a human standard, he had preserved 
an unblemished character . To a great degree his outward life had been free 
from guilt; he verily thought that his obedience had been without a flaw . 
Yet he had a secret fear that all was not right between his soul and God . 
This prompted the question, „What lack I yet?” 

„If thou wilt be perfect,” Christ said, „go and sell that thou hast, and 
give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and 
follow Me . But when the young man heard that saying, he went away 
sorrowful; for he had great possessions .” 

The lover of self is a transgressor of the law . This Jesus desired to re-
veal to the young man, and He gave him a test that would make manifest 
the selfishness of his heart . He showed him the plague spot in his charac-
ter . The young man desired no further enlightenment . He had cherished 
an idol in the soul; the world was his god . He professed to have kept the 
commandments, but he was destitute of the principle which is the very 
spirit and life of them all . He did not possess true love for God or man . 
This want was the want of everything that would qualify him to enter the 
kingdom of heaven . In his love of self and worldly gain he was out of har-
mony with the principles of heaven . 

When this young ruler came to Jesus, his sincerity and earnestness 
won the Saviour’s heart . He „beholding him loved him .” In this young 
man He saw one who might do service as a preacher of righteousness . He 
would have received this talented and noble youth as readily as He recei-
ved the poor fishermen who followed Him . Had the young man devoted 
his ability to the work of saving souls, he might have become a diligent 
and successful laborer for Christ .

But first he must accept the conditions of discipleship . He must give 
himself unreservedly to God . At the Saviour’s call, John, Peter, Matthew, 
and their companions „left all, rose up, and followed Him .” Luke 5:28 . The 
same consecration was required of the young ruler . And in this Christ did 
not ask a greater sacrifice than He Himself had made . „He was rich, yet for 
your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich .” 
2 Cor . 8:9 . The young man had only to follow where Christ led the way . 
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de pe cea de a doua tablă a Decalogului, apoi le-a rezumat pe toate într-un 
singur precept; „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți .” 

Tânărul a răspuns fără niciun fel de ezitare: „Toate aceste porunci le-
am păzit cu grijă din tinerețea mea; ce-mi mai lipsește?” (Matei 19:20) . 
Concepția sa cu privire la Lege ținea de formele exterioare și era superfi-
cială . Judecat după criterii omenești, el își păstrase un caracter ireproșabil . 
Într-o mare măsură, viața sa exterioară fusese fără vină; el credea cu ade-
vărat că ascultarea sa fusese impecabilă . Și cu toate acestea, el avea o teamă 
lăuntrică anume că nu totul era bine între sufletul lui și Dumnezeu . Acest 
fapt l-a făcut să întrebe: „Ce-mi mai lipsește?” (Matei 19:20) .

„Dacă vrei să fii desăvârșit,” i-a spus Domnul Hristos, „du-te de vinde 
ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în ceruri, și vino și urmează-Mă .” 
„Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea 
multe avuții .” (Matei 19:21, 22) .

Cel care se iubește doar pe sine este un călcător al legii . Isus dorea 
să-i dezvăluie tânărului acest lucru, și i-a dat un test care să scoată la iveală 
egoismul inimii lui . El i-a arătat locul bolnav din caracterul său . Tânărul nu 
dorea să i se descopere mai mult . El avea în inimă un idol iubit; lumea era 
zeul lui . El a mărturisit că a păzit poruncile, dar era lipsit de principiul care 
este chiar spiritul și viața acestora . El nu avea dragoste adevărată nici pentru 
Dumnezeu, nici pentru om . Îi lipsea chiar lucrul care l-ar fi făcut potrivit 
pentru a intra în Împărăția cerurilor . În dragostea lui pentru sine și câștig 
lumesc el nu era în armonie cu principiile cerului .

Când acest tânăr conducător a venit la Isus, sinceritatea și seriozitatea 
lui au cucerit inima Mântuitorului . „Isus S-a uitat țintă la el,” și „l-a iubit .” 
(Marcu 10:25) . În acest tânăr, El a văzut un bărbat care ar fi putut lucra ca 
predicator al neprihănirii . Mântuitorul l-ar fi primit pe acest tânăr talentat 
și nobil, la fel de bucuros cum i-a primit și pe sărmanii pescari care L-au ur-
mat . Dacă tânărul și-ar fi consacrat talentele avute lucrării de salvare a sufle-
telor, el ar fi putut deveni un lucrător harnic și plin de succes pentru Hristos .

Mai întâi însă, acesta trebuia să accepte condițiile uceniciei . El trebuia 
să se consacre fără rezervă lui Dumnezeu . La chemarea Mântuitorului, Ioan, 
Petru, Matei și tovarășii lor, „au lăsat totul, s-au sculat și au mers după El .” 
(Luca 5:28) . Aceeași consacrare s-a cerut și de la tânărul conducător . Prin 
această cerință, Hristos n-a pretins niciun sacrificiu mai mare decât a făcut 
El însuși . „El măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin 
sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți .” (2 Corinteni 8:9) . Tânărul nu trebuia să 
facă nimic altceva decât să calce pe calea pe care pășise Hristos înaintea lui .
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Christ looked upon the young man and longed after his soul . He lon-
ged to send him forth as a messenger of blessing to men . In the place of 
that which He called upon him to surrender, Christ offered him the privi-
lege of companionship with Himself . „Follow Me,” He said . This privilege 
had been counted a joy by Peter, James, and John . The young man himself 
looked upon Christ with admiration . His heart was drawn toward the Sa-
viour . But he was not ready to accept the Saviour’s principle of self-sacri-
fice . He chose his riches before Jesus . He wanted eternal life, but would 
not receive into the soul that unselfish love which alone is life, and with a 
sorrowful heart he turned away from Christ . 

As the young man turned away, Jesus said to His disciples, „How 
hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God .” These 
words astonished the disciples . They had been taught to look upon the 
rich as the favorites of heaven; worldly power and riches they themselves 
hoped to receive in the Messiah’s kingdom; if the rich were to fail of ente-
ring the kingdom, what hope could there be for the rest of men? 

„Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it 
for them that trust in riches to enter into the kingdom of God! It is easier 
for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter 
into the kingdom of God . And they were astonished out of measure .” Now 
they realized that they themselves were included in the solemn warning . 
In the light of the Saviour’s words, their own secret longing for power 
and riches was revealed . With misgivings for themselves they exclaimed, 
„Who then can be saved?”

„Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not 
with God; for with God all things are possible .” 

A rich man, as such, cannot enter heaven . His wealth gives him no 
title to the inheritance of the saints in light . It is only through the unme-
rited grace of Christ that any man can find entrance into the city of God . 

To the rich no less than to the poor are the words of the Holy Spirit 
spoken, „Ye are not your own; for ye are bought with a price .” 1 Cor . 6:19, 
20 . When men believe this, their possessions will be held as a trust, to be 
used as God shall direct, for the saving of the lost, and the comfort of the 
suffering and the poor . With man this is impossible, for the heart clings 
to its earthly treasure . The soul that is bound in service to mammon is 
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Hristos a privit la acest tânăr și a dorit din tot sufletul mântuirea lui . 
El dorea să-l poată trimite ca sol al binecuvântării pentru oameni . În locul 
lucrurilor pe care i le-a cerut să le părăsească, Hristos i-a oferit privilegiul 
comuniunii cu El . „Urmează-Mă,” i-a zis El . Acest privilegiu a fost primit 
cu bucurie de către Petru, Iacov și Ioan . Tânărul însuși privea la Hristos 
cu admirație . Inima sa era atrasă spre Mântuitorul . Dar el nu era gata să 
accepte principiul Mântuitorului de lepădare de sine . El a preferat bogățiile 
sale în locul lui Hristos . El dorea viața veșnică, dar n-a vrut să primească în 
sufletul său acea iubire neegoistă, singura care înseamnă viață și, cu o inimă 
întristată el a plecat de la Hristos .

Pe când tânărul conducător pleca, Hristos le-a spus ucenicilor Săi: 
„Vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția Cerurilor .” (Matei 19:23) . 
Aceste cuvinte i-au uimit pe ucenici . Ei fuseseră învățați să-i considere pe 
cei bogați ca favoriți ai cerului; ei înșiși sperau să primească în Împărăția 
lui Mesia putere și bogății lumești; dacă cei bogați nu ar reuși să intre în 
Împărăția cerurilor, ce speranță mai rămânea pentru restul oamenilor?

„Isus a luat din nou cuvântul, și le-a zis: ‘Fiilor, cât de anevoie este 
pentru cei ce se încred în bogății, să intre în Împărăția lui Dumnezeu .’ Mai 
lesne este să treacă o cămilă prin urechile unui ac, decât să intre un om 
bogat în Împărăția lui Dumnezeu’ . Ucenicii au rămas și mai uimiți .” Ei și-
au dat acum seama că erau și ei cuprinși în solemna avertizare . În lumina 
cuvintelor Mântuitorului, taina lor, dorința lor de putere și bogăție, a fost 
dată pe față . Cu o presimțire rea în suflet, au întrebat: „Cine poate atunci 
să fie mântuit?”

„Isus S-a uitat țintă la ei și le-a zis: ’Lucrul acesta este cu neputință la 
oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putință la 
Dumnezeu .’ ” (Marcu 10-24-27) .

Un bogat nu poate intra în ceruri, datorită bogăției sale . Bogăția sa 
nu-i dă niciun drept de moștenire împreună cu sfinții în slavă . Numai prin 
harul nemeritat al lui Hristos poate orice om să dobândească intrare în 
cetatea lui Dumnezeu .

Cuvintele Duhului Sfânt sunt adresate atât celor bogați, cât și celor să-
raci: „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț .” (1 Corinteni 
6:19, 20) . Când oamenii cred acest lucru, atunci averile lor vor fi considerate 
ca un bun ce le-a fost încredințat, ca să fie folosit, după voia Lui Dumnezeu, 
pentru salvarea celor pierduți și pentru mângâierea celor suferinzi și săraci . 
La oameni, lucrul acesta este imposibil, pentru că inima se agață de comoa-
ra ei pământească . Sufletul, care este prins în slujirea lui Mamona, este surd 

394



 Christ’s Object Lessons 456

deaf to the cry of human need . But with God all things are possible . By 
beholding the matchless love of Christ, the selfish heart will be melted and 
subdued . The rich man will be led, as was Saul the Pharisee, to say, „What 
things were gain to me, those I counted loss for Christ . Yea doubtless, and 
I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ 
Jesus my Lord .” Phil . 3:7, 8 . Then they will not count anything their own . 
They will joy to regard themselves as stewards of the manifold grace of 
God, and for His sake servants of all men . 

Peter was the first to rally from the secret conviction wrought by the 
Saviour’s words . He thought with satisfaction of what he and his brethren 
had given up for Christ . „Behold,” he said, „we have forsaken all, and 
followed Thee .” Remembering the conditional promise to the young ruler, 
„Thou shalt have treasure in heaven,” he now asked what he and his com-
panions were to receive as a reward for their sacrifices .

The Saviour’s answer thrilled the hearts of those Galilean fishermen . 
It pictured honors that fulfilled their highest dreams: „Verily I say unto 
you, That ye which have followed Me, in the regeneration when the Son of 
man shall sit in the throne of His glory, ye also shall sit upon twelve thro-
nes, judging the twelve tribes of Israel .” And He added, „There is no man 
that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, 
or children, or lands, for My sake, and the gospel’s, but he shall receive 
an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and 
mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to 
come eternal life .” 

But Peter’s question, „What shall we have therefore?” had revealed 
a spirit that uncorrected would unfit the disciples to be messengers for 
Christ; for it was the spirit of a hireling . While they had been attracted by 
the love of Jesus, the disciples were not wholly free from Pharisaism . They 
still worked with the thought of meriting a reward in proportion to their 
labor . They cherished a spirit of self-exaltation and self-complacency, and 
made comparisons among themselves . When one of them failed in any 
particular, the others indulged feelings of superiority . 

Lest the disciples should lose sight of the principles of the gospel, 
Christ related to them a parable illustrating the manner in which God deals 
with His servants, and the spirit in which He desires them to labor for Him .

„The kingdom of heaven,” He said, „is like unto a man that is an 
householder, which went out early in the morning to hire labourers into 
his vineyard .” It was the custom for men seeking employment to wait in 
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față de strigătul suferinței omenești . Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu 
putință . Privind la iubirea neegalată a Domnului Hristos, inima egoistă se va 
înmuia și supune . Bogatul va ajunge să facă aceeași mărturisire ca și fariseul 
Pavel: „Dar lucrurile, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pier-
dere, din pricina lui Hristos . Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o 
pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Isus, Domnul 
meu .” (Filipeni 3:7, 8) . Atunci, ei nu vor mai socoti nimic ca fiind proprietatea 
lor . Ci cu bucurie, ei se vor considera ispravnici ai harului felurit al lui Dum-
nezeu, și din iubire pentru El, slujitori ai tuturor oamenilor . (1 Petru 1:10) .

Petru a fost primul dintre ucenici care și-a revenit din convingerea lă-
untrică determinată de cuvintele Mântuitorului . El se gândea cu satisfacție la 
ceea ce el și frații lui au lăsat pentru Hristos . „Iată,” a zis el, „că noi am lăsat tot, 
și Te-am urmat .” Aducându-și aminte de făgăduința condiționată făcută tână-
rului conducător, „și vei avea o comoară în cer,” Petru a întrebat apoi ce aveau 
să primească drept răsplată el și tovarășii lui pentru sacrificiile făcute de ei .

Răspunsul Mântuitorului a umplut de bucurie inimile acelor pescari 
galileeni . El le-a înfățișat onoruri ce întreceau visurile lor cele mai mărețe: 
„Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de dom-
nie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-ați urmat, veți 
ședea și voi pe douăsprezece scaune de domnie, și veți judeca pe cele două-
sprezece seminții ale lui Israel .” Și El a adăugat: „Și ori și cine a lăsat case, sau 
frați, sau surori, pentru mine sau tată sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau 
holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, și va moșteni viața veșnică .” 
(Matei 19:28, 29) . 

Dar întrebarea lui Petru: „Ce răsplată vom avea?” a dat la iveală un 
spirit care, dacă rămânea necorectat, i-ar fi făcut pe ucenici neînstare a fi 
urmași ai Domnului Hristos; căci era spiritul unuia care umblă după câștig . 
Deși fuseseră atrași de iubirea lui Hristos, ucenicii nu erau cu totul eliberați 
de fariseism . Ei încă lucrau cu gândul că merită o răsplată proporțională cu 
munca lor . Ei nutreau un spirit de înălțare și mulțumire de sine, și se com-
parau între ei . Când unul dintre ei greșea în vreo problemă, ceilalți nutreau 
gânduri de superioritate față de el .

Pentru ca ucenicii să nu piardă din vedere principiile Evangheliei, Hris-
tos le-a spus o parabolă, care ilustra modul în care se poartă Dumnezeu cu 
slujitorii Săi precum și spiritul cu care El dorește ca ei să lucreze pentru El .

„Împărăția cerurilor,” a spus El, „se aseamănă cu un gospodar, care 
a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie .” Era obiceiul, ca 
persoanele care voiau să se angajeze la lucru să aștepte în piață și acolo, 
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the market places, and thither the employers went to find servants . The 
man in the parable is represented as going out at different hours to en-
gage workmen . Those who are hired at the earliest hours agree to work 
for a stated sum; those hired later leave their wages to the discretion of 
the householder . 

„So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his ste-
ward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last 
unto the first . And when they came that were hired about the eleventh 
hour, they received every man a penny . But when the first came, they 
supposed that they should have received more; and they likewise received 
every man a penny .” 

The householder’s dealing with the workers in his vineyard repre-
sents God’s dealing with the human family . It is contrary to the customs 
that prevail among men . In worldly business, compensation is given 
according to the work accomplished . The laborer expects to be paid only 
that which he earns . But in the parable, Christ was illustrating the princi-
ples of His kingdom--a kingdom not of this world . He is not controlled by 
any human standard . The Lord says, „My thoughts are not your thoughts, 
neither are your ways My ways .  .  .  . For as the heavens are higher than the 
earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your 
thoughts .” Isa . 55:8, 9 .

In the parable the first laborers agreed to work for a stipulated sum, 
and they received the amount specified, nothing more . Those later hired be-
lieved the master’s promise, „Whatsoever is right, that shall ye receive .” They 
showed their confidence in him by asking no question in regard to wages . 
They trusted to his justice and equity . They were rewarded, not according 
to the amount of their labor, but according to the generosity of his purpose . 

So God desires us to trust in Him who justifieth the ungodly . His 
reward is given not according to our merit but according to His own pur-
pose, „which He purposed in Christ Jesus our Lord .” Eph . 3:11 . „Not by 
works of righteousness which we have done, but according to His mercy 
He saved us .” Titus 3:5 . And for those who trust in Him He will do „exce-
eding abundantly above all that we ask or think .” Eph . 3:20 . 

Not the amount of labor performed or its visible results but the spirit 
in which the work is done makes it of value with God . Those who came 
into the vineyard at the eleventh hour were thankful for an opportunity to 
work . Their hearts were full of gratitude to the one who had accepted them; 
and when at the close of the day the householder paid them for a full day’s 
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cei care aveau nevoie, veneau ca să tocmească slujitorii . Omul din parabolă 
este înfățișat ca ieșind la diferite ore din zi ca să angajeze muncitori . Aceia 
care au fost angajați în primele ore ale zilei, s-au tocmit să lucreze pentru o 
anumită sumă de bani, cei care au fost angajați mai târziu, au lăsat la voia 
Stăpânului plata ce li se cuvenea .

„Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători, și 
dă-le plata, începând de la cei de pe urmă, până la cei dintâi’ . Cei din ceasul 
al unsprezecelea au venit, și au luat fiecare câte un leu . Când au venit cei 
dintâi, socoteau că ei vor primi mai mult dar au primit și ei tot un leu de 
fiecare .” (Matei 20:8-10) .

Felul în care stăpânul se poartă cu lucrătorii din via sa este o ilustrare a 
modului în care Dumnezeu se poartă cu neamul omenesc . Acesta este con-
trar obiceiurilor caracteristice oamenilor . În activitățile lumești, răsplătirea 
se acordă în funcție de munca realizată . Muncitorul se așteaptă să fie plătit 
doar pentru ceea ce el produce . Dar în parabolă, Hristos ilustra principiile 
Împărăției Sale - o împărăție care nu era din lumea aceasta . Ea nu este con-
trolată de niciun criteriu omenesc . Domnul spune: „Căci gândurile Mele nu 
sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele . . . Căci . . . cât sunt 
de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voas-
tre și gândurile Mele față de gândurile voastre .” (Isaia 55:8, 9) .

În parabolă, primii muncitori au fost de acord să lucreze pentru o 
sumă fixată, ca urmare, ei au primit suma stabilită și nimic mai mult . Cei 
care au fost angajați mai târziu, s-au încrezut în făgăduința Stăpânului că 
vor „primi ce va fi fost cu dreptul .” Ei au dovedit încrederea lor în el prin 
aceea că n-au întrebat nimic despre plata lor . Ei s-au încrezut în dreptatea și 
în echitatea lui . Și ei au fost răsplătiți, nu după cantitatea muncii depuse, ci 
după generozitatea Stăpânului viei .

Tot astfel, Dumnezeu dorește ca noi să ne încredem în El, Cel care 
îndreptățește pe cel nelegiuit . Răsplata Sa este dată nu după meritele noastre, 
ci după planurile Sale „pe care le-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru .” 
(Efeseni 3:11) . „El ne-a mântuit . nu pentru faptele făcute de noi în nepri-
hănire, ci pentru îndurarea Lui .” (Tit 3:5) . Pentru cei care se încred în El, 
Domnul va face „nespus mai mult decât cerem și gândim noi .” (Efeseni 3:20) . 

Nu cantitatea de muncă efectuată sau rezultatele ei vizibile, ci spiritul 
în care se face lucrarea are valoare înaintea lui Dumnezeu . Cei care au venit 
în vie în ceasul al unsprezecelea au fost recunoscători pentru ocazia de a 
lucra . Inimile lor erau pline de recunoștință față de cel care i-a acceptat; și 
atunci când, la sfârșitul zilei, gospodarul le-a plătit pentru o zi completă de 
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work, they were greatly surprised . They knew they had not earned such 
wages . And the kindness expressed in the countenance of their employer 
filled them with joy . They never forgot the goodness of the householder or 
the generous compensation they had received . Thus it is with the sinner 
who, knowing his unworthiness, has entered the Master’s vineyard at the 
eleventh hour . His time of service seems so short, he feels that he is unde-
serving of reward; but he is filled with joy that God has accepted him at all . 
He works with a humble, trusting spirit, thankful for the privilege of being 
a co-worker with Christ . This spirit God delights to honor . 

The Lord desires us to rest in Him without a question as to our mea-
sure of reward . When Christ abides in the soul, the thought of reward is 
not uppermost . This is not the motive that actuates our service . It is true 
that in a subordinate sense we should have respect to the recompense of 
reward . God desires us to appreciate His promised blessings . But He wo-
uld not have us eager for rewards nor feel that for every duty we must 
receive compensation . We should not be so anxious to gain the reward as 
to do what is right, irrespective of all gain . Love to God and to our fellow 
men should be our motive . 

This parable does not excuse those who hear the first call to labor but 
who neglect to enter the Lord’s vineyard . When the householder went to 
the market place at the eleventh hour and found men unemployed he said, 
„Why stand ye here all the day idle?” The answer was, „Because no man 
hath hired us .” None of those called later in the day were there in the mor-
ning . They had not refused the call . Those who refuse and afterward re-
pent, do well to repent; but it is not safe to trifle with the first call of mercy . 

When the laborers in the vineyard received „every man a penny,” 
those who had begun work early in the day were offended . Had they not 
worked for twelve hours? they reasoned, and was it not right that they 
should receive more than those who had worked for only one hour in the 
cooler part of the day? „These last have wrought but one hour,” they said, 
„and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden 
and heat of the day .” 

„Friend,” the householder replied to one of them, „I do thee no 
wrong; didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and 
go thy way; I will give unto this last, even as unto thee . Is it not lawful for 
me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? 
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muncă, ei au fost foarte surprinși . Ei știau că nu au câștigat pe merit o astfel 
de sumă . Iar bunătatea exprimată pe chipul angajatorului lor i-a umplut de 
bucurie . Ei nu au uitat niciodată bunătatea gospodarului sau răsplata gene-
roasă pe care au primit-o . La fel stau lucrurile și cu păcătosul care, știindu-și 
nevrednicia, a intrat în via Domnului în ceasul al unsprezecelea . Timpul său 
de serviciu pare atât de scurt, el simte că nu merită răsplata; dar el este plin 
de bucuria că cel puțin a fost acceptat de Dumnezeu . El lucrează cu un spirit 
umil, plin de încredere, recunoscător pentru privilegiul de a fi un conlucră-
tor cu Hristos . Acesta este spiritul pe care Dumnezeu îl cinstește cu plăcere .

Domnul dorește ca noi să ne odihnim în El, fără să ne întrebăm cu 
privire la mărimea răsplătirii noastre . Când Hristos locuiește în suflet, gân-
dul la răsplată nu este cel predominant . Nu acesta este motivația acțiunilor 
noastre . Este adevărat că, pe un plan secund, trebuie să avem respect pentru 
răsplata pe care o vom primi . Dumnezeu dorește ca noi să apreciem binecu-
vântările pe care ni le-a promis . Dar El nu dorește să așteptăm cu nerăbdare 
răsplata și nici să considerăm că pentru fiecare datorie împlinită, trebuie să 
primim o răsplată . Noi nu ar trebui să fim atât de nerăbdători să câștigăm 
răsplătirea, cât ar trebui să fim nerăbdători să facem ceea ce este drept, in-
diferent de câștig . Dragostea față de Dumnezeu și față de semenii noștri ar 
trebui să fie motivația noastră .

Această parabolă nu-i scuză pe cei care au auzit prima chemare la lu-
cru, dar care neglijează să intre în via Domnului . Când gospodarul a mers la 
locul din piață în ceasul al unsprezecelea și a găsit oameni fără ocupație, el a 
spus: „De ce stați aici toată ziua fără lucru?” Răspunsul a fost: „Pentru că nu 
ne-a tocmit nimeni .” (Matei 20:7) . Niciunul dintre aceia care au fost chemați 
mai târziu n-a fost acolo dimineața . Ei nu refuzaseră chemarea . Aceia care 
refuză chemarea și, mai târziu, se căiesc de aceasta, fac bine că se căiesc; dar 
nu este sigur că tratăm cu ușurință prima chemare a harului .

Când lucrătorii viei au primit „câte un leu fiecare,” cei care au început 
să lucreze dis-de-dimineață au fost nemulțumiți . „N-au lucrat ei oare do-
uăsprezece ore?,” și-au zis ei, „și nu era deci drept ca ei să primească mai 
mult decât aceia care au lucrat o singură oră în partea cea răcoroasă a zilei?” 
„Aceștia de pe urmă,” au zis ei, „n-au lucrat decât un ceas, și la plată i-ai 
făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei .” (Matei 20:12) .

„Prietene,” a răspuns stăpânul viei unuia dintre ei; „ție nu-ți fac nicio 
nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă . 
Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție . Nu pot să fac ce vreau cu 
ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”
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„So the last shall be first, and the first last; for many be called, but 
few chosen .” 

The first laborers of the parable represent those who, because of their 
services, claim preference above others . They take up their work in a self-
gratulatory spirit, and do not bring into it self-denial and sacrifice . They 
may have professed to serve God all their lives; they may have been fore-
most in enduring hardship, privation, and trial, and they therefore think 
themselves entitled to a large reward . They think more of the reward than 
of the privilege of being servants of Christ . In their view their labors and 
sacrifices entitle them to receive honor above others, and because this 
claim is not recognized, they are offended . Did they bring into their work 
a loving, trusting spirit, they would continue to be first; but their queru-
lous, complaining disposition is un-Christlike, and proves them to be un-
trustworthy . It reveals their desire for self-advancement, their distrust of 
God, and their jealous, grudging spirit toward their brethren . The Lord’s 
goodness and liberality is to them only an occasion of murmuring . Thus 
they show that there is no connection between their souls and God . They 
do not know the joy of co-operation with the Master Worker . 

There is nothing more offensive to God than this narrow, self-caring 
spirit . He cannot work with any who manifest these attributes . They are 
insensible to the working of His Spirit . 

The Jews had been first called into the Lord’s vineyard, and because 
of this they were proud and self-righteous . Their long years of service they 
regarded as entitling them to receive a larger reward than others . Nothing 
was more exasperating to them than an intimation that the Gentiles were 
to be admitted to equal privileges with themselves in the things of God .

Christ warned the disciples who had been first called to follow Him, 
lest the same evil should be cherished among them . He saw that the 
weakness, the curse of the church, would be a spirit of self-righteousness . 
Men would think they could do something toward earning a place in the 
kingdom of heaven . They would imagine that when they had made certain 
advancement, the Lord would come in to help them . Thus there would be 
an abundance of self and little of Jesus . Many who had made a little advan-
cement would be puffed up and think themselves superior to others . They 
would be eager for flattery, jealous if not thought most important . Against 
this danger Christ seeks to guard His disciples . 

All boasting of merit in ourselves is out of place . „Let not the wise 
man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, 
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„Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; 
pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși .” (Matei 20:13-16) .

Primii muncitori din parabolă îi reprezintă pe cei care, din cauza ser-
viciilor aduse, pretind să aibă întâietate . Ei lucrează pentru propria laudă, 
și nu aduc în lucrarea lor lepădare de sine și sacrificiu . Poate că au pretins 
că L-au servit pe Dumnezeu toată viața; poate au fost printre cei care au 
îndurat cele mai mari greutăți, lipsuri și încercări și, prin urmare, cred că 
au dreptul la o răsplată mare . Ei se gândesc mai mult la recompensă decât 
la privilegiul de a fi slujitori ai lui Hristos . În opinia lor, munca și sacrificiile 
lor le dă dreptul de a primi o onoare mai mare ca alții și, pentru că această 
pretenție nu este recunoscută, se simt jigniți . Dacă ar fi adus în munca lor 
un spirit de încredere iubitoare, ar continua să fie în primul rând; dar felul 
lor certăreț și nemulțumit nu este asemenea lui Hristos, și îi dovedește a fi 
nedemni de încredere . Acesta dezvăluie dorința lor de auto-promovare, ne-
încrederea lor în Dumnezeu și spiritul lor gelos și invidios față de frații lor . 
Bunătatea și generozitatea Domnului este pentru ei doar un prilej de cârtire . 
Astfel, ei arată că nu există nicio legătură între suflete și Dumnezeu . Ei nu 
cunosc bucuria conlucrării cu Maestrul Lucrător .

Nu este nimic mai ofensator pentru Dumnezeu decât acest spirit egoist 
și îngust . El nu poate lucra prin nicio persoană care manifestă aceste carac-
teristici . Ele sunt insensibile la lucrarea Duhului Său .

Evreii fuseseră primii chemați în via Domnului, și din această cauză 
erau mândri și plini de îndreptățire de sine . Ei au considerat că anii lungi de 
slujire le conferea dreptul de a primi o răsplată mai mare decât alții . Nimic 
nu-i irita mai mult decât afirmația că neamurile urmau să aibă privilegii 
egale cu ei în lucrările lui Dumnezeu .

Hristos i-a avertizat pe ucenicii care au fost chemați primii să-L ur-
meze, ca nu cumva același răul să se păstreze și între ei . El a văzut că slăbi-
ciunea, blestemul bisericii, urma să fie un spirit de îndreptățire de sine . Oa-
menii aveau să creadă că pot face ceva pentru a câștiga un loc în Împărăția 
cerurilor . Ei aveau să-și imagineze că, atunci când făceau anumite progrese, 
Domnul urma să vină în ajutorul lor . Astfel, avea să existe mai multă încre-
dere în sine și mai puțină în Isus . Mulți care făceau mici progrese, aveau să 
se îngâmfe și să se creadă superiori altora . Ei aveau să fie dornici de lingușire 
și vor fi invidioși dacă nu erau considerați cei mai importanți . Hristos în-
cearcă să-i păzească pe ucenicii Săi de acest pericol .

Orice laudă cu privire la meritele noastre este nepotrivită . „Înțeleptul 
să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bo-
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let not the rich man glory in his riches; but let him that glorieth, glory in 
this, that he understandeth and knoweth Me, that I am the Lord which 
exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth; for in 
these things I delight, saith the Lord .” Jer . 9:23, 24 . 

The reward is not of works, lest any man should boast; but it is all 
of grace . „What shall we say then that Abraham our father, as pertaining 
to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath 
whereof to glory; but not before God . For what saith the scripture? Abra-
ham believed God, and it was counted unto him for righteousness . Now to 
him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt . But to 
him that worketh not, but believeth on Him that justifieth the ungodly, his 
faith is counted for righteousness .” Rom . 4:1-5 . Therefore there is no oc-
casion for one to glory over another or to grudge against another . No one 
is privileged above another, nor can anyone claim the reward as a right . 

The first and the last are to be sharers in the great, eternal reward, 
and the first should gladly welcome the last . He who grudges the reward to 
another forgets that he himself is saved by grace alone . The parable of the 
laborers rebukes all jealousy and suspicion . Love rejoices in the truth and 
institutes no envious comparisons . He who possesses love compares only 
the loveliness of Christ and his own imperfect character . 

This parable is a warning to all laborers, however long their ser-
vice, however abundant their labors, that without love to their brethren, 
without humility before God, they are nothing . There is no religion in 
the enthronement of self . He who makes self-glorification his aim will 
find himself destitute of that grace which alone can make him efficient 
in Christ’s service . Whenever pride and self-complacency are indulged, 
the work is marred . 

It is not the length of time we labor but our willingness and fidelity in 
the work that makes it acceptable to God . In all our service a full surrender 
of self is demanded . The smallest duty done in sincerity and self-forget-
fulness is more pleasing to God than the greatest work when marred with 
self-seeking . He looks to see how much of the spirit of Christ we cherish, 
and how much of the likeness of Christ our work reveals . He regards more 
the love and faithfulness with which we work than the amount we do . 
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gatul să nu se laude cu bogăția lui . Ci cel ce se laudă să se laude că are 
pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, jude-
cată și dreptate pe pământ! Căci în acesta găsesc plăcere Eu, zice Domnul .” 
(Ieremia 9:23, 24) .

Răsplata nu se dă după faptele noastre, ca nimeni să nu se îngâmfe; 
ci ea ne este dată numai prin har . „Ce vom zice dar că a căpătat, prin pute-
rea lui, strămoșul nostru Avraam? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit 
prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu . Căci ce 
zice Scriptura? ‘Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca 
neprihănire .’ Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca 
un har, ci ca ceva datorat; pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce 
socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită 
ca neprihănire .” (Romani 4:1-5) . Deci nu există niciun motiv pentru care 
cineva să se înalțe mai presus de altul, sau să invidieze pe celălalt . Nimeni 
nu este privilegiat mai mult decât altul, și deci nimeni nu poate pretinde 
recompensa ca pe un drept .

Și cei dintâi și cei de pe urmă trebuie să fie părtași la marea și veșnica 
răsplată, iar primii ar trebui să-i întâmpine cu bucurie pe cei veniți mai târ-
ziu . Cel care invidiază răsplata celuilalt, uită că el însuși este salvat prin har . 
Pilda lucrătorilor mustră orice invidie și suspiciune . Dragostea se bucură de 
adevăr și nu face comparații din invidie . Cel plin de dragoste compară doar 
frumusețea lui Hristos cu propriul său caracter nedesăvârșit .

Această parabolă este un avertisment pentru toți lucrătorii, indiferent 
de durata lucrării lor, indiferent de roadele îmbelșugate aduse, că fără iubire 
pentru frații lor, fără smerenie înaintea lui Dumnezeu, ei nu sunt nimic . 
Nu există nicio religie atunci când eul tronează în inimă . Cel care face din 
slava personală scopul său se va trezi lipsit chiar de harul care l-ar putea 
face eficient în slujba lui Hristos . Ori de câte ori sunt îngăduite mândria și 
mulțumirea de sine, lucrarea este distrusă .

Nu perioada petrecută în lucrare, ci dorința și credincioșia cu care 
lucrăm fac ca lucrarea noastră să fie bine plăcută lui Dumnezeu . În toată 
slujirea noastră se cere deplină predare de sine . Cea mai mică datorie îm-
plinită cu sinceritate și uitare de sine este mai plăcută lui Dumnezeu decât 
cea mai mare lucrare, atunci când aceasta este mânjită de înălțare de sine . 
El Se uită să vadă cât de mult din spiritul lui Hristos avem, și cât de mult 
din asemănarea lui Hristos se dă pe față prin lucrarea noastră . El apreciază 
mai mult iubirea și credincioșia cu care lucrăm decât cantitatea de lucrare 
pe care o facem .
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Only when selfishness is dead, when strife for supremacy is banished, 
when gratitude fills the heart, and love makes fragrant the life--it is only 
then that Christ is abiding in the soul, and we are recognized as laborers 
together with God . 

However trying their labor, the true workers do not regard it as 
drudgery . They are ready to spend and to be spent; but it is a cheer-
ful work, done with a glad heart . Joy in God is expressed through Je-
sus Christ . Their joy is the joy set before Christ--”to do the will of Him 
that sent Me, and to finish His work .” John 4:34 . They are in co-opera-
tion with the Lord of glory . This thought sweetens all toil, it braces the 
will, it nerves the spirit for whatever may befall . Working with unselfish 
heart, ennobled by being partakers of Christ’s sufferings, sharing His 
sympathies, and co-operating with Him in His labor, they help to swell 
the tide of His joy and bring honor and praise to His exalted name . 

This is the spirit of all true service for God . Through a lack of this spi-
rit, many who appear to be first will become last, while those who possess 
it, though accounted last, will become first .

There are many who have given themselves to Christ, yet who see 
no opportunity of doing a large work or making great sacrifices in His 
service . These may find comfort in the thought that it is not necessarily 
the martyr’s self-surrender which is most acceptable to God; it may not be 
the missionary who has daily faced danger and death that stands highest 
in heaven’s records . The Christian who is such in his private life, in the 
daily surrender of self, in sincerity of purpose and purity of thought, in 
meekness under provocation, in faith and piety, in fidelity in that which is 
least, the one who in the home life represents the character of Christ--su-
ch a one may in the sight of God be more precious than even the world-
renowned missionary or martyr . 

Oh, how different are the standards by which God and men measure 
character . God sees many temptations resisted of which the world and 
even near friends never know--temptations in the home, in the heart . He 
sees the soul’s humility in view of its own weakness; the sincere repen-
tance over even a thought that is evil . He sees the wholehearted devotion 
to His service . He has noted the hours of hard battle with self--battle that 
won the victory . All this God and angels know . A book of remembrance 
is written before Him for them that fear the Lord and that think upon 
His name .
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Numai atunci când egoismul este mort, când lupta pentru supremație 
este îndepărtată, când recunoștința umple inima și dragostea dă parfum 
vieții – numai atunci, Hristos locuiește în suflet, iar noi suntem recunoscuți 
ca împreună lucrători cu Dumnezeu .

Indiferent cât de obositoare ar fi lucrarea lor, adevărații lucrători nu 
o privesc ca pe o corvoadă . Ei sunt gata să jertfească și să fie jertfiți; și fac 
aceasta cu bucurie, cu inimile pline de mulțumire . Bucuria în Dumnezeu 
este exprimată prin Isus Hristos . Bucuria lor este bucuria pusă înaintea lui 
Hristos – „Să fac voia Celui ce M-a trimis, și să îndeplinesc lucrarea Lui .” 
(Ioan 4:34) . El cooperează cu Domnul slavei . Acest gând îndulcește toată 
truda, întărește voința, și dă putere indiferent ce ar veni asupra lor . Lucrând 
cu o inimă altruistă, înnobilată prin părtășia la suferințele lui Hristos, plini 
de compasiunea Lui, și conlucrând cu El în munca Lui, oamenii fac să creas-
că bucuria Sa și Îi aduc onoare și laudă Numelui Său înălțat .

Acesta este spiritul oricărei lucrări adevărate făcute pentru Dumnezeu . 
Pentru că le lipsește acest spirit, mulți dintre cei care păreau a fi cei dintâi 
„vor fi cei din urmă”, în timp ce aceia care-l posedă, deși considerați a fi cei 
din urmă, vor deveni cei dintâi .

Există mulți care s-au predat lui Hristos, dar care nu văd nicio ocazie 
de a face o lucrare mare sau de a face mari sacrificii în serviciul Său . Aces-
te persoane pot găsi alinare la gândul că jertfa martirului nu este neapărat 
cea mai plăcută lui Dumnezeu; că poate nu misionarul care s-a confruntat 
zilnic cu pericole și moarte este cel care are raportul cel mai bun în cărțile 
din cer . Creștinul care se dovedește a fi creștin în viața sa particulară, în 
predarea zilnică a sinelui, în sinceritatea scopurilor și puritatea gândirii, în 
blândețe sub provocare, în credință și evlavie, în credincioșie în cele mai 
mici lucruri, cel care în viața de cămin reprezintă caracterul lui Hristos - 
un astfel de om s-ar putea să fie mai prețios în ochii lui Hristos chiar decât 
martirul sau misionarul cunoscut în întreaga lume .

O, cât de diferite sunt standardele prin care Dumnezeu și oamenii mă-
soară caracterul . Dumnezeu vede ispite cărora oamenii li se împotrivesc 
- ispite în casă, în inimă - despre care lumea și nici chiar prietenii cei mai 
apropiați nu știu nimic . El vede umilința sufletului din cauza propriei slă-
biciuni; vede pocăința sinceră chiar și pentru un singur gând care este rău . 
El vede dedicarea din toată inima în serviciul Său . El a înregistrat orele de 
luptă grea cu eul – luptă din care omul a ieșit victorios . Toate acestea sunt 
știute de Dumnezeu și îngeri . O carte de aducere aminte este scrisă înaintea 
Lui pentru cei ce se tem de Domnul, și meditează la numele Lui .
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Not in our learning, not in our position, not in our numbers or en-
trusted talents, not in the will of man, is to be found the secret of success . 
Feeling our inefficiency we are to contemplate Christ, and through Him 
who is the strength of all strength, the thought of all thought, the willing 
and obedient will gain victory after victory .

And however short our service or humble our work, if in simple faith 
we follow Christ, we shall not be disappointed of the reward . That which 
even the greatest and wisest cannot earn, the weakest and most humble may 
receive . Heaven’s golden gate opens not to the self-exalted . It is not lifted 
up to the proud in spirit . But the everlasting portals will open wide to the 
trembling touch of a little child . Blessed will be the recompense of grace to 
those who have wrought for God in the simplicity of faith and love . 
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Secretul succesului nostru nu se află nici în educația formală, nici în 
poziția noastră, nici în numărul nostru sau în talentele încredințate, nici în 
voința vreunui om . Simțindu-ne nevrednicia, noi trebuie să-L contemplăm 
pe Hristos și, prin El, Cel care este puterea supremă, gândul desăvârșit, noi, 
cei doritori și ascultători, vom câștiga biruință după biruință .

Astfel, indiferent cât de scurtă ar fi slujirea noastră sau umilă lucrarea pe 
care o avem de făcut, dacă în credință simplă urmăm pe Hristos, nu vom fi 
dezamăgiți de răsplată . Lucruri, pe care nici cei mai mari și înțelepți nu le pot 
câștiga, pot fi primite de cei mai slabi și mai umili . Porțile de aur ale cerului 
nu se vor deschide înaintea celor caraterizați de înălțare de sine . Nu se vor 
deschide înaintea celor mândri . Porțile cerești, însă, se vor deschide larg la 
atingerea tremurândă a unui copilaș . Binecuvântată va fi răsplata harului pen-
tru cei care au lucrat pentru Dumnezeu, în simplitatea credinței și a dragostei .
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„To Meet the Bridegroom” 
Christ with His disciples is seated upon the Mount of Olives . The sun 

has set behind the mountains, and the heavens are curtained with the shades 
of evening . In full view is a dwelling house lighted up brilliantly as if for some 
festive scene . The light streams from the openings, and an expectant company 
wait around, indicating that a marriage procession is soon to appear . In many 
parts of the East, wedding festivities are held in the evening . The bridegroom 
goes forth to meet his bride and bring her to his home . By torchlight the bri-
dal party proceed from her father’s house to his own, where a feast is provided 
for the invited guests . In the scene upon which Christ looks, a company are 
awaiting the appearance of the bridal party, intending to join the procession . 

Lingering near the bride’s house are ten young women robed in whi-
te . Each carries a lighted lamp and a small flagon for oil . All are anxiously 
watching for the appearance of the bridegroom . But there is a delay . Hour af-
ter hour passes; the watchers become weary and fall asleep . At midnight the 
cry is heard, „Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him .” The 
sleepers, suddenly awaking, spring to their feet . They see the procession mo-
ving on, bright with torches and glad with music . They hear the voice of the 
bridegroom and the voice of the bride . The ten maidens seize their lamps and 
begin to trim them, in haste to go forth . But five have neglected to fill their 
flasks with oil . They did not anticipate so long a delay, and they have not pre-
pared for the emergency . In distress they appeal to their wiser companions 
saying, „Give us of your oil; for our lamps are going out .” (Margin .) But the 
waiting five, with their freshly trimmed lamps, have emptied their flagons . 
They have no oil to spare, and they answer, „Not so; lest there be not enough 
for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves .” 

While they went to buy, the procession moved on, and left them be-
hind . The five with lighted lamps joined the throng and entered the house 
with the bridal train, and the door was shut . When the foolish virgins rea-
ched the banqueting hall, they received an unexpected denial . The master 
of the feast declared, „I know you not .” They were left standing without, in 
the empty street, in the blackness of the night .
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„În întâmpinarea Mirelui” * 
Hristos stă cu ucenicii Săi așezat pe Muntele Măslinilor . Soarele a apus 

dincolo de munți și cerurile sunt cuprinse de umbrele serii . În fața ochilor lor 
se află o locuință luminată strălucitor, ca pentru sărbătoare . Lumina se revarsă 
prin ușă și ferestre, și un grup de așteptători este adunat în fața ei, ceea ce in-
dică faptul că o procesiune de nuntă trebuie să apară în curând . În multe părți 
ale Orientului, nunta este organizată seara . Mirele merge să-și întâlnească mi-
reasa și să o aducă acasă la el . La lumina torțelor, alaiul de nuntă pleacă de la 
casa tatălui ei spre casa lui, loc unde se dă un ospăț pentru invitați . În scena 
privită de Hristos, o grupă de persoane așteaptă apariția alaiului de nuntă, 
intenționând să se alăture procesiunii .

În apropiere de casa miresei zăbovesc zece tinere îmbrăcate în alb . Fie-
care poartă o lampă aprinsă și o sticluță cu ulei . Toate așteaptă cu nerăbdare 
apariția mirelui . Dar acesta întârzie . Trece oră după oră; fecioarele care ve-
ghează devin tot mai obosite și adorm . La miezul nopții, se aude strigătul: 
„Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare .” Cele ce dormeau se trezesc, sărind deo-
dată în picioare . Ele văd alaiul apropiindu-se, luminat fiind de lumina făclii-
lor, în sunetul vesel al muzicii . Ele aud vocea mirelui și pe cea a miresei . Cele 
zece fecioare își iau lămpile și încep să le pregătească, grăbite să se alăture 
celorlalți . Dar cinci dintre ele au neglijat să-și umple vasele cu untdelemn . 
Ele nu se așteptaseră să se întârzie atât de mult, și nu se pregătiseră pentru 
situații neașteptate . În disperarea lor, au apelat la tovarășele lor care au fost 
mai înțelepte, spunând: „Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting lăm-
pile .” (Matei 25:8 u .p .) . Dar cele cinci fecioare care au așteptat, aveau lămpile 
gata pregătite cu ulei din vasele lor de rezervă . Ele nu mai aveau ulei în plus 
și au răspuns: „‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai 
bine, duceți-vă la cei ce vând untdelemn și cumpărați-vă .’ ” (Matei 25:9) .

În timp ce ele s-au dus să cumpere, alaiul a înaintat, și ele au rămas în urmă . 
Cele cinci ce avuseseră lămpile aprinse s-au alăturat mulțimii și au intrat în casă 
împreună cu alaiul nupțial, iar ușa a fost închisă . Când fecioarele neînțelepte au 
ajuns la sala ospățului, au primit un refuz neașteptat . Mai marele ospățului le-a 
zis: „Nu vă cunosc .” Ele au rămas afară, pe strada pustie, în bezna nopții .

* Capitol bazat pe Matei 25:1-13

405

406



 Christ’s Object Lessons 472

As Christ sat looking upon the party that waited for the bridegroom, He 
told His disciples the story of the ten virgins, by their experience illustrating 
the experience of the church that shall live just before His second coming . 

The two classes of watchers represent the two classes who profess to be 
waiting for their Lord . They are called virgins because they profess a pure 
faith . By the lamps is represented the word of God . The psalmist says, „Thy 
word is a lamp unto my feet, and a light unto may path .” Ps . 119:105 . The oil 
is a symbol of the Holy Spirit . Thus the Spirit is represented in the prophecy 
of Zechariah . „The angel that talked with me came again,” he says, „and wa-
ked me, as a man that is wakened out of his sleep, and said unto me, What 
seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, 
with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes 
to the seven lamps, which are upon the top thereof; and two olive trees by it, 
one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof . 
So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are 
these, my lord?  .  .  . Then he answered and spake unto me, saying, This is the 
word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but 
by My Spirit, saith the Lord of hosts .  .  .  . And I answered again, and said 
unto him, What be these two olive branches which through the two golden 
pipes empty the golden oil out of themselves?  .  .  . Then said he, These are the 
two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth .” Zech . 4:1-14 . 

From the two olive trees the golden oil was emptied through the 
golden pipes into the bowl of the candlestick, and thence into the gol-
den lamps that gave light to the sanctuary . So from the holy ones that 
stand in God’s presence His Spirit is imparted to the human instrumenta-
lities who are consecrated to His service . The mission of the two anointed 
ones is to communicate to God’s people that heavenly grace which alone 
can make His word a lamp to the feet and a light to the path . „Not by 
might, nor by power, but by My Spirit, saith the Lord of hosts .” Zech . 4:6 . 

In the parable, all the ten virgins went out to meet the bridegroom . 
All had lamps and vessels for oil . For a time there was seen no difference 
between them . So with the church that lives just before Christ’s second 
coming . All have a knowledge of the Scriptures . All have heard the messa-
ge of Christ’s near approach, and confidently expect His appearing . But 
as in the parable, so it is now . A time of waiting intervenes, faith is tried; 
and when the cry is heard, „Behold, the Bridegroom cometh; go ye out to 
meet Him,” many are unready . They have no oil in their vessels with their 
lamps . They are destitute of the Holy Spirit . 
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În timp ce Isus privea grupul care-l aștepta pe mire, El a spus ucenicilor 
pilda celor zece fecioare, ilustrând prin experiența lor experiența bisericii care 
va trăi chiar înainte de a doua Sa venire .

Cele două clase de veghetori reprezintă cele două clase care pretind a fi 
în așteptarea Domnului lor . Ele sunt numite fecioare, deoarece mărturisesc o 
credință curată . Prin lămpi este reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu . Psalmis-
tul spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe 
cărarea mea .” (Psalmii 119:105) . Uleiul este un simbol al Duhului Sfânt . În acest 
fel este reprezentat Duhul Sfânt în profeția lui Zaharia: „Îngerul, care vorbea cu 
mine, s-a întors și m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezești din somnul lui . El m-a 
întrebat: ‘Ce vezi?’ Eu am răspuns: ‘M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul 
de aur, și deasupra lui un vas de untdelemn și pe el șapte candele cu șapte țevi 
pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului . Și lângă el sunt doi măslini, unul 
la dreapta vasului și altul la stânga lui .’ Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului, 
care vorbea cu mine: ‘Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?’ . . . Atunci el 
a luat din nou cuvântul și mi-a zis: ‘Acesta este cuvântul Domnului către Zoro-
babel și sună astfel: «Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, 
ci prin Duhul Meu, – zice Domnul oștirilor» ’ . . . Am luat a doua oară cuvântul și 
i-am zis: ‘Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi 
de aur, prin care curge uleiul auriu din el?’ . . . El mi-a răspuns: ‘Aceștia sunt cei doi 
unși care stau înaintea Domnului întregului pământ’ . ” (Zaharia 4:1-14) .

Din cei doi măslini, untdelemnul auriu se scurgea prin două țevi de aur, 
în vasul sfeșnicului, iar de aici în lămpile de aur, care luminau Sanctuarul . La 
fel, prin făpturile sfinte care stau în prezența lui Dumnezeu, Duhul Său este 
împărțit instrumentelor omenești care s-au consacrat în slujba Sa . Misiunea 
celor doi unși este aceea de a transmite poporului lui Dumnezeu faptul că 
numai harul ceresc poate face din Cuvântul Său o candelă pentru picioare și 
o lumină pe cărare . „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul oștirilor .” (Zaharia 4:6) . 

În parabolă, toate cele zece fecioare au ieșit în întâmpinarea mirelui . Toa-
te au avut lămpi și vase de rezervă pentru ulei . Pentru un timp, nu s-a văzut 
nicio diferență între ele . La fel stau lucrurile și cu biserica ce trăiește chiar 
înainte de revenirea lui Hristos . Toți cunosc Scripturile . Toți au auzit solia 
apropiatei veniri a lui Hristos, și așteaptă cu încredere venirea Lui . Dar, ca în 
parabolă, la fel se întâmplă și acum . Intervine un timp de așteptare, credința 
este pusă la încercare; și, atunci când se aude strigătul: „Iată, Mirele vine, 
ieșiți-I în întâmpinare,” mulți sunt nepregătiți . Ei nu au untdelemn în vasele 
de rezervă ale lămpilor lor . Le lipsește Duhul Sfânt .
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Without the Spirit of God a knowledge of His word is of no avail . The 
theory of truth, unaccompanied by the Holy Spirit, cannot quicken the 
soul or sanctify the heart . One may be familiar with the commands and 
promises of the Bible; but unless the Spirit of God sets the truth home, 
the character will not be transformed . Without the enlightenment of the 
Spirit, men will not be able to distinguish truth from error, and they will 
fall under the masterful temptations of Satan . 

The class represented by the foolish virgins are not hypocrites . They 
have a regard for the truth, they have advocated the truth, they are at-
tracted to those who believe the truth; but they have not yielded them-
selves to the Holy Spirit’s working . They have not fallen upon the Rock, 
Christ Jesus, and permitted their old nature to be broken up . This class 
are represented also by the stony-ground hearers . They receive the word 
with readiness, but they fail of assimilating its principles . Its influence is 
not abiding . The Spirit works upon man’s heart, according to his desire 
and consent implanting in him a new nature; but the class represented 
by the foolish virgins have been content with a superficial work . They do 
not know God . They have not studied His character; they have not held 
communion with Him; therefore they do not know how to trust, how to 
look and live . Their service to God degenerates into a form . „They come 
unto thee as the people cometh, and they sit before thee as My people, 
and they hear thy words, but they will not do them; for with their mouth 
they show much love, but their heart goeth after their covetousness .” Eze . 
33:31 . The apostle Paul points out that this will be the special characteris-
tic of those who live just before Christ’s second coming . He says, „In the 
last days perilous times shall come: for men shall be lovers of their own 
selves;  .  .  . lovers of pleasures more than lovers of God; having a form of 
godliness, but denying the power thereof .” 2 Tim . 3:1-5 . 

This is the class that in time of peril are found crying, Peace and safety . 
They lull their hearts into security, and dream not of danger . When startled 
from their lethargy, they discern their destitution, and entreat others to 
supply their lack; but in spiritual things no man can make up another’s defi-
ciency . The grace of God has been freely offered to every soul . The message 
of the gospel has been heralded, „Let him that is athirst come . And whosoe-
ver will, let him take the water of life freely .” Rev . 22:17 . But character is not 
transferable . No man can believe for another . No man can receive the Spirit 
for another . No man can impart to another the character which is the fruit 
of the Spirit’s working . „Though Noah, Daniel, and Job were in it [the land], 
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Fără Duhul lui Dumnezeu, cunoașterea Cuvântului Său nu este de ni-
ciun folos . Teoria adevărului, neînsoțită de iluminarea Duhului Sfânt, nu 
poate mișca sufletul sau sfinți inima . O persoană poate să fie familiarizată cu 
poruncile și promisiunile din Biblie; dar, dacă Duhul lui Dumnezeu nu așază 
adevărul la locul lui, caracterul nu va fi transformat . Fără iluminarea Duhului, 
oamenii nu vor putea să distingă adevărul de rătăcire și, ca urmare, vor cădea 
sub ispitele Satanei .

Clasa reprezentată prin fecioarele neînțelepte nu este o clasă de ipocriți . 
Ei au mult respect pentru adevăr, au susținut adevărul, sunt atrași de cei care 
cred adevărul; dar nu s-au predat lucrării Duhului Sfânt . Ei nu au căzut pe 
Stânca Isus Hristos, și nu au permis ca firea lor veche să fie zdrobită . Această 
clasă mai este reprezentată și prin oamenii cu inimi asemenea pământului 
pietros . Ei primesc repede cuvântul, dar nu reușesc să asimileze principiile 
sale . Influența sa nu este de durată . Duhul lucrează asupra inimii omului, 
în funcție de dorința și consimțământul lui punând în el o nouă natură; 
însă clasa reprezentată prin fecioarele neînțelepte este o clasă mulțumită 
cu o lucrare superficială . Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu . Ei nu au studi-
at caracterul Lui; ei nu au păstrat comuniunea cu El; prin urmare, nu știu 
cum să aibă încredere, cum să privească și să trăiască . Serviciul lor pentru 
Dumnezeu degenerează în forme . „Stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă 
cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu 
inima umblă după poftele lor .” (Ezechiel 33:31) . Apostolul Pavel subliniază 
faptul că aceasta va fi caracteristica pricinpală a acelora care vor trăi chiar 
înaintea revenirii Domnului Hristos . El spune că „în zilele din urmă vor 
veni vremuri grele . Căci oamenii vor fi iubitori de sine . . . iubitori mai mult 
de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea .” (2 Timotei 3:1-5) .

Aceasta este clasa de credincioși care în timp de primejdie vor striga: 
„Pace și siguranță .” Ei își adorm inimile considerând că este siguranță și nici 
nu se gândesc la vreun pericol . Dar când se trezesc din somnolența lor, ei în-
cep să-și dea seama de sărăcia lor, și îi roagă pe alții să le dea ceea ce le lipsește; 
dar în cele spirituale, nimeni nu poate suplini lipsa altuia . Harul lui Dumne-
zeu a fost oferit din plin fiecărui suflet . Mesajul Evangheliei a fost anunțat: 
„Celui ce îi este sete, să vină, cine vrea, să ia apa vieții fără plată .” (Apocalipsa 
22:17) . Însă, Caracterul nu este transferabil . Nimeni nu poate crede pentru 
altul . Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul . Nimeni nu poate da caracte-
rul său altuia, pentru că acesta este rodul lucrării Duhului Sfânt . Și dacă „ar fi 
în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea – zice Domnul, Dumnezeu – că 
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as I live, saith the Lord God, they shall deliver neither son nor daughter; they 
shall but deliver their own souls by their righteousness .” Eze . 14:20 . 

It is in a crisis that character is revealed . When the earnest voice pro-
claimed at midnight, „Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet 
him,” and the sleeping virgins were roused from their slumbers, it was 
seen who had made preparation for the event . Both parties were taken 
unawares; but one was prepared for the emergency, and the other was 
found without preparation . So now, a sudden and unlooked-for calamity, 
something that brings the soul face to face with death, will show whether 
there is any real faith in the promises of God . It will show whether the 
soul is sustained by grace . The great final test comes at the close of human 
probation, when it will be too late for the soul’s need to be supplied . 

The ten virgins are watching in the evening of this earth’s history . All 
claim to be Christians . All have a call, a name, a lamp, and all profess to be 
doing God’s service . All apparently wait for Christ’s appearing . But five are 
unready . Five will be found surprised, dismayed, outside the banquet hall . 

At the final day, many will claim admission to Christ’s kingdom, 
saying, „We have eaten and drunk in Thy presence, and Thou hast tau-
ght in our streets .” „Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? 
and in Thy name have cast out devils? and in Thy name done many won-
derful works?” But the answer is, „I tell you, I know you not whence ye 
are; depart from Me .” Luke 13:26; Matt . 7:22; Luke 13:27 . In this life they 
have not entered into fellowship with Christ; therefore they know not the 
language of heaven, they are strangers to its joy . „What man knoweth the 
things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things 
of God knoweth no man, but the Spirit of God .” 1 Cor . 2:11 . 

Saddest of all words that ever fell on mortal ear are those words of 
doom, „I know you not .” The fellowship of the Spirit, which you have sli-
ghted, could alone make you one with the joyous throng at the marriage 
feast . In that scene you cannot participate . Its light would fall on blinded 
eyes, its melody upon deaf ears . Its love and joy could awake no chord of 
gladness in the world-benumbed heart . You are shut out from heaven by 
your own unfitness for its companionship . 

We cannot be ready to meet the Lord by waking when the cry is 
heard, „Behold, the Bridegroom!” and then gathering up our empty lam-
ps to have them replenished . We cannot keep Christ apart from our lives 
here, and yet be fitted for His companionship in heaven . 
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n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea 
lor .” (Ezechiel 14:20) .

Caracterul se dă pe față în timp de criză . Când vocea plină de seriozitate 
proclamă în miez de noapte: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare” și fecioarele 
adormite s-au trezit din somnolența lor, atunci s-a văzut cine s-a pregătit pen-
tru acest eveniment . Ambele grupuri au fost luate prin surprindere; dar unul 
a fost pregătit pentru situația de urgență, iar celălalt a fost găsit nepregătit . 
La fel și acum, o nenorocire bruscă și neașteptată, ceva care va aduce sufletul 
față în față cu moartea, va arăta dacă există credință adevărată în făgăduințele 
lui Dumnezeu . Aceasta va arăta dacă sufletul este susținut prin har . Marea 
încercare finală vine la încheierea timpului de probă pentru ființele omenești, 
atunci când va fi prea târziu să mai fie împlinite nevoile sufletului .

Cele zece fecioare veghează în seara istoriei acestui pământ . Toate pre-
tind a fi dintre creștine . Toate au o chemare, un nume, o candelă și toate pre-
tind a face lucrarea lui Dumnezeu . Toate par să aștepte venirea lui Hristos . 
Dar cinci sunt nepregătite . Cinci vor fi luate prin surprindere și vor rămâne, 
îngrozite, în afara sălii de ospăț .

În ziua de pe urmă, mulți vor cere să fie lăsați să intre în Împărăția lui 
Hristos, spunând: „Noi am mâncat și am băut în fața Ta și în ulițele noastre 
ai învățat pe norod .” „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? 
N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Nu-
mele Tău?” Dar răspunsul va fi: „Vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-
vă de la Mine .” (Luca 13:26-27; Matei 7:22) . În această viață, ei n-au intrat în 
comuniune cu Hristos, de aceea, ei nu cunosc limbajul cerului, ei sunt străini 
de bucuriile lui . „În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afa-
ră de duhul omului, care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui 
Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu .” (1 Corinteni 2:11) . 

Cele mai triste cuvinte care au ajuns vreodată la urechea vreunui muritor 
sunt acele cuvinte de osândă: „Nu vă cunosc .” Părtășia Duhului, pe care ați 
desconsiderat-o, numai ea vă poate face una cu mulțimea plină de bucurie 
care participă la nuntă . Nu veți putea participa la acea scenă . Lumina ei ar 
cădea pe ochi orbi, muzica ei, pe urechi surde . Dragostea și bucuria ei nu ar 
putea trezi nicio coardă de bucurie în inima voastră amorțită de lume . Sunteți 
excluși din cer pentru că nu sunteți potriviți tovorășiei cu cei de acolo .

Nu putem fi gata să ne întâlnim cu Domnul dacă ne trezim când se va 
auzi strigătul: „Iată Mirele!” și apoi, luându-ne lămpile goale, să mergem să 
le umplem atunci . Nu-L putem ține pe Hristos afară din viața noastră aici, și 
totuși să fim potriviți pentru tovărășia cu El în ceruri .
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In the parable the wise virgins had oil in their vessels with their 
lamps . Their light burned with undimmed flame through the night of 
watching . It helped to swell the illumination for the bridegroom’s honor . 
Shining out in the darkness, it helped to illuminate the way to the home of 
the bridegroom, to the marriage feast . 

So the followers of Christ are to shed light into the darkness of the 
world . Through the Holy Spirit, God’s word is a light as it becomes a trans-
forming power in the life of the receiver . By implanting in their hearts the 
principles of His word, the Holy Spirit develops in men the attributes of 
God . The light of His glory--His character--is to shine forth in His followers . 
Thus they are to glorify God, to lighten the path to the Bridegroom’s home, 
to the city of God, to the marriage supper of the Lamb . 

The coming of the bridegroom was at midnight--the darkest hour . So 
the coming of Christ will take place in the darkest period of this earth’s 
history . The days of Noah and Lot pictured the condition of the world just 
before the coming of the Son of man . The Scriptures pointing forward 
to this time declare that Satan will work with all power and „with all de-
ceivableness of unrighteousness .” 2 Thess . 2:9, 10 . His working is plain-
ly revealed by the rapidly increasing darkness, the multitudinous errors, 
heresies, and delusions of these last days . Not only is Satan leading the 
world captive, but his deceptions are leavening the professed churches of 
our Lord Jesus Christ . The great apostasy will develop into darkness deep 
as midnight, impenetrable as sackcloth of hair . To God’s people it will be 
a night of trial, a night of weeping, a night of persecution for the truth’s 
sake . But out of that night of darkness God’s light will shine . 

He causes „the light to shine out of darkness .” 2 Cor . 4:6 . When „the 
earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the 
deep,” „the Spirit of God moved upon the face of the waters . And God 
said, Let there be light; and there was light .” Gen . 1: 2, 3 . So in the night 
of spiritual darkness, God’s word goes forth, „Let there be light .” To His 
people He says, „Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the 
Lord is risen upon thee .” Isa . 60:1 . 

„Behold,” says the Scripture, „the darkness shall cover the earth, and 
gross darkness the people; but the Lord shall arise upon thee, and His 
glory shall be seen upon thee .” Isa . 60:2 .

It is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the 
world . Men are losing their knowledge of His character . It has been misun-
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În pildă, fecioarele înțelepte au avut untdelemn în vasele de rezer-
vă . Lumina lor a ars cu o flacără clară toată noaptea așteptării . Ea și-a adus 
contribuția la iluminarea mai puternică pregătită în onoarea mirelui . Strălu-
cind în întuneric, ea a ajutat la iluminarea căii pentru a ilumina drumul spre 
casa mirelui, spre nuntă .

La fel, urmașii lui Hristos trebuie să răspândească lumină în întunericul 
lumii . Prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină atunci când 
devine o putere transformatoare în viața celui ce-L primește . Prin implanta-
rea în inimile lor a principiilor Cuvântului Său, Duhul Sfânt dezvoltă în oa-
meni atributele lui Dumnezeu . Lumina slavei Sale – caracterul Său – trebuie 
să strălucească în urmașii Săi . Astfel, ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu, să 
ușureze calea spre casa Mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu, spre ospățul de 
nuntă al Mielului .

Venirea mirelui a avut loc la miezul nopții – ceasul cel mai întunecat . 
La fel, venirea lui Hristos va avea loc în perioada cea mai întunecată a istoriei 
acestui pământ . Zilele lui Noe și Lot au ilustrat starea lumii chiar înainte de ve-
nirea Fiului omului . Scripturile indicând spre acest moment, declară că Satan 
va lucra cu toată puterea și cu „toate amăgirile nelegiuirii .” (2 Tesaloniceni 2:9, 
10) . Lucrarea lui este foarte deslușit arătată de creșterea rapidă a întunericului, 
de mulțimea rătăcirilor, a ereziilor și a amăgirilor din zilele din urmă . Nu nu-
mai că Satan duce în robie lumea întreagă, dar amăgirile lui iau amploare și în 
bisericile ce mărturisesc a fi ale Domnului Isus Hristos . Marea apostazie se va 
transforma într-un întuneric tot atât de adânc ca miezul nopții, un întuneric 
de nepătruns, ca un sac de păr . Pentru poporul lui Dumnezeu va fi o noapte 
de încercări, o noapte de plâns, o noapte de persecuție pentru adevăr . Dar din 
acea noapte de întuneric, lumina lui Dumnezeu va străluci .

„El a făcut ca să lumineze lumina în întuneric .” (2 Corinteni 4:6) . Când 
„pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape era întuneric și Du-
hul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, Dumnezeu a zis: ‘Să fie lumină’ 
și a fost lumină .” (Geneza 1:2, 3) . La fel, în noaptea întunericului spiritual, 
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Să fie lumină .” Poporului Său, El îi spune: 
„Scoală-te, luminează, căci lumina ta a venit, și slava Domnului a răsărit peste 
tine .” (Isaia 60:1 engl .) . 

 „Iată,” spune Sfânta Scriptură, „întunericul acoperă pământul și negură 
mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine .” 
(Isaia 60:2) .

Întunericul înțelegerii greșite a lui Dumnezeu a cuprins lumea . Oamenii 
pierd cunoștința despre caracterul Său . Acesta a fost înțeles greșit și interpre-
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derstood and misinterpreted . At this time a message from God is to be pro-
claimed, a message illuminating in its influence and saving in its power . His 
character is to be made known . Into the darkness of the world is to be shed 
the light of His glory, the light of His goodness, mercy, and truth .

This is the work outlined by the prophet Isaiah in the words, „O Je-
rusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength; lift it 
up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God! Behold, 
the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; 
behold, His reward is with Him, and His work before Him .” Isa . 40:9,10

Those who wait for the Bridegroom’s coming are to say to the people, 
„Behold your God .” The last rays of merciful light, the last message of 
mercy to be given to the world, is a revelation of His character of love . The 
children of God are to manifest His glory . In their own life and character 
they are to reveal what the grace of God has done for them . 

The light of the Sun of Righteousness is to shine forth in good works-
-in words of truth and deeds of holiness .

Christ, the outshining of the Father’s glory, came to the world as its 
light . He came to represent God to men, and of Him it is written that 
He was anointed „with the Holy Ghost and with power,” and „went about 
doing good .” Acts 10:38 . In the synagogue at Nazareth He said, „The Spi-
rit of the Lord is upon Me, because He hath anointed Me to preach the 
gospel to the poor; He hath sent Me to heal the brokenhearted, to preach 
deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at 
liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord .” 
Luke 4:18, 19 . This was the work He commissioned His disciples to do . „Ye 
are the light of the world,” He said . „Let your light so shine before men, 
that they may see your good works, and glorify your Father which is in 
heaven .” Matt . 5:14, 16 . 

This is the work which the prophet Isaiah describes when he says, „Is 
it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that 
are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; 
and that thou hide not thyself from thine own flesh? Then shall thy light 
break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily; 
and thy righteousness shall go before thee; the glory of the Lord shall be 
thy rereward .” Isa . 58:7, 8 . 

Thus in the night of spiritual darkness God’s glory is to shine forth 
through His church in lifting up the bowed down and comforting those 
that mourn . 
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tat în mod eronat . În acest timp trebuie vestită o solie de la Dumnezeu, o solie 
care să aducă lumină prin influența ei și mântuire prin puterea ei . Caracterul 
Său trebuie să fie făcut cunoscut . În întunericul acestei lumi trebuie să strălu-
cească lumina slavei Sale, lumina bunătății, a milei și a adevărului Său .

Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie prin cuvintele: „Su-
ie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună, înalță-ți glasul 
cu putere, ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună, înalță-ți glasul, nu te 
teme, și spune cetăților lui Iuda: ‘Iată Dumnezeul vostru! Iată Domnul Dum-
nezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui . Iată că plata este cu El, și 
răsplătirile vin înaintea Lui’ . ” (Isaia 40:9, 10) .

Aceia care așteaptă venirea Mirelui trebuie să spună oamenilor: „Iată 
Dumnezeul vostru .” Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de milă 
care trebuie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului Său plin de 
dragoste . Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava Sa . În propria lor 
viață și în caracterul lor, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut harul lui Dum-
nezeu pentru ei .

Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească prin fapte bune - 
prin cuvinte ale adevărului și fapte de sfințenie .

Hristos, reprezentantul strălucirii slavei Tatălui, a venit în lume ca lumi-
nă a ei . El a venit pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu oamenilor și, despre El 
este scris că a fost uns „cu Duhul Sfânt și cu putere,” și „umbla din loc în loc și 
făcea bine .” (Faptele Apostolilor 10:38) . În sinagoga din Nazaret, El zis: „Du-
hul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evan-
ghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc 
robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor 
apăsați, și să vestesc anul de îndurare al Domnului .” (Luca 4:18, 19) . Aceasta 
este lucrarea cu care El i-a însărcinat pe ucenicii Săi să o ducă la îndeplinire . 
„Voi sunteți lumina lumii,” spunea El . „Tot așa să lumineze și lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl 
vostru care este în ceruri .” (Matei 5:14-16) .

Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie, atunci când spune: 
„Împarte-ți pâinea cu cel flămând, și adu în casa ta pe nenorociții fără adă-
post, dacă vezi pe un om gol, acopere-l, și nu întoarce spatele semenului tău, 
atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, nepri-
hănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți .” (Isaia 58:7, 8) . 

Astfel, în noaptea întunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie să 
strălucească prin biserica Sa prin ridicarea celor apăsați și mângâierea celor 
ce plâng .
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All around us are heard the wails of a world’s sorrow . On every hand 
are the needy and distressed . It is ours to aid in relieving and softening 
life’s hardships and misery . 

Practical work will have far more effect than mere sermonizing . We 
are to give food to the hungry, clothing to the naked, and shelter to the 
homeless . And we are called to do more than this . The wants of the soul, 
only the love of Christ can satisfy . If Christ is abiding in us, our hearts will 
be full of divine sympathy . The sealed fountains of earnest, Christlike love 
will be unsealed . 

God calls not only for our gifts for the needy, but for our cheerful 
countenance, our hopeful words, our kindly handclasp . When Christ he-
aled the sick, He laid His hands upon them . So should we come in close 
touch with those whom we seek to benefit . 

There are many from whom hope has departed . Bring back the suns-
hine to them . Many have lost their courage . Speak to them words of cheer . 
Pray for them . There are those who need the bread of life . Read to them 
from the word of God . Upon many is a soul sickness which no earthly 
balm can reach nor physician heal . Pray for these souls, bring them to 
Jesus . Tell them that there is a balm in Gilead and a Physician there . 

Light is a blessing, a universal blessing, pouring forth its treasures on 
a world unthankful, unholy, demoralized . So it is with the light of the Sun 
of Righteousness . The whole earth, wrapped as it is in the darkness of sin, 
and sorrow, and pain, is to be lighted with the knowledge of God’s love . 
From no sect, rank, or class of people is the light shining from heaven’s 
throne to be excluded . 

The message of hope and mercy is to be carried to the ends of the 
earth . Whosoever will, may reach forth and take hold of God’s strength 
and make peace with Him, and he shall make peace . No longer are the 
heathen to be wrapped in midnight darkness . The gloom is to disappear 
before the bright beams of the Sun of Righteousness . The power of hell has 
been overcome . 

But no man can impart that which he himself has not received . In 
the work of God, humanity can originate nothing . No man can by his own 
effort make himself a light bearer for God . It was the golden oil emptied by 
the heavenly messengers into the golden tubes, to be conducted from the 
golden bowl into the lamps of the sanctuary, that produced a continuous 
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Pretutindeni în jurul nostru se aud vaietele de durere ale lumii . Peste tot 
sunt oameni nevoiași și necăjiți . Lucrarea noastră este aceea de a ușura și alina 
greutățile și nefericirea vieții .

Lucrarea practică va avea un efect mult mai mare decât simpla predicare . 
Noi trebuie să dăm mâncare celor flămânzi, îmbrăcăminte celor goi și adăpost 
celor fără cămin . Suntem chemați să facem chiar mai mult decât acest lucru . 
Nevoile sufletului pot fi împlinite numai de dragostea lui Hristos . Dacă Hris-
tos locuiește în noi, inimile noastre vor fi pline de simpatie divină . Atunci, 
izvoarele pecetluite ale unei iubiri calde, asemenea celei a Domnului Hristos, 
vor fi desigilate . 

Dumnezeu ne cere nu numai să dăm daruri pentru cei nevoiași, ci și să 
le arătăm un chip vesel, să le spunem cuvinte pline de speranță și să le dăm 
o strângere de mână . Când Hristos vindeca pe cei bolnavi, El punea mâinile 
peste ei . La fel, ar trebui să venim și noi în mai strânsă legătură cu cei cărora 
dorim să le facem bine .

Există mulți oameni lipsiți de speranță . Aduceți înapoi strălucirea soa-
relui în viața lor . Mulți și-au pierdut curajul . Spuneți-le cuvinte de încurajare . 
Rugați-vă pentru ei . Unele persoane au nevoie de pâinea vieții . Citiți-le din 
Cuvântul lui Dumnezeu . Mulți au boli ale sufletului pe care niciun balsam 
pământesc nu le poate alina și niciun medic nu le poate vindeca . Rugați-vă 
pentru aceste suflete, aduceți-le la Isus . Spuneți-le că există un balsam în Ga-
laad și un medic acolo .

Lumina este o binecuvântare, o binecuvântare universală, care își revarsă 
comorile peste o lume nemulțumitoare, fără evlavie și nelegiuită . La fel stau 
lucrurile și cu lumina Soarelui Neprihănirii . Tot pământul, invăluit așa cum 
este în întunericul păcatului, tristeții și durerii, va fi luminat de cunoașterea 
iubirii lui Dumnezeu . Lumina strălucitoare de la tronul cerului nu este înde-
părtată arbitrar în funcție de grupare religioasă, rang sau clasă socială .

Mesajul de speranță și milă trebuie dus până la marginile pământului . 
Oricine vrea poate să întindă mâna și să apuce puterea lui Dumnezeu și să 
facă pace cu El și va avea pace . Păgânii nu mai trebuie să rămână învăluiți 
în întunericul de la miezul nopții . Întunecimea trebuie să dispară înaintea 
razelor strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii . Puterea iadului a fost înfrântă . 

Dar nimeni nu poate da ceea ce el însuși nu a primit . În lucrarea lui 
Dumnezeu, omul nu poate aduce nimic . Niciun om nu poate prin propriul 
efort, să devină purtător de lumină pentru Dumnezeu . Uleiul auriu, golit de 
solii cerești în țevile de aur pentru a fi dus de la vasul de aur spre candelele 
sanctuarului, este cel care producea o lumină continuă și strălucitoare . Dra-
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bright and shining light . It is the love of God continually transferred to 
man that enables him to impart light . Into the hearts of all who are united 
to God by faith the golden oil of love flows freely, to shine out again in 
good works, in real, heartfelt service for God . 

In the great and measureless gift of the Holy Spirit are contained all 
of heaven’s resources . It is not because of any restriction on the part of 
God that the riches of His grace do not flow earthward to men . If all were 
willing to receive, all would become filled with His Spirit . 

It is the privilege of every soul to be a living channel through which 
God can communicate to the world the treasures of His grace, the un-
searchable riches of Christ . There is nothing that Christ desires so much 
as agents who will represent to the world His Spirit and character . There 
is nothing that the world needs so much as the manifestation through 
humanity of the Saviour’s love . All heaven is waiting for channels through 
which can be poured the holy oil to be a joy and blessing to human hearts .

Christ has made every provision that His church shall be a trans-
formed body, illumined with the Light of the world, possessing the glory 
of Emmanuel . It is His purpose that every Christian shall be surrounded 
with a spiritual atmosphere of light and peace . He desires that we shall 
reveal His own joy in our lives . 

The indwelling of the Spirit will be shown by the outflowing of hea-
venly love . The divine fullness will flow through the consecrated human 
agent, to be given forth to others . 

The Sun of Righteousness has „healing in His wings .” Mal . 4:2 . So 
from every true disciple is to be diffused an influence for life, courage, 
helpfulness, and true healing . 

The religion of Christ means more than the forgiveness of sin; it 
means taking away our sins, and filling the vacuum with the graces of 
the Holy Spirit . It means divine illumination, rejoicing in God . It means 
a heart emptied of self, and blessed with the abiding presence of Christ . 
When Christ reigns in the soul, there is purity, freedom from sin . The glo-
ry, the fullness, the completeness of the gospel plan is fulfilled in the life . 
The acceptance of the Saviour brings a glow of perfect peace, perfect love, 
perfect assurance . The beauty and fragrance of the character of Christ re-
vealed in the life testifies that God has indeed sent His Son into the world 
to be its Saviour . 

Christ does not bid His followers strive to shine . He says, Let your 
light shine . If you have received the grace of God, the light is in you . Re-
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gostea lui Dumnezeu transmisă continuu omului este cea care îl face în sta-
re să dea lumină . În inimile tuturor celor care sunt uniți cu Dumnezeu prin 
credință, untdelemnul auriu al iubirii curge liber pentru a străluci din nou 
prin fapte bune, printr-o slujire adevărată, din inimă pentru Dumnezeu .

În darul mare și nemăsurat al Duhului Sfânt sunt cuprinse toate resur-
sele cerului . Nu din cauza vreunei restricții din partea lui Dumnezeu nu se 
revarsă pe pământ bogățiile harului Său pentru oameni . Dacă toți ar fi dispuși 
să le primească, toți ar fi umpluți cu Duhul Său .

Este privilegiul fiecărui suflet de a fi un canal viu prin care Dumne-
zeu poate transmite lumii bogățiile harului Său, bogățiile nepătrunse ale lui 
Hristos . Nimic nu-Și dorește Hristos atât de mult, cum Își dorește să aibă 
agenți care să reprezinte înaintea lumii Spiritul și caracterul Său . Nu este 
nimic de care lumea să aibă mai mare nevoie decât de desoperirea dragostei 
Mântuitorului prin oameni . Tot cerul așteaptă canale prin care să poată fi 
turnat untdelemnul sfânt pentru a fi o bucurie și o binecuvântare pentru 
inimile oamenilor .

Hristos a luat toate măsurile ca Biserica Sa să fie un singur trup, transfor-
mat, iluminat cu Lumina lumii, posedând slava lui Emanuel . Este planul Lui 
ca fiecare creștin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină și pace . 
El dorește ca noi să dăm pe față propria Sa bucurie în viețile noastre .

Locuirea Duhului în interior va fi dovedită prin revărsarea iubirii divine 
spre alții . Plinătatea divină va curge prin agentul uman consacrat, pentru a fi 
dată mai departe altora .

Soarele Neprihănirii are „tămăduirea sub aripile Lui .” (Maleahi 4:2) . Tot 
astfel din fiecare adevărat ucenic al Său, trebuie să se răspândească o influență 
spre viață, curaj, ajutorare și o adevărată vindecare .

Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor; aceasta 
înseamnă a lua păcatele noastre și a umple vidul cu darurile Duhului Sfânt . 
Aceasta înseamnă iluminare divină, bucurie în Dumnezeu . Înseamnă o inimă 
golită de sine și binecuvântată cu prezența continuă a lui Hristos . Când Dom-
nul Hristos domnește în suflet, acesta este curat și lipsit de păcat . Slava, pli-
nătatea, desăvârșirea planului Evangheliei sunt împlinite în viață . Acceptarea 
Mântuitorului aduce o strălucire de pace perfectă, de dragostea desăvârșită și 
siguranță deplină . Frumusețea și mireasma caracterului lui Hristos descope-
rite în viață mărturisesc că Dumnezeu a trimis într-adevăr pe Fiul Său în lume 
ca să fie Mântuitorul ei .

Hristos nu le poruncește urmașilor Săi să se străduiască să strălucească . 
El spune: „Lăsați ca lumina voastră să lumineze .” Dacă ați primit harul lui 
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move the obstructions, and the Lord’s glory will be revealed . The light will 
shine forth to penetrate and dispel the darkness . You cannot help shining 
within the range of your influence .

The revelation of His own glory in the form of humanity will bring hea-
ven so near to men that the beauty adorning the inner temple will be seen in 
every soul in whom the Saviour dwells . Men will be captivated by the glory of 
an abiding Christ . And in currents of praise and thanksgiving from the many 
souls thus won to God, glory will flow back to the great Giver . 

„Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen 
upon thee .” Isa . 60:1 . To those who go out to meet the Bridegroom is this 
message given . Christ is coming with power and great glory . He is coming 
with His own glory and with the glory of the Father . He is coming with all 
the holy angels with Him . While all the world is plunged in darkness, the-
re will be light in every dwelling of the saints . They will catch the first light 
of His second appearing . The unsullied light will shine from His splendor, 
and Christ the Redeemer will be admired by all who have served Him . 
While the wicked flee from His presence, Christ’s followers will rejoice . 
The patriarch Job, looking down to the time of Christ’s second advent, 
said, „Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not 
a stranger .” Job 19:27 . To His faithful followers Christ has been a daily 
companion and familiar friend . They have lived in close contact, in con-
stant communion with God . Upon them the glory of the Lord has risen . 
In them the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus 
Christ has been reflected . Now they rejoice in the undimmed rays of the 
brightness and glory of the King in His majesty . They are prepared for the 
communion of heaven; for they have heaven in their hearts . 

With uplifted heads, with the bright beams of the Sun of Righteo-
usness shining upon them, with rejoicing that their redemption draweth 
nigh, they go forth to meet the Bridegroom, saying, „Lo, this is our God; 
we have waited for Him, and He will save us .” Isa . 25:9 . 

„And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice 
of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia; 
for the Lord God omnipotent reigneth . Let us be glad and rejoice, and give 
honour to Him; for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath 
made herself ready .  .  .  . And he saith unto me, Write, Blessed are they whi-
ch are called unto the marriage supper of the Lamb .” „He is Lord of lords, 
and King of kings; and they that are with Him are called, and chosen, and 
faithful .” Rev . 19:6-9; 17:14 . 
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Dumnezeu, atunci lumina este în voi . Dați la o parte toate piedicile și slava 
lui Dumnezeu se va da pe față . Atunci, lumina va străluci pentru a pătrunde 
întunericul și a-l împrăștia . Atunci nu veți putea face altceva decât să luminați 
în cercul influenței voastre .

Descoperirea slavei Sale în trup omenesc va aduce cerul așa de aproape 
de oameni, încât frumusețea, care împodobește templul lăuntric, va fi văzută 
în orice suflet în care locuiește Mântuitorul . Oamenii vor fi captivați de sla-
va lui Hristos, care locuiește în lăuntrul nostru . Și, prin torentele de laudă și 
mulțumire, care izbucnesc de la cei câștigați în felul acesta pentru Dumnezeu, 
gloria se va revărsa înapoi spre marele Dătător .

„Scoală-te, luminează! Căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit 
peste tine .” (Isaia 60:1 engl .) . Această solie este adresată acelora care ies în 
întâmpinarea Mirelui . Domnul Hristos vine cu putere și slavă mare . El vine în 
slava Sa și în strălucirea Tatălui Său . El vine însoțit de toți sfinții Săi îngeri . În 
timp ce lumea întreagă este cufundată în întuneric, în locuințele sfinților va 
fi lumină . Ei vor discerne primele raze de lumină ale revenirii Sale . O lumină 
curată va străluci din splendoarea Lui și Hristos, Mântuitorul, va fi admirat de 
toți cei care L-au slujit . În timp ce aceia, care au fost răi, fug din prezența Lui, 
urmașii lui Hristos se vor bucura . Patriarhul Iov, privind în viitor la timpul 
celei de a doua veniri a lui Hristos, a spus: „Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor, 
ochii mei Îl vor vedea și nu ai altuia .” (Iov 19:27) . Urmașilor Săi credincioși, 
Domnul Hristos le-a fost un tovarăș zilnic și un prieten apropiat . Ei au trăit 
într-o strânsă legătură, într-o continuă comuniune cu Dumnezeu . Peste ei 
a răsărit slava Domnului . În ei s-a reflectat lumina cunoștinței și a slavei lui 
Dumnezeu de pe fața lui Isus Hristos . Acum, ei se bucură de razele neumbrite 
ale strălucirii și slavei Regelui măririi în toată maiestatea Sa . Ei sunt pregătiți 
pentru comuniunea cu cerul, pentru că au cerul în inimile lor .

Cu capetele ridicate, cu razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii 
strălucind asupra lor, plini de bucurie că mântuirea lor se apropie, ei merg 
în întâmpinarea Mirelui zicând: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, L-am 
așteptat și El ne va mântui .” (Isaia 25:9 engl .) .

„Și am auzit, un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bu-
buitul unor tunete puternice, care zicea: ‘Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru 
Cel Atotputernic a început să împărățească . Să ne bucurăm, să ne veselim, și 
să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mirelui, soția Lui s-a pregătit’ . . . Apoi mi-a 
zis: ‘Scrie: Ferice de cei chemați la ospățul nunții Mielului’ . ” „El este Dom-
nul domnilor și Împăratul împăraților . Și cei chemați, aleși și credincioși, care 
sunt cu El, de asemenea vor birui .” (Apocalipsa 19:6-9; 17:14) . 
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