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«Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine,
căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!» 
(Psalm 9:10)

După ce arăta că le doreşte binele, 
manifesta compasiune şi îngrijea de 
nevoile lor, Isus „le câştiga încrederea”.

Se încredeau în El deoarece vedeau un 
angajament ferm și solid din partea Sa. 

Cuvântul «încredere» este strâns legat de 
a crede, de a avea credință.

A câștiga încrederea oamenilor implică a fi 
noi înșine demni de încredere, adică, a fi 
persoane credibile, care oferă siguranță și 
fidelitate.



În Biblie, încrederea este legată de Dumnezeu însuși. 
El este singurul în care se poate avea încredere 
deplină. 

Cu toate acestea, când se vorbește de încrederea în 
oameni, aproape totdeauna se folosesc termeni 
negativi (de ex. Mica 7:5).

Văzând exemplul lui Israel și al bisericii creștine, 
putem înțelege că nu prea suntem demni de 
încredere. Omul este prea imperfect, prea păcătos   
(1 Cor. 5:1).

“Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în 
cari nu este ajutor.” (Psalm 146:3)

Cum să fim demni de 
încredere? 
Când, pentru lucrarea noastră 
în folosul comunității, oamenii 
încep să se bazeze pe noi, 
trebuie să le îndreptăm atenția 
asupra lui Isus, singurul demn 
de încredere.



“Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit 
preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.” (Proverbe 22:1)

În Biblie găsim exemple de persoane care au relaționat cu lideri păgâni:

Dumnezeu “l-a izbăvit din 
toate necazurile lui; i-a 

dat înțelepciune şi trecere 
înaintea lui Faraon, 

împăratul Egiptului, care 
l-a pus dregător peste 

Egipt şi peste toată casa 
lui.” (Fapte 7:10).

Iosif

“Daniel însă întrecea pe 
toate aceste căpetenii şi 
pe dregători, pentru că 
în el era un duh înalt; şi 
împăratul se gândea să-

l pună peste toată 
împărăția.” (Daniel 6:3).

Daniel

“Era un cărturar iscusit 
în Legea lui Moise, dată 
de Domnul, Dumnezeul 

lui Israel. Şi, fiindcă 
mâna Domnului, 

Dumnezeului său, era 
peste el, împăratul i-a 

dat tot ce ceruse.”
(Ezra 7:6).

Ezra

Câștigând favoarea liderilor au obținut un “capital social”, 
mulțumită căruia au fost de un mare ajutor comunității. 



“Apoi am zis împăratului: „Dacă găseşte împăratul cu cale, să mi se dea 
scrisori pentru dregătorii de dincolo de Râu, ca să mă lase să trec şi să intru 
în Iuda,şi o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea 
lemne să fac grinzi pentru porţile cetăţuiei de lângă casă, pentru zidul cetăţii, 
şi pentru casa în care voi locui.“ Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna 
cea bună a Dumnezeului meu era peste mine.” (Neemia 2:7-8)

Foarte greu poate o biserică să realizeze 
o lucrare de anvergură în favoarea 
comunității cu limitatele resurse 
economice pe care le posedă. 

Acolo intervine “capitalul social” 
obținut din relațiile cu conducătorii 
seculari.
Întrebându-i despre nevoile comunității, căutând sfatul 
lor și acționând în consecință, ei însuși se vor îngriji de 
mijloacele necesare pentru înaintarea lucrării sociale în 
favoarea comunității. 

Totuși, totdeauna există limite pe care trebuie să le 
stabilim în aceste relații. Biserica nu trebuie niciodată să 
ajungă să își compromită principiile.



“Dumnezeu încă lucrează în inimile regilor și guvernatorilor
pentru a favoriza poporul Său. Cei care lucrează pentru El trebuie
să se încreadă în ajutorul pe care El face ca oamenii să îl dea
pentru avansarea lucrării cauzei lui Dumnezeu... Acești oameni
pot să nu simpatizeze lucrarea lui Dumnezeu, să nu aibă credință
în Hristos, să nu fie familiarizați cu Cuvântul; dar nu pentru aceste
motive trebuie refuzate donațiile lor...

Cât timp suntem în această lume, cât timp Duhul lui Dumnezeu
lucrează cu fiii oamenilor, vom continua să primim și să facem
favoruri. Trebuie să dăm lumii lumina adevărului așa cum este
descoperită în Scripturi, și trebuie să primim de la lume ceea ce
Dumnezeu face să dea în favoarea lucrării Sale... Oh, dacă
creștinii ar putea înțelege pe deplin care sunt privilegiile și
obligațiile, cât timp nu se depărtează de principii, dacă ar profita
de fiecare oportunitate trimisă de cer pentru avansarea împărăției
lui Dumnezeu în această lume!”

E.G.W. (Conflict și Valoare, n.t. 14 septembrie)



“Să le păziţi şi să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea şi 
priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de 
toate aceste legi şi vor zice: „Acest neam mare este un popor cu totul 
înţelept şi priceput!“ ” (Deuteronomul 4:6)

Biserica Adventistă are un adevăr biblic care trebuie 
împărtășit lumii. Dar, din nefericire, oamenii nu sunt 
interesați să asculte acest mesaj. 

În aceste ultime zile, Dumnezeu a pus la dispoziție un 
mijloc eficient pentru ca biserica să poată câștiga 
încrederea oamenilor și a naște în ei dorința de a cunoaște 
mai mult despre adevărul pe care îl proclamăm. Acest 
mijloc este mesajul sănătății, mâna dreaptă a mesajului de

mântuire.

Ce s-ar întâmpla dacă bisericile 
noastre locale ar dispărea? 
Comunitatea le-ar simți lipsa? 
Suntem utili, ca și biserică, 
oamenilor care ne înconjoară?



“Lucrarea misionară medicală este brațul
drept al Evangheliei, care deschide uşile
pentru propovăduirea soliei...
Uşile care au fost închise pentru acela

care se limitează doar la predicarea
Evangheliei se vor deschide pentru
lucrarea misionară medicală. Dumnezeu
ajunge la inima oamenilor prin alinarea
suferințelor fizice.”

E.G.W. (Evanghelizare, pag. 513)
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