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„Când a văzut gloatele, I s-a făcut 
milă de ele, pentru că erau necăjite 
şi risipite ca nişte oi care n-au 
păstor.” (Matei 9:36)



Lumina lumii.

O tratare cu bunăvoinţă.

Satisfacerea nevoilor.

Ce e mai important.

Ce contează pentru Isus.

Isus nu s-a limitat la predicarea 
Împărăţiei Cerurilor. S-a aşezat cu 
oamenii, i-a ascultat şi i-a tratat 
cu drag.

El a căutat să satisfacă atât 
nevoile temporale, cât şi pe cele 
veşnice.

În modul în care El slujea altora, 
găsim exemplul pe care ar trebui 
să-l urmăm.



„Isus le-a vorbit din nou, zicând: – Eu sunt Lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe 
Mine nu va umbla niciodată în întunecime, ci va avea Lumina vieţii.” (Ioan 8:12)

Isus a venit în această lume pentru a lumina întunericul păcatului, 
oferind lumina mântuirii (Ioan 1: 4-5; 3: 19-21).

1. Fii sare. Sarea trebuie amestecată cu 
mâncarea pentru a fi eficientă şi pentru 
a-i spori aroma. Trebuie să fim în lume 
pentru a o impregna cu Evanghelia 
(Ioan 17: 15-18).

2. Fii gentil. Lumina trebuie să pătrundă 
în întunericul cartierelor, satelor şi 
oraşelor pentru a le lumina cu slava lui 
Dumnezeu (Filipeni 2:15).

Pentru a obţine acest lucru, El s-a amestecat printre oameni şi „făcea bine şi 
vindeca pe toţi” (Fapte 10:38).

El însuşi ne invită să imităm exemplul său 
în două privinţe (Matei 5: 13-14):



„Nu este voia lui Dumnezeu ca noi

să ne izolăm de lume. Însă, în timp ce

suntem în lume, trebuie să ne sfinţim

pentru Dumnezeu. Noi nu trebuie să

ne luăm după lume, ci să avem în

lume o influenţă corectivă, ca sarea

care îşi păstrează gustul. Trebuie să

fim curaţi şi sfinţi în mijlocul unui

neam nesfânt, necurat şi idolatru,

arătând că harul lui Hristos are

puterea de a-l reface pe om după

asemănarea divină. Noi trebuie să

exercităm o influenţă mântuitoare

asupra lumii.”
E.G.W. (Sfaturi pentru sănătate, pag. 592)



„Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca 
să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” (Coloseni 4:6)

Isus a căutat binele în oameni şi l-a făcut cunoscut 
(Matei 8:10; Marcu 12:34).

În acest fel, inimile lor erau deschise să asculte şi să 
accepte cuvintele Lui.

Isus era atât de compătimitor încât a fost atent să nu 
rănească inutil pe cineva care tocmai venise la 
credinţă sau să stingă chiar şi cele mai mici scântei de 
credinţă din inimile lor (Isaia 42: 3).

Trebuie să căutăm binele 
în oamenii din jurul 
nostru şi să le spunem că 
îi apreciem. În acest fel, 
vom fi o influenţă pozitivă 
în viaţa lor.



„Şi iată că nişte oameni au adus la El un 
paralitic întins pe un pat. Văzând Isus credinţa 
lor, i-a zis paraliticului:„Îndrăzneşte, copile! 

Păcatele îţi sunt iertate!“” (Matei 9:2)

Isus a recunoscut nevoile oamenilor şi le-a satisfăcut 
fizic, mental, emoţional şi spiritual.

El le-a rezolvat problemele şi i-a invitat să caute viaţa 
veşnică: „păcatele îţi sunt iertate”; „Credinţa ta te-a 
mântuit”; „Du-te şi nu mai păcătui” (Matei 9: 2; Luca 
8:48; Ioan 8:11).

Trebuie să ne îngrijim de nevoile altora şi să încercăm, în 
măsura capacităţilor noastre, să le satisfacem.

În acest fel, deschidem o uşă care ne 
va permite să le arătăm calea de a 
satisface cea mai mare nevoie pe care 
o au (chiar dacă nu o cunosc): 
eliberarea de păcat şi obţinerea vieţii 
veşnice, adică Isus.



CE E MAI IMPORTANT
„Isus călătorea prin toate cetăţile şi satele, dând învăţătură în 
sinagogi, predicând Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice 
boală şi orice neputinţă.” (Matei 9:35)

Lucrarea lui Isus cuprindea trei tipuri de slujire:

Învăţare. Instruirea 
grupurilor mici cu 

privire la adevărurile 
Împărăţiei.

Predicarea. Vorbea 
mulţimilor despre 

dragostea lui 
Dumnezeu şi planul de 

mântuire.

Vindecarea. Eliberarea 
persoanelor de 

problemele temporale 
de sănătate.

Care dintre aceste faţete a fost cea mai importantă pentru Isus? (Marcu 1:38).

El a venit în această lume „să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). 
Pentru a face acest lucru, El a trebuit să predice mântuirea şi să îi instruiască pe 
alţii să facă acest lucru. Mai mult, fiecare act de vindecare a fost o ocazie de a 
dezvălui caracterul lui Dumnezeu şi de a oferi o oportunitate pentru viaţa veşnică.



„Pe tine însă te voi vindeca şi-ţi voi lega 
rănile, zice Domnul” (Ieremia 30:17 p.p.)

În mod repetat, prin profeţi, Dumnezeu a vorbit despre o boală incurabilă a  
omului: păcatul (Isaia 1: 5; Ieremia 30:12).

Ceea ce contează pentru Isus este ca toată lumea să fie vindecată de această boală 
cumplită şi ca cei vindecaţi să se implice în sarcina de a oferi vindecare celorlalţi.

Vorbind despre sfârşitul lumii, Isus a prezentat trei pilde 
(Matei 25). În ele ne îndeamnă să ne umplem cu Duhul 
Sfânt şi să folosim cu credinţă darurile pe care ni le-a oferit.

În cea din urmă, arată caracterul adevăratului creştin. Cei 
care trăiesc egoist pentru ei înşişi vor fi respinşi. Dar cei care 
trăiesc pentru a-i sluji pe ceilalţi vor fi primiţi de El.



„Trebuie să le dezvăluim cu 

tandreţe altora harul lui Hristos 

care ne-a fost manifestat. Sufletul 

va fi plin de mare tandreţe şi 

compasiune pentru fiinţele umane 

care sunt încă sub controlul 

Satanei. Hristos se va înmulţi în 

fiecare bărbat şi femeie care crede 

în El, pentru că vor trebui să 

trăiască din nou viaţa lui Hristos 

binecuvântând, luminând şi 

aducând speranţă, pace şi bucurie 

în alte inimi.”
E.G.W. (Dumnezeu ne îngrijeşte, 20 mai)


