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„Ci sfinţiţi în inimile 
voastre pe Hristos 

ca Domn.” Fiţi 
totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă 
cere socoteală de 
nădejdea care este 

în voi, dar cu 
blândeţe şi teamă.”

(1 Petru 3:15)



Isus a arătat respect faţă de toţi cei cu 
care a intrat în contact şi i-a tratat cu 
demnitatea pe care o meritau. El i-a 
influenţat cu scopul de a ajunge la 
Împărăţia lui Dumnezeu.

Urmând exemplul lui Isus şi învăţăturile 
apostolilor, vom găsi orientări care ne 
vor ajuta să facem acest lucru.

Cum să dezvolţi o atitudine de învingător 
în activitatea de predicare a Cuvântului?



„Însă trebuia să treacă prin Samaria.” (Ioan 4:4 NTR)

Au existat alte rute pentru ca un 
grup de evrei să urce din 
Ierusalim în Galileea fără a fi 
nevoie să traverseze Samaria. 
Atunci de ce era nevoie ca Iisus 
să treacă prin regiunea Samariei?

Samaritenii au îmbrăţişat un amestec de adevăr şi eroare. 
Din acest motiv, nu li s-a permis să colaboreze cu poporul 
Israel pentru a construi Templul (Ezra 4: 1-4).
Pentru ucenici, era inutil să predici pe un teren atât de ostil. 
Cu toate acestea, Duhul Sfânt pregătise printre samariteni 
din Sihar inimi receptive la mesaj.

Din acest motiv, Isus a trebuit să 
semene adevărul în acel loc. 
Semănatul care a dat primele roade 
şi, în timp, o recoltă abundentă 
(Ioan 4: 39-41; Fapte 8: 5-25).



„Ea a făcut ce a putut: Mi-a uns trupul 
mai dinainte, în vederea pregătirii Mele 
pentru înmormântare” (Marcu 14:8 NTR)

În mod contrar, câtev cuvinte de apreciere vor 
linişti persoana şi îi vor ajuta credinţa să se 
dezvolte şi să crească.

Matei 15: 21-28 ne relatează povestea unei femei canaanite care a venit la Isus cu 
o solicitare insistentă, refuzând să accepte un „nu” drept răspuns. Isus a felicitat-
o în faţa ucenicilor Săi spunând: „Marea este credinţa ta”.

Cu o altă ocazie, când 
Maria a fost aspru criticată, 
Isus a apărat-o felicitând-o 
pentru gestul ei: „Mi-a uns 
trupul mai dinainte, în 
vederea pregătirii Mele 
pentru înmormântare” 
(Marcu 14: 8).

O atitudine severă şi critică îi va înstrăina pe oameni şi îi va 
împiedica să audă mărturia noastră.



„Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, 
cum se şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea 
fiecăruia dintre voi toţi faţă de ceilalţi sporeşte tot mai mult.” (2 Tesaloniceni 1:3)

EVIDENŢIEREA POZITIVULUI

Scopul lui Pavel în scrierea scrisorilor sale a fost încurajarea şi întărirea bisericilor.

Deşi uneori a trebuit să mustre dur eroarea, nu a făcut acest lucru fără să evidenţieze 
mai întâi lucrurile pozitive pe care le-a văzut în biserică şi în fraţii care au alcătuit-o.

Cât de important este să avem obiceiul de a căuta binele în oameni.

În acest fel, vom aprofunda legăturile prieteniei şi le vom atrage către Hristos.



Cine ne cunoaşte mai bine decât Hristos?

El cunoaşte nu numai binele, ci şi răul dintre 
noi. Și în ciuda acestui fapt, ne acceptă, ne 
iartă şi ne iubeşte.

Nu există niciun merit în noi, dar, din 
bunătatea Lui, El ne acceptă.

Nu ar trebui să avem aceeaşi atitudine faţă de 
ceilalţi?

Trebuie să acceptăm oamenii, nu pentru cât 
de buni sau răi sunt, ci pentru că Hristos ne-a 
acceptat (care, poate, suntem mai răi decât 
ei).

O atitudine de acceptare şi iubire faţă de 
ceilalţi le poate deschide inima şi le poate 
schimba viaţa în bine.



Adevărul, prezentat fără iubire, duce la un  
legalism acuzator sau la o toleranţă rece.

Adevărul, învăţat cu dragoste, supune inima 
şi duce la o relaţie salvatoare cu Isus.

Trebuie să fim pregătiţi să susţinem ceea ce 
credem noi. Dar trebuie să o facem mereu cu 
smerenie, respect şi dragoste.

Să le arătăm altora aceeaşi iubire pe care ne-
a arătat-o Hristos.

Să rugăm Duhul Sfânt să ne conducă către 
oameni cu inimi receptive, să scoatem în 
evidenţă binele pe care îl vedem în ele, să le 
acceptăm fără critici şi să-i învăţăm cu 
dragoste.



„Tatăl nostru cel ceresc a avut milă de noi chiar atunci când 
eram lipsiţi şi aveam un caracter neplăcut, fiind „vrednici să 
fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. … Iubirea Sa, o dată 
primită în inimă, ne va face amabili şi iubitori nu numai faţă 
de aceia care ne plac, ci şi faţă de oamenii cei mai greşiţi, 
cei mai decăzuţi şi cei mai păcătoşi. …
Chiar păcătoşii ale căror inimi nu sunt cu totul închise faţă 
de Duhul lui Dumnezeu vor răspunde la bunătate; aşa cum 
sunt gata să arate ură pentru ură, vor fi gata să dea pe faţă 
şi iubire pentru iubire. Dar numai Duhul lui Dumnezeu 
răspunde cu iubire la ură. Să fii amabil faţă de cel 
nemulţumitor şi faţă de cel rău, să faci binele fără să 
nădăjduieşti că vei fi răsplătit este deviza casei regale 
cereşti, semnul sigur prin care copiii Celui Prea Înalt îşi 
descoperă poziţia lor înaltă.”

E.G.W. (Cugetări de pe muntele fericirii, pag. 75)
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