OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ
Salutări fraților, este o mare binecuvântare să fiu cu voi toți la începutul unui an nou.
Mulțumim fraților din Chicago pentru această oportunitate de a vă împărtăși câteva gânduri.
Vă aducem dragostea ... fraților voștri … din Oakland County Michigan cu care ne întâlnim...și
dragoste specială ... de la draga mea soție, Sr. Connie
A trecut un an plin de evenimente/ destul de deosebit, nu-i așa? ... Îi mulțumim Domnului pentru
grija sa... lecțiile învățate ... și că suntem cu un an mai aproape... de imparatie.
Și că ne ținem încă în picioare ... încă mergem pe calea îngustă ... încă suntem elevi în școala lui
Hristos.
Fraților, Școala și învățarea … au fost în mintea mea... pentru că pe lângă faptul că am fost un student
de-a lungul vieții...în școala lui Hristos, m-am întors la școală... frecventez cinci zile pe săptămână, în
clasa a V-a. Ce vrei să spui prin asta, frate Dan? ... Ei bine, mă bucur că ați întrebat.
De luni pina vineri @ 7:30 dimineata ……… Mă duc la casa fiicei mele … pe strada vecina, când
ajung... Fiica și ginerele meu ... pleaca la serviciu.
Mănânc micul dejun cu cei 4 nepoți ai mei …… și la 8:30 dimineata ... începe școala virtuală.
Jack este in clasa a V-a… Alex este in clasa a II-a... Max & Cam [gemenii de 3 ani] nu sunt încă la
școală... Așa că stau/se joaca până la prânz … apoi eu îi aduc la sotia mea, Connie
Alex invată în clasa a II-a…în dormitorul său de pe I-Pad …Alex nu are nevoie de multă atenție …se
descurcă destul de bine de unul singur
Jack este o altă poveste…el a început anul școlar la subsol…dar era peste tot la subsol ... la fel și cărțile
și materialele sale școlare.
După două zile …Jack stătea vizavi de mine la masa de la bucătărie…și asa se desfășoară instrucțiunile
din clasa a V-a …în ultimele șase luni
Jack este inteligent ... dar nu poate sta intr-un loc ... și are dificultati de concentrare. Acolo intervin eu ca un polițist de trafic ...il redirectionez constant ... Jack, opreste-te sa te joci cu foarfeca ... Jack, uităte la computer ... Jack ascultă profesorul.
Eu spun aceste instrucțiuni simple ... OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ ........ sute de ori în
fiecare zi Și acest lucru mi-a amintit de prima mea invatatoare - doamna Stillman
Și lecția importantă pe care a predat-o a fost ... OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ
Doamna Stillman ne-a învățat să ne OPRIM, sa ne UITĂM ȘI sa ASCULTĂM …… când traversăm
strada …… și vomi fi în siguranță.
OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ ...în clasă ...și vei învăța alfabetul
De fapt ... OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ ... oriunde te afli ...și vei învăța toate lecțiile
importante ale vieții.
Mi-a fost greu cu …OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ… De fapt, doamna Stillman a crezut că
ar trebui să încerc din nou ...pina reusesc!
Dar draga mea mamă m-a salvat …și m-am mutat în clasa doamnei Worry pe hol …în clasa I …unde
am petrecut mult timp Privind pe fereastră …pe terenul de baseball... visând să lovesc acel tur complet …cu două ieșiri …în
partea de jos a celui de-al 9-lea

Așa că pot sa-l inteleg pe nepotul meu … simpatizez cu el ... în timp ce el se străduiește să se
concentreze ...în clasă virtuală
Deci, ce vrei sa ne transmiti, fr. Dan? [ziceti voi] …ce lecție spirituală …învățăm aici? ...Ei bine dragi
frați …în școala lui Hristos De asemenea, suntem învățați ...că trebuie să ...NE OPRIM, UITĂM ȘI ASCULTĂM ... dacă dorim să
învățăm lecțiile pregatite pentru noi.
Acest gând mi-a venit în minte din intimplare ...când căutam altceva ......... l-am gasit în (2Tim 2: 7)
...să citim aceste instrucțiuni Luați în considerare ceea ce spun; și Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.
Ce promisiune minunată! ... Dar care este legătura? ..Ei bine, când ne OPRIM și ne uităm mai atent
...la acest cuvânt: a lua în considerare ...ASCULTAȚI ce găsim.
Acest cuvânt: CONSIDERAȚI …este din Strong’s # 3539… și înseamnă să - folositi mintea, adică să
observați, să țineți cont, să gândiți ... sau am putea spune... OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ.
Când verificam … cuvântul: a considera… găsim că este folosit de 67 de ori în Biblie …57 de ori în
Vechiul Testament … 10 ori în Noul Testament.
Astăzi vom lua în considerare … cateva scripturi din vechiul testament ...și cateva scripturi din Noul
Testament ... care folosesc acest cuvânt: Luați în considerare.
Să începem cu Isa 1: 3 … .Aici profetul spune … Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea
stăpânului său; dar Israel nu ma cunoaste, poporul meu nu mă ia în considerare.(nu ia aminte la
mine)
OAMENII MEI NU IAU ÎN CONSIDERARE … [în studiul nostru de miercuri, studiul profeților]… în
acest studiu … vedem acest eșec de a lua în considerare …din nou și din nou
Motivul nu este faptul ca Israelul natural … nu-l cunoștea pe Dumnezeu ... care le-a oferit sacrificiile și
legea ceremonială …lucruri carora ei le acordau atentie:
Ci a fost faptul ca Israel nu era la fel de înțelept ca Boii și măgarii [fiare neinteligente] ... deoarece
Israel a uitat repede ...... de unde și-a luat hrana in trecut [binecuvântările]
Israelul nu a luat în seamă lumina ... care le-a fost dată ... mai presus decat tuturor celorlalte națiuni și
nici nu a ținut seama de avertizarile... care le-au fost date in mod repetat ...de către profeți.
Același lucru este adevarat și astăzi în creștinătate ... nu că prietenii noștri creștini nu au cunoștința,
respect ... sau venerație față de Dumnezeu
Gândul este … că, pe cînd ei știu ceva despre . .. Creatorul și Mântuitorul -Ei nu-l cunosc … în sensul
de a fi familiarizați cu caracterul Său ...în realitate …se închină unui Dumnezeu străin.
Această adevărată cunoaștere … poate fi obținută doar …luând în considerare [a baga de seama,
reflectând] … Studiind revelația -Care Dumnezeu ne-a dat-o ... cu privire la sine în Biblie ... știm că
Dumnezeu nu se descrie pe sine însuși în cuvinte -În schimb, el ne dezvăluie planurile sale ...și prin
înțelegerea planurilor sale... avem o înțelegere a caracterului său.
Așa cum un om este cunoscut prin lucrările sale ... Dumnezeu este de asemenea cunoscut prin
lucrările sale Deci, dacă vrem sa-L cunoastem pe Dumnezeu [adică să apreciem caracterul său] Trebuie să ajungem la această cunoaștere … familiarizându-ne cu …planul divin pe care Dumnezeu îl

realizează.
Religiile păgâne …și creștinismul nominal ...necesită puțina meditare, puțin studiu,
Dar religia Bibliei [adevărata religie] …este o religie a credinței …bazată pe … dovezi rezonabile
[incredere neclintita] O cunoștință despre Dumnezeu ... al cărui plan și caracter îl dezvăluie ... așa cum afirmă apostolul în
(Evrei 11: 1)
“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile* nădăjduite, o puternică încredinţare despre
lucrurile care nu se văd.”
Vedem atunci că …Scripturile îi invită pe credincioși … să ia în considerare, să caute, să demonstreze
…spunând: Veniți, să judecăm/sa rezonam împreună (Is 1:18)
Satana, înțelege bine faptul ca ... dacă omul l-ar cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat ...l-ar iubi.
Deci, el se folosește ...de arta sa de a înșela ...pentru a-i împiedica pe oameni să aprecieze planul divin
...și astfel de a aprecia ...caracterul divin.
Apostolul ne spune …în (2 Cor 4: 4, 6) …cât de izbutit a fost Satana … în menținerea omului în
întuneric …cu privire la o cunoaștere reală a lui Dumnezeu …Acolo el spune in versetul 4 “a căror
minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina
Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Versetul 6 “Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile,
pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.”
Când luăm în considerare cuvintele apostolului aici ...Este clar că oamenii ar fi atrași de Dumnezeu ...
dacă ar vedea gloria Lui [adevăratul său caracter]
Strălucind de pe fața lui Iisus Hristos …prin lumina Evangheliei glorioase pe care a predicat … și viața
perfectă pe care a trăit-o
Satana nu poate împiedica toată cunoștința ... și aprecierea de Dumnezeu ... deoarece calitatea de a
venera ...este profund intiparita în natura omului ... .. ... care a fost creat după chipul lui Dumnezeu
Și, deși omul a căzut …el caută instinctiv ... un Dumnezeu să i se închine.
Deci lucrarea lui Satana a fost ... de a orbi și înșela lumea ... care tanjeste după Dumnezeu ... dacă ar
putea numai să-l găsească. (Fapte 17:27)
Succesul adversarului …în orbirea omenirii …poate fi sustinut de capacitatea lui de a-i convinge pe
oameni …nu să se mediteze asupra … subiectelor religioase
Pentru orice alt subiect … Ratiunea [considerarea] este recomandata … dar nu pe subiecte religioase
…pare uimitor, dar este adevărat.
Permiteți-mi să vă dau un exemplu ... fratele meu Dave ... este o persoana inteligenta care a
supravegheat întreaga stație de tratare a apelor reziduale ... pentru orașul Warren, Michigan
El isi foloseste mult ratiunea asupra tuturor lucrurilor... atât de mult încât Jeff [maniacul de informații],
inainte sa construiască o magazie … a studiat magazii …mai mult de 6 luni.
Cu toate acestea, el nu și-a folosit rațiunea... in cazul religiei ...
În numeroasele noastre discuții ... de-a lungul anilor [trinitate, două mântuiri etc.] Dave nu a putut
vedea niciodată -armonia și logica … scripturilor pe aceste subiecte

Fratele meu. Jerry a găsit ... primul volum pe care i l-am dat ... în biroul său din subsol, Jerry a răsfoit și
a văzut că -Dave l-a citit ...pentru că scrisese comentarii ...pe margini [„of Doamne! De unde a luat
asta, etc … ”]
Satana si-a facut lucrarea de înșelăciune …asupra fratelui meu mai mare …convingând un om rațional
… să nu-si foloseasca ratiunea in cazul religiei
În schimb, la fel ca majoritatea prietenilor noștri creștini … el a închis ochii … și-a deschis gura … și a
înghițit orice doctrină a bisericii …a fost introdusă.
În acest fel de religie … credulitatea este confundată cu credința … și a fi de partea majorității … este
considerat a fi … cursul sigur, înțelept și acceptabil.
Deci, marele succes al lui Satana … nu se găsește numai în lumea păgânilor …ci și în lumea creștină
… atât în rândul catolicilor, cât și al protestanților.
Cand eram catolic, nu am avut niciodată o Biblie ... și nu am fost încurajat să cumpăr una ... De fapt, ni
s-a spus că este periculos să citim Biblia ... fără îndrumarea ... ... unui preot.
Singurul remediu pentru înșelăciunea rea a lui Satana ... este să luam aminte... să consideram care este
caracterul real al lui Dumnezeu ... prin cunoașterea planului său.
Acestea fiind spuse ... să notăm cum Scripturile ... îndeamnă poporul lui Dumnezeu să ia în
considerare [adică, să folosim mintea… observăm, ascultăm, gândim … să ne OPRIM, UITĂM ȘI
ASCULTĂM]
Începând cu … lucrurile naturale ale creației ... intrand în contact cu ele …trebuie să învățăm lecții
minunate …despre Creatorul nostru.
Pentru prima astfel de lecție ...să ne întoarcem la (Mat 6: 28,29) ... unde găsim cuvântul a
considera/uitaţi-vă cu băgare de seamă... folosite pentru prima dată ... în Noul Testament.
Acestea sunt cuvintele … Marelui învățător … în marea sa predică de pe munte …acolo el spune28 Și de ce va ingrijorati de îmbrăcăminte? Luați în considerare crinii câmpului, cum cresc; ei nu torc,
nici nu tes 29 Și totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui, nu a fost îmbrăcat ca unul dintre
aceștia.
Isus ne spune să ...luăm în considerare crinii câmpului... să [ne OPRIM, UITĂM ȘI ASCULTĂM] să
studiem aceste lucruri simple din natură -A învăța [percepe] ... lecțiile de învățat …în legătură cu toate
afacerile vieții.
Dacă abordam studiul ...din punctul de vedere potrivit ... punctul de vedere al credinței în Creator ... ...
vom fi foarte binecuvântați
Vom realiza … în lucrurile mărunte ale naturii …că Creatorul nostru este întruchiparea și reprezentarea
- celor mai înalte și mai nobile calități ... pe care mintea umană ..le-ar putea concepe - Că este perfect
în Justiție/dreptate ... perfect în Înțelepciune ... perfect în Putere ... perfect în Iubire.
Din acest punct de vedere al credinței ... CE LECȚIE ÎNVĂȚĂM ...din observarea crinilor.
Mai ÎNTÂI aflăm despre frumusețea lor …[frumusețe pe care nici Solomon nu a putut să o egaleze]
acest lucru ne învață că ... Domnul are o mare apreciere … a frumosului - Învățăm, de asemenea, că
această frumusețe …este data crinilor …fără ca ei să faca vreun efort,

Ceea ce ne învață că …Dumnezeu este capabil să producă frumosul … din abundență fără ajutorul
nostru.
Învățăm, de asemenea, că Dumnezeu ne-ar putea îmbrăca în mod miraculos dacă ar fi necesar ... Dar,
din moment ce El nu face acest lucru
Trebuie să fie pentru că ... el vede că experiențele vieții ... în folosirea și dezvoltarea resurselor naturii
... pentru a ne satisface propriile nevoi ... ne vor fi cele mai utile.
Credem că scripturile indică acest lucru ... De exemplu ... să revenim la Grădina Edenului ... și să citim
conversația din (Gen 3: 17-19) 17 Și lui Adam i-a spus: Pentru că ai ascultat de glasul soției tale și ai
mâncat din pomul, din care ți-am poruncit, zicând: Să nu mănânci din el; blestemat este pământul din
pricina ta; în mâhnire vei mânca din ea în toate zilele vieții tale; 18 Îți va aduce și spini și ciulini; și
vei mânca iarba câmpului; 19 În sudoarea feței tale vei mânca pâine, până te vei întoarce la pământ;
căci din ea ai fost luat; pentru ca praf ești, și în praf te vei întoarce.
Din această conversație …vedem că aceste lucruri …Spini și ciulini și transpirația feței de
truda…pentru a asigura pâinea zilnică -sunt permise de Domnul acum ... pentru binele omului ...
blestemat este pământul pentru binele tău/de dragul tau.
Vedem atunci că pământul …în starea sa imperfectă actuală … este pentru beneficiul și experiența
omului.
În aceste experiențe de viață ... omul a muncit din greu, a dezvoltat unelte..ca să poată folosi profitabil
...resursele naturii ...ca sa-si satisfaca nevoile
Am realizat ca trândăveala dăunează omului căzut … mult timp liber înseamnă probleme ... așa cum
spunea bunica ... trândăvia este atelierul diavolilor.
În mod similar, fr. Russell afirmă in [vol 1. P. 169] că, „Trândăvia/lenevia este mama viciului; iar
degradarea mentală, morală și fizică va urma cu siguranță.
Aceasta afirmație ... este valabila astazi -in timpul sfârșitului - sau ziua pregătirii lui Iehova pentru
împărăție ... descrisă de Daniel în (Dan 12: 4) Tu insa, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și
pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți vor alerga încolo și încolo și cunoștința va
crește.
Când studiem profeția lui Daniel în [cap.12] …vedem înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu …în
reținerea acestor binecuvântări -De creștere a cunoștinței … și mașini care economisesc forță de muncă
…până când a fost timpul potrivit pentru introducerea lor … ca pregătire pentru …Regatul milenar al
binecuvântărilor.
Pentru că aceste binecuvântări …în mâinile omului egoist … aduc nemulțumire [cu cât are mai mult
omul egoist … cu atat mai mult vrea]
Și înmulțirea bunurilor …și distribuția inegală …a acestor bunuri [atât luxul cât și necesitățile] … a
adus … marea divizare socială - ridicarea celor bogați împotriva celor săraci ... a celor care au
împotriva celor care nu au
Deci, chiar creșterea acestor binecuvântări …Care au îndepărtat o mare parte din sudoarea feței in
munca Aduce asupra lumii ... vremea necazurilor, care va fi așa cum nu a mai fost niciodată de când a existat
lumea. (Dan 12: 1)

Dar sub domnia împărăției dreptății ...toate aceste binecuvântări ...vor fi împărțite în mod egal între
oameni ...Și in același timp
Timpul liber al omului …va fi direcționat corespunzător … de către Isus și Biserică conducând omul în
sus… spre virtute și perfecțiune [mentala, morala și fizica]
Bineînțeles pentru noi dragi frați ... în această zi de creștere ... evlavia însoțită de mulțumire este un
mare câștig. (1 Tim 6: 6)
Și concentrarea noastră asupra acelei zile binecuvântate … și a lucrurilor glorioase … pe care
Dumnezeu le-a rezervat pentru noi și pentru lume … va fi sursa … mulțumirii noastre [a adevăratei
fericiri]
Acestea fiind spuse ... să luăm în considerare înțelepciunea lui Dumnezeu ... în legătură cu experiența și
responsabilitatea noastră ... în asigurarea necesităților noastre -Pe măsură ce omul înțelept predă această
lecție … spunându-ne să …luăm în considerare furnica - (Pro 6: 6) Du-te la furnică, leneșule; uita-te
cu bagare de seama la căile ei și înțelepteste-te:
Ni se spune aici …să luăm în considerare furnica… adică OPRESTE-TE, UITĂ-TE ȘI ASCULTĂ
[studiază] căile ei … și învață de la ea
APOI urmează obiceiul ei ÎNȚELEPT ... de a lucra din greu ... și de a face provizii pentru vremuri de
nevoi ... adică, faceți ce puteți ... conform circumstanțelor și judecății voastre.
Pâinea și apa îți vor fi sigure ...ACEASTA ESTE O PROMISIUNE! (Isa 33:16)
Domnul a promis ... să ne asigure nevoile noastre temporale ... precum și bunăstarea noastră eternă ...
nu în mod extravagant ... dar totuși vor fi asigurate..
Următoarea noastră considerare se găsește în Luca 12:24 ... acolo unde Isus marele nostru învățător ne
spune să luăm în considerare corbii ...cuvintele sale sunt -Uitati-va cu băgare de seama la corbi: ei nu
seamănă, nici nu seceră; n-au nici camara, nici grânar; și totuși Dumnezeu îi hrănește: cu cât mai de
preț sunteți voi decât păsările?
Fraților, iarna în Michigan … poate fi destul de rece.. așa că marele nostru invatator ne spune aici …
să ne OPRIM, UITĂM ȘI ASCULTĂM …într-o zi cu zăpadă din ianuarie - Și sa luam în considerare
corbii și vrăbiile …adică, sa observam modul în care Domnul a satisfacut necesitățile lor … Fără
hambare pentru timpul de iarnă,
De ce vrea să facem asta? ...să ne învețe că … Atotputernicul creator ar putea, dacă este necesar - sa
facă același lucru pentru noi ... El ar putea asigura necesitățile noastre în mod miraculos sau altfel …
Deci, atunci când considerăm că …el a părăsit umanitatea - mai supus vicisitudinilor vieții ... [adică
schimbarea circumstanțelor sau a averii]. Adeseori sunt vremuri …nedorite sau neplăcute Învățăm din acest lucru ... că Domnul intenționează să ne instruiască ... să dezvoltăm abilitățile noastre
de raționament ...în legătură cu ...interesele și necesitățile vieții.
Pentru că, conform înțelepciunii sale ...El vede că această manieră ...de a se ocupa de noi va fi mai utilă
… pentru dezvoltarea noastră decât ar fi aprovizionarea ... pe care a făcut-o pentru animalele inferioare.
Am un semn ... care este atârnat deasupra biroului meu [Sr. Betty Duffy] …care spune: EXPERIENȚA
ESTE CEL MAI BUN PROFESOR DAR TAXELE DE SCOLARIZARE SUNT FOARTE MARI>.
Fraților, prin experiențele noastre ... credința poate sa ne învățe în legătură cu …aceste lucruri ale vieții
...lectiii de înțelepciune divină care ne asigură… că cuvintele lui Isus sunt adevărate.

Că suntem mult mai valoroși decât multe vrăbii și mulți corbi ... și ca grija lui Dumnezeu pentru o
floare simplă ... Este o amintire a grijii sale mai mari … pentru noi, propriul sau popor.
Deci, oricât de grele ar fi ... încercările și circumstanțele noastre ...acum în mijlocul acestei pandemii
...sau în viitor - Când luăm în considerare ...când ne OPRIM, NE UITĂM ȘI ASCULTĂM ... Noi
invatam că putem avea încredere în bunătatea lui Dumnezeu ..in dragostea Lui si in preocuparea Lui
pentru toate afacerile noastre.
După cum ne spune Isus … la încheierea acestei lecțiiNu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei
necazul ei. Mat 6:34
Nu trebuie să fim nepăsători ...sau îngrijorați, dragi frați ...în schimb, să facem tot posibilul în fiecare zi
... să slujim Domnului ... și să ne ocupăm de nevoile și responsabilitățile noastre zilnice
Și atunci trebuie... să avem încredere în Domnul in ceea ce priveste rezultatele... deoarece credința se
poate încrede neclintit în El, vie ori și ce.
Fraților, luând în considerare caracterul divin … așa cum a fost revelat prin grija sa în micile afaceri
ale vieții - Mințile noastre sunt pregătite… pentru o revelație și mai mare a bunătății lui Dumnezeu…
stabilită în Cuvântul său …Aceasta ne asigură de compasiunea sa pentru umanitate…în starea sa căzută
- și a dorinței sale .... pentru a ajuta la restabilirea omului...din păcat și moarte în armonie cu dreptatea
și dragostea Sa.
Fraților, când ne-am gandit la Dumnezeu … din punctul de vedere ...al dragostei sale pentru noi când
am înțeles pentru prima dată ... că și-a sacrificat fiul …pentru a salva întreaga omenire
Atunci, inimile noastre au fost cucerite ... pentru mine a fost ... ca răspuns la întrebarea soției mele
dragi ... unde este Tatăl meu?
Tatăl ei a murit când ea avea 8 ani. …și el nu era un bun catolic [nu mergea la biserica] …așa că era în
iad sau își platea păcatele în purgatoriu
Și conform bisericii penticostale … din care eram parte atunci [36 de ani in urma] El era în iad …
pentru că nu a fost … născut din nou
Dar cei doi studenți ai Bibliei ... care au venit la noi acasă pentru prima dată... ne-au spus o versiune
diferită ... au spus că tatăl lui Connie era în mormânt.
Cu toate acestea, el va trăi din nou … Ne-au spus despre bunătatea lui Dumnezeu …față de socrul meu
și n-au spus aceasta istorisire plină de speranță arătându-ne scripturile
De fapt, atâtea scripturi... care ne-au spus această istorisire despre două mântuiri... incat am vorbit
timp de aproape trei ore!
Fraților, inima ... care consideră astfel... prin harul Domnului începe să vadă - Adevăratul caracter al
lui Dumnezeu în planul său ... și face progrese ... crește în indurare, în cunostinta, în dragoste.
Și încetul cu încetul ...suntem conduși înainte și în sus … la aprecierea lucrurilor mai mari.
Apostolul ne atrage atenția …în această direcție… ne instruiește să luăm în considerare lucrurile mai
inalte în (Ev 3: 1) cuvintele sale sunt
De aceea, frați sfinți, părtași la chemarea cerească, considerați apostolul și marele preot al marturisirii
noastre, Hristos Isus;

Fraților, ce privilegiu exclusiv avem ... să fim părtași la chemarea cerească ... Să fim înscriși în școala
lui Hristos
Să stăm la picioarele lui Isus… și să luăm în considerare cuvintele... apostolului nostru [învățător
special]… Care a fost trimis de Dumnezeu… pentru a ne ghida și a ne instrui in mod special
Invatatorul nostru este descris ca unul care este ca nimeni altul …s-a spus despre el că … niciodata na vorbit vreun om ca omul acesta. (Ioan 7:46)
Și ce face aceste cuvinte chiar mai impresionante … este faptul că acestea au fost cuvintele dușmanilor
săi …care au fost trimiși de liderii religioși …pentru a-L aduce pe Isus la moarte.
Niciun om nu a vorbit vreodată ca Isus pentru că învățătorul nostru a avut cuvintele frumoase si
minunate ale vieții care au coborât de sus de la Tatăl său
Moise a descris poetic cuvintele pe care le-a rostit Isus ... în (Duet 32: 2)
Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia repede pe
verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!
Iar psalmistul l-a descris pe marele nostru învățător în acest fel ... „Ești mai frumos decât copiii
oamenilor: harul este revărsat în buzele tale”. (PSA 45: 2)
Fraților, să apreciem ... favoarea exclusivă care ne aparține ... să stăm la picioarele lui Iisus Apostolul
nostru [învățător] Isus ne amintește cât de favorizați suntem - Dar fericiți sunt ochii tăi, căci ei văd; și
urechile tale, că aud. 17 Căci adevărat vă spun că mulți profeți și oameni drepți au dorit să vadă
lucrurile pe care le vedeți și nu le-au văzut; și să audă lucrurile pe care le auziti și nu le-au auzit. Mat
13: 16,17
Ce pace și bucurie avem ... sezind la picioarele lui Isus ... o pace și bucurie pe care nu le-am știut până
acum ... intrând în școala lui Hristos
O pace și bucurie …pe care lumea nu le poate da ... și nici nu le poate lua. Avem binecuvântarea dublă
de a fi ... binecuvântați acum în această viață… și, de asemenea, în cea care urmează…Pentru că ochii
înțelegerii noastre …Au fost deschiși -permițându-ne să luăm în considerare [să apreciem]… lucruri
spirituale ...si prin urmare sa nu mai fim confuzi, ci luminați de invatatorul nostru -Care este prezent
acum cu noi … hrănindu-ne hrana cerească ...carne la timpul potrivit [adevărul prezent - din 1874
(Apoc. 3:20)]
La această sărbătoare spirituală …se srvesc șapte feluri de mâncare,fraților .... care promit să ofere …
puterea necesară …pentru încercările zilelor noastre.
În calitate de discipoli ai lui Isus [elevi] … privilegiul nostru nu este doar de a învăța … ci si de a
umbla pe urmele ..marelui nostru învățător.
În acest scop ... avem har turnat pe buzele noastre... astfel încât vorbirea noastră, cuvintele vieții pe care
le rostim vor fi întotdeauna prezentate cu har [cu dragoste și bunătate] ... condimentate cu sare [adică
având o influență purificatoare și conservatoare] (Col 4: 6)
Fraților, cât de puțini dintre cei care au citit cuvintele apostolului în [Ev 3: 1] au urmat vreodată
sugestia sa?
Pentru că Dumnezeu în timpul prezent ...nu dorește ... ... întreaga lume să audă și să înțeleagă ... planul
său.
Numai cei care sunt părtași ai chemării cerești ... vor putea să-l considere pe Isus ... din punctul de
vedere sugerat, În calitate de apostol al Bisericii sau ca învățător special trimis de Dumnezeu pentru a-i

îndruma și instrui în mod special.
Și în calitate de Mare Preot al bisericii cu care avem … relația de sub preoți?
Și ca sub preoți … când luăm în considerare Scripturile ... vedem că trebuie să existe in viitor - O
binecuvântare și mai mare … în care atât … Marii Preoți cat și sub preoții vor fi agenții lui Dumnezeu
…în binecuvântarea tuturor familiilor pământului.
Iată! ... Binecuvântarea dublă …fiind binecuvântati acum cu pacea și bucuria pe care le aduce adevărul
si binecuvântarea viitoare …de a binecuvânta omenirea … cu adevărul care dă viață.
Mergând mai departe, să luăm în considerare... cuvintele familiare din (Evrei 12: 3) ... unde apostolul
ne spune să - Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de
mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.
Apostolul ne spune că ... trebuie să luam in considerare, sa ne OPRIM, UITAM și ASCULTAM cu
atenție pe Isus ... să-i vedem viața ... să vedem cum a reacționat .. la încercări …
Sa ne uitam la Domnul … și impotrivirea pe care a îndurat-o cu credinciosie …
DE CE trebuie să-l considerăm pe Iisus în acest fel? Ca sa nu obosim si sa cadem de oboseala in
sufletele noastre.. Pentru Ca atunci am fi în pericol.. de a pierde marele premiu.
Pe măsură ce meditam, studiem ... si luam seamala viața și slujirea Domnului ... îl vedem în
perfecțiunea sa ... așa cum îl descrie apostolul Ioan ...în Ioan capitolul unu.
Logosul, primul născut din toată creația ...... care a făcut toate lucrurile ... și apoi a venit pe pământ și a
fost făcut un om perfect
Și ca om perfect ... Mesia lumii ... era lumina care strălucea în întuneric ... și întunericul n_a biruit-o
Isus nu a fost înțeles … nu a fost apreciat... și mărturia sa a fost respinsa
Când luăm în considerare acest lucru ... care va fi efectul asupra noastra? … nu ne vom aștepta nici ca
lumina care strălucește din cuvintele și viața noastră ... să fie apreciate
Și, pe măsură ce considerăm ... cum a suferit Domnul nostru perfect pe nedrept ... de fiecare data, de
dragul dreptății.
Vom reflecta în mod corespunzător ... că propria noastră conduită ...chiar dacă avem intenții bune...
este imperfectă Această reflecție corectă... ne va întări ... pentru a suporta dificultatile ca soldați buni, astfel încât să nu
. obosim în a face binele ... ... sau să cadem de oboseala sub impotrivire.
Acest mod adecvat de a vedea lucrurile .... ne va permite să intelegem ...ceea ce afirmă în mod clar
Scripturile Că aceste experiențe și testări/încercări ... sunt necesare ... și dacă sunt primite corect, ele vor lucra spre
bine ... pentru binecuvântările noastre eterne.
Fraților, pe măsură ce ne gandim la Domnul ... și ceea ce a îndurat ... și pe măsură ce ne dăm seama de
imperfecțiunile noastre ... în timp ce căutăm să mergem pe urmele lui Acest lucru nu numai că ne ajută … să apreciem compasiunea Domnului … pentru noi și harul său în
acoperirea … imperfecțiunile noastre … pe care le vedem în noi în fiecare zi
Dar, în plus, această considerație … va duce la compasiune … pentru frații noștri pe calea-ngusta…

Iubire compătimitoare pentru semenii noștri.
Acest gând ne duce la următoarea scriptură în (Evrei 10:24)…unde Apostolul ne invata să veghem unii
asupra altora / sa ne luăm în considerare unii pe alții... cuvintele sale sunt Să veghem unii asupra altora, ca sa ne indemnam la dragoste și la fapte bune.
Cât de mult trebuie să ne amintim ... cuvintele apostolilor aici, dragi frați ... să avem îngăduință și
dragoste ... unul față de celălalt Să acordam atentie la… sacrificiul unui altuia … să ne gândim binevoitor la imperfecțiunile altora …
particularitățile sau calitățile bune
Pentru cei consacrați … această afirmație - să ne considerăm unii pe alții… înseamnă întotdeauna să ne
gândim cu amabilitate/bunătate … chiar și la neajunsurile… pe care iubirea nu le poate ascunde.
Aceasta înseamnă că nu trebuie să luăm în considerare ... adică [Să ne OPRIM, UITĂM ȘI
ASCULTĂM] ... la greșelile altora ... DE CE NU?
Pentru că luând în considerare greselele celorlalți ... ne va acri inimile și mințile ... în opoziție unul cu
celălalt … Iată o vorbă bună Iubirea privește printr-un telescop, nu printr-un microscop
Acest lucru ne amintește, de asemenea, ...că greșelile altora... nu trebuie considerate niciodată ca o
scuză pentru a bârfi sau calomnia.
Aici, cuvintele înțelepte ale mamelor noastre ... ar trebui să ne îndrepte mintea … aceste cuvinte sunt
... dacă nu aveți nimic plăcut de spus, nu spuneți nimic
Revenind la (Evrei 10:24) … Apostolul explică aici… că trebuie să luăm în considerare [sa ne OPRIM,
UITAM ȘI ASCULTAM] … Unii pe altii alții … cu scopul de a descopeririÎncercările și luptele cu care se confruntă frații ... sa putem sa-i ajutam si sa-i incurajam
Pentru a face acest lucru Ascultați cu atenție ...la ceea ce spun ei în conversațiile lor … în mărturiile lor
… Întrebați-i, faceți apeluri telefonice … trimiteți-le e-mailuri, vizitați-i … nu va ocupati de lucruri de
nimic -faceți lucruri de folos.
Dar să vă interesați de frați ... astfel încât să îi puteți ajuta ... încuraja să le arătati că vă pasă ... și că nu
sunt singuri … în luptele lor.
A asculta este un talent, fratilor ... așa cum ne arată acest vers scoțian vechi:
Gândurile Lui erau incete,
Cuvintelelui erau puține și niciodată să strălucească.
Dar era o bucurie pentru tot clanul,
Căci a trebuit să-l auzi cum asculta.
În afară de rugăciune, a asculta, deseori este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru cineva care
suferă, este descurajat sau trece printr-o încercare grea
Această istorioară scurtă … cuprinde acest talent important … se numește
Cel mai grijuliu copil
AUTOR și lector Leo Buscaglia a povestit odată despre un concurs pe care i s-a cerut să îl judece.
Scopul concursului a fost sa găsească cel mai grijuliu copil.

Câștigătorul a fost un copil de patru ani, al cărui vecin era un domn în vârstă care își pierduse recent
soția. Când l-a văzut pe om plângând, băiețelul a intrat în curtea domnului bătrân,i s-a urcat în poală și
a stat acolo. Când mama lui l-a întrebat ce i-a spus vecinului, băiețelul a spus: „Nimic, doar l-am ajutat
să plângă”.
băiețelul nu a spus nimic, fraților ... El l-a ajutat doar să plângă. A luat parte la experiența vecinului său
și a arătat că îi pasă, această bunătate plină de iubire … este exact de ce avea nevoie
Fraților, gândiți-vă la un timp cand ați spus cuiva, sau cineva v-a spus …îți mulțumesc foarte mult
pentru ajutor … mă simt mai bine acum … sau ceva de felul acesta.
Și ai răspuns … nu trebuie să-mi mulțumești... Nu am făcut nimic…Ah, dar ai ascultat …ai arătat că îți
pasă… și această bunătate iubitoare este exact ceea ce ei au avut nevoie
Fraților, un mare lucru ... se realizeaza acum ... atât de mare încât întreaga lume depinde de el ... ca
răspuns la toate problemele lor.
Fraților, ați văzut semnul ...în fiecare vecinătate... ce fel de semn? Un semn care spune ... AICI
TRĂIEȘTE UN EROU.
Poate că acest semn a adus asupra voastra ... o încercare de a compara ...Poate ai crezut că acest semn
nu va fi pus pe gazonul/iarba meu... de către vecinii mei... din cauza ocupației [ caii].. Pe care am aleso
Și este adevărat ... Nu vom primi acest fel de recunoaștere ... și apreciere de către semenii noștri.
În schimb, vom fi ... înțeleși greșit și considerați nebuni ... vom fi respinși de oameni ... chiar urâți
Dar nu vă lăsați păcăliți de adversar ... crezând că nu faceți destul ... sau că nu faceți ceea ce ar trebui ...
pentru că serviciul ... sacrificiul vostru nu este recunoscut
Fiți răbdători dragi frați ... Dumnezeu știe cum să pregateasca lauda celor drepți ... Psalmistul spune ...
Vom primi semnul nostru! ... la timpul potrivit.
El spune acest lucru în Psa 87: 5 …… acolo spune: iar despre Sion este zis: „Toţi s‐au născut în el”, şi
Cel Preaînalt îl întăreşte.
Ah, iata frați dragi …… ..o listă va fi făcută și publicată … atunci lumea va ști … când ne vor citi
numele … în Cartea vieții Mielului
Atunci ei vor ști de serviciul nostru... de sacrificiul nostru pentru ei!... în ziua aceea vom primi semnul
nostru ... recunoașterea și aprecierea noastră -ca cei numiți de Dumnezeu … să le aducem…
binecuvântarea finală a VIEȚII ȘI FERICIRII … FĂRĂ SFÂRȘIT !!
Avem un lucru măreț de făcut atunci, fraților ... suntem un popor ... pentru un scop maret și trebuie să
fim pregătiți ... mireasa trebuie să se pregătească... pentru nuntă
Când mireasa este completă … suferința se va sfârși … și lumea va fi binecuvântată
Aceasta lucrare mareata are loc acum … și nici o lucrare mai mare nu va fi realizată vreodată și niciun
sacrificiu mai mare nu va fi făcut vreodată pentru omenire
Privilegiu și responsabilitate noastra cea mai mare... este lucrul ... de a ne pregăti să terminăm cursa pe
care am început-o ...
În timp ce alergăm ... avem un privilegiu și o responsabilitate … față de semenii noștri alergatori
Și în această cursă … Cea mai înaltă, cursa cerească … cei care îi ajută pe colegii alergatorii in cursa
să câștige premiul ... vor fi ei înșiși învingătorii.

Acest adevăr este ilustrat intr-o istorioară adevărată … este o istorioară despre o cursă care a avut loc
acum 45 de ani… la Jocurile Olimpice Speciale … iată ce spune istorioara:
La Jocurile Olimpice Speciale din Seattle din 1976, nouă concurenți, toți cu dizabilități fizice sau
psihice, s-au adunat la linia de start pentru cursa . La sunetul pistolului, toți au început sa alerge, nu
tocmai în linie, dar cu dorinta de a alerga cursa până la final și de a câștiga.
Toti, cu excepția unui băiețel care s-a împiedicat de asfalt, a căzut de câteva ori și a început să plângă.
Ceilalți opt l-au auzit pe băiat plângând.
Au încetinit și s-au uitat înapoi. Apoi s-au întors cu toții și s-au dus la el ... fiecare dintre ei. O fată cu
sindromul Down s-a aplecat, l-a sărutat și i-a spus: „Aceasta te va face bine”. Apoi, toți cei nouă s-au
tinut de mana și au mers împreună până la linia de sosire. Toată lumea de pe stadion s-a ridicat în
picioare și a aplaudat câteva minute. Oamenii care au fost acolo încă povestesc istorioara.
Vedem din această istorioară... că adevărații învingători in cursa vieții ... sunt cei care se opresc să-i
ajute pe ceilalți ... cei care fac bine tuturor oamenilor pe măsura ocaziilor ... (Gal 6:10)
Poveste minunata, asa-i?, dar există un adaos la această istorioară:
Aceasta este o poveste adevărată … Un concurent a chiar a căzut … dar numai unul sau doi s-au întors,
nu toți s-au întors … pentru a-l ajuta pe cel căzut … și toți au trecut linia de final împreună.
Fraților, acest scenariu … se potrivește și mai bine cu cursa pe care o alergăm noi… pentru că cei care
se întorc înapoi ... adică cei care își ajută colegii de cursa ... câștigă premiul înaltei chemări.
Așadar, dragi frați …pe masura ce ne concentrăm efortul spre a ne face chemarea și alegerea sigură
Să ne luăm, de asemenea, în considerare unii pe alții ... sa ne indemnam la iubire și fapte bune ...
ascultându-ne unii pe alții ... rugandu-ne unii pentru altii - sa învățăm cum putem fi ... mai de ajutor,
mai edificatori ...cum putem intari si inspira pe alții cel mai mult pe calea-ngusta.
REVENIND ACUM DE UNDE AM ÎNCEPUT … LA CUVINTELE APOSTOLULUI ...IN (2TIM 2:
7)
Înţelege ce‐ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.
Observați ce a făcut apostolul aici ... el a unit două gânduri importante:
În primul rând, necesitatea de a lua în considerare ... adică a reflecta, a gândi ... a studia revelația făcută
de Dumnezeu cu privire la sine însuși ... planul divin al veacurilor.
Necesitatea de a avea ajutor divin … pentru a ajunge la o înțelegere corectă.
Omul natural … poate recunoaște foarte mult… și poate primi mari binecuvântări din Biblie.
Cu toate acestea, multe aspecte ale planului lui Dumnezeu vor fi dincolo de înțelegerea lui.
Dar cei dintre noi care sunt in școala lui Hristos ... care iau aminte la cuvântul Său ... vor avea ajutor
divin pentru a înțelege ... Marele plan al lui Dumnezeu pentru omenire
Și pe măsură ce ne hrănim continuu cu aceste lucruri …ele vor intra tot mai mult în inimile noastre ... și
caracterul nostru … se va dezvolta prin aceasta.
Odată cu trecerea fiecărui an ... ne reamintim cât de repede zboară timpul ... și că nu devenim mai
tineri ... așa că trebuie să ne folosim timpul cu înțelepciune.
În acest an care a trecut, Domnul ne-a atras atenția … cu această pandemie … asupra vitezei cu care
evenimentele se pot derula!
Aceste schimbări bruște … și problemele din întreaga lume … ne amintesc că imparatia ar putea fi în

curând aici!
Și că trebuie să fim pregătiți ... pentru casa noastră cerească ... Tatăl nostru ceresc vrea ca noi să fim
acolo Și El promite să termine lucrarea ... care a început-o în fiecare dintre noi ... dacă îl lăsăm. (Fil 1: 6)
Și așa dragi frați ... să ne luăm în considerare marele nostru privilegiu cu atât mai mult ... Și să
continuăm să ne supunem voințele ... viețile noastre, totul nostru , înțelepciunii și grijii sale iubitoare.
Și nu uitați să vă uitați în sus, dragi frați ... ..să vă ridicați capul și să vă bucurați pentru că
eliberarea noastră este aproape!

