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Citit: Evanghelizare
Am terminat de citit cartea Evanghelizare, de Ellen G. White, 559 pagini. Se observa usor ca nu este cea mai subtire carte pe care
am citit-o.
Este o carte ce merita citita. Recomand. :)

Cateva citate din carte:
"Evanghelia nu trebuie s? fie prezentat? asemenea unei teorii f?r? via??, ci asemenea unei puteri vii, care schimb? via?a."
"S? l?s?m la o parte ideile personale ?i deosebirile dintre noi ?i s? predic?m adev?rul Bibliei."
"Aceia care lupt? pentru cununa vie?ii se cuvine s? lupte în conformitate cu legea."
"Nu putem s? îng?duim între noi oameni care se agit? repede ?i se comport? într-o modalitate care ar nimici influen?a noastr? asupra
acelora de la care dorim un r?spuns fa?? de adev?r."
"Niciun cre?tin adev?rat nu tr?ie?te pentru sine."
"Treburile financiare ale lucr?rii trebuie s? fie administrate corespunz?tor de oameni de afaceri capabili, dar predicatorii ?i
evangheli?tii sunt dedica?i unui alt domeniu al lucr?rii. Administrarea treburilor financiare s? fie f?cut? de al?ii, care nu sunt
dedica?i lucr?rii de predicare a Evangheliei."
"Tr?s?tura uimitoare a lucr?rilor lui Dumnezeu este aceea c? lucrarea cea mai mare ce poate fi s?vâr?it? în lumea noastr? se
îndepline?te prin mijloace foarte simple."
"Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s? se str?duiasc? s? fie ni?te oameni cu o gândire multilateral?, vast?, s? nu fie ni?te oameni îngu?ti,
care s? lucreze într-o modalitate stereotip?, r?mânând pe un singur f?ga? ?i nefiind în stare s? în?eleag? ?i s? simt? c? felul de a se
exprima ?i de a sus?ine adev?rul trebuie s? difere în func?ie de categoria persoanelor în mijlocul c?rora se afl? ?i în func?ie de
situa?iile pe care sunt nevoi?i s? le întâmpine."
"A te mi?ca nu înseamn? obligatoriu c? e?ti viu. Putem s? îndeplinim toate formele ?i ceremoniile religioase, dar, dac? nu suntem
vii în Hristos, lucrarea noastr? este lipsit? de valoare. Dumnezeu vrea s? aib? cre?tini vii ?i lucr?tori."
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"Fiti dispusi sa fiti ca niste oameni mici, dar care trateaza subiecte mari."
"Unii care vorbesc de la amvom ii fac sa se rusineze pe solii cerului care se afla in audienta."
"Cea mai bun? modalitate de a trata afirma?iile false este aceea de a prezenta adev?rul, l?sând ca ideile ciudate s? dispar? singure,
din cauz? c? nu li se acord? aten?ie. Când ideile false sunt puse fa?? în fa?? cu adev?rul, sl?biciunea lor ajunge s? fie evident? pentru
orice minte inteligent?."
"Predica?i în a?a fel încât oamenii s? surprind? ?i s? re?in? marile idei ?i s? caute în adâncime aurul pre?ios care este ascuns în
Scripturi."
"Trece?i direct la subiect. Prezenta?i ilustra?iile în a?a fel încât s? fie în?elese de la sine. Oricât de mare ar fi cuno?tin?a cuiva, nu-i
folose?te la nimic, dac? nu ?tie s? o transmit? ?i altora."
"Este inutil sa vestim lumii o solie de avertizare, in timp ce o dezmitim in treburile vietii de zi cu zi."
"Curatati izvoarele, iar apele vor fi curate. Daca inima este buna, cuvintele, imbracamintea si faptele voastre vor fi bune."
"Nu de discursuri înflorite este nevoie, nici de un potop de cuvinte f?r? semnifica?ie. Pastorii no?tri trebuie s? predice într-o
modalitate care îi va ajuta pe oameni s? în?eleag? adev?rul vital."
"Sufletul nu este sfintit prin adevarul care nu este pus in practica."
"Un suflet este de o valoare mai mare decat lumea intreaga."
"Fiecare persoana are propria individualitate asupra careia nici o alta persoana nu are nici un drept."
"Sa tinem minte ca pamantul nu este cerul." :)
"Câteva cuvinte rostite în particular vor face adesea mai mult bine decât a f?cut întreaga predic?."
"Evita?i predicile lungi. Oamenii nu pot s? re?in? nici jum?tate din cuvânt?rile pe care le aud."
"Multe dintre predicile ?inute ar fi mult mai benefice pentru ascult?tori, dac? ar fi reduse la jum?tate."
"Nu este necesar s? mergem la distan?e mari, cheltuind mult. Chiar lâng? noi sunt familii ?i oameni pentru care ar trebui s? facem un
efort personal."
"Puterea de influen?? spre bine a cuvintelor tale va depinde nemijlocit de exemplul t?u ?i de spiritul în care le spui. Ca s? faci
binele, mai întâi trebuie s? fii bun."
"O idee fals? nu poate s? reziste singur?, deoarece, dac? nu seva prinde ca un parazit de copacul adev?rului, ea s-ar stinge repede.
Ideile false î?i extrag puterea din adev?rul lui Dumnezeu. Tradi?iile oamenilor, asemenea unor germeni care plutesc la suprafa??, se
ata?eaz? de adev?rul lui Dumnezeu, iar oamenii le consider? a fi o parte a adev?rului."
"Faceti viitorul sa fie mai bun decat trecutul." :)
"In lucrarea noastra nu trebuie sa lovim fierul numai atunci cand e cald, ci sa incalzim fierul, lovindu-l." (!!!)
"Participi la construirea unei cl?diri în care lucrarea Lui s? poat? fi dus? mai departe? P?streaz? t?cerea. Nu-i face pe ceilal?i s? fie
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inactivi, ispitindu-i s? asculte vorbele tale. Timpul multora este irosit când un om î?i folose?te limba, în loc s? foloseasc?
uneltele."
"Unii par s? cread? c?, dac? nu vorbesc repede ?i tare, î?i vor pierde inspira?ia. Dac? aceasta este inspira?ie, atunci s? o piard? ?i cu
cât o vor pierde mai repede, cu atât va fi mai bine." :D
"Fiecare zi poate s? fie o zi de r?scruce pentru un suflet. In fiecare zi, cineva ar putea s? ia o hot?râre care va determina soarta lui
viitoare."
"Cuvântul nostru de ordine se fie: înainte, tot înainte!"
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