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Există multe moduri de așteptare, totuși  
majoritatea implică activitate și retros-
pecție. În așteptarea oaspeților, gazda se  
  pregătește. În așteptarea unui examen, 

studentul se pregătește. În așteptarea unui eveni-
ment, orice participant se pregătește, potrivit cu 
implicarea pe care o are în cadrul lui. 

Există și situații ciudate, pe care le apre-
ciem adesea ca fiind necugetate, când, deși se 
așteaptă un eveniment, cei care pretind că stau în 
așteptare, la împlinirea acestuia se lamentează că 
au fost luați prin surprindere.

Noi din ce categorie facem parte? 
Prea ocupați cu treburile zilnice, prea mândri 

ca să luăm aminte la cum așteptăm, prea înțelepți 
ca să ne temem că vom fi surprinși, ne-am așezat 
comod pe banca așteptării, fără să știm exact ce 
mai așteptăm. Participanții la un spectacol au 
dreptul să se așeze confortabil, așteptând căderea 
cortinei. Dar actorii? Ei cum așteaptă? 

Evenimentul pe care-l așteptăm, în virtutea 
numelui de adventiști, ne are prinși în program. 
Avem fiecare roluri bine definite, prin urmare 
așteptarea noastră nu poate fi una pasivă, indife-
rentă, ci una de care depinde rezultatul. 

Daniel nu avea mai puține ocupații decât 
avem noi astăzi. Slujba sa importantă în fruntea 
unui imperiu îi solicita multă implicare. Cu toate 
acestea el nu a uitat că așteaptă un eveniment 
mult mai important decât activitatea zilnică pe 
care o desfășura. Era conștient că locul său și al 
poporului din care făcea parte nu era în Babilon 
și nici printre medo-persani. Prin urmare când 
a văzut „din cărți că trebuiau să treacă șaptezeci 
de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după 
numărul anilor despre care vorbise Domnul către 
prorocul Ieremia”, „mi-am întors fața spre Dom-
nul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, 
postind în sac și cenușă”.  (Daniel 9:2, 3). 

Ai postit vreodată pentru că timpul de har 
este gata să se încheie? Ai intervenit vreodată în 
rugăciune la Dumnezeu, ca să vină mai curând să 
ne ia Acasă? Daniel nu s-a mai întors niciodată în 
țara natală. Cu toate acestea el nu a așteptat nepă-
sător împlinirea profeției. Identificându-se cu cei 
din neamul său, el a pledat înaintea lui Dum-
nezeu pentru iertare, cerându-I să Se îndure de 
poporul Său. Îl interesa binele întregului popor, 
poziția acestuia în lume și, mai ales, imaginea lui 
Dumnezeu înaintea Universului. „Pentru dra-
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gostea Domnului”, se ruga el, „fă să strălucească 
fața Ta peste Sfântul Tău Locaș pustiit !...”„ „din 
dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci 
Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste 
poporul Tău.” (Daniel 9:17, 19). 

Rugăciunea lui Daniel n-a rămas fără răs-
puns. „Când ai început să te rogi”, i-a spus solul 
ceresc, „a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc” 
(Daniel 9:23). Este simplu. Te rogi, prezinți lui 
Dumnezeu situația, interesul tău pentru cauza Sa 
și El răspunde. Imediat. Așa s-a întâmplat? 

Să nu uităm că vrăjmașul nostru este mai 
interesat de eșecul nostru, decât suntem noi 
interesați să obținem biruința. Atunci când 
îngerul Gabriel a venit pentru a doua oară la 
Daniel, în urma celor trei săptămâni de jale în 
care el se străduia să descifreze vedenia care vestea 
o mare nenorocire, i-a spus: „Daniele, nu te teme 

de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din 
cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și 
să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai 
din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar 
căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 
douăzeci și una de zile.” (Daniel 10:12). 

Uneori se pare că Dumnezeu nu ia aminte 
la rugăciunile noastre. Mai are rost să ne agităm, 
când nimeni nu ia aminte la preocuparea noas-
tră? Ce poți face când Dumnezeu nu răspunde, 
când cei din jur nu înțeleg neliniștea ta și nici 
nu sunt preocupați de frământările tale? Daniel 
a avut o experiență asemănătoare. „Eu, Daniel, 
am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau 
cu mine n-au văzut-o... eu am rămas singur... am 
căzut leșinat cu fața la pământ.” (Daniel 10:7-9). 

Perseverența și încrederea că Dumnezeu nu l-a 
părăsit, i-au dat puteri să insiste și să lupte în con-
tinuare. Atunci „Mihail, una din căpeteniile cele 
mai de seamă”, va veni în ajutorul îngerului nostru 
slujitor și el va ieși biruitor, asemenea lui Gabriel, 
„acolo, lângă împărații Persiei”. (Daniel 10:13). 

Dacă am înțeles „din cărți” că mai e puțin, 
că ne așteaptă o mare confruntare cu puterile 
vrăjmașului, că soarta noastră veșnică  este în 
joc și avem nevoie de ajutor divin pentru a ieși 
biruitori, este timpul să ne trezim, în sfârșit, din 
somn și să implorăm intervenția lui Dumnezeu. 
Să-I cerem să vină să ne ridice și să ne dea puteri 
ca să rămânem în picioare. Nu mai este vreme de 
servit bucate alese, de uns fața sau de alte preo-
cupări vremelnice. Pe toate acestea Daniel le-a 
lăsat deoparte în timpul de așteptare. El s-a rugat 
cu stăruință, demonstrând că motivul rugăciunii 
sale era prioritar în viața sa. 

„Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace 
ție! Fii tare și cu inimă!” (Daniel 10:19). Cuvin-
tele acestea ne vor da puteri să ascultăm mesajul 
divin și ne vor întări pentru a răbda până la capăt, 
„căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință 
nădejdea neprihănirii.” (Galateni 5:5). 

„Şi însuși Domnul nostru Isus Hristos și 
Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat 
prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădej-
de, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice 
lucru și cuvânt bun!” (2 Tesaloniceni 2:17).    p
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Uneori, oamenii se pot amăgi cu im-
presia, că ar trăi într-o lume normală. 
Pot vedea cum oamenii merg sau se 
întorc de la serviciu, elevi și studenți de 

la școli și universități, oameni la cumpărături sau 
bucurându-se cu prietenii și familia de timp liber 
în mod recreativ. Şi martorii acestor scene ar putea 
să-și închipuie că așa a fost dintotdeauna și că la fel 
va fi pentru totdeauna.

Doar știrile și imaginea deja devenită co-
tidiană a refugiaților cu priviri confuze, în care 
neajutorarea este amestecată cu speranța, ne oferă 
o ușoară idee cu privire la faptul că lumea nu este 
peste tot la fel...

E suficient să zbori câteva ore și deja debarci 
într-o lume total diferită, în care dărâmăturile 
omniprezente, devastările războiului civil care au 
transformat țara într-un morman de ruine, vorbesc 
la modul cel mai grăitor de tragedia populației 
locale. Şi morții par uneori mai de invidiat decât 
supraviețuitorii, a căror nenorocire e greu de 
cuprins în cuvinte.

Şi toate acestea, în condițiile în care Siria este 
o cultură milenară, menționată tot mereu, chiar 
din timpurile biblice, pentru care prosperul oraș 
Damasc, cu cultura lui de 5000 de ani, are un 
caracter emblematic. Beneficiind de o poziționare 
geografică avantajoasă, el s-a bucurat până nu de 
mult de o prosperitate considerabilă spre care 
mulți privesc acum în urmă cu nostalgie. Şi cu 
excepția câtorva profeții biblice, nimic nu lăsa 
impresia că acele timpuri de relativă siguranță, 
stabilitate și prosperitate aveau să dispară o dată 
pentru totdeauna.

Dar profetul Isaia avertizase cu ani înainte: 
Proorocie împotriva Damascului: „Iată, Damascul 

Criza din Siria –  
preludiul pentru 

ce va veni?
Marius Stroia

nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de 
dărâmături” (Isaia 17:1) și Ieremia confirmase 
aceasta în profețiile sale: „Damascul este topit, se 
întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea și 
durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. -

Ah! cum nu este cruțată cetatea slăvită, cetatea 
bucuriei mele! -

De aceea tinerii ei vor cădea pe ulițe, și toți 
bărbații ei de război vor pieri în ziua aceea, zice 
domnul oștirilor. Voi pune foc zidurilor Damascu-
lui, și va mistui casele împărătești din Ben-Hadad.” 
(Ieremia 49:24-27).

Războiul civil început acolo în 2011 a 
atins între timp o îngrijorătoare dimensiune 
internațională, în care țări precum Rusia, SUA, 
Turcia, Iranul, Israelul etc. sunt implicate în mod 
activ, în timp ce în țările învecinate, domnesc de 
asemenea neliniști politice și instabilitate... Şi nici 
valea de la Meghido nu e prea departe...

Năruirea lumii familiare și stilului de viață cu 
care au fost obișnuiți, pe care au trăit-o oamenii din 
Siria, ar putea constitui o reprezentare în miniatură 
a ceea ce ar putea veni curând asupra lumii întregi. 
Şi de data aceasta nu va mai fi nici un Occident, 
care să primească refugiații. Toate realizările mate-
riale își vor pierde valoarea și singurele valori care se 
vor păstra, vor fi cele spirituale. Iar unicul refugiu 
va fi la Dumnezeu. Şi ceea ce urmează e profețit în 
următoarele versete: ,,Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice 
de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu 
umble gol și să i se vadă rușinea!” - Duhurile cele 
rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă 
Armaghedon. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văz-
duh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit 
un glas tare, care zicea: ,,S-a isprăvit!” (Apocalipsa 
16:15-17). Ești pregătit pentru aceasta?    p



iecare persoană indiferent de vârstă, sex, 
poziție socială sau eclesiastică are respon-
sabilitatea și privilegiul de a-și cerceta 
secretele inimii. Înțeleptul Solomon, 

prin inspirație divină, ne relatează în ce stare a 
ajuns ființa creată de Dumnezeu după căderea în 
păcat: „Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a fă-
cut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe 
șiretenii.” (Eclesiastul 7:29). Primim din partea 
Sa remediul potrivit dacă îl cerem, ne place și îi 
permitem să își facă lucrarea pentru transformarea 
caracterului. 

    „În Cuvântul lui Dumnezeu sunt multe 
taine pe care nu le înțelegem, iar mulți dintre noi 
se străduiesc să pună capăt cercetării când abia au 
început să cunoască puțin despre Hristos. Când 
începem să înțelegem ceva cu privire la scopurile 
divine și să cunoaștem un crâmpei din caracterul 
lui Dumnezeu, ajungem să fim mulțumiți și să cre-
dem că am primit toată lumina care ne-a fost dată 
în Cuvântul Său. În ciuda acestui fapt, adevărul lui 
Dumnezeu este infinit. Noi trebuie să căutăm în 
minele adevărului cu un efort stăruitor și să des-

„Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un 
dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaște tainele inimii?” 

(Psalmii 44:20, 21)

Marian Szekely

coperim giuvaierele prețioase care au fost ascunse. 
Domnul Isus a vorbit serios când i-a îndemnat 
pe ucenicii Săi să „cerceteze Scripturile…” (Ioan 
5:39). Aceasta înseamnă a compara pasaj cu pasaj 
și lucrurile spirituale cu lucrurile spirituale. Să nu 
fim mulțumiți cu o cunoaștere superficială.” (Our 
Father cares, pg. 116).

În ultimul timp am meditat la două taine 
pe care le prezintă Biblia și care se luptă pentru 
supremație înlăuntrul nostru: 

1. TAINA FĂRĂDELEGII
2. TAINA EVLAVIEI,  

care sunt în opoziție.

1. TAINA FĂRĂDELEGII
În anii trecuți un apropiat care trecea prin 

Târgu Mureș a auzit zarvă la un magazin. Un tânăr 
sprinten fugea și striga „Prindeți hoțul! Prindeți 
hoțul!” În același timp, un angajat al magazinului a 
început să strige și el același lucru. Cei din jur erau 
derutați. Nu mai știau ce să creadă. Hoțul era de 
fapt tânărul. În această întâmplare putem observa 
cum lucrează taina fărădelegii, concluzia fiind că 

Doua taine active
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inima noastră e un capital în pericol de a fi furat de 
vrăjmașul, dacă nu este predat Domnului Isus. 

Această stare de lucruri poate să apară atunci 
când nu avem puterea de a ne mărturisi deschis 
și fără ascunzișuri păcatul sau greșeala în familie, 
între părinți și copii, în societate, în activitățile 
noastre, la lucru sau la școală, sau chiar și în biseri-
că, între cei ce slujesc sau între membri. 

În epistola sa către cei din Tesalonic, apostolul 
Pavel ne prezintă una dintre tainele care lucrează: 
cea a fărădelegii. Aceasta este sprijinită și condusă 
de acela în care s-a născut păcatul – Satan, de omul 
fărădelegii și de cei care s-au lepădat de credință și 
n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 
(2 Tesaloniceni 2:3-10).

„Cei care au adevărul așa cum este el în Isus să 
nu aprobe nici chiar prin tăcerea lor lucrarea tainei 
fărădelegii. Să nu înceteze niciodată să vestească 
solia de avertizare. Educația membrilor  bisericii 
noastre să fie de așa fel încât copiii și tinerii noștri 
să înțeleagă că nu trebuie să îi facă nicio concesie 
puterii acesteia, nici omului fărădelegii. Învățați-i 
că, deși va veni timpul când vom putea duce un 
război numai cu riscul pierderii proprietății și 
libertății, totuși conflictul acesta trebuie să fie în-
tâmpinat în spiritul lui Hristos și cu blândețea Sa, 
adevărul trebuie să fie susținut și apărat așa cum 
este el în Isus. Bogăția, onorurile, confortul, casa 
– orice altceva – trebuie să ocupe un loc secundar. 
Adevărul nu trebuie să fie ascuns, nu trebuie să fie 
negat sau deghizat, ci aprobat pe deplin și propo-
văduit cu îndrăzneală.” (Solii alese, vol. 2, pg. 214).  
„De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în 
Hristos Isus vor fi prigoniți.” (2 Timotei 3:12).

Atât în biserică, cât și în afara ei nu sunt și 
nu vor fi decât două clase de oameni: cei care s-au 
lăsat călăuziți de un spirit străin, asemenea lui 
Cain, Saul, Iuda etc. și oameni care, înțelegându-și 
nevrednicia, au ales călăuzirea Duhului Sfânt 
(Abel, David, ucenicii etc.). Fiecare dintre ei au 
ales cine să le călăuzească destinul. 

„Noi nu înțelegem așa cum ar trebui marele 
conflict care există între puterile nevăzute, lupta 
dintre îngerii credincioși și cei căzuți. Îngerii buni 
și îngerii răi luptă pentru fiecare om. Acesta nu 
este un conflict imaginar. Noi nu suntem angajați 

într-o luptă mimată. Trebuie să înfruntăm 
vrăjmașii cei mai puternici și de noi depinde cine 
va birui. Noi trebuie să ne găsim puterea acolo 
unde au găsit-o primii ucenici.” (The Signs of the 
Times, 17 februarie, 1914). 

În funcție de clasa în care vom fi găsiți – a ce-
lor biruitori sau a celor biruiți – vom dovedi cine 
ne-a luat în stăpânire inima și ce taină și-a făcut 
lucrarea, pe tot parcursul vieții având în vedere ce 
țintă ne-am pus, ce am urmărit, ce ne-a plăcut și ce 
s-a dezvoltat.

2. TAINA EVLAVIEI
„Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii 

și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților 
Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăția slavei tainei acesteia între Nea-
muri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.” 
(Coloseni 1:26, 27).

„Noi nu înțelegem nici pe jumătate din ce 
vrea Domnul să facă pentru poporul Său… Să ne 
rugăm cu credință și căință, cerându-I lui Dum-
nezeu să ne dea o înțelegere a tainelor pe care El 
dorește să le descopere sfinților Săi”. (Our Father 
cares, pg. 116).

„Deși nu putem să înțelegem acum lucrările 
și căile lui Dumnezeu, putem înțelege marea Lui 
iubire, care stă la baza tuturor procedeelor Sale 
cu oamenii. Cel care trăiește aproape de Isus va 
înțelege mult din taina evlaviei. El va recunoaște 
mila care mustră, care cercetează caracterul și 
scoate la lumină planurile inimii.” (Hristos, lumina 
lumii, pg. 394).

„Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… 
„Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihă-
nit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovă-
duit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost 
înălțat în slavă.” (1 Timotei 3:16).

„Când taina evlaviei îi este descoperită 
slujitorului lui Hristos, ea îl va ridica deasupra 
satisfacțiilor senzuale și pământești. El va fi părtaș al 
firii dumnezeiești, eliberat de stricăciunea care este 
în lume prin pofte. Comuniunea cu Dumnezeu 
îl va face plin de roade în cunoașterea voinței lui 
Dumnezeu și îi va deschide un tezaur de subiecte 
practice, pe care le poate prezenta oamenilor. 
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Aceste subiecte nu vor stârni frivolitate și zâmbete, 
ci vor inspira o atitudine solemnă, vor impresiona 
inimile și vor sensibiliza simțurile morale, pentru a 
înțelege cerințele sfinte ale lui Dumnezeu cu privire 
la sentimentele și modul lor de viață. Cei care 
lucrează în domeniul Cuvântului și al doctrinei ar 
trebui să fie niște oameni ai lui Dumnezeu, cu o 
inimă și o viață curată.” (Slujitorii Evangheliei, pg. 132).

„Cei care rămân în Hristos vor fi fericiți, veseli 
și bucuroși în Dumnezeu. O blândețe calmă se 
va manifesta în glas, un respect pentru lucrurile 
spirituale și veșnice vor fi exprimate în acțiune și 
muzică, o muzică veselă, care va răsuna de pe buze, 
pentru că ea adie de la tronul lui Dumnezeu. Aceas-
ta este taina evlaviei, care nu-i ușor de explicat, dar, 
cu toate acestea, este simțită și gustată. O inimă 
încăpățânată și răzvrătită poate închide ușa pentru 
toate plăcutele influențe ale harului lui Dumnezeu 
și pentru toată bucuria în Duhul Sfânt, dar căile 
înțelepciunii sunt căi ale prieteniei și toate cără-
rile ei sunt pace. Cu cât suntem mai strâns legați 
de Hristos, cu atât mai mult vor arăta cuvintele și 
faptele noastre puterea alinătoare și transformatoa-
re a harului Său.” (Testimonies, vol. 4, pg. 625). 

„Cei care cercetează cu umilință și cu rugă-
ciune Scripturile, pentru a cunoaște și a face voia 
lui Dumnezeu, nu vor avea îndoieli cu privire 
la obligațiile lor față de Dumnezeu. Pentru că 
„dacă cineva dorește să facă voia Sa, va cunoaște 
învățătura”. Dacă vreți să cunoașteți taina evlaviei, 
trebuie să urmați cuvântul clar al adevărului – 
simțind sau nu, cu sentiment sau fără sentiment. 
Ascultarea trebuie să existe din principiu, iar calea 
cea dreaptă trebuie urmată în toate împrejurările. 
Acesta este caracterul pe care îl 
dorește Dumnezeu în vederea 
mântuirii. Testul pentru un creștin 
autentic este dat în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Domnul Isus spune: 
„Dacă Mă iubiți, veți păzi porun-
cile Mele”. „Cine are poruncile 
Mele și le păzește, acela Mă iubește; 
iar cel care Mă iubește pe Mine va 
fi iubit de Tatăl Meu și Eu îl voi 
iubi și Mă voi face cunoscut lui ... 
cine Mă iubește, va păzi cuvintele 

Mele și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la 
el și vom cina cu el. Cine Mă iubește nu va descon-
sidera cuvintele Mele; și cuvântul pe care-l auziți 
nu este de la Mine, ci de la Tatăl Meu care M-a 
trimis pe Mine.” (Principiile fundamentale ale educației 
creștine, pg. 125).

„Standardul prin care trebuie să fie măsurat 
caracterul este Legea împărătească. Legea este 
detectorul păcatului. Prin Lege vine cunoștința 
păcatului. Totuși păcătosul este atras continuu 
la Hristos prin manifestarea minunată a iubirii 
Sale, arătate în faptul că S-a umilit, suferind o 
moarte rușinoasă pe cruce. Ce minunat subiect 
de studiu! Îngerii s-au străduit și au dorit ne-
spus să înțeleagă această taină minunată. Faptul 
că omul căzut, care a fost amăgit de Satana și 
a trecut de partea lui, poate fi făcut asemenea 
chipului Fiului Dumnezeului celui Infinit consti-
tuie un subiect de studiu care poate să solicite la 
maximum cea mai înaltă inteligență omenească. 
Omul va fi asemenea Lui. Datorită neprihănirii 
lui Hristos, care i-a fost dată omului, Dumnezeu 
îl va iubi pe omul căzut, dar răscumpărat, exact 
așa cum L-a iubit pe Fiul Său. Citiți despre aceste 
lucruri în scrierile sfinte.” (Solii alese, vol. 3, pg. 89). 
(Psalmii 32:1-8; 2 Petru 1:3).

Credincioșii dintotdeauna au descoperit 
treptat în viața lor că s-au despărțit și au urât taina 
fărădelegii care caută să-i cuprindă, în timp ce 
primeau cu bucurie lucrarea Aceluia pe care Pilat îl 
recomanda atât celor care erau supuși primei taine 
dezbătute, cât și celor care doresc să o primească pe 
a doua: „…Iată Omul!...” (Ioan 19:5).

Eu cărei taine doresc să îi fiu supus/ă?    p
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Dumnezeul nostru vine și nu tace. 
Înaintea Lui merge un foc mistuitor, 
și împrejurul Lui o furtună puternică. 
El strigă spre ceruri sus și spre pământ, 

ca să judece pe poporul Său: „Strângeţi-Mi pe 
credincioșii Mei, care au făcut legământ cu Mine 
prin jertfă!” (Psalmii 50:3-5).

a) Ispășirea doar prin sângele jertfei
Neascultarea și pofta au adus păcatul, iar 

păcatul, odată făptuit, aduce moartea, nu 
numai pentru Adam, ci și pentru toți urmașii 
lui. Însă Dumnezeu, prin harul Său nemărginit 
și bunătatea Sa, a găsit o cale de scăpare pentru 
omul căzut. Mărturisirea păcatului pe capul 
unui animal, părerea de rău pentru păcatul 
săvârșit și durerea suferită prin însuși faptul de 
„a-i lua tu viața”, aducea pe cel greșit în fața ser-
viciului „ispășirii”: Apoi „din acel element vital 
– sângele jertfei” se stropea altarul, se stropea în 
fața perdelei, era muiat degetul și se ungea lobul 
urechii, iar o parte se vărsa la piciorul altarului. 

„

„Moise a luat sângele și a stropit poporul 
zicând: Iată sângele legământului pe care l-a 
făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor aces-
tor cuvinte.” (Exodul 24:8). 

Înnoirea legământului de ascultare și supune-
re din partea lor, era pecetluit prin stropirea 
cu sânge. 

„Şi după lege, aproape totul este curățit cu 
sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. ” 
(Evrei 9:22). 

Ce reprezenta sângele animalului de jertfă? 
La care lucrare indica el?

Sângele reprezenta „viața” prin ispășirea jert-
fei lui Hristos. Lucrarea indicată este răscum-
părarea veșnică doar prin acesta. 

„Şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul 
Preasfânt, nu cu sânge de ţapi și de viţei, ci cu 
însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpăra-
re veșnică. Căci, dacă sângele taurilor și al ţapilor și 
cenușa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfin-
ţește și le aduce curăţarea trupului, cu cât mai mult 
sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a 

Neluțu Dărămauș

Doar cei  
îndreptățiți
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adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, 
vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să 
slujiţi Dumnezeului celui Viu! Şi tocmai de aceea 
este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru 
ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din 
abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au 
fost chemaţi să capete veșnica moștenire care le-a 
fost făgăduită.” (Evrei 9:12-15). 

Cerințele dreptății divine nu s-au modificat. 
Ele sunt veșnice, așa cum rămâne și caracterul 
lui Isus. 

b) Dreptatea Legii și caracterul lui Isus. 
„Dreptatea Ta este o dreptate veșnică și 

Legea ta este adevărul.” (Psalmii 119:142). 
„Dând la o parte Legea lui Dumnezeu, 

oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Legea 
lui Dumnezeu este expresia caracterului Său. Ea 
întruchipează principiile Împărăției Sale. Cel 
care refuză să primească aceste principii se așază 
singur în afara canalului prin care se revarsă 
binecuvântările lui Dumnezeu.” (Parabolele Dom-
nului, pg. 208). 

În lumea spirituală, ca și în cea naturală, 
ascultarea de legile lui Dumnezeu constituie 
condiția aducerii de roade. Dar când oamenii 

învață să nesocotească poruncile lui Dumnezeu, 
ei Îl împiedică astfel de a aduce roade spre slava 
Sa. Ei sunt atunci vinovați de faptul că au răpit 
Domnului roadele viei Sale.” (Idem, pg. 209). 

Întotdeauna Domnul Isus, prin modul în care 
se supunea „voii Tatălui” spunea: „vreau să fac voia 
Ta... și Legea Ta este în fundul inimii Mele.” (Psal-
mii 40:8), căci „Eu nu fac voia Mea, ci voia Ta”. 

Isus Hristos era „locuirea Cuvântului în 
trup”, „viața în sine însuși” și doar El avea „pute-
rea judecății” (Ioan 5:26, 27).

Relația personală a omului cu Dumnezeu 
prin Hristos este ilustrată foarte frumos în para-
bola viei (Ioan 15:4-7). 

Coarda nu stă prin sine însăși, ci prin legătu-
ra care îi transmite „seva de viață”, unită cu butu-
cul prin rădăcină (transmite elementul vital). 

Apostolul Pavel ilustrează foarte frumos 
această lucrare a legăturii cu Hristos în expresia 
„Hristos în voi nădejdea slavei”, cu alte cuvin-
te „neprihănirea atribuită” de El și dezvoltată 
armonios, prin harul Domnului, în ființa umană, 
devine la final „neprihănire împărtășită”: 

„Lumea privește ca „pe o taină” pe cel care 
este plin, îmbibat de acest principiu. Omul egoist 
și avar trăiește numai pentru a strânge pentru 
sine bogății, onoruri și plăcerile acestei lumi. În 
planurile lui nu intră veșnicia. 

Dar pe adevăratul urmaș al Domnului Isus 
toate aceste lucruri nu trebuie să-l absoarbă cu 
totul. Pentru Domnul Hristos el va munci și se va 
lepăda de sine pentru a putea fi de folos și a ajuta 
în marea sa lucrare de salvare de suflete, care sunt 
fără Hristos și fără nădejdea mântuirii. Lumea nu 
va putea înțelege pe un astfel de om pentru că el 
privește către realitățile veșnice. Iubirea Dom-
nului Hristos cu puterea ei mântuitoare a venit 
în inima lui. Această iubire predomină orice 
alt motiv și înalță pe cel ce o posedă mai presus 
de influența corupătoare a păcatelor din lume.” 
(Parabolele Domnului Hristos, pg. 62, cap. 7). 

„Harul Domnului Hristos trebuie să contro-
leze temperamentul și glasul vostru. Lucrarea sa 
va fi dată pe față printr-o atitudine politicoasă și 
plină de iubire dintre frate și frate și în bunătate 
și cuvinte pline de încurajare. Atunci „casa pare 
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locuită de îngeri, viața răspândește un parfum 
plăcut, care se înalță la Dumnezeu asemenea 
tămâiei sfinte. Iubirea se manifestă prin bunătate, 
amabilitate, îngăduință și îndelungă răbdare”. 
(Idem, pg. 63).

„Prin puterea lui dătătoare de viață tot 
spiritul, tot sufletul și toată tăria sunt aduse 
în armonie cu viața divină. Omul cu natura sa 
omenească devine atunci o parte din divinitate. 
Domnul Hristos este onorat printr-un caracter 
perfect. Când aceste schimbări au loc, îngerii 
izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu și 
Domnul Hristos Se bucură de cei schimbați după 
chipul și asemănarea divină” (Idem). 

Ordinea biblică în care apar „lucrurile 
înțelepciunii de sus” sunt: curăția – pacea – 
blândețea – aplecarea spre ceea ce este drept 
– caracter îndurător – roade bune – nepărtănire 
– sinceritate (fără ascunzișuri) și finalul semănat 
„în pace” pentru că o cauți. (Iacov 3:17, 18). 

Lucrând în felul acesta voi putea să declar, 
împreună cu apostolul Pavel: „nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine, pentru că am fost 
răstignit cu El și trăiesc prin și datorită credinței în 
răscumpărarea și îndreptățirea sa.” (Galateni 2:20). 

c) Scopul Evangheliei Veșnice
Scopul Evangheliei veșnice, al jertfei Dom-

nului Isus, este de a-Şi curăța un norod plin de 
râvnă pentru fapte bune (Tit 2:14). 

Va fi adunat în final un popor care L-a repre-
zentat fidel prin caracterul lor. 

Martorul credincios ne spune. „Pentru că 
zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, și nu duc lipsă 
de nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, să-
rac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine:

•	 aur curățit
•	 haine albe
•	 alifie pentru ochi. 

Ce reprezintă acestea? 
1. Aurul = valoare din valoarea Lui
2. Haine = caracter egal cu caracterul Său
3. Alifie = Discernământ prin lucrarea 

Duhului Său. 
„Numai veșmântul pe care Domnul Hristos 

ni l-a dat, numai acela ne face în stare să putem 
sta în prezența lui Dumnezeu. Acest acoperă-
mânt, haina îndreptățirii Sale, Domnul Hristos îl 
va așeza asupra fiecărui suflet credincios, pocăit. 

Această haină țesută în războiul cerului nu 
are în ea niciun singur fir făcut după părerea 
omului. În natura Sa omenească Domnul Hristos 
a lucrat un caracter desăvârșit, iar acest caracter se 
oferă să nu-l dea și nouă. 

Când ne supunem Domnului Hristos, atunci 
inima noastră este unită cu inima Lui, mintea 
noastră devine atunci una cu mintea Lui, iar gân-
durile sunt robite Lui. Atunci noi trăim viața Lui. 
Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihă-
nirii Lui. Atunci Domnul, privind asupra noastră, 
nu vede haina cusută din frunze de smochin, nu 
vede goliciunea și diformitatea păcatului, ci vede 
propria Sa haină a neprihănirii, care este ascultarea 
desăvârșită de legea lui Dumnezeu.” (Parabolele 
Domnului Hristos, pg. 213, 214, cap. 24). 

Pentru aceștia există doar un singur răs-
puns: „ei vin din necazul cel mare, ei și-au spălat 
hainele în sângele Mielului (Apocalipsa 7:!4), „ei 
au păzit poruncile” (Apocalipsa 7:14 trad. engl.) 
și inul subțire reprezintă „faptele neprihănite ale 
sfinților” (Apocalipsa 19:8). 

Iubite cititor, fie că ești „aproape” sau „depar-
te” de împărăția lui Hristos, nu uita că: 

„Nu va mai fi un alt timp în care păcătosul 
să se pregătească pentru veșnicie. În viața aceasta 
noi trebuie să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii 
Domnului Hristos. Acesta este singura noastră 
ocazie de a ne forma caracterul pentru căminul 
pe care Domnul l-a pregătit pentru acei care 
ascultă de poruncile Sale.” (Parabole, pg. 319). 

În încheiere doresc să amintesc ce scria 
Solomon în cartea sa: „Căci sfatul este o candelă, 
învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustra-
rea sunt calea vieții.” (Proverbele 6:23). 

În anii veșniciei va rămâne pentru cei 
răscumpărați, care vor privi „mâinile Lui și 
rănile Sale” un singur răspuns al întrebării: „De 
unde vin?”: „În casa celor ce Mă iubeau le-am 
primit.” Toți acești „îndreptățiți” vor vedea fața 
Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. (Apoca-
lipsa 22:4).    p
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D
e fiecare dată când se realizează o lucrare 
de succes cineva este nemulțumit de re-
alizări și caută să minimalizeze sau chiar 
să facă fără efect acele realizări. Aceasta 

s-a întâmplat în toate timpurile. În plan spiritual 
situația este aceeași. Oricând cineva a făcut o 
reformă profundă în viața sa ori a semenilor săi, a 
trebuit să se confrunte cu reacții adverse. 

„În timpul celei mai mari slăbiciuni, Satana 
asaltează sufletul cu cele mai aprige ispite. În 
felul acesta, a nădăjduit să biruiască pe Fiul lui 
Dumnezeu, deoarece pe această cale a câștigat 
multe biruinţe asupra omului. Când puterea vo-
inţei slăbise și credinţa se micșorase, atunci aceia 
care stătuseră timp îndelungat curajoși pentru 
dreptate au fost doborâţi de ispite. Moise, obosit 
de cei patruzeci de ani de rătăcire și necredinţă, 
a pierdut pentru o clipă încrederea în puterea 
Celui Infinit. El a căzut la hotarele ţării făgăduite. 
Tot așa s-a întâmplat și cu Ilie. El care-și păstrase 
încrederea în Iehova în anii de secetă și de foa-
mete, el care stătuse neînfricat înaintea lui Ahab, 
el care în acea zi de încercare pe Carmel stătuse 
înaintea întregii națiuni a lui Israel, ca singurul 
martor pentru Dumnezeul cel adevărat, într-o 

Unde privesti?

„Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi!” (Isaia 43:18)

Fivi Picu

clipă de slăbiciune, a îngăduit fricii de moarte să 
învingă credinţa lui în Dumnezeu.”

Cineva spunea: „Păzește-te a doua zi după 
un succes”. Importanța acestei afirmații și a celor 
de mai sus și modul cum intervine Dumnezeu 
în viața noastră le putem înțelege analizând 
experiența lui Ilie prezentată în Sfânta Scriptură 
– (1 Regi 19).

Fuga de amenințarea Izabelei
Poporul, martor la manifestarea divină 

recunoaște că Domnul este adevăratul Dum-
nezeu, îl ajută pe Ilie la prinderea și uciderea 
preoților idolatri, dar apoi se duce fiecare la casa 
lui, lăsându-l pe Ilie să continue lucrarea sin-
gur. În situația aceasta, pe deasupra amenințat 
de regina idolatră, profetul, până aici foarte 
încrezător în Dumnezeu, se descurajează și nu 
mai întrezărește niciun viitor pentru popor. 
Fuge în pustie cu dorința de a-i fi luată viața. Dar 
Domnul, în mila Sa, n-a luat în seamă dorința 
profetului și trimite îngerul Său pentru a-l întări 
oferindu-i „turtă coaptă pe niște pietre încălzite 
și un ulcior cu apă”. Apoi el „cu puterea pe care i-a 
dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile 

,
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și patruzeci de nopți până la muntele lui Dumne-
zeu, Horeb. Şi acolo Ilie a intrat într-o peșteră.” 

Dumnezeu îl caută
„Aici, Dumnezeu, printr-unul dintre îngerii 

Săi, îl întâmpină pe Ilie și îl întrebă: „Ce faci tu 
aici, Ilie?” (3 T, pg. 291). 

Întrebarea pe care Dumnezeu i-o adresează 
lui Ilie este directă, punctuală și clară. Analizând 
această întrebare scurtă distingem trei elemente 
esențiale: 
•	 Cui se adresează – tu, Ilie – îi este rostit 

numele. Deși era clar că nu mai exista nimeni 
în peșteră, totuși Dumnezeu în întrebare îi 
menționează numele, ca să nu fie nicio îndo-
ială că lui i se adresează și nu altcuiva.

•	 Timpul la care se face referire. Din punct 
de vedere gramatical avem trei timpuri de 
vorbire: trecut, prezent și viitor. Analizând 
întrebarea din această perspectivă – ce faci? 
– înțelegem că se face referire la prezent, la 
momentul vorbirii.

•	 Locul – aici – adică în peșteră, loc unde se 
aflau ei la momentul discuției.
La întrebarea adresată „Ilie își vărsă amără-

ciunea sufletului său înaintea Domnului: „El a 
răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul 
Dumnezeul oștirilor; căci copiii lui Israel au 
părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele 
Tale și au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am 
rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viața!” 
(3 T, pg. 291).

Având în vedere întrebarea și răspunsul dat, ce 
putem spune? Este vreo concordanță? Nu. Între-
barea îl privea direct pe el și momentul prezent, iar 
Ilie în răspunsul dat, referirea la sine este mai mult 
la trecut (am fost plin de râvnă...; am rămas numai 
eu...), la prezent spunând ce fac alții (copiii lui 
Israel), nu el (caută să-mi ia viața). În rest se referă 
la ce au făcut (au părăsit...; au sfărâmat...; au ucis...; 
- timpul trecut) alții (copiii lui Israel). 

Ce am spune noi despre cineva care, la o în-
trebare simplă și directă, ne-ar oferi un răspuns ca 
al lui Ilie? Cu siguranță, am spune direct: te-am 
întrebat despre tine, nu despre alții și ce faci tu 
acum și aici, nu ce ai făcut în trecut?

Dumnezeu nu a procedat astfel. El îl 
cunoștea și înțelegea pe Ilie. Realiza foarte bine 
și locul unde era – „în peșteră”. Şi Ilie era „în 
peșteră” și fizic și spiritual, iar Domnul a căutat în 
mod delicat, cu bunătate și amabilitate să-l ajute 
să iasă din locul unde se afla. Nu i-a reproșat că 
nu a răspuns la întrebare. De fapt și întrebarea pe 
care Domnul a adresat-o lui Ilie era un mijloc de 
a-l trezi la realitate. „Te-am trimis la pârâul Che-
rit, te-am trimis la văduva din Sarepta, te-am tri-
mis în Samaria cu o solie pentru Ahab, însă cine 
te-a trimis în această călătorie lungă în pustie? Şi 
ce mesaj ai de adus aici?”  (3 T, pg. 291). Dumne-
zeu știa despre el totul. Acum Ilie trăia prezentul 
privind în trecut și raportându-se la trecut. Nu 
mai vedea niciun viitor pentru el și pentru popor. 
Şi în această situație „Domnul i-a zis: „Ieși și stai 
pe munte înaintea Domnului!”

La gura peșterii
Chemând pe prooroc să părăsească peștera, 

îngerul i-a poruncit să stea înaintea Domnului 
pe munte și să asculte cuvântul Lui:  „Şi iată că 
Domnul a trecut pe lângă peșteră. Şi înaintea 
Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care 
despica munţii și sfărâma stâncile. Domnul nu 
era în vântul acela. Şi după vânt, a venit un cutre-
mur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de 
pământ. Şi după cutremurul de pământ, a venit 
un foc: Domnul nu era în focul acela. Şi după 
foc, a venit un susur blând și subţire. Când l-a 
auzit Ilie, și-a acoperit faţa cu mantaua, a ieșit și a 
stat la gura peșterii.” (PR, cap. Ce faci tu aici, Ilie?).

La gura peșterii nu este ca în peșteră. Prin în-
trebarea provocatoare și invitația făcută, Domnul 
l-a determinat pe Ilie să iasă din întunericul, atât 
fizic cât mai ales spiritual în care se afla, pentru 
a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu.

„Nu în manifestări grandioase ale puterii 
divine, ci printr-un „susur blând și subţire” a 
ales Dumnezeu să Se descopere slujitorului său. 
El dorea să-l înveţe pe Ilie că nu întotdeauna 
lucrarea ce se vede în cea mai mare demonstraţie 
este cea mai reușită în împlinirea planului Său. 
În timp ce Ilie aștepta descoperirea Domnului, 
a venit furtuna, a strălucit fulgerul, a bântuit 
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focul devastator; dar Dumnezeu nu era în toate 
acestea. Apoi „a venit un susur blând și subţire” 
și profetul „și-a acoperit faţa” înaintea prezenţei 
Domnului. Frământarea lui a încetat și spiritul 
său a fost îmblânzit și supus. Acum a învăţat 
că o încredere liniștită, o nădejde statornică în 
Dumnezeu aveau totdeauna să-i aducă un ajutor 
binevenit la vreme de nevoie.

Nu totdeauna prezentarea cea mai elocventă 
a adevărului lui Dumnezeu este cea care convinge 
și convertește sufletul. Nu prin elocvenţă sau 
logică sunt atinse inimile oamenilor, ci prin in-
fluenţa plăcută a Duhului Sfânt, care lucrează pe 
tăcute, dar sigur, la transformarea și dezvoltarea 
caracterului. Este susurul blând și subţire al Du-
hului lui Dumnezeu care are putere să schimbe 
inima.” (PR, cap. Ce faci tu aici, Ilie?).

Şi aici „la gura peșterii” Dumnezeu îi adre-
sează exact aceeași întrebare lui Ilie. Şi primește 
exact același răspuns. Şi nici de data aceasta 
Domnul nu-i adresează vreun reproș cu privire 
la răspuns, ci îl îndrumă către drumul cel bun 
zicându-i: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin 
pustiu”. Şi ajuns la drumul bun avea de îndeplinit 
sarcini deosebite.

Întoarce-te!
Şi Ilie a plecat, s-a întors și astfel a ieșit din 

întunericul descurajării și deznădejdii. Prin 
această experiență a lui Ilie ni se prezintă și nouă 
modul în care  putem să fim salvați din întuneri-
cul pe care Satan caută să-l aducă în jurul nostru.

„Când ispitele te asaltează, când grijile, nedu-
meririle și întunericul par să-ţi învăluie sufletul, 
privește către locul din care ai văzut ultima dată 
venind lumina. Odihnește-te în iubirea lui Hristos 
și sub grija Sa protectoare. Când păcatul se luptă în 
inimă pentru supremaţie, când vina apasă sufletul 
și împovărează conștiinţa, când necredinţa întu-
necă mintea, amintește-ţi că harul lui Hristos este 
de-ajuns pentru a birui păcatul și a risipi întuneri-
cul. Intrând în comuniune cu Mântuitorul, intrăm 
pe teritoriul păcii.” (Divina vindecare, pg. 250).

Şi după ce l-a adus „la lumină” pe Ilie, Dum-
nezeu a început să-i lămurească nedumeririle, să-i 
aline durerea și amărăciunile. 

Viitorul există
Dacă la început Ilie „se temea că reforma în-

cepută pe Carmel nu va dura mult, și l-a cuprins 
descurajarea” și descurajat fiind, nu mai vedea 
niciun viitor, totul părea că s-a sfârșit și, prin 
urmare, nici el nu mai avea rost să mai trăiască, 
acum, prin ceea ce Domnul îi cere să facă, i se 
arată contrariul. 

„Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pus-
tiu până la Damasc; și când vei ajunge, să ungi pe 
Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi și pe Iehu, fiul 
lui Nimși, ca împărat al lui Israel; și să ungi pe 
Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc 
în locul tău.”

Un rege nu este uns pentru o perioadă scurtă 
de timp. Regele este pus pe viață. Şi Ilie nu avea 
să ungă doar un rege, ci doi, și pe deasupra și un 
proroc în locul său. Prin aceasta Dumnezeu i-a 
arătat lui Ilie că există „un viitor și o nădejde” și 
că lucrarea la care el a fost făcut părtaș avea să 
continue.

Dreptatea împlinită
Ilie era foarte indignat de nedreptățile po-

porului Israel și rămăsese cu gândul la ele, având 
impresia că domnia fărădelegii nu mai poate fi 
întreruptă. „...copiii lui Israel au părăsit legămân-
tul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu 
sabia pe prorocii Tăi.” Dar Dumnezeu îl asigură 
că situația aceasta nu avea să continue la nesfârșit. 
„Domnul i-a răspuns lui Ilie că făcătorii de rele 
din Israel nu trebuia să treacă nepedepsiţi. Urmau 
să fie aleși bărbaţi rânduiţi pentru împlinirea 
scopului divin...” „Şi se va întâmpla că, pe cel ce 
va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu; și pe 
cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî Elisei.” 

Nu era singurul credincios
„Ilie crezuse că era singurul închinător al 

Dumnezeului adevărat, în Israel. Dar Acela care 
cunoaște inimile tuturor i-a dezvăluit prooro-
cului că erau mulţi alţii care în timpul anilor de 
apostazie Îi rămăseseră credincioși. „Dar voi lăsa 
în Israel”, a zis Dumnezeu, „șapte mii de bărbaţi, 
și anume pe toţi cei ce nu și-au plecat genunchii 
înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-au sărutat”. 
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Concluzie
„Din experienţa lui Ilie în acele zile de 

descurajare și aparentă înfrângere, se pot învăţa 
multe lecţii — lecţii deosebit de valoroase pentru 
slujitorii lui Dumnezeu din acest veac, caracteri-
zat printr-o depărtare generală de dreptate. Apos-
tazia care predomină astăzi se aseamănă cu aceea 
care în zilele proorocului cuprinsese întregul 
Israel. Prin înălţarea celor omenești mai presus 
de cele dumnezeiești, prin preamărirea condu-
cătorilor omenești, prin închinarea la Mamona 
și prin așezarea învăţăturilor știinţei mai presus 
de adevărurile revelaţiei, mulţimi de oameni din 
zilele noastre urmează lui Baal. Îndoiala și necre-
dinţa își răspândesc influenţele dăunătoare asupra 
minţii și inimii, și mulţi înlocuiesc Cuvântul 
lui Dumnezeu cu teoriile oamenilor. Se susţine 
public că am ajuns vremea când raţiunea ome-
nească trebuie ridicată mai presus de învăţăturile 
Cuvântului. Legea lui Dumnezeu, standardul 
divin al neprihănirii, este declarată a nu mai fi în 
vigoare. Vrăjmașul oricărui adevăr lucrează cu 
putere amăgitoare ca să-i determine pe bărbaţi 
și pe femei să așeze datinile omenești acolo unde 
ar trebui să fie Dumnezeu și să uite cele rânduite 
pentru fericirea și mântuirea omenirii.

Totuși, apostazia aceasta, ajunsă atât de 
răspândită, nu este generală. Nu toţi din lume sunt 
nelegiuiţi și corupţi; nu toţi au trecut de partea 
vrăjmașului. Dumnezeu are multe mii care nu 
și-au plecat genunchiul în faţa lui Baal, mulţi care 
doresc din toată inima să aibă o înţelegere mai 
deplină cu privire la Hristos și la lege, mulţi care 
nădăjduiesc împotriva oricărei nădejdi că Isus va 
veni curând pentru a pune capăt domniei păcatu-
lui și a morţii...

Creștine, Satana îţi cunoaște slăbiciunea; de 
aceea, prinde-te de Isus. Rămânând în dragostea 
lui Dumnezeu poţi face faţă oricărei încercări. 
Numai neprihănirea lui Hristos îţi poate da putere 

să oprești valul păcatului care inundă lumea. Adu 
credinţă în experienţa ta. Credinţa ușurează orice 
povară, vindecă orice slăbiciune. Providenţele 
care acum sunt de neînţeles le poţi rezolva prin 
încrederea continuă în Dumnezeu. Mergi prin 
credinţă pe calea pe care El te îndrumă. Încercările 
vor veni, dar mergi înainte. Acest lucru îţi va întări 
credinţa și te va face bun pentru slujire. Rapoartele 
istoriei sacre sunt scrise nu numai ca să le citim și 
să ne minunăm, ci ca aceeași credinţă care a lucrat 
în slujitorii lui Dumnezeu din vechime să lucreze 
și în noi. Domnul nu va lucra astăzi într-o manieră 
mai puţin vădită oriunde se găsesc inimi credin-
cioase care să fie canale ale puterii Sale.” (Profeți și 
regi, cap. Ce faci tu aici, Ilie?).

Pentru noi astăzi, experiența lui Ilie nu este 
altceva decât o exemplificare a modului cum 
Dumnezeu procedează cu noi ca să ne scoată din 
întunericul spiritual al păcatului. În modul Său de 
lucru ne trece prin încercări, dar suntem îndemnați 
să privim înainte. Nu înseamnă că trebuie să igno-
răm trecutul în totul. Din contră, să luăm seama 
la trecut cu scopul de a ști ce să facem și ce să nu 
mai facem în prezent și viitor. „Istoria trecutului 
este făclia din mâna prezentului pentru a lumina 
viitorul.” Să nu rămânem întorși cu privirea spre 
trecut. Apostolul Pavel descrie experiența lui astfel: 
„fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și 
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus” (Filipeni 3:13, 14).

Fie ca și noi să ne lăsăm scoși de Dumnezeu 
din „peștera” în care suntem și să nu mai privim la 
întunericul care ne înconjoară, ci să ne întoarcem 
privirea „către locul din care am văzut ultima 
dată venind lumina” și apoi „să vestim puterile 
minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric 
la lumina Sa minunată”. Şi tot umblând în această 
lumină să ajungem acolo unde Ilie este deja, în 
lumina veșnică.  Amin.    p

„Nimic nu este în aparență mai fără ajutor  
și cu toate acestea mai de neînvins ca sufletul care,  
simțindu-și nimicnicia, se sprijină pe Dumnezeu.”  

(Profeți și regi, cap. Ce faci tu aici, Ilie?).
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Ce este îngâmfarea?
Cum mă poate afecta? Peter Lausevic

„Și bărbatul care se va purta cu îngâmfare și nu va da ascultare preotului  
care stă să servească acolo înaintea Domnului Dumnezeul tău, sau judecătorului,  

chiar bărbatul acela să moară; și să îndepărtezi răul din Israel.  
Și tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai poarte cu mândrie (îngâmfare, engl.)” 

(Deuteronom 17:12, 13, trad. BTF)

Vorbim adesea despre credinţă și înţelesul 
credinţei. Aceasta este bine pentru că 
este un subiect profund, dacă avem o ex-
perienţă a credinţei adevărate, „pentru 

că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; 
și ceea ce câștigă biruinţa asupra lumii este credinţa 
noastră.” (1 Ioan 5:4). Deoarece tuturor ne place 
puterea, acea putere victorioasă care câștigă lumea, 
este un subiect pe care trebuie să-l discutăm.

Există însă și un alt subiect atât de apropiat de 
credinţă – și totuși atât de diferit de aceasta – în-
cât, dacă îl posedaţi, rezultatul va fi înfrângere. Din 
păcate cea mai mare parte a lumii consideră acest 
lucru contrafăcut pentru a fi o credinţă autentică. 
Trebuie să cunoaștem aceasta pentru că Dumne-
zeu ne avertizează prin rugăciunea psalmistului: 
„Păzește, de asemenea, pe robul Tău de mândrie 
(îngâmfare), ca să nu stăpânească ea peste mine!” 
(Psalmii 19:13). 

„Sunt mulţi care nu reușesc să facă distincţie 
între nechibzuinţa îngâmfării și încrederea inte-
ligentă a credinţei. Satan credea că, prin ispitele 
sale, ar putea înșela pe Răscumpărătorul lumii să 
facă o mișcare îndrăzneaţă în manifestarea puterii 
Sale divine, să creeze o senzaţie și să surprindă pe 
toţi prin minunata expunere a puterii Tatălui Său 
în ferirea Lui de a fi rănit.” (The Review and Herald, 
1 aprilie 1875).

De ce trebuie să fim împiedicaţi - și de ce?

Păcatele îngâmfării
Care sunt cele trei ramuri ale răului din care 

toate celelalte se ridică brusc? „Pofta și patimile, 
dragostea de lume și păcatele îndrăzneţe erau 

marile ramuri ale răului, din care au crescut toate 
formele de nelegiuire, violenţă și degradare.” (Solii 
alese, vol. 1, pg. 136).  

Un păcat îngâmfat este cel pe care o persoană 
îl alege în mod deliberat, ceva greșit pe care el sau 
ea este hotărât să-l facă. Un exemplu în acest sens 
este crima premeditată: „Cine va lovi pe altul cu 
o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. 
Dacă nu i-a întins laţuri și dacă Dumnezeu l-a fă-
cut să-i cadă în mână, îţi voi hotărî un loc unde va 
putea să fugă. Dar dacă lucrează cineva cu răutate 
împotriva aproapelui său, folosindu-se de vicle-
nie ca să-l omoare, chiar și de la altarul Meu să-l 
smulgi, ca să fie omorât.” (Exodul 21:12-14). 

Un păcat îngâmfat are loc atunci când o per-
soană cunoaște și înţelege voia lui Dumnezeu, dar 
intenţionează să facă altceva. „Lucrarea lui Satan 
este aceea de a strecura sofismul său, declaraţiile sale 
mincinoase, pentru a conduce oamenii să creadă 
mai degrabă o minciună decât cuvintele lui Dum-
nezeu, care sunt adevărate. Prin urmare, el conduce 
oamenii în păcate dispreţuitoare. Satan este mereu 
la lucru să ţină departe de mintea noastră doctri-
na crucii lui Hristos, căci aceasta este rezistenţa 
prin care păcatul trebuie să fie învins și omul să fie 
readus la credinţa lui faţă de Legea lui Dumnezeu.” 
(The Review and Herald, 29 septembrie 1891). 

Un exemplu de încumetare a avut loc la scurt 
timp după ce israeliţilor li s-a refuzat accesul 
imediat în ţara promisă, din cauza murmurării și 
plângerilor lor nesfârșite. Spiritul lor răzvrătit a 
dus la călătoria prin pustiu încă 40 de ani.

„Un om din popor, mâniat pentru faptul că 
fusese exclus din Canaan și hotărât să-și dea pe faţă 
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dispreţul faţă de Legea lui Dumnezeu, se aventură 
să calce în mod făţiș porunca a patra a Decalogu-
lui, ducându-se să adune lemne în ziua Sabatului. 
În timpul peregrinării lor în pustie, aprinderea fo-
cului în ziua a șaptea a săptămânii fusese oprită cu 
stricteţe. Opreliștea aceasta nu avea să fie extinsă 
și în ţara Canaanului, unde asprimea climei făcea 
adesea necesară aprinderea focului; dar în pustie, 
focul nu era necesar pentru a te încălzi. Fapta aces-
tui om era o călcare voită și premeditată a poruncii 
a patra – un păcat datorat nu necugetării sau 
necunoașterii, ci încumetării.” (Patriarhi și profeţi, 
pg. 408, sublinieri adăugate). 

„Este cea mai grosolană cutezanţă pentru 
omul muritor să ajungă la un compromis cu cel 
Atotputernic pentru a-și asigura măruntele și vre-
melnicele lui interese. Este tot atât de grav a călca 
Legea folosind ocazional Sabatul pentru ocupaţii 
vremelnice, ca și când ai respinge-o în întregime; 
pentru că aceasta face din poruncile Domnului o 
problemă de avantaj. „Eu, Domnul, Dumnezeul 
tău, sunt un Dumnezeu gelos”, a răsunat de pe 
Sinai. Nicio ascultare parţială și nici un interes 
împărţit nu sunt acceptate de El, care declară că 
nelegiuirea părinţilor se va abate asupra copiilor 
până la al treilea și al patrulea neam al celor ce-L 
urăsc și că Se va îndura până în al miilea neam de 
cei care Îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Nu este 
un lucru mic să jefuiești pe un vecin și mare este 
rușinea pentru unul care este găsit vinovat de o 
astfel de faptă; totuși, cel care ar socoti nedemn 
să escrocheze pe semenul său vrea să jefuiască fără 
rușine pe Tatăl său ceresc de timpul pe care El l-a 
binecuvântat și l-a pus deoparte pentru un scop 
special.” (Mărturii, vol. 4, pg. 249).  

Desconsiderarea mustrării
Un alt mod de a păcătui prin încumetare este 

a ignora mustrarea bazată pe cuvântul lui Dum-
nezeu, făcută de către mesagerii Lui credincioși. 
„Dacă ţi se va părea prea greu de judecat o pricină 
privitoare la un omor, la o neînţelegere sau la o 
rănire, și va da prilej la ceartă înăuntrul cetăţii 
tale, să te scoli și să te sui la locul pe care-l va alege 
Domnul Dumnezeul tău. Să te duci la preoţi, leviţi 
și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător; 

să-i întrebi, și ei îţi vor spune hotărârea Legii. Să 
faci cum îţi vor spune ei, în locul pe care-l va alege 
Domnul, și să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 
Să faci după Legea pe care te vor învăţa și după 
hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de 
la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 
Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul 
pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului 
tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela 
să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din 
mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă 
și să se teamă și să nu se mai îngâmfe.” (Deutero-
nom 17:8-13, sublinieri adăugate). 

Cuvântul ebraic tradus ca „îngâmfare” în 
versetul 13 se referă literal la mândrie, insolenţă 
sau aroganţă. Citim în Numeri cap 16 despre 
îngâmfarea revoltătoare a lui Core, care a dus la 
moartea a 14.000 de persoane. Suntem avertizaţi 
că experienţa israeliţior în călătoriile lor a fost 
înregistrată în beneficiul celor peste care au venit 
vremurile sfârșitului. 

Pericolele noastre nu sunt mai mici decât ale 
evreilor, ci mai mari. Poporul lui Dumnezeu din 
timpul de astăzi va fi ispitit să tolereze invidia, ge-
lozia, murmurarea, la fel ca israeliţii din vechime. 
„Întotdeauna va exista un spirit de revoltă împo-
triva mustrării păcatelor și a greșelilor. Dar nu ar 
trebui ca glasul mustrător să fie adus la tăcere din 
acest motiv. Cei pe care Dumnezeu i-a pus ca sluji-
tori ai neprihănirii au asupra lor responsabilitatea 
solemnă de a mustra păcatele oamenilor. Pavel îl 
sfătuia pe Tit: „Spune lucrurile acestea, sfătuiește 
și mustră cu deplină putere! Nimeni să nu te 
dispreţuiască” (Tit 2:15). Întotdeauna vor fi unii 
care îl vor dispreţui pe cel ce îndrăznește să mustre 
păcatul. Însă, atunci când este nevoie, oamenii 
trebuie să fie mustraţi. Pavel îl sfătuiește pe Tit să 
mustre fără menajamente o anumită categorie de 
credincioși, pentru a-i întări în credinţă. Cum ar 
trebui să facă acest lucru? Să-l lăsăm pe apostol 
să răspundă: „cu toată blândeţea și învăţătura” 
(2 Timotei 4:2). Celui greșit trebuie să i se arate 
că acţiunile sale nu sunt în armonie cu Scriptura. 
Niciodată greșelile poporului lui Dumnezeu nu 
ar trebui să fie trecute cu vederea și tratate cu indi-
ferenţă. Cei care, cu sentimentul responsabilităţii 
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pe care o au înaintea lui Dumnezeu, se vor achita 
cu credincioșie de datoriile mai puţin plăcute, vor 
primi binecuvântarea Sa. (Semnele Timpului, 16 
septembrie 1880).

Încăpățânare
Persoanele încrezute sunt încăpăţânate, îndrăz-

nind să facă ceea ce Dumnezeu a spus să nu facă. 
„În mod deosebit, Biblia ne învaţă să ne 

ferim de a aduce cu ușurinţă acuzaţii împotriva 
acelora pe care Dumnezeu i-a chemat să lucreze 
ca trimiși ai Săi. Apostolul Petru, descriind o cla-
să de oameni care sunt cu totul dedaţi păcatelor, 
spune: „Ca niște îndrăzneţi și încăpăţânaţi ce 
sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, 
pe când îngerii, care sunt mai mari în putere și 
tărie, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată 
batjocoritoare împotriva lor” (2 Petru 2:10-11). 
Iar Pavel, în învăţătura sa pentru cei care sunt 
puși peste biserică, spune: „Împotriva unui prez-
biter să nu primești învinuire decât din gura a 
doi sau trei martori” (1 Timotei 5:19). Acela care 

a așezat asupra oamenilor răspunderi grele, de 
conducători și învăţători ai poporului Său, va cere 
socoteală poporului pentru felul în care se poartă 
faţă de slujitorii Săi. Noi trebuie să-i onorăm pe 
aceia pe care Dumnezeu îi onorează. Pedeapsa 
dată Mariei trebuie să fie o mustrare pentru toţi 
cei care se lasă în voia geloziei și care cârtesc 
împotriva acelora asupra cărora Dumnezeu așază 
povara lucrării Sale.” (Patriarhi și profeţi, pg. 385). 

Concluzia primei părți
Ca popor așteptător al venirii lui Isus, ce 

avem de făcut? „Să ţinem fără șovăire la mărturi-
sirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce 
a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, 
ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.” 
(Evrei 10:23, 24). 

Cum putem să ne îndemnăm unii pe alţii la 
fapte bune, dacă nu avem părtășie împreună? Deci, 
următorul verset ne spune: „Să nu părăsim aduna-
rea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm 
unii pe alţii și cu atât mai mult, cu cât vedeţi că 

ziua se apropie.” (vers. 25). Iar versetele 
următoare ne spun ce fel de păcate ne ajută 
să prevenim: „Căci, dacă păcătuim cu voia, 
după ce am primit cunoștinţa adevărului, 
nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 
ci doar o așteptare înfricoșată a judecăţii și 
văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvră-
tiţi.” (vers. 26, 27). 

Dragi cititori, nu neglijaţi ocazia de a 
auzi cuvântul lui Dumnezeu și să vă întăriţi 
unul pe celălalt pe calea cea îngustă a credin-
ţei. Ascultaţi cu atenţie predicile și studiile 
date de pastorii credincioși, realizând că ele 
vi se aplică la fel de mult vouă, cât și celor în 
vârstă. Într-o epocă renumită în rebeliune și 
îngâmfare, staţi fermi de partea adevărului 
și fiţi binecuvântaţi. Vom vorbi mai mult 
despre acest subiect în numărul următor al 
revistei. Până atunci, fie ca Domnul să vă 
dea credinţa în Hristos și curajul de a face ce 
este drept prin puterea Sa extraordinară!

Va urma...    p
(Articol tradus din Youth messenger,  

vol. XXXVI, Nr. 1).
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La începutul istoriei omenirii, Dumnezeu a 
făcut aproape totul bine. Despre acest „aproa-
pe” vom vorbi cu această ocazie. De șase ori 
Dumnezeu ne spune în Geneza capitolul 1 că 

fiecare parte a creației Sale era bună. El declară to-
tul bun, cu excepția cerului. Apoi El a numit toată 
creația ca fiind bună. Dar Însuși Isus ne spune că în 
frumusețea și gloria din Eden a fost un lucru care 
nu era bun: „Nu este bine ca omul să fie singur”. 
(Geneza 2:18). Acestea sunt cuvintele lui Dum-
nezeu într-o lume desăvârșită. Şi de atunci miile 
de ani de experiență umană dovedesc acuratețea și 
credibilitatea lui Isus. Până în prezent, nu este bine 
ca bărbatul sau femeia să fie singuri.

Dorința noastră după companie este o nevoie 
umană de bază, împreună cu foamea, setea și ne-
voia de siguranță. Noi petrecem probabil mai mult 
timp și bani pentru nevoile noastre sociale decât 
pentru mâncare și băutură. Vom călători oriunde 
pe pământ pentru a petrece timp cu familia sau cu 
prietenii apropiați. Cei mai mulți dintre noi nu 
ar gândi că este nevoie să părăsească granițele țării 
pentru a mânca și a bea. Aveți de gând să călătoriți 
în Columbia Britanică pentru a consuma afine 
proaspete, sau în Wisconsin pentru mere proaspe-
te sau în Brazilia pentru açaí sau papaya proaspete? 

Același lucru este adevărat și cu privire la casa 
ta. Jumătate din banii pe care noi i-am investit în 
casele noastre nu au nimic de-a face cu păstrarea 
unui mediu cald, uscat și confortabil. Acești bani 
sunt investiți pentru a-i face pe oaspeți confortabili 

Esti tu un membru  
al bisericii?

T. Stockler

sau pentru a-i impresiona. Pustnicii nu au nevoie 
de locuințe mari sau scumpe. 

Nu doar că îi vrem pe alții, noi avem nevoie de 
ei. Avem nevoie de alții din trei motive:
1. Avem nevoie de alții pentru că suntem 

neajutorați. Nu putem face totul noi înșine. 
Nu putem realiza totul singuri. 

2. Avem nevoie de alții pentru că am fost creați 
să împărtășim. Fiecare dintre noi este aseme-
nea unei fântâni care va țâșni dacă nu împarte 
și altora.

3. De asemenea avem nevoie de alții pentru că 
avem o nevoie profundă de o apartenență. 
Înțeleptul spunea: „Mai bine doi decât unul, 

căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. 
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe 
altul; dar vai de cine este singur și cade fără să aibă 
pe altul care să-l ridice.” (Eclesiastul 4:9, 10).

Toată ziua, în fiecare zi, ne gândim la familie 
și prieteni. Aceasta este ceea ce face ca mediile 
sociale, precum Facebook, să se mențină. O parte 
din atracția noastră pentru internet se datorează 
dorinței de a ne educa și a ne distra. Restul este pen-
tru a ne spori activitățile sociale. Toți care citesc acest 
lucru demonstrează de-a lungul întregii zile și în 
fiecare zi, adevărul cuvintelor lui Isus potrivit cărora 
nici pentru oamenii perfecți și sfinți nu este bine să 
fie singuri – cu atât mai puțin pentru păcătoși.

Nu numai acțiunile noastre, ci și cuvintele 
noastre demonstrează autenticitatea acestor cuvin-
te. Am putea vorbi zile întregi despre fiecare dintre 

Prima parte

,
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relațiile pe care ni le oferă Dumnezeu. Ce facem în 
cadrul familiei noastre, comunității noastre, etniei 
noastre, în prieteniile noastre?  Care sunt legile 
sociale ale universului? Cum ascultăm noi de ele 
sau cum le încălcăm? Ce face ca relațiile să fie bune 
sau ca ele să fie ruinate? Lumea noastră este plină 
de astfel de subiecte. În cântece și cărți, în progra-
mele TV pentru dezbateri, în conversații, discuțiile 
despre relații nu au sfârșit.

Îngerii nu vorbesc non-stop despre relații. Ei 
nu au nevoie de aceasta. Îngerii sunt prieteni. Ei 
știu cum să comunice, cum să aprecieze nevoile și 
opiniile altora, și cum să negocieze cele mai bune 
soluții pentru ca nimeni să nu fie afectat de alegere. 
„Country music” (gen de muzică populară având 
origine în zona rurală din sud-estul Statelor Unite, 
un amestec de baladă, dans...), cu piesele sale de 
durere și frustrare, nu are piață de desfacere în 
cer. Cărțile care tratează subiectul relațiilor nu au 
importanță într-o lume perfectă. Ele sunt necesare 
aici într-o lume socială păcătoasă, unde ne rănim 
și ne trădăm suficient pentru a face din relații un 
subiect interesant. 

Tocmai am văzut că încă de la începutul 
existenței lor oamenii au fost creaturi sociale, care 
caută relații sociale. Face parte din ființa noastră. 
Este sau nu așa? Unii dintre voi începeți deja să vă 
întrebați dacă am dreptate. Mulți sunteți de acord 
cu mine, dar nu toți. Ştii pe cineva care pretinde că 
e mai fericit să trăiască pe lună, în izolare, decât în 
comunitatea ta. Ştii pe cineva care iubește a fi sin-
gur. Am cunoscut și astfel de oameni. Sunt oameni 
care nu au prea multă nevoie de alții. Apetitul lor 
social este mic. Nu au niciodată nevoie să urmeze o 
dietă socială. Viața lor este simplă. Dar chiar și cei 
mai introvertiți oameni își doresc un prieten une-
ori.  Îmi vine să râd când îmi spun ei cât de mult 
vor să trăiască singuri. Pentru că, vorbindu-mi, ei 
dovedesc că vor să povestească despre a fi singur. 
Vor să povestească cu cineva despre a fi singur. Şi 
când trăiești singur nu poți vorbi cu nimeni. Chiar 
și pustnicii își doresc uneori un prieten.

Dar există probabil momente când fiecare 
vrea să fie singur. Avem nevoie de singurătate. 
Toate acele tablouri frumoase cu natura se vând 
pentru că vrem uneori să ne simțim puțin singuri.

Singurătatea este necesară. Avem nevoie de ea 
ca să ne auzim pe noi înșine. Tatăl meu obișnuia 
să spună că e nevoie să fii singur, ca să auzi cum 
gândești. Crescând, așa cum s-a întâmplat cu 
mulți dintre noi, nici măcar nu ne cunoaștem. Nu 
cunoaștem vocea gândurilor noastre. Ştim mai bine 
ce gândesc prietenii noștri sau ce le place, decât ne 
cunoaștem pe noi înșine. Opriți-vă și întrebați-vă 
ce ați vrea să faceți voi? De exemplu, gândiți-vă 
la trei dintre cei mai apropiați membri ai familiei 
sau prieteni și întrebați-vă ce ar spune ei dacă s-ar 
întâlni cu președintele Statelor Unite. Ce ar spune 
dacă ar ninge pe plajele din Los Angeles în luna 
iulie? Ce s-ar vedea pe fețele lor? Probabil mi-ai 
putea spune exact cuvintele și expresiile pe care 
prietenii tăi le-ar folosi. Acum spune-mi ce ai face 
tu în aceleași condiții? Cei mai mulți dintre noi nu 
ne cunoaștem la fel de bine cum îi cunoaștem pe 
prietenii noștri. Trebuie să fim singuri, doar să ne 
întâlnim pe noi înșine și să ne cunoaștem.

În permanenta noastră ocupație, pierdem 
cunoașterea noastră personală. Pierdem, de 
asemenea, cunoașterea de Dumnezeu. Pierdem 
cea mai bună prietenie din lume. Pentru că fiecare 
dintre noi putem să Îl cunoaștem pe Dumnezeu 
personal. Dar pentru a-L cunoaște pe El e nevoie 
de singurătate.

„Fiecare are nevoie de o experiență perso-
nală în obținerea cunoașterii voinței lui Dum-
nezeu. Trebuie ca fiecare dintre noi să-L auzim 
vorbind inimii noastre. Când orice alt glas 
amuțește și așteptăm în liniște înaintea Lui, tăcerea 
sufletului face și mai clar glasul lui Dumnezeu. 
El ne îndeamnă: „Fiți liniștiți și să știți că Eu sunt 
Dumnezeu.” (Psalmii 46:10). Numai aici poate 
fi găsită adevărata odihnă. Şi aceasta e pregătirea 
eficientă a acelora care lucrează pentru Dumne-
zeu. În mijlocul mulțimii grăbite și în vâltoarea 
activității intense a vieții, sufletul astfel înviorat 
va fi înconjurat cu o atmosferă de lumină și pace. 
Viața va răspândi un miros plăcut și va descoperi o 
putere divină, care va ajunge la inima oamenilor.” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 363).  

Biblia nu vorbește foarte mult de păcătoși că 
ar fi singuri. Este menționată doar singurătatea 
ocazională a strămoșilor noștri. Dar vorbește 

20 Păzitorul Adevărului, aprilie - iunie 2018



despre faptul că Isus era singur. De mai multe 
ori spune că Cel Sfânt era singur. Despre nimeni 
altcineva în Biblie nu se spune în mod repetat să 
fi fost singur. Exemplul nostru a știut cum să fie 
suficient de singur pentru a auzi pe Tatăl și pe 
ai noștri. Vom urma noi exemplul Său? Ne vom 
pierde fiecare în această lume și vom fi pierduți 
pentru veșnicie, dacă nu învățăm să fim suficient 
de singuri pentru a-L auzi pe Dumnezeu. 

Dar singurătatea nu este suficientă. Un anume 
fel de singurătate deschide sufletul față de  Dumne-
zeu și vindecă rănile și zbuciumul sufletului nostru. 
Prea multă singurătate este o formă de egoism. Este 
o fugă din fața unei vieți de slujire. O modalitate de 
a respinge lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, 
în favoarea plăcerii pe care ne-o dorim. 

Îmi amintesc gloria pădurilor de pin din 
nordul statului Minnesota. Privirea păsărilor din 
zonă și oricare dintre miile de lacuri reprezintă o 
adevărată emoție. A vedea păsările când plonjează 
în oricare din cele o mie de lacuri ale regiunii îți dă 
fiori. Cântecul nesfârșit al becaței care râde de noi 
toți e încurajator. Privirea unei orhidee roze rare 
dă simțăminte fantastice. Să privești un urs atât de 
aproape încât l-ai putea atinge, este palpitant. Să 
urmărești vulturul zburând atât de aproape încât 
parcă ar atinge ramurile copacilor este maiestuos 
și captivant. Dar am ales să las toate acestea pentru 
altceva. A te pune în slujba altora este mai bine 
decât toată singurătatea din lume.

Şi astfel ne întoarcem la cei din jurul nostru. 
Dumnezeu a proiectat mai multe soluții pen-
tru singurătatea noastră. Căsătoria este cea mai 
plăcută și cea mai satisfăcătoare. Fiecare din noi ne 
dorim aceasta și vrem să avem mai mult. Căutăm 
familii extinse, comunități, o biserică, și o națiune, 
de asemenea.

Ar trebui să vorbim despre sfatul lui Dumne-
zeu pentru fiecare din aceste relații. Ar trebui să 
vorbim despre cum să ai căsătorii fericite. Pentru 
că bisericile noastre au nevoie la fel de multă ferici-
re pe câte căsătorii sunt.  

Descurajarea recăsătoriei este o doctrină con-
cepută pentru a bloca oamenii într-un iad viu, dacă 
nu știm cum să avem căsătorii fericite. Relațiile feri-
cite cu părinții, relațiile fericite între frați și priete-

niile fericite contează la fel de mult ca și căsătoriile. 
Motivul pentru care majoritatea dintre noi nu ne 
comportăm ca și cum ne-am dori să mergem în cer 
este că nu ne bucurăm de relațiile noastre aici pe 
pământ. Să trăiești o veșnicie în felul în care trăiesc 
majoritatea căsătoriilor, familiilor și prieteniilor 
în lume nu ar fi niciodată raiul! Este deja cel puțin 
purgatoriu, și nu trebuie să supraviețuim decât 
câteva decenii împreună. Dacă majoritatea dintre 
noi ar trebui să trăiască împreună secole, iadul ar fi 
un cuvânt drăguț pentru haosul și agonia aceea. 

O relație socială valoroasă pe care Biblia ne-o 
prezintă este implicarea în biserică. Unul din 
locurile în care Biblia discută despre această relație 
socială este în Noul Testament, în cartea Filipeni-
lor. Pentru a înțelege mesajul ei către biserică, vom 
merge să ne adăpăm din întreaga carte a Filipeni-
lor. Pavel a mers pentru prima oară la Filipi pentru 
că Dumnezeu i-a spus într-un vis să meargă acolo. 
După ce a ajuns în oraș el a început să se întâlneas-
că cu oricine era interesat să asculte ce i se spunea 
despre Mesia. Acest lucru i-a înfuriat atât de mult 
pe evrei, încât au agitat întregul oraș și au aruncat 
în închisoare pe Pavel și pe tovarășul său, Sila. Nu 
era o mod foarte amabil de a trata un cetățean 
roman care nu le făcuse nimic rău.

Dar fiecare dintre cei doi apostoli erau 
ceva mai mult decât aproape orice om din zilele 
noastre. Bătuți și învinețiți, insultați și răniți, Pavel 
și Sila au început să cânte în aripa de securitate 
maximă a închisorii. Niciun blestem sau plâns nu 
s-a auzit de pe buzele lor. Acești oameni lăudau pe 
Dumnezeu când totul mergea rău. Nu mă îndoiesc 
că și mulți dintre noi ar cânta în închisoare. 
Cântecele noastre ar fi melancolice. Ne-am plânge 
toată noaptea de nedreptatea prin care ni s-a răpit 
libertatea. Dar Pavel și Sila nu cântau astfel de 
cântări. Ei cântau laude.

Acum se pare că lui Dumnezeu Îi place ceea 
ce nu ne place nouă. De asemenea pare să urască 
ceea ce nouă ne place. Ne place să ne plângem. Mi-
lioane de israeliți în drumul lor spre casă, venind 
din Egipt, au dovedit aceasta pentru restul istoriei 
omenirii. Dumnezeu urăște aceasta. Nu ne place să 
fim recunoscători în mijlocul momentelor teribile. 
Dar lui Dumnezeu Îi place când ne comportăm 
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ca niște oameni maturi. Pavel și Sila Îl lăudau pe 
Dumnezeul cerului și El i-a auzit. 

Pământul însuși s-a cutremurat. Dumnezeu 
a dat cutremurului ritmul cântecului apostolilor. 
Dacă doriți ca problemele din viața voastră să fie 
scuturate până se rezolvă, lăudați pe Domnul. Dacă 
vreți să ieșiți din închisoarea pe care nedreptatea 
altora o clădește în jurul vostru, spuneți-I lui Dum-
nezeu cu voce tare, cât de recunoscători sunteți.

Cutremurul a scuturat mai mult decât doar 
pământul. L-a scuturat pe temnicerul. Temându-se 
că toți prizonierii erau liberi, și că el urma să fie ucis 
pentru misiune neîndeplinită în slujba sa, el era 
pe punctul de a se sinucide. Şi Pavel, prizonierul, 
l-a oprit. În molozul acelei închisori, Dumnezeu 
a salvat pe temnicer de la suicid și l-a transformat 
într-unul din fondatorii bisericii din Filipi. Data 
viitoare când vă gândiți că Dumnezeu nu poate să 
mai convertească oameni care să se alăture bisericii 
voastre, amintiți-vă că Dumnezeu a pus temeliile 
bisericii din Filipi cu temnicerul și familia sa. 

De aici înainte, în fiecare Sabat, temnicerul 
din Filipi și Lidia, vânzătoarea de purpură și fami-
liile lor au petrecut împreună. Atunci când citim 
declarațiile lui Pavel către Filipeni noi ascultăm 
de fapt ce spunea el temnicerului, vânzătoarei de 
purpură, familiilor și prietenilor acestora.

Scrisoarea lui Pavel către Filipeni este scrisă 
de Pavel din închisoarea sa din Roma. Poate că 
închisoarea îi amintește de Macedonia. El le scrie 
prietenilor săi. Să aprofundăm împreună mesajul 
către ei și către noi. Pavel scrie pentru a vorbi despre 
ceea ce era în mintea lui. El vorbește familiar și-i 
lasă pe cei din Filipi să afle despre planurile sale în 
ce privește pensionarea lui. El le prezintă propriile 
luări de decizii și discută despre decizii de viață 
și moarte despre care mulți dintre noi nici nu 
ne-am imagina să le luăm. Vorbește liber despre 
cât de serios privește el, Pavel, lucrarea de slujire a 
Evangheliei, cât de adânc se îngrijea de convertiți și 
cum suferă pentru binele lor. (Filipeni 1:7-14). El 
recunoaște fără jenă cât de umil privește propria sa 
mântuire, chiar dacă el este unul din acei care sunt 
aproape gata să meargă în ceruri și cu siguranță va 
fi mântuit. „Nu că am și câștigat premiul sau că 
am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând 

să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos 
Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă; dar 
fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și 
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, 
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus.” (Filipeni 3:12, 14). Pavel admite 
că are încredere că Dumnezeu deține controlul și 
va coordona toată creșterea și experiența creștină. 
„Sunt încredințat că Acela care a început în voi 
această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus 
Hristos.” (Filipeni 1:6). El vorbește despre propria 
maleabilitate. „Ştiu să trăiesc smerit și știu să trăiesc 
în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să 
fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.” 
(Filipeni 4:12).  El spune despre propria sa sursă de 
putere pentru cerințele din munca sa. „Pot totul 
în Hristos, care mă întărește”. Şi el vorbește despre 
încrederea sa că Dumnezeu are grijă de nevoile 
fizice ale fiecărei ființe umane. „Şi Dumnezeul meu 
să îngrijească de toate trebuințele voastre, după 
bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (vers. 13, 19). 
„Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. 
Domnul este aproape.” (4:5). „Nu vă îngrijorați de 
nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la 
cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, 
cu mulțumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în 
Hristos Isus.” (Filipeni 4:6, 7). Fiți atenți la ce fel 
de hrană mintală vă dăruiți. „Încolo, frații mei, tot 
ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot 
ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic 
de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.” (vers. 
8). Şi în cele din urmă, fiți totdeauna bucuroși: 
„Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: 
Bucurați-vă!” (vers. 4). Unele dintre cele mai intime 
și mai inspirate declarații vin din cartea Filipeni.

Dintre diferitele centre bisericești pe care Pa-
vel le-a înființat, cel din Filipi este unul dintre cele 
mai puternice. Pavel nu este îngrijorat de biserică, 
pentru că ea este liberă de marile probleme ale tim-
pului. Dar el este preocupat ca biserica din Filipi să 
fie cea mai bună biserică cu putință. Tema epistolei 
sale este despre cum să fii cel mai bun membru al 
bisericii care ar putea exista vreodată.

Va urma...   p
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Orice cunoscător al celor mai elemen-
tare istorii conținute în Biblie știe că 
poporul Israel, după ieșirea din Egipt, 
a primit în cele din urmă țara Canaan, 

canaaniții, locuitorii acesteia, fiind izgoniți de pe 
acest teritoriu. 

Cine erau canaaniții și de ce au ajuns ei în 
dizgrația lui Dumnezeu, motiv pentru care El i-a 
alungat sau i-a nimicit? 

Cannan a fost fiul lui Ham, unul din fiii lui 
Noe, supraviețuitor al potopului. (Geneza 10:6). 
Din urmașii săi s-au format popoare precum 
iebusiții și amoriții. „Canaan a născut pe Sidon, 
întâiul lui născut, și pe Het; și pe iebusiţi, pe 
amoriţi, pe ghirgasiţi, pe heviţi, pe archiţi, pe 
siniţi, pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În 
urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăștiat. Ho-
tarele canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum 
mergi spre Gherar, până la Gaza, și, cum mergi 
spre Sodoma, Gomora, Adma și Ţeboim, până la 
Leșa.” (Geneza 10:15-19).  

După disprețul de care Ham a dat dovadă 
față de tatăl său, Noe a rostit o profeție cu privire 

Canaaniții

la fiul său lipsit de respect: „Blestemat să fie Ca-
naan! Să fie robul robilor fraților lui!”

„Păcatul nefiresc săvârșit de Ham arată că 
respectul filial fusese de multă vreme alungat din 
sufletul său și dădea pe faţă toată nelegiuirea și 
josnicia din caracterul lui. Aceste caracteristici rele 
s-au transmis mai departe în Canaan și în urmașii 
lui, a căror neîntreruptă vinovăție a atras asupra lor 
judecățile lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, pg. 117). 

Blestemul rostit asupra acestuia nu era o 
sentință discriminatorie, ci o dezvăluire a caracte-
rului acestui urmaș idolatru. Dacă el ar fi ales să fie 
temător de Dumnezeu, blestemul nu și-ar fi avut 
efect asupra lui. Dar Dumnezeu, care cunoaște 
sfârșitul de la început, a inspirat pe Noe să ros-
tească blestemul, profețiile având rolul, nu doar 
să descopere viitorul, ci și să întărească în inimile 
oamenilor credința în Dumnezeu, demonstrându-
le că El poate spune dinainte ceea ce urmează. 

Instrucțiunile pe care Moise le primise de la 
Dumnezeu cu privire la cucerirea popoarelor ale 
căror teritorii urmau să le ocupe erau de distruge-
re completă: „Dar în cetățile popoarelor acestora, 
a căror ţară ţi-o dă ca moștenire Domnul Dum-
nezeul tău, să nu lași cu viaţă nimic care suflă. 
Ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, 
pe hetiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, 
pe heviţi și iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul 
Dumnezeul tău.” (Deuteronom 20:16, 17). 

„Multora li se pare că poruncile acestea sunt 
potrivnice spiritului de milă și iubire descoperit 
în alte părţi ale Bibliei; dar, în realitate, nu este 
altceva decât ceea ce cerea dreptatea și înţelep-
ciunea infinită. Dumnezeu Se pregătea să îi așeze 
pe izraeliți în Canaan și să dezvolte între ei o 

Editorii

 „Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe canaaniți...” (Exodul 33:2)
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cârmuire și o naţiune care să fie manifestarea îm-
părăţiei Lui pe pământ. Ei nu trebuia să fie numai 
moștenitorii adevăratei religii, ci să și răspân-
dească pe întreaga faţă a pământului principiile 
acesteia. Canaaniţii se dedaseră la păgânismul cel 
mai depravat și cel mai degradant și era necesar ca 
pământul să fie curăţit de aceia care ar fi împiedi-
cat cu siguranţă împlinirea planurilor milostive 
ale lui Dumnezeu.” (Patriarhi și profeți, pg. 492). 

Din cele mai vechi timpuri canaaniții, deși se 
despărțiseră de rudele lor temătoare de Dumne-
zeu, au avut oarecare relații cu aceștia. 

Avraam a locuit o perioadă de timp în Cana-
an, după ce Dumnezeu l-a scos din patria sa natală. 
El a avut anumite afaceri cu locuitorii acestor 
teritorii (Geneza cap. 23), dar s-a păstrat departe 
de obiceiurile și practicile lor. Mai târziu însă Esau, 
nepotul său, și-a permis să ia în căsătorie fete din 
acest popor (hetite), întristându-și părinții până la 
disperare. (Geneza 26:34, 35; 27:46). 

Prin obiceiul său de a se închina lui Dumne-
zeu pe tot drumul pelerinajului său, Avraam le 
fusese canaaniților un bun exemplu. 

„Oriunde își ridica el cortul, ridica alături 
și altarul său, strângând pe toţi cei din tabăra sa 
la jertfele de dimineaţă și seară. Când își muta 
cortul, altarul rămânea acolo. În anii următori, 
unii dintre canaaniţii nomazi au primit învăţături 
de la Avraam; și ori de câte ori unul dintre aceștia 
ajungea la altarul acela, știa cine fusese acolo 
înaintea lui; când își așeza cortul, el repara altarul 
și se închina acolo viului Dumnezeu.” (Patriarhi și 
profeți, pg. 128). 

Mai târziu, când poporul a plecat din Egipt, 
ei au primit alte dovezi ale superiorității lui 
Dumnezeu față de zeii cărora ei le slujeau. 

„Locuitorilor Canaanului li se dăduseră 
prilejuri suficiente pentru pocăinţă. Cu patruzeci 
de ani înainte, trecerea prin Marea Roșie și plăgile 

care loviseră Egiptul dovediseră puterea Dumne-
zeului lui Israel. Iar acum, de curând, înfrângerea 
împăraţilor din Madian, Galaad și Basan arătase 
din nou că Iehova este mai presus de toţi zeii. 
Sfinţenia caracterului Lui și neplăcerea Sa faţă de 
orice întinăciune se arătaseră în pedepsele cu care 
fusese lovit Israel pentru că luase parte la ceremo-
niile spurcate ale lui Baal-Peor. Toate întâmplările 
acestea le erau cunoscute locuitorilor Ierihonului și 
între ei erau mulţi care împărtășeau credinţa femeii 
Rahav – că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul 
cerului și al pământului – chiar dacă întârziau să-i 
urmeze pilda. Ca și oamenii dinainte de potop, 
canaaniții trăiau numai pentru a batjocori Cerul 
și a întina pământul. De aceea, atât iubirea, cât 
și dreptatea cereau grabnica executare a acestor 
răsculaţi împotriva lui Dumnezeu și vrăjmași ai 
oamenilor.” (Patriarhi și profeți, pg. 492). 

 Dumnezeu are o îndelungă răbdare cu 
fiecare dintre noi. El nu îngăduie ca un neam să 
fie șters de pe fața pământului, înainte ca acesta să 
primească toate șansele de a se reabilita. „Deo-
dată zic despre un neam, despre o împărăție, că-l 
voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici; dar 
dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se 
întoarce de la răutatea lui, atunci și Mie Îmi pare 
rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.” 
(Ieremia 18:7). 

Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru modul 
înțelept în care conduce lucrurile, chiar dacă 
pe moment nu le înțelegem. Numai aliați cu El 
vom putea rămâne în picioare. El este acela care 
„răstoarnă și pune pe împărați” (Daniel 2:21). Şi 
în cele din urmă „Dumnezeul cerurilor va ridica 
o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și 
care nu va trece sub stăpânirea uni alt popor. Ea 
va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea 
însăși va dăinui veșnic.” (Daniel 2:44).    p
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Stând mână în mână în fața altarului, 
fericiți și încrezători, orice cuplu tânăr 
promite în mod solemn să rămână așa 
nedespărțiți, alegând să se sprijine reci-

proc „la bine și la rău”. Ceea ce fac însă în acel 
moment este echivalent cu jurământul formal 
rostit de israeliți la poalele muntelui Sinai, în 
care făgăduiau că vor face tot ce a spus Domnul. 
Intenția de a sluji lui Dumnezeu în cazul lor, 
ca și în cazul tinerilor aflați în pragul căsătoriei 
este bună. Ei chiar doresc să facă ce le-a spus 
Domnul. Orice tânăr visează să o facă fericită pe 
cea care a ales să-i fie soție și orice fată își dorește 
o familie binecuvântată. Unde este atunci pro-
blema multelor dezbinări cu care se confruntă 
astăzi familiile? Dacă ambii au intenții bune, de 
ce nu reușesc să le materializeze, bucurându-se 
de rezultate?

Israel, ca popor, n-a înțeles că în propriile 
sale puteri nu poate asculta de Domnul, asculta-
re de care depindea fericirea și prosperitatea lor. 
Au existat însă bărbați consacrați, care au înțeles 

Uniți prin rugăciune
„Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară  
un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 18:19)

că secretul nu este în înțelepciune, nici în pute-
re, ci în sprijin divin. „Moise a spus Domnului: 
„Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să 
plecăm de aici.” (Exodul 33:15). El simțea nevo-
ia conducerii divine. El nu se simțea în siguranță 
fără sprijin și ajutor ceresc. 

Dar noi? Noi suntem siguri să mergem 
înainte, pe drumul vieții, fără să-L invităm pe 
Dumnezeu în fiecare zi să meargă alături de noi? 

Venind fiecare din medii diferite, dar 
creștini fiind, tinerii proaspăt căsătoriți ar trebui 
să fie obișnuiți să se roage personal pentru 
ajutor. Acest lucru este bun și pe mulți rugăciu-
nea i-a luminat și în privința alegerii pe care au 
făcut-o și sunt încrezători că Dumnezeu îi va 
conduce și în continuare. Oricât de importantă 
este însă rugăciunea particulară, ea nu poate 
substitui rugăciunea în doi, în momentul când 
doi oameni aleg să se unească într-o legătură de 
căsătorie. Din acel moment planurile fiecăruia 
devin planuri comune, aspirațiile fiecăruia nece-
sită împărtășire, nevoile fiecăruia se diminuează 

Daniela Picu
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dacă sunt puse în comun și prezentate Domnu-
lui în rugăciune. 

Nu este un lucru simplu și de la sine înțeles 
ca cei doi să se plece împreună și să spună 
„public” (în auzul partenerului de viață) ceea 
ce simte, povara care-l apasă, gândurile cu 
care se frământă. Desigur, aceasta nu implică 
deconspirarea propriei intimități. Frământările 
care privesc doar propria persoană, în legătură 
cu ispitele cu care fiecare se luptă, pot rămâne 
subiecte de rugăciune personală. Dar lucru-
rile care privesc acum familia este de dorit să 
le faceți cunoscut celuilalt și lui Dumnezeu. 
Spuneți cu voce tare că vă doriți o familie ferici-
tă, că vreți să vă iubiți și să vă respectați unul pe 
celălalt. Mărturisiți Domnului că, oricât de bine 
intenționați ați fi, nu puteți realiza singuri ce 
v-ați propus. Exprimați-vă împreună preocupa-
rea pentru lucrarea misionară pe care o aveți pe 
suflet. Cereți ajutor și puneți planurile voastre 
înaintea Domnului. Concentrați-vă împreună 
în solemna lucrare misionară de a vă crește  
copiii în temere de Dumnezeu. Aduceți cazurile 

lor înaintea Domnului, prezentând nominal 
fiecare situație, cerând cu credință ajutor. 

Majoritatea familiilor care aleg să se separe 
și consideră că viețuirea lor împreună nu mai 
poate continua, au început cu neglijarea acestui 
obicei, de a se ruga împreună. Sau, și mai trist, 
poate că nu au făcut-o niciodată. Este impo-
sibil ca după ce te rogi, simțind unul cu altul, 
împărtășind unul cu altul nevoile, grijile și 
bucuriile, să fii la fel de distant sau chiar împo-
trivitor unul altuia. 

Cu toate acestea „nu fi prea neprihănit și nu 
te arăta prea înțelept” (Eclesiastul 7:16), încer-
când să faci program rigid partenerului tău de 
viață, impunându-i când să vă rugați. Dacă nu 
ați procedat astfel de la început, dacă obiceiul 
de a vă ruga împreună nu este implementat încă 
în familia voastră, începe prin a discuta împre-
ună despre această nevoie. Faceți planuri, citind 
împreună sfatul cuvântului lui Dumnezeu 
referitor la binecuvântarea rugăciunii comune și 
lasă-l pe celălalt să se convingă singur că lucrul 
acesta este benefic. Începe să te rogi „la subiect” 
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în cadrul altarelor de închinare, fără să-i pretinzi 
celuilalt să facă același lucru, continuând să 
prezinți particular preocuparea ta în fața lui 
Dumnezeu. Cu timpul și partenerul tău se va 
deschide și va începe să „pună în comun” ceea 
ce-l preocupă. 

 „Fraţilor, rugaţi-vă acasă, în familia voastră, 
seara și dimineaţa; rugaţi-vă cu seriozitate în 
cămăruţa voastră și, în timp ce sunteţi angajaţi 
în lucrarea voastră zilnică, înălţaţi-vă sufletul 
către Dumnezeu în rugăciune... Pentru toţi care 
Îl caută în felul acesta, Hristos devine un ajutor 
prezent în timp de nevoie. Ei vor fi tari în ziua 
necazului.” (4 T., pg. 616). 

„Şi, în timp ce Îl caută pe Dumnezeu, ochii 
lor vor fi deschiși spre a vedea solii cerești, pre-
zenţi pentru a-i apăra, ca răspuns la rugăciunea 
credinţei. Ei vor birui slăbiciunile din caracterul 
lor și vor merge înainte spre desăvârșire.” (Cămi-
nul adventist, pg. 315). 

Copii și părinți
O prietenă creștină mi-a spus odată că ea și 

soțul ei nu obișnuiesc să se roage împreună cu 
copiii lor. Uneori, după ce culcau copiii, părinții 
se rugau împreună. Atunci m-am gândit serios 
la acest procedeu. Era bine că ei obișnuiau să se 
roage împreună. Aceasta îi unea pe ei ca soț și 
soție și-i ajuta să lupte eficient în frământările 
vieții. Dar copiii? Odată veniți pe lume ei nu 
fac parte din cercul familiei voastre? Așa cum 
rugăciunea „în doi” nu suplinește rugăciu-
nea particulară, rugăciunile părinților nu pot 
înlocui altarul familial, la care vor participa 
toți membrii familiei. În lipsa acestuia, unde 
va învăța copilul să se apropie de Dumnezeu? 
Unde va învăța el cum să-I prezinte Tatălui 
ceresc fiecare problemă? De ce să nu știe copiii 
preocupările părinților cu privire la ei? De ce să 
nu-i simtă ei mai aproape pe părinți, văzând că 
ei simt ceea ce simt copiii și trăiesc alături de ei 
bucuriile și necazurile lor?

„Nu știu niciun lucru care să-mi aducă 
așa de multă tristeţe cum o face un cămin fără 

rugăciune. Într-o asemenea casă nu mă simt în 
siguranţă nici măcar o singură noapte și nu aș 
rămâne, dacă nu ar fi speranţa de a-i ajuta pe 
părinţi să-și dea seama de nevoia lor și de negli-
jenţa lor tristă.” (Îndrumarea copilului, pg. 518).  

„În rugăciunea pe care o facem împreună cu 
copiii noștri și pentru ei, se află o mare putere și 
binecuvântare. Când copiii mei greșeau, vorbeam 
cu ei cu bunătate, iar apoi mă rugam cu ei. După 
aceea, nu am constatat niciodată că este nece-
sar să-i pedepsesc. Inima lor era sensibilizată și 
înduioșată de Duhul Sfânt, care venea ca răspuns 
la rugăciune.” (Îndrumarea copilului, pg. 525).

 „Eu am avut parte de părinţi pioși, care 
s-au străduit prin orice mijloace să ne apropie 
de Tatăl nostru ceresc. În fiecare dimineaţă și 
în fiecare seară, familia noastră se aduna la ru-
găciune. Intonam cântări de laudă la adresa 
lui Dumnezeu. Eram opt copii în familie și 
părinţii noștri foloseau orice ocazie pentru a 
ne învăţa să Îi dăruim inimile noastre lui Isus. 
(Manuscript 80, 1903). 

Despre patriarhul Avraam aflăm că el 
își aduna zilnic familia în jurul jertfei de 
mulțumire și se închinau împreună lui Dumne-
zeu. Astăzi tatăl este preotul familiei. 

„Într-un anumit sens, tatăl este preotul 
familiei, aducând la altarul familial jertfa de di-
mineaţă și de seară. Însă soţia și copiii ar trebui 
să se unească în rugăciune și în cântări de laudă. 
Dimineaţa, înainte de a pleca de acasă la munca 
de fiecare zi, tatăl să-și adune copiii în jurul 
său și, plecându-se înaintea lui Dumnezeu, să-i 
încredinţeze grijii Tatălui din cer. Când grijile 
zilei au trecut, familia să se unească, înălţând 
rugăciuni pline de recunoștinţă și cântece de 
laudă, recunoscând purtarea de grijă divină din 
cursul zilei.” (Divina vindecare, pg. 392).

„Într-o asemenea casă, Domnul Isus va 
zăbovi, iar prin influenţa Sa liniștită, în mijlocul 
celor mai înălţătoare scene, se vor auzi exclama-
ţii pline de bucurie: „Iată, eu și copiii pe care mi 
i-a dat Domnul.” (Isaia 8:18.) Mântuiţi, mântu-
iţi pentru veșnicie!” (1 T., pg. 547).    p
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Tocmai ții in mână această revistă! O 
vezi! Observi  forma, culoarea, poza 
de pe copertă, titlul. Deschizi revista. 
Vezi cuprinsul, te surprind titlurile 

și recunoști autorii. Un titlu al unui articol 
interesant îți atrage atenția și alegi să-l citești. 
Răsfoiești până la pagina aferentă și îl parcurgi 
rând cu rând. Îți place enorm și savurezi cuvin-
tele înșirate pe foaie. În consecință, te decizi 
să-l parcurgi până la final; te-au atras ideile și 
stilul celui care l-a scris!

Pe parcursul fiecărui pas descris mai sus, 
anatomia și fiziologia corpului tău s-au între-
pătruns armonios pentru a te ajuta să realizezi 
fiecare acțiune în mod optim. Pentru a reda 
în exclusivitate  fiecare acțiune este un lucru 
imposibil; dar, totuși, să încercăm să facem un 
rezumat.

Înainte de a lua în mână revista, te-ai decis 
că vrei acest lucru. Impulsul a plecat de la ni-
velul scoarței cerebrale din aria precentrală sau 
aria motorie, a trecut prin mai multe niveluri ale 

sistemului nervos și a ajuns la nivelul măduvei 
spinării în segmentele C5-T1. De aici, impulsul 
cotește spre plexul brahial, care pornește din 
aceste segmente și se îndreaptă spre membrul 
superior, denumit, în totalitate, în mod impro-
priu „mână”. (Membrul superior este compus 
din: braț, antebraț și mână și se leagă de trunchi 
prin intermediul centurii scapulare formată din: 
claviculă și omoplat). Acest plex este constituit 
din peste cincisprezece nervi care vor inerva o 
parte din mușchii de la nivelul toracelui și întreg 
membrul superior. Pe calea anumitor nervi ai 
acestui plex, impulsul nervos își află destinația 
finală în mușchii flexori, extensori, abductori 
etc. ai membrului superior, cu ajutorul căro-
ra este posibilă acțiunea de prehensiune sau 
prinderea obiectului, revista. Forța dezvoltată 
de acești mușchi va fi proporțională cu greutatea 
obiectului pe care trebuie să-l susțină: în cazul 
acesta, un obiect ușor necesită o forță mică. 

Cu ajutorul ochilor, organele specializate 
pentru văz, ai putut remarca forma dreptun-

Alex Popescu

Lecție de ARMONIE  
  din anatomie  
   și fiziologie
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ghiulară, culoarea, poza și titlul. La nivelul 
globului ocular se află retina, care transformă 
impulsul luminos în impuls nervos, care se va 
continua prin intermediul nervului optic spre 
aria optică din lobul occipital, unde imaginea va 
fi interpretată. O parte din impulsuri vor merge 
mai departe până în ariile de asociație, unde 
imaginea de pe copertă și titlul vor fi asociate cu 
altele mai vechi și va interveni astfel amintirea 
și întărirea unei experiențe, ca de exemplu excla-
marea: „Am mai văzut poza asta!”

Pentru deschiderea revistei va fi nevoie de 
o nouă prehensiune (prindere) a copertei, lucru 
care are la bază contracția unor mușchi amintiți 
mai sus, dar și a unora ce nu au fost stimulați 
anterior. Observarea cuprinsului, în mod 
sistematic sau aleator, necesită organul respon-
sabil pentru văz cu exprimarea unei căi în parte 
asemănătoare celei de mai sus.

„Te surprinde titlul” necesită conexiuni 
complexe ce se desfășoară cu o viteză  uimitoare 
la nivelul creierului care va genera o stare de cu-
riozitate, deci o experiență inedită. „Recunoști 
autorii” înseamnă activarea neuronilor respon-
sabili pentru memorie, situați în hipocamp. 
Mecanismele complexe ce se realizează în mai 
puțin de o secundă generează chipul acelei 
persoane în mintea ta și posibil anumite lucruri 
despre familia autorului, unde locuiește, ce 
slujbă are etc.

Faptul că un anumit titlu interesant îți 
atrage atenția se datorează tot creierului. În 
urma impulsului nervos de la nivelul globului 
ocular, care conține cuvintele titlului, este 
interpretat de creier ca un lucru nou, nemaiîn-
tâlnit, ca de exemplu niște cuvinte pe care nu 
le-ai întâlnit și pe care ești curios să le înțelegi. 
Mecanismul descris cu privire la acționarea 
mușchilor membrului superior este reluat 
parțial în momentul în care te-ai hotărât să 
răsfoiești paginile dinaintea articolului pe care 
îl vei citi. Anumiți mușchi vor avea o acțiune 
repetată, dar vor fi și alți mușchi implicați. 

Citirea acelui articol implică niște cone-
xiuni extrem de complexe: în primul rând, 
mușchii globului ocular se mișcă fin pentru a 
roti ochiul în parcurgerea fiecărui cuvânt și a 
fiecărui rând în mod sistematic. Mișcarea lor 
este acționată pe cale nervoasă, dar într-un mod 
mult mai fin decât a altor mușchi ai organismu-
lui. În al doilea rând, impulsurile nervoase care 
poartă informația cuvintelor sunt transmise spre 
creier de la nivelul retinei tot prin intermediul 
nervului optic. Apoi, fragmentele citite îți oferă 
o stare de bine ce are la bază impulsuri și sinapse 
foarte complexe, a căror descriere, în scris, ar 
umple probabil zeci sau sute de foi întregi.

Mai sus, am descris mai puțin de zece 
acțiuni în corpul uman în mod extrem de suc-
cint și destul de superficial. Dar, în același timp, 
inima îți bătea, respirația nu s-a oprit, ficatul își 
îndeplinea menirea lui și rinichii își continuau 
rolul lor de filtrare. Mecanismele devin din ce 
în ce mai complexe pe măsură ce încerci să le 
descrii. Astfel, îți dai seama cât de minunat ai 
fost țesut de mâna unui Creator perfect, care a 
aranjat fiecare detaliu la locul potrivit pentru ca 
tu și eu să funcționăm optim pentru slava Sa.

Am căutat în paginile Bibliei și nu am 
găsit scrise niciunde în mod direct cuvintele și 
totodată științele care alcătuiesc baza studiului 
medical: anatomia și fiziologia. Totuși, în mod 
indirect, Biblia le notează în Geneza 2:7, în 
frumusețea actului creator al lui Dumnezeu: 
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna 
pământului ” (anatomia), „i-a suflat în nări 
suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet 
viu” (fiziologia).

Complexitatea și armonia lui Dumnezeu 
mă uimesc. Probabil și pe tine! Cu cât sapi mai 
adânc, îți dai seama că Dumnezeu te are pe tine 
și mă are pe mine în vedere. Şi mai mult, ob-
servi că a dat totul ca noi să putem fi veșnic cu 
El într-o lume nouă în care totul, de la cel mai 
mic atom până la lucrul cel mai măreț declară 
că: „Dumnezeu este iubire”.    p
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Ne place să primim vești, și chiar în 
vremurile biblice era un lucru drag 
oamenilor să audă lucruri noi. Mai ales 
însă, era o bucurie ca veștile să fie bune, 

și oamenii ce le aduceau păreau înconjuraţi de 
un farmec aparte: „Ce frumoase sunt pe munţi, 
picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește 
pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care ves-
tește mântuirea!” (Isaia 52:7) și „Ca apa proaspătă 
pentru un om obosit, așa este o veste bună venită 
dintr-o ţară îndepărtată” (Proverbe 25:8). Uneori 
pentru a duce o veste e nevoie să trecem munţii, 
alteori chiar graniţele unor ţări, însă bucuria de 
după merită tot efortul. 

În general, la Eden, pacienţii pleacă impresi-
onaţi de vești noi. Aici cunosc un alt stil de viaţă, 
de aici pleacă cu noi viziuni despre scopul vieţii și 
perspectiva aranjării priorităţilor, aici unii dintre ei 
Îl descoperă pentru prima dată pe Dumnezeu sau 
înţeleg mai bine importanţa unei relaţii mai bune 
cu Mântuitorul nostru. De fapt, aceasta este o 
parte din misiunea pentru care le stăm la dispoziţie 
în acest loc. Alteori, însă, integraţi pentru două 
săptămâni ca într-o familie, suntem și noi, perso-
nalul, surprinși să auzim relatări despre încercări 
cutremurătoare, să aflăm taine impresionante din 
viaţa lor, să le ascultăm poveștile și să câștigăm 
personal noi experienţe care ne pot scuti de multă 
suferinţă și multe dureri sufletești. Am ales câteva 
din aceste relatări pe care le-am ascultat și dorim să 
vi le împărtășim.

* * *

Lecții de viață de la pacienții noștri...
La începutul acestui an am avut la tratament o 

familie care locuia în centrul ţării. De provenienţă, 
doamna era din regiunea Dejului, unde locuise cu 
mama și tatăl ei până la vârsta de 7 ani, când părinţii 
au hotărât să se despartă. La vârsta aceea fragedă, 
copilei i s-a cerut să aleagă cu cine ar vrea să rămână 
și întrucât spusese că dorește să rămână cu mama, 
autorităţile i-au respectat dorinţa. Dar tatăl voia să 
obțină, totuși custodia copilului. La scurt timp, când 
mama a mers la miliţie pentru preschimbarea acte-
lor, tatăl, activ în armată, a acţionat prin influenţa 
pe care o avea. Timpul de așteptare pentru a-i veni 
rândul se prelungea, iar fetiţa dădea semne de obo-
seală, era flămândă și începuse să se agite. Lucrurile 
păreau să fie tergiversate în ce privește rândul mamei 
la ghișeu. Atunci, a intervenit  „binevoitor” un  gar-
dian care s-a oferit să supravegheze fetiţa plictisită și 
agitată, ca mama să meargă să îi cumpere un covrig. 
Nici nu bănuia biata femeie ce cursă i se întinde. 

Odată plecată mama, fetiţa a rămas pentru o 
vreme pe holurile instituţiei în grija gardianului, 
apoi acesta a chemat-o într-un birou, sub motiv că 
la magazinul unde a mers mama nu sunt covrigi, 
și a trebuit să meargă, „probabil”, mai departe 
să cumpere, iar fetiţa ar putea sta înăuntru până 
vine mama. Încrezătoare, fetiţa de 7 ani l-a însoţit 
în birou, unde așteptarea părea să nu mai aibă 
sfârșit. Mama nu mai apărea. Gardianul încerca să 
liniștească copilul, spunându-i că mama a avut ceva 
probleme de sănătate și a fost nevoită să fie dusă la 
spital, dar că va fi dusă curând la mama. Spre seară, 
întrucât fetiţa continua să pună întrebări, omul îi 
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promise din nou că o va duce împreună cu colegii 
lui la mama, au liniștit-o oarecum. 

Deși nu era decât un omuleţ, și afară se 
întunecase, fetiţa își dădu seama după o bucată 
de drum că timpul de când călătorește se lungește 
prea mult. Începu să pună îngrijorată întrebări: 
Cât mai este? Când ajungem? De ce durează atât 
de mult? Primi ca răspuns asigurarea că mai este 
un pic din drum, și că ei trebuie să mai rezolve în 
drum spre mama încă ceva treburi. Un sentiment 
de neliniște frământa inima copilului, dar era din-
colo de puterea ei de a face ceva ca să se liniștească. 
Când în sfârșit mașina se opri și fetiţa fu invitată 
să coboare, descoperi că fusese adusă la o Casă de 
Copii (despre care află ulterior că era în localitatea 
Borșa, jud. Maramureș) și că mama ei nu o aștepta 
aici. De fapt, nu doar că nu o aștepta aici mama, ci 
nici nu avea să mai vină curând. Ca să poată obţine 
custodia fetiţei, tatăl trebuia să dovedească faptul 
că mama nu avea grijă de ea. Şi cum putea face 
mai bine altfel decât dacă fetiţa era într-o casă de 
copii și mama nu putea ajunge la ea? În următorul 
an petrecut acolo fetiţa nu și-a văzut mama decât 
o dată și pentru ultima dată în viaţa ei. Când i-a 
fost permis să își viziteze fiica, mama nu s-a putut 
apropia de ea, nu a putut s-o îmbrăţișeze pentru că 
cele două se puteau vedea și puteau schimba câteva 
vorbe de o parte și de alta a unor gratii despărţi-
toare. După această întâlnire, se pare că mama, în 
disperarea ei, s-a lăsat târâtă în patima alcoolului și 
la vârsta de doar 42 de ani s-a stins din viaţă bolna-
vă. Ultimele clipe ale vieţii ei le-a încheiat gemând 
în suferinţă și strigându-și în agonie fiica. 

Fără să știe aceste lucruri, fetiţa își urmă după 
un an tatăl în noua lui casă, cu o altă „mămică”, 
doar pentru a trăi o copilărie chinuită, marcată de 
violenţă, și tristă. 

Ajunsă la vârsta maturităţii și formându-și 
propria familie, pacienta noastră a reluat legăturile 
atât cu tatăl (care între timp își părăsise și a doua 
soţie), cât și cu rudele materne, de la care a aflat 
despre vestea morţii mamei ei și circumstanţele în 
care aceasta se stinsese.  

Pare prea îngrozitor pentru a fi adevărat acest 
episod? Şi pare deplasat să fie menţionat într-un 
articol despre lucrarea misionară medicală? Într-un 
fel așa și este, dar e doar o crâmpeie din realitatea 
trăită de această persoană. Deși nu are de-a face în 
mod direct cu medicina (fie ea și naturală), am ho-
tărât să scriem această întâmplare pentru a sublinia 
două aspecte: deși viaţa a fost extrem de crudă cu 
această pacientă a noastră, nu a făcut-o să devină 
ea însăși crudă. Era o persoană  liniștită, calmă, al 
cărei comportament nu ar fi trădat nicicând un tre-
cut ca cel descris mai sus. Poate că într-un alt caz, 
consecinţele naturale ale unui asemenea comporta-
ment s-ar fi manifestat fără să poată fi ascunse. Însă 
această doamnă ajunsese să cunoască Evanghelia și 
puterea ei. După ce se căsătorise, împreună cu soţul 
ei a ajuns să ia cunoștinţă de Biblie și de mesajul 
unei biserici evanghelice, pentru care s-au hotărât 
din toată inima. Soţul ei este astăzi pastor în acea 
biserică și împreună cu copiii lor trăiesc o viaţă pli-
nă de mulţumire și de pace. Isus într-adevăr poate 
să vindece orice rană, oricât de adâncă!

Al doilea motiv pentru care am consemnat 
această relatare este pentru a evidenţia cât de ușor 
pot cădea copiii pradă unor situaţii care îi depă-
șesc, și cât de mult poate costa încrederea nefunda-
mentată (chiar dacă e acordată în bună credinţă). 
Părinţi, imaginaţi-vă cum ar fi să fiţi în situaţia 
de mai sus! E chiar irealizabil? Cum ar reacţiona 
copilul dumneavoastră într-o situaţie similară? 
Dar dumneavoastră? 

* * *
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Nu demult am avut între noi o altă pacientă, 
cu o altă experienţă de viaţă impresionantă și plină 
de învăţăminte. O tânără dintr-o familie adventistă 
s-a căsătorit cu mulţi ani în urmă cu o persoană de 
o altă credinţă, decizie care a condus-o la scurt timp 
după căsătorie la concluzia că făcuse o alegere greși-
tă, un pas neînţelept care urma să-i distrugă viitorul.

Recurgând frecvent la alcool, cel care până 
nu demult îi jura iubire și sprijin veșnic, a început 
să îi facă viaţa un chin. Primii doi copii ai familiei 
au trăit într-un mediu permanent agitat, fără 
pace, iar după mulţi ani al treilea copil s-a născut 
în aceleași condiţii. Însă, întrucât stilul de viaţă 
al tatălui nu putea rămâne fără consecinţe, la o 
vârstă nu prea înaintată viaţa acestuia s-a încheiat, 
pe când mezina avea doar un an și jumătate. Re-
cunoscându-și contribuţia proprie la amarul vieţii 
și dezgustată de cele trăite până în momentul re-
spectiv, doamna a hotărât să nu se mai căsătoreas-
că. Preţul plătit fusese prea mare: cel mai mare 
dintre copii nu preţuia credinţa (pe care  mama o 
părăsise la căsătorie), copilul mijlociu trăia închis 
într-un spital de psihiatrie, în momentul de faţă 
fiind deja 15 ani de când acesta nu mai părăsise 
instituţia, din cauza riscurilor pe care le prezintă 
pentru cei din jur. Mezina, mai puţin afectată de 
regimul în care trăiseră ceilalţi doi copii, totuși 
suferind din pricina însingurării, alesese un drum 
similar celui al mamei, pentru a sfârși la scurt 
timp ea însăși într-un divorț. 

Din nou, pare ciudat ca o astfel de relatare să 
fie asociată cu știrile din Eden. Am vrea ca totul să 
fie „Edenic”, să auzim doar de minuni, de vinde-
cări, de experienţe despre vieţi schimbate radical, 
în scurt timp, în bine, prin metode nemaiauzite. 
Dar nu acesta este sensul lucrării de la Eden. Ci, 
după cum lucra Domnul Isus pe vremea Sa, la fel 
și noi trebuie să îi întâlnim pe oameni acolo unde 
sunt. Şi, ancoraţi în realitate, să privim în sus, în-
depărtându-ne de tot ce „la început nu a fost așa”, 
și prezentându-le oamenilor ceea ce cunoaștem, să 
îi ajutăm să înţeleagă și să iubească modul de viaţă 
prescris de Dumnezeu – singurul mod de viaţă ce 
poate aduce fericire și împlinire.

Credem că aceste lucruri nu ni se pot întâm-
pla nouă? Sau că noi nu avem nevoie de astfel de 
lecţii? Poate. Nu ar fi rău să fie așa în realitate. 
Dar revista aceasta ajunge în multe mâini, ca 
urmare, dacă folosesc vreunuia dintre cititori, 
chiar și unei singure persoane, ajutând-o să evite 
o nenorocire, un drum fără întoarcere și plin de 
spini, aceste lecţii sunt valoroase. „Aceste lucruri 
li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și 
au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care 
au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine 
crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.” 
„Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi 
meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa 
cum sporește sufletul tău.”(1 Corinteni 10:11, 
12; 3 Ioan 2).    p
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T   răim timpuri solemne, proba- 
         bil ultimele clipe ale Terrei se scurg  
     sub ochii acestei generații. Prinși în 
dorința de a ne trăi viața sau clipa, uităm 

care este de fapt sensul vieții și care este planul lui 
Dumnezeu cu noi. 

Întunericul tot mai dens din lume este 
datorat faptului că Dumnezeu este înțeles greșit. 
Oamenii pierd cunoașterea despre caracterul Său, 
care a fost înțeles și interpretat eronat. În aceste 
vremuri un mesaj de la Dumnezeu trebuie să fie 
proclamat, un mesaj iluminant în influența lui și 
mântuitor în putere. Caracterul Său trebuie făcut 
cunoscut. În întunericul lumii trebuie să strălu-
cească lumina slavei Sale, lumina bunătății, milei 
și adevărului Său. 

Lumini  
în lume

Domnul Isus Şi-a dorit ca viața urmașilor 
Săi să semene cu o candelă aprinsă. Creștinul este 
făcut pentru acest tip de viață. Nu putem rămâne 
în tovărășia Mântuitorului dacă nu avem această 
experiență. Iar experiența aceasta este posibilă 
numai dacă El locuiește în noi. Ce înseamnă că 
noi suntem lumina lumii? Înseamnă desigur că 
noi alungăm întunericul din jur, indiferent de 
situație. De asemenea, înseamnă că, prin viața 
noastră, le arătăm oamenilor calea spre Dum-
nezeu. Preocuparea noastră este să-L facem 
cunoscut pe Hristos, să creăm relații de părtășie, 
să îi ajutăm pe oameni să aprecieze adevărul. 

„Duhul lui Hristos este un duh misionar. 
Prima dorință a unei inimi renăscute este să aducă 
și pe alții la Mântuitorul. Acesta era spiritul 

Cosmin Paulescu

„Voi sunteți lumina lumii… Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc,  
ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.  

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor,  
ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru  

care este în ceruri.” (Matei 5:14-16)
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creștinilor valdenzi. Ei socoteau că Dumnezeu 
cerea mai mult de la ei decât numai să păstreze 
adevărul în curăția lui în propriile lor biserici; că 
asupra lor zăcea o răspundere solemnă, de a face 
ca lumina să strălucească și pentru aceia care se gă-
seau în întuneric; prin puterea cea mare a Cuvân-
tului lui Dumnezeu, ei au căutat să rupă sclavia pe 
care Roma o impusese.” (Marea Luptă, pg. 92). 

Dumnezeu dorește ca noi să creștem con-
tinuu în sfințenie, în fericire și în utilitate. Toți 
oamenii au calități pe care trebuie să fie învățați 
să le vadă ca fiind înzestrări sacre, să le aprecieze 
ca daruri de la Domnul și să le folosească așa cum 
se cuvine. El dorește ca tineretul să cultive fiecare 
putere a ființei lor și să folosească direct orice 
facultate. El dorește ca ei să se bucure de tot ceea 
ce este prețios în această viață, să fie buni și să facă 
binele, strângându-și o comoară în ceruri pentru 
viața viitoare. Ambiția noastră ar trebui să fie 
aceea de a excela în tot ceea ce este lipsit de ego-
ism, care este înalt și nobil. Să privim la Hristos 
ca la un Model după care urmează să fim formați. 
Noi trebuie să nutrim ambiția sfântă pe care El a 
descoperit-o în viața Sa – ambiția de a face lumea 
mai bună, atâta timp cât ne este dat să trăim în ea. 
Aceasta este lucrarea la care suntem chemați. 

Pentru împlinirea acestei lucrări trebuie 
așezată temelia care este Hristos. Este nevoie de o 
educație cuprinzătoare – o educație care va cere 
din partea părinților și învățătorilor o asemenea 
gândire și efort cum nu sunt pretinse în cadrul 
pregătirii științifice obișnuite. Se cere ceva mai 
mult decât cultura intelectuală. Educația nu este 
completă, dacă trupul, mintea și inima nu sunt 
educate în egală măsură. Caracterul trebuie să 
primească o disciplină corectă pentru a se dezvol-
ta în mod deplin și în gradul cel mai înalt.

Doamne, ajută-ne să putem fi lumini într-o 
lume orbită de plăceri și faimă, ajută-ne să Te 
reprezentăm celor cu care venim în contact, așa 
cum ești Tu, un Mântuitor drept și iubitor. Nu 
ne lăsa, Tată, să fim pietre de poticnire, ci dă-ne 
tăria de a fi pietre prețioase, șlefuite în cariera 
Ta. Dorim să fim lumini în lume, ca toți să Te 
cunoască și astfel să poți reveni curând să ne iei 
Acasă. Amin!    p
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Rubrica gospodinelor

           Ingrediente pentru 4 porții:
•	  200 g cuscus nefiert
•	  2 ardei kapia
•	  150 g ciuperci champignon
•	  500 g broccoli
•	  150 g tofu
•	  2 lg. ulei de măsline
•	  1 lg. fulgi de drojdie
•	  ½ linguriță curcuma
•	  sare

1. Se spală legumele; ardeiul și ciupercile se 
taie bucăți mai mari, broccoli se desface în 
buchețele, iar tofu se taie cuburi.

2. Se amestecă legumele cu sare și se dau la cuptor la 180°C timp de 30 de minute.
3. Între timp se fierbe cuscus-ul (cca. 8-10 min.). Proporția este de aproximativ 1½ căni de apă  

la 1 cană cuscus.
4. Când este totul gata,  se amestecă legumele și cuscus-ul fiert, se adaugă fulgii de drojdie,  

curcuma, uleiul, se mai potrivește de sare și se servește.

Există trei tipuri de cuscus: marocan, israelian și libanez. Cuscusul marocan are granulele cele mai 
mici și se gătește cel mai rapid. Este și cel mai folosit tip de cuscus, disponibil în majoritatea magazi-
nelor. Cuscusul israelian are granulele de mărimea unui bob de piper și se gătește mai greu. Cuscusul 
libanez este de dimensiuni și mai mari și se gătește foarte lent, fiind asemănător cu orezul. Pentru 
această rețetă l-am ales pe cel cu granule mai mici și mai rotunde, pentru că mi de pare și mai gustos 
decât celelalte tipuri.

Nu numai că este ușor de preparat, dar are și un profil nutrițional bogat, fiind o alternativă 
sănătoasă la paste, îndeosebi combinat cu legume. Cuscusul are de două ori mai multă vitamină B2, 
vitamină B6 și acid folic și de patru ori mai mult tiamină și acid pantothenic, în comparație cu pastele 
obișnuite. Este, de asemenea, o sursă bună de proteine, fibre și vitamine B. Boabele de cuscus au un 
conținut scăzut de grăsimi saturate, colesterol și sodiu. O porție de 100 g de cuscus are doar 150 kcal.

O altă metodă de a prepara cuscus-ul: Se fierbe câte o cană de apă pentru fiecare cană de cuscus 
(proporția de 1:1). Când apa a început să fiarbă se adaugă puțin ulei și un praf de sare. După ce s-a 
fiert, se adaugă peste cuscus, și se acoperă cu un capac, timp de 5 minute. După cele 5 minute, cuscusul 
absoarbe tot lichidul și poate fi amestecat ușor cu o furculiță.

     Pagină realizată de Teodora Moț

Cuscus cu legume
Valori nutritive/ 100 g: calorii 260; proteine 13 g; lipide 12 g; glucide 29 g
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Viața este ca o călătorie cu trenul, cu 
multe stații, compartimente și vagoane. 
Urcăm și coborâm des; există accidente, 
surprize plăcute la unele stații și tristețe 

adâncă la altele. Ceea ce ne face călătoria plină de 
speranță și bucurie este să știm încotro ne-ndrep-
tăm și cine e Mecanicul. 

Dumnezeu a văzut de cuviință să-mi încep 
călătoria mea pe Terra, în 1978, în  Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava. Primii 19 ani i-am 
petrecut în această stație, unde am avut parte de 
momente frumoase, dar și de tristețe profundă – 
decesul surorii mele. Explozia de la Cernobâl din 
1986, zăcămintele de uraniu radioactiv din Delta 
Dunării și diverși factori de stres, și-au pus am-
prenta pe tot parcursul vieții mele, producându-mi 
un dezechilibru metabolic al întregului organism. 
Ca urmare a acestuia, am dezvoltat o serie de boli 
de etiologie neprecizată, incurabile,  pe care Dum-
nezeu le-a ținut și încă le mai ține sub control.

Din 1997 până în prezent „trenul meu” 
staționează în „Gara Cluj- Napoca”. Această etapă 
a vieții mele, o pot descrie ca fiind o luptă continuă 
a credinței, înmiresmată cu un puternic simțământ 
de bucurie și mulțumire pe care-l dă biruința în 
Domnul Iisus.

Pendulând de la o clinică la alta și așteptând 
confirmarea sau infirmarea unor posibile dia-
gnostice care mai de care mai înspăimântătoare, 
lupta cu descurajarea, tristețea, autocompătimirea, 
îndoiala, incertitudinea, frica și renunțarea și-au 
făcut apariția. 

Decizia de a nu-L învinui pe Dumnezeu pen-
tru tot ce mi se întâmplă și de a face tot ce depinde 
de mine pentru restabilirea și menținerea stării 
mele de sănătate m-au întărit în lupta cu boala și 
suferința.  Convingerea profundă că Dumnezeu 
trăiește, mă iubește și se implică activ în fiecare 
amănunt al vieții mele, mi-a adus pace în suflet 
chiar și în cele mai critice momente, când viața 
părea că mi se curmă.

Rugăciunile fierbinți rostite din inima unei 
mame iubitoare, alături de rugăciunile pline de 

credință înălțate pentru mine, de o mulțime de per-
soane, mi-au redat, de fiecare dată, bucuria de a trăi.

De mare ajutor în lupta mea cu bolile cronice 
pe care le dețin și complicațiile acute care derivă 
din ele, mi-au fost adoptarea unui regim alimentar 
format doar din produse de origine vegetală și 
practicarea cu multă credință în Dumnezeu a unor 
scheme de medicină alternativă, sub îndrumarea 
unui medic naturist în parteneriat cu medicul 
nefrolog și internist care se ocupa de cazul meu.

Cu toate că din anul 2000 am fost diagnos-
ticată cu nefropatie interstițială, faptul că în data 
de 1 oct 2012 a trebuit să încep dializa m-a luat 
prin surprindere. Aș fi dorit din toată inima să evit 
această încercare.

 Căldura și empatia cu care domnul profesor 
de la Nefrologie și medicul meu naturist m-au 
susținut în acele momente dificile, mi-au rămas 
adânc întipărite în inimă și mă rog ca Bunul Dum-
nezeu să le fie mereu alături.

Intrarea mea în rândul celor dializați am 
făcut-o cu lacrimi în ochi, dar această stare nu 
a durat mult. Dumnezeu mi-a alungat repede 
tristețea, mi-a pus armele de luptă în mâini și mi-a 
spus „Ridică-te! Luptă! Biruința e a ta!”. Din aceea 
clipă, o pace de nedescris mi-a umplut inima. Frica 
m-a părăsit.

 Am început să observ partea bună a celor 
întâmplate. Fiind o persoană foarte activă, care 
nu prea îmi făceam timp să mă odihnesc, acum 
aveam privilegiul de a mă odihni câte patru ore, 
de trei ori pe săptămână. Mai mult decât atât, cele 
aproximativ cinci ore/ședință petrecute alături de 
ceilalți colegi de dializă, au dat naștere la multe 
relații de prietenie. Acum, la dializă, ne simțim 
ca într-o familie: povestim, recităm, glumim, or-
ganizăm excursii, ne sărbătorim zilele de naștere, 
ne oferim mici surprize, organizăm serbări de 
Crăciun, ținem legătura prin telefon, ne rugăm 
unul pentru celălalt, ne întărim sufletește când 
trecem prin anumite încercări, și când cineva 
drag, coboară definitiv din „ compartimentul” 
nostru, al celor dializați, cu inima îndurerată, 

Biruitori prin suferință
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suntem alături de el și de familia acestuia până în 
ultimul moment.

Amabilitatea, disponibilitatea și profesio-
nalismul cadrelor medicale și auxiliare ne oferă 
un climat cât se poate de confortabil realizării 
ședințelor de dializă. 

Meditând la viața mea și la dragostea infinită 
a lui Dumnezeu față de omenire, am înțeles că 
eu, ca ființă creată și supusă greșelii, nu merit 
nimic bun. Sănătatea și toate binecuvântările 
cerești, pe care le primesc zi de zi,  sunt un dar, 
nu un merit; iar darurile se apreciază, nu se 
pretind. Astfel m-am deprins să-I mulțumesc 
pentru orice lucru aparent mărunt, pe care mai 
demult îl consideram ceva firesc. Îi mulțumesc 
pentru toate funcțiile organismului meu care încă 
mai lucrează, pentru odihna din timpul nopții, 
pentru fiecare nouă zi în care mă trezesc și pot să 
mă duc la serviciu, pentru fiecare zi pe care am 
trăit-o fără vreo suferință acută, pentru toți anii 
în care am putut să beau apă și să mănânc fructe 
fără restricție și lista ar putea continua.

Am învățat să nu-mi fac planuri pe ter-
men lung. Îmi ajunge să știu ce trebuie să fac în 
fiecare zi în parte. Povara grijii zilei de mâine am 
încredințat-o Celui care o poate duce, iar El mi-a 
oferit în schimb pacea zilei de azi.

În concluzie, dragii mei tovarăși de călătorie, 
aș dori să desprind câteva idei, din experiența per-
sonală a celor nouăsprezece ani de luptă cu boala 
și suferința, care sper să vă fie de folos.

 Încrederea în Dumnezeu se întărește cu 
fiecare situație de criză depășită. Experimenta-
rea intervenției Divine în curmarea suferințelor 
prin care deja ați trecut, vă mărește răbdarea 
în așteptarea intervenției lui Dumnezeu și în 
rezolvarea momentelor dificile care urmează. 
Bucuria de a privi cu ochii credinței la momen-
tul când suferința acută va dispărea, vă va aduce 
multă alinare în situațiile dificile prezente, în 
care sunteți implicați. Nu vă rămâne decât să vă 
închideți ochii umeziți de lacrimi de durere și să 
vă încredeți în Domnul Hristos, ca un copilaș. 

Caracterul se clădește treptat. O încercare 
depășită victorios ne pregătește pentru următoa-
rea cu un grad de dificultate puțin mai ridicat, 

până vom ajunge la victoria finală. Viața este o 
luptă, deci te luptă! Nu vă îngrijorați! 

Nu lăsați ca buzele voastre să rostească 
cuvinte de descurajare sau de autocompătimire. 
Acestea au efect de bumerang asupra voastră și 
vă măresc chinul sufletesc și trupesc prin care 
treceți. Mai degrabă, cu o atitudine zâmbitoare și 
senină, liniștiți-i pe cei din jurul vostru, spunân-
du-le că sunteți bine, chiar foarte bine. 

Când vă întreabă cineva cum vă simțiți, 
răspundeți-i că prin harul lui Dumnezeu încă mai 
trăiți și în ciuda încercărilor prin care treceți și a 
prognosticelor negative pe care unii oameni sau 
circumstanțe vi le sugerează, voi sunteți bine. Nu 
încercați să vă plângeți nimănui cu gândul că veți 
primi consolare. Doar „Cel care suferințele noas-
tre le-a purtat” ne poate ajuta și înțelege perfect.

Încearcați să țineți un jurnal în care să 
marcați momentele importante din lupta voastră 
cu suferința. Fiți mulțumitori atât semenilor 
voștri, îndeosebi familiei, cât și lui Dumnezeu. 
Faceți din Domnul Hristos cel mai bun Prieten. 
Comunicați zilnic cu El! Ascultați multă muzică 
înălțătoare! Rolul meloterapiei este bine cunos-
cut în lumea medicală. Filtrați informațiile cu 
care vă hrăniți mintea. Starea noastră de sănătate 
este puternic influențată de gândirea noastră. 
Țineți regimul alimentar și fiți activi! Fiți utili 
semenilor voștri!

Trăiți! Iubiți! Dăruiți! Slujiți!
Tuturor celor care călătoriți de partea trenului 

meu, vă doresc „Călătorie plăcută”!
Cristina Răileanu-Tamas

(Centrul de dializă B. BRAUN AVITUM, 
Cluj- Napoca)

Acestea sunt cuvintele de încurajare pe care 
Cristina le-a transmis tuturor celor care trec prin 
suferință. Deși sunt doar cuvinte, ele au greutate 
prin faptul că ea a trăit ceea ce a transmis, reușind să 
înfrunte încercarea până la capăt, până în ziua când 
Dumnezeu a chemat-o la odihnă, în iunie 2017. 

Chipul ei luminos, plin de pace, firea ei op-
timistă și încrederea în Cel ce i-a prelungit zilele 
și i-a sădit în suflet speranța învierii și a unei vieți 
fără durere, rămân neșterse în amintirea tuturor 
celor ce au cunoscut-o și iubit-o.    p
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Duminică 15 aprilie 2018 în biserica 
din Bucov a avut loc o adunare spi-
rituală, ocazionată de reorganizarea 
administrativă a Conferinței, care 

are loc, de obicei, la fiecare doi ani.
Subiectul temelor prezentate, intitulat: „Re-

flectând Modelul Divin”, s-au bazat pe făgăduința 
exprimată în Coloseni cap. 1: „Hristos în voi, 
nădejdea slavei.” 

Frați și surori din întreaga conferință Mun-
tenia, precum și oaspeți din ale zone ale țării, s-au 
bucurat de o părtășie deosebită și de cuvântul 
vieții. Fanfara din Cazasu și Roseti, corul de tineri 
din Bucov, precum și alți tineri din București 
și Bucov, au cântat pentru slava lui Dumnezeu, 
încântând totodată inimile participanților. Vă 
prezentăm în continuare mesajele transmise cu 
această ocazie prin intermediul fraților David 
Mureșan și Francisc Mateyas. 

Reflectând pe Hristos – David Mureșan
Scopul lui Dumnezeu cu copiii Săi de pe 

acest pământ este definit prin expresia: „Hris-
tos în voi, nădejdea slavei.” Atunci când chipul 
Domnului Hristos va fi reflectat în noi, El va veni 
să ne ia acasă. 

De obicei, primim oaspeți fără să-i 
cunoaștem? Dacă totuși îi primim, dormim 

Conferința Muntenia
liniștiți în timp ce în dormitorul alăturat se 
odihnește o persoană pe care nu o cunoaștem, 
despre a cărei identitate nu avem toate detaliile? 

Răspunsul pozitiv la invitația să-L primim pe 
Domnul Hristos presupune cunoașterea Sa.

Atunci când a auzit despre Hristos, Saul din 
Tars a făcut tot ce stătea în puterea lui să-L scoată 
din mințile oamenilor: îi prigonea pe admiratorii 
Săi și aplica pedepse severe celor ce vorbeau despre 
El. Într-o zi l-a întâlnit pe Ştefan, un urmaș al lui 
Hristos, care-L reflecta fidel pe Mântuitorul său. 
Rugăciunea lui Ştefan pentru prigonitorii săi: 
„Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta!”, l-a 
mișcat pe Saul, deși în acel moment nu a înțeles pe 
deplin însemnătatea cunoașterii lui Isus. 

Saul cel convertit, pe numele său nou, Pavel, 
își dorea să-L cunoască pe Hristos și să se facă 
asemenea cu moartea Lui (Filipeni 3:10). Aceasta 
însemna că era dispus să sacrifice firea sa cea veche, 
pentru a deveni o făptură nouă în Hristos. 

Când ne propunem să cunoaștem pe cineva 
încercăm să ne informăm cu privire la acea persoa-
nă. În mod asemănător, cunoscând viața Domnului 
Hristos, aflând detalii despre modul Său de lucru, 
putem să-L cunoaștem îndeaproape și, totodată, 
ne simțim atrași de El. Pretenția de a-L cunoaște 
pe Hristos poate fi probată prin fapte. Compor-
tamentul lui Ştefan, blândețea lui, bunăvoința lui, 
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capacitatea de a se ruga pentru persecutori, au atras 
atenția lui Saul (Pavel), stârnindu-i curiozitatea de a 
afla motivul acestui comportament. 

Dorința grecilor de a-L vedea pe Isus, este 
manifestată și astăzi și oamenii așteaptă să vadă în 
copiii lui Dumnezeu, reflectări ale chipului Dom-
nului Hristos. La rândul Său, Domnul Hristos 
dorește să ne prezinte Tatălui, pe fiecare în parte, 
așa cum Iosif a ales să-i prezinte pe frații săi lui 
faraon, atunci când s-a convins că ei se schimbaseră 
și le părea rău de păcatele săvârșite. 

În timp ce Domnul ne cunoaște inimile, 
pentru oameni dovada schimbării este demonstra-
tă prin atitudine, comportament, îmbrăcăminte, 
vorbire etc. 

Profeția din Isaia 4:1, potrivit căreia „Şapte 
femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat 
și vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înșine și 
ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine; numai 
fă-ne să-ţi purtăm numele și ia ocara de peste noi!”, 
pare să reflecte cu fidelitate starea omenirii din 
aceste ultime zile. Tot mai mulți oameni pretind că 
au dreptul să facă exact ce le place și să se numească 
în același timp copii ai lui Dumnezeu. 

Dacă vrem să ne întâlnim cu Isus, trebuie să-L 
cunoaștem de acum, să ne familiarizăm cu El atât 
de mult, încât chipul Său să se reflecte în viețile 
noastre. Atunci ne vom hrăni cu cuvântul Său, cu-
rat, nealterat, vom purta haina neprihănirii Sale și 
El ne va da un nume nou în împărăția Sa, recunos-
cându-ne ca făcând parte din familia Sa.  

Asemenea Domnului nostru
Francisc Mateyas

Analizând viața Domnului Hristos aflăm 
că vocea Sa era blândă și caldă, un susur plăcut și 
încântător pentru ascultători. Atunci când Isus a 
trecut prin Ierihon, într-una din zile, orbul Bar-
timeu, aflat la locul său obișnuit din care cerșea, 
a reușit să distingă vocea lui Isus din miile de 
glasuri ce se auzeau în jur. El a început să implore 
milă Aceluia care avea o vocea inconfundabilă, ce 
inspira speranță. 

Astăzi mulți orbi imploră ajutor, în timp ce 
frații lor îi descurajează spunându-le că Hristos 
are lucruri mult mai importante de făcut, decât 
să dea atenție unor cerșetori. Făgăduința că Isus 
aude strigătul oricărei inimi, este la fel de valabilă 
și în zilele noastre. Ceea ce avem de făcut este ca, 
asemenea orbului, să distingem glasul Său și să 
implorăm ajutor. Apoi să fim gata să ne dezbrăcăm 
de haina noastră pătată, pentru ca El să ne ofere 
toată lumina de care avem nevoie. 

Poporului rămășiței i-a fost încredințată o 
mare responsabilitate: „te sfătuiesc să cumperi de 
la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţești; și 
haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă 
rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca 
să-ţi ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18). 

Este teribil să ai ochi și să nu vezi. Dar Isus ne 
poate ieși în întâmpinare, în drumul Damascului 
și poate răspunde frământărilor noastre: Cine ești 
Doamne? și Ce vrei să fac? 
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Pavel avea nevoie de o lumină din afară. În acea 
lumină el L-a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și 
ochii săi au început să vadă într-un mod aparte. 

Aurul curățit prin foc reprezintă credința exer-
citată prin încercări. Ce faci când ești nedreptățit, 
acuzat pe nedrept? Modul cum vei reacționa în 
astfel de situații dă pe față caracterul tău. 

Așa cum diamantul se șlefuiește prin frecare 
de un alt diamant, creștinul va fi făcut desăvârșit, 
prin încercările cu care se confruntă în această 
lume, prin confruntarea cu semenii săi. 

Alifia pentru ochi va ajuta pe posesorul ei să 
facă deosebire între lucruri, alegând să prețuiască 
ceea ce are într-adevăr valoare. 

„Acum, Domnul Isus îi cheamă să se elibereze 
de aceste lucruri, să-și facă o comoară în ceruri, să 
cumpere aur, haine albe și alifie pentru ochi. Aces-
tea sunt comori preţioase. Posesorul lor va avea 
dreptul să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. 

Poporul lui Dumnezeu trebuie să acţioneze 
înţelept. Ei nu trebuie să fie mulţumiţi, până când 
fiecare păcat cunoscut nu este mărturisit; apoi, 
este privilegiul și datoria lor să creadă că Domnul 
Isus îi acceptă. Ei nu trebuie să aștepte ca alţii să-i 
împingă de la spate ca să obţină biruinţa de care să 
se bucure apoi.” (1 T., pg. 166).

Avem câteva exemple biblice în care s-a 
demonstrat că atracția din partea Domnului Hris-
tos a fost prioritară. Dacă în vremea Domnului 
Hristos mamele veneau să-și aducă copiii la Isus, 
ignorând mustrările ucenicilor, Daniel și cei trei 
tineri și-au asumat consecințe mai grave, alegând 
să rămână în strânsă legătură cu El, chiar dacă leii 
răcneau amenințător sau cuptorul a fost încălzit 
suplimentar. 

„Nu puțini sunt aceia care sunt nemulțumiți 
de starea lor actuală și doresc după o lumină mai 
clară. Ei caută în zadar chipul lui Hristos în biseri-
cile din care fac parte.” (T.V., pg. 390).  

Dumnezeu Își va împlini făgăduința și mulți 
vor reflecta chipul Său. „Dar cât este de adevărat 
că Eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot 
pământul...” (Numeri 14:21). 

„Pe măsură ce mintea se ocupă mai mult cu 
persoana lui Hristos, caracterul este modelat după 
asemănarea divină. Gândurile sunt umplute cu 

simţul bunătăţii și dragostei Sale. Noi contemplăm 
caracterul Său și astfel El e prezent în toate gându-
rile noastre. Dragostea Lui ne înconjoară. Dacă ne 
fixăm un moment ochii asupra soarelui la amiază, 
când ne vom întoarce privirea, imaginea soarelui 
ne va apărea în orice vom privi. 

La fel se întâmplă atunci când privim la Isus. 
Asupra oricărui lucru pe care îl privim se reflectă 
imaginea lui Isus, care este Soarele îndreptăţirii. Nu 
putem vedea sau vorbi despre nimic altceva. Imagi-
nea Sa este imprimată pe retina ochiului sufletului 
și afectează fiecare parte a vieţii noastre zilnice, ușu-
rând și supunând întreaga noastră natură. Privind, ne 
conformăm asemănării divine, chiar unei asemănări 
cu Hristos. Vom reflecta razele luminoase și strălu-
citoare ale îndreptăţirii Sale asupra tuturor celor cu 
care intrăm în contact. Noi am devenit schimbaţi în 
caracter; căci inima, sufletul și mintea sunt luminate 
de strălucirea Aceluia care ne-a iubit și s-a dat pe Sine 
pentru noi. Astfel se observă realizarea unei influenţe 
personale vii, care locuiește în inimile noastre prin 
credinţă.” (Solii pentru tineret, pg. 160). 

Nu vă descurajați! 
„Prin puterea lui dătătoare de viaţă, tot spiri-

tul, tot sufletul și toată tăria sunt aduse în armonie 
cu viaţa divină. Omul cu natura sa omenească de-
vine atunci o parte din divinitate. Domnul Hristos 
este onorat printr-un caracter perfect, desăvârșit. 
Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în 
cântări de laudă, iar Dumnezeu și Domnul Hristos 
se bucură de cei schimbați după chipul și asemăna-
rea divină.” (Parabole, pg. 102). 

„Așadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu 
sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi 
pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos.” (Efeseni 2:19, 20). 

Experiența lui Enoh poate fi și experiența 
noastră. „Enoh stătuse în pragul lumii veșnice, 
fiind doar la un pas de ţara sfinţilor, iar în cele din 
urmă, porţile cerești s-au deschis. În cele din urmă, 
umblarea lui cu Dumnezeu, care se desfășurase așa 
de mult timp pe pământ, a continuat, iar Enoh a 
pășit pe porţile cetăţii sfinte, fiind primul om care 
a intrat acolo.” (Slujitorii Evangheliei, pg. 53).    p
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Duminică 22 aprilie 2018, într-o sală 
spațioasă și frumos amenajată a hotelului 
Lido din Craiova, s-a desfășurat aduna-
rea spirituală a fraților din Conferința 

Oltenia, cu ocazia reorganizării acesteia care a avut 
loc a doua zi, la sediul bisericii noastre din Craiova. 

Pornind de la versetul din Filipeni 1:21 p.p.: 
„Căci pentru mine a trăi este Hristos...”, care a fost 
ales ca text de căpătâi al acestei întruniri, fr. David 
Mureșan i-a provocat pe participanți la o meditație 
solemnă: Ce înseamnă pentru noi ca indivizi, ca 
familii, ca biserică, să trăiești pentru Hristos? 

Ioan, cel care a învățat la picioarele Domnului 
Hristos, a definit această stare, de trăire în și prin 
Hristos, prin însăși cuvintele Mântuitorului: „Căci 
le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au 
primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am 
ieșit și au crezut că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:8). 

Persoana care primește Cuvântul va fi gata să 
facă doar ce vrea Dumnezeu. Putem verifica zilnic 
dacă am primit cuvântul Său. A trăi pentru Hristos 
înseamnă și continuitate în rămânerea cu El. 
„Cercetați Scripturile”, remarca Domnul Hristos, 
„pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39). 

În Scripturi vom găsi încurajare, dar și mus-
trare. Este nevoie de mustrare, de certare, chiar din 
partea lui Dumnezeu? Nedesăvârșirea noastră cere 
acestea. „Toată Scriptura este insuflată de Dumne-
zeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să 
dea înțelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16). 

„Rămâneţi în Mine, și Eu voi rămâne în voi. 
După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, 
dacă nu rămâne în viţă, tot așa nici voi nu puteţi 
aduce rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt 
Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine 
și în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi 
de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:4, 5). 

Credem cu adevărat că despărțiți de Hristos, 
nu putem face nimic? 

„Această unire cu Hristos, odată realizată, 
trebuie păstrată. Hristos a zis: „Rămâneţi în Mine, 

Conferința Oltenia
și Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu 
poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în 
viţă, tot așa nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă 
nu rămâneţi în Mine”. Aceasta nu este o atingere 
întâmplătoare și nici o legătură din când în când. 
Mlădiţa ajunge parte integrantă din viţă.” (Hristos, 
lumina lumii, pg. 675, cap. 73). 

Apostolul Pavel spunea: „După omul dinlăun-
tru îmi place legea lui Dumnezeu” (Romani 7:22). 

Într-una din zilele când Domnul Hristos era 
pe pământ, a fost strigat și implorat pentru ajutor 
de o femeie siro-feniciană. Domnul Hristos a 
probat credința ei, amânând ajutorul pe care do-
rea să i-l dea. Ucenicii i-au cerut să-i dea drumul, 
să-i soluționeze cazul – cu alte cuvinte, pentru a 
scăpa de insistențele ei supărătoare. Discuția cu 
această femeie scoate în evidență credința de care 
a dat dovadă în perseverența ei de a cere ajutor, 
recunoașterea ei că, deși este o persoană neînsem-
nată, poate totuși beneficia de torentul de har 
care se revarsă de la Iubirea nemărginită. 

„Rădăcina își trimite hrana, prin ramuri, 
până la cea mai slabă mlădiță” (Hristos, lumina 
lumii, pg. 676, cap. 73). Demonstrând acest adevăr, 
Domnul Hristos a făcut bine acestei femei, 
soluționându-i problema. 

Un alt caz, cu o altă finalitate, este tânărul 
care a venit la Domnul Hristos cu întrebarea: 
„Ce bine să fac?”

Dacă noi am pune aceeași întrebare Dom-
nului Hristos, ce răspuns credem că am primi? 
Credem că acesta ar fi același pe care l-a primit el? 
Omul acesta avea un gol în sufletul lui și simțea 
nevoia ca ceva să-i umple acest neajuns. Oare nu 
trăim uneori experiența aceasta? Este sufletul 
nostru plin de dragostea de Dumnezeu? Poate 
am decis să păstrăm Legea, am făcut legământ 
prin botez etc. Cum rămâne însă cu sufletul nos-
tru? Îl dorim pe El în inimile noastre?

Din discuția cu tânărul Domnul Hristos 
l-a făcut să înțeleagă că el iubește ceva mai mult 
decât pe Dumnezeu. 
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Dacă acestui tânăr i-a cerut să renunțe la 
avere, oare nouă ce ne-ar cere? Deși nu mai este 
printre noi să ne vorbească personal, putem 
primi răspunsuri la preocupările noastre. Citind 
Sfânta Scriptură sau Scrierile inspirate, ascultând 
pe ceilalți în cadrul adunărilor, sunt doar câteva 
moduri prin care Dumnezeu ne vorbește. 

Tânărul a plecat întristat. Tu cum rămâi 
după ce Dumnezeu îți vorbește? Nu pleca 
niciodată întristat din prezența Domnului. Fii 
gata să-L primești chiar dacă nu-ți răspunde după 
dorință, chiar dacă pe moment nu-L înțelegi. 

Trăirea după voia lui Dumnezeu poate fi ve-
rificată. Nu este nevoie să mergem la întâmplare, 
crezând, asemenea tânărului bogat, că „toate 
acestea le-am păzit cu grijă”. „Culeg oamenii 
struguri din spini sau smochine din mărăcini?” 
(Matei 7:16). Mulți afirmă că inima trebuie să 
fie schimbată. Totuși o inimă schimbată va da pe 
față, în mod inevitabil, roade. „Fiţi împlinitori 
ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-
vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, 
și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om 
care își privește faţa firească într-o oglindă, și, 
după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era.” 
(Iacov 1:22, 23). 

De ce privim în oglindă? Dacă privim doar 
informativ, fără a avea dorința să remediem ceea 
ce constatăm că nu este în regulă, atunci oglinda 
nu-și poate îndeplini rolul. Când reușim ca „orice 

gând să-l facem rob lui Hristos” (2 Corinteni 
10:5), nu putem trăi pentru El, ignorând în 
același timp sfaturile conținute în cuvântul Său și 
urmând pornirile inimilor noastre firești. 

„Ci mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în 
stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit 
altora, eu însumi să fiu lepădat.” (1 Corinteni 9:27).  

Cei care nu sunt pe deplin dispuși să trăiască 
o viață pentru Hristos, se întreabă nedumeriți: 
Atunci pentru ce trăim? 

Pentru cei care au ales să trăiască asemenea 
Lui, răspunsul este foarte clar: „Oricine are nădej-
dea aceasta în El se curăță, după cum El este curat” 
(1 Ioan 3:3). Curățirea se face doar prin Hristos. 

„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un 
nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice 
piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și 
să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă îna-
inte. Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea 
credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria 
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit 
rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu.” (Evrei 12:1, 2). 

De ce a fost necesar să sufere crucea și să 
înfrunte rușinea? Pentru a ne salva Domnul Hris-
tos a făcut lucrul acesta. A fost disprețuit. Stilul 
Său de viață nu a fost apreciat de oameni. 

Suntem dispuși să suportăm crucea și să 
disprețuim rușinea cu care suntem poate tratați, 
pentru bucuria care ne este pusă înainte?    p
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Conferința Moldova a organizat o adunare 
spirituală la Budăi, județul Iași, în data 
de 6 mai 2018. Subiectele prezentate cu 
această ocazie au purtat amprenta nevoii 

nașterii din nou, la fel de valabilă și pentru noi, 
cum a fost în zilele lui Nicodim. 

În prima parte a programului fr. David 
Mureșan a vorbit despre nașterea din nou, sublini-
ind nevoia acesteia, șansa vieții noastre depinzând 
de acest eveniment. Nu este important să precizăm 
când anume are loc nașterea din nou în viețile 
noastre. Important este ca aceasta să se producă și 
roadele se vor vedea în mod inevitabil. 

Fratele Cătălin Barnea a vorbit, de asemenea, 
despre nașterea din nou. Puteți urmări în continu-
are acest subiect.  

Nașterea din nou
Atunci când citim îndemnul Domnului Hris-

tos cu privire la nevoia nașterii din nou, ne place 
să o atribuim celor care încă nu L-au cunoscut pe 
Isus, celor care nu au luat o hotărâre de a trece de 
partea adevărului. 

Aș vrea ca în aceste momente să înțelegem că 
noi, cei care suntem în biserică de mulți ani, este 
nevoie să reevaluăm modul în care ni se poate 
aplica și nouă mesajul nevoii nașterii din nou. 

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevă-
rat îţi spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu 
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3). 

Mesajul acesta este unul hotărât și nu lasă loc 
de interpretări. Nimic nu ne justifică să credem că 
nașterea din nou ar fi o variantă dintre alte multe 
și că nu ar avea o importanță vitală pentru sufletele 
noastre. 

Privind portretul lui Nicodim pe paginile 
inspirate aflăm că el era un bărbat distins. „Era 
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un fariseu dintre cei mai plini de râvnă și se lăuda 
cu faptele lui bune.” Şi nu numai că se lăuda, ci 
chiar le făcea din abundență. „Era mult mai stimat 
pentru binefacerile și dărnicia cu care susţinea 
serviciul din templu și se simţea sigur de favoarea 
lui Dumnezeu.”

Înțelegem că Nicodim avea o contribuție 
esențială la serviciul de la templu. Dacă el și-ar fi 
tras mâna înapoi, s-ar fi simțit lucrul acesta. Impli-
carea aceasta și contribuția lui substanțială îl făceau 
să creadă că, într-o oarecare măsură, Dumnezeu ar 
fi obligat să-i atribuie mântuirea. El nu-și imagina 
Cerul fără el.  „Se înfiora la gândul unei împărăţii 
care era prea curată ca el să o poată vedea în starea 
lui actuală.” Era convins că ar putea face parte din 
împărăția cerului, așa cum el era în acel moment. 

Putem să ne atribuim nouă aceste cuvinte. 
Să ne punem pe noi înșine în locul lui Nicodim. 
Facem parte dintr-un popor deosebit, un popor 
ales de Dumnezeu ca fiind al Său. Cu toate acestea 
simpla purtare a numelui acesta, nu ne garantează 
acceptarea noastră printre cei mântuiți. 

Studiind detaliile pe care cuvântul lui Dum-
nezeu ni le dă cu privire la ceea ce ne pregătește 
Dumnezeu în noua Sa împărăție, ne imaginăm că 
am putea lipsi de acolo? Nicodim nu-și imagina 
Cerul fără el și „în virtutea nașterii sale ca israelit, 
el se socotea sigur de un loc în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Socotea că nu are nevoie de schimba-
re. De aceea a fost surprins de cuvintele Mântui-
torului. Mai mult, se simţea iritat de aplicarea lor 
la persoana sa.”

Ne irită uneori adevărul? Şi pe Nicodim l-a 
iritat. Cu toate acestea, ca dovadă că l-a interesat do-
bândirea vieții veșnice, nu a abandonat întrevederea 
cu Domnul Hristos, deși pentru început nu înțelegea 
și nu era de acord cu spusele Mântuitorului. 
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Înțelegând frământarea, atât a lui Nicodim, 
cât și a tuturor celor care o au în inimile lor, Dom-
nul Hristos spune astăzi, la fel de solemn ca atunci: 
„trebuie să te naști din nou”.  

Există o categorie de oameni pe care Scriptura 
îi numește „cei mai nenorociți oameni”. Cine sunt 
aceștia? Sunt cei care și-au tocit genunchii în bise-
rică, rugându-se, care au memorat pasaje impor-
tante din Biblie, care au spus și altora adevărul, dar 
nu vor fi salvați. 

Cum ne vede cuvântul lui Dumnezeu pe 
noi? Avem nevoie de o naștere din nou? De cele 
mai multe ori doar ceremonia botezului nu ne 
poate salva, dacă nu este schimbată și viața noas-
tră, dacă legătura noastră cu Hristos nu este una 
trainică, dacă nu ne iubim între noi ca frați, dacă 
nu ne rugăm unii pentru alții. Suntem aceeași 
oameni, doar că numele noastre au fost transfera-
te în această biserică. 

„Mulți care pretind că urmează pe Hristos nu 
au adevărata religie. În viața lor ei nu descoperă 
roadele adevăratei convertiri. Ei sunt conduși de 
aceleași obiceiuri, același spirit de critică și iubire 
de sine care îi călăuzea înainte de a-L accepta pe 
Hristos.” (Review and Herald, 30.07, 1901). 

Putem identifica acest adevăr și în relația 
noastră cu Dumnezeu sau unii cu alții? Ce schim-
bare s-a produs în viața noastră din momentul în 
care am acceptat să urmăm pe drumul crucii? Câte 
patimi, obiceiuri, vorbe, le-am lăsat la o parte? 
Domnul Hristos spunea: „Dacă nu se produce 
această schimbare, ești pierdut”. 

Tremurăm noi la gândul că suntem încă 
stăpâniți de vechile fapte și nu s-a produs o schim-
bare reală în viețile noastre? 

Biblia ne prezintă cazuri în care oameni care 
au avut o întrevedere cu Hristos, care au fost 
vindecați de el, au devenit alți oameni. Ei nu mai 
puteau fi opriți de a-L mărturisi. 

Care este situația noastră? Cum ne vede 
Dumnezeu? „Toţi am ajuns ca niște necuraţi, și 
toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. 
Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, și nelegiuirile noas-
tre ne iau ca vântul.” (Isaia 64:6).

De ce ne-am ofilit? De ce nu avem aceeași 
vigoare ca la începutul vieții de creștin? Ofili-

rea trădează lipsa cuvântului lui Dumnezeu în 
inimile noastre. 

Martorul credincios ne adresează cuvintele 
solemne: „Ştiu faptele tale: că îți merge numele 
că trăiești, dar ești mort.” (Apocalipsa 3:1). 

Dacă astăzi am reuși să luăm aceste cuvinte 
personal, Dumnezeu ne-ar vorbi la fiecare în 
parte. Poate suntem tentați să le atribuim altora, 
să credem că noi nu suntem ca alții. Așa credea 
Nicodim. El se aștepta ca Domnul Hristos să-l 
laude, de aceea a fost surprins când El i-a spus că 
trebuie să se nască din nou. 

Avem noi nevoie de nașterea din nou? Sun-
tem cercetați de Duhul lui Dumnezeu, șoptindu-
ne că nu stăm bine? Atunci când relația noastră 
cu biserica nu este una bună, când treburile noas-
tre nu merg chiar bine, simțim că avem nevoie să 
facem o schimbare, sau continuăm să credem că 
alții ar trebui să se schimbe?

„Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești ticălos, 
nenorocit, sărac, orb și gol...” (Apocalipsa 3:17). 

Aceste cuvinte sunt scrise în mod deosebit 
pentru noi, cei care-L așteptăm pe Domnul 
Hristos. Cu aceeași dragoste manifestată față de 
Nicodim, El ne vorbește. 

Tu zici că ești bogat, tu zici că n-ai nevoie de 
nimic, că poți intra în împărăția lui Dumnezeu 
„și așa”; tu zici că nu este nevoie să schimbi ceva 
în relația ta cu Dumnezeu. Tu zici că-L poți sfida 
pe Dumnezeu umblând oricum, trăind oricum. 
Dar nu știi ... Aceasta este cea mai tragică amăgi-
re. Să ai impresia că totul este în regulă, când de 
fapt lucrurile stau altfel. 

Imaginea aceasta, realitatea văzută de Dum-
nezeu seamănă cu imaginea mormintelor văruite 
ale fariseilor. 

Imaginea oaselor din viziunea lui Ezechiel ne 
reprezintă cumva? Este vorba de noi, cei care-L 
așteptăm pe Domnul Hristos? (Ezechel 37). 
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„Oasele acestea sunt toată casa lui Israel”. Ce 
pot face aceste oase? Nimic, în propria lor putere. 
Totuși, în mâna lui Dumnezeu există putere ca 
acele oase să devină o armată puternică. Depinde 
de noi. Ce alegem să fim: o vale plină de oase, 
sau o armată puternică pentru Hristos. Hristos a 
ales deja la Golgota. A plătit pentru noi. A ales să 
facă voia Tatălui și să bea până la drojdii paharul, 
chiar dacă a fost amar. 

„Nașterea din nou este o experiență rară în 
aceste vremuri. Acesta este motivul pentru care 
există atât de multe neînțelegeri în biserici. Mulți, 
atât de mulți care își însușesc numele lui Hristos 
sunt nesfințiți. Ei au fost botezați, dar au fost 
îngropați de vii. Eul nu a murit și de aceea ei nu 
s-au putut ridica la o viață nouă în Hristos.”  
(6 C.B., pg. 1075). 

De ce sunt neînțelegeri în biserică? Deși ne 
este rușine să spunem, aceasta este realitatea: exis-
tă lipsă de armonie, de unitate. De ce? Toți avem 
impresia că noi personal nu mai avem nimic de 
făcut. „Au fost îngropați de vii. Eul nu a murit”. 

Dacă cel puțin de data aceasta I-am răspunde 
Domnului Hristos, prezentându-i inima noastră 
plină de necurăție, implorându-L să o curețe și să 
ia loc în ea, ar mai exista o speranță pentru noi. 

„Adevărata convertire este o schimbare radi-
cală. Chiar tendințele minții și înclinația inimii 
trebuie schimbate și viața devine iarăși nouă în 
Hristos.” (4 T., pg. 19). 

Lucrul acesta vrea să-l facă Domnul Hris-
tos pentru noi, astăzi. Să spunem Domnului: 
„Doamne, vreau ca de acum înainte Tu să fii 
Domn al vieții mele.” 

Suntem fericiți? Este imposibil să fim fericiți 
atunci când ne împărțim între doi dumnezei. 
Dumnezeu însă, Cel care ne-a creat și răscum-
părat, este gata să ne dea o inimă nouă, să ne 
despovăreze de gândurile grele care ne apasă. Vrea 
să pună în locul acesteia o inimă nouă, curată, o 
inimă simțitoare, sensibilă, plină de duhul Său, cu 
dorința de a urma căile Sale.  

Putem trăi experiența lui Pavel care, preocupat 
de aceleași limite cu care ne confruntăm, de a dori să 
facem binele și totuși să ne trezim făcând răul la ori-
ce pas, i-a predat inima fără rezerve lui Dumnezeu, 
permițându-I să locuiască în ea. El a experimentat 
mai târziu: „Pot totul în Hristos care mă întărește”. 

David a avut o experiență asemănătoare: 
„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule,” se 
ruga el, „pune în mine un duh nou și statornic! Nu 
mă lepăda de la faţa Ta și nu lua de la mine Duhul 
Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale 
și sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi 
învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, și păcătoșii se vor 
întoarce la Tine.” (Psalmii 51:10-13).

Simțind aceeași nevoie, rugându-ne la fel de 
serios ca înaintașii noștri care au reușit să biruie, 
prin meritele Domnului Hristos, putem avea o 
experiență asemănătoare. Atunci Dumnezeu va 
binecuvânta biserica și poporul. Atunci Dumne-
zeu va lucra prin noi și rezultatele vor fi vizibile. 
Deocamdată nu avem de spus prea multe lucruri 
celor din jur, din moment ce noi nu am făcut o 
schimbare în viețile noastre. 

Dumnezeu ne vorbește astăzi, prezentându-ne 
realitatea. El ne poate schimba. Trebuie doar să-L 
lăsăm să lucreze în inimile noastre.    p
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Conferința Ardealul de Sud a organizat o 
adunare spirituală duminică 29 aprilie 
2018, la Făgăraș. Cu această ocazie s-a 
aprofundat subiectul bazat pe profeția 

biblică din Ioel 2:23: „Şi voi, copii ai Sionului, 
bucuraţi-vă și înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul 
vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimi-
te ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.”

În prezentarea sa, fratele Feri Matyas a subli-
niat nevoia noastră pentru primirea ploii târzii și 
condițiile dobândirii acestui dar. 

Ucenicii s-au pregătit pentru revărsarea 
ploii timpurii, așteptând împlinirea făgăduinței, 
umilindu-și inimile în sinceră pocăință și 
mărturisindu-și necredința. Reamintindu-și cuvin-
tele pe care Domnul Hristos li le spunea când era 
printre ei, pe care nu le pricepuseră, aveau acum o 
descoperire minunată, înțelegând însemnătatea lor. 
„Meditând la viaţa Lui curată și sfântă, ei au simţit 
că nicio strădanie nu va fi prea grea, niciun sacrifi-
ciu prea mare, ca să poată da mărturie în viaţa lor 
despre caracterul plin de iubire al lui Hristos.” 

„Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă 
cercetare a inimii. Ucenicii și-au dat seama de 
nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul după 
ungerea sfântă care avea să-i facă destoinici pentru 
lucrarea de câștigare de suflete. Ei nu au cerut o 
binecuvântare care să le servească numai lor. Asupra 
lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înţeles că 
Evanghelia trebuia să fie dusă lumii și, în vederea 
acestui lucru, cereau puterea pe care Domnul Hris-
tos le-a făgăduit-o.” (Istroia faptelor apostolilor, cap. 4). 

Rezultatul acestei pregătiri a fost glorios. 
„Duhul Sfânt a făcut pentru ei ceea ce ei nu ar fi 
fost în stare să realizeze într-o viaţă. Ei au putut 
acum să vestească adevărurile Evangheliei departe 
de patria lor, vorbind corect și pe înţeles limba 
acelora pentru care lucrau. Acest dar uimitor era o 
puternică dovadă pentru lume că însărcinarea lor 
purta pecetea cerului.” (Idem). 

Conferința  
Ardealul de Sud

Efectul Duhului Sfânt a fost observat nu doar 
în capacitatea ucenicilor de a vorbi clar ascultă-
torilor, ci și în inimile ascultătorilor astfel încât 
„preoții și mai marii tremurau. Poporul era cuprins 
de convingere, dar și de un chin sufletesc. Puterea 
care însoțea cuvintele vorbitorului i-a convins că 
Isus era în adevăr Mesia” (Idem). 

Ucenicii au primit puteri deosebite. „Puterea 
Mântuitorului înviat venise în adevăr asupra uce-
nicilor și lucrarea lor era însoţită de semne și mi-
nuni care făceau ca zilnic numărul credincioșilor să 
crească.” (Idem).    

Pentru a încheia lucrarea din urmă, avem ne-
voie de ploaie târzie. Avem promisiunea că „Marea 
lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mani-
festare mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a 
marcat-o începutul ei.” (Tragedia veacurilor, pg. 611). 

Pentru a face parte din planul lui Dumnezeu 
avem nevoie de o pregătire specială în vederea 
primirii ploii târzii. Ploaia târzie nu este menită 
să aducă vreo schimbare în caracterul cuiva, ci 
doar „reînviorează și-i întărește pentru a trece prin 
timpul de strâmtorare.” (1 T., pg. 353). 

Afară de subiectul prezentat, problema ploii 
târzii a mai fost discutată în cadrul unor luări de 
cuvânt, participanții exprimându-și preocuparea în 
vederea așteptării acestui eveniment. „Ploaia târzie 
care maturizează recolta reprezintă harul spiritu-
al care pregătește biserica pentru venirea Fiului 
omului.” 

Corul Dei Gratia a încântat inimile ascultă-
torilor cu imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu. 
Programul a mai conținut momente poetice și 
experiențe.    p
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Ziua de 20 mai 2018 a reprezentat o 
ocazie de bucurie pentru comunita-
tea Bogdan Vodă și în special pentru 
tânărul Adrian Mariș care, în floarea 

vârstei, a decis să încheie legământ cu Dumnezeu 
prin botez, dorind prin aceasta să mărturisească 
public, în fața celor prezenți cât și în fața Univer-
sului întreg, dorința de a sluji lui Dumnezeu și 
semenilor săi, conform cu principiile adevărului 
descoperite în Cuvântul inspirat. 

Pe lângă frații, rudele și prietenii din Bogdan 
Vodă au participat și alte persoane din alte zone 
ale țării, care și-au dorit să-i fie alături la acest 
eveniment de bucurie. Mulțumim lui Dumnezeu 
pentru acele clipe de har, pentru fiecare cuvânt 
de îmbărbătare rostit cu această ocazie și pentru 
vremea bună de care ne-a făcut parte, pentru buna 
desfășurare a acestui eveniment.  

Fie ca Dumnezeu să-l binecuvânteze într-un 
mod deosebit pe tânărul Adrian, ca să poată fi 
credincios legământului pe care l-a făcut, să fie 
o lumina pentru cei din jurul său, iar mai presus 
de toate, împreună cu cei dragi lui și cu toți cei 
credincioși să poată cânta acea cântare de biruința 
pe Marea de Cristal. Amin!    p

Conferința 
Ardealul de Nord

Botez la Bogdan Vodă
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S  untem în plină vară și câmpul, care se  
   întinde de-a lungul șoselelor, începe să 
capete culoarea galbenă, semn că grânele 
sunt aproape coapte. Ne-am obișnuit să 

privim lanurile cu grâu, să privim pungile cu 
făină în supermarket, să privim pâinea în brutării 
sau făcută de mama, acasă. Puțin ne gândim însă 
la micuțul bob de grâu cu ajutorul căruia avem 
pâine proaspătă, gustoasă și sănătoasă în fiecare 
zi. Este doar un bob mic, mic de tot. Cum poate 
oferi pâine milioanelor de locuitori ai planetei? 

Bobul de grâu, păstrat cu grijă în locuri 
uscate, este pus în pământ în fiecare toamnă, 
alături de multe altele asemenea lui. El rămâne 
în pământ până când acolo, în pământul în care 
a fost pus, umezită de ploi, haina maronie care-l 
protejează se despică ușor și din mijlocul bobului 
pornește să crească un mic colțișor. Acesta străba-
te cu colțul său pământul de deasupra și reușește 
în cele din urmă să iasă la suprafață. Înainte să 
cadă prima zăpadă câmpul este verde, milioanele 
de boabe de grâu lăsând să se vadă frunzele verzi 
ca niște fire de păr rebele în capul unui copil. 
Zăpada îl acoperă protector și sub ea firele firave 
devin puternice, crescând încet, bine umezite și 
protejate de ger. Apoi în primăvară, beneficiind 
de soarele binefăcător, se dezvoltă încet până 
când ajung la maturitate. Se formează un spic pe 
care stau așezate în șiruri boabele de grâu. Treptat 
încep să se îngălbenească, până când boabele 
devin tari și puternice. 

Bobul de grâu
Povestea bobului de grâu seamănă cu poves-

tea adevărată a vieții unui copilaș. Cine s-ar gândi 
că micuțul care suge liniștit la pieptul mamei sau 
plânge neputincios în pătuț, ar putea deveni un 
tătic puternic, înțelept, care știe să-și îndeplineas-
că treburile la serviciu, dar și să aibă grijă de fami-
lia sa! Câți copii gândesc, atunci când sunt mici, 
că vor ajunge într-o bună zi să conducă întreprin-
deri, să dirijeze coruri, să conducă avioane sau să 
administreze firme? Şi totuși fiecare om mare a 
fost la rândul său un copil: mic, firav, neajutorat. 

Dragi copii, să nu credeți că dacă sunteți mici 
nu aveți nimic de făcut. Fiecare copilaș are rolul 
lui în marele Univers. Pe măsură ce vă îndepliniți 
micile sarcini, veți primi altele mai importan-
te. Nu este un lucru neînsemnat să-ți aranjezi 
jucăriile, să-ți pui ordonat pijamaua la locul ei 
sau să supraveghezi frățiorul, cât timp mama îi 
pregătește mâncarea. Dacă ai ajuns școlar cel mai 
important lucru este să-ți faci cu conștiinciozitate 
temele, străduindu-te să reții cât mai mult din 
ceea ce ți se predă. Şi pe măsură ce crești lucrurile 
vor deveni mai serioase. Dacă va fi greu sau nu, 
depinde de ceea ce faci acum. Dacă în clasa I nu 
ți-ai învățat bine lecțiile, în clasa a V-a îți va fi 
mai greu, pentru că va trebui să ajungi la nivelul 
colegilor tăi care au mers progresiv. 

Îndeplinește-ți acum fiecare sarcină, mică sau 
mare, importantă sau neînsemnată, și vei ajunge 
un om de valoare pe care alții se pot baza și-l vor 
respecta. 
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