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Este regretabil că în istoria poporului 
ales al lui Dumnezeu povestea tristă 
a apostaziei şi pedeapsa ce o urma 

este întâlnită atât de des!

După 40 de ani de pace, care au trecut de 
la distrugerea lui Sisera şi a oştirii sale,  din 
nou „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea 
Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile lui 
Madian, timp de şapte ani.” Până atunci, 
mâna asupritorilor apăsase mai uşor asupra 
seminţiilor care locuiau la răsărit de Iordan, 
dar în necazul de faţă ele au avut cele dintâi 
de suferit. Amaleciţii din partea de miazăzi 
a Canaanului şi madianiţii pe hotarul de 
răsărit şi în pustie, dincolo de el, erau încă 
vrăjmaşi neîmpăcaţi ai lui Israel. Pe timpul 
lui Moise, madianiţii fuseseră nimiciţi 

aproape cu totul de către israeliţi; dar de 
atunci se înmulţiseră foarte mult şi ajunse-
seră numeroşi şi puternici. Ei erau setoşi de 
răzbunare; iar acum s-a ivit din nou ocazia 
ca ei să revină. Din cauza păcatelor lor, 
mâna protectoare a lui Dumnezeu a fost 
retrasă şi israeliţii au fost lăsaţi la bunul plac 
al vrăjmaşilor. 

Locuitorii sălbatici şi brutali ai pustiului „ca 
o mulţime de lăcuste” veneau în ţară cu 
vitele şi oile lor şi-şi instalau corturile pe 
câmpii şi în văi. Ei veneau de îndată ce se 
coceau cerealele şi rămâneau până se cule-
geau şi cele din urmă roade ale pământului. 
Jefuiau holdele de pe câmp, îi despuiau şi 
îi chinuiau pe locuitori, după care se retră-
geau din nou în pustie. De aceea, israeliţii 

LUI GHEDEON

Partea 1 din 4: 
Chemarea

Publicat în 
Semnele Timpului 

23 iunie 1881

de Ellen White

Dobândind curaj din
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R ehealizarea unor planuri pentru viitor, orientarea către o  

   profesie care le-ar putea da satisfacţia împlinirii şi, nu  

        în ultimul rând, asigurarea câştigării existenţei, repre-

zintă subiectul cel mai important din agenda oricărui tânăr. Sfioşi sau 

cutezători, optimişti sau pesimişti, ambiţioşi sau aparent nepăsători, 

oamenii îşi conturează în mod inevitabil în mintea lor un plan amplu 

sau restrâns, îndrăzneţ sau timid, pe baza căruia presupun că vor 

putea reuşi în viaţă.

Cei care au trăit în perioada comunistă îşi amintesc faptul că posibi-

litatea obţinerii unei slujbe era foarte mult restricţionată pentru cei care 

doreau să-I slujească lui Dumnezeu. Chiar şi etapele pregătitoare pentru 

obţinerea competenţelor profesionale, respectiv şcolile ce trebuiau urmate, 

cursurile de calificare sau programele de instruire, erau condiţionate de im-

posibilitatea absentării în Sabat, precum şi obligaţia de aderare la partidul 

politic unic existent în acea vreme.

Planuri de viitor
de Daniela Picu
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Dumnezeu m-a căutat şi m-a 
atras la Sine de când eram mică. 
Am simţit aceasta când, copil 

fiind, eram atrasă de compania vecinilor 
mei care erau baptişti. Adesea îi însoţeam la 
biserică şi mă bucuram împreună cu ei de 
părtăşia frăţească, cântând alături de ei im-
nuri de slavă la adresa lui Dumnezeu. Chiar 
dacă eram foarte mică, înainte de a merge la 
şcoală, îmi puneam anumite întrebări cu pri-
vire la comportamentul oamenilor. Într-o zi 
am întrebat-o pe vecina mea de ce la biserică 
merge îmbrăcată în fustă, iar acasă poartă 
pantaloni. Ea mi-a explicat că la biserică 
merge înaintea lui Dumnezeu. Răspunsul 
nu m-a satisfăcut însă, eu considerând că 
Dumnezeu este pretutindeni.

Când am mers la şcoală am avut 
favoarea ca la orele de religie să ni se predea 
tot de către baptişti. Ascultam cu interes 
povestiri biblice şi, privind flanelogramele 
prin intermediul cărora ni se explica, lăsam 
imaginaţia să colinde prin paginile acestei 
cărţi minunate. Cântecele creştine au avut de 
asemenea un impact deosebit asupra vieţii 
mele. Adesea îi povesteam mamei despre 
orele plăcute de religie şi ea mi-a spus, foarte 
prevăzătoare, să nu neglijez să-mi fac semnul 
crucii, chiar dacă nu mi se cere. La urmă-
toarea oră de religie am procedat întocmai: 
după ce ne-am rugat mi-am făcut semnul 
crucii într-un mod evident, aşa încât să pot fi 
observată. Doamna profesoară mi-a explicat 
că nu este atât de importat acest semn, iar eu 

si-I multumesc!, ,

Domnul 
m-a gasit -
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S-a născut în Germania în oraşul Mainz în anul 1398, nu-
mele său adevărat fiind Johannes Gensflesich (Gutenberg 
fiind numele satului natal al mamei sale, Elsgen Wyrch). 

Având favoarea să cunoască lumina zilei într-o familie  înstă-
rită, Johannes a beneficiat de privilegiul de a fi un cunoscător 
al tainelor literelor încă de la o vârstă fragedă, deşi pe vremea sa 
persoanele care ştiau carte erau doar călugării şi câţiva aparţină-
tori ai clasei aristocrate. 

Cărţile existente pe vremea aceea erau însă manuscrise în 
domeniul cărora se făcuseră câteva progrese şi anume imprima-
rea-bloc, care depăşea întrucâtva vechea formă de caligrafiere 
a fiecărei litere. Noua tehnologie era una primitivă şi consta în 
sculptarea pe o scândură de lemn a textului, ale cărui litere ieşeau 
în relief şi erau vopsite cu cerneală. Scândura aceasta era presată 
pe bucata de hârtie, pergament sau piei de animale prelucrate 
şi astfel se obţinea o copie imprimată. Autorii invenţiei erau 
chinezii şi o perioadă îndelungată metoda aceasta, deşi foarte pri-
mitivă, costisitoare şi necesitând un timp îndelungat, era folosită 
pentru multiplicarea diferitelor cărţi.  

Johannes  
Gutenberg
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