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Felul minunat în care a 
creat Dumnezeu lumea 
şi tot ce este în ea, ne 

lasă de foarte multe ori făcă nici 
un cuvânt, fără nici o reacţie. Noi 
nu ştim niciodată, da niciodată, să 
mulţumim pentru binecuvântările 
pe care le avem deja şi pentru 
cele pe care le primim în fiecare 
moment, cu fiecare respiraţie sau 
clipire a ochilor. 

Apa, pământul şi tot ce este 
pe el, cerul cu stelele, lumea şi 
soarele, toate ne uimesc şi ne 
incită mintea şi gândurile atunci 
când ne oprim din alte alergări 
deşarte. Soarele ne încălzeşte, ne 
relaxează, ne hrăneşte, alungă 
neliniştirile, depresiile, ne curăţă 
pielea şi ne dăruieşte vitamina D 

şi totuşi, la un moment dat cineva 
îl umbreşte şi-l întunecă. Este um-
bră peste soare, este eclipsă.

Sunt desigur legile neschim-
bătoare ale naturii, legile fizicii 
din ştiinţa lui Dumnezeu pe care 
o înţelegem doar în parte. Faptul 
că soarele poate fi întunecat, pe 
mine mă impresionează. Un corp 
ceresc mic aduce ziua în amiaza 
mare întuneric peste lumină,  
peste soare. Unii călătoresc mult 
să vadă acele imagini unice, să 
urmărească desfăşurarea acestui 
eveniment. Ei nu ştiu ce îi fasci-
nează: umbra lumii peste soare, 
întunericul acela din amiaza 
zilei sau poate faptul că pentru 
câteva momente soarele apare 
altfel decât de obicei! În timpul 

Eclipsă 
în 

2011?

Editorial
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eclipsei vedem într-adevăr, silueta 
soarelui, ceea ce nu putem face 
niciodată şi lucrul acesta ne dă o 
anumită satisfacţie. 

Chiar dacă ne dăm seama 
că suntem limitaţi, că accesul 
la minunile Universului ne este 
foarte restrâns, ne bucurăm totuşi 
că putem vedea soarele fie doar 
în timpul unei eclipse parţiale sau 
totale. 

În viaţa de creştin avem parte 
de „eclipse” mult mai dese decât 
cele care au loc pe cer. Și foarte 
multe dintre ele sunt „totale”. Ne 
este greu, plângem, avem du-
reri, suferinţă, neînţelegeri, boli, 
încurcături financiare, criză de 
orice fel... Versurile unei cântări 
inspirate spun: „El n-a promis doar 
cerul senin... n-a promis soare fără 
de ploi, nici bucurie fără nevoi... 
Și nici n-a spus El că vom avea 
Cruci mai uşoare decât a Sa”. Eu 
aş completa că, de asemeni, nu a 
promis lumină fără întuneric sau 
soare fără eclipsă. Atunci când vin 
greutăţi, nu se pare că Dumnezeu 
ne-a uitat sau că nu vede tot ce ni 
se întâmplă nouă, ce nedreptăţi 
sau suferinţe ne încearcă. 

Ce umbrit e soarele nostru, ce 
întuneric avem de la aceste pro-
bleme, ce frământări, ce chinuri 
sufleteşti...

Știţi ceva? Soarele se vede mai 
frumos în umbra eclipsei! Chiar 
atunci sunt singurele momente 
când îl putem vedea!

Tot aşa este şi în viaţa spiri-
tuală. Atunci când vedem întu-
neric peste lumină, atunci este 
momentul să ne uităm la Soarele 
Neprihănirii care a promis că va fi 
cu noi oricând şi că „lumină vom 
avea oricând pe cărare”. 

Lumina revărsată după o 
eclipsă totală este mai puternică, 
mai caldă, mai strălucitoare, mai 
vindecătoare şi mai încântătoare 
decât oricând. 

Și, la începutul lui 2011 am 
avut eclipsă şi în viaţa spirituală 
vom avea eclipse; dar pentru 
copiii Săi Dumnezeu a promis o 
prezenţă perpetuă în lumina Soa-
relui Neprihănirii – Isus Hristos. 

Aveţi deci răbdare, să treacă 
eclipsa din viaţa voastră, şi dacă în 
2011 veţi vedea  întuneric peste 
lumină să nu uitaţi: priviţi în sus 
– Soarele se vede mai frumos în 
umbra eclipsei!

Cornelia Butilcă
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Tabăra de tineret  organizată 
cu ocazia trecerii într-un nou an la 
Stupini, a reunit în jur de 500 de 
persoane, copii, tineri şi bătrâni. 

Alături de românii care au 
fost majoritari, ne-am bucurat 
să avem în mijlocul nostru mulţi 
vizitatori străini. 

Genericul taberei a fost 
„Priorităţi 2011”, prin subiectele 
prezentate încercându-se să se 
contureze o listă a priorităţilor 
pentru noul an care ne stă în faţă, 
astfel încât “angajamentele” luate 
de obicei la începutul fiecărui nou 
an, să fie de data aceasta unele 
temeinice, care să devină în final 
realizări. 

Puteţi urmări câteva din aceste 
prezentări în articolele următoare: 
“Priorităţi 2011”, “Surprize”, “Nu 
renunţa!”, pe care am găsit cu cale 
să le publicăm în acest număr al 
revistei pentru a ne aminti (cei 
care am fost de faţă) şi a afla (cei 
care nu au fost prezenţi) ce avem 
de făcut acum, la început de an. 

Prezentarea din Sabat îi 
aparţine fr. Nelu Iancu pe care 
am inserat-o în revista “Păzitorul 
Adevărului”, nr. 1 al acestui an, sub 
titlul: “Dezvoltarea caracterului”. 
Subiectul acestei prezentări sub-
liniază nevoia de a deveni aseme-
nea lui Isus. S-a subliniat faptul 
că reuşita atingerii acestei ţinte 

La hotar de ani

EvEnimEntE
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depinde de modul 
în care noi alegem 
să ne raportăm la 
Creatorul nostru: 
dacă acceptăm că îi 
aparţinem în totali-
tate şi, prin urmare, 
are drepturi depline 
asupra noastră de a 
ne transforma.

Cântările de laudă, vocale şi instrumentale, poeziile şi experiențele 
au completat serviciul divin, antrenându-i pe tineri într-un plăcut pro-
gram de laudă. 

În „timpul liber” tinerii s-au adunat pentru a repeta imnuri tot 
pentru slava lui Dumnezeu, pregătindu-se pentru conferința spirituală 
internațională care va avea loc anul acesta în perioada 18-21 august la 
Sibiu. 
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Priorităţi 2011
„Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci 

El însuşi a zis: “Nicidecum n-am 
să te las, cu nici un chip nu te voi 
părăsi.” Evrei 13:5 u.p.

“Eu voi merge înaintea ta, voi 
netezi drumurile muntoase, voi 
sfărîma uşile de aramă, şi voi rupe 
zăvoarele de fier. Îţi voi da vistierii 
ascunse, bogăţii îngropate, ca 
să ştii că Eu sunt Domnul care te 
chem pe nume, Dumnezeul lui 
Israel.” Isaia 45:2,3.

Dacă Îl credem pe Dumnezeu 
pe cuvânt, acceptând că prezenţa 
Lui ne va însoţi, nu vom păşi cu 
frică în noul an, chiar dacă preţu-
rile vor creşte, siguranţa va scădea 
sau orice alte previziuni mai puţin 
plăcute ne sunt puse înainte. 

Criza pe care o simţim cu toţii 
în orice sector al vieţii noastre ne 
aminteşte de experienţa lui Agar, 
o roabă alungată de stăpânul ei, 
mergând împreună cu singurul 
său fiu pe un drum primejdios, 
lipsit de ocrotire şi siguranţă, un 
loc secetos din care lipseau chiar 
şi cele mai elementare mijloace 
de trai, către o destinaţie necu-

noscută. Dumnezeu nu a uitat 
însă această fiinţă aparent neîn-
semnată, ci i S-a arătat, oferindu-i 
cele necesare şi asigurându-i 
protecţia. 

Făgăduinţa pentru noi astăzi 
este aceeaşi:

„Iată, Eu trimit un înger îna-
intea ta, ca să te ocrotească pe 
drum, şi să te ducă în locul, pe 
care l-am pregătit.” Exod 23:20. 

Rămâne doar ca noi să ac-
ceptăm să nu plecăm singuri pe 
drumul vieţii, ci să-L alegem ca şi 
tovarăş de călătorie. În continuare 
nu noi vom avea de întâmpinat 
dificultăţile, ci Acela care S-a oferit 
să ne ajute. 

„Îndrăzneala, pe care o avem la 
El, este că, dacă cerem ceva după 
voia Lui, ne ascultă. Și dacă ştim 
că ne ascultă, orice i-am cere, ştim 
că suntem stăpâni pe lucrurile pe 
care I le-am cerut.” 1 Ioan 5:14,15.

Dacă ar fi să stabilim o ordine a 
priorităţilor vieţii, oare am şti ce să 
punem pe listă? 

Am ales trei dintre cele mai 
importante preocupări ale vieţii 

EvEnimEntE
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noastre. S-ar putea ca ordinea 
să fie alta, totuşi dacă vom reuşi 
să rezolvăm aceste aspecte în 
viaţa noastră, Dumnezeu ne va fi 
binevoitor şi ne va veni în ajutor 
oferindu-ne mai mult decât ceea 
ce cerem sau gândim noi. 

 „Caută de te împacă degrabă 
cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu 
el pe drum”. Matei 5:25 p.p.

Putem să realizăm multe lu-
cruri importante în viaţa noastră, 
dar dacă mai avem probleme cu 
cei din jur, nu ne putem bucura 
de pace şi de armonie. Relaţia 
noastră cu Dumnezeu nu poate fi 
una stabilă, atâta timp cât suntem 
în dispută chiar şi numai cu unul 
dintre semeni. 

Cum ne închipuim că va înceta 
războiul din lume, dacă noi îl în-
treţinem, fiind în ceartă cu cei din 
familie, biserică, societate?

Matei 7:25: „Făţarnicule, scoate 
întâi bârna din ochiul tău, şi 
atunci vei vedea desluşit să scoţi 
paiul din ochiul fratelui tău.”

Atunci când ochiul este îm-
piedicat să privească, nu se poate 
face o distincţie clară între bine şi 
rău. Nu putem avea pretenţie că 
pricepem starea lucrurilor şi că le 
apreciem la adevărata lor valoare. 

Aceasta nu înseamnă că nu 
putem observa anumite nereguli 
la semenii noştri şi, din dragoste 
pentru ei, să le atragem atenţia 
cuvenită. Ideal este să nu ne ocu-
păm atât de mult cu problemele 
altora, încât să le neglijăm pe ale 
noastre. 

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra.” Matei 6:33. 

Aşa cum am amintit deja, am 
putea aranja într-o altă ordine pri-
orităţile de mai sus şi anume: Dacă 
vom căuta în primul rând împără-
ţia lui Dumnezeu (1), vom fi gata 
să facem ordine în viaţa noastră 
şi (2) vom fi pregătiţi să rezolvăm 
şi problemele pe care încă le mai 
avem cu semenii noştri. 

Este momentul să nu ne mai 
mulţumim cu mediocritatea. 
În anul pe care l-am început să 
intrăm cu prezenţa lui Dumnezeu, 
cu făgăduinţa Lui şi să urmăm 
exemplul vieţii Fiului Său. 

„Dacă pierzi cerul, pierzi totul; 
dacă câştigi cerul, câştigi totul.”  
2 T. 88. 

Cristian Paulescu
(subiect prezentat cu ocazia 

taberei de tineret 
Stupini 2010-2011). 
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“Încă puțină, foarte puțină 
vreme și Cel ce vine va veni, și nu va 
zăbovi.” 

tot cerul freamătă de nerăb-
dare! În curând familia ce-

rească va fi reîntregită! Cu interes 
nestăpânit inteligențele cereşti 
privesc asupra pământenilor, în 
aceste atât de solemne clipe ale 
Universului. Și ce văd? Care este 
interesul nostru în fața a ceea 
ce în curând se va întâmpla? Ce 
trebuie, ce merită făcut? Și ce nu? 
În ce ordine?  Pe măsură ce timpul 
trece, parcă devine tot mai scurt, 
şi deci din ce în ce mai prețios! 
Sunt atâtea lucruri care reclamă 
atenția şi interesul nostru. Deace-
ea se impune, spre binele nostru 
veşnic să ne stabilim prioritățile! 
Educația, prieteniile, cariera,  
întemeierea unui cămin, carac-

terul, relațiile pe care le formăm 
cu semenii, utilitatea noastră în 
societate, veşnicia…, toate îşi cer 
un loc pe lista noastră. Li l-am 
acordat corect? Sau putem avea 
surpriza ca, după ce am urcat cu 
trudă, cu consecvență, după ce 
am ajuns în vârf, să ne trezim de 
fapt ajunşi pe vârful greşit!... 

Surpriza a însoțit existența 
oamenilor încă de la începuturi! 
Surprize plăcute, suprize nedorite, 
amare… Surpriza de a întâmpina 
altceva decât te-ai aşteptat, sau la 
alt timp decât credeai… Cum s-o 
fi simțit Adam când Domnul Isus 
i-a prezentat-o pe Eva, încân-
tătoare, desăvârşită?! Dar când 
a aflat că trebuie să părăsească 
fericitul său cămin din Eden, din 
pricina neascultării? 

Putem spune că Domnul Se 
delectează să ne surprindă în 

Surpriza

“Să cunoaştem, să căutăm să 
cunoaştem pe Domnul! Căci El Se 

iveşte ca zorile dimineţii…” Osea 6:3.

rEFlExii
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mod plăcut! Și întotdeauna este 
peste aşteptări! Cum rămâne 
atunci cu surprizele neplăcute? 
Ce rost au? De unde provin? Ce ne 
spune Biblia despre felul în care 
oamenii au fost surprinşi de-a 
lungul istoriei, şi ce învățăminte 
tragem? Venirea Domnului Isus 
ce fel de surpriză va fi pentru noi, 
plăcută, aşteptată; sau grozavă, 
devastatoare? Acest subiect meri-
tă atenția noastră pentru că de el 
depinde destinul nostru veşnic! 

Oricum, nimeni nu se plânge 
de surprize plăcute, ci mai de-
grabă de lipsa lor. Ceea ce sperie 
sunt surprizele nedorite! Oamenii 
investesc sume foarte mari spre a 

se informa. 
Ca să nu ai 
suprize tre-
buie să ştii! 
La timp! Și 
deasemeni 
se cheltuie 
sume fa-
buloase pe 
păstrarea 
secretului. 
Ceilalți să 
nu ştie! 
Și toate 
acestea 
pentrucă 
informația 
înseamnă 
putere! 

Economic, ştiințific, politic, militar, 
etc., toate se supun acestei reguli. 
Cine ȘTIE, e cu un pas înainte. 

iubirea surprinde doar plăcut!

Dar religios? Este minunat să 
întrezărim ceva din măreția lui 
Dumnezeu şi în această privință!  
Atotputernicul Universului nu 
păstrează secrete față de copiii 
Săi. El e infinit în putere şi măreție, 
nu pentru că Îşi ascunde gânduri-
le, strategiile, ca să surprindă prin 
acțiunile Sale. El e puternic pentru 
că e Dumnezeu, Sursa şi Cauza 
tuturor celor create! E adevărat că 
sunt şi “lucruri ascunse”, pe care 
din dragoste Domnul nu ni le pro-
pune, mai mult ca sigur nefiindu-
ne de nici un folos. Dar principiul 
Său este cât se poate de limpede: 
“nu face nimic fără să descopere 
taina Sa sujtorilor Săi proorocii”. 
Nimic! Nimic surprinzător, nimic 
neanunțat! În condiții de război, 
planurile sunt păstrate secret 
cu cea mai mare grijă, fără nici o 
excepție. Doar scumpul nostru 
Tată ceresc este excepțional! Chiar 
şi în condițiile luptei, de 6000 de 
ani, El continuă să Îşi descopere 
necontenit planurile, strategiile, 
cât şi să le spună oamenilor care 
vor fi urmările acțiunilor şi alege-
rilor lor. Și făcând astfel, nu devine 
absolut în nici un fel mai puțin 
puternic!
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Ce bine este să ştim că avem 
de-a face cu un aşa Tată, infinit în 
dragoste, în putere, în măreție! 
Dar, de cât folos ne este aceasta? 
Având informația, având Cuvântul, 
devenim şi noi puternici? Aşa ar 
trebui, doar suntem copiii Celui 
Atotputernic. Dumnezeu ne spu-
ne, ne oferă! Întotdeauna. De ce nu 
ştim? De ce suntem surprinşi? De 
ce suntem slabi? “Un om prevenit e 
un om pregătit”! Am fost preveniți 
în toate privințele. Suntem noi 
pregătiți? Pentru orice, în orice 
clipă? Și astfel, suntem noi imper-
turbabili, imposibil de a fi surprinşi, 
adică în “odihna, ca cea de Sabat”, 
copii ai odihnei, “fii ai Celui Preaîn-
alt”? Oh, ce bine ar fi să fim!

“Și nu ştii…” (Ap. 3:17) Cât de 
trist trebuie să fie pentru Tatăl 
ceresc să vadă cum după ce ne 
spune, şi ne repetă în mii de feluri, 
în final …nu ştim!  “Dacă ai fi 
cunoscut şi tu, măcar în această 
zi, lucrurile, cari puteau să-ți dea 
pacea! Dar acum, ele sunt ascun-
se de ochii tăi…” (Luca 19:42). În 
lacrimile Mântuitorului, în zbuciu-
mul lui sufletesc vedem pentru o 
clipă drama Părintelui iubitor care 
îşi informează copiii …degeaba. 
Tot planul e perfect. Salvarea 
e garantată! La prețuri infinite, 
dar deja plătite. “Vestea bună” e 
adusă, şi repetată cu iubire! “Toate 
sunt gata”, dar …degeaba! 

Cum e posibil? Prin ce proces 
straniu se poate pierde cunoştința 
salvatoare, şi în ce proporție? 
De ce a fost surprinsă omenirea 
mereu şi mereu, în ciuda faptului 
că fusese întotdeuna şi pe larg 
informată? De ce chiar şi noi, copi-
ii Săi, biserica Sa, suntem adesea 
confruntați cu atâtea  frământări, 
dezbinări, încurcături? De ce ne 
surprind atâtea pe calea vieții?

din tot, …nimic!

Citim în Cuvânt că neprihănitul 
Noe a predicat cu credincioşie 
lumii din timpul său apropierea 
iminentă a dezastrului. O sută 
douăzeci de ani glasul lui s-a rdicat 
cu seriozitate în anunțarea dreptei 
judecăți. Sub ochii lor a luat ființă 
corabia salvării. Devenise fenomen 
pulbic. Oamenii veneau, priveau, 
puneau întrebări, ascultau cu-
vintele de îndemn, îşi dădeau cu 
părerea… Rezultatul: “şi n-au ştiut 
nimic, până când a venit potopul 
şi i-a luat pe toți…” (Mat 24:39). 
Nimic! Chiar nimic? Cum aşa?! Aşa 
or fi fost oamenii pe vremea aceea. 
Mai înapoiați, mai incapabili să 
priceapă… Sau de nu, cum?

Înainte de a căuta răspunsul, 
să vedem o altă categorie de 
oameni, mult mai târziu în istorie: 
ucenicii. Cu dragoste cerească, 
conform principiului că “nu face 
nimic fără să îşi descoperă taina”, 
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Prințul vieții îşi anunță discipolii 
în cuvinte cât se poate de clare: 
“…tot ce a fost scris prin prooroci 
despre Fiul omului, se va împlini.  
Căci va fi dat în mâna Neamurilor; 
Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor 
scuipa;   şi, după ce-L vor bate 
cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia 
zi va învia.” Rezultatul:   “Ei n-au 
înțeles nimic din aceste lucruri: 
căci vorbirea aceasta era ascun-
să pentru ei, şi nu pricepeau ce 
le spunea Isus.” (Luca 18:31-34). 
Nimic. Chiar nimic? Cum aşa?!

Cauza tainică

Nu ni se pare uimitoare asemă-
narea raportului? Deşi la distanță 
de mii de ani, fenomenul este 
acelaşi; mereu şi mereu omeni-
rea se confruntă cu aceeaşi tristă 
realitate: Dumnezeu îi înştiințează 
pe oameni cu claritate, dar în fața 
evenimentelor ei sunt surprinşi; 
nu ştiu şi nu pricep nimic! Astfel 

ne e uşor să înțelegem că nu 
înapoierea îi făcea pe antedilu-
vieni să nu priceapă. Ba dimpo-
trivă. “Bărbaţi de seamă, oameni 
onoraţi şi înţelepţi ai lumii” 
suțineau liniştitor că amenințările 
lui Dumnezeu “au ca scop nu-
mai să vă intimideze şi nu se vor 
împlini niciodată. Nu trebuie să 
vă speriaţi. Un asemenea eveni-
ment, cum este nimicirea lumii de 
către Dumnezeu, care a făcut-o, şi 
pedepsirea fiinţelor pe care El le-a 
creat, nu se va întâmpla niciodată. 
Fiţi liniştiţi şi nu vă temeţi. Noe 
este un mare fanatic.” (P.P. 96). Nu 
că n-au auzit sau că n-au înțeles, 
ci mai degrabă n-au primit, n-au 
accepat mesajul transmis. L-au 
respins dintr-un motiv cât se 
poate de simplu: nu convenea 
planurilor lor de viață, nu se potri-
vea cu intențiile şi înclinațiile lor. 
Acceptarea soliei presupunea asu-
marea vino-văției lor, pocăința de 

umblările lor păcătoase, 
adică lucruri pentru care 
ei nu erau dispuşi. Și 
atunci? Cea mai natura-
lă reacție era să nege, să 
respingă, să contrazică, 
să minimalizeze solia! 
Să-şi închidă mintea în 
fața ei! Grozavă înşelare! 

Dar ucenicii? La 
fel! Marcu ne ajută 
să înțelegem: ,,…Fiul 
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omului va fi dat în mânile oame-
nilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi 
după ce-L vor omorî, va învia.`` le 
spunea Domnul Isus. “Dar ucenicii 
nu înțelegeau cuvintele acestea, 
şi se temeau să-L întrebe.” (Marcu 
9:31,32.)  Nu înțelegeau! Cum nu 
înțelegeau? Doară le spunea pe 
limba lor, şi încă atât de direct. Nu 
voiau să înțeleagă, nu voiau să 
accepte că aşa va fi! Nu se potrivea 
cu dorințele inimii lor, nici cu felul în 
care îşi programaseră viața. Ce face 
un om care nu înțelege, dar vrea 
să înțeleagă? Întreabă! Dar dacă se 
teme să întrebe, ce înseamnă? Că se 
teme să afle confirmarea, că aşa va 
fi; exact aşa cum NU îşi doreşte. Și 
atunci mai bine nu întreabă. Nu in-
sistă, nu aprofundează, nu clarifică.  
“Isus a încercat în mai multe rânduri 
să dezvăluie ucenicilor Săi viitorul, 
însă ei au fost nepăsători şi astfel 
n-au cugetat la ceea ce spusese El. 
Din pricina aceasta, moartea Lui a 
venit peste ei ca o surpriză; şi, mai 
târziu, revizuindu-şi trecutul şi vă-
zând rezultatul necredinţei lor, s-au 
umplut de întristare.” (Fap. Ap. 25)

mecanismul răzvrătirii

Iată deci că nu este absolut 
necesar să te opui luminii cu înfri-
gurare. E destul s-o neglijezi, s-o 
treci cu vederea, …şi rezultatul 
va fi acelaşi! A primi cuvântul lui 
Dumnezeu doar cu bunăvoință, 

dar fără să-l alegi, fără să-l laşi 
să devină puterea stăpânitoare, 
transformatoare a vieții, înseam-
nă, să te aşezi de fapt în poziția 
de a-l respinge în cele din urmă. 
Tainic, aluatul răzvratirii va lucra, 
subminând puterea salvatoare a 
adevărului, pâna la dispariția ei. 
“…Pentrucă n-au primit dragostea 
adevărului ca să fie mântuiți…, 
Dumnezeu le trimite o lucrare de 
rătăcire, ca să creadă o minciună: 
pentru ca toți cei ce n-au crezut 
adevărul, ci au găsit plăcere în 
nelegiuire, să fie osândiți.” (2 Tes. 
2:10-12). Dumnezeu trimite oa-
menilor lumina, adevărul. Împo-
trivirea le transformă în întuneric, 
în minciună… 

“Odată venită Lumina în lume, 
oamenii au iubit mai mult întu-
nericul decât lumina, pentru că 
faptele lor erau rele. Căci oricine 
face răul, urăşte lumina, şi nu vine 
la lumină, ca să nu i se vădească 
faptele.” (Ioan 3:19,20).

“Mulţi sunt atraşi de frumu-
seţea lui Hristos şi de strălucirea 
cerului, dar dau înapoi când este 
vorba de condiţiile prin care pot 
să şi le însuşească... Dacă ar fi să 
renunţe la propria lor voinţă, la 
pasiunile sau la idealurile lor, li 
s-ar cere un sacrificiu în faţa căruia 
ei şovăie, se clatină şi dau înapoi. 
Mulţi “vor căuta să intre şi nu vor 
putea” (Luca 13:24). Ei doresc 

Ultima generaţie / Anul XIX - Nr. 1 13



binele şi se ostenesc să-l facă; dar 
nu se lipesc de el cu toată inima; 
nu sunt hotărâţi să şi-l asigure cu 
orice preţ!” (Cugetări , pg.143).

Primirea parțială a soliei din 
cer este echivalentă cu respinge-
rea ei cea mai scandaloasă; doar 
că durează ceva mai mult timp. 
Să privim acest aspect tot în viața 
contemporanilor lui Noe:

“Unii erau pe deplin convinşi 
şi ar fi dat ascultare cuvintelor 
de avertizare [ale lui Noe]; dar au 
fost atât de mulţi aceia care luau 
lucrurile în râs şi în bătaie de joc, 
încât ei s-au molipsit de acelaşi 
spirit, rezistând invitaţiilor milei şi, 
în curând, au fost printre cei mai 
îndrăzneţi şi cei mai obraznici bat-
jocoritori; căci nimeni nu este atât 
de dârz şi nu se afundă mai adânc 
în păcat, ca aceia care au avut 
odată lumina, dar care au rezistat 
convingerilor date de Duhul lui 
Dumnezeu”. (PP 95.)  

Blestematul mecanism al răz-
vrătirii!... Oricât de energic sau de 
liniştit este lăsat să lucreze, duce la 
aceleaşi consecințe. Fie opunân-
du-se pe față şi militant, fie doar 
păstându-şi rezerva şi trecând cu 
vederea solia plină de har a Mântu-
itorului, fie chiar acceptând-o la în-
ceput şi mai apoi lăsându-se sedus 
de curentul majoritar al împotrivi-
rii, oricum finalul este în cele din 
urmă acelaşi. Evenimentele prezise 

se abat cu puterea trăznetului 
asupra sufletului nepregătit, ca o 
imensă, copleşitore surpriză!  Timp 
de 6000 de ani acest mecanism  a 
funcționat spre ruina a milioane de 
oameni. 

dar noi?

“Și ce a fost, va mai fi”.  Și mie, 
şi ție, iubite cititor, ni se poate 
întâmpla la fel! Aceleaşi cauze 
produc întotdeauna aceleaşi 
efecte. Bineînțeles, putem nega 
ca Petru: “nu noi Doamne, poate 
alții Te vor respinge, Te vor trăda. 
Dar noi vom rămâne credincioşi!...” 
Și tot ca Petru, să cădem chiar în 
privința în care ne simțeam cel 
mai tari. 

Aşa să fie oare viitorul nostru? 
Ne vor surprinde oare şi pe noi 
evenimentele sfârşitului precum 
i-au surprins pe ei evenimente-
le vremii lor? Va fi şi pentru noi 
“neaşteptată” prăpădenia? “Și n-au 
ştiut nimic, pînă când a venit po-
topul şi i-a luat pe toți, tot aşa va 
fi şi la venirea Fiului omului.” (Mat 
24:39) Tot aşa! Solemnă avertizare!

Dar nu pentru toți a fost po-
topul o surpriză! Sau surpriza n-a 
fost pentru toți la fel. Și Noe şi ai 
lui au fost într-un fel surprinşi. Nu 
mai trăiseră vreodată un potop. 
Nu îşi putuseră imagina că chiar 
aşa va fi fost! Dar au trăit surpri-
za dinăuntrul corabiei! Infinită 
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diferența cu cei ce au trăit aceeaşi 
surpriză, la cu totul alte dimensi-
uni, din afara corabiei. 

Cuvântul Mielului jerfit este 
că “tot aşa va fi şi la venirea Fiului 
Omului”. Și cel credincios va fi 
surprins! Nimeni n-a mai trecut 
vreodată prin ceva asemănator 
cu ceea ce ne aşteaptă! Va fi 
copleşitor! Dar câtă diferență să te 
surprindă “înăuntru”, să te surprin-
dă “în Hristos”, “ascuns cu Hristos 
în Dumnezeu”! Să te surprindă în 
timp ce eşti “la umbra aripilor Lui”, 
ascuns cu dragoste în “Turnul tău 
de scăpare”, în “Cetățuia în care te 
încrezi”! Surpriză, dar fericită!

Pe calea ucenicului smerit şi 
serios sunt surprize, dar surprize 
cu totul diferite de cele ale celui 
neveghetor sau împotrivitor. 
Chiar când i se întâmplă lucruri 
pe care nu le înțelege, el are o 
ancoră, un sprijin încercat în care 
să se încreadă. Și oricât i-ar fi de 
greu, el ştie că “toate lucrurile lu-
crează împreună spre binele” său. 
(Rom 8:28)  “Mulţi care îşi consa-
cră în mod sincer vieţile în slujba 
lui Dumnezeu sunt surprinşi şi 
dezamăgiţi când se confruntă cu 
obstacole şi se lovesc de încercări 
şi încurcături ca niciodată mai 
înainte… Ca Israelul din vechime, 
ei se întreabă: “Dacă ne condu-
ce Dumnezeu, de ce vin asupra 
noastră toate aceste lucruri?” Pen-

tru că îi conduce Dumnezeu vin 
aceste lucruri asupra lor. Încercă-
rile şi obstacolele sunt metodele 
de disciplinare alese de Domnul şi 
mijloacele hotărâte de El pentru 
succesul nostru… Adesea, El 
permite ca aceste persoane să fie 
asaltate de focurile nenorocirilor 
pentru a le putea curăţi.” (Divina 
Vindăecare, pg. 471). Să te şti în 
corabia Sa, chiar când trozneşte 
din toate încheieturile, este infinit 
mai de dorit decât să fi afară, în 
potopul pedepsitor, fără har, fără 
mijlocitor, “afară, unde este plân-
sul şi scrâşnirea dinților”!

Prioritatea “zero”!

Nu, surprizele creştinului 
veghetor nu seamănă cu cele 
ale celui neglijent, împotrivitor, 
batjocoritor. Iosif a fost surprins să 
vadă cum credincioşia sa e răsplă-
tită cu robia înfiorătoare, ba chiar 
cu închisoarea! Dar cât de mare 
i-o fi fost surpriza să audă atunci 
când se aştepta cel mai puțin, că 
a devenit prim-ministrul Egiptu-
lui! Toate câte le-a trecut au fost 
însă atenuate de Lumina care l-a 
însoțit, care i-a luminat tinerețea, 
inima, cărarea, “Lumina care lumi-
nează orice om venind în lume.” 
(Ioan 1:9) Ilie a fost surprins să 
vadă cum cutremurul reformator 
de la Carmel nu poate dărâma 
apostazia Izabelei, să vadă cum îl 
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părăseşte credința, să descopere 
că nu e mai bun decât părinții 
săi… Și astfel, să Îl descopere şi 
mai îndeaproape pe Dumnezeul 
pe care-L  iubea. Și cât de mare i-o 
fi fost uimirea să vadă că în loc să 
îl treacă la odihnă, Domnul trimite 
carele de foc spre a-l lua la Sine! 

Da, Maria a fost surprinsă să 
vadă cum Îl prind, cum Îl bat, cum 
Îl torturează! Să vadă cum piroa-
nele nemiloase străpung carnea 
moale a palmelor Lui. Cum oră 
după oră trece şi nici o intervenție 
miraculoasă nu Îl scapă de supli-
ciul acela îngrozitor, până în clipa 
în care Și-a plecat capul în moarte!  
Dar de câte ori mai mare i-a fost 
surpriza să Îl audă lângă mormânt, 
a treia zi, strigând-o “Marie! Pentru 
ce plângi, pe cine cauți?” 

Moise a fost surprins să audă 
verdictul final: “Destul, nu-Mi mai 
vorbi. Doar vei privi cu ochii, dar 

nu vei intra în țara pe care am 
făgăduit-o…”! După o viață de 
alergătură, de suferință, de tăgă-
duire de sine, ce surpriză amară!... 
Prin fața ochilor săi s-au perindat 
frumusețile patriei dorite. I s-a 
îngăduit să vadă cu ochi profetic 
istoria zbucimată a poprului lui 
Dumnezeu de-a lungul veacuri-
lor, lucrarea de răscumpărare a 
Mielului răstignit, şi zbuciumata 
eră creştină culminând cu ferici-
tele scene ale intrării în veşnica 
împărăție nepieritoare! Apoi capul 
oboist al bătrânului Profet s-a ple-
cat în moarte! Surprinzător, nu? 
Pentru un singur păcat. Pentru 
o singură neveghere! Dar cât de 
dulce, de strălucită, a fost curând 
după aceea surpriza să Îl privescă 
pe Prințul cerului, care tocmai îl 
înviase spre a-l invita în Canaa-
nul ceresc! Cel pe care Îl iubise şi 
slujise toată viața, Îl privea acolo, 

în fața sa, pe vârful 
muntelui! Din nou 
față în față! Dar fără 
teama vreunei alte 
despărțiri! Dragostea 
care surprinde! Fără 
ca limbajul omenesc 
să mai poată descrie 
bucuria, fericirea, 
viața divină coborâtă 
pe tărâm pământesc!

Aceasta poate fi şi 
experiența noastră! 
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Ce au avut în comun aceşti mari 
oameni ai veițuirii sfinte? Cum 
au fost atenuate loviturile din 
viața lor? Ce i-a susținut? Care 
era secretul, prioritatea 0 a vieții 
lor? “Fac un singur lucru!”, spunea 
Pavel. Iată lista sa de priorități! 
Odihna şi binecuvântarea care 
l-a însoțit în zbuciumul vieții se 
rezema pe această temelie invin-
cibilă: “Să fiu găsit în El,” “şi să-L 
cunosc pe El şi puterea învierii Lui 
şi părtăşia suferințelor Lui, şi să 
mă fac asemenea cu moartea Lui; 
ca să ajung cu orice chip, dacă voi 
putea, la învierea din morți”, “alerg 
înainte, căutând să-L apuc, întru-
cât şi eu am fost apucat de Hristos 
Isus.” În cuvintele apostolului se 
rezumă secretul succesului stră-
lucit al vieții lor: părtăşia zilnică 
cu Cel Nevăzut, umblarea smerită 
dar consecventă alături de Marele 
Prieten! Dacă şi noi îl vom afla, ca 
cea mai de preț comoară a sufle-
telor noastre, suntem asigurați 
că “toate celelalte ni se vor da pe 
deasupra!” 

“Surpriza” aşteptată!

Cu siguranță vom fi surprinşi! 
Dar în ce fel? “Sfârşitul este foarte 
aproape. Noi, cei care cunoaştem 
adevărul, ar trebui să ne pregătim 
pentru ceea ce urmează să se aba-
tă asupra lumii ca o surpriză co-
pleşitoare.” (8 T. 28) Să nu mai fim  

ai lumii! Să nu mai gândim, să nu 
mai umblăm, să nu mai trăim ca 
lumea! Pentru că doar peste lume 
va cădea supriza copleşitoare! Nu 
şi peste cei ce-L aşteaptă, Ce-L 
doresc, pregătindu-şi inima să 
“se obişnuiască cu prezența Sa”! 
Domnul ne roagă: “Luați seama 
la voi înşivă, ca nu cumva să vi 
se îngreuieze inimile cu îmbui-
bare de mâncare şi băutură, şi 
cu îngrijorările vieții acesteia, şi 
astfel ziua aceea să vină fără veste 
asupra voastră. Căci ziua aceea 
va veni ca un laț peste toți cei ce 
locuiesc pe toată fața pământu-
lui. Vegheați dar în tot timpul, şi 
rugați-vă, ca să aveți putere să 
scăpați de toate lucrurile acestea, 
cari se vor întâmpla, şi să stați în 
picioare înaintea Fiului omului.`` 
(Luca 21:34-36). “Temeți-vă ca nu 
cumva, venind fără veste, să vă 
găsească dormind. Ce vă zic vouă, 
zic tuturor: Vegheați!`` (Marcu 
13:36-37). “Vegherea individuală 
este preţul siguranţei.” (6T 148). 

“Astăzi dacă auziți glasul, nu vă 
împietriți inimile”, “câtă vreme se 
zice astăzi”, să Îl căutăm cu toată 
inima, “cu post, cu plânset!...” Să 
deschidem Biblia şi să plecăm 
genunchiul! Să primim Cuvântul, 
şi să ne lăsăm sfințiți prin puterea 
Lui! “Creştinii trebuie să se pregă-
tească pentru ceea ce, în curând, 
va invada lumea ca o surpriză  
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copleşitoare, şi această pregătire 
să o facă prin studierea cu serio-
zitate a Cuvântului lui Dumnezeu 
şi prin străduinţa de a-şi confor-
ma viaţa cu preceptele lui. Pro-
blemele capitale ale veşniciei ne 
cer ceva în afară de o religie ima-
ginară, o religie a cuvintelor şi a 
formelor, unde adevărul este ţinut 
în curtea de afară.” (PR 426) Acel 
CEVA ce-I lipsea tânărului bogat! 
Acel Ceva, pe care Îl avea Maria, şi 
Moise, şi Ilie, şi Enoh! N-am vrea 
să-L avem şi noi?  Să ni-L asigu-
răm cu orice preț, să Îl alegem 
oricât ne-ar costa! Să Îl primim în 
templul dinăuntru, nu doar în cur-
tea de afară! Să ne lăsăm îmbibați 

de Spirtul Său, să ne obişnuim 
cu prezența Lui, să primim gân-
durile, mintea Lui, să cufundăm 
voința noastră în voința Lui! “Să Îl 
cunoaştem” astăzi, într-o prietenie 
veşnică, pe care El ne-a oferit-o 
cu prețul nemărginit al vieții Sale! 
Și astfel, aşa cum s-a întâmplat 
cu Enoh, “ultima zi de pe pământ 
va fi ca prima zi în cer.” Și va veni, 
curând, “cu mântuirea sub aripile 
Sale”, “Cel mai frumos din zece 
mii”! Va veni să locuiască cu noi 
(Ioan 14:23) o vreme, înnoindu-Și 
bunătățile şi îndurarea în fiecare 
zi…, ca mai apoi să ne ia la El, …o 
veşnicie! Amin.

Radu Ioniţă
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Un psihiatru vienez al secolului 
al XX-lea, Viktor Frankl spunea: 
”Omului îi poate fi luat totul, dar nu 
și ultima dintre libertăţile omenești: 
aceea de a-și alege atitudinea într-
un anumit set de circumstanţe, de 
a-și alege propriul fel de a fi.” Nu noi 
alegem unde, când sau cum să ne 
naștem, dar de noi depinde felul în 
care se va termina celălalt capăt al 
vieții.

Probabil ne place să admi-
răm oamenii care au căpătat un 
renume în această lume, pe cei 
care au depus tot efortul de a face 
lucruri mărețe, şi în adevăr, sunt 
demni de respect. Mulți cântăreți 
au atins cele mai profunde corzi 
din sufletul ascultătorilor, mulți 

scriitori au ajuns la gândurile încă 
negândite din mintea cititorului, 
alții au câştigat trofee pentru 
onoarea patriei şi nu numai, alții 
şi-au sacrificat avantajele luxului 
în progresul sănătății. Oare ce stă 
la baza realizărilor lor? - Banii? 
Familia? Statutul social moştenit? 
Talentul? Este posibil, şi putem 
observa aceasta prea adesea, dar 
nu în cazul tuturor. Unul dintre 
principiile pe care l-au urmat 
majoritatea, uneori chiar fără 
să intenționeze aceasta, a fost: 
perseverența în prioritățile alese. 
Desigur, tentațiile au căutat căi 
prin care să distragă atenția de la 
țintă, dar lupta culminează când 
împrejurările sunt mai primejdi-

Laurii 
perseverenţei

Ultima generaţie / Anul XIX - Nr. 1 19



oase, astfel, au fost întăriți şi nu au 
renunțat până ce scopul nu a fost 
ajuns. 

Apostolul Pavel foloseşte între-
cerile atletice care se desfăşurau 
periodic în Grecia şi în lumea ele-
nistică pentru a ilustra subiectul 
discuţiei sale, şi anume, nevoia de 
a exercita tăgăduirea de sine pen-
tru obținerea cununii veşnice. Toți 
cei ce se luptă la jocurile de obşte, 
se supun la tot felul de înfrânări. Și 
ei fac lucrul acesta ca să capete o 
cunună, care se poate vesteji: noi să 
facem lucrul acesta pentru o cunu-
nă, care nu se poate vesteji. (I Corin-
teni 9:25)  Acei care se angajau în 
alegările greceşti depuneau cele 
mai intense eforturi pentru a câşti-
ga premiul, era o luptă de la start 
până la încheiere, fără de relaxare 
pe cale. Ei foloseau toată iscusinţa 
şi vigoarea pe care o acumulaseră 

ca rezultat al pregătirii lor. Nici 
unul din ei nu era indiferent, le-
targic sau fără grijă. Coroana vieţii 
eterne ne este oferită, dar premiul 
se acordă doar acelora care şi-au 
pierdut eul. Aceasta înseamnă a fi 
călăuzit în cuvânt, gând şi faptă de 
vocea Adevărului, a nu fi stăpânit 
de dorinţele şi înclinaţiile propriei 
inimi. Să ne întrebăm pe parcursul 
călătoriei: „Ce ar face Isus? Felul 
acesta de purtare, planul acesta 
de lucru, sau forma aceasta de re-
creaţie va spori sau va scădea tăria 
mea spirituală?” Tot ce în vreun 
fel oarecare ar stânjeni progresul 
spiritual trebuie să fie evitat; altfel 
biruinţa nu e posibilă.

O secundă influențează minutul 
următor care, la rândul lui, dirijează 
calea pe care o vom alege în ceasul 
viitor. Un obicei greșit din copilărie 
a delimitat tragic viața Prințului 
Napoleon, o clipă de neîncredere 
a închis intrarea în țara făgăduită 
pentru Moise, un gând de îndoială 
în inima Evei a introdus moartea în 
ființa umană, și lista poate conti-
nua. Pe de cealaltă parte, răbda-
rea încercărilor de zi cu zi, aduce 
biruința finală din viața lui Iov, 
credință în umblarea lui Avraam, 
”mărturia că este plăcut de Dumne-
zeu” lui Enoh, ca să nu vadă moar-
tea, aduce viața veșnică. Profeta 
Domnului scrie: ”O dată format, 
obiceiul este asemenea unei plase 
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de fier. Oricât de disperat ai lupta 
împotriva lui, plasa în care ești prins 
nu se va rupe. Singura ta șansă de 
a trăi în siguranţă este aceea de a 
așeza temelii care să reziste atât în 
viaţa aceasta, cât și în veșnicie. - Lt 
117, 1901 Prin har, omul este făcut 
în stare să sfărâme lanţul obi-
ceiurilor rele. Aceasta este singura 
putere care îl face să meargă pe 
calea cea dreaptă şi să rămână 
statornic.” - MH 115 (1905). Privind 
ca într-o oglindă slava Domnului, 
prin Duhul Său, suntem realmente 
schimbaţi, din slavă în slavă, după 
chipul Lui. Aşteptăm prea puţin şi 
primim în conformitate cu credinţa 
noastră. Să nu ne bazăm pe căile, 
planurile şi ideile noastre; ci să ne 
lăsăm transformaţi ”prin înnoi-prin înnoi-
rea minţii noastre, ca să putem 
înţelege voia lui Dumnezeu, care 
este bună, vrednică de primit și 
desăvârșită.”(Romani 12:2).

Cum a devenit Estera Împără-
teasă? Cum a câştigat Iosif stăpâ-
nirea peste toată țara Egiptului? 
Unde se afla secretul suc-
cesului lui David? Au 
uitat persoana lor 
din vedere privind 
spre Golgota, spre 
Isus, El a fost Salva-
torul, Câştigătorul 
lor. Puterile 
omeneşti pier, 
talentele dispar, 

influența celor din jur se evaporă, 
banii, statutul  - toate sunt fără 
importanță. Cheia pentru succesul 
deplin în viața creştinului, îl expri-
mă Psalmistul: “Cuvântul Tău este 
o candelă pentru picioarele mele 
şi o lumină pe cărarea mea.” (Psal-
mul 119:105). Îngăduinţa şi lipsa 
de egoism pun amprenta asupra 
cuvintelor şi faptelor tuturor celor 
care duc viaţa cea nouă în Hristos. 
A căuta viaţa pe care a trăit-o El, 
biruind eul şi egoismul şi a sluji în 
vederea satisfacerii nevoilor alto-
ra, aceasta va aduce victorie după 
victorie. Atunci, influenţa noastră 
va fi o binecuvântare.

Vedem adesea lucruri rele sau 
bune făcute de cei care nu ne-am 
fi așteptat niciodată, și rămânem 
uimiți ”cum de s-a ajuns aici?” Să nu 
uităm că în spatele cuvintelor de la-
udă ale fariseului era o inimă plină 
de mulțumire de sine și îngâmfare, 
în timp ce sub înfățișarea umilă a 
vameșului, stătea un suflet pocăit și 
sincer.. iar cuvintele Mântuitorului 

au uimit pe mulți.  
Să ne pierdem în El și 

atunci, El ne va urca pe 
culmile înălțimilor nepă-
trunse de noi, departe de 
înclinațiile eului nostru, 
zi de zi, tot mai sus. 

Eliza Ene
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Dacă vrem să avem o expe-
rienţă înaltă cu Dumne-
zeu trebuie să procedăm 

asemenea lui Iacov, insistând 
pentru a primi binecuvântarea. 

„Din zilele lui Ioan Botezătorul 
până acum, Împărăţia cerurilor se 
ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, 
pun mâna pe ea.” Matei 11:12. 

Făcând referire la acest verset 
biblic, Spiritul profetic afirmă că 
aici este vorba de o persistenţă 
calmă la tronului harului, prin 
rugăciune. 

„Este o parte din planul lui 
Dumnezeu să ne dea, ca răspuns 
la rugăciunea credinţei, ceea ce 
nu ne-ar da dacă n-am cere în 
felul acesta.” M.L.  525. 

„Această violenţă spirituală 
captivează întreaga inimă. Raţi-
unea, conştiinţa pot fi unite, dar 
dacă voinţa nu este pusă la lucru, 
vom avea eşec. Doar printr-un 
efort hotărât şi credincios putem 
birui.” Y.T. 24 mai 1900.

Pentru orice luptă, este nevoie 
de echipament special. Astăzi se 
pare că nevoile noastre sunt mult 
mai pretenţioase. Considerăm că 
nu ne putem dispensa de tele-
fon mobil, de laptop sau de alte 
lucruri. Am ales totuşi câteva pri-
orităţi pe care le consider impor-
tante pentru ca biruinţa noastră 
să fie sigură. 

Nu renunţa!
„Dar Iacov a răspuns: “Nu Te voi lăsa să pleci 

până nu mă vei binecuvânta.” Iacov 32:26.
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1.  Putem începe o viaţă   
 nouă prin a ne mărturisi   
 păcatele şi a implora cu   
 lacrimi sângele lui Isus   
 pentru a ne curăţi. 

„Și un lepros s-a apropiat de El, 
I s-a închinat, şi I-a zis: "Doamne, 
dacă vrei, poţi să mă curăţeşti." Isus 
a întins mâna, S-a atins de el şi a 
zis: "Da, vreau, fii curăţit!" Îndată a 
fost curăţită lepra lui.” Matei 8:2,3.

Dumnezeu răspunde totdeau-
na rugăciunilor noastre, dar nu 
în modul în care gândim noi şi 
nici în timpul în care ne aşteptăm 
noi. În experienţa de vindecare a 
leprosului este descoperit însă un 
principiu: „Atunci când ne rugăm 
pentru binecuvântări pământeşti, 
răspunsul la rugăciune poate să 
întârzie sau se poate ca Dumne-
zeu să ne dea altceva decât ceea 
ce cerem, dar nu aşa se întâmplă 
când cerem să fim scăpaţi de 
păcat. Dorinţa Lui este tocmai să 
ne curăţească de păcat, să facă 
din noi copii ai Lui şi să ne dea 
putere pentru a trăi o viaţă sfântă.” 
H.l.l. 266. 

2.  Să ne contactăm la sursa 
         puterii noastre. 

Toate aparaturile de care 
avem nevoie sunt conectate la 
anumite surse de energie. Telefoa-

nele şi calculatoarele au nevoie 
de baterii; becul are nevoie de 
electricitate, iar autoturismele 
de combustibil. Este nevoie să 
stăm cuplaţi la sursa de putere, 
care este Cuvântul lui Dumnezeu. 
Numai astfel poate fi distrusă firea 
noastră veche şi putem fi reînnoiţi 
la o nouă viaţă. În cazul în care se 
pare că nu ai timp pentru a studia, 
să fii sigur că cineva se ocupă de 
timpul tău şi intenţionează să 
fii atât de ocupat cu alte lucruri 
pentru a nu studia. 
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„Arhiamăgitorul urăşte adevă-
rurile mari, care scot în evidenţă o 
jertfă ispăşitoare şi un Mijlocitor 
puternic. El ştie că, în ceea ce-l 
priveşte, totul depinde de aba-
terea minţilor de la Isus şi de la 
adevărul Său.

Aceia care vor să se împărtă-
şească de meritele mijlocirii Sale 
nu trebuie să îngăduie nimănui să 
se amestece în datoria lor faţă de 
o sfinţenie desăvârşită, în temere 
de Dumnezeu. Ceasurile preţioa-
se, în loc să fie dedicate plăcerii, 
expunerii sau căutării de câştiguri, 
ar trebui devotate studiului cu ru-
găciune stăruitoare a Cuvântului 
Adevărului.” M.L. 371, 372.

„Conştiinţa este vocea lui 
Dumnezeu ce se aude în mijlocul 
conflictului pasiunilor omeneşti; 
când i se rezistă, Duhul lui Dum-
nezeu este întristat.” 5 T. 120.

„Dar omul, la început, rezistă 
unei influenţe a Duhului lui Dum-
nezeu şi, rezistându-i o dată, este 
mult mai uşor să facă acelaşi lucru 
şi a doua oară, apoi şi mai uşor 
a treia oară şi cu mult mai uşor a 
patra oară.” Idem.

3. Dobândirea educaţiei.

Pe lângă educaţia primită în 
familie, este necesar să ne folosim 
de influenţa pe care biserica ne-o 
oferă. 

„O altă obligaţie, prea adesea 
trecută uşor cu vederea - o obliga-
ţie care trebuie să fie prezentată 
fără echivoc înaintea tinerilor care 
au fost conştientizaţi în ce priveş-
te cerinţele pe care le are Hristos 
- este aceea faţă de legătura cu 
biserica.

Legătura dintre Hristos şi 
biserica Sa este foarte strânsă şi 
sfântă - El fiind Mirele, iar biserica, 
mireasa; El, Capul, iar biserica, 
trupul. Legătura cu Hristos, prin 
urmare, presupune legătura cu 
biserica Sa.” Educaţia pg. 268. 

A avea o carieră în viaţă nu 
înseamnă neapărat a face bani. 
Educaţia noastră trebuie să fie 
practică. 

„Iar şi iar, Domnul a dat in-
strucţiuni ca poporul nostru să-şi 
ia familiile şi să se mute din oraşe 
la ţară, unde îşi pot asigura singuri 
cele necesare vieţii”. C.A. 141. 
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Banii sunt necesar, dar în zilele 
din urmă înţelegem că trebuie să 
supravieţuim fără ei. Agricultura 
este considerată de cuvântul in-
spirat, ca fiind alfabetul educaţiei 
oricărui elev conştiincios. 

4. Prietenia. 

„Să veghem unii asupra altora, 
ca să ne îndemnăm la dragoste şi 
la fapte bune.” Ev. 10:24. 

Timpul este prea scurt şi este 
nevoie să avem beneficiu din 
asocierile noastre. Este mult prea 
riscant să ne angajăm în asocierii 
primejdioase. 

„Urmaţi dar pilda lui Dumne-
zeu ca nişte copii prea iubiţi. Trăiţi 
în dragoste, după cum şi Hristos 
ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pen-
tru noi, ca un prinos şi ca o jertfă 
de bun miros lui Dumnezeu. Cur-
via, sau orice altfel de necurăţie, 
sau lăcomia de avere, nici să nu 
fie pomenite între voi, aşa cum se 
cuvine unor sfinţi. Să nu se audă 
nici cuvinte porcoase, nici vorbe 
nechibzuite, nici glume proaste, 
care nu sunt cuviincioase; ci mai 
degrabă cuvinte de mulţumire.” 
Efeseni 5:1-4.

„Nu vă înşelaţi:  `Tovărăşiile 
rele strică obiceiurile bune`.” 1 Cor. 
15:33. 

„Vă spun că, în ziua judecăţii, 
oamenii vor da socoteală de orice 

cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi 
rostit.” Matei 12:36.

„Strâns legată de avertizarea 
lui Hristos cu privire la păcatul îm-
potriva Duhului Sfânt este o aver-
tizare împotriva cuvintelor rele şi 
fără rost. Cuvintele sunt o dovadă 
a ceea ce se găseşte în inimă. "Din 
prisosul inimii vorbeşte gura." Însă 
cuvintele sunt mai mult decât 
un indiciu al caracterului; ele au 
puterea să influenţeze caracterul.” 
H.L.L. pg. 323. 

5. Găsirea partenerului. 

„Eşti legat de o nevastă? Nu 
căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat 
de o nevastă? Nu căuta nevastă. 
Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. 
Dacă fecioara se mărită, nu păcă-
tuieşte. Dar fiinţele acestea vor 
avea necazuri pământeşti, şi eu 
aş vrea să vi le cruţ. Iată ce vreau 
să spun, fraţilor: de acum vremea 
s-a scurtat. Spun lucrul acesta, 
pentru ca cei ce au neveste, să fie 
ca şi cum n-ar avea; cei ce plâng, 
ca şi cum n-ar plânge; cei ce se 
bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; 
cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stă-
pâni; cei ce se folosesc de lumea 
aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi 
de ea; căci chipul lumii acesteia 
trece. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi 
fără griji. Cine nu este însurat, se 
îngrijeşte de lucrurile Domnului, 
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cum ar putea să placă Domnului. 
Dar cine este însurat, se îngrijeşte 
de lucrurile lumii, cum să placă 
nevestei.” 1  Cor. 7:27-33. 

Dumnezeu are putere să ne 
ajute să învingem păcatele, indife-
rent dacă avem sau nu o familie. 
El doreşte să fim fericiţi şi El este 
acela care ştie mai bine dacă tre-
buie să avem un partener de viaţă 
sau să trăim singuri. 

Celor care aleg să trăiască într-
o familie, Dumnezeu le făgăduieş-
te ocrotirea Sa, dacă ei aleg să o 
caute. Iată câteva consideraţii:

- „Nu vă înjugaţi la un jug 
nepotrivit cu cei necredincioşi. 
Căci ce legătură este între nepri-
hănire şi fărădelege? Sau cum 

pot sta împreună lumina cu 
întunericul?!”  

1 Cor. 15:33. 

– Pentru ca 
familia noastră să fie 
una fericită, este necesar ca 
partenerul nostru să aibă aceeaşi 
preocupare religioasă ca şi noi. 

Pentru băieţi
Când eşti atras de frumuseţea 

unei tinere gândeşte-te la urmă-
torul verset: „Podoaba voastră să 

nu fie podoaba de afară, care stă 
în împletitura părului, în purtarea 
de scule de aur sau în îmbrăcarea 
hainelor, ci să fie omul ascuns al 
inimii, în curăţia nepieritoare a 
unui duh blând şi liniştit, care este 
de mare preţ înaintea lui Dumne-
zeu.” 1 Petru 3:3-4. 

„Vreau, de asemenea, ca feme-
ile să se roage îmbrăcate în chip 
cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu 
cu împletituri de păr, nici cu aur, 
nici cu mărgăritare, nici cu haine 
scumpe, ci cu fapte bune, cum se 
cuvine femeilor care spun că sunt 
evlavioase.” 1 Timotei 2:9,10. 

Acesta este un test prin care ne 
putem orienta către persoanele 
care au mai multă înclinaţie spre 
cele religioase. Deşi exteriorul 
nu spune totul 
despre in-
teriorul 
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unei persoane, el este un indiciu 
despre inima şi gândurile cuiva. 
Chiar Dumnezeu S-a folosit de 
o manifestare exterioară atunci 
când i-a selectat lui Ghedeon 
armata cu care urma să lupte, prin 
modul în care aceştia au ales să 
bea apă. (vezi Jud. 7:1-7). 

- Dacă vrei ca persoana 
care-ţi va fi partener de viaţă să 
fie slujitor al Domnului, fii cu luare 
aminte la modul în care îşi înde-
plineşte lucrul în cămin. Cât de 
practic este? Observă aceasta din 
modul în care se îmbracă sau se 
încalţă. Alege îmbrăcăminte sau 
încălţăminte practică, sau pe cea 
care este la modă, indiferent de 
gust sau comoditate?

Răspundeţi întrebării cercetă-
toare a profetului Ieremia: „Și dacă 
nu te crezi la adăpost decât într-o 
ţară liniştită, ce vei face pe maluri-
le îngâmfate ale Iordanului?” (Ier. 
12:5). 

Pentru fete
În trecut tinerii trebuiau să 

plătescă părinţilor fetei pe care 
intenţionau să o ia în căsătorie. 
Apoi a fost un timp în care tine-
rele căutau un partener care să le 
ofere siguranţă şi protecţie. Astăzi 
înfăţişarea se pare a fi primul re-
per pe care acestea îl urmăresc. 

„Cel încet la mânie preţuieşte 
mai mult decât un viteaz, şi 

cine este stăpân pe sine preţuieş-
te mai mult decât cine cucereşte 
cetăţi.” Prov. 16:32. (S-ar putea să 
fii atrasă de îndrăzneala unui tâ-
năr, de curajul său de a da replici. 
Totuşi, este mult mai important să 
apreciezi puterea stăpânirii lui de 
sine. Altfel vei fi pusă în situaţii în 
care vei putea primi şi tu replicile 
pe care altădată le dădea altora. 
El va avea „curajul să te jignească 
sau să te umilească, să te facă 
să te simţi prost, atunci când îţi 
jigneşte prietenii, părinţii.... Urmă-
reşte cum îşi tratează tânărul pe 
care-l apreciezi, mama, bunica, 
sora sau fratele. Aşa vei fi şi tu tra-
tată. „Dacă nu poartă cineva grijă 
de ai lui, şi mai ales de cei din casa 
lui, s-a lepădat de credinţă, şi este 
mai rău decât un necredincios.”  
1 Tim. 5:8. 

„Prin răbdarea voastră, vă veţi 
câştiga sufletele voastre.”  Luca 
21:19. 

Viaţa în doi 
Ultimele două puncte ale 

priorităţilor vieţii noastre, vizează 
activitatea în doi. Domnul Hristos 
a considerat benefică o astfel de 
lucrare, atunci când i-a trimis „doi 
câte doi” pe ucenicii Săi. 
n  mărturisire prin cuvinte
„Pentru că de oricine se va ruşi-

na de Mine şi de cuvintele Mele în 
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acest neam preacurvar şi păcătos, 
Se va ruşina şi Fiul omului, când 
va veni în slava Tatălui Său împre-
ună cu sfinţii îngeri.” Marcu 8:38. 

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe 
Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna 
gata să răspundeţi oricui vă cere 
socoteală de nădejdea care este 
în voi; dar cu blândeţe şi teamă.”  
1 Petru 3:15.

Isus este fericit să ne ajute, 
dacă noi alegem să cooperăm cu 
El. Alege să lucrezi alături de El!

n a mărturisi prin acţiune

Exemplul samariteanului milos 
este concludent în acest sens. 

Avem nevoie să exemplificăm 
învăţătura pe care pretindem că o 
avem. Ne apropiem cu paşi repezi 
către evenimentele ultime ale is-
toriei acestui pământ. Poporul lui 
Dumnezeu este chemat să treacă 
prin noaptea strâmtorării lui 
Iacov. Avem nevoie de acea cre-
dinţă care nu renunţă la creştere. 
Dacă perseverăm în lucrarea de 
biruire, ne vom putea bucura de 
o experienţă minunată. Promisiu-
nea este că vom fi salvaţi. 

Fie ca Domnul să ne  
binecuvânteze cu această tărie!

Barbara Monteiro

Sora Barbara Monteiro locuiește în Roanoke, Virginia. Dumneaei 
lucrează pentru editura Conferinţei Generale, contribuind la colectarea 
materialului pentru anumite lucrări. Este autoarea compilării a trei dintre 
devoţionalele pe care le-am avut în studiu în ultimii ani. 

La sfârşitul anului 2010 a vizitat 
România pentru a preda tinerilor 
studenţi de la Școala Misionară. 
A avut de asemena bucuria să ia 
parte la întâlnirea de tineret care 
a fost organizată la Stupini cu oca-
zia trecerii într-un nou an. Însoţită 
de fiica dumneaei, Bethany, care 
o ajută în pregătirea materialelor 
pentru prezentare, sora Barbara 
a avut amabilitatea să ne spună 
câteva dintre impresiile cu care 
pleacă din ţara noastră. 

„Am văzut mâna lui Dumnezeu 
ajutându-mă în lucrarea care mi 

s-a cerut să o fac pentru că toate 
lucrurile sunt pregătite şi făcute 
eficiente din partea fraţilor din 
România. 

Am mai fost în Europa, dar nu 
iarna. Când eram copil am vizitat 
Germania şi am văzut diferenţa 
dintre vest şi est, mai ales în ce 
priveşte clima. Când fraţii mi-au 
propus să vin iarna în România, 
mi-a fost teamă. Nu ştiam dacă 
clădirile sunt suficient de încălzite. 
Eu credeam că europenii sunt mai 
puternici, iar eu, fiind din alt con-
tinent, nu voi putea rezista iarna. 
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Dar, mulţumesc lui Dumnezeu, to-
tul a fost confortabil. Caloriferele 
din România sunt chiar mai bune 
decât în SUA pentru că menţin 
căldura în toată casa şi menţin o 
căldură suficient de umedă (dife-
rit de cea uscată de la noi)”.

Ce impresie v-a făcut şcoala 
misionară din românia?

„Mi-a plăcut să lucrez cu elevii. 
Ei sunt mult mai numeroşi decât 
obişnuim să avem noi în America. 
Este de remarcat faptul că sunt şi 
mulţi băieţi. La noi este invers.

Elevii îmi erau dragi cu fiecare 
zi ce trecea. Când a venit tim-
pul să plecăm ne-am despărţit 
cu sentimentul că deja suntem 
prieteni. Toţi sunt simpatici. I-am 
apreciat când îşi prezentau teme-
le şi am constatat că ei studiază 
mai mult decât mi-aş fi închipuit. 
Îmi place că sunt foarte prieteni 
între ei. Acesta este un lucru bun. 
Îi încurajez să-şi continue studiile.” 

„Am viztat campusul şi mi-a 
plăcut mult. Este un loc minunat. 
Cred că tinerii şi nu numai ei, vor 
beneficia de acest loc. De abia 
aştept să revin în acest loc şi vara. 
Cred că este splendid. Are tot ce-i 
trebuie: munte, apă, pădure... Nu 
pot să-mi exprim mai frumos ad-
miraţia pentru acest loc. Cred că 
Dumnezeu va ajuta ca el să fie un 
loc binecuvântat pentru întruniri 
valoroase.”

Cu ce impresii aţi rămas de la 
întrunirea de tineret?

„A fost o experienţă plăcută. 
Aveţi mulţi tineri şi cred că aceas-
ta datorită greutăţilor prin care 
ţara a trecut. Cred că succesul se 
vede mai degrabă în urma sufe-
rinţelor. 

Mi-au plăcut corurile de la reu-
niune. Românii cântă diferit. Sunt 
plăcut impresionată de modul în 
care aduc laudă lui Dumnezeu.” 

Cum v-aţi simţit în românia, 
în general?

„Chiar dacă nu am învăţat 
decât câteva cuvinte româneşti 
(cam 25) i-am simţit aproape 
pe fraţii români. Ei au fost foar-
te amabili cu noi. Românii s-au 
îngrijit să avem mereu traducător. 
Se întâmpla uneori să încercăm 
să schimbăm câteva impresii cu 
cineva care nu ştia engleză. Ime-
diat cineva îmi intuia gândul şi se 
găsea cineva să ne ajute. 

Am apreciat ospitalitatea 
fraţilor, modul în care s-au îngrijit 
să avem de toate. Apreciez bu-
cătăreasa de la Făgăraş. Nu ne-a 
lipsit nimic. Știa dinainte ce avem 
nevoie.”  

„Eu cred că afară de caracte-
risticile poporului român, fraţii 
care au primit solia evangheliei, 
sunt mai amabili, mai primitori 
din cauza adevărului măreţ pe ca-
re-l au. Evanghelia le-a schimbat 
inima. Eu cred că suferinţa prin 
care au trecut fraţii de-a lungul 
multor ani, le-a făcut credinţa mai 
puternică, care-i poate ajuta să 
depăşească dificultăţile.” 
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După ce a ajuns acasă, sora Barbara ne-a trimis următorul mesaj cu 
rugămintea ca el să fie publicat în revista noastră de tineret:

„Tot timpul cât am fost în România - când priveam peisajul, clădirile, 
străzile, mintea mea se întorcea mereu spre acei credincioși statornici 
care au suferit atât de mult încât și-au dat viața pentru credință, în 
acea parte a lumii. Inima mea a fost mișcată de gândul că Duhul Sfânt 
al lui Dumnezeu a fost atât de activ în această țară încât să-i întărească 
pe acei primi pionieri ai Mișcării de Reformă pentru a sta de partea ade-
vărului cu orice preț. Aceștia sunt antemergătorii noștri și ei ar trebui să 
ne inspire pe toți.

Mărturia lor de credință vorbește mult mai tare despre cine și ce 
ne-a chemat Dumnezeu să fim, decât o fac orice poze de pe site-urile de 
socializare sau din internet în general. 

Este rugăciunea mea ca noi toți - tineri și bătrâni - să putem avea 
curajul și forța morală de a păși pe urmele acelor nobili pionieri și de 
a duce torța credinței mai departe, așa încât să stăm ca cei câțiva 
credincioși unici în această generație.”
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muzica este limbajul 
universal al umani-
tăţii, dar şi o formă a 

frumuseţii absolute. Este o lume 
în sine... cu conţinut şi chemare 
proprie. Toţi oamenii iubesc muzi-
ca. Ea ne alină durerea, ne inspiră 
atunci când suntem prosperi, 
dă viaţă momentelor noastre de 
recreere şi adaugă un plus de 
savoare tuturor clipelor pline de 
bucurie. Aşa cum vorbirea este 
superioară gestului, tot aşa muzi-
ca transcede vorbirea. Muzica ne 
poate înălţa sau coborî, ne poate 
linişti sau tulbura, ne poate face 
să râdem sau să plângem, să ne 

bucurăm sau să ne doară, în func-
ţie de tehnica folosită de geniul 
maestrului.

De-a lungul timpului muzica 
a fost prezentă atât în cultura 
socială a popoarelor, cât mai ales 
în cultura religioasă. Oamenii i-au 
descoperit şi recunoscut valoarea 
inegalabilă şi influenţa asupra 
minții şi spiritului.

Să analizăm puţin felul în care 
s-a dezvoltat fenomenul muzical 
în serviciul de cult din perioada 
poporului evreu şi până astazi şi 
astfel să putem întelege evoluţia 
sa şi forţa transformatoare de-a 
lungul secolelor.

    INCURSIUNE  
IN  

ISTORIA  
MUZICII SACRE
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Avem în Scriptura destule 
exemple din istoria poporului 
evreu în care muzica era prezentă 
atât în evenimente sociale pre-
cum încoronări, victorii, nunţi, 
înmormântări etc. Însă ce ne 
interesează acum în mod special 
este muzica de cult cu trăsăturile 
ei specifice.

În perioada antichităţii cânta-
rea de cult ebraică era cântată la 
unison în trei maniere diferite:

- cântarea solistică
- cântarea la unison a întregii 

comunităţi
- cântarea la unison cu acom-

paniament instrumental.
În acea perioadă nu se utiliza 

alt tip de cântare decât monodia 
- cântarea la unison, ritmul folosit 
era cel vorbit-parlando-rubato 
şi nu exista un centru tonal de 
gravitație. Acest tip de cântare a 
durat aproximativ până la sfârşi-
tul primului mileniu creştin, fiind 
practicat atât de evrei, cât şi de 

primii creştini, limba oficială de 
transmitere fiind greaca.

În jurul anului 330 începe să se 
definească ceea ce azi numim ca 
fiind “muzica bizantină” [numele 
fiind luat după capitala Imperiului 
Roman de Răsarit - Bizanţ] în for-
marea căreia au contribuit ca ele-
mente definitorii cultura muzicală 
greacă, cultura muzicală ebraică şi 
cultura muzicală romană. 

Muzica bizantină utiliza în 
serviciile de cult “okto-ehos” - opt 
glasuri, ce vor fi preluate mai 
târziu în cântul gregorian catolic 
şi transformate în aşa numitele 
moduri.

Primul era “protos ehos” - glas 
de re, al doilea era “deutero-ehos” 
- glas de mi, al treilea era “tritos 
- ehos”- glas de fa, şi al patrulea 
“tetrardos-ehos”- glas de sol.

Acestea erau primele patru 
moduri şi se numeau moduri 
autentice. Pe lângă acestea mai 
existau încă patru moduri care 
se construiau cu o cvintă mai jos 

decât cele autentice şi se 
numeau moduri plagale.

Cel care a preluat 
glasurile din cântarea 
bizantină şi le-a transfor-
mat şi dezvoltat ca moduri 
în cântarea gregoriană, a 
fost Papa Grigore cel Mare 
[sfârşitul sec. al saselea] 
de unde şi denumirea de 
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cântare gregoriană. Acest tip de 
cântare era interpretat doar de 
bărbaţi, fără acompaniament 
instrumental, iar construcţia me-
lodică era în general ascendentă. 
Muzica de cult ce avea la bază 
sistemul modal - cele opt moduri, 
va străbate o perioadă istorică de 
aproximativ 12 secole. Ea a avut o 
puternică influenţă asupra întregii 
muzici apusene din perioada Ars 
Antiqua, Ars Nova, Preclasicism, 
Clasicism ş.a.m.d.

Baza de la care se pornea 
în cântul gregorian era “cantus 
-planus”- o melodie la unison 
peste care se suprapuneau cvarte 
şi cvinte paralele. Ea a constituit 
punctul de plecare pentru con-
strucţiile sonore polifonice [pe 
mai multe voci] de mai târziu 
precum motet-ul, conductus şi 
mai târziu missa şi fuga al căror 
apogeu a fost atins în creaţia lui 
Palestrina şi Bach.

În sec. 15-16, odată cu miş-
cările social-religioase care s-au 
concretizat cu apariţia reforma-
torilor precum Wycliffe, Luther, 
se cristalizează şi apariţia unui alt 
gen muzical în serviciile de cult: 
coralul. El s-a dezvoltat de-a lun-
gul timpului şi este folosit şi astăzi 
predominant în cultele protestan-
te şi neoprotestante.

Este cunoscut faptul că muzica 
cultă a omenirii s-a dezvoltat din 

cea bisericească, luându-şi de 
aici idealurile estetice, criteriile 
valorice, măiestria componistică. 
Secole de-a rândul biserica a fost 
lăcaş de cultură în sensul cel mai 
înalt. Aici au activat cei mai iluştri 
muzicieni din istoria muzicii, unii 
dintre ei fiind chiar preoţi: J.P. da 
Palestrina, M. Luther, A. Vivaldi,  
J. S. Bach.

Scopul declarat al lor era lauda 
la adresa lui Dumnezeu şi înnobi-
larea sufletelor prin muzică.

Haendel a spus cu ocazia 
prezentării oratoriului “Messiah”la 
Londra: “Nu am dorit să-mi distrez 
auditoriul, ci am dorit să-i fac mai 
buni.”

Decăderea muzicii bisericeşti 
a survenit o dată cu introducerea 
în cadrul serviciilor religioase a 
cântecelor seculare cu caracter 
uşor,  influențe de muzică uşoară 
şi populară. Trăim într-o perioadă 
a istoriei în care totul este carac-
terizat de o excesivă stimulare a 
simţurilor. Astfel şi în domeniul 
muzicii, care are o influenţă ex-
traordinară asupra fiinţei umane, 
lucrurile au degenerat pe acest 
făgaş. Din păcate muzica religioasă 
nu face excepţie. Biserica din peri-
oada Laodiceea beneficiază însă, 
prin revelaţia Spiritului Profetic, de 
sfaturi chiar şi în privinţa criteriilor 
de selecţie a muzicii, cât şi sfaturi 
privind felul în care ar trebui să 
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se abordeze şi să se desfăşoare 
muzica în serviciul religios, pen-
tru a putea fi cu adevărat ceea ce 
Dumnezeu a intenţionat să fie.

“Muzica este acel limbaj aflat 
dincolo de limbă prin care Dum-
nezeu ne spune mai mult decât 
ne poate spune prin cuvinte şi 
prin care noi Îi putem răspunde 
mai pe deplin. Limbajul nostru 
muzical trebuie să reflecte într-o 
cât mai mare măsură calitatea de 
Creator, Mântuitor şi Sfinţitor a 
Dumnezeului nostru.”

“Creşterea creştină, susţinută 
de muzică produce o personalitate 
bine formată. Muzica dă siguranţă 
şi sens vieţii, ne pregăteşte pentru 
tragedie dându-ne mângâiere. Im-
nurile ne pot determina să schim-
băm sensul vieţii noastre, întrucât 
ele duc adesea la un angajament. 
Sufletele sensibile pot auzi de 
multe ori, prin muzică, ceea ce nu 
pot percepe adesea prin vorbitor. 
Mulţi L-au acceptat pe Hristos în 
timp ce ascultau un imn precum 
‘Vin la Isus azi, nu-ntârzia‘ sau  ‘Aşa 
cum sunt la Tine vin‘.

“Muzica formează o parte a 
închinării faţă de Dumnezeu în 
curţile cereşti şi noi ar trebui să 
ne străduim în cântecele noastre 
de laudă să ne apropiem cât mai 
mult de armonia corurilor cereşti. 
Deoarece muzica face parte din 

serviciul divin, ea nu trebuie 
neglijată. Să fie alese persoane 
competente care să selecteze 
cântările ce pot fi cântate numai 
cu participarea spiritului. Să nu 
fie permisă nici o cântare care 
să abată spiritul de la devoţiune. 
Cântarea nu trebuie să constitu-
ie un divertisment.” (Review and 
Herald, iulie 1883).

“Arta muzicii sacre era cultivată 
[în şcolile profeţilor] cu sârguinţă. 
Cei care cântă să sacrifice timp 
pentru perfecţionarea executării 
cântărilor spirituale.” (Review and 
Herald, iulie 1883).

“Trebuie făcută o mare schim-
bare în felul de a cânta. Mulţi 
gândesc că a cânta cu voce puter-
nică, înseamnă a cânta bine. Dar 
zgomotul nu este muzică.” (Manu-
script 91\1903).

Observând grija pe care 
Dumnezeu a manifestat-o faţă de 
poporul Său prin oferirea revelaţiei 
în toate aspectele, inclusiv în ce 
priveşte muzica, nu putem face 
altceva decât să încercăm ca prin 
tot ceea ce aducem înaintea Lui, 
să prezentăm o jertfă desăvârşită. 
Este privilegiul nostru să cultivăm 
talanţii pe care Maestrul Divin ni 
i-a pus la dispoziţie şi mai mult de-
cât o onoare să Îi aducem laudă în 
modul cel mai sfânt şi desăvârşit.

Veronica Şchiopu
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Povestirea de mai jos a fost 
relatată de Arthur White, unul 
dintre nepoţii lui Ellen G. White. 
Ellen White a dovedit în viaţa ei 
că a fost un adevărat profet al 
Domnului. În literatura inspirată 
scrisă de ea se găsesc multe măr-
turii adresate personal unor femei 
şi bărbaţi care aveau nevoie de 
sfat şi mustrare din partea Dom-
nului. Însă, multe alte mărturii 
personale precum şi experienţe 
din viaţa ei nu se află înregistrate 
pe paginile scrierilor profetei. Ele 
au fost povestite de familia ei sau 
de către cei care au fost implicaţi; 
ele se dovedesc la rândul lor lecţii 
nepreţuite nu doar pentru cei de 
acolo şi de atunci, ci şi pentru noi, 
cei din România secolul al 21-lea. 

Știţi ce este acela un fileu 
pentru păr? Este un obiect făcut 

din aţă, mătase sau fir de nailon 
fin, cu ochiuri înnodate în formă 
de pătrate, romburi, etc., folosit 
pentru a strânge şi a menţine 
într-un anume fel părul pieptănat. 
Până nu de mult, părul ciufulit şi 
zbârlit era  considerat neîngrijit. 
Femeile puneau o astfel de plasă 
fină peste părul lor ca să-l păstre-
ze ordonat. 

Ellen White locuia pe vremea 
aceea în Healdsburg, în nordul 
Californiei, la doar câteva străzi 
distanţă de noul colegiu AZS. 
Deoarece soţul ei, James White, 
murise, sora White a invitat câteva 
tinere ce studiau la colegiu să 
locuiască la ea. Între ele se afla şi o 
tânără foarte capabilă care preda 
câteva ore la colegiu. Nu vă pot 
spune cât de mult îi plăcea acestei 
tinere să locuiască cu sora White. 

Era o casă mare, cu etaj, încon-
jurată de grădină şi livadă. 

Ellen White se purta ca o 
mamă iubitoare şi plină de 
înţelegere cu fetele care locu-
iau la ea. Totul a mers perfect 
câteva luni. Apoi…odată, când 
această fată a intrat cu ceva 
treabă în camera sorei White,  a 
văzut pe masa de toaletă ceva 

Un lucru  
atât de neînsemnat
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ce-şi dorea foarte mult. S-a oprit 
şi l-a privit îndelung. Cu cât stătea 
mai mult acolo, privindu-l, cu atât 
dorea mai tare să-l aibă. S-a uitat 
într-o parte şi-n alta şi, nezărind 
pe nimeni, a întins mâna şi l-a 
luat. Poate credeţi că era un lucru 
de mare valoare: vreun ceas sau 
altceva de felul acesta. Dar nu, era 
un fileu de păr. Ceva extrem de 
obişnuit pentru femeile de atunci, 
cam cum sunt clamele astăzi. E 
adevărat că era foarte fin, era din 
mătase. Și-a spus că sora White 
n-o să-i simtă lipsa, iar ea prea îl 
dorea tare de tot. 

A părăsit camera sorei White 
ţinând strâns în mână fileul, s-a 
dus în dormitorul ei, şi-a deschis 
cufărul, a aşezat fileul în buzuna-
rul cufărului, i-a închis capacul şi 
apoi şi-a văzut de treburile ei. Dar 
cântecul din inima ei murise. Sunt 
sigură că ştii de ce.  

Câteva ore mai târziu, sora 
White se pregătea să iasă în oraş 
şi s-a dus în camera ei să-şi aran-
jeze părul, şi să pună peste acesta 
fileul, după cum se purta pe 
vremea aceea. Dar acesta nu era 
nicăieri: nici pe măsuţa toaletei, 
nici căzut după ea, nici în sertare. 
A verificat din nou, dar nu era 
nicăieri. Până la urmă a renunţat şi 
şi-a prins părul cu altceva. 

Seara fetele şi sora White s-au 
adunat ca de obicei în jurul cămi-

nului din sufragerie pentru altarul 
de seară. Cât de mult le plăcea 
fetelor să asculte experienţe din 
anii de început ai adventismului! 
Dar, în acea seara, Ellen White a 
început cu o întrebare:

Mi-ai văzut careva fileul? L-am 
lăsat pe măsuţa de toaletă din 
dormitorul meu. Dar nu mai e 
acolo, nu se poate să o fi luat de 
unul singur la sănătoasa.

Niciuna dintre fete nu a 
răspuns; nu ştiau nimic. Oare!.. 
Una dintre ele şi-ar fi dorit ca sora 
White să nu fi pomenit de fileu.

La vreo două zile după aceea, 
în timp ce se afla cu ceva treabă în 
camera fetei, a auzit o voce care 
i-a vorbit când a trecut pe lângă 
cufăr:
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Ridică puțin capacul cufărului! 
Dar nu era cufărul ei; lui Ellen 

White nici nu-i trecea prin minte 
să se uite în cufărul altcuiva. Însă 
vocea a insistat:

- Ridică puțin capacul cufărului!
A recunoscut acum glasul 

îngerului şi l-a ascultat. A ridicat 
capacul. În buzunarul cufărului 
era fileul dispărut. L-a lăsat acolo, 
a închis capacul şi şi-a văzut de 
treabă. În acea seară, când s-au 
strâns la altar, sora White a între-
bat din nou:

Știe cineva unde este fileul? Nu 
se poate să o fi luat de unul singur 
la sănătoasa.

Dar, nimeni n-a răspuns; ni-
meni nu părea să ştie ceva despre 
fileul dispărut.

Sora White nu a mai insistat. 
Doar una dintre fete era atât de 
îngrijorată încât a hotărât să dis-
trugă fileul aşa încât sora White să 
nu descopere că ea îl luase. Câtă 
lipsă de recunoştinţă!

Câteva zile mai târziu Ellen 
White scria la masa ei. Era obosită; 
făcea acest lucru de câteva ore. 
Era seară acum; a lăsat tocul jos 
ca să privească flăcările ce jucau 
în cămin. În acel moment a primit 
una dintre cele mai scurte viziuni 
din viaţa ei. În această viziune a 
văzut braţul şi mâna unei fete. 
Mâna ţinea fileul. Pe masă, alături, 
se afla o lampă cu petrol. Mâna a 

lăsat fileul în jos până ce acesta a 
atins flacăra lămpii. Într-o fracţi-
une de secundă mătasea fină s-a 
făcut scrum. Viziunea s-a terminat 
şi sora White ştia acum ce s-a 
întâmplat cu fileul.

În acea seară, când familia era 
din nou împreună Ellen White a 
întrebat iar :

Știe cineva ce s-a întâmplat cu 
fileul? Sunt sigură că una dintre 
voi ştie.

Dar, nimeni n-a răspuns; ni-
meni nu părea să ştie ceva despre 
fileul dispărut. Din nou, sora Whi-
te nu a insistat. Puţin mai târziu 
sora White a chemat-o deoparte 
pe fata la care găsise fileul. I-a 
spus despre vocea auzită, despre 
fileul din  cufăr şi despre viziunea 
cu lampa şi fileul ars. Fata a izbuc-
nit în lacrimi:

- Da, soră White, eu l-am luat. 
l-am dorit atât de mult şi nu am 
crezut că o să vă lipsească; dar 
când aţi tot insistat cu întrebările, 
m-am temut că veţi afla că eu 
l-am luat şi l-am ars exact aşa cum 
aţi văzut în viziune spunându-mi 
că nimeni nu va ştii vreodată ce 
am făcut.

Cineva veghea însă din ceruri. 
Îngerii înregistraseră ce s-a 
întâmplat, aşa cum înregistrează 
azi tot ce faci tu, şi Dumnezeu 
a trimis un înger cu o viziune 
specială pentru Ellen White, o vi-
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ziune despre un fileu de păr. Era 
un lucru atât de neînsemnat în-
cât părea imposibil ca Domnului 
să-I pese de el. Dumnezeu care 
a creat pământul, care a întins 
planetele în univers Și-a trimis 
îngerul în această lume la profeta 
sa cu o viziune despre un fileu 
de păr furat. În joc nu era un biet 
fileu de mătase, ci viaţa veşnică a 
unei tinere pe care Dumnezeu o 
iubea atât de mult încât a  trimis 
un înger la profeta Sa cu o solie 
specială ca să o poată determina 
pe acesta să vadă lucrurile diferit. 
Fata era membră a bisericii, se 
implica la Școala de Sabat, şi în 
programele bisericii şi credea că 
totul era în regulă. Nu-şi dădea 
seama că erau păcate în viaţa 
ei, păcate care o îndemnaseră 
să fure şi să înşele. Când a văzut 
dragostea Lui a rămas uimită. A 
început să-şi dea seama de im-
portanţa pe care o dă Dumnezeu 
lucrurilor mici.

Fata şi-a mărturisit păcatul, şi-a 
rezolvat problemele cu Dumne-
zeu şi sora White. În plus această 
experienţă a reprezentat punc-
tul de cotitură din viaţa acestei 
tinere. Ea şi-a rededicat viaţa lui 
Dumnezeu şi apoi a trăit o viaţă 
de adevărată creştină. Dumnezeu 
ştia că viziunea dată Ellenei White 
va avea acestă influenţă bună. 
Dumnezeu a dat sorei White 
multe sfaturi şi viziuni strânse în 
Spiritul profetic pentru ca  fete şi 
băieţi ca tine să le citească, să ia 
seama la ele şi să fie salvaţi. Toate 
astea pentru că El te iubeşte atât 
de mult!

Arthur Lacey White (1907-1991) 
a fost secretar și director al trustului 
Ellen G. White începând cu 1937 
și până în 1978. El a urmat tatălui 
său, William C. White, fiu al lui Ellen 
White care a condus trustul White de 
la decesul acesteia în 1915 până la 
moartea sa în 1937. 

Luminiţa Husac

a A fi simplu, dar cinstit, e mai preţios decât a fi genial, dar 
necinstit. 

a Cinstea în lucrurile mici este cea mai bună pavăză contra 
ispitelor celor mari ale vieţii.

a Cinstea nu cade din cer. Ea se educă în familie. Dar și necin-
stea se poate educa în familie.
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Conform Codului Rutier, cartea 
de căpătâi a oricărui şofer, indi-
catorul “Obligatoriu înainte” are 
o singură semnificație – instalat 
cu 50 de metri înaintea unei 
intersecții, obligă şoferii să urme-
ze o singură direcție. Deşi aceştia 
ar putea la fel de bine să meargă 
şi spre stânga sau spre dreapta, 
acest semn le spune că singura 
direcție corectă şi legală e înainte. 
Nerespectarea lui pare simplă şi 
la îndemână, uneori o altă cale 
părând mai sigură, mai bună sau 
mai scurtă, însă riscurile asumate 
în acest mod nu sunt de negli-
jat – şoferul este expus atât unui 

accident cât şi unei sancțiuni din 
partea autorităților rutiere.

Într-un mod absolut similar 
sistemului rutier, există momente 
în existența umană când pentru 
binele omului Dumnezeu spune 
că singura direcție corectă e înain-
te. Fără abateri - “Luați seama, 
dar, să faceți așa cum v-a poruncit 
Domnul Dumnezeul vostru; să nu 
vă abateți de la cele ce a poruncit 
El nici la dreapta, nici la stânga. 
Să urmați în totul calea pe care 
v-a poruncit Domnul Dumnezeul 
vostru să umblați, ca să trăiți și să 
fiți fericiți și să aveți zile multe în 
țara pe care o veți lua în stăpânire.” 
(Deuteronomul 5:32,33)

Instrucțiunea a fost clară în 
toate timpurile – mergeți înainte, 
ținând legile Domnului, nu vă 
abateți de la ele. Însă din neferici-
re, istoria ne prezintă numeroase 
cazuri în care poporului lui Dum-
nezeu i s-a părut că drumul într-o 
altă direcție e mai bun. Ne-amin-
tim că la scurt timp după ieşirea 
din Egipt, aflându-se încă la 
poalele Sinaiului, israeliții au găsit 

“Atunci lumina ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți 
repede; neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te 
va însoți.”(Isaia 58:8).

Obligatoriu înainte
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o alternativă pentru închinarea 
adevărată, considerând că un vițel 
turnat din aur e adevăratul dum-
nezeu. “Domnul a zis lui Moise: 
“Scoală și coboară-te; căci poporul 
tău, pe care l-ai scos din țara Egip-
tului, s-a stricat. Foarte curând s-au 
abătut de la calea pe care le-o 
poruncisem Eu; și-au făcut un vițel 
turnat, s-au închinat până la pă-
mânt înaintea lui, i-au adus jertfe și 
au zis: “Israele, iată dumnezeul tău 
care te-a scos din țara Egiptului!” 
(Exodul 32:7,8).Sancțiunea a fost 
pe măsura abaterii, poporul fiind 
pedepsit pentru faptul că uitase 
prea curând votul de credincioşie 
făcut lui Dumnezeu cu doar câte-
va zile înainte.

După mii de ani de experiență, 
poporul lui Dumnezeu de astăzi 
se află în fața ultimei încercări. Ei 
sunt într-o postură similară cu a 
israeliților, care stăteau odinioară 
în fața Iordanului ce mărginea 
țara promisă. Îndemnul primit 
de sus e acelaşi şi acum: mergeți 
înainte, nu vă temeți de nimic, 
nu vă abateți nici la dreapta, 
nici la stânga şi veți birui. “Totuși 
Domnul așteaptă să Se milosti-
vească de voi și Se va scula să vă 
dea îndurare, căci Domnul este un 
Dumnezeu drept: ferice de toți cei 
ce nădăjduiesc în El! Da, popor al 
Sionului, locuitor al Ierusalimului, 

nu vei mai plânge! El Se va îndura 
de tine, când vei striga; cum va 
auzi, te va asculta.Domnul vă va 
da pâine în necaz, și apă, în strâm-
torare. Învățătorii tăi nu se vor mai 
ascunde, ci ochii tai vor vedea pe 
învățătorii tăi. Urechile tale vor auzi 
după tine glasul care va zice: ‘Iată 
drumul, mergeți pe el!‘, când veți 
voi să vă mai abateți la dreapta sau 
la stânga.”(Isaia 30:18-21).

Armonia lumii create depinde 
de conformarea desăvârşită a 
tuturor fiinţelor şi a tot ceea ce 
există, cu viaţă sau fără viaţă, cu 
legea Creatorului. Dumnezeu a 
stabilit legi care să guverneze 
nu numai fiinţele vii, ci şi toate 
elementele naturii. Totul se află 
sub controlul unor legi precise, 
care nu pot fi ignorate. Dar, spre 
deosebire de elementele naturii, 
care sunt guvernate de legile 
naturii, omul este singura fiinţă 
de pe pământ care trebuie să se 
supună şi să răspundă în faţa Legii 
morale.” – P.P. pag. 52 (1890).

Deşi uneori e posibil să pară 
mai interesant virajul spre dreapta 
sau stânga, El să ne dea putere 
pentru a ne menține constantă 
direcția – înainte, mereu înainte, 
până dincolo de porțile de măr-
găritar.

Ovidiu Dărămuș
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”Școala 

lui 

Samuel”

Copiii din Conferința 
Moldova se adună regu-
lat pentru a pătrunde 
în tainele Bibliei, ale 
naturii şi a învăța multe 
alte lucruri interesante 
şi utile pentru vârsta 
lor. 

„Învață pe 

copil calea pe 

care trebuie s-o 

urmeze...”       
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Aproape 80 de copii din Conferința Muntenia, însoțiți și de câțiva prieteni 
sau vecini de seama lor, s-au adunat la Bucov, în perioada 30 ianuarie - 1 februa-
rie 2011 într-o atmosferă de sărbătoare, în „Tabăra lui Iosif ”! 

Prin intermediul studiului și activităților practice împărțite pe ateliere, al 
cântecelor și jocurilor adecvate vârstei lor, micuții au trăit în 
timpul lui Iosif, au pictat paharul lui Iosif, au confecționat gal-
benii găsiți în saci de către frații lui Iosif, au confecționat sno-
pii din visul lui Iosif, au admirat haina lui Iosif... Au învățat 
despre rostul încercărilor în viață, despre diferențele între 
aparență și realitate, despre valoarea caracterului;... așa că 
s-au îmbrăcat cu haine ”nepestrițe”, puse la dispoziție de 
către gazde, pentru a nu trezi invidia fraților lor! Mulțumiri 
lui Dumnezeu și tuturor celor ce i-au ajutat în această tabă-
ră, și fie ca binecuvântarea Sa să-i însoțească pe toți, precum 
pe Iosif din vechime! 

Paharul lui Faraon în viziunea celor mici

Haina lui Iosif

Pictând
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În timpul studiului

Snopii și paharul furat

La masăPărinții la serbare

Atelier de lucru

Lăudând pe Domnul
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Omule, adu-ți aminte
De cele zece legi prea sfinte
Dar mai ales de cea de-a patra
Temeinică, precum e piatra. 

În şase zile Domnul a creat
Acest pământ, acum plin de păcat
Sori, lună, stele ce lucesc
De toate-acestea ele ne vestesc.

A şaptea zi din săptămână
Domnul-a făcut ca să rămână
Semn distinctiv între-omenire
Şi sfânta Sa Dumnezeire. 

În Sabatul sfânt ne odihnim
De Dumnezeu ne amintim
Rugăciuni sincere-nălțăm
Şi cu cântări Îl lăudăm. 

Sabatul este un test mare
Ce va fi dat în strâmtorare
De-acum noi să fim pregătiți
Ca să putem sta neclintiți. 

Andrei Marcu Şuteu - 12 ani
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