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“El i-a pus numele Gherşom (Sunt 
străin aici) „căci” a zis el „locuiesc ca străin 
într-o ţară străină.” (Exodul 2:22).

Silit de împrejurări, Moise a ajuns 
într-o ţară străină. Numele copilului său 
urma să-i amintească mereu ce a simţit 
atunci. Într-un cuvânt: străin.

Alături de Moise sunt scrise şi nu-
mele altor credincioşi care nu vor fi ui-
taţi niciodată. Cum s-au simţit aici?  În 
credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi 
căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au 
văzut şi le-au urat de bine de departe, 
mărturisind că sunt străini şi călători pe 
pământ. (Evrei 11:13). Toţi aceştia au 
spus prin trăirea vieţii lor: Sunt străin 
aici.

Tu şi eu suntem pământeni fără să fi 
ales acest lucru. Cum te simţi aici? Cum 
ţi se par cuvintele care le auzi în jur? Cum 
ţi se par obiceiurile? Te simţi “ca acasă”? 
Dacă nu... poate că îţi doreşti ceva mai 
bun. Dacă îţi spui: Sunt străin aici...  “Cei 
ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit 
că sunt în căutarea unei patrii.”  (Evrei 
11:14). Fie ca să o găsim în marea zi! 

Dacă, însă, vorbirea ta se potriveş-
te cu cea a “lumii”, obiceiurile tale sunt 
aceleaşi, dacă aici te simţi în largul tău... 
cum crezi că Se simte Mântuitorul când 
Îl chemi? Dacă la tine totul e “ca lumea”, 
cum Se va simţi El în inima ta? Sau în fa-ţi El în inima ta? Sau în fa-? Sau în fa-în fa-

milia ta? Posibilitatea există: dacă tu te 
simţi aici ca acasă, El se va simţi străin. 

“Tu, care eşti nădejdea lui Israel, 
mântuitorul lui la vreme de nevoie: pentru 
ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător, 
care intră doar să petreacă noaptea în ea?“ 
(Ieremia 14:8). 

Ce folos că ai făcut multe în Nume-
le Lui, dacă în preajma ta El S-a simţit 
străin?  Atunci le voi spune curat: „Nici-
odată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de 
la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” 
(Matei 7:23).

Există o locuinţă care poartă nu-
mele tău. Isus a promis: “În casa Tatălui 
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, 
v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc 
un loc.  Şi după ce Mă voi duce şi vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi 
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi 
şi voi.” (Ioan 14:2,3). 

Ce întâlnire va fi când “Sunt străin 
aici” se va termina!

“Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, 
cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa 
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi în-
tâi vor învia cei morţi în Hristos.

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, 
vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, 
ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; 
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Mângâiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu 
aceste cuvinte.” (1 Tesaloniceni 4).

Ghiţă Bizău

Sunt străin aici
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 În faţa acestei relatări, aş vrea să în-
cercăm să ne transpunem în acel loc, cău-
tând să identificăm propria noastră reac-
ţie în circumstanţe asemănătoare. Dacă 
am fi fost vreodată în vreo barcă în timpul 
furtunii, poate că am înţelege mai bine si-
tuaţia în care s-au aflat ucenicii. Cu toate 
acestea în zilele noastre  puţini dintre noi 
se aventurează să se depărteze de ţărm fără 
o barcă cu motor, fără să fie dotaţi cu co-
lace de salvare sau cu alte mijloace menite 
să preîntâmpine orice pericol. Ucenicii nu 
aveau însă nici o protecţie. Singurul lu-
cru pe care se bazau era experienţa lor de 
pescari, obişnuiţi cu marea, chiar şi atunci 
când aceasta era înfuriată. De data aceasta 
însă s-au simţit neînstare să ducă până la 
capăt lupta cu valurile, motiv pentru care 
au apelat în cele din urmă la Cel care-i 
însoţea în ambarcaţiunea lor. Apelul lor 
este unul urgent, pornit din inimile unor 

oameni îngroziţi: „Doamne, scapă-ne, că 
pierim!”, iar Marcu surprinde acest eveni-
ment, remarcând o mustrare în vocea uce-
nicilor, adresată Domnului Hristos care, 
în concepţia lor, dormea nepăsător, indi-
ferent faţă de pericolul în care ei se aflau: 
„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?"

Domnul Hristos nu era înspăimântat 
de furia mării, motiv pentru care, înainte 
să o liniştească, le-a adresat o mustrare du-
ioasă:  „De ce vă temeţi, puţin credincio-
şilor?”. La prima vedere mustrarea aceasta 
pare lipsită de sens. Să întrebi nişte oameni 
de ce se tem, în timp ce ei se luptă din greu 
să supravieţuiască în mijlocul unor valuri 
înfuriate! Problema lor, în viziunea Dom-
nului Hristos nu era agitaţia mării, ci lipsa 
de credinţă, teama care-i încerca, deşi se 
aflau în prezenţa Sa. 

„De ce vă temeţi?” ne spune Isus şi 
nouă astăzi, atunci când încercăm să re-

Mai presus de circumstanţe
„Isus S-a suit într-o corabie, şi 

ucenicii Lui au mers după El. Şi deo-
dată s-a stârnit pe mare o furtună atât 
de straşnică, încât corabia era acoperită 
de valuri. Şi El dormea. Ucenicii s-au 
apropiat de El şi L-au deşteptat, stri-
gând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El 
le-a zis: De ce vă este frică, puţin credin-
cioşilor? Apoi S-a sculat, a certat vântu-
rile şi marea şi s-a făcut o linişte mare.  
Oamenii aceia se mirau, şi ziceau: Ce fel 
de om este acesta, de-L ascultă până şi 
vânturile şi marea?” (Matei 8: 23).
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zolvăm singuri problemele noastre. Este 
adevărat că uneori ne confruntăm cu 
probleme reale, cu pericole iminente. Cu 
toate acestea El este şi astăzi Acelaşi, la fel 
de puternic, la fel de binevoitor să ne vină 
în ajutor. El nu este o noţiune abstractă, ci 
este la fel de prezent astăzi, aici, cum a fost 
în momentul acela în corabia ucenicilor. 

„Isus a certat vânturile şi marea şi s-a 
făcut o linişte mare”. Oamenii se mirau şi 
ziceau: „Ce fel de om este acesta de-L as-
cultă până şi vânturile şi marea”. 

Cu cine erau ei de fapt în barcă? Cu 
cine suntem noi de fapt în viaţă, prin toate 
împrejurările? De ce vâslim până la epui-
zare, înainte să apelăm la ajutorul Său?

Domnul Isus dispunea de o dimen-
siune suplimentară, în timp ce ucenicii 
trăiau doar în dimensiunea vizibilă, a 
valurilor, a furtunii, a ameninţărilor… o 
dimensiune restrânsă. De multe ori şi noi 
trăim în aceleaşi limite. Suntem înclinaţi 
să observăm doar pericole, problemele 
care ne ameninţă la orice pas. Mai mult 
decât atât, temerile noastre ni se par foar-
te justificate. 

Domnul Isus a venit să ne scoată din 
tiparele gândirii omeneşti, din ceea ce ve-
dem imediat şi nemijlocit, şi să ne ofere 
perspectiva aceea mai largă a credinţei şi 
încrederii. Nu să crezi doar că Dumnezeu 

iubeşte lumea, ci să crezi că te iubeşte pe 
tine. Nu să crezi doar că soarta oameni-
lor, în general este în mâna Sa, ci să crezi 
că soarta ta este în mâna Sa, chiar în clipa 
aceea, în care te simţi în pericol. 

După această experienţă, ni se pre-
zintă un alt tablou: „Când a ajuns Isus de 
partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor, 
L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau 
din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că ni-
meni nu putea trece pe drumul acela.”  

Grupul care-L însoţea pe Isus era un 
grup puternic, alcătuit din doisprezece 
bărbaţi în plină putere. Ştim că unii din-
tre ei aveau chiar antecedente serioase, 
care i-au determinat pe ceilalţi să-i nu-
mească „fiii tunetului”. Concluzionăm 
de aici că nu erau dintre cei care să se spe-
rie de o eventuală încăierare, sau să se tea-
mă că sunt mai slabi decât adversarii lor. 
Cu toate acestea, în acest moment „uce-
nicii şi însoţitorii lor au fugit cuprinşi de 
groază” (Idem). 

Cuvântul Inspirat ne descrie mai 
pe larg această scenă înfiorătoare, defi-
nind-o ca fiind „mai cumplită decât furia 
furtunii”. 

„În zorii zilei, Mântuitorul şi în-
soţitorii Lui au ajuns la ţărm şi lumina 
soarelui răsărind atingea apa şi uscatul 
ca o binecuvântare de pace. Dar de abia  
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coborâseră pe ţărm şi au avut înaintea 
ochilor o privelişte mai cumplită decât 
furia furtunii. Dintr-un ascunziş aflat 
între morminte, s-au aruncat asupra lor, 
ca şi cum ar fi vrut să-i sfâşie, doi demo-
nizaţi. De oamenii aceştia erau agăţate 
bucăţi din lanţurile pe care le sfărâmase-
ră când au scăpat din închisoare. Pe corp 
aveau răni care sângerau, acolo unde se 
tăiaseră cu pietre ascuţite. Ochii lor pri-
veau rătăciţi prin părul lung şi murdar şi 
orice asemănare cu fiinţele omeneşti pă-
rea că fusese ştearsă de către demonii care 
îi stăpâneau; semănau mai mult a fiare 
decât a oameni.” (H.L.L.pg. 337).

„Ucenicii şi însoţitorii lor au fugit 
cuprinşi de groază”. De ce se temeau 
oare? Cu câteva momente înainte privi-
seră uimiţi minunea liniştirii mării, îşi 
puseseră serios întrebarea referitor la pu-
terea supranaturală a Domnului Isus, iar 
acum se retrag în grabă din cauza a doi 
oameni care-i ameninţau. Uitaseră aşa 
de repede că nu sunt singuri? Au pierdut 
deja din vedere capacitatea supranaturală 
pe care Însoţitorul lor o avea?

La un moment dat, dându-şi seama 
că Isus nu este cu ei, s-au întors să vadă 
ce se întâmplă. Oare ni-L putem închi-
pui pe Domnul Hristos fugind alături 
de ucenici? Nicidecum.

„El era acolo unde Îl lăsaseră. El, care 
liniştise furtuna, care îl întâmpinase mai 
înainte pe Satana şi-l biruise, n-a fugit 
din faţa acestor demoni. Când, dezamă-
giţi, scrâşnind din dinţi şi făcând spume 
la gură, aceşti oameni s-au apropiat de El, 
Isus a ridicat mâna care poruncise valu-

rilor să se liniştească, şi ei nu s-au putut 
apropia mai mult. Urlau fără putere în 
faţa Lui.” 

„Cu autoritate, El a poruncit duhu-
rilor necurate să iasă din ei. Cuvintele 
Lui au pătruns în mintea întunecată a 
acelor nenorociţi.

Slab de tot, ei şi-au dat seama că aproa-
pe de ei se afla Cineva care putea să-i scape 
de sub stăpânirea chinuitoare a demoni-
lor. Au căzut la picioarele Mântuitorului, 
să I se închine; dar, când au deschis gura 
să-I ceară milă, demonii au vorbit prin 
ei, strigând cu putere: "Ce am eu a face 
cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui 
Preaînalt?" Te rog, nu mă chinui". (Idem).

Isus i-a întrebat în momentele urmă-
toare: "Care îţi este numele?" Şi răspun-
sul a fost: "Numele meu este 'Legiune', 
pentru că suntem mulţi".

Isus era Cel care îi crease cândva 
pe aceşti îngeri căzuţi, care acum erau 
demoni, iar acum nu a adresat această 
întrebare, pentru că nu ştia care le este 
numele. El a făcut aceasta doar pentru 
cei prezenţi, demonstrând originea Sa di-
vină. (Acum El se prezenta ca unul, mai 
presus decât un simplu pasager într-o 
barcă). 

Ce s-a întâmplat în continuare: 
„Pe coasta muntelui, nu departe de 

acolo, păştea o turmă de porci. Demonii 
au cerut îngăduinţa să intre în ei şi Isus 
le-a îngăduit. Deodată turma a fost cu-
prinsă de panică. Porcii au alergat nebu-
neşte spre stânci şi, nefiind în stare să se 
oprească pe ţărm, s-au aruncat în apă şi 
au pierit.”
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Ne referim acum la înclinaţia demo-
nilor de a face numai rău. Scăpând, prin 
mila Domnului Hristos, gândul lor era la 
un alt rău pe care-l puteau face. Ei erau 
gata să-I strice reputaţia în ţinutul acela, 
motiv pentru care au cerut să li se permi-
tă să intre în turma de porci. 

Domnul Hristos cunoştea lucrul 
acesta, dar acceptând propunerea demo-
nilor, a creat o încercare pentru localnici. 
Aceştia erau puşi astfel în situaţia de a re-
cunoaşte dacă erau dispuşi să-L primeas-
că chiar şi în cazul în care acceptarea Lui 
presupunea o pierdere de partea lor. 

Această întrebare ne-o putem pune me-
reu. Ca şi creştini suntem chemaţi uneori să 
ne resemnăm în faţa unor pierderi, pentru 
că ceea ce probabil ne-ar aduce câştig, nu se 
pretează la numele pe care-l purtăm. 

Uneori pierdem examene, afaceri, … 
confruntându-ne mereu cu întrebarea: 
Eşti dispus să accepţi o anumită pierdere, 
sau nu? Acceptarea lui Isus este de cele mai 
multe ori asociată cu anumite sacrificii. 

Porcarii au fugit şi s-au dus în cetate… 
Ei au raportat cu exactitate cele întâmpla-
te, de teama ca nu cumva, după un oareca-
re timp, pierderea să le fie imputată lor. 

Întreaga cetate a luat o hotărâre ur-
gentă, aceea de a-L alunga pe Isus din 
mijlocul lor. Ei Îl priveau ca pe o afacere 
păguboasă şi nu au ezitat să-L determine 
să se retragă din acel ţinut. 

Domnul Hristos nu le-a dat nici o 
explicaţie în acest sens. Pretinsa Sa ascul-
tare de rugămintea demonilor, avea un 
scop bine determinat în planul Domnu-
lui Hristos. 

„Pentru binele stăpânilor acestor 
porci se îngăduise să vină asupra lor 
această pagubă. Ei erau absorbiţi de lu-
crurile pământeşti şi nu se îngrijeau de 
marile nevoi ale vieţii lor spirituale. Isus 
dorea să spulbere vraja nepăsării lor ego-
iste, ca ei să poată primi harul Său. Dar 
regretul şi indignarea pentru pierderea 
trecătoare le-au orbit ochii, aşa că nu au 
mai văzut îndurarea Mântuitorului.” 
(H.L.L. pg. 339). 

Mai mult decât atât: „Dacă Hristos 
nu i-ar fi împiedicat, demonii ar fi arun-
cat în mare nu numai porcii, ci şi pe păzi-
torii şi pe proprietarii lor. Ocrotirea atât 
a păzitorilor, cât şi a stăpânilor se datora-
se numai puterii Sale, folosită, din milă, 
pentru scăparea lor.” (Tragedia Veacuri-
lor, pg. 315). 

Cu toate acestea oamenii au judecat 
omeneşte: „Manifestarea puterii supra-
naturale a stârnit prejudecăţile oameni-
lor şi a provocat temerile lor. Puteau să 
vină nenorociri şi mai mari, dacă Străi-
nul acesta rămânea între ei. S-au temut 
de ruină materială şi s-au hotărât să se 
lipsească de prezenţa Lui.”

„Cei care trecuseră lacul împreună 
cu Isus au povestit tot ce se întâmplase în 
noaptea trecută: despre primejdia din mij-
locul furtunii şi despre felul în care au fost 
liniştite vântul şi marea. Dar cuvintele lor 
erau fără efect. Cu groază, oamenii s-au 
strâns în jurul lui Isus şi L-au rugat stărui-
tor să plece de la ei; şi El i-a ascultat, luând 
corabia îndată către ţărmul opus.”

De ce l-au alungat gadarenii pe 
Domnul Isus? Calculul rapid pe care l-au 
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făcut în minte i-a dus la concluzia că pre-
zenta Sa înseamnă pagubă. Aveau motive 
să creadă astfel? 

„Oamenii din Gherghesa aveau în 
faţa lor dovada vie despre puterea şi în-
durarea lui Hristos. Ei i-au văzut pe oa-
menii cărora le fusese redată puterea de 
judecată; dar se temeau aşa de mult să 
nu-şi primejduiască interesele pămân-
teşti, încât Acela care biruise pe domnul 
întunericului în faţa lor era tratat ca un 
nepoftit şi Darul ceresc a fost alungat de 
la uşile lor.” 

„Noi nu avem ocazia să ne îndepăr-
tăm de persoana lui Isus aşa cum au făcut 
cei din Gherghesa; sunt totuşi mulţi care 
refuză să asculte de cuvântul Lui, deoare-
ce ascultarea ar însemna sacrificarea unor 
interese lumeşti. Pentru ca nu cumva pre-
zenţa Lui să le pricinuiască vreo pierdere 
bănească, mulţi leapădă harul Lui şi înde-
părtează Duhul Lui de la ei.” (Idem). 

Se pare că experienţa aceasta se re-
petă adesea şi în zilele noastre. În general 
oamenii ar dori să aibă parte de binecu-
vântările lui Isus, dar nu acceptă ca El să 
le afecteze cumva interesele. 

Simţind că nu au succes în proble-
mele lor, dacă-L păstrează pe Isus alături 
de ei, mulţi Îl alungă, sau Îl roagă politi-
cos să-I părăsească. 

Fiecare putem avea experienţele 
noastre. Pentru un examen, pentru un 
serviciu, pentru un băiat sau pentru o 
fată, suntem gata să renunţăm la Înso-
ţitorul nostru, în timp ce El ne întreabă 
cu tristeţe: „Care este preţul pentru care 
eşti dispus să  Mă vinzi?” Diavolul are 

aceleaşi oferte ca şi pe vremea Domnului 
Hristos. El promite oamenilor bogăţiile 
acestei lumi şi mulţi, asemenea lui Ba-
lam, cad în cursă şi devin interesaţi de 
succesul diavolului pentru ca ei să intre 
în posesia binecuvântărilor promise. 

Iată o imagine sugestivă, o întâmpla-
re din viaţa Domnului Hristos: 

 „Tocmai când era gata să porneas-
că la drum, a alergat la El un om, care 
a îngenuncheat înaintea Lui, şi L-a în-
trebat: Bunule Învăţător, ce să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică?  Pentru ce Mă 
numeşti bun? i-a zis Isus. Nimeni nu este 
bun decât Unul singur: Dumnezeu.” 
(Marcu 10: 17, 18). 

Să presupunem că nu te simţi bine şi 
mergi la un spital încercând să consulţi 
cel mai bun medic. Apoi, la întoarcerea 
acasă, faci o selecţie privind medicaţia şi 
sfaturile pe care medicul ţi le-a prescris, 
încercând să stabileşti tu însuţi dacă une-
le medicamente le vei lua sau nu, dacă 
unele indicaţii le vei urma sau nu. 

La ce foloseşte cuiva să consulte un 
medic bun dacă nu are deplină încredere 
în El? Acest lucru l-a făcut tânărul bogat. 
El a mers la Domnul Hristos, numin- 
du-L „Bun”, dar fără să fie dispus să-L as-
culte în totalitate. Ştiind aceasta, Dom-
nul Hristos i-a pus o contra-întrebare, 
clarificându-i că nimeni nu este bun de-
cât Dumnezeu. 

Foarte repede, tânărul a renunţat la 
prima formulă de „bunule Învăţător” şi 
i s-a adresat simplu „Învăţătorule”. Apoi 
i-a făcut cunoscut că a păzit cu grijă „toa-
te acestea” din tinereţe. 
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„Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi 
i-a zis: Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde 
tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară 
în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmea-
ză-Mă.” 

 „Mâhnit de aceste cuvinte, omul 
acesta a plecat întristat de tot; căci avea 
multe avuţii.”

Problema acestui om era următoa-
rea: Dacă Domnul Hristos i-ar fi men-
ţionat o sumă fixă, ar fi acceptat. Sunt 
oameni în lumea aceasta care sunt dis-
puşi să ofere oricât pentru a-şi satisface 
un anumit gust. Dar când li se cere tot, 
acest lucru este de neadmis. O zicală din 
popor spune că „Dumnezeu nu se uită la 
cât dai, ci la cât păstrezi pentru tine”. A 
da TOT înseamnă a renunţa la garanţia 
zilei de mâine. Bogăţia tânărului îi oferea 
un confort, un statut în societate, o sigu-
ranţă a tot ceea ce implică viitorul. 

Isus ne cere să acceptăm că de azi 
înainte vom trăi prin credinţă, să accep-
tăm că El Se îngrijeşte de noi, că de acum 
încolo viaţa noastră nu se mai bazează pe 
garanţii omeneşti, care oricum sunt rela-
tive. Pe tânărul bogat nu-l speria preţul 
în sine, ci avea reţineri să fie dispus să se 
încreadă în ceva care nu poate fi pipăit. 

„Credinţa este o încredere neclin-
tită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile care nu se 
văd”. (Evrei 11:1). Pentru tânărul bogat, 
ca şi pentru mulţi din zilele noastre, lu-
crurile care se vedeau păreau a fi realitate. 
Cele care nu se vedeau, respectiv purta-
rea de grijă a lui Dumnezeu, i se părea 
ceva abstract, ceva teoretic, străin de rea-

litate. Privite în planul veşniciei, care este 
de fapt realitatea şi care este iluzia? „Fără 
credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi 
Lui”. (Evrei 1:6). 

La întrebarea directă pe care i-a  
pus-o, Domnul Hristos i-a dat tânărului 
un răspuns la fel de direct. El i-a arătat că 
problema sa este lipsa de credinţă, i-a de-
monstrat faptul că el trăieşte în virtutea 
lucrurilor pe care le vede, le pipăie. 

Atâta timp cât avem un alt dumne-
zeu în care ne încredem, Dumnezeu nu 
ne poate veni în ajutor. 

Experienţa tristă a tânărului bogat 
de a întoarce spatele Celui pe care, cu 
câtva timp înainte Îl considerase „Bun”, 
ne arată tendinţa oamenilor de a pleca 
dezamăgiţi, considerând că Dumnezeu 
le cere mult prea mult. 

Atunci ne gândim dacă nu cumva 
motivaţia tânărului care l-a condus în 
faţa Mântuitorului nu era una egoistă 
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care-şi punea problema: Dacă am dus-o 
aşa bine pe lumea aceasta, nu mi-ar strica 
să o duc bine şi pe cealaltă. El era dispus 
să se pregătească pentru lumea cealaltă, 
dar nu era dispus să sufere vreo pierdere 
în aceasta. 

Atunci când a întors spatele lui Isus, 
omul acesta a întors spatele vieţii veşnice. 
Dacă Isus este „Calea, adevărul şi viaţa”, 
întoarcerea spatelui Acestuia înseamnă 
renunţarea la tot ce există în veşnicie. 

„Pentru acest tânăr, bogăţiile în-
semnau onoare şi putere. Marea can-
titate a acestor bogăţii, mulţimea lor 
şi valoarea lor făcea ca el să privească 
renunţarea la ele ca fiind o imposibili-
tate… „Acest om iubitor de lume dorea 
cerul, dar dorea să-şi păstreze şi bogăţia, 
aşa încât a renunţat la viaţa nemuritoa-
re, pentru iubirea de bani şi de putere. 
O, ce schimb nenorocit! Totuşi mulţi 
care pretind a păzi toate poruncile lui 
Dumnezeu fac acelaşi lucru.” Ne-am 
gândit vreodată la acest aspect? 

Banii şi puterea reprezintă astăzi 
aceeaşi obsesie. Lucifer a fost cel care a 

renunţat pentru prima dată 
la viaţa veşnică pentru putere, 
pentru renume… 

Tânărul a renunţat la viaţa 
veşnică, neavând suficient dis-
cernământ să creadă că aceasta 
este mai de valoare. 

Un exemplu asemănător 
este acela al lui Pilat, care a ales 
să osândească pe Domnul Isus, 
să se dezică de dreptate, ca să 
nu-şi piardă scaunul, puterea, 
influenţa. Ce a câştigat prin 

aceasta? Nu după mult timp el a pierdut 
chiar lucrurile pe care spera să le câştige 
prin intermediul acelui compromis. 

„În aceasta constă primejdia bogăţi-
ilor pentru omul zgârcit. Cu cât câştigă 
mai mult, cu atât este mai greu să fie ge-
neros. A-şi micşora averea este ca şi cum 
s-ar despărţi de viaţă. Decât să facă acest 
lucru, mai bine întoarce spatele atracţi-
ilor răsplătirii nemuritoare, ca să reţină 
şi să-şi mărească avuţiile pământeşti. El 
adună şi îngrămădeşte. Dacă ar fi ascul-
tat de porunci, avuţiile lui pământeşti 
n-ar fi fost aşa de mari. În timp ce plă-
nuia şi se lupta din răsputeri pentru sine, 
cum putea să-L iubească pe Dumnezeu 
din toată inima, cu tot cugetul şi cu toată 
puterea lui, şi pe aproapele său ca pe sine 
însuşi? Dacă ar fi împărţit celor săraci şi 
ar fi binecuvântat pe semenii lui cu o par-
te din banii lui, după cum cereau nevoile 
lor, ar fi fost mult mai fericit şi ar fi avut 
o comoară mai mare în cer şi mai mică pe 
pământ asupra căreia să-şi îndrepte afec-
ţiunile.” (4 T. 50). 
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Urmaşilor Săi Domnul Hristos le 
face cunoscut următorul adevăr trist şi 
neînţeles totodată: „Veţi fi daţi în mâi-
nile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele 
şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi 
dintre voi. Veţi fi urâţi de toţi din pricina 
Numelui Meu. Dar nici un păr din cap 
nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră, 
vă veţi câştiga sufletele voastre.” (Luca 
21:16-18).

Paradoxal! Să pierzi până şi viaţa, 
dar „nici un păr din cap nu ni se mai 
pierde”! Ciudăţenia afirmaţiei constă în 
faptul că am crezut că viaţa aceasta este 
bunul suprem şi pierderea ei înseamnă 
pierderea a tot. 

Pavel a înţeles aceste lucruri, motiv 
pentru care afirmă: „Dar lucrurile care 
pentru mine erau câştiguri le-am soco-
tit ca o pierdere din pricina lui Hristos. 
Ba încă, şi acum privesc toate aceste lu-
cruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus 
de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, 
Domnul meu. Pentru El am pierdut toa-
te şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig 
pe Hristos.” (Filipeni 3:7,8).

Apostolul vorbeşte aici de două 
momente deosebite din viaţa sa: atunci 
– când a luat decizia pentru Hristos, şi 
acum – spre sfârşitul vieţii sale pămân-
teşti. Cu alte cuvinte el spune ”Atunci 
am luat o decizie şi nici acum nu-mi pare 
rău”.  Reevaluând decizia din tinereţe, 
nu poate decât să confirme faptul că este 
satisfăcut, mulţumit de ce a decis atunci. 
Renunţarea la un gunoi nu este o pierde-
re. Când vorbeşte acum de „cunoaştere”, 
vorbeşte despre aceasta ca despre o relaţie 

cu Isus. Relaţia cu Isus îi dă împlinire, 
satisfacţie, mulţumire, ce nu poate să 
fie nici măcar comparată cu ceea ce ar fi 
putut să-i ofere altfel de lucruri, pe care 
acum le consideră gunoaie. 

După ce prezintă experienţa lui, 
Pavel generalizează concluzia în verse-
tul 15: „Gândul acesta dar să ne însufle-
ţească pe toţi, care suntem desăvârşiţi; şi 
dacă în vreo privinţă sunteţi de altă păre-
re, Dumnezeu vă va lumina şi în această 
privinţă.”

Să fim gata de a lua decizia de a ră-
mâne lângă Domnul Isus mai presus de 
împrejurările imediate, mai presus de 
ceea ce se vede  cu ochiul liber; să avem 
credinţă în adevăratele valori şi în faptul 
că Dumnezeu ne iubeşte atât de mult în-
cât niciodată nu va îngădui ca în planul 
veşniciei vreunul dintre noi să fie nedrep-
tăţit sau să sufere vreo pagubă, chiar a 
unui fir de păr, pe urma relaţiei cu El. 

Adaptare după o prezentare a
fr. Marius Stroia
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Privind la viaţa lui Iosif, aşa cum e 
redată ea în Geneza capitolele 38-50, am 
sesizat că seamănă cu jocul „din fericire, 
din nefericire” sau „vestea bună, vestea 
rea”. Dar în ciuda tuturor întâmplărilor 
din viaţa sa, Iosif şi-a păstrat verticalita-
tea, fiind constant şi dependent de Dum-
nezeu, strălucind în ciuda suişurilor şi 
coborâşurilor  rangului său.

Iosif demonstrează că nu haina îl 
face pe om şi că statutul social nu poate 
strica un om de valoare. Aş vrea să medi-
tăm puţin la hainele lui Iosif.

Prima haină menţionată a fost o hai-
nă dăruită de tatăl său ca simbol al iubirii 
sale, al viitorului special pregătit pentru 
el, o haină care pare să fi fost obţinută 
fără merit, o haină diferită, care îl scoate 

din anonimat, care atrage invidia fraţi-
lor săi şi care i-a adus prima întorsătură 
defavorabilă a vieţii lui. Ce poate fi mai 
rău decât ca din fiul favorit al unui bogă-
taş să ajungi un călător spre „niciunde”, 
speranţele viitorului liniştit şi fericit să 
fie spulberate, iar în urma lor să rămână 
întreg doar cuvântul „viitor” şi alături să 
îi stea mii de cioburi care conţin frânturi 
de litere din cuvintele „familie”, „soţie”, 
„copii”, „bani”, „influenţă”, „decizii”…şi 
toate acestea doar pentru că ai avut o hai-
nă pestriţă. Şi totuşi, doar când această 
haină i s-a luat, Iosif a putut să îşi demon-
streze valoarea sa.

A doua haină menţionată este haina 
lăsată în mâna soţiei (pe nedrept numită 
aşa)  lui Potifar. Iosif a obţinut-o pentru 

Haina lui Iosif

“Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge 
nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui

 înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”  - Apocalipsa 3:5.
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că a meritat-o, a lucrat cu sârguinţă pen-
tru stăpânul său, a câştigat încrederea lui, 
i s-au  mărit responsabilităţile şi i s-a dat 
o haină diferită de a celorlalţi sclavi. Da-
torită caracterului său a primit o haină,  
dar el a ales să renunţe la „haină“ decât 
să renunţe la un singur principiu al său. 
Rămas fără haină, Iosif ajunge în închi-
soare.

După un timp de mai bine de doi 
ani Iosif primeşte o haină „de transfer” 
ca să poată fi înfăţişat înaintea lui Faraon 
iar după ce guvernatorul Egiptului recu-
noaşte că datorită Dumnezeului său „nu 
este nimeni care să fie atât de priceput şi 
atât de înţelept” ca Iosif, îl îmbracă în in 
subţire şi îi dăruieşte inelul său. Aceasta 
este a treia haină obţinută în dar, Dum-
nezeu folosindu-l ca mesager al Său pe cel 
mai influent om din Egipt. Această hai-
nă i-a dat lui Iosif posibilitatea răzbună-
rii, dar el a demonstrat din nou că, orice 
haină ar purta, el este un prinţ, un fiu de 
Dumnezeu.

Istoria lui Iosif nu se termină aici. 
Nădăjduiesc că mai există o altă haină 
pregătită special pentru el, care le va în-
trece în valoare pe toate celalalte la un 
loc, pentru că doar „cel ce va birui (sau a 
biruit) va fi îmbrăcat astfel în haine albe” 
(Apoc.3:5). Această haină nu i se va lua 
niciodată pentru că ea nu va fi dăruită de 
o persoană muritoare, ci de Însuşi Regele 
Universului.

Oricine am fi, avem posibilitatea de 
a primi această ultimă haină cu condiţia 
indispensabilă de a purta mai intâi haina 
neprihănirii lui Hristos....

Opresc cursul gândurilor mele, lă-
sându-vă să meditaţi la „hainele“ voastre, 
la haina lui Isus şi la cea pe care o pregă-
teşte El pentru fiecare dintre noi. Dum-
nezeu să ne dea biruinţe în formarea 
caracterului nostru, ca să putem reflecta 
lumina Sa oriunde şi oricând. 

 Străluciţi neîncetat!

Maria Mariş  

“Tinerii şi copiii să fie învăţaţi să aleagă pentru ei înşişi haina regească, 
ţesută în războiul de ţesut al cerului, “inul subţire, curat şi alb”, pe care toţi 
cei sfinţi de pe pământ o vor purta. Această haină, însuşi caracterul fără pată 
al Domnului Hristos, este oferită în mod liber fiecărei fiinţe omeneşti. Însă 
toţi cei care o primesc o vor primi şi o vor purta aici.

Copiii să fie învăţaţi că ei îmbracă acest frumos veşmânt al caracterului 
atunci când au mintea deschisă pentru gânduri curate, iubitoare, şi fac fap-
te bune şi de folos. Aceste veşminte îi vor face frumoşi şi iubiţi aici, iar mai 
târziu vor constitui titlul, calificarea lor pentru primirea în palatul Regelui. 
Făgăduinţa Lui este: “Vor umbla alături de Mine, îmbrăcaţi în alb; căci sunt 
vrednici.”  - Căminul Advent, pg.  537.
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Sunt sigură că ţi s-a întâmplat să îţi 
vină în ochi o sclipire puternică, un soare 
reflectat în ochii tăi de o oglindă sau poa-
te numai de un ciob. A fost desigur un 
pici inteligent şi jucăuş care râdea văzând 
că te-a surprins cu „isprava” lui, poate un 
prieten ghiduş  sau altă întâmplare prin 
care lumina te-a vizat direct, te-a uimit 
prin putere, strălucire, căldură şi fiorul 
specific, impresionant, de nedescris. 

Atunci când luminile sunt bine aşe-
zate pe platou, prin directivele inteligen-
te ale un regizor profesionist, acestea pot 
produce nişte senzaţii uimitoare, dând 
naştere la sentimente şi acţiuni deosebite 
pe scena vieţii de fiecare zi. 

Sunt sigură că cel puţin o dată în via-
ţă aţi scăpat câteva lacrimi, impresionaţi 
de un film sau în urma unei vizionări aţi 
luat hotărâri ferme de a proceda aseme-
nea actorului preferat sau chiar mult mai 
bine decât acesta. 

Senzaţiile acestea pe care sunt sigu-
ră că le-aţi trăit adesea sunt provocate de 
frumuseţea priveliştii, de inteligenţa re-

gizorului şi nu în ultimul rând de folosi-
rea inteligentă a luminii, a strălucirii. 

La rândul nostru suntem nişte „ac-
tori” pe marea scenă a vieţii. Suntem 
aşezaţi pe „platoul de filmare” de Marele 
nostru Dumnezeu, cu un singur scop. 
Noi nu trebuie să inventăm nimic, nu 
trebuie să considerăm eforturile noastre 
ca fiind vitale sau contribuţia noastră 
indispensabilă. În acelaşi timp este vital 
şi imperios necesar să ştim foarte bine 
ce avem de făcut (să cunoaştem ce vrea 
Dumnezeu de la noi). Trebuie să stabilim 
ce vrem să facem (hotărârea) şi apoi să 
aplicăm în viaţa de fiecare zi (acţiunea). 

Probabil că o să vă gândiţi că aceasta 
ar trebui să fie preocuparea evangheliş-
tilor, a pastorilor, a misionarilor, consi-
derând că ei sunt cei consacraţi acestui 
ideal. Totuşi eu şi tu suntem chemaţi să 
strălucim, să trăim frumos şi să provo-
căm sentimente bune celor din jur. Este 
timpul să corectăm ce am neglijat până 
acum, să facem de acum totul mai bine, 
perfect chiar. Este nevoie să fim mai 

Tu 
trebuie 

să 
străluceşti!
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conştiincioşi, să punem mai mult suflet 
în ceea ce facem, să fim mai atenţi cu cei 
din jur, încercând să ne punem pe locul 
al doilea. 

Poate că eşti deja un copil cuminte, 
un adolescent cultivat şi drăguţ, un adult 
statornic şi matur sau un bătrân cuminte 
şi recunoscător… un om care străluceşte. 

Da, aceasta este strălucirea, dragii 
mei! O simplă lucire în ochii celuilalt. 
Poate fapta ta este mică (un ciob), dar, 
făcută la momentul potrivit „prinde” 
sentimentul celuilalt, privirea acestuia 
devine caldă, inima se bucură şi bate mai 
cu drag…

I-ai încălzit sufletul şi ai intrat fru-
mos în amintirile lui… Această reflectare 
de la Dumnezeu – pentru tine – spre ce-
lălalt – sunt lucruri de dorit, fapte de ur-
mat şi acţiuni de imitat. Aşa vrea Dum-
nezeu să ne ducem viaţa: ca mici luminiţe 
împrăştiate pe harta lumii, care primesc 
lumină de la Soarele Neprihănirii şi o re-
flectă cu bunătate spre alţii. 

„Conformarea desăvârşită faţă de 
voia lui Dumnezeu este marea ţintă ce 
trebuie să se afle constant înaintea creş-
tinului” (E.G.White). 

Să zâmbim şi s-o facem cu drag, 
strălucind astfel pentru gloria lui Dum-
nezeu. 

Neli Butilcă

Nu te uita la frunzele uscate, 
La vreascurile rupte în grădină, 
Mai bine uită-te ce delicate 
Se-nalţă-aşa suave şi curate, 
Prin vrejuri moarte, fire de sulfină.

Nu te uita în jos la mărăcine, 
La ghimpii care-s gata să rănească 
Mai bine uită-te că lângă tine 
Porneşte-un rug ţepos să se încline, 
Şi-ncepe trandafirul să-nflorească.

Nu te-ngrozi de noaptea cea mai lungă, 
Şi nici de întunericul cel mare, 
Mai bine vezi că între nori e-o strungă 
Prin care-acum încearcă să ajungă 
La noi o stea cu faţa sclipitoare.

Nu te uita la rană şi durere,
Nu te-nfrica de chinul care taie!
E Dumnezeu cu noi! Şi-a Lui plăcere
Rămâne veşnic pentru noi putere,
Să trecem chiar prin cea mai grea văpaie!

Valentin Popovici

Nu te uita...
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Deşi se crede că trăim într-o lume 
a libertăţii în care alegerea ne aparţine, 
realitatea este cu totul alta. Ne confrun-
tăm cu o sclavie de proporţii considerabi-
le, propria noastră voinţă fiind nevoită să 
se ghideze după principiile dictate de cel 
care a preluat prin înşelăciune conduce-
rea acestei lumi, şi anume Satan. 

În ciuda acestei realităţi Dumnezeu 
ne invită să consimţim la eliberarea din 
această stare şi să trăim o viaţă liberă, 
alături de Salvatorul şi Răscumpărătorul 
nostru. 

Într-o viziune despre călătoria po-
porului lui Dumnezeu spre Patria Făgă-
duită, profetul timpului nostru, Ellen G. 
White, a văzut că pentru a putea ajunge 
în siguranţă la ţinta propusă, este necesar 
să ne debarasăm de tot ce ne-ar împiedica 
să înaintăm, de tot ce ne-ar mai lega de 
această lume. Prin abandonarea bagaje-
lor, a încălţămintei etc. ea a înţeles că este 
vorba de orice lucru care ne-ar putea sta 
în calea progresului nostru spiritual. 

De aceeaşi părere este apostolul 
Pavel, el considerând că este necesar „să 
dăm la o parte orice piedică şi păcatul 
care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să aler-

găm cu stăruinţă în alergarea care ne stă 
înainte.”  (Evrei 12:1)

„Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la liber-
tate”, anunţă apostolul perspectiva vieţii 
noastre în lumina salvării care ne-a fost 
oferită. Cu toate acestea el atrage atenţia 
asupra pericolului de a face din libertate 
un prilej păcătos, care nu numai că nu ne-
ar ajuta cu nimic la progresul nostru, ci din 
contră, ne-ar împiedica: „Numai nu faceţi 
din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru 
firea pământească”. (Galateni 5:13).

Johann Wolfgang von Goethe, un 
ilustru gânditor şi om de ştiinţă, consi-
dera iluzia în privinţa posibilei libertăţi, 
mai periculoasă decât sclavia propriu 
zisă: „Nimeni nu este mai rob decât acela 
care se crede liber, fără a fi cu adevărat li-
ber”, spunea el. 

Care sunt poverile pe care le purtăm 
cu noi, care ne împiedică să înaintăm şi să 
fim pe deplin liberi? 

1. Povara nemulţumirii 

Ca şi pe vremea poporului Israel, 
nemulţumirea se simte astăzi pretutin-
deni, nu doar printre oamenii care nu-L 
cunosc îndeaprope pe Dumnezeu, dar şi 

Libertate 
într-o lume a sclaviei

„Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi, 
deci, robi oamenilor.” 

 (1 Corinteni 7:23).   
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printre cei care pretind a fi copii ai Săi. 
Uităm atât de repede binecuvântă-

rile pe care le primim, sau uneori chiar 
le lăsăm să treacă neobservate, iar cuvin-
tele care par să caracterizeze simţăminte-
le noastre par a fi: „Aş fi fericit dacă…”, 
„Voi fi satisfăcut când…” şi se pare că 
aceste condiţionale, nu ni se realizea-
ză. Cuvântului lui Dumnezeu numeşte 
mulţumirea ca un dar de preţ, ce poate 
fi cultivat cu grijă de un adevărat creştin: 
„Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire 
este un mare câştig. “ (1 Timotei 6:6).  
“M-am deprins să fiu mulţumit cu starea 
în care mă găsesc”, spunea apostolul Pa-
vel, subliniind faptul că practica aceasta 
nu este de la sine, ci trebuie experimen-
tată prin învăţare, prin obişnuinţă şi spi-
ritul mulţumirii nu caracterizează doar 
starea de bine, ci aceea în care ne găsim, 
oricare ar fi ea. “Ştiu să trăiesc smerit, şi 
ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretu-
tindeni m-am deprins să fiu sătul şi flă-
mând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.” 
(Filipeni 4:12). 

2. Povara oboselii 
                      şi a îngrijorării 

Oboseala şi îngrijorarea ne consumă 
adesea încrederea şi bucuria care ar tre-
bui să caracterizeze viaţa noastră. Să ne 
eliberăm de aceste “bagaje” şi să lăsăm ca 
privirea să pătrundă dincolo de realita-
tea acestei lumi. “Urăsc cu toată puterea 
acele griji care te consumă”, spunea refor-
matorul Martin Luther. El, care credea 

în cauza pe care o slujea, considera că 
trebuie să lupţi cu bucurie. Pentru un caz 
contrar, el are o soluţie: “Dacă este cauza 
greşită, abandoneaz-o!” 

Să nu uităm că pacea, liniştea, sigu-
ranţa, sunt oferite celui care alege să se 
predea în totul în braţul Răscumpărăto-
rului nostru. Nu trebuie să luptăm sin-
guri. Nu vom reuşi. “Şi aruncaţi asupra 
Lui toate îngrijorările (bagajele) voastre, 
căci El însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 
5:7). Şi ca răsplată a acestei încrederi, El 
ne oferă pacea: “Celui cu inima tare, Tu-i 
chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se în-
crede în Tine.” (Isaia 26:3).

3. Povara bizuirii pe propriile    
         puteri şi a aroganţei 

„Fac ce vreau!” este expresia ce poate 
fi auzită frecvent, mai ales în rândul tine-
rilor. Cei care se simt pe deplin stăpâni 
pe situaţie, care cred că vigoarea tinereţii 
le stă la îndemână pentru a realiza orice, 
se aventurează să creadă că sunt liberi şi 
că pot întreprinde ORICE. 

Contrar  acestei mentalităţi, Dom-
nul Hristos S-a supus necondiţionat 
voinţei Tatălui, conştient că numai aşa 
putea să ajungă biruitor: “Atunci am 
zis: ,Iată-mă că vin! – în sulul cărţii este 
scris despre mine –  vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule!’ Şi Legea Ta este în fundul 
inimii mele.” (Ps 40:7, 8). El Se angajează 
să ne ajute în drumul nostru, oferindu-Se 
călăuză, sprijin, copartener cu fiecare din-
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tre noi:  „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de 
la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.”   (Matei  11:28,29). 

Blândeţea, smerenia, supunerea 
sunt trăsăturile ce au caracterizat viaţa 
Sa. Doar acestea ne vor ajuta şi pe noi să 
ieşim biruitori din lupta pe care o avem 
de dus pe acest pământ. În vederea cul-
tivării acestor calificative, putem lua în 
considerare câteva lucruri:  

a.  Evaluează-te corect 

“Prin harul care mi-a fost dat, eu spun 
fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o 
părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă 
simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu 
măsura de credinţă pe care a împărţit-o 
Dumnezeu fiecăruia.” (Romani 12:3).

b.  Nu te lăsa îmbătat de succes 

Exemplul lui Nebucadneţar, care a 
considerat că este un om de success, şi că 
biruinţa sa nu poate fi atribuită nimănui, 

este concludent. Timp de şapte 
ani de zile el a trebuit să ducă 
o viaţă smerită, pentru a recu-
noaşte în cele din urmă că doar 
Dumnezeu este Cel Căruia Îi 
poate fi atribuit succesul în orice 
activitate. 

Avem şi un exemplu mai 
trist, cel al Împăratului Irod, 
din vremea apostolilor, care şi-a 
permis să se considere invinci-
bil şi să ignore, să desconsidere 

chiar existenţa unei puteri supranaturale  
care-i conduce viaţa. Soarta lui a fost una 
teribilă, el fiind condamnat la o moarte 
ruşinoasă şi la o pierdere a oricărei spe-
ranţe pentru o altă viaţă. “Îndată l-a lo-
vit un înger al Domnului, pentru că nu 
dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit 
mâncat de viermi.” (Fapte 12:23). 

c.  Respectă-i şi apreciază-i pe    
      alţii 

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă 
sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fie-
care să privească pe altul mai presus de el 
însuşi.” (Filipeni 2:3).  

d.  Vorbeşte cu smerenie 

„Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfa-
re, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de 
mândrie; căci Domnul este un Dumne-
zeu care ştie totul, şi toate faptele sunt 
cântărite de El.” (1 Samuel 2:3).

d. Mergi la piciorul crucii 

“În ce mă priveşte, departe de mine 
gândul să mă laud cu altceva decât cu cru-
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cea Domnului nostru Isus Hristos, prin 
care lumea este răstignită faţă de mine, şi 
eu faţă de lume!” (Galateni 6:14).  

“În sinceră pocăinţă, putem să ve-
nim la piciorul crucii şi să depunem po-
verile noastre.” (Cugetări, pg. 10).

“Iubirea Lui ne atrage către Sine. 
Dacă nu ne împotrivim acestei atracţii, 
vom fi conduşi la piciorul crucii, plini de 
pocăinţă pentru păcatele care L-au răs-
tignit pe Mântuitorul. După aceea, Du-
hul lui Dumnezeu produce prin credinţă 
o nouă viaţă în suflet. Gândurile şi dorin-
ţele sunt aduse în ascultare de voinţa lui 
Hristos. Inima şi mintea sunt create din 
nou, după chipul Aceluia care lucrează 
în noi ca să-Şi supună totul. Apoi se scrie 
Legea lui Dumnezeu în minte şi inimă 
şi putem zice împreună cu Hristos: “Îmi 
place să fac voia Ta, Dumnezeule” (Ps. 
40,8).” (Hristos, lumina lumii, pg. 176). 

4. Povara singurătăţii

Ce facem pentru a scăpa de singură-
tate?

„În dragoste nu este frică; ci dragos-
tea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că 
frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme 
n-a ajuns desăvârşit în dragoste.” (Ioan 
4:18).

S-ar putea să experimentăm în viaţă 
momente de singurătate, de părăsire din 
partea unor prieteni, de pierdere a unor 
fiinţe dragi. Există totuşi o asigurare că 
Dumnezeu nu ne va părăsi, indiferent de 
situaţia în care ne aflăm. El este oricând 
alături de noi, gata să ne vină în ajutor. 

Singura condiţie este ca noi să apelăm la 
ajutorul  Său, să dorim să fim sprijiniţi. 

În timpul robiei sale în Egipt, popo-
rul Israel era adesea luat în râs de compa-
trioţii lor. 

“Dacă Dumnezeul vostru este atât 
de drept şi de milos şi are putere asupra 
dumnezeilor egipteni, de ce nu face din 
voi un popor liber? De ce nu-Şi manifestă 
măreţia şi puterea ca să vă înalţe?

 Apoi egiptenii le atrăgeau atenţia 
israeliţilor asupra lor înşişi, care se în-
chinau la dumnezei aleşi de ei, pe care 
israeliţii îi numeau dumnezei falşi. Ei 
spuneau cu trufie că dumnezeii lor le 
dăduseră prosperitate, hrană, îmbrăcă-
minte şi mari bogăţii, că-i dăduseră şi pe 
israeliţi în mâinile lor să le slujească şi că 
ei aveau putere să-i asuprească şi să le dis-
trugă viaţa ca să nu mai fie un popor. Ei 
îşi băteau joc de ideea că evreii vor fi vre-
odată eliberaţi din robie.” (Istoria mân-
tuirii, cap. 15).
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Pentru a nu ne considera abandonaţi 
în situaţiile critice prin care trecem în 
viaţă, este necesar să cultivăm o încrede-
re neclintită în Dumnezeu. Să fim gata să 
spunem asemenea lui Iov: „Ce! primim 
de la Dumnezeu binele, şi să nu primim 
şi răul?” (Iov 2:10), sau asemenea tinerilor 
evrei, condamnaţi la moarte în câmpia 
Dura: „Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, 
împărate, că nu vom sluji dumnezeilor 
tăi, şi nici nu ne vom închina chipului de 
aur, pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:18). 

5. Povara ruşinii 

Pentru că „n-au crezut în El mai 
marii noştri”, ne simţim uneori ruşinaţi 
şi tentaţi să negăm ataşamentul nostru 
pentru Dumnezeu. Asemenea lui Nico-
dim alegem să „mergem noaptea” la Isus, 
atunci când nimeni nu ne poate observa 
şi să ne trăim „în ascuns” credinţa noas-
tră în El. Uneori, mai grav, ne lepădăm 
de Domnul nostru, asemenea lui Petru, 
fiindu-ne ruşine cu El şi ne luăm liberta-
tea de a face acele lucruri pe care „le face 
toată lumea” ca să fim şi noi „cum sunt 
toate neamurile”. 

Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui, pe 
deplin consacraţi, şi bucuroşi totodată de 
apartenenţa noastră. Lui nu-i place o slu-
jire împărţită, aşa cum nici nouă nu ne-ar 
place dacă un prieten ne-ar trăda uneori.   

 “Creştinul adevărat nu va intra în 
nici un loc de distracţie şi nu se va anga-
ja în nici o activitate asupra căreia nu se 
poate cere binecuvântarea lui Dumne-
zeu. El nu va fi de găsit la teatru, în sala de 

biliard sau de bowling. El nu se va uni cu 
cei ce dansează şi nu-şi va permite nici o 
altă plăcere atrăgătoare, care L-ar alunga 
pe Hristos din minte. “ (Istoria mântui-
rii, cap. 135). 

Cine îţi conduce viaţa? 
“Un defect cultivat, în loc să fie bi-

ruit, îl face pe om nedesăvârşit şi închide 
pentru el poarta cetăţii sfinte. Acela care 
intră în ceruri trebuie să aibă un caracter 
fără pată sau zbârcitură sau altceva de fe-
lul acesta. Nimic întinat nu poate intra 
vreodată acolo. În toată mulţimea celor 
mântuiţi nu va fi nici un defect.”   (Youth 
Instructor, 17 ianuarie 1901). 

“Calea către viaţa veşnică este abrup-
tă şi aspră. Nu-ţi mai lua bagaje în plus 
care să-ţi îngreuneze mersul”  (Căminul 
Advent, cap. 11). 

6. Povara dorului de acasă

Deşi pare tot o povară, simţământul 
acesta nu poate fi îndepărtat din viaţa 
unui creştin autentic. Orice i-ar oferi 
această lume, el se va simţi străin şi pere-
grin pe acest pământ şi dorul de Acasă îl 
va urmări pretutindeni. 

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, 
de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe 
Domnul Isus Hristos.“ (Filipeni 3:20). 

Dumnezeu să ne ajute să ne fie dor 
de a părăsi această lume şi să fim gata să 
ne despărţim de tot ce ne-ar putea împie-
dica să ajungem ACASĂ. 

(adaptare după o prezentare a  
fr. Cristian Paulescu)
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James şi Ellen White au fost oameni 
obişnuiţi, chiar dacă Ellen White a pri-
mit din partea lui Dumnezeu o chemare 
deosebită: aceea de a fi profet al Domnu-
lui pentru vremea sfârşitului. Au fost oa-
meni ca noi toţi, nu personaje de carte, ci 
oameni reali, cu probleme reale, dar care, 
în viaţa lor, s-au străduit să rezolve toate 
aceste probleme printr-o relaţie apropia-
tă cu Dumnezeu şi prin ascultare de cu-
vântul Său. 

Pe când era copil, James White era 
plăpând, agitat şi suferea de strabism. 
Deşi încercase să înveţe să citească încă 
de la o vârstă fragedă, până şi în adoles-
cenţă  James se încurca citind chiar şi ver-
sete simple din Biblie. Dar, la vârsta de 
şaisprezece ani, James a început să devină 
tot mai puternic, iar ochii săi au devenit 
normali. La vârsta de optsprezece ani era 
mai înalt şi mai puternic decât majorita-
tea prietenilor săi.

Fiind aşa rezistent şi solid, James 
White a muncit aproape toată viaţa sa 
peste măsura puterii  în slujba fraţilor săi 
şi a bisericii pe care o iubea. Munca peste 

măsură, lipsa odihnei, precum şi povara 
problemelor cu care se confrunta biserica 
în acel timp (stresul), l-au făcut adeseori 
pe James White să cadă la pat. De exem-
plu, în 1865, James White a suferit un 
atac cerebral care a dus la deteriorarea 
sănătăţii sale. În ultimii doi ani, 1863-
1865, pe lângă lucrarea obişnuită pe care 
o făcuse, James  muncise adesea pentru 
fraţii afectaţi de războiul de secesiune 
care a lovit America. Doctorul dăduse 
ordine clare pentru bolnav: odihnă com-
pletă la pat. Ellen White însă nu era de 
acord cu acesta. În loc să-l asculte pe doc-
tor, Ellen White a încercat să găsească tot 
felul de mijloace prin care să-l determine 
să devină din nou activ. De asemenea, ea 
dorea să-i îndepărteze mintea de la mun-
ca făcută, care-i produsese boala. Iată spre 
exemplu una dintre metodele întrebuin-
ţate de ea. Dându-şi seama că James avea 
nevoie de mişcare în aer liber, Ellen Whi-
te, a folosit metode interesante pentru a-l 
ajuta. Willie White, unul dintre fiii lor a 
scris: „ La începutul lui mai 1866, cineva 
a arat o bucată de pământ pentru noi, şi 

Să strângem 
aşchii!
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apoi mama a trimis pe cineva la oraş să 
cumpere pentru noi trei sape… Tata a 
ajutat la plantatul porumbului şi a faso-
lii. Apoi în zilele următoare, tata şi mama 
s-au ocupat cu plantatul căpşunilor, me-
rişorului şi a pomilor.”

Willie continuă apoi cu alt exemplu: 
„Într-o zi, pe când treceam prin apropie-
rea unui loc în care de curând fuseseră tă-
iaţi nişte pini mari pentru a fi duşi la ga-
ter, mama a remarcat o mulţime de aşchii 
de pin. „Willie opreşte”, a spus, „vezi câte 
aşchii de pin bune sunt acolo? Sunt per-
fecte pentru soba noastră de gătit.” Apoi 
ea a coborât din trăsurică şi a început să 
adune aşchii. „Hai James”, l-a strigat pe 
soţul ei. „Ajută-mă să adun aşchiile aces-
tea.”  Cu părere de rău, fără nici o tragere 
de inimă, el a coborât din trăsurică şi a 
început să o ajute să adune aşchiile. Când 

au isprăvit lucrul, el era bucuros că o aju-
tase. Pentru mama cele două găleţi pline 
de aşchii nu valorau mai mult de câţiva 
cenţi, dar faptul că-l făcuse pe James să-şi 
depăşească inerţia, preţuia pentru ea mai 
mult de sute de dolari.”

Astăzi, metodele folosite de ea s-ar 
numi „reabilitare” sau „terapie fizică.” 
Ea a fost o femeie cu vederi mult înain-
tea timpului în care a trăit. Aerul curat, 
soarele şi activitatea fizică l-au ajutat pe 
James White să-şi refacă sănătatea. 

Exemplul de mai sus, în care Ellen 
White l-a manipulat pe James White, 
precum şi pe Willie, să o ajute să strângă 
aşchii, nu a fost singurul exemplu despre 
modul în care Ellen White i-a sfătuit pe 
oameni să se angajeze în activităţi care 
astăzi ar fi catalogate drept terapie fizică. 
De unde ştia ea despre astfel de lucruri? 
Să elucidăm misterul.

Moartea le răpise lui Ellen şi James 
White doi fii. Acum Willie era bolnav şi 
cei doi se temeau că el va fi cel de-al treilea 
copil pe care urmau să-l piardă. Gândul 
că în cimitirul din Battle Creek vor fi trei 
morminte îi copleşea. Nu, nu trebuia să 
mai moară şi Willie. John fusese primul, 
apoi murise Henry de pneumonie. Acum 
Willie suferea tot de această boală. Iată 
cum descrie Willie ceea ce s-a întâmplat. 
El povesteşte la persona a treia.

„Cu doar câteva luni înainte, d-nei 
White i se arătase în viziune că nu ar tre-
bui administrate medicamente (drugs- 
medicamente, droguri) otrăvitoare şi că 
tratamentele cu apă îl vor ajuta pe bolnav 
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să se însănătoşească. Aşa că Prezbiterul 
şi d-na White au decis să folosească mai 
degrabă tratamente simple cu apă, decât 
medicamente (drugs).”

Este cazul să clarificăm aici la ce se 
referea Willie când folosea termenul 
„drugs”. În secolul al nouăsprezecelea, 
doctorii foloseau substanţe chimice 
puternice cum ar fi morfina, opiumul, 
chinina şi stricnina, ca şi alte stimulen-
te, cum ar fi ceaiul şi cafeaua; precum şi 
antidepresive ca de exemplu vinul, berea, 
romul şi coniacul.

Să revenim la povestire şi să con- 
tinuăm să o relatăm aşa cum a redat-o 
Willie: „Ei au pus comprese reci pe ca-
pul şi pieptul lui Willie, păstrându-i în 
acelaşi timp mâinile şi picioarele calde. 
Timp de cinci zile ei au lucrat şi s-au ru-
gat neîncetat. În tot acest timp, Willie nu 
a mâncat altceva decât o bucăţică foarte 
mică de pâine prăjită uscată bine. 

Mama era deja extenuată. S-a dus 
în camera ei să încerce să se odihnească 
puțin. Însă somnul rămânea departe de 
ea – se răsucea în pat neliniştită. În cele 
din urmă, simţind nevoia de aer curat, a 
deschis uşa camerei ei care dădea în hol. 
Curând era adormită. În vis, ea a văzut 
un medic cu multă experienţă, stând la 
patul copilului bolnav, urmărindu-i res-
piraţia şi luându-i pulsul. Întorcându-se 
spre d-na White, acesta a spus: „Criza 
a trecut. Noaptea trecută a fost cea mai 
groaznică. Se va reface repede.” Apoi me-
dicul a continuat: „Ceea ce te-a liniştit 
pe tine, îl va linişti şi pe copilul tău. El 

are nevoie de aer. L-aţi ţinut prea încăl-
zit... Lumina şi aerul, ca şi când ar fi nişte 
duşmani periculoşi, sunt îndepărtate 
din camera bolnavului exact atunci când 
sunt cele mai necesare. A doua zi, cam pe 
la prânz, febra lui Willie a scăzut şi el s-a 
refăcut repede.”

Acela a fost  momentul în care Ellen 
White a devenit o apărătoare înfocată a 
aerului curat, cu toate efectele benefice 
aduse de acesta. Majoritatea cunoştin-
ţelor deţinute de ea în ceea ce priveşte 
sănătatea fizică şi psihică s-a datorat pe 
de o parte unei lecturi intensive a cărţilor 
de sănătate din vremea ei cu specificaţia 
că îngerul îi spunea care dintre tratamen-
tele despre care citea sunt bune şi care nu. 
Pe de altă parte, multe dintre sfaturile 
sale cu privire la sănătate sunt descope-
riri directe de la Dumnezeu . 

Pentru noi, astăzi, rămâne doar să 
citim aceste sfaturi, să le credem şi să le 
aplicăm.

Luminiţa Husac
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În perioada 28 decembrie 2010 - 2 ianuarie 2011 Campusul bisericii noastre 
de la Porumbacu a găzduit o tabără internațională de tineret, la care au participat 
aproximativ 200 de tineri din țară și de peste hotare. 

Invitatul special pentru susținerea programelor religioase a fost fr. David Zic, 
secretarul Departamentului de Tineret al Conferinței Generale. Temele prezen-
tate cu această ocazie, grupate sub genericul ”La piciorul crucii”, au dezbătut pe 

larg mesajul Mântuitorului transmis în 
momentele agoniei Sale pe crucea Gol-
gotei: 
“Tată, iartă-i căci nu știu ce fac”;
“Vei fi cu Mine în rai”;
“Mamă, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta”;
“Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?”;
“Mi-e sete”;
“S-a isprăvit!”; 
“Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez 
duhul”.

Tabără 
internațională 
de tineret
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“Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”

Pornind de la rugăciunea aceasta a 
Domnului Hristos și înțelegând că 
suntem chemați să procedăm aseme-
nea Lui, subiectul prezentat în cadrul 
acestei teme s-a ocupat de ”Iertare”.

Avem nevoie de iertare, atât în 
relația noastră cu Dumnezeu, cât și în 
aceea cu semenii noștri. Mai mult, ca 
să fim iertați, trebuie ca și noi să fim 
gata să iertăm. 

A fost subliniată bunăvoința dem-
nă de admirat a Tatălui nostru ceresc 
de a ierta pe oricine dorește să fie ier-
tat. În plus, contrar unor tendințe ome-
nești, Dumnezeu nu condiționează 
iertarea. Nu ni se cere să răscumpărăm 
cumva darul iertării pe care-l primim, 
săvârșind o serie de fapte bune, în con-
tul multelor rele pe care le-am făcut. 
(Pentru că oricum nu am fi în stare să 
facem ceva bun). 

Înțelegând aceasta, poate ne putem 
întreba cu seriozitate: cu ce drept cerem 
noi ca cei care ne-au greșit, să se poarte 
umiliți în fața noastră, să-și ispășească 
vina prin atenții deosebite pe care pre-
tindem să ni le acorde?!

Suntem chemați să ne pur-
tăm asemenea Tatălui nostru 
ceresc. Să-I mulțumim Lui 
pentru iertarea pe care este 
gata să ne-o acorde ori de câte 
ori  ne pare rău de atitudinea 
noastră, și să fim gata să-i ier-
tăm pe cei din jur, după meto-
da cerului. 

“Adevărat îți spun că astăzi vei 
fi cu Mine în rai”

Expresia aceasta, foarte controver-
sată în lumea religioasă, este folosită 
adesea de creștini ca unic argument  
pentru susținerea unei idei nefondate 
despre nemurirea sufletului. 

Există suficiente dovezi biblice potri-
vit cărora suflarea de viață care a făcut 
din trupul modelat din pământ un „su-
flet viu” se întoarce la Dumnezeu, Care a 
dat-o, în momentul în care omul încetea-
ză să mai trăiască. (Ecl. 12:7).  Cuvântul 
lui Dumnezeu nu se contrazice însă, mo-
tiv pentru care putem înțelege afirmația 
aceasta cel puțin în două moduri: 

- fie admitem, așa cum susțin unii 
lingviști, că are o punctuație nepotrivi-
tă (Se știe că în timpul în care au fost 
scrise Sfintele Scripturi, nu exista sis-
temul punctuației), și atunci sună de 
genul: Adevăr îți spun astăzi, că vei fi 
cu Mine în rai!

- fie că soarta tâlharului urma să fie 
definitivată în acel moment, iar mo-
mentul următor pentru el era „în rai”. 
Pentru tâlhar, ca și pentru orice om 
care moare, somnul morții va fi un 
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timp scurt, imperceptibil, după care se 
va trezi pentru a-și primi răsplata. 

Ambele variante sunt valabile, cu 
dovezi clare conținute în Biblie.

Important este că Dumnezeu nu 
spune niciodată “prea târziu” unui om 
care se căiește, atâta timp cât Domnul 
Hristos mijlocește în favoarea noastră.

“Femeie, iată fiul tău!”

Cuvintele acestea, pornite dintr-o 
inimă de Fiu recunoscător, mai ales 
privind contextul în care au fost rosti-
te, reflectă o adâncă prețuire pe care 
orice copil trebuie să o aibă față de 
părinții care i-au dat viață și i-au purtat 
de grijă întreaga viață. 

Nu există limite până la care copi-
lul trebuie să asculte de părinți și să-i 
respecte. Mai mult, Dumnezeu a pus 
soarta lor în mâinile copiilor, aceștia 
fiind răspunzători pentru situația lor în 
anii grei ai bătrâneții, la fel cum părinții, 
la rândul lor, au purtat de grijă copiilor 
atunci când erau dependenți de ei.   

“Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit!”

A existat un moment în viaţa Dom-
nului Hristos când El S-a simţit singur, 
despărţit de Tatăl Său? Oare poate fi 
posibil ca Tatăl să întoarcă spatele Fiu-
lui Său? 

Domnul Hristos S-a identificat cu 
omul păcătos. El a luat asupra Sa păca-
tul omenirii, păcat care este foarte dez-
gustător în faţa lui Dumnezeu. Iată 

cum Cel care fusese tot timpul în com-
pania Părintelui Său ceresc, “…nu sunt 
singur, căci Tatăl este cu Mine” (Ioan 
16:32), se simte acum abandonat. 

Nu era vorba de o participare la păca-
tul omenirii, ci doar o supunere voită sub 
povara acestuia, cu un scop bine definit 
(“Şi știţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; 
și în El nu este păcat” -  1 Ioan 3:5).

“Hristos ne-a răscumpărat din bles-
temul Legii, făcându-Se blestem pen-
tru noi – fiindcă este scris: ‘Blestemat e 
oricine este atârnat pe lemn’.” (Gala-
teni 3:13).

Singurătatea, părăsirea de către cei 
pe care îi simţi aproape de inima Ta, 
este un lucru groaznic. Totuși Domnul 
Hristos a consimţit să treacă de bună 
voie prin această stare, pentru a putea 
veni în ajutorul nostru:  “Şi, prin faptul 
că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a su-
ferit, poate să vină în ajutorul celor ce 
sunt ispitiţi.” (Evrei 2:18).

“Mi-e sete!”

Cererea pe care Isus o face cu 
această ocazie, este o dovadă clară că 
Isus suferea asemenea unui om obiș-
nuit. Totuși El nu a apelat la bunăvoin-
ţa oamenilor, ci a făcut această remar-
că, doar pentru a împlini cuvintele 
Scripturii: “După aceea Isus, care știa 
că acum totul s-a sfârșit, ca să împli-
nească Scriptura, a zis: ‘Mi-e sete.’” 
(Ioan 19:28). Din profeţie El știa ce 
urma să se întâmple: “Ei îmi pun fiere 
în mâncare, și, când Mi-e sete, Îmi dau 
să beau oţet.” (Psalmii 69:21).
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Cu toate acestea Domnul Hristos 
nu a vrut să-și amorţească conștiinţa în 
vreun fel, ci, conștient că trebuie să 
aducă o jertfă desăvârșită, a refuzat să-
Şi potolească setea cu ceva care putea 
să-I afecteze judecata. 

La rândul nostru suntem chemaţi 
să ne abţinem de la tot ceea ce ar putea 
afecta buna funcţionare a organismu-
lui nostru. Poporul lui Dumnezeu tre-
buie să facă o reformă în viaţa sa în 
toate domeniile vieţii: alimentaţie, îm-
brăcăminte, muncă, odihnă, exerciţiu, 
studiu, respectarea zilei de odihnă, re-
laţia din familie etc. 

“Când ne supunem lui Hristos, ini-
ma se unește cu inima Sa, voinţa se va 
contopi cu voinţa Sa, mintea devine 
una cu mintea Sa, gândurile sunt adu-
se în supunere faţă de El; noi trăim via-
ţa Sa.” - Ellen G. White, Pildele Domnu-
lui Hristos, pag. 312 engl.

“S-a isprăvit”

Cuvintele “S-a isprăvit” rostite de 
Domnul Hristos în timp ce Se afla pe 
crucea Golgotei, au o semnificaţie pro-
fundă pentru omenire și pentru între-
gul Univers. “Sfârșitul” anunţat în 
aceste momente reprezenta de fapt o 
împlinire a profeţiei, o finalitate a unui 
proces care se derulase până în acel 
moment. Nu este vorba de o înfrânge-
re, ci o victorie. 

“Şaptezeci de săptămâni au fost ho-
tărâte asupra poporului tău și asupra 
cetăţii tale celei sfinte, până la înceta-
rea fărădelegilor, până la ispășirea pă-

catelor, până la ispășirea nelegiuirii, 
până la aducerea neprihănirii veșnice, 
până la pecetluirea vedeniei și proroci-
ei și până la ungerea Sfântului sfinţilor”.                   
(Daniel 9:24).

Moartea Domnul Hristos pe cruce 
a avut loc într-un timp bine stabilit și 
făcut cunoscut, prin înţelepciune divi-
nă, cu mult timp înainte. Era bine știut 
că la jumătatea celei de a șaptezecea 
săptămâni El urma să-și dea viaţa, mar-
când prin gestul acesta răscumpărarea 
omului din vina sa și încetarea proce-
sului de jertfe, care se practicase până 
atunci. 

“El va face un legământ trainic cu 
mulţi timp de o săptămână, dar la jumă-
tatea săptămânii va face să înceteze jert-
fa și darul de mâncare...” (Daniel 9:27).

Pentru noi, înţelegerea jertfei 
Domnului Hristos nu are doar o valoa-
re istorică. Dumnezeu a venit în în-
tâmpinarea problemei omului, oferin-
du-i o șansă prin intermediul jertfei 
Fiului Său. Acceptând acest dar, omul 
poate fi reabilitat.

“Copilașilor, vă scriu aceste lucruri 
ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, 
pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. El este 
jertfa de ispășire pentru păcatele noas-
tre; și nu numai pentru ale noastre, ci 
pentru ale întregii lumi.  Şi prin aceasta 
știm că Îl cunoaștem, dacă păzim po-
runcile Lui” (1 Ioan 2:1-3).

“Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios și drept ca să ne ierte pă-
catele și să ne cureţe de orice nelegiui-
re” (1 Ioan 1:9). Procesul salvării noas-

Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 1 27



tre cuprinde: mărturisirea, iertarea 
(îndreptăţirea) și curăţirea (sfinţirea). 

Fie ca fiecare din noi să salutăm cu 
bucurie “mâna întinsă” a Cerului și să 
apelăm la braţul milostiv care se oferă 
să ne salveze. 

“Tată, în mâinile Tale  
Îmi încredinţez duhul”

Domnul Hristos Şi-a încheiat viaţa 
pe acest pământ, încredinţându-Şi tot 
ceea ce avea în mâinile Tatălui Său. 

Este nevoie să ne identificăm cu 
jertfa aceasta. Suntem chemaţi să ne 
încredinţăm viaţa, viitorul, în mâinile 
Celui care ne-a creat și ne-a răscumpă-
rat. Asemenea apostolului Pavel putem 
spune: “Am fost răstignit împreună cu 

Hristos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine. Şi viaţa, 
pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc 
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care 
m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pen-
tru mine” (Galateni 2:20).

“Ştim bine că omul nostru cel vechi 
a fost răstignit împreună cu El, pentru 
ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de 
puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim 
robi ai păcatului” (Romani 6:6).

Este timpul să ne eliberăm de robia 
păcatului, acceptând neprihănirea Sa. 
“El a purtat păcatele noastre în trupul 
Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind mor-
ţi faţă de păcate, să trăim pentru nepri-
hănire; prin rănile Lui aţi fost vinde-
caţi.” (1 Petru 2:24).

decembrie 2011 - Imagine din sală
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Seminar 
de familie

28.12.1011 - 2.01.2012

Perioada din preajma Anu-
lui Nou a fost planificată pentru 
o întâlnire cu scopul unui semi-
nar de familie. 

Invitatul special pentru acest 
eveniment a fost fr. Duraisamy 
Sureshkumar, vicepreşedintele 
Conferinţei Generale a bisericii noastre. 

Datorită faptului că printre cei pre-
zenţi s-au aflat foarte mulţi tineri necăsă-
toriţi, dumnealui a fost nevoit să-şi modi-
fice structura prezentărilor, abordând în 
prima parte situaţia cu care se confruntă 
tinerii în relaţiile lor cu părinţii, cu prie-
tenii etc.

Esenţa prezentărilor pe această temă 
este un amănunt de care ar trebui să ţină 
cont orice părinte: orice copil se rapor-
tează diferit faţă de părinţi, în funcţie 
de vârstă. Dacă atunci când copilul este 
mic îi consideră pe părinţi cei în care se 
poate încrede pe deplin, va urma o peri-
oadă, aceea a adolescenţei, în care tână-
rul se crede puternic, deştept, în stare să 
realizeze orice. În plus, părinţii i se par 
“rămaşi în urmă” faţă de ritmul societă-
ţii.  Perioada aceasta nu va ţine la infinit, 
pentru că, după trecerea “momentului 
critic”, tânărul va înţelege că părinţii ştiu 
mai multe, nu atât datorită cunoştinţelor 
acumulate, ci mai degrabă datorită expe-
rienţei pe care viaţa le-a rezervat-o. În 
acest context învăţătura pentru părinţi 

este să fie îngăduitori, să le acorde şanse 
copiilor lor, să apeleze mai mult la Dum-
nezeu, în rugăciune, evitând “predicile” 
şi mustrările interminabile. 

În acelaşi timp copiii nu ar trebui 
să se aşeze cu bună ştiinţă în aceste ca-
racteristici ale vârstei, cu un nepăsător 
“aşa trebuie să fie”, pentru că Dumnezeu 
le cere să-şi respecte părinţii chiar şi în 
această parte a vieţii lor. Caracterul se 
formează şi în aceşti ani şi ei pot obţine 
lecţii preţioase de răbdare, îngăduinţă, 
înţelegere, lecţii care le vor fi de un real 
folos în anii care vor urma, când vor fi 
chemaţi să-şi “suporte” nu doar părinţii, 
ci şi socrii, şefii sau alte persoane pe care 
nu le pot evita. 

După tratarea subiectelor ca: priete-
nie, curtenie, pregătire pentru căsătorie,  
s-a făcut o trecere treptată la tema pregă-
tită iniţial pentru această ocazie: Semi-
nar de familie. 

În cadrul acestor dezbateri au fost 
subliniate câteva aspecte cu care se con-
fruntă fiecare cuplu căsătorit în diferitele 
etape de după căsătorie. 

Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 1 29



Perioada de acomodare, perioada în 
care copiii sunt mici, perioada în care aceş-
tia cresc şi încep să se simtă “pe picioarele 
lor”, perioada în care părinţii sunt preo-
cupaţi de viitorul lor, perioada bătrâneţii, 
sunt faze prin care trece orice familie. 

Cunoaşterea caracteristicilor speci-
fice fiecăreia, de către cei care doresc să-şi 
păstreze armonia şi fericirea familiei, îi 
va ajuta să depăşească momentele difi-
cile, să preîntâmpine multe evenimente 
neplăcute. 

În cadrul seminarului 
de familie cei prezenţi au 
avut posibilitatea de a pune 
întrebări şi a primi lămuriri 
şi sfaturi la anumite între-
bări care îi preocupă. 

Să nu uităm că bunul 
mers al societăţii, precum 
şi cel al bisericii, depinde de 
bunul mers al familiilor care 
compun aceste colectivităţi. 
Fie ca fiecare familie creştină 

să fie un mic cer pe pământ, un loc unde 
îngerii zăbovesc cu plăcere, unde Dum-
nezeu Se simte onorat. 

În perioada vacanţei 
studenţilor a fost organi-
zată la Campusul bisericii 
noastre din Porumbacu o 
tabără de tineret. 

Numărul participan-
ţilor nu a fost foarte mare, 
totuşi cei care au partici-
pat s-au bucurat de o fru-

Tabără de tineret
Porumbacu - 17-19 februarie  2012
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Copiii din Conferinţa Moldova au 
avut prilejul să se bucure împreună într-o 
tabără, într-un cadrul pitoresc, în mijlo-
cul naturii, în comuna Vama, jud. Sucea-
va, în perioada 5-9 Ianuarie 2012.

Desfăşurată sub genericul „De mână 
cu Isus spre veşnicii”, întâlnirea aceasta 

Conferința Moldova 

 Tabără pentru copii

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi 
nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este 
a celor ca ei.” (Matei 19:14)

moasă părtăşie, precum şi de bucuriile 
iernii. 

Temele prezentate cu această oca-
zie au avut ca subiect “Prietenia”, relaţie 
văzută din perspectiva raportului dintre 

şi-a propus să trezească în cei micuţi do-
rinţa de a merge alături de Isus chiar din 
această lume, pentru a se bucura de pre-
zenţa Sa şi în veşnicii. 

Cadrul natural deosebit, părtăşia, 
frumuseţea programelor, reprezintă doar 
o parte din atracţiile unor astfel de întâl-
niri. Copiii şi-au manifestat bucuria de a 
se revedea şi a învăţa noi lucruri utile, dar 
şi de a-L lăuda pe Dumnezeu în cadrul 
programelor muzicale. 

În programul taberei au fost incluse: 
ore de religie, muzică, medicină, bune 
maniere, jocuri educative şi activităţi re-
creative în aer liber.

Dorinţa comună exprimată la fina-
lul acestei întruniri a fost aceea de „a-i da 
mâna lui Isus”, pentru a merge împreună 
cu El în toate zilele până în veşnicii. 

Adrian Gabriel Barnea

indivizi, modului în care ne raportăm 
grupului din care facem parte, respectiv 
familie şi biserică, precum şi prietenia cu 
Isus, relaţie care va îmbunătăţi vizibil ce-
lelalte legături sociale. 
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Sunteţi invitaţi să vă petreceţi concediul, sau doar câteva 

zile, într-un cadru pitoresc, la poalele munţilor Făgăraş, pe ma-

lul râului Porumbacu. 

Campusul AZSMR Porumbacu vă oferă condiţii de cazare de-

osebite. Tot aici puteţi servi masa, pregătită în mod sănătos şi 

cu gust, astfel încât să puteţi beneficia din plin de momentele 

de odihnă în timpul sejurului propus. 
Vă aşteptăm! 

Pentru rezervări puteţi apela umătorul număr de telefon:

0722381790




