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… „ca un domnitor al lui Dumnezeu în 
mijlocul nostru” (Geneza 23:6)

… „os din oasele mele şi carne din car-
nea mea” (Geneza 29:14)

… „ca faraon” (Geneza 44:18)

… „un soţ de sânge pentru mine” (Exodul 4:5)

… „un popor sfânt pentru Domnul 
Dumnezeul tău” (Deuteronomul 7:6)

… „un popor tare încăpăţânat” (Deutero-

nomul 9:6)

… „iubit de Domnul Dumnezeul tău” 
(Deuteronomul 23:5)

… „bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urme-
le tale” (1 Samuel 8:5)

… „un copil, şi el este un războinic din 
tinereţea lui” (1 Samuel 17:33)

… „mai bun decât mine; căci tu mi-ai fă-
cut bine, iar eu ţi-am făcut rău” (1 Samuel 24:17)

… „acela care nenoroceşti pe Israel?”  
(1 Împăraţi 18:17)

… „trimis de împăratul” (Ezra 7:14)

… „ca un cântăreţ plăcut cu glasul frumos 
şi iscusit la cântare pe corzi. Ei îţi ascultă cuvin-
tele, dar nu le împlinesc deloc.” (Ezechiel 33:32)

… „capul de aur” (Daniel 2:38)

… „preaiubit şi scump” (Daniel 9:23)

… „o piatră de poticnire pentru Mine! 
Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui 
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 
(Matei 16:23)

… „unul din oamenii aceia, căci şi vorba 
te dă de gol.” (Matei 26:73)

… „ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui 
Moise.” (Ioan 9:28)

… „născut cu totul în păcat … şi vrei să 
ne înveţi pe noi?” (Ioan 9:34)

Te-ai regăsit?
Eu cine sunt? Cine eşti tu? Cine sunt 

aceştia?
Pe cine să întreb? Pe cine să întrebăm?
Cine eşti tu ca să…?
„Cine sunt eu şi ce este viaţa mea, ce este 

familia tatălui meu, ca să”…? (1 Samuel 18:18)

Dacă vrei să ştii de unde vii, unde eşti şi 
încotro te îndrepţi, întreabă Calea.

Dacă vrei să cunoşti cine eşti cu adevă-
rat, întreabă Adevărul.

Dacă vrei să afli mai mult, întreabă Viaţa.
Întreabă „Calea, Adevărul şi Viaţa”. 

(Ioan 14:6)

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

este întâlnită atât de des!

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

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

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

LUI GHEDEON

Partea 1 din 4: 
Chemarea

Publicat în 
Semnele Timpului 

23 iunie 1881

de Ellen White

Dobândind curaj din
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care locuiau în câmp deschis erau nevoiţi 
să-şi părăsească locurile şi să fugă în oraşe 
întărite cu ziduri, să caute adăpost în cetăţi 
fortificate sau să se adăpostească până şi în 
peşterile şi crăpăturile din munţi.

Oprimarea aceasta a durat şapte ani şi, apoi, 
în necazul lor, ei şi-au amintit de Cel care 
îi eliberase de atâtea ori şi au strigat către 
Domnul după ajutor. Dar,  în timp ce erau 
foarte dornici de a fi eliberaţi de asupritorii 
lor, ei nu au manifestat adevărată căinţă 
pentru păcatele lor.  

Dumnezeu nu le putea ajuta în starea lor de 
neascultare. Dar prin profetul Său le-a adre-
sat cuvinte de avertizare şi mustrare şi me-
sajul a fost transmis din cetate în cetate prin 
toată ţara. „Aşa vorbeşte Domnul Dumne-
zeul lui Israel: ,Eu v-am scos din Egipt, Eu 
v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din 
mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor 
ce vă apăsau; i-am izgonit dinaintea voastră 
şi v-am dat vouă ţara lor´. V-am zis: ,Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi 
de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară 
locuiţi´.” Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.” 
(Judecători 6:8-10). 

Ne-am putea aştepta ca israeliţii să-şi 
împietrească inimile împotriva mustrărilor 
profetului. Se pare că auzim răspunsul lor: 
„Nu ne place să ni se amintească continuu 
de păcatele noastre. Spune-ne cuvinte de 
pace, curaj, speranţă, dar nu păstra mereu 
în faţa noastră raportul sumbru al abaterilor 

noastre”. Cât de des pretinsul popor al lui 
Dumnezeu se întoarce de la instruire şi 
neglijează avertismentele repetate! Nu le 
place să li se amintească mereu defectele de 
caracter. Nu doresc să fie mustraţi pentru 
mândrie şi idolatrie şi se întorc de la cerin-
ţele lui Dumnezeu umblând după câştiguri, 
după prietenia sau plăcerile lumii. 

Acesta a fost modul în care unii dintre israe-
liţi au primit mesajul de mustrare. 

Dacă oamenii s-ar fi bucurat de prosperita-
te, acest sentiment de revoltă ar fi fost, fără 
îndoială, general; dar cum ei erau profund 
întristaţi de asuprirea vrăjmaşilor lor, con-
fruntându-se cu lipsuri şi chiar foamete, ei 
au simţit nevoia de ajutor divin. 

Ei ştiau că, dacă Cel care a fost atât de dez-
onorat nu-şi va manifesta puterea pentru 
eliberarea lor, urmau să piară. În profundă 
umilinţă au acceptat solia de mustrare, şi-au 
mărturisit păcatele şi au implorat mila Celui 
Preaînalt. 

Rugăciunile lor au fost ascultate şi din nou 
Dumnezeu a trimis un om care urma să 
elibereze pe Israel. Cel ales a fost Ghedeon 
din seminţia lui Manase. 

Madianiţii se întinseseră ca o plagă în 
întreaga ţară. Cu mare dificultate evreii  
ascunseseră suficientă hrană pentru a face 
faţă foametei. Ghedeon reuşise totuşi să 
păstreze o mică cantitate de grâu, şi, temân-
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du-se să-l treiere în arie, el s-a retras la vie, 
lângă teasc. Cum  timpul culesului viilor era 
departe, atenţia madianiţilor nu putea fi 
îndreptată spre acel lor. 

În timp ce lucra în linişte el medita cu triste-
ţe la condiţia poporului Israel. Gândindu-se 
la triumful său glorios din trecut, la starea 
deplorabilă din prezent şi perspectiva 
unui viitor sumbru, se simţea neliniştit. Cu 
profundă seriozitate încerca să găsească 
un plan pentru ca jugul asupritorului să fie 
frânt. După toate aparenţele însă, lucrul 
acesta era imposibil. Israeliţii erau abătuţi şi 
descurajaţi. Ei îl dezonoraseră pe Dum-
nezeu prin idolatrie şi acum aveau puţină 
speranţă ca El să intervină pentru ei. 

Aproape disperat să inspire oamenilor cre-
dinţă sau curaj, Ghedeon ştia că Dumnezeu 
ar putea lucra cu putere pentru Israel, aşa 
cum a făcut şi în trecut. Sufletul său striga 
după Dumnezeu. El simţea că deşi era 
singur, dacă avea asigurarea că Dumnezeu 
este cu el, nu i-ar fi fost teamă să dea o 
lovitură asupritorului. 

În timp ce mintea lui Ghedeon era absorbită 
în meditaţii ca acestea, deodată un înger al 
Domnului a apărut în faţa sa şi i s-a adresat 
astfel: „Domnul este cu tine, viteazule!”

Tristeţea gândurilor lui Ghedeon este re-
velată în răspunsul său: „Rogu-Te, Domnul 
meu”, răspunse el, „dacă Domnul este cu 

noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste 
lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea 
pe care ni le istorisesc părinţii noştri când 
spun: ‘Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?’ 
Acum, Domnul ne părăseşte şi ne dă în 
mâinile lui Madian”.

Mesagerul ceresc i-a replicat: „Du-te cu pute-
rea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel 
din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”

Cu sentimentul propriei incapacităţi faţă 
de o lucrare atât de importantă, Ghedeon a 
exclamat: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să 
izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este 
cea mai săracă din Manase şi eu sunt cel 
mai mic din casa tatălui meu.”

Îngerul i-a dat preţioasa asigurare: „Eu voi 
fi cu tine şi vei bate pe Madian ca pe un 
singur om.”

Ghedeon dorea să aibă nişte semne ca o do-
vadă că cel care i se adresa acum era acelaşi 
care i-a vorbit lui Mosie la rugul aprins. 

Îngerul îşi ascunsese slava divină a prezen-
ţei Sale, dar El nu era altul decât Domnul 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când un 
profet sau un înger transmitea o solie divi-
nă, cuvintele sale erau: „Domnul spune: `Voi 
face aceasta`,” însă despre Persoana care a 
vorbit cu Ghedeon se spune: „Domnul i-a 
zis: ,Eu voi fi cu tine´.”
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Dorind să cinstească în mod special pe dis-
tinsul său oaspete şi după ce s-a asigurat că 
Îngerul avea să mai zăbovească, Ghedeon 
a dat fuga în cortul lui şi, din rezervele lui să-
răcăcioase, a pregătit un ied şi azimi pe care 
le-a dus şi I le-a pus înainte. Ghedeon era 
sărac, însă era gata să fie primitor de oaspeţi 
fără zgârcenie. 

Când I-a fost adus darul, Îngerul a spus: „Ia 
carnea şi azimile şi pune-le pe stânca aceasta 
şi varsă zeama”. Ghedeon a făcut astfel şi 
Domnul i-a dat apoi semnul pe care el îl 
dorise. Cu toiagul pe care-l avea în mână, 
Îngerul a atins carnea şi azimile şi un foc s-a 
ridicat din stâncă şi a mistuit tot ce era acolo, 
ca pe o jertfă, nu ca o masă de ospăţ; căci 
fusese Domnul, nu un om. După acest semn 
al caracterului Său divin, Îngerul a dispărut.

Când s-a convins că privise pe Fiul lui Dum-
nezeu, Ghedeon s-a umplut de teamă şi a 
exclamat: „Vai de mine, stăpâne Doamne! 
Am văzut pe Îngerul Domnului faţă în faţă.”

Apoi, Domnul S-a înfăţişat a doua oară 
lui Ghedeon în măreţia Sa şi i-a spus: „Fii 
pe pace, nu te teme, nu vei muri”. Aceste 
cuvinte pline de îndurare au fost rostite 
de acelaşi Mântuitor plin de milă, care 
spusese ucenicilor înspăimântaţi pe marea 
cuprinsă de furtună: „Nu vă temeţi; Eu 
sunt” - Acela care S-a înfăţişat înaintea ce-
lor întristaţi, aflaţi în camera de sus şi care 
le-a spus aceleaşi cuvinte ca cele rostite lui 
Ghedeon: „Fiţi pe pace.” 

Acelaşi Isus care a umblat în umilinţă prin-
tre copiii oamenilor, a venit la poporul Său 
sfătuindu-l, dându-i porunci, încurajându-l 
şi mustrându-l. 

Familia din care făcea parte Ghedeon era 
grav afectată de idolatrie. Tatăl său ridicase 
la Ofra, unde locuia el, un altar mare lui 
Baal, iar poporul venea aici şi se închina. 
Ghedeon a primit porunca să dărâme 
altarul acesta, iar pe stânca pe care fusese 
mistuită jertfa, să-I ridice un altar lui Iehova 
şi să jertfească acolo Domnului.

Ghedeon a împlinit cu credincioşie aceste 
indicaţii, executând noaptea lucrul său, ca nu 
cumva să nu-l poată aduce la îndeplinire, în 
cazul în care ar fi încercat să-l facă ziua. 
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Eliberatorul lui Israel trebuia să declare 
război idolatriei înainte ca ei să meargă 
să lupte cu vrăjmaşii poporului. El trebuia 
să preţuiască onoarea lui Dumnezeu mai 
presus decât respectul pentru tatăl său şi să 
privească poruncile divine ca fiind superioa-
re autorităţii părinteşti. 

Aducerea de jertfe lui Dumnezeu fusese 
încredinţată preoţilor şi nu putea fi îndepli-
nită decât pe altarul de la Silo; dar Acela care 
rânduise serviciul ceremonial şi Căruia Îi 
aparţineau toate jertfele ce se aduceau avea 
putere să schimbe prescripţiile cu privire la 
ele. În acest caz El a considerat necesară de-
părtarea de la ritualul obişnuit. Era important 
ca eliberarea lui Israel să fie precedată de un 
solemn protest faţă de închinarea la Baal şi 
de o recunoaştere a faptului că Iehova este 
singurul Dumnezeu viu şi adevărat. 

Când oamenii din cetate au venit dimineaţa 
devreme să se închine la Baal, ei au fost 
foarte surprinşi şi înfuriaţi văzând ce s-a 
întâmplat. Repede s-a adus la cunoştinţă că 
Ghedeon a făcut aceasta şi nimic în afară de 
sângele lui nu i-ar fi putut satisface pe aceşti 
idolatri amăgiţi. Ei şi-au unit imediat forţele 
ca să-i ia viaţa. 

Ghedeon îi povestise tatălui său, Ioas, des-
pre vizita îngerului şi promisiunea că Israel 
urma să fie eliberat. El i-a relatat de aseme-
nea porunca divină cu privire la distrugerea 
altarului lui Baal. 

Duhul lui Dumnezeu i-a schimbat inima 
lui Ioas. El a văzut că zeii cărora le aducea 
închinare nu aveau nicio putere, nici chiar 
să se salveze pe ei înşişi şi, prin urmare, ei 
nu-i puteau proteja pe închinători. Când 
idolatrii cereau într-un glas moartea lui 
Ghedeon, Ioas a stat fără teamă în apărarea 
lui, străduindu-se să arate oamenilor cât de 
neputincioşi şi nedemni de încredere sunt 
dumnezeii lor: „Oare datoria voastră este 
să apăraţi pe Baal?” a întrebat Ioas. „Voi 
trebuie să-i veniţi în ajutor? Oricine va lua 
apărarea lui Baal să moară până dimineaţă. 
Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el 
pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul”

El le-a reamintit că pedeapsa cu moartea le-
ar putea fi aplicată lor în locul lui Ghedeon, 
pentru că au încălcat legea lui Dumnezeu, 
care se ridică împotriva idolatriei. 

Întreaga tranzacţie, cu apelurile mişcătoare 
ale lui Ghedeon, au produs un efect puter-
nic asupra locuitorilor din Ofra. Gândurile 
de a-l ucide pe Ghedeon au fost lăsate la o 
parte, iar când el a dat semnalul de război, 
bărbaţii din Ofra au fost printre cei dintâi 
care s-au adunat sub steagul lui. Au fost 
trimişi soli pretutindeni în seminţia lui Ma-
nase, a lui Aşer, a lui Zabulon şi a lui Neftali 
şi toţi au răspuns la chemarea lui.

Ghedeon simţea profund propria sa incapa-
citate pentru o lucrare atât de măreaţă. El nu 
îndrăznea să se aşeze în fruntea oştirii fără 
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dovezi evidente că Dumnezeu l-a chemat 
la această însărcinare şi că va fi cu el. Astfel 
el s-a rugat: „Dacă vrei să izbăveşti pe Israel 
prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune 
un val de lână în arie; dacă numai lâna va fi 
acoperită de rouă şi tot pământul va rămâ-
ne uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel 
prin mâna mea, cum ai spus”.

Dumnezeu a ascultat rugăciunea servului 
său. Dimineaţa valul de lână era ud, în timp 
ce pământul era uscat. Dar acum s-a iscat o 
îndoială, întrucât lâna de la sine trage ume-
zeala care există în aer; proba deci nu putea 
fi concludentă. De aceea, s-a rugat ca sem-
nul să fie contrariu şi a cerut ca prevederea 
lui neobişnuită să nu fie neplăcută înaintea 
Domnului. Cererea lui a fost împlinită.

Domnul nu alege totdeauna pentru 
lucrarea Sa oamenii cu cele mai mari 
talente, dar El îi alege pe cei de care poate 
să se folosească cel mai bine. Persoanele 
care ar putea face un serviciu bun pentru 
Dumnezeu, pot fi lăsate pentru un timp în 
umbră, aparent neobservate şi neînrolate în 
serviciul Maestrului. Dar dacă ele îndepli-
nesc cu credincioşie atribuţiile din poziţia 
lor umilă, cultivând dorinţa de a lucra şi a se 
sacrifica pentru El, la timpul potrivit El le va 
încredinţa responsabilităţi mai mari. 

„Smerenia merge înaintea slavei” (Proverbele 
15, 33). Domnul poate să lucreze cel mai 
bine prin aceia care sunt cei mai conştienţi 

de lipsa lor de putere şi de ineficienţa lor. El îi 
va învăţa să exerseze curajul credinţei, El îi va 
face puternici, prin aceea că uneşte slăbiciu-
nea lor cu puterea Sa şi înţelepţi, prin aceea 
că uneşte neştiinţa lor cu înţelepciunea Sa.

Dumnezeu va accepta serviciile celor care 
lucrează în ascultare de voinţa Sa, care nu 
sunt dispuşi să aducă vreo pată pe conştiinţa 
lor, care nu-şi permit ca vreo influenţă să-i 
depărteze de la datorie. Dacă alegem, noi 
putem face ca reputaţia vieţilor noastre să 
fie în aşa fel încât să nu ne fie ruşine de noi 
înşine când secretele tuturor inimilor vor fi 
descoperite şi orice lucrare omenească va fi 
cântărită în balanţa adevărului. Domnul an-
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gajează bărbaţi pentru a colabora cu El, dar să 
nu ne imaginăm că ei sunt aşa de importanţi 
în lucrarea lui Dumnezeu, încât El să nu Se 
poată dispensa de ei.

Cei ascultători şi de încredere, care au un 
scop drept şi inimă curată, nu trebuie să 
aştepte ocazii mari sau abilităţi extraordi-
nare înainte de a folosi puterile lor. Ei nu ar 
trebui să stea nehotărâţi, îndoielnici şi temă-
tori cu privire la ceea ce lumea va spune 
sau va gândi despre ei. Noi nu trebuie să ne 
obosim cu temeri nerăbdătoare, ci să mer-
gem înainte, efectuând în linişte lucrarea 
pe care Dumnezeu ne-o atribuie şi să lăsăm 
rezultatul pe seama Lui. 

Dacă îşi păstrează sinceritatea, blândeţea şi 
umilinţa, cei mai săraci, slabi şi umili urmaşi 

ai lui Hristos, care lucrează în dragoste, pot 
declanşa valuri de binecuvântare care se 
vor extinde şi aprofunda, reîmprospătând 
şi binecuvântând lumea. Pentru ca ei să 
poată face lucrul acesta, Hristos trebuie să 
strălucească în caracterul lor. 

Lăsaţi ca viaţa de zi cu zi să fie o reflec-
tare a vieţii lui Hristos şi, astfel, mărturia 
prezentată în faţa lumii va avea o influenţă 
puternică. Doar cerul va dezvălui roadele 
unei vieţi sfinte, altruiste. Marea controver-
să a adevărului împotriva rătăcirii trebuie 
să aibă loc pe faţă, prin oameni ale căror 
candele au fost aprinse de la altarul divin. 
Răul poate părea să predomine, dar în final 
dreptatea va câştiga victoria. Orice act de 
dreptate va fi înregistrat în cartea vieţii şi va 
fi amintit şi răsplătit de Dumnezeu. 

Va urma...
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R ehealizarea unor planuri pentru viitor, orientarea către o  

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

        în ultimul rând, asigurarea câştigării existenţei, repre-

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

cutezători, optimişti sau pesimişti, ambiţioşi sau aparent nepăsători, 

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

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

putea reuşi în viaţă.

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

litatea obţinerii unei slujbe era foarte mult restricţionată pentru cei care 

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

obţinerea competenţelor profesionale, respectiv şcolile ce trebuiau urmate, 

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

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

politic unic existent în acea vreme.

Planuri de viitor
de Daniela Picu
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Libertatea de care ne bucurăm astăzi ne-a deschis noi orizonturi, ne-a în-

văţat să visăm mai mult şi mai departe, atunci când ne preocupăm de viitor.  

Tinerii din zilele noastre aproape că nu mai pot înţelege de ce creştinii nu erau 

toleraţi în acea vreme, la fel cum noi, adulţii, citim cu indignare despre viaţa 

persoanelor private de libertate din perioada premergătoare abolirii sclaviei. 

Ipoteza lansată în cadrul studiului de faţă este referitoare la măsura în 

care, în contextul tuturor oportunităţile ce ne stau la dispoziţie, tinerii au 

motive de îngrijorare, se simt limitaţi de factori interni sau externi, atunci 

când intenţionează să-şi traseze un drum în viaţă.   

Analizând raportul biblic putem observa că oamenii temători de Dum-

nezeu au ocupat de-a lungul timpului diverse poziţii sociale şi profesionale, 

de la cele mai simple, cum ar fi: păstori, agricultori, tâmplari, pescari, 

făuritori de unelte (fierari), confecţioneri de corturi etc. până la cele mai 

renumite, precum: preoţi, împăraţi, consilieri, înalţi demnitari, medici etc. 

Unii dintre cei ce au ocupat astfel de slujbe s-au pregătit pentru ele şi 

le-au ales în mod deliberat, iar alţii le-au obţinut în mod providenţial, aşa 

cum este cazul lui Iosif, David, Moise sau Daniel. În fiecare situaţie însă 

abnegaţia şi perseverenţa au constituit treptele succesului, iar temerea de 

Dumnezeu s-a dovedit a fi condiţia primordială pentru menţinerea conexi-

unii cu puterea divină. 

Practicarea unei profesii în viaţă este astăzi la fel de vitală cum a fost în 

orice perioadă a istoriei acestui pământ. Munca a reprezentat „comoara de 

preţ a unui om” (Provewrbele 12:27 u.p.), nu numai după căderea în păcat. 

Chiar şi în condiţia sa de nevinovăţie, familia umană n-a fost lăsată fără 

ocupaţie. Diferenţa intre cele două etape este că, înainte de păcat, munca era 
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una relaxantă, neumbrită de vreun neajuns sau oboseală, iar după cădere ea a 

devenit dificilă, atât pe fondul scăderii puterii fizice a omului, cât şi datorită 

păcatului, care şi-a pus amprenta asupra naturii în general.  

De-a lungul timpului poporul lui Dumnezeu a înţeles necesitatea prac-

ticării unei activităţi utile în scopul câştigării existenţei, dar şi susţinerii 

unei cauze nobile, ei contribuind cu venitul lor atât la întreţinerea servicii-

lor religioase, cât şi la ajutorul dat săracilor şi nevoiaşilor. 

„În Israel, pregătirea pentru o muncă utilă era privită ca o datorie. Fie-

cărui tată i se cerea să-şi înveţe fiii o meserie utilă. Cei mai mari oameni din 

Israel erau pregătiţi să desfăşoare o activitate în cadrul unei ocupaţii. O 

cunoaştere a datoriilor care ţineau de muncile casnice era considerată esen-

ţială pentru fiecare femeie. Iar priceperea în aceste datorii era privită ca o 

cinste acordată unor femei de cea mai înaltă condiţie.” (Divina Vindecare, 

cap. Pregătirea pentru o muncă utilă). 

Meseriile au ocupat pe parcursul vremii poziţii diferite din punct de ve-

dere al importanţei lor. O contribuţie majoră în dispariţia unor meserii sau 

apariţia altora noi au avut-o tehnologiile moderne, care au înlocuit munca 

manuală, iar alţi factori, precum globalizarea, dezvoltarea comerţului şi a 

economiei în general, au dus la scăderea importanţei pentru anumite mese-

rii, pe fondul intensificării importului şi scăderii preţurilor de producţie în 

cazul produselor autohtone. (Dacă acum 30 de ani tricotajul şi cojocăria 

erau meserii profitabile, astăzi ele sunt practicate doar pe linie industrială 

şi într-un cadru destul de restrâns). 

O altă caracteristică a timpului nostru este aceea a extinderii timpului 

de pregătire pentru o anumită slujbă. Dacă acum 70 de ani cursurile şcolare 
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ocupau doar patru sau cel mult şapte ani din viaţa unui om obişnuit, iar în 

anii 80 după 10 ani de studiu obligatoriu puteai obţine o slujbă, astăzi fără 

17 ani de studii aproape nimeni nu se gândeşte să încerce să se angajeze. Iar 

dacă totuşi o face, după ce a obţinut un loc de muncă, urmează în paralel cur-

surile unei facultăţi, ale unui master sau alte programe de specializare.

Problema cu care se confruntă tinerii din zilele noastre nu mai ţine de 

restricţii de natură socială, culturală, religioasă, ci mai degrabă de incerti-

tudinea cu care pornesc pe drumul vieţii, paradoxala lipsă de informaţie, 

într-o lume în care informaţiile ne invadează, derutându-ne, ce-i drept, de 

cele mai multe ori. 

Am întâlnit tineri care au absolvit una sau două facultăţi şi nu ştiu 

încă ce vor face în viaţă. Unii au obţinut o diplomă de licenţă, fără să ştie 

ce posibilităţi au în urma intrării în posesia acesteia. Iar părinţii… Mulţi 

dintre ei au cheltuit preţul unei case confortabile, investind în studiile 

copiilor lor, fără a ajunge să întrevadă un rezultat real, să-şi vadă copilul 

descurcându-se pe cont propriu. 

Realitatea aceasta îi surprinde adesea nu numai pe cei nepăsători şi indo-

lenţi, ci şi pe cei conştiincioşi şi bine intenţionaţi. Atraşi de o anumită locaţie, 

încântaţi de opţiunile grupului de prieteni din care fac parte, tinerii ajung stu-

denţii unei instituţii care nu-i reprezintă. Şi după ce reuşesc să ajungă la finalul 

studiilor ei constată că nu pot practica meseria pentru care s-au pregătit, fie 

pentru că nu găsesc un loc de muncă, fie că nu le place sau nu sunt apţi pentru 

aceasta. Unii dintre ei descoperă între timp o altă variantă şi se dedică unui 

nou studiu, ignorând eforturile anterioare făcute pentru ei , considerând că au 

dreptul deplin de a-şi alege singuri domeniul care li se potriveşte. 
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Există şi o altă extremă, aleasă în special de unii părinţi, care consideră 

că nu este cazul să cheltuie aşa mulţi bani pentru instruirea copiilor lor în 

vederea obţinerea unei pregătiri profesionale. Ei se mulţumesc cu o slujbă 

mediocră, considerând că astfel vor face economii financiare şi vor valorifi-

ca timpul în mod judicios. Iată ce scrie serva Domnului în această privinţă:

„Obiecţia adusă cel mai adesea împotriva pregătirii practice pentru o 

meserie în şcoli se leagă de cheltuielile mari pe care le presupune aceasta. 

Însă obiectul dobândit este vrednic de costul lui. Nici o altă lucrare, care 

ne-a fost încredinţată, nu este atât de importantă ca pregătirea tinerilor, şi 

fiecare sumă cerută pentru atingerea corectă a acestui ţel reprezintă mijloa-

ce materiale bine cheltuite.

Chiar şi din punctul de vedere al rezultatelor financiare, cheltuielile 

cerute de pregătirea practică se vor dovedi o adevărată economie.” (Educa-

ţia, cap. Lucrul manual). 

Abordarea subiectului de faţă nu are drept ţintă denigrarea compor-

tamentului cuiva, ci crearea unor jaloane pentru cei care intenţionează să 

valorifice judicios timpul ce le stă la dispoziţie, în scurtul popas al vieţii pe 

acest pământ. 

Orientarea către un domeniu trebuie să aibă loc înainte de susţinerea 

examenului de capacitate. Chiar dacă se ştie că poţi urma cursurile unei facul-

tăţi, indiferent de liceul pe care l-ai terminat, profilul facultăţii este de dorit 

să fie apropiat cu cel al liceului. Nimeni nu spune că este imposibil să faci 

medicină după ştiinţe sociale; totuşi trebuie să ştii că vei avea mai mult de 

muncă, datorită faptului că ai cunoştinţe limitate de ştiinţe ca fizică, chimie, 

biologie, pe care le-ai studiat superficial în cadrul unui profil uman. 
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Dacă nu ai reuşit să-ţi alegi un profil potrivit în liceu, nu ezita să 

schimbi profilul, înainte de a fi prea târziu. Iar dacă nici acest lucru nu 

l-ai făcut este nevoie să te gândeşti serios: aleg să muncesc în plus sau îmi 

schimb opţiunea, conştient fiind că nu voi face faţă la o facultate la care 

materiile de bază sunt cu totul altele decât cele studiate în liceu. 

Alegerea profilului potrivit este de dorit să se facă în funcţie de prefe-

rinţele persoanei în cauză. Totuşi nimeni nu ar trebui să ignore propriile 

posibilităţi şi nici sfatul persoanelor cu experienţă. 

Fiţi sinceri cu voi înşivă şi testaţi-vă personal! Faceţi o listă a materii-

lor de bază studiate în şcoală şi încercaţi să le daţi un calificativ în funcţie 

de notele obţinute la acestea, dar şi de uşurinţa cu care reuşiţi să pătrun-

deţi în tainele fiecăreia. Astfel la finalul clasei a opta ar trebui să ştiţi dacă 

sunteţi pentru profil uman (bazat pe literatură şi limbi), ştiinţe (biologie, 

chimie, fizică) sau real (matematică, informatică). Există şi cazuri în care 

unii copii s-au reorientat, descoperind că impedimentele întâlnite în cadrul 

unei materii ţinea de fapt de incapacitatea profesorului de a-şi face plăcută 

şi uşor de înţeles materia predată. 

Ajunşi la pragul intrării într-o facultate este cazul să vă interesaţi la 

modul cel mai amănunţit şi sincer totodată, dacă absolvirea acesteia vă va 

da posibilitatea obţinerii unui loc de muncă. Stabiliţi-vă o listă a exigenţelor 

personale şi apreciaţi dacă meseria urmărită corespunde aşteptărilor voastre. 

Există o ierarhie a valorilor. În acest sens valori precum moralitatea, 

cinstea, corectitudinea, program de lucru adecvat convingerii religioase 

(referitor la posibilitatea respectării Sabatului), ar trebui să ocupe locuri de 

vârf pe lista voastră. 
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„Vor fi dintre aceia care îţi vor sugera că, pentru a avea succes în 

profesia ta, trebuie, „să te descurci”; că, uneori, trebuie să te depărtezi 

de la stricta corectitudine. Aceste ispite găsesc degrabă intrare în inima 

omului; însă eu ştiu ce vorbesc. Nu vă lăsaţi amăgiţi sau înşelaţi. Nu 

răsfăţaţi eul. Nu ţineţi deschisă uşa prin care duşmanul vrea să intre 

pentru a lua în stăpânire sufletul. Există pericol în cea dintâi şi cea mai 

uşoară îndepărtare de la o strictă corectitudine. Fii sincer cu tine însuţi. 

Păstrează-ţi demnitatea dată de Dumnezeu în temere de El. Este mare 

nevoie ca fiecare lucrător medical să se prindă şi să rămână astfel agăţat 

de braţul Puterii Infinite.” (Lucrarea misionară medicală, cap. Principiile 

religioase să fie respectate).

• O meserie potrivită

Nu putem face orice în viaţă urmând dictonul: „bani să iasă”. Creştinul 

va şti că nu poate îndeplini cu succes orice slujbă. El nu poate fi comerci-

ant de alcool, ţigări sau alte produse pe care, nu numai că el însuşi nu le 

consumă, dar care sunt dăunătoare semenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este 

clar în această privinţă. 

„El (Hristos) a mai pronunţat şi un blestem asupra omului care va da o 

băutură îmbătătoare semenului său.” (Hristos, lumina lumii, cap. Nunta 

din Cana).

Există de asemenea multe alte meserii care nu pot fi practicate de 

creştin. Un copil al lui Dumnezeu nu poate activa într-o măcelărie, într-un 

cazinou sau alte săli de spectacole, nu poate fi actor sau dansator. Şi lista 

poate continua, iar Dumnezeu ne va da înţelepciune şi discernământ pen-

tru o alegere corectă, dacă-i vom cere aceasta.
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• Un program echilibrat

Să nu nesocotiţi nici posibilitatea unui program care să vă permită acor-

darea unui timp suficient familiei. Chiar dacă pentru început vă simţiţi ti-

neri, puternici, dispuşi să lucraţi full time, veţi constata pe parcursul vieţii 

că fericirea voastră depinde în mare măsură de climatul plăcut dezvoltat în 

familie, climat care este influenţat de părtăşie, comunicare, bună înţelegere. 

„Dacă este angajat într-o aşa măsură în lucrul său, încât aproape că nu e 

util familiei sale, el ar trebui să-şi caute o altă slujbă, care să nu-l împiedice să 

petreacă un anumit timp cu copiii săi. Dacă îi neglijează, el este necredincios 

sarcinii încredinţate lui de Dumnezeu.” (Review and Herald, 30 aug. 1881).

Veţi spune că în această situaţie nu poţi fi un medic bun, un pastor 

consacrat sau altceva care reclamă o lipsă considerabilă din familie. Perso-

nal cred că atunci când cineva se aşază în slujba semenilor, sacrificându-şi 

timpul alocat familiei cu cea mai mare responsabilitate şi doar atât cât 

este nevoie, este diferit faţă de un angajat la o companie de afaceri care-şi 

petrece toată ziua şi o bună parte din noapte pentru promovarea acesteia, 

fără să fie vorba de un beneficiu direct adus semenilor. 

• O slujbă plăcută

Atracţia către slujba practicată reprezintă, de asemenea, o valoare esenţi-

ală căreia ar trebui să-i acordaţi atenţie. Veţi spune că în viaţă faci mai mult 

ce nu-ţi place şi lucrul acesta este parţial adevărat, dacă admitem faptul că, 

datorită păcatului, orice activitate reclamă inconveniente, dezavantaje, ne-

plăceri. Cu toate acestea succesul îndeplinirii unei slujbe depinde foarte mult 

de înclinaţie către acel tip de slujbă, precum şi plăcerea de a lucra în domeniul 

respectiv. Nu toată lumea se simte confortabil într-un birou, înconjurat de 
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hârtii. Nu oricine poate vinde produse şi totuşi să se simtă împlinit. Nu orici-

ne poate lucra cu succes în relaţie directă cu oamenii. Fiecare îşi poate stabili 

singur domeniul în care ar activa cu plăcere, răspunzând imparţial unor 

întrebări de genul: „Ce mi-ar plăcea să fac dacă mi s-ar cere ca o zi întreagă să 

fac doar un singur lucru şi numai pe acela?” sau „Care sunt câteva lucruri pe 

care nu le-aş face niciodată (pe care le fac fără tragere de inimă)?”.

Puteţi stabili dacă în alegerea unei slujbe puteţi trece peste anumite 

inconveniente sau nu. De exemplu unii preferă să facă naveta, dar să aibă 

un colectiv plăcut. Pe alţii nu-i interesează prea mult colegii, dar preferă 

să fie mai aproape de casă. Alţii ţin neapărat să lucreze într-un spaţiu 

confortabil, luxos etc. Alţii îşi doresc un program flexibil şi pentru a obţine 

acest lucru fac anumite sacrificii. 

Suntem diferiţi şi este de dorit să ne găsim exact locul care ni se potri-

veşte. În felul acesta slujba ocupată ne va aduce satisfacţii, vom fi dispuşi 

să îi aducem îmbunătăţiri, să fim creativi, să o facem cu multă dedicaţie. 

Fără pretenţia că am epuizat toate laturile ce pot fi abordate în acest 

domeniu, am putea concluziona că un creştin autentic este o persoană acti-

vă, care lucrează cu dăruire pentru sine, pentru familia sa şi pentru semeni. 

El se va pregăti cu sârguinţă pentru un scop nobil şi va rămâne în prezenţa 

lui Dumnezeu, oricare ar fi activitatea pe care o desfăşoară. 

„Cei care învaţă zilnic de la Domnul Isus Hristos se pregătesc să fie 

conlucrători cu Dumnezeu şi, oricare ar fi profesia sau meseria lor, ei îşi pot 

activa puterile date de Dumnezeu după modelul caracterului lui Hristos 

pe când era în trup.” (Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, cap. 

Învăţătorul divin). 

19

In
im

i t
in

er
e



Bărbaţii şi femeile de succes nu pierd niciodată timpul.  Ei nu au suficient timp pentru 
prezent, îl folosesc imediat. Zilele sunt atât de scurte pentru ei; cina vine atât de 
repede; ei ar putea folosi mai mult timp decât au la dispoziţie, pentru realizări im-

portante. Ei cred, asemenea lui Benjamin Franklin: „Dacă timpul este cel mai preţios dintre 
toate lucrurile, pierderea de timp trebuie să fie cea mai mare risipă”. 

Cu toate acestea, mult timp este irosit atât de tineri cât şi de bătrâni. Sute de oameni 
dintre cei care se plâng că nu au timp pentru lectură sau studiu, pierd destul în meditaţii 
lipsite de valoare, în construirea de castele de nisip, jocuri şi plăceri.

Mary Lyon, fondatoare a Seminarului Mount Holyoke Female a observat această ten-
dinţă de a pierde timp preţios, printre tinerele doamne din această instituţie. Cu mult timp 
înainte ea observase această tendinţă la ea însăşi şi a vegheat constant împotriva acesteia. 

Era o fată săracă şi la şaisprezece ani ea avea grijă de casa fratelui ei necăsătorit, pentru 
un dolar pe săptămână. Acesta era un salariu mare pentru acel timp, dar fratele ei iubitor 
a vrut să o ajute să dobândească o educaţie pe care ea o dorea. Orice moment era preţios 
pentru ea, atât noaptea, cât şi ziua. Timpul preţios l-a folosit în lectură şi studiu. Ea ar fi pier-
dut dolari în măsura în care ar fi pierdut timpul. Acest principiu, care a  protejat-o împotriva 
pierderii timpului, l-a dus cu sine la Mount Holyoke Seminary. 

Studentele au fost astfel binecuvântate, pentru că au învăţat că pierderea timpului este 
cea mai mare risipă cunoscută de bărbaţi şi femei. 

După moartea ei a fost găsit un document, printre lucrurile ei personale, care conţinea 
şapte moduri de a pierde timpul, faţă de care ea s-a păzit. 
• Indulgenţă în refuzul de a începe o datorie
• În cazuri îndoielnice, nu decide imediat
• Meditaţii nedefinite
• Anticipări inutile
• Speculaţii inutile
• Meditaţii inutile asupra a ceea ce ai 

spus sau ai făcut, sau a ceea ce ar fi 
putut să se întâmple

• Petrecerea timpului în visări, timp care 
ar fi putut fi petrecut în rugăciune. 

William M. Thayer 
(preluat din 
Youth Messenger, 
nr. 1/2013)

Pierzând 
timpul
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Dumnezeu m-a căutat şi m-a 
atras la Sine de când eram mică. 
Am simţit aceasta când, copil 

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

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

si-I multumesc!, ,

Domnul 
m-a gasit -
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m-am simţit umilită. De atunci nu am mai 
făcut semnul crucii la orele de religie. 

În clasele gimnaziale am fost înscrisă 
la nişte cursuri pe care le urmam în paralel 
cu şcoala. Aici am întâlnit o doamnă care 
obişnuia să ne povestească experienţele 
ei practice cu Dumnezeu. Deşi colegii mei 
se plictiseau de astfel de subiecte, eu eram 
încântată să ascult istoriile de viaţă ale acestei 
femei, legătura ei reală cu Dumnezeu pe care 
o avea zi de zi. Nu ştiu ce religie avea, dar mă 
simţeam atrasă de orele dumneaei şi timp de 
5 ani de zile aşteptam cu nerăbdare o nouă 
săptămână pentru a mă reîncărca spiritual. 

După un timp, printr-o anumită împre-
jurare, am cunoscut un tânăr (mult mai în 
vârstă decât mine) care obişnuia să abor-
deze în discuţiile sale, subiecte religioase. 
Era ortodox şi îmi povestea cu entuziasm 
despre maica Domnului şi minunile pe care 
ea le poate face. Mi-a mai spus că trebuie să 
merg în fiecare duminică la biserică, lucru 
pe care l-am considerat a fi corect şi pe care 
l-am urmat întocmai.

În acest moment a apărut o confuzie în 
mintea mea: de la doamna baptistă, care ne 
preda la şcoală, aflasem că nu este corect să 
ne închinăm la chipuri sau icoane. Acum, 
vizitând regulat biserica, nu ştiam ce să fac 
pentru că pereţii ei erau plini de astfel de 
obiecte. Mă închinam, le sărutam (potrivit 
obiceiului), dar mă rugam: „Doamne, nu 
sunt convinsă că tu eşti în icoane, vreau să 
ştiu mai multe despre Tine!” Mă deranja lip-
sa de respect pe care o aveau cei ce vizitau 
biserica. Mulţi veneau acolo doar pentru 

a vorbi unul cu altul, iar eu consideram că 
acolo este un loc sfânt şi nu se cuvine să 
ai un comportament lipsit de respect. Am 
frecventat biserica ortodoxă aproximativ o 
lună, apoi am renunţat să mai merg, simţind 
că nu înţeleg aproape nimic. Citeam însă 
acasă, în fiecare seară, uneori împreună cu 
fratele meu, din Biblia pentru copii. 

În primul an de facultate am mers împre-
ună cu colegii la o întrunire. Mi-a atras atenţia 
remarca pe care unul dintre ei a făcut-o cu 
privire la ceea ce urma să servim la masă: a 
spus că nu consumă nici un fel de carne. Am 
rămas surprinsă şi am cerut mai multe expli-
caţii. El mi-a spus simplu că este vegetarian şi 
că ţine Sâmbăta, ca zi de odihnă. 

Am simţit că Dumnezeu este din nou pe 
urmele mele. Dar nedumerirea era din ce în 
ce mai mare. De ce Sâmbăta? La mine acasă 
sâmbăta era ziua de curăţenie generală. 
Toată lumea era antrenată în această muncă 
şi, după părerea mea, mi-ar fi fost imposibil 
să respect această zi. 

Eu nu aveam încă o Biblie acasă. Aveam 
doar Noul Testament pe care-l primisem de 
la o mătuşă, ea primindu-l, la rândul ei, de la 
nişte oameni care împărţeau astfel de cărţi 
pe stradă. Eram supărată că mulţi oameni 
primeau Biblii, iar eu nu am avut niciodată 
o astfel de ocazie. După un timp, prietenul 
meu care avea o altă religie, mi-a făcut 
cadou o Biblie, de care m-am bucurat foarte 
mult. Am început să citesc şi m-aş fi dus cu 
bucurie la biserica lui, dar el nu mă invita. 

Într-o zi, în timp ce eram cu acest băiat, 
ne-am întâlnit cu o tânără de la biserica lui. 
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El ne-a făcut cunoştinţă şi ei m-au invitat la 
biserică. Îmi amintesc şi acum cu plăcere de 
momentele plăcute petrecute aici, în timpul 
primelor vizite la biserica adventist-refor-
mistă din localitate. În acel timp ei aveau 
săptămâna de rugăciune în cadrul căreia se 
dezbăteau teme de familie. Era în decem-
brie 2008. Simţeam cum mi se lămuresc 
multe nedumeriri şi subiectul mă atrăgea în 
mod deosebit. Eram de acord cu ce se dis-
cuta aici şi mă bucuram să întâlnesc oameni 
care consideră familia o instituţie divină 
şi care cred că divorţul nu este după voia 
Domnului. Din acel moment am frecventat 
cu regularitate adunările care se ţineau în 
această biserică.

Când le-am povestit părinţilor mei că 
am prieteni într-o altă biserică m-au luat în 
râs, apoi m-au sfătuit să-mi găsesc prieteni 
ortodocşi. Văzând că vizitele mele la biseri-
ca adventist-reformistă sunt regulate, s-au 
supărat foarte tare. 

În mintea mea apăreau uneori şi 
momente de nelinişte. Mă gândeam să nu 
fiu amăgită cumva şi am început să caut cu 
seriozitate adevărul. 

În luna februarie am decis să merg la 
preotul ortodox de care aparţineam şi să 
discut cu el această problemă. Nu l-am 
găsit pe preot, dar fiul lui, care era student la 
teologie, m-a invitat să discutăm împreună 
despre ce mă frământă. 

I-am cerut să aducă o Biblie şi în acel 
moment am pus în dreptul lui primul 
minus, văzând că nu reuşeşte să găsească 
în toată biserica această carte, care de fapt 

nu ar fi trebuit să lipsească de acolo. În cele 
din urmă a venit cu una şifonată şi cu foile 
încreţite de umezeală. Mi-a explicat că plo-
uase pe ea, iar eu am mai adăugat un minus 
în dreptul lui în acel moment. 

L-am întrebat despre porunci, dorind să 
ştiu explicaţia corectă a fiecăreia. Spre sur-
prinderea mea nu ştia exact unde se găsesc, 
aşa că i-am deschis eu Biblia la Exodul 20. 
Am scos din geantă şi Biblia mea pentru a 
compara cele două Biblii. (Mă temeam că 
Biblia mea, fiind de la pocăiţi, s-ar putea să 
fie una falsă). Am luat pe rând poruncile şi 
am primit explicaţii vagi cu care nu eram 
de acord, pentru că eu citisem deja mult şi 
aveam oarecare cunoştinţe despre Biblie. 
La porunca a doua mi-a spus o poveste 
senzaţională cu fecioara Maria care a avut 
o viziune… din care ei deduceau că este 
nevoie de icoane şi alte chipuri. Subiectul 
acesta pentru mine era destul de clar, iar el 
nu a avut dovadă biblică să mi-l conteste. 
Aşa că am trecut mai departe. 

Când am ajuns la porunca a patra mi-a 
spus că este vorba de Duminică. Eu l-am 
contrazis şi i-am explicat, din cele ce ştiam, 
de ce Sâmbăta este ziua de odihnă. Am citit 
apoi în Biblia ortodoxă şi văzând că acolo 
scria clar Sâmbăta, orice dubiu a dispărut 
din mintea mea. El a încercat să-mi explice 
că este de dorit să serbăm ziua învierii, dar 
nu a putut să mă convingă, mai ales acum 
când vedeam cât de clar stă scris chiar în 
Biblia de la biserica ortodoxă. 

Între timp a venit şi preotul care, aflând 
despre motivul vizitei mele, a început să 
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mă ameninţe, avertizându-mă totodată că 
relaţia mea cu sectanţii este periculoasă. 
Eu însă nu mai aveam nicio nedumerire. 
Am plecat acasă primind Biblia ortodoxă 
pe care am continuat să o citesc în paralel 
cu Biblia mea şi m-am convins că cele două 
sunt unul şi acelaşi lucru, fiind vorba doar 
de două traduceri diferite. 

O noua cale
După un an şi jumătate am decis să mă 

botez. Acasă însă aveam probleme serioase. 
Părinţii încercau să mă oprească să merg la 
biserică, recurgând la fel de fel de mijloace, 
dar fără rezultate. Fratele meu îmi lua ade-
sea apărare şi se oferea să facă în locul meu 
lucrul care mi se cerea să-l fac în zilele de 
Sabat. Era greu. Deşi n-aş fi vrut să-mi supăr 
părinţii, totuşi conştiinţa şi prietenii mei din 
biserică îmi spuneau că serbarea zilei de 
Sabat şi a merge pe calea Domnului poate 
avea astfel de rezultate.

Fără ca eu sau părinţii mei să ne dorim, 
trăiam momente de înstrăinare unii de alţii. 
Deciziile mele nu doar că nu erau împăr-
tăşite, dar erau respinse şi simţite dureros, 
tocmai pentru că veneau din propria-mi 
casă. În suflet mi se genera sentimentul de 
părăsire, de neaparţinere. Uneori simţeam că 
nu mai am pe nimeni alături în această lume.  

În săptămâna dinainte de botez am 
încercat să-i spun tatălui meu despre hotă-
rârea pe care o luasem. Discuţiile despre de-
ciziile mele în materie de credinţă în general 
nu erau primite, discuţia despre botez a fost 
respinsă dur, aşa că n-am mai avut curajul 

să-i spun că chiar în acea duminică va avea 
loc evenimentul. 

O zi deosebita
În ziua botezului am trăit momente uni-

ce. O durere profundă, amestecată însă cu 
speranţă şi încredere, îmi invadau întreaga 
fiinţă. Încercam să-mi imaginez că îngerii 
sunt prezenţi la botez, dar, aruncându-mi 
ochii peste mulţime şi văzând că nimeni 
dintre cei dragi nu este de faţă, mă simţeam 
părăsită. O singură colegă care-mi era şi 
prietenă a participat la botezul meu, din res-
pect pentru mine; dar din familie, nimeni. 
Ceilalţi candidaţi erau înconjuraţi de rude, 
de prieteni, iar eu… Nici măcar fratele meu, 
cu care de altfel mă înţelegeam destul de 
bine, nu a înţeles suficient nevoia mea din 
acea zi. Simţeam nevoia să plâng să strig, să 
urlu. După ce m-am îmbrăcat în minunata 
rochie albă, m-am retras la marginea apei, 
departe de mulţime, m-am rugat şi am 
plâns până n-am mai avut lacrimi. Într-un 
moment de tăcere am auzit un cor de 
broaşte şi le-am simţit ca fiind în asentimen-
tul meu. Nu ştiu să spun de ce, dar m-am 
simţit mângâiată. În minte mi-a revenit un 
tablou dintr-un manual de la şcoală în care 
animalele pădurii se adunau laolaltă într-o 
poiană şi în acel moment am simţit că, deşi 
sunt singură, natura este alături de mine iar 
broaştele şi păsările cântă pentru mine. 

O noua experienta
În 2011 la facultate ni s-a oferit posibi-

litatea de a merge în vacanţă în America, la 

-

-
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lucru şi odihnă. Mă încânta proiectul, dar 
aveam o oarecare reţinere temându-mă 
ca nu cumva America să fie o cursă pentru 
mine. M-am rugat Domnului în mod serios 
pentru acest proiect, cerându-i să mă ajute 
să primesc viza, doar dacă este voia Lui ca 
eu să merg acolo.

Tatăl meu a fost dispus să-mi dea suma 
necesară călătoriei, sumă destul de mare.  

A sosit ziua interviului la ambasadă. 
Doamna care se ocupa de noi, studenţii, îmi 
întocmise un CV „consistent”, menţionând 
că am lucrat în foarte multe locuri. Aşa 
proceda cu toţi studenţii, considerând că 
aceasta are efect şi poate influenţa pozitiv 
primirea vizei. Ajungând la ambasadă mi 
s-a pus o întrebare la care nu mă aşteptam. 
Mi s-a cerut să precizez care a fost prima 
mea slujbă. M-am bâlbâit, am încercat să 
răspund ceva, dar n-am reuşit decât să 
trădez neadevărul care era menţionat în 
CV-ul meu. Eram sigură că voi fi respinsă. 
Persoana care mă intervieva m-a privit 

în ochi şi după o mustrare bine meritată 
mi-a întins o confirmare a acceptului său 
urându-mi „Vacanţă plăcută!” Pentru mine 
întâmplarea aceasta a fost asigurarea că 
Dumnezeu dirijează lucrurile şi El vrea ca eu 
să merg mai departe.  

America
Am plecat în America cu gândul că 

nu mă voi mai întoarce. Mă simţeam ne-
dorită în căminul meu şi simţeam că este 
mai bine să stau la distanţă de părinţi şi 
să le trimit regulat bani pentru a-mi face 
astfel datoria de fiică a lor. Doream să 
devin independentă şi să mă descurc pe 
cont propriu. 

Ajunsă acolo am participat la prima 
şedinţă cu angajatorii şi mi s-a spus că 
pot avea 2 zile libere pe săptămână, cu 
excepţia sâmbetelor şi duminicilor. Eu cre-
dem că America, fiind ţara libertăţii, este 
locul unde probleme legate de conştiinţă 
se discută comod şi primesc înţelegerea 

25

Pe
 c

al
ea

 v
ie

tii



cuvenită. M-am înşelat însă. Când mi-am 
expus problema am fost ascultată şi refu-
zată elegant. În cele din urmă, la insistenţa 
mea, mi s-a spus să aştept până a doua zi 
când urma să primesc răspunsul definitiv. 
A doua zi am fost anunţată că nu pot lucra 
cu sâmbăta liberă şi că, în cazul în care 
nu primesc oferta lor, trebuie să părăsesc 
locuinţa care-mi fusese repartizată. Deşi 
simţeam că mă prăbuşesc, nu concepeam 
să fac vreun compromis. Întâlnisem acolo 
o fată baptistă care m-a mustrat pentru 
poziţia mea fermă. Ea era foarte mândră 
că poate lucra în America şi era de părere 
că trebuie să privesc lucrurile cu mai multă 
maturitate şi libertate. 

Am luat legătura cu nişte fraţi şi am 
mers la ei într-un alt oraş. De aici am scris 
un e-mail persoanei care răspundea de 
studenţi şi am aşteptat. A fost o aşteptare 
lungă şi grea. Îmi aduceam aminte de o 
predică pe care o ascultasem şi în care 
eram încurajaţi să ne facem partea noastră 
şi să aşteptăm cu răbdare ca Dumnezeu să 
Şi-o facă pe a Sa. Mă prindeam de această 
făgăduinţă şi îmi cercetam minuţios viaţa, 
aşa cum făcea Ilie când aştepta să vină 
ploaia pe care o anunţase. 

După cinci zile am primit un răspuns 
favorabil. Mi s-a dat o listă de oferte şi, în 
bucuria şi entuziasmul meu, n-am dat nici 
o importanţă listei lungi, ci am ales-o fără 
nici o ezitare pe prima. Eram convinsă că 
Dumnezeu le-a pus în ordine şi speram 
în ajutorul Lui. Am mers cu autocarul o 
distanţă mare şi când l-am întâlnit pe noul 

meu şef i-am pus atâtea întrebări încât 
a fost nevoit să mă roage să mă relaxez, 
asigurându-mă că totul va fi bine. Îmi 
doream să fiu singură în cameră, pentru 
rugăciune şi studiu şi aşa am primit. Am 
primit un serviciu bun în cadrul căruia 
aveam contact cu multe persoane. De la 
locul meu de muncă  aveam o privelişte 
frumoasă, spre ocean, care mă aducea mai 
aproape de Dumnezeu.  Aveam cu mine 
Biblia şi cartea Patriarhi şi Profeţi. Salariu 
era mai mare decât cel oferit la prima 
mea slujbă. Am luat legătura cu o biserică 
de-a noastră din apropiere şi fraţii de aici 
veneau în fiecare sâmbătă şi mă luau la 
ei. Deşi nu-i cunoscusem anterior, m-am 
simţit foarte bine în mijlocul lor. M-au 
primit cu bunătate şi mi-au oferit ceea 
ce-mi lipsea: căldura căminului. Am primit 
mai mult decât m-aş fi aşteptat. Fiecare zi 
era o călătorie cu Dumnezeu în rugăciune, 
ori unde mergeam El era însoţitorul meu. 
În timp ce eram foarte departe de oameni 
(părinţi, prieteni) am fost foarte aproape 
de Dumnezeu. 

Experienţa aceasta m-a apropiat mai 
mult de familia mea naturală şi Îi mulţu-
mesc lui Dumnezeu pentru ea. Departe 
fiind de cei dragi le-am simţit enorm lipsa 
şi pentru nimic în lume nu mi-aş mai fi ur-
mat planul  să-i „părăsesc”. Am înţeles că 
părinţii rămân părinţi în orice împrejurări. 
Îl rog pe Dumnezeu să le conducă paşii 
spre El şi să ne facă bucuria deplină să fim 
cu toţii în Împărăţia Sa. 

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

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

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

Johannes  
Gutenberg
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Având ocazia să citească atât 
manuscrise, cât şi cărţi tipărite, 
tânărul Johannes a început să 
compare cele două modalităţi de 
multiplicare, încercând să desco-
pere un mod mai simplu şi eficient 
pentru această lucrare pe care o 
considera importantă. 

Din motive mai puţin cunoscu-
te a preferat să păstreze sub tăcere 
dorinţa sa de a iniţia o cercetare în 
vederea descoperirii unui nou tipar, 
motiv pentru care s-a retras în Stras-
bourg unde, într-o clădire ruinată 
şi-a înfiinţat acolo un mic atelier.

Problema cu care se confruntau 
tipografiile din timpul său erau 
matriţa sculptată pe care o folo-
seau. Aceasta nu permitea modi-
ficări, prin urmare orice corectură 
presupunea înlocuirea matriţei.  
Gutenberg a găsit o soluţie pentru 
acest neajuns, gândind că literele 
pot fi separate, fiecare semn grafic 
reprezentând o piesă separată ce 
poate fi înlocuită la nevoie. 

Ca orice inventator 
nerecunoscut şi neapreciat 
în faza sa de debut, Johannes 
a rămas fără bani, situaţie care 
l-a condus să recurgă la un îm-
prumut, bani cu care urma să-şi 
procure materialele necesare. Deşi 
tipărise câteva lucrări, ţinta sa 
supremă era să tipărească Biblia. 
Întors în Mainz a găsit înţelegere 

la fratele primarului din localitate, 
care i-a oferit suma de 800 de florini, 
bani pe care nu a reuşit însă să-i resti-
tuie la timp. Constatând că folosirea 
lemnului pentru confecţionarea 
matriţelor nu dă rezultatele aşteptate, 
Johannes a descoperit că metalul ar 
fi mai eficient şi a decis să facă litere 
şi semne grafice din acest material. 
Acest fapt a dus la întârzierea timpu-
lui pentru tipărire. Creditorul său nu 
a putut aprecia corect problemele 
care constituiau un neprevăzut în 
realizarea proiectului şi, înainte ca 
Biblia să fie tipărită, l-a chemat în 
judecată pe datornicul său obţinând 
în instanţă câştig de cauză.  Despăgu-
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birile pe care i le pretindea 
erau mari astfel încât 
Gutenberg a fost nevoit 
să vândă uneltele de lucru 
pentru a plăti datoria. 

Biblia cu 42 de rân-
duri, cartea pe care a 
reuşit în cele din urmă să 
o tipărească este conside-
rată o capodoperă a artei 
tipografice, fiind alcătuită 
din două volume cu un 
total de 741 de pagini pe 
care sunt imprimate 2.500.000 de 
caractere. Este o lucrare deosebită, 
care, în ciuda multor improvizaţii ru-
dimentare folosite pentru realizarea 
ei, poate să stea alături de cele mai 
pretenţioase manuscrise ale vremii.  

Gutenberg a continuat să 
activeze ca tipograf, chiar dacă a 
fost nevoit să-şi întrerupă uneori 
activitatea. În 1462, ca urmare a 
cuceririi oraşului Mainz de tru-
pele arhiepiscopului Adolph von 
Nassau, a fost exilat şi s-a stabilit 
pentru un timp în Eltville, unde a 
deschis un nou atelier tipografic. 
După aproximativ 3 ani arhiepisco-
pul i-a dăruit inventatorului titlul 
de nobil de curte, meritele sale fiind 
parţial recunoscute.

Inventatorul a murit însă în 
1468 luptându-se cu sărăcia şi 
mizeria. El nu a avut favoarea să se 
bucure de rodul muncii sale. 

S-ar putea ca eforturile tale să 
nu fie apreciate în prezent. Nu te 
descuraja! Încearcă să pui mai mult 
suflet în ajutorul dat altora şi fii 
sigur că Dumnezeu te va răsplăti 
la vremea cuvenită. Exemplele 
înaintaşilor care şi-au sacrificat 
liniştea tinereţii, dedicând anii cei 
mai frumoşi ai vieţii pentru anumi-
te descoperiri în favoarea omenirii, 
ar trebui apreciate. Viaţa este prea 
scurtă, motiv pentru care nu se cade 
să o trăim fără rost. 

Dacă cei care nu au avut o relaţie 
strânsă cu Dumnezeu, neavând o 
înţelegere clară a modului în care 
El conlucrează cu oamenii, au ales 
totuşi să lucreze fără speranţa unor 
recompense, cu cât mai multă 
sârguinţă ar trebui să lucrăm noi, cei 
care avem înţelegerea că Dumnezeu 
iubeşte şi binecuvântează pe cei 
care se dedică slujirii altora.  
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Mario Cesar Linares Leon, cel 
mai mare din cinci copii, s-a 
născut în Contumaza, Cajamar-

ca, Peru, pe 25 noiembrie 1916. Întrucât 
părinţii lui erau adventişti de ziua a şaptea, 
el s-a născut şi a fost educat în credinţa 
adventistă. La vârsta de cinci ani el a învăţat 
să citească din Biblie. Din copilărie a avut 
obiceiul de a se ruga şi avea o înclinaţie 
remarcabilă spre lucrurile lui Dumnezeu. 
Mama lui vorbea adesea cu el despre 
lucrarea colportorilor şi a lucrătorilor biblici, 
iar în rugăciunile ei, îşi exprima dorinţa 
arzătoare – ca el să devină misionar şi, ca 

prin lucrarea lui, multe suflete să fie salvate. 
Într-o zi a venit la ei un colportor şi a spus 
unele din experienţele lui din lucrarea de 
colportaj. Mario era numai urechi. El a fost 
atât de impresionat că s-a hotărât să-L slu-
jească pe Domnul ca salvator de suflete.

Deşi a înţeles că împrejurările nu-i 
permiteau să frecventeze o şcoală misiona-
ră, Mario şi-a dat seama că era nevoie de o 
educaţie în vederea lucrării. Arta de a ţine 
predici eficiente a fost un domeniu căruia i-a 
acordat o mare atenţie. El s-a gândit că poate 
învăţa de la predicatorii buni de la amvon, 
aşa că a încercat să-i imite în programul de 
autoeducaţie. Într-o zi el a dispărut de acasă, 
şi mama lui a început să se îngrijoreze. Sora 
lui l-a găsit într-un loc ferit, stând pe o stâncă 
mare predicând pomilor.

În 1933, când a început lucrarea de 
Reformă în Peru, Mario şi mama lui au 
fost printre primii adventişti care s-au ală-

Mario Linares
Experineţă preluată din cartea Istoria 

Mișcării de Reformă a Adventiștilor de ziua 
a Șaptea, cap. 29 - Columbia, Ecuador, Peru, 
Venezuela
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turat Mişcării de Reformă. El a fost botezat 
în 1936.

Mario era foarte interesat de lucrarea de 
colportaj. El era convins că această lucrarea 
este însoţită de o binecuvântare întreită: ea 
aduce lumină oamenilor care pier în întu-
neric; ea deschide multe uşi pentru studii 
biblice, care înseamnă că mai multe suflete 
sunt aduse la Hristos; de asemenea, este o 
sursă importantă de venit pentru biserică. 
Şi colportorul beneficiază în două moduri: 
câmpul de colportaj este o şcoală excelentă 
pentru tineri şi tinere. Educaţia pe care o 
primesc în această şcoală îi pregăteşte să 
poarte responsabilităţi şi mai mari şi să facă 
faţă problemelor vieţii. În multe ţări, colpor-
torii buni pot trăi din această lucrare.

Potrivit cu credinţa şi dorinţa lui, Mario 
a intrat în lucrarea de colportaj în 1939. 
Încă de la început, el a fost un colportor plin 
de succes şi un câştigător de suflete. Timp 
de opt ani, a mers din uşă în uşă, din oraş 
în oraş, în ţara lui natală, distribuind cărţi, 
broşuri şi reviste care conţineau adevărul 
prezent. În greutăţi mari, în Peru, el s-a 
simţit adesea chemat să treacă prin jungle 
periculoase şi locuri pustii fără cărări. Dar 
nu s-a plâns niciodată. După aceea, I-a slujit 
Domnului ca şi colportor făcând lucrarea 

de pionierat din Ecuador încă doi ani. 

Prin lucrarea lui cu literatură, multe suflete 
au ajuns la cunoştinţa adevărului.

Mario a avut multe experienţe minuna-
te. Într-o zi a intrat în biroul unei companii 
importante şi l-a abordat pe directorul 
general, care era cunoscut ca un bărbat 
sever care nu primea colportori. În acea zi, 
directorul părea supărat. Tânărul colportor 
s-a rugat în minte la Dumnezeu tot timpul şi 
Domnul i-a dat prezenţa de spirit necesară 
pentru a face faţă situaţiei. Directorul l-a 
privit fix pe Mario, a îndreptat degetul către 
el şi i-a spus cu un glas hotărât:

„Ninguna palabra!” (Ţine-ţi gura!)
Mario l-a ascultat. El nu şi-a deschis 

gura. În loc de aceasta, el şi-a deschis lista şi 
i-a arătat ce cărţi vindea. Omului i-a plăcut 
literatura şi a întrebat:

„Cât costă aceste cărţi?”
Scoţându-şi pixul, Mario a scris preţul pe o 

bucată de hârtie şi i l-a arătat. Bărbatul a spus:
„Doresc să cumpăr aceste cărţi. Cum 

pot comanda un set?”
Colportorul nostru i-a dat bărbatului pi-

xul şi, fără să rostească niciun cuvânt, i-a ară-
tat unde să semneze în cartea de comandă.

„Când îmi vei aduce cărţile?” l-a întrebat.
Mario a scris data livrării în faţa ochilor 

directorului.
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Apoi, în acelaşi fel, Mario şi-a oferit 
cărţile şi angajaţilor şi, când a terminat, 
directorul l-a întrebat:

„Omule, ce-i cu tine? De ce nu vorbeşti?”
„Când am intrat, mi-aţi spus să tac, iar 

eu am ascultat”, a explicat Mario. Bărbatul 
a zâmbit.

În acea singură zi, în acel birou, Mario 
a vândut 24 de seturi de cărţi – mai mult 
decât ar fi vândut cineva într-o săptămână 
mergând din casă în casă. El I-a mulţumit lui 
Dumnezeu că i-a dat calmul şi prezenţa de 
spirit de care a avut nevoie cu acea ocazie.

În ianuarie 1948, Mario Linares a 
participat la o conferinţă a Diviziunii Sud 
Americane în San Nicolas, Argentina. Cu 
acea ocazie, el a fost hirotonit ca predicator. 
În acelaşi an, s-a căsătorit cu sora Celia Popp 
din Argentina.

În 1950 fratelui Linares i s-a încredinţat 
conducerea lucrării din Uniunea de Nord, 
care cuprindea Columbia, Ecuador, Peru 
şi Venezuela. Uniunea îşi avea birourile 
în Lima, Peru. Responsabilităţile puse pe 
umerii săi păreau prea apăsătoare pentru 

sănătatea lui, din cauza extinderii teritoriale 
a Conferinţei Uniunii, lipsei de fonduri, lip-
sei de lucrători calificaţi, crizei care a afectat 
foarte tare Mişcarea de Reformă din acea 
regiune şi a altor factori. Dar el a continuat 
să se lupte ca un soldat curajos care nu fuge 
niciodată de la postul datoriei lui.

Lucrarea de colportaj nu a fost singura 
ţintă misionară a fratelui Linares. El a acor-
dat o mare atenţie şi domeniului educaţiei. 
El credea cu putere în şcolile bisericii. Prima 
noastră şcoală generală din Peru (acum 
există mai multe) a fost înfiinţată de el în 
Lima. Experienţa i-a arătat lui şi colaborato-
rilor săi, că prin şcoli sau, mai degrabă, prin 
copiii care frecventează şcolile noastre, în 
multe cazuri, se poate ajunge la părinţi cu 
solia mântuirii. El credea că Domnul doreşte 
să-i folosească şi pe copiii creştini la termi-
narea lucrării, aşa că a organizat Societatea 
Misionară Juvenilă, în Peru.

Până la sfârşitul vieţii sale, fratele Lina-
res a rămas ferm în credinţa lui Hristos şi în 
adevărul prezent. El a adormit în Domnul 
în 1966.

Istoria Mişcării de Reformă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea

Scopul acestei cărţi este de a-i ajuta pe membrii să cunoască mai bine isto-
ria bisericii noastre de la începutul ei şi de a răspunde la întrebările care se pun 
adesea, cum ar fi: când, unde şi cum a luat fiinţă Mişcarea de Reformă? Poate 
că aţi citit sau auzit ceva despre sau, mai sigur, împotriva Mişcării de Reformă. 
Ceea ce s-a spus în zilele apostolilor, se poate spune şi astăzi: “Partida aceasta 
pretutindeni stârneşte împotrivire” (Faptele Apostolilor 28:22).

Istoria Mişcării de Reformă este o descriere a persecuţiilor şi suferinţei, 
închisoare şi tortură şi, nu în puţine cazuri, chiar a morţii crude. În ţările unde 
nu exista libertate religioasă, fraţii noştri credincioşi s-au hotărât să sufere şi 
chiar să moară, decât să renunţe la credinţa lor sau să-şi compromită princi-
piile şi să acţioneze contrar conştiinţei lor. Astfel, Istoria Mişcării de Reformă 
AZŞ este o relatare a luptelor şi biruinţelor.

În curând va apare cartea:
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Ce fel de oameni...?

În peri oada 29 decem brie 2013 -  
2 ianu a rie 2014 Departamentul de 
Tineret al Uniunii Române a organizat 

la Campusul Bisericii noastre din Porum-
bacu o tabără de tineret având genericul:  
CE FEL DE OAMENI…?

Inspirate din meditaţia propusă de 
apostolul Petru:  „Deci, fiindcă toate aceste 
lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar 
tre bui să fiţi voi, printr-o pur tare sfântă şi 
evla vi oasă…?” 2 Petru 3:11, subiectele pre-
zentate au urmărit sensibilizarea inimilor 
ascultătorilor în scopul luării unor decizii 
importante pentru restul vieţii.

Transpunerea adevărului în viaţa prac-
tică, interesul pentru salvarea personală și 
a celor din jur, trezirea la o viaţă de creștini 
autentici, sunt doar câteva din ideile dez-
bătute în cadrul acestei întâlniri.

Fratele Liviu Tudoroiu, prezent în 
primele zile ale taberei, a susţinut tema 
„Deschide-mi ochii ca să văd” prin inter-
mediul căreia a atras atenţia asupra nevoii 
de discernământ – capacitate care ne 
ajută să vedem lucrurile așa cum sunt, așa 
cum le vede Dumnezeu. Orbirea spiritu-
ală, reclamată de martorul credincios în 
mustrarea Sa adresată Bisericii Laodi-
ceea, este maladia care pune în pericol 
sănătatea poporului lui Dumnezeu din 
zilele noastre. Constatarea aceasta nu are 
menirea doar să ne înspăimânte, ci mai 
degrabă să ne conștientizeze, oferindu-

ni-se totodată și tratamentul adecvat: te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine…

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
ocaziile minunate de părtășie de care 
deocamdată ne putem bucura. Ne rugăm 
ca El să ne ajute să beneficiem de aceste 
întruniri, ele aducându-ne mai aproape nu 
doar unii de alţii, ci în special de Domnul 
și Mântuitorul nostru cu care am dori să 
locuim o veșnicie. 
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Bucuria slujirii a fost subiectul princi-
pal al taberei de tineret organizată 
în perioada 21-23 februarie 2014 în 

comunitatea noastră din oraşul Cluj Napoca. 
A fost o ocazie de bucurie pentru cei prezenţi, 
atât din conferinţa Ardealul de Nord, dar 
şi din alte zone ale ţării. A fost prezent şi 
fratele Radu Ioniţă împreună cu alţi fraţi 
responsabili ai departamentelor de tineret 
din alte Conferinţe. Scopul organizării acestei 
întruniri a fost de a descoperi din Cuvântul 
lui Dumnezeu planurile Sale pentru tineri şi 
nu numai, în ceea ce priveşte slujirea creştină. 
Temele care au fost prezentate au scos în 

evidenţă faptul că în aceste clipe ale istoriei 
omenirii pline de provocări şi ispite, Dumne-
zeu are nevoie de tineri curajoşi, devotaţi, în 
acelaşi timp neîncrezători în ei înşişi, care să 
apere onoarea numelui Său în faţa vrăjmaşu-
lui, la fel cum David a luptat cu Goliat, ieşind 
biruitor nu prin forţa armelor sau echipamen-
tului militar al împăratului Saul, ci printr-o 
încredere de neclintit în Dumnezeu. Pe lângă 
temele prezentate în cadrul acestui program 
au existat şi momente de laudă la adresa lui 
Dumnezeu, prin cântări, poezii, experienţe 
şi, de asemenea, un forum de discuţii libere 
în care s-au propus anumite proiecte pentru 

Bucuria slujirii
„Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.” (Proverbe 11:25).
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tineri, proiecte care urmează să  fie realizate 
împreună cu ei. Discuţiile au fost interesante, 
cei prezenţi exprimându-şi dorinţa de a se 
implica în diferite activităţi cu caracter misi-
onar medical, de binefacere etc., scopul final 
fiind acela de a prezenta principiile Evanghe-
liei veşnice pentru cei din jurul nostru atâta 
timp cât harul lui Dumnezeu este revărsat 
încă din abundenţă asupra acestei lumi. 

Fie ca momentele petrecute la această 
tabără să influenţeze în mod pozitiv relaţia 
noastră cu Acela care a fost serv al servilor, 
dându-Şi viaţa pentru noi, ca prin harul 
Său noi toţi să putem fi o binecuvântare 
pentru semenii noştri în aceasta viaţă şi 
să ne bucurăm împreună cu Mântuitorul 
nostru o veşnicie.

A consemnat Ghiţă Ulici
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