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Greu găsim un cuvânt care să ne 
doară mai rău decât atunci când e 
vorba despre supunere. Dar este 

o lecţie de căpătâi. Scriptura ne prezintă 
situaţii multiple în care trebuie să dovedim 
supunere. Și nu e de mirare că putem să 
deschidem discuţii contradictorii pe această 
temă, pentru că firea pământească nu vrea 
și nu poate să se supună.

Cu ce viteză circulăm prin localitate? Cu 
viteza care indică supunere nu numai de 
frica pedepsei (mă prinde radarul), ci și din 
îndemnul cugetului (nu cumva e păcat)? 
Cum rezolvăm temele pentru școală? Cum 
ne facem datoriile obișnuite ale vieţii? Cu 
supunere?

Isus promite odihna sufletului doar în 
condiţia acceptării blândeţii și smereniei 
Sale. Uitându-ne în jur de la cine altcineva 
am putea învăţa această lecţie grea? Este 
înjositor să fii supus? Sau este demn?

Ca om, Fiul lui Dumnezeu a fost supus 
și pe urmă a fost înălţat mai presus de orice 
nume. Dar lecţia cea mai surprinzătoare (și 
scandaloasă pentru firea umană căzută) e 
felul în care El - o fiinţă egală cu Dumnezeu, 
existent prin Sine Însuși, Dumnezeu în mod 
esenţial și în cel mai înalt sens, având în 
Sine viaţa originară, neîmprumutată, nede-
rivată, existent din veșnicie… El Atotputerni-
cul alege să dovedească supunere:

„Dar acum, Hristos a înviat din morţi, 
pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a 

Demnitatea supunerii
Ghiţă Bizău

venit prin om, tot prin om a venit şi învierea 
morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot 
aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la 
rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; 
apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 
În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Îm-
părăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după 
ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire 
şi orice putere. Căci trebuie ca El să împă-
răţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub 
picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care 
va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în 
adevăr, “a pus totul sub picioarele Lui”. Dar 
când zice că totul I-a fost supus, se înţelege 
că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când 
toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar 
şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate 
lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în 
toţi.” (1 Corinteni 15:19-28).

Ce ar face Satan dacă ar avea puteri 
nelimitate? Dar tu? Gesturi de a te supune 
sau de a-ţi face supuși? Ce Îi dă Fiului lui 
Dumnezeu demnitatea pe care o are? În 
schimb, ce îl face pe Satan să fie atât de jos-
nic? Diferenţa o face felul în care supunerea 
este acceptată sau nu.

După al cui chip tânjesc?  z

3

Ed
ito

ria
l



Sinceritatea nu este suficientă
Credinţa într-o minciună nu va avea o 

influenţă sfinţitoare asupra vieţii sau a ca-
racterului. Nicio idee falsă nu este adevăr 
şi nici nu poate fi făcută să fie adevăr prin 
repetare sau prin faptul că este crezută. 
Sinceritatea nu va salva niciodată un suflet 
de consecinţele credinţei într-o idee falsă. 
Fără sinceritate nu poate exista o religie 
adevărată, dar sinceritatea manifestată 
într-o religie falsă nu-i va mântui niciodată 
pe oameni. Eu pot să fiu întru totul sinceră 
mergând pe o cale greşită, dar faptul 
acesta nu va face acea cale să fie bună şi 
nici nu mă va duce acolo unde doream să 
ajung. Domnul nu vrea ca noi să avem o 
credinţă oarbă şi să considerăm această 
credulitate ca fiind credinţa care sfinţeşte. 
Adevărul este principiul care sfinţeşte, prin 
urmare, se cuvine ca noi să cunoaştem 

Viaţa de credinţă 
– o realitate

adevărul. Trebuie să comparăm lucrurile 
spirituale între ele. Să cercetăm toate 
lucrurile, dar să rămânem statornici numai 
la ce este bine, la lucrurile care poartă 
acreditarea divină şi care ne arată adevăra-
tele motive şi principii ce ne îndeamnă la 
acţiune. (Scrisoarea 12, 1890). 

Mai mult decât teorie
Atâta vreme cât sunt mulţumiţi cu o 

teorie a adevărului, şi totuşi le lipseşte 
lucrarea zilnică a Duhului lui Dumne-
zeu asupra inimii, care este manifestată 
printr-o schimbare vizibilă a caracterului, 
oamenii pierd singuri posibilitatea de a 
primi acea calificare care i-ar face să fie 
potriviţi pentru a avea un succes mai 
mare în lucrarea Domnului. Cei ce sunt 
lipsiţi de Duhul Sfânt nu pot să fie nişte 
străjeri credincioşi pe zidurile Sionului, 

E. G. White
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deoarece sunt orbi faţă de lucrarea care 
ar trebui să fie făcută şi nu pot să sune 
din trâmbiţă cu un ton clar. 

Botezul cu Duhul Sfânt, aşa cum a 
fost în Ziua Cincizecimii, va conduce la o 
reînviere a religiei adevărate şi la îndepli-
nirea multor lucrări minunate. Inteligen-
ţele cereşti vor veni între noi, iar oamenii 
vor vorbi după cum vor fi conduşi de 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Totuşi, dacă 
Domnul ar lucra asupra oamenilor, aşa 
cum a lucrat în Ziua Cincizecimii şi după 
aceea, mulţi care acum declară a crede 
adevărul şi-ar da seama aşa de puţin 
că este lucrarea Duhului Sfânt, încât ar 
striga: „Feriţi-vă de fanatism!” Ei ar spune 
despre cei care ar fi plini de Duhul Sfânt: 
„Oamenii aceştia sunt plini de must.” 

Pericolul extremelor
Nu este departe timpul când oame-

nii vor dori să aibă o relaţie mult mai 
apropiată cu Hristos, o legătură mult mai 
strânsă cu Duhul Său Sfânt, mai mult 
decât au avut sau vor avea vreodată, dar 
nu o vor avea dacă nu renunţă la voinţa 
lor şi la calea lor şi dacă nu se vor supune 
voinţei şi căii lui Dumnezeu. Marele păcat 
al celor ce se declară creştini este că nu 
îşi deschid inima pentru a primi Duhul 
Sfânt. Când sufletele tânjesc după Hristos 
şi caută să ajungă una cu El, aceia care 
sunt mulţumiţi doar cu o formă de evlavie 
exclamă: „Fiţi atenţi, să nu ajungeţi la 
extreme!” Când îngerii cerului vor veni în 
mijlocul nostru şi vor lucra prin slujitorii 

omeneşti, vor avea loc convertiri serioase 
şi substanţiale, de felul celor care au avut 
loc după Ziua Cincizecimii. 

Prin urmare, fraţilor, fiţi atenţi şi nu 
încercaţi să creaţi o stare de entuziasm 
omenesc! Noi trebuie să fim atenţi să nu 
ajungem la o stare emoţională puternică, 
dar nu trebuie să fim printre aceia care vor 
ridica întrebări şi vor cultiva îndoieli cu 
privire la lucrarea Duhului lui Dumnezeu, 
deoarece vor fi unii care vor pune întrebări 
şi vor critica atunci când Duhul lui Dum-
nezeu îi va lua în stăpânire pe oameni, din 
cauză că inima lor nu a fost mişcată, ci a 
rămas rece şi împietrită. (Scrisoarea 27, 1894).

Nevoia înţelegerii doctrinelor
Răzvrătirea şi apostazia se află chiar în 

aerul pe care îl respirăm. Dacă nu ne prin-
dem sufletele neajutorate de Hristos prin 
credinţă, vom fi influenţaţi de ele. Dacă 
oamenii sunt duşi în rătăcire atât de uşor, 
cum vor rezista când Satana Îl va personi-
fica pe Hristos şi va săvârşi minuni? Cine 
va rămâne neclintit în faţa reprezentărilor 
lui false, când va pretinde că este Hris-
tos, în timp ce va fi chiar Satana, care va 
contraface persoana lui Hristos şi va face 
în aparenţă lucrările lui Hristos? Ce îi va 
reţine pe cei din poporul lui Dumnezeu să 
nu treacă de partea hristoşilor mincinoşi? 
„Să nu mergeţi după ei!” (Luca 21:8).

Doctrinele trebuie să fie înţelese 
cu claritate. Oamenii care acceptă să-i 
înveţe pe alţii adevărul trebuie să fie bine 
ancoraţi în el, iar atunci vasul lor va rezista 
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împotriva furtunilor, deoarece ancora îi 
păstrează neclintiţi. Amăgirile vor spori. 
(Scrisoarea 1, 1897).

Acum, Satana este angajat mai stăruitor 
decât a fost în orice alt timp anterior în 
lupta de a câştiga sufletele şi, dacă nu 
veghem fără încetare, el va înrădăcina în 
inima noastră mândria, dragostea de sine, 
dragostea de lume şi multe alte trăsături 
rele. De asemenea, el va folosi orice mijloc 
posibil pentru a tulbura credinţa noastră 
în Dumnezeu şi în adevărurile Cuvântului 
Său. Dacă nu avem o experienţă profundă 
în domeniul lucrurilor lui Dumnezeu şi 
dacă nu avem o cunoaştere cuprinzătoare 
a Cuvântului Său, vom fi amăgiţi de ideile 
false şi de fanteziile vrăjmaşului şi vom fi 
duşi la ruină. Doctrinele false vor submina 
temeliile multora, pentru că nu au învăţat să 
deosebească adevărul de minciună. Singura 
noastră posibilitate de a fi în siguranţă 
împotriva şiretlicurilor lui Satana este aceea 
de a cerceta Scripturile cu atenţie, de a 
avea o înţelegere clară a dovezilor credinţei 
noastre şi de a îndeplini cu credincioşie 
fiecare datorie cunoscută. Îngăduirea unui 
singur păcat cunoscut va cauza slăbiciune şi 
întuneric şi ne va supune la ispite nemiloa-
se. (Review and Herald, 19 noiembrie 1908).

Fiţi atenţi!
În timpul revărsării ploii târzii, inven-

ţiile oamenilor şi strategiile omeneşti vor 
fi spulberate uneori, restricţiile impuse de 
autoritatea oamenilor vor fi ca nişte trestii 
frânte, iar Duhul Sfânt va vorbi cu o putere 

convingătoare prin slujitorii Săi omeneşti. 
Atunci, nimeni nu va căuta să vadă dacă 
propoziţiile sunt bine formulate sau sunt 
fără greşeală. Apa vie se va revărsa prin 
mijloacele alese de Dumnezeu. 

Totuşi să fim atenţi acum să nu-i înăl-
ţăm pe oameni, declaraţiile lor şi faptele 
lor, şi nimeni să nu considere că este ceva 
măreţ să aibă o experienţă uimitoare 
de relatat, deoarece aici se află un teren 
roditor în care li se va da crezare unor 
oameni nevrednici. Unii tineri şi tinere 
vor fi scoşi în evidenţă şi vor considera că 
sunt favorizaţi în mod minunat şi chemaţi 
să facă vreo lucrare mare. Vor fi multe 
convertiri de o natură ciudată, dar ele nu 
vor purta semnătura divină. Imoralitatea 
şi extravaganţa vor pătrunde în biserică 
şi mulţi vor fi ca nişte epave din punct de 
vedere al credinţei.

Singura noastră cale de a fi în sigu-
ranţă este aceea de a ne ţine strâns legaţi 
de Isus. Nu trebuie să-L pierdem din 
vedere niciodată. El spune: „Despărţiţi de 
Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). 
Noi trebuie să cultivăm un simţământ 
continuu al propriei ineficienţe şi al stării 
noastre neajutorate şi să ne bazăm întru 
totul pe Isus. Faptul acesta ne va face să 
rămânem calmi şi statornici în cuvinte şi în 
comportament. Emoţiile intense ale unui 
vorbitor nu înseamnă putere, ci slăbiciune. 
Seriozitatea şi puterea sunt esenţiale în 
prezentarea adevărului Bibliei şi a Evan-
gheliei, care este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuire. (…)
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Precauţie cu privire la entuziasm
Mulţi sunt în pericolul de a fi înghiţiţi 

de nisipuri mişcătoare. Când căutăm să 
avem zelul Duhului lui Dumnezeu, noi 
suntem întotdeauna în siguranţă dacă 
nu amestecăm zelul acesta cu o putere 
şi o încumetare care nu sunt de origine 
cerească. Trebuie să fim precauţi în toate 
expresiile pe care le rostim, ca nu cumva 
sufletele sărmane, cu un temperament 
aprins, să ajungă la un zel care nu este 
pe măsura cunoştinţei. Aceste suflete vor 
acţiona ca şi când ar avea dreptul de a se 
folosi de Duhul Sfânt, în loc de a-L lăsa 
pe Duhul Sfânt să Se folosească de ele, să 
le modeleze şi să le formeze după chipul 
divin. Există pericolul de a o lua înain-
tea lui Hristos pe cale. Noi trebuie să-L 
onorăm pe Duhul Sfânt, mergând acolo 
unde ne conduce El. „Nu te bizui pe în-
ţelepciunea ta!” (Proverbele 3:5). Acesta 
este unul dintre pericolele în care se află 
cei ce îi învaţă pe alţii adevărul. Dacă 
mergem pe calea pe care ne conduce 
Hristos, aceasta va fi o cale sigură pentru 
picioarele noastre. Tot ce a zis Dumnezeu 
este adevărat. 

Totuşi pastorii care le vestesc oa-
menilor căzuţi ultima solie a harului nu 
trebuie să vorbească la întâmplare, ei nu 
trebuie să deschidă uşi prin care Satana va 
găsi intrare în mintea oamenilor. Nu este 
lucrarea noastră aceea de a face experi-
mente, de a căuta ceva nou şi uimitor, care 
va crea o stare de entuziasm fals. Satana 
urmăreşte să găsească ocazia de a profita 

de orice manifestare de felul acesta, ca să 
poată aduce în interiorul bisericii uneltele 
lui amăgitoare. Lucrarea Duhului Sfânt 
asupra oamenilor va păstra mintea într-o 
stare echilibrată. Nu vor fi emoţii puterni-
ce urmate de căderi.

Calm și solemnitate
Satana se va folosi de fiecare expresie 

exagerată pentru a aduce un prejudiciu 
nu numai asupra vorbitorului, ci şi asupra 
acelora care vor împărtăşi acelaşi spirit 
şi îl vor inspira şi altora spre paguba lor. 
Calmul şi solemnitatea trebuie să fie cul-
tivate, iar adevărurile solemne de care ne 
ocupăm ne vor determina să manifestăm 
o seriozitate profundă. Cum am putea să 
procedăm altfel, când avem răspunderea 
de a le vesti sufletelor care pier solia cea 
mai sfântă şi când avem simţământul viu 
al apropierii venirii Mântuitorului nostru!

Dacă vom privi fără încetare la Isus şi 
vom primi Duhul Său, vom avea o vedere 
spirituală clară. Atunci vom discerne 
pericolele aflate de o parte şi de alta şi 
vom veghea asupra fiecărui cuvânt pe care 
îl rostim, ca nu cumva Satana să găsească 
ocazia de a-şi urzi amăgirile. Nu vrem 
ca mintea oamenilor să fie condusă la 
emoţii puternice. Nu trebuie să încurajăm 
aşteptarea de a vedea lucruri ciudate şi 
uimitoare, ci să-i învăţăm pe oameni să-L 
urmeze pe Isus pas cu pas. Predicaţi-L pe 
Isus Hristos, care este centrul nădejdii 
noastre pentru viaţa veşnică. (Scrisoarea 

102, 1894).  z
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Capacitatea de a trăi în pace cu cei 
din jur este o artă. Este destul de 
greu să împaci pe toată lumea. 

Mai mult, în realizarea acestui obiectiv, 
există anumite riscuri, putând aluneca 
ușor fie pe panta compromisului fie, 
ferindu-ne de acesta, să ajungem de 
neînduplecat sau indiferenţi. 

În timp ce trăirea în pace într-un 
anumit grup nu înseamnă indiferenţă 
și nici obedienţă lașă, putem afirma cu 
toată certitudinea că aceasta nu ţine 
foarte mult de păreri comune, de tempe-
ramente asemănătoare, ci mai degrabă 
de dorinţa de trăi astfel. În măsura în care 
cineva își propune să nu intre în conflict 
cu ceilalţi, va reuși, totuși numai în măsu-
ra în care ţine de el, așa cum precizează 
apostolul Pavel în versetul citat. 

Daniela Picu

„Dacă este cu putinţă,  
întrucât atârnă de voi,  

trăiţi în pace  
cu toţi oamenii”  

(Romani 12:18).

În susţinerea acestei afirmaţii este su-
ficient să cităm un singur exemplu, cel al 
Domnului Hristos, care, în ciuda faptului 
că a trăit în lume fără păcat, nu a reușit să 
trăiască în pace cu toţi oamenii. Com-
portamentul Său a atras însă admiraţie 
chiar și din partea celor care-I urmăreau 
pașii, unii dintre ei fiind nevoiţi să afirme: 
„Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul 
acesta” (Ioan 7:46). 

Am întâlnit oameni care și-au 
schimbat domiciliul pentru că nu se mai 
înţelegeau cu vecinii sau cu fraţii din 
comunitatea locală. Dacă sunteţi tentaţi 
să faceţi aceasta, credeţi că acolo unde 
mergeţi veţi întâlni îngeri? Nicidecum. 
Provocările pot apărea oriunde. Metoda 
cea mai sigură de a trăi în pace este ca 
tu să faci tot ce depinde de tine pentru a 
cultiva și menţine pacea. 

Traind  
în pace
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Iată câteva aspecte de care poţi să ţii 
cont în străduinţa de a trăi în pace:

• Raportează-te la grup după 
criterii biblice
Criteriile biblice sunt total diferite faţă 

de cele practicate în lumea noastră. Dacă 
în societate se practică falsitatea, lauda de 
sine, mândria, invidia, gelozia, ridicarea 
prestigiului prin umilirea altora, Biblia ne 
învaţă exact opusul. Blândeţea, smerenia, 
altruismul, bunătatea, sunt doar câteva din 
caracteristicile unui creștin consecvent. 

Biblia ne dă câteva sfaturi, pe tema re-
laţiei noastre neconflictuale cu ceilalţi. Dacă 
alegem să le respectăm, vom putea trăi în 
pace cu alţii și vom fi feriţi de multe necazuri.

„Un trecător care se amestecă într-o cear-
tă care nu-l privește, este ca unul care apucă 
un câine de urechi” (Proverbele 26:7). 

„Apără-ţi pricina împotriva aproapelui 
tău, dar nu da pe faţă taina altuia” (Prover-
bele 25:9). 

„Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cum-
va la urmă să nu știi ce să faci, când te va lua 
la ocări aproapele tău.” (Proverbele 25:8). 

• Convinge-i pe ceilalţi că ești 
bine intenţionat
Convingerea aceasta nu este o strădu-

inţă obsesivă de a părea ceea ce nu ești, ci o 
strânsă legătură cu Dumnezeu, urmată de 
un comportament cinstit, transparent, fără 
ascunzișuri și fără subtilităţi. 

Dacă vei reuși să fii astfel perceput, vei 
avea mai multă credibilitate, chiar și atunci 
când ești nevoit să intri în conflict cu gru-
pul, opunându-te unor proceduri pe care le 
consideri nepotrivite. 

• Respectă-i pe ceilalţi, chiar și 
atunci când nu ești de acord 
cu ei
Respectul pentru propria persoană te 

va ajuta să nu te înjosești jignind pe cineva, 
să nu-ţi permiţi să interpretezi greșit 
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comportamentul altora, să nu te grăbești 
să apreciezi o faptă până nu ai toate datele 
problemei, să nu judeci pe nimeni, păstrân-
du-ţi în același timp propria demnitate. 

„Mă voi purta cu înţelepciune pe o 
cale neprihănită” (Psalmii 101:2), spunea 
psalmistul David, înţelegând de aici că poţi 
greși chiar dacă ești pe calea neprihănirii, 
bine intenţionat și bine motivat. Înţelepciu-
nea cerută nu este cea cu privire la contura-
rea scopului, ci la modul în care urmărești 
atingerea acestuia. Poţi avea un scop bun, 
dar să nu știi cum să-l ajungi și să pui astfel 
în joc însăși reputaţia și măreţia scopului. 

Scopul prietenilor lui Iov, atunci când 
au plecat de acasă, era unul nobil, acela de 
a vizita un prieten în suferinţă și a-i aduce 
mângâiere. A simţit Iov lucrul acesta? 
Nicidecum. „Voi toţi sunteţi nişte mângâie-
tori supărăcioşi”, le-a spus el. Prin urmare, 
neștiind cum să procedeze, ei nu și-au atins 
scopul. Mai grav, ei au mărit suferinţa prie-
tenului pe care veniseră să-l mângâie. 

• Concentrează-te asupra scopu-
lui pe care-l ai
Este foarte important să știi ce vrei 

în cadrul grupului din care faci parte și, 
totodată, să-ţi cunoști poziţia în cadrul 
acestuia. Astfel, atunci când intenţionezi să 
faci schimbări, gândește-te dacă ești cel în 
măsură să faci asta. Apoi analizează obiec-
tiv ceea ce vrei să corectezi, temându-te 
ca nu cumva rectificarea să nu fie cea mai 
potrivită sau să nu poată fi făcută datorită 
unei proceduri neînţelepte. 

Cel mai nobil scop în cadrul grupului 
este urmărirea binelui acestuia. Dacă vrei 
binele cuiva, indiferent dacă este persoană 
individuală sau grup, străduiește-te să-l faci 
să înţeleagă acest lucru. Nu ești potrivit să 
corectezi pe cineva, dacă nu-i vrei binele. 
În acest caz persoana mustrată îţi va sesiza 
răutatea și nu va fi impresionat de gestul 
tău de bunăvoinţă de a o corecta. 

• Învaţă să pierzi, să fii respins
Nu te aștepta ca totdeauna lucrurile 

să decurgă conform planului. Dacă atunci 
când îţi propui să faci anumite corecturi 
iei în calcul și posibilitatea respingerii, 
îţi vei putea păstra calmul și demnitatea, 
chiar dacă lucrurile nu decurg cum le-ai 
planificat. 

Creștinul autentic nu protestează, nu se 
impune. El doar își spune punctul de vede-
re, așa cum a făcut Abel, apoi lasă lucrurile 
pe seama lui Dumnezeu. „Cu umilinţă, dar 
fără teamă și hotărât, Abel a apărat drepta-
tea și bunătatea lui Dumnezeu. El i-a arătat 
lui Cain greșeala și a căutat să-l convingă 
de faptul că răul era în el. El l-a îndreptat 
spre mila lui Dumnezeu...” (Patriarhi și profeţi, 

cap. 5). Nici chiar în legitimă apărare, credin-
ciosul Abel nu s-a răzbunat. 

Sunt mulţi astăzi care-și iau măsuri de 
siguranţă împotriva vrăjmașilor, înarmân-
du-se cu anumite arme fizice sau chimice, 
cu care să se apere. Credeţi că Dumnezeu 
nu l-ar fi putut salva pe Abel? Faptul că nu 
înţelegem foarte clar de ce nevinovatul a 
murit și ucigașul a trăit, nu înseamnă că 
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puterea lui Dumnezeu ar fi fost limitată. El 
a avut cu siguranţă un scop și noi suntem 
chemaţi să ne încredem în El fără rezerve. 

Așteaptă-te, de asemenea, ca cei din 
grup să-ţi aducă justificări solide, astfel 
încât să-ţi poţi schimba opinia. Nu consi-
dera înjositor sau umilitor să recunoști că 
ai greșit. 

David s-a simţit foarte nedreptăţit 
atunci când a apelat la serviciile lui Nabal 
în favoarea oamenilor care-l însoţeau. 
Refuzul acestuia de a le da cele necesa-
re, l-a determinat să ia o decizie drastică 
împotriva lui. Apreciem în acest exemplu 
faptul că David nu a considerat umilitor să 
recunoască greșeala. Atunci când Abigail 
i-a spus că nu se cuvine ca unul care poartă 
războaiele Domnului să aibă răutate, el a 
înţeles mustrarea și a renunţat la planul 

său răzbunător. David „a primit mustrarea 
cu inima umilită... El a mulţumit și a rostit 
binecuvântări pentru că ea l-a sfătuit după 
dreptate.” (Patriarhi și profeţi, cap. 65). Ob-
servaţi că, deși procedura nu era potrivită 
pentru un copil al lui Dumnezeu, Nabal era 
cel vinovat. Dumnezeu a pus capăt vieţii lui 
Nabal pentru că „viaţa pe care i-o dăduse 
Domnul fusese numai un blestem pentru 
lume” (Idem). „A mea este răzbunarea și Eu 
voi răsplăti...” (Deuteronom 32:35). 

Ca o concluzie voi cita exemplul 
Domnului Hristos pe care Biblia ni-l dă, 
raportat în cartea lui Iuda: „Arhanghelul 
Mihail, când se împotrivea diavolului 
şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, 
n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o 
judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul 
să te mustre!” (Iuda 1:9).  z
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Îmi amintesc când în copilărie mer-
geam la joacă cu prietenii mei, iar 
când mama mă chema în casă, eu fiind 

absorbit de plăcerea jocului, obișnuiam să 
cer „5 minute”.

Asemenea chemării mamei, Dumne-
zeu ne cheamă să ne întoarcem la El. De 
cele mai multe ori însă, noi amânăm, spu-
nându-I: „Mâine”. Promisiunea că mâine 
luăm decizia să ne întoarcem la Dum-
nezeu nu este indicată, deoarece niciun 
om nu are garanţia că mâine va mai fi pe 
pământ. Chiar dacă noi amânăm întoarce-
rea la El, Dumnezeu revine cu chemarea. 
Cel mai mare pericol pentru noi ar fi să ne 
obișnuim cu chemarea, iar la un moment 
dat să nu o mai resimţim. 

DOAR UN MINUT, 
DOAMNE! 

Feriţi-vă de o îndelungată amânare! 
Nu lăsaţi la o parte lucrarea de părăsire 
a păcatelor şi de căutare a curăţiei de 
inimă prin Domnul Hristos. Aici au greşit 
mii şi mii de oameni spre pierzarea lor 
veşnică. Nu vreau să stăruiesc aici asupra 
scurtimii şi nesiguranţei vieţii; dar există 
un teribil pericol: un pericol insuficient de 
bine înţeles: în a tot amâna ascultarea de 
vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu şi 
a alege a trăi viaţa cea fără păcat, căci de 
fapt aceasta este în realitate cauza care 
produce amânarea. Păcatul, oricât de mic 
ar fi el considerat, nu poate fi îngăduit de-
cât cu primejdia pierderii veşnice. „Lucrul 
pe care nu ajungem să-l biruim ne va birui 
el pe noi şi va lucra la pierderea noastră 
veșnică.” (Calea către Hristos, pg. 32).

Robert Mareșiu
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Era un prinţ care de mic s-a obisnuit 
să ceara „10 minute”. În ţara lui a venit un 
război, iar ca să-și scape viaţa era nevoit 
să fugă cu un cal. Fiind obișnuit de mic 
să ceară „10 minute”, a cerut slujitorului 
care-l însoţea să se oprească. Din neferi-
cire pentru el, a fost ajuns de dușman și 
ucis. Cât de trist! Dacă nu amâna, el putea 
rămâne cu viaţă. 

 „A amâna lucrarea căreia trebuie să 
i se dea o atenţie imediată până la un 
timp mai convenabil este o greşeală şi dă 
naştere la pierdere. Uneori, lucrarea de 
reparare durează de două ori mai mult 
decât dacă i s-ar fi dat atenţie la timp. 
Multe pierderi teribile şi accidente fatale 
au avut loc prin amânarea problemelor 
cărora ar fi trebuit să li se dea atenţie ime-
diată. Adesea, timpul pentru acţiune este 
irosit în ezitare, crezând că mâine este o zi 
mai bună, dar se descoperă că mâine este 
prea târziu.” (4 T., pg. 452).

De ce nu este deloc benefică amâna-
rea? „Indiferenţa şi amânarea vor avea ca 
urmare atât pierderea religiei personale, 
cât şi pierderea cerului.” (Solii alese, pg. 94).

Dacă vreunul din noi pierdem mântu-
irea, viaţa pe care am trăit-o nu și-a atins 
scopul, deci, am trăit degeaba.

De asemenea, amânarea va avea ca 
urmare nereuşita şi dezonoarea lui Dum-
nezeu. (Profeţi şi regi, pg. 676).

În epistola lui Pavel către Evrei, găsim 
îndemnul care ar trebui să ne motiveze 
să grăbim întoarcerea la Dumnezeu. „De 
aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă 
auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, 
ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în 
pustiu...” (Evrei 3:7, 8).

„Acţiunea promptă şi decisivă la 
momentul potrivit va câștiga triumfuri 
glorioase, în timp ce amânarea şi neglijen-
ţa vor avea ca efect eşecuri zdrobitoare şi 
o mare dezonoare adusă lui Dumnezeu.” 
(3 T., pg. 497). 
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Observăm din ce în ce mai mult, mai 
ales în rândul tinerilor, cursele pe care 
Satana le întinde cu scopul de a îndepăr-
ta mintea de la cuvântul lui Dumnezeu. 
Unele din mijloacele pe care le folosește el 
sunt: reţelele de socializare, jocurile video 
etc. Dacă reușește să ne facă să avem 
plăcere pentru acestea, el este sigur de noi. 
El nu doreşte să ne predăm cu totul lui, el 
dorește doar 1% din inima noastră. Putem 
să ne predăm cu 99% lui Dumnezeu, 
însă dacă nu ne predam cu totul, suntem 
pierduţi.

Domnul dorește ca toţi cei ce îndepli-
nesc o parte în lucrarea Lui să dea măr-
turie prin viaţa lor cu privire la caracterul 
sfânt al adevărului. Sfârşitul este aproape 
şi acum este timpul când Satana va face 
eforturi speciale pentru a abate interesul 
de la subiectele cele mai importante care 
ar trebui să ocupe fiecare minte, în vede-
rea unei acţiuni unite.” (Solii Alese, pg. 39).

„Ei trebuie să abandoneze grijile şi 
poverile şi să-şi ocupe timpul într-o mani-
eră cât mai fericită posibil, pregătindu-se 
pentru cer.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 

2, pg. 748).

„Este foarte important să ne rugăm, 
ca să primim putere de sus pentru a 
vedea ispitele vrăjmaşului şi pentru a ne 
împotrivi lor, totuși Satana caută mereu 
să-i împiedice pe oameni să se roage, 
umplându-le timpul cu afaceri ori plăceri 
sau ducându-i într-o asemenea nelegiuire, 
încât să nu mai aibă nicio dorinţă de a se 
ruga. Domnul Isus a deschis cerul pentru 

toţi aceia care vor să vină la El şi îi invită pe 
copii şi pe tineri să vină. El a spus: „Lăsaţi 
copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
a lor este împărăţia lui Dumnezeu”. Isus 
vrea ca toţi copiii şi tinerii să vină la El cu 
aceeaşi încredere cu care merg la părinţii 
lor. Aşa cum copilul îi cere mamei sau 
tatălui lui pâine când îi este foame, tot așa, 
Domnul dorește ca voi să-I cereţi lucrurile 
de care aveţi nevoie. Dacă păcatele voas-
tre vă apasă greu inima, trebuie să veniţi 
la Dumnezeu şi să spuneţi: „În Numele lui 
Hristos, iartă păcatele mele”. Fiecare ru-
găciune sinceră va fi auzită în cer şi fiecare 
cerere stăruitoare după har şi putere va 
primi răspuns.” (The Youth`s Instructor, 7 iulie, 

1892). 

Acestea sunt cursele cu care Satana 
încearcă să ademenească poporul lui 
Dumnezeu, iar acum când timpul revenirii 
Lui e mai aproape ca oricând, noi trebuie 
să ne lăsăm la dispoziţia Duhului Sfânt. 

Fie ca Domnul să ne ajute să ne 
întoarcem la El cât încă nu e prea târziu. 
Amin!  z
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Rugăciunea a fost întotdeauna un 
mijloc de comunicare între suflet și  
 Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbeș-

te prin cuvântul Său, noi Îi răspundem prin 
rugăciunile noastre, iar El este mereu gata 
să asculte cererile noastre transmise de la 
suflet la suflet. 

Este minunat că ne putem ruga efici-
ent, că fiinţele muritoare, nevrednice, au 
puterea de a-și înălţa cererile spre Dum-
nezeu. Ce putere mai înaltă ca aceasta își 
poate dori omul – să intre în legătură cu 
Dumnezeul cel infinit? Omul slab și păcă-
tos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul 
lui. Noi putem vorbi cu Isus, în timp ce 
mergem pe drum, iar El ne spune: Eu sunt 
la dreapta ta (vezi Psalmii 16:8). 

Modelul Divin 
„Mă voi duce acolo să Mă rog.” (Matei 

26:36 u.p.) 

Camera 
de audienţă

Adriana Precup

„Dumnezeu ajută pe cel  
cu ochii plecaţi.” 

(Iov 22:29 u.p.)

Mântuitorul oamenilor, cu puterea 
Lui divină, a simţit nevoia de rugăciune. 
Cu cât mai mult ar trebui să simţim noi 
- ca muritori slabi și păcătoși - nevoia de 
rugăciune fierbinte și constantă! Când 
a fost atacat de ispita cea mai nemiloa-
să, Hristos S-a predat lui Dumnezeu și, 
prin rugăciune stăruitoare și supunere 
desăvârșită faţă de voinţa Tatălui Său, a 
ieșit biruitor. 

Ce este esenţial să înţelegem cu 
privire la rugăciune? 

„Pentru a ne forma și dezvolta un 
caracter pe care Dumnezeu să-l accepte, 
trebuie să ne formăm obiceiuri bune în 
viaţa noastră religioasă. Rugăciunea zilni-
că este la fel de necesară pentru a crește 
în har și în viaţa spirituală, cum este hrana 
obișnuită pentru constituţia noastră zil-
nică. Ar trebui să ne obișnuim să înălţăm 
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adesea gândurile noastre către Dumne-
zeu în rugăciune. Dacă mintea rătăcește, 
trebuie să o strunim. Prin efort perseve-
rent, odată format obiceiul, va fi ușor. 
Nu ne putem să ne separăm nici măcar o 
clipă de Hristos și să continuăm să fim în 
siguranţă. Avem nevoie de prezenţa Lui, 
avem nevoie ca El să ne urmărească la 
fiecare pas, dar aceasta numai dacă vom 
respecta condiţiile pe care El Însuși le-a 
stabilit. (Solii către tineret, pag. 114). 

Rugăciunile sunt ascultate 
Domnul Hristos a spus: „Dacă veţi 

cere ceva în Numele Meu, voi face.” 
(Ioan 14:14). 

Fiecare rugăciune înălţată cu credin-
ţă, dintr-o inimă deschisă, va fi ascultată 
de Dumnezeu și va primi un răspuns. 
Nicio rugăciune a sfinţilor credincioși 
nu este pierdută, când este înălţată în 
credinţă, dintr-o inimă sinceră. Aceasta 
este făgăduinţa lui Dumnezeu pe care cu 
atâta iubire așteaptă să o împlinească în 
viaţa fiecăruia dintre noi. 

Camera de audienţă 
„Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, 

încuie-ţi ușa și roagă-te Tatălui tău, care 
este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în 
ascuns, îţi va răsplăti.” (Matei 6:6). 

„Nu neglijaţi rugăciunea tainică, deoa-
rece ea este sufletul religiei. Cereţi curăţia 

inimii, în rugăciune stăruitoare și fierbinte. 
Rugaţi-vă la fel de serios și stăruitor, ca și 
cum v-aţi ruga pentru viaţa voastră muri-
toare, dacă ar fi în pericol. Rămâneţi îna-
intea lui Dumnezeu, până când în sufletul 
vostru se nasc dorinţe de nedescris după 
mântuire și veţi primi dovada plăcută a 
iertării păcatului.” (Rugăciunea, pg.13). 

Faptul că Dumnezeu este doritor și 
este gata să audă și să răspundă în orice 
situaţie la rugăciunile noastre sincere 
este foarte liniștitor. El este un Tată iubi-
tor, interesat de noi atât când lucrurile 
merg bine, cât și atunci când necazurile 
vin asupra noastră ca niște lovituri de-
vastatoare și îngrozitoare. Când simţim 
că am vrea să strigăm: „Dumnezeule, 
unde ești?”, este bine să știm că El este 
doar la o rugăciune distanţă de noi. 

Concluzie 
Dragul meu tânăr, Domnul ne chea-

mă să intrăm azi în camera de audienţă, 
unde avem posibilitatea de a comunica 
cu Tatăl Ceresc. El așteaptă cu multă dra-
goste să ne înălţăm inimile spre ceruri, de 
unde putem primi binecuvântarea Lui. 
Nu mai aștepta nicio clipă să treacă, du-
te și ia legătura cu Tatăl tău. „Până acum 
n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, 
și veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră 
să fie deplină.” (Ioan 16:24).  z
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Î ndoiala reprezintă lipsa încre- 
      derii în ceva sau cineva, dar a-L  
      pune pe Dumnezeu sau Cuvân-

tul Său la îndoială poate ușor să devină 
un păcat. Simpla credinţă în Dumnezeu 
poate fi o provocare când vine vorba 
să te încrezi zilnic, deoarece cu toţii ne 
luptăm uneori cu ispita îndoielii.

O îndoială mică este unul din primii 
pași spre necredinţă. Oamenii nu ajung 
de la credinţă la necredinţă doar făcând 
un pas uriaș. De obicei se întâmplă trep-
tat. Îndoiala este cea care face pașii de la 
credinţă la necredinţă. Așadar nu e bună, 
fiindcă strică pacea și bucuria omului 
credincios.

Îndoiala slăbește puterea – dacă un 
lucru pare a fi ireal sau un altul dă semne 
că nu va funcţiona bine, ne pierdem 
hotărârea de a-l mai face. Satana ne 
îndeamnă să ne îndoim de mântuirea sau 

Îndoială?  
NU!  

Biruinţă!

curăţia care ne este oferită, de grija lui 
Dumnezeu pentru noi, sau de faptul că 
Îi suntem plăcuţi Lui, sau de multe alte 
lucruri. Uneori, în momentele de criză, 
Satana ne insuflă acest fel de îndoieli, iar 
dacă ne lăsăm copleșiţi pe moment ajun-
gem într-o stare în care nu mai suntem 
capabili de a ne îndeplini nevoile noastre 
reale. Așadar trebuie să biruim îndoiala. 
Trebuie să depășim momentul.

Cum facem aceasta? Să ne amintim 
de o întâmplare. Petru, într-un moment 
de îndoială, a început să se afunde. La 
început Petru a avut credinţă și a pășit 
pe apă spre Isus. „Dar, când a văzut 
că vântul era tare, s-a temut; și fiindcă 
începea să se afunde, a strigat: «Doamne, 
scapă-mă!» Îndată, Isus a întins mâna, 
l-a apucat și i-a zis: «Puţin credinciosule, 
pentru ce te-ai îndoit?»” (Matei 14:30-
31). Petru a avut o credinţă remarcabilă 

Natalia Man
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în Domnul Isus, de aceea când a fost 
chemat, el a fost pregătit și a răspuns 
afirmativ. Totul a mers bine până când 
Petru s-a uitat mai bine în jurul lui și a 
văzut cât de tare bătea vântul. Atunci i-a 
apărut în minte potenţialul pericol din 
jur, folosit de Satan pentru a-i insufla 
îndoială. Întâmplarea aceasta ne indică 
modul în care îndoiala ne împiedică să 
beneficiem de ajutorul divin.

În Noul Testament, apostolul Pavel 
ne arată un principiu al credinţei, extras 
din Vechiul Testament: „Pentru că 
umblăm prin credinţă, nu prin vedere”. 
Evident, când Petru a coborât din barcă el 
avea credinţa și încrederea în Isus. Apoi, 
dând atenţie la ceea ce vedea în jurul lui, 
a început să se îndoiască. Credinţa și ve-
derea nu sunt întotdeauna în conflict, dar 
atunci când simţim aceasta, când ele sunt 
în opoziţie în viaţa noastră, trebuie să 
umblăm prin credinţă și nu prin vedere.

Când oferim atenţie prea multă 
lucrurilor din jur, Satana ne împinge 
să ne îndoim de purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu. Deseori, îndoiala este 
însoţită de teamă. Petru a început să se 
teamă. Și noi începem să ne îndoim și 
să ne temem uneori. Satana șoptește: 
„Uite cum s-ar putea întâmpla: ţi-ai putea 
pierde proprietăţile, job-ul sau reputaţia, 
poate chiar viaţa”. Astfel se luptă cel 
rău. Așadar cel mai important este să ne 
păstrăm ancoraţi în adevărul Cuvântului 
lui Dumnezeu. 

O altă chestiune importantă pentru 
a evita îndoiala este să avem încrederea 
că suntem după voia lui Dumnezeu și că 
El ne poartă de grijă. Petru a avut această 
încredere. El nu a pășit din corabie din 
proprie iniţiativă, ci a așteptat să fie che-
mat de Isus. La fel și noi avem nevoie de 
aceeași siguranţă ca să evităm îndoiala. 
Să ne facem timp să discernem voia lui 
Dumnezeu cu privire la calea noastră. 
Dacă nu avem convingerea că suntem 
după voia lui Dumnezeu, să ne cercetăm. 
Dumnezeu este mereu pregătit să ne 
ajute. Dacă suntem pe o cale greșită, El ne 
poate întoarce și așeza pe calea cea bună. 
Dar El oferă libertate de alegere. „Deși 
a oferit dovezi substanţiale în favoarea 
credinţei, Dumnezeu nu va îndepărta 
niciodată toate motivele necredinţei. Toţi 
cei care caută cârlige de care să-şi atârne 
îndoielile, le vor găsi. Iar cei care refuză 
să accepte şi să asculte de Cuvântul lui 
Dumnezeu, până când orice obiecţie va 
fi îndepărtată şi până când nu va mai 
exista nicio ocazie de îndoială, nu vor 
veni niciodată la lumină. Neîncrederea în 
Dumnezeu este un rod firesc al inimii ne-
renăscute, care se află în vrăjmășie cu El. 
Dar credinţa este inspirată de Duhul Sfânt 
şi va aduce rod, numai dacă va fi cultivată. 
Niciun om nu poate ajunge puternic fără 
un efort hotărât. Dacă este încurajată, 
necredinţa se întăreşte; dar dacă, în loc de 
a stărui asupra dovezilor pe care Dumne-
zeu le-a oferit pentru a susţine credinţa 
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lor, oamenii îşi permit să se preocupe de 
obiecţii mărunte şi întrebări fără rost, vor 
descoperi că îndoielile lor devin tot mai 
profunde.” (Marea luptă, pg. 527). 

Când avem încredere că-L urmăm pe 
Dumnezeu, nu oferim ocazia îndoielilor 
celui rău să ne distrugă. Dacă îi oferim 
ocazia, cel rău ne va conduce în jos pe 
calea îndoielii. Deci primul pas spre 
biruinţă este înlăturarea gândului de 
îndoială, rămânând întemeiaţi pe adevăr.

Principiul acesta este valabil în 
numeroase domenii ale vieţii – în viaţa 
de zi cu zi, în relaţii, în viaţa bisericii sau 
în confruntarea dintre viaţă și moarte. 
Avem nevoie de încredere, de siguranţă. 
În toate aceste lucruri să ne bazăm pe 
adevăr și să nu-i permitem lui Satan să 
ne rătăcească prin întrebările lui viclene. 
Nu toate pot fi evitate, dar toate pot 
primi răspuns.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne 
îndeamnă să medităm asupra căilor 
noastre pentru a ne face conștienţi de 
starea noastră. Nu 
știm întotdeau-
na de unde vine 
îndoiala, dar este 
important să căutăm 
ajutorul lui Dumnezeu, ca să găsim 
răspunsul potrivit la îndoială. Când Petru 
a început să se afunde, el a strigat la Isus, 
lucru pe care trebuie să îl facem și noi.

Spre sfârșitul lucrării lui pământești, 
Ioan Botezătorul și-a pus întrebarea dacă 

Isus este Hristosul. Acest lucru pare oare-
cum surprinzător, pentru că mai înainte 
chiar el declarase aceasta. Îl văzuse și pe 
Duhul Sfânt coborându-se peste Isus și 
auzise glasul din cer. Fiind în închisoa-
re, Ioan trimite la Isus niște ucenici cu 
această întrebare. Isus nu i-a răspuns 
simplu, ci, reţinându-i pe soli în preajma 
Sa, pentru a fi martori la lucrarea Lui, le-a 
spus în cele din urmă: „Duceţi-vă de spu-
neţi lui Ioan ce auziţi și ce vedeţi: orbii își 
capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii 
sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie și 
săracilor li se propovăduiește Evanghe-
lia. Ferice de acela pentru care Eu nu voi 
fi un prilej de poticnire.” (Matei 11:4-6).

Nu știm de ce a pus Ioan această 
întrebare. Poate nu se așteptase 
să fie întemniţat, sau poate 
trecerea timpului i-a 
oferit ocazia 

19

In
im

i t
in

er
e



de îndoială. Uneori când așteptăm ceva 
timp îndelungat ne cuprinde îndoiala. Unii 
spun: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? 
Căci, de când au adormit părinţii noștri, 
toate rămân așa cum erau de la începutul 
zidirii!” (2 Petru 3:4). Revenirea Domnului 
Isus Hristos este un astfel de eveniment 
care întârzie să aibă loc. Unii încep să 
se îndoiască serios de el. Petru vorbește 
despre unii care se îndoiesc atât de mult, 
încât nici nu mai cred în revenirea Lui. 
Putem avea întrebări sincere, dar întreţi-
nerea îndoielii în mintea noastră duce la 
necredinţă. Ioan a acţionat trimiţând me-
sageri la Isus ca să afle răspunsul. La fel să 
acţionăm și noi, punând îndoielile noastre 
înaintea Domnului Isus.

Apostolul Petru lămurește (în 
versetul 9) motivul pentru care Dom-
nul zăbovește: „Domnul nu întârzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; 
ci are o îndelungă răbdare pentru voi și 
dorește ca niciunul să nu piară, ci toţi să 
vină la pocăinţă”. Iar observăm faptul că 
în Cuvântul lui Dumnezeu găsim răspuns 
la îndoielile noastre.

Ca să găsim răspunsuri, trebuie să cău-
tăm. „Căci ori și cine cere, capătă; cine ca-
ută, găsește; și celui ce bate, i se deschide”. 
În Iacov 1:5, 6 avem chemarea de a căuta 
înţelepciune de la Dumnezeu și de a nu fi 
oameni șovăielnici. „Dacă vreunuia dintre 
voi îi lipsește înţelepciunea, s-o ceară de 
la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână 
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar 
s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască 

deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă 
cu valul mării, tulburat şi împins de vânt 
încoace şi încolo.”

Atunci când avem întrebări, să venim 
la Dumnezeu și să ne rugăm cu credinţă, 
fără să ne îndoim de adevărul, divinitatea 
și atotputernicia Lui. Trebuie să acceptăm 
răspunsurile pe care ni le oferă Cuvântul 
Său. Dacă nu avem acea credinţă, nu 
ne putem aștepta la binecuvântările Lui 
pentru viaţa noastră. 

În Matei 21, Isus ne îndeamnă să ne ru-
găm fără a ne îndoi: „Adevărat vă spun că, 
dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, 
veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului 
acestuia, ci, chiar dacă aţi zice muntelui 
acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în 
mare’, se va face. Tot ce veţi cere cu credin-
ţă, prin rugăciune, veţi primi”.

Desigur, aceasta presupune ca lucru-
rile pe care le cerem să fie după voia lui 
Dumnezeu. Apoi putem avea certitudi-
nea că Dumnezeu va răspunde cererilor 
noastre. Credinţa are rol important în 
exprimarea cererilor și totodată ne pune 
într-o stare în care Dumnezeu ne poate 
răspunde.

Să ne sprijinim cererile pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Scriptura este o temelie 
sigură pentru credinţa noastră, de aceea 
noi trebuie să o urmăm. Este responsabi-
litatea noastră personală de a ne modela 
pe noi în conformitate cu ea. Putem cere 
ajutor divin, dar dacă neglijăm se ne spri-
jinim credinţa pe Cuvântul lui Dumne-
zeu, nu putem evita îndoielile.  z
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Chiar acolo, în odaia de sus, mama îi 
povestea, ca în fiecare seară, o 
întâmplare din Sfânta Scriptură. 

Copilul asculta tremurând cele întâmplate 
în ziua răstignirii lui Isus. 

Copilul: Mami, dar de ce? ... De ce 
a fost umilit atât de tare? … L-au scui-
pat, L-au biciuit, pur și simplu și-au bătut 
joc de El. 

Mama: Așa este, după cum spui și 
tu; toate acestea au fost însă profetizate 
deja cu mult timp în urmă. Profetul Isaia 
spune astfel: „El suferinţele noastre le-a 
purtat, și durerile noastre le-a luat asupra 
Lui, și noi am crezut că este pedepsit, 
lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit 
pentru fărădelegile noastre... Când a fost 
chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, 
ca un miel pe care îl duci la măcelărie și 
ca o oaie mută înaintea celor care o tund 
nu a deschis gura.” Aceasta a fost plata 
pentru păcat. A trebuit să moară o fiinţa 
nevinovată, iar noi nu am fi fost în stare 
să suportăm greutatea păcatelor pe care 
El a dus-o pe umerii Săi. De acea Prinţul 
măririi a lăsat veșmântul Său de slavă și 
a luat pe acela al unui om de rând, supus 
tuturor ispitelor. 

Copilul: Cât de smerit a fost El... Eu nu 
știu dacă aș putea suporta atâta umilire... 
A fost o nedreptate fiindcă Isus nu a făcut 
niciun rău. 

Smerenia – o calitate divină
Laura Bianca Păduraru

Mama: Dar plata păcatului este 
moartea. Exact așa cum în vechiul Israel 
era necesară moartea unui miel în urma 
păcatului, tot astfel a fost necesară moar-
tea Domnului pentru păcatul întregii lumi. 
Eu cred că Domnul a vrut să ne lase un 
exemplu de urmat prin purtarea Lui atât 
de umilă. Noi trebuie să înţelegem că pen-
tru a intra în împărăţia cerurilor, trebuie, 
în primul rând, să ne educăm caracterul. 
Blândeţea, smerenia, răbdarea și îndurarea 
lui Isus, sunt pentru noi un exemplu clar 
de urmat. Atitudinea și comportamentul 
Său ne arată caracterul unui adevărat 
creștin. Dragul meu... Îţi mai amintești ce 
am făcut Sabatul trecut la adunare? 

– Lecţia de Sabat – răspunde fiul. 
Mama: Da, și apoi a urmat un program 

mai deosebit... 
Copilul: O daa, acum îmi amintesc. A 

fost Sfânta Cina; atunci când aţi băut must 
și aţi mâncat pâine de-aia bună! 

Mama: Exact, iar înainte de acesta, toţi 
fraţi și surorile care au participat la Sfânta 
Cină au mers să facă spălarea picioarelor. 
Fiecare a trebuit, cu umilinţă și smerenie, 
să se plece pentru a spăla picioarele unui 
frate de credinţă. Aceasta este o ceremonie 
dată spre amintirea Domnului. Înainte de 
a fi crucificat, în odaia de sus, în timpul 
ultimei cine, El „S-a sculat de la masă, 
S-a dezbrăcat de hainele Lui și a luat un 
ștergar și a început să spele picioarele 
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ucenicilor. (Ioan 13:4, 5). În ţările din 
Orient spălarea picioarelor este considerat 
un semn de smerenie faţă de oaspetele ve-
nit. Chiar dacă, în condiţiile călătoriilor lungi 
efectuate pe jos, spălarea era necesară și re-
confortantă, ea era și un semn de respect și 
preţuire din partea gazdei, faţă de oaspete. 

Gestul făcut însă de Mântuitorul spre 
învăţarea ucenicilor are ca scop dorinţa 
de a implementa în inimile lor un caracter 
umil. Evanghelia după Matei spune astfel: 
„Oricine se înalţă va fi smerit, și oricine se va 
smeri va fi înălţat.” (Matei 23:12), căci omul 
cu inima smerită este plăcut Domnului. În 
opoziţie cu mândria stă smerenia. Precum 
mândria este izvorul tuturor patimilor, 
tot astfel și smerenia este mama tuturor 
virtuţilor. Ioan numește smerenia temelia 
pe care se poate înălţa fără vreo primejdie 
orice altceva bun și mântuitor pentru noi, 
dar când această temelie lipsește, tot ce este 
zidit se distruge cu ușurinţă și va avea sfârșit 
rău. Adevăratul creștin trebuie să reflecte 
caracterul Mântuitorului. 

Când harul lui Hristos va fi sădit în su-
flet prin Duhul Sfânt, credinciosul va ajunge 
smerit și va căuta societatea celor a căror 
conversaţie este preocupată de lucrurile 
cerești. Indignarea Mântuitorului faţă de 
fariseul care cu mândrie prezintă propriile 
fapte ca fiind un bilet de liberă trecere spre 
cer, dovedește creștinilor de azi că doar cu 
smerenie pot fi urcate treptele spre mân-
tuire. Dar Isus, Cel care întrepătrunde în 
sufletul omului, așteaptă o adevărată căinţă. 
El dorește să ne ofere ajutorul Său. Atunci 

când omul păcătos, se pleacă cu smerenie 
la picioarele crucii, El întinde mâna către cel 
dornic de a primi adevărata mântuire. 

Personalitatea celui smerit
Cu toate acestea este important să 

înţelegem că smerenia nu înseamnă a 
ne lăsa călcaţi în picioare, abandonând 
propria personalitate în faţa altora. 
Dumnezeu a lăsat ca omul să fie stăpân pe 
sine însuși, neacordând stăpânirea unuia 
asupra altuia. 

Smerenie vs. neglijenţă
Un alt punct important de înţeles este 

faptul că Isus nu cere o neglijenţă a propriei 
persoane. Noi nu trebuie să ne purtăm 
murdari sau dezordonaţi pentru a dovedi 
că suntem smeriţi. El ne cere abandonarea 
propriului Eu și respectarea dorinţei Sale. 
Observăm smerenia reginei Estera și a 
poporului ei, care s-a supus celor trei zile 
de post, rugăciune și jale profundă pentru 
a cere îndurarea lui Dumnezeu. Smerenia 
a adus însă curaj în inima reginei care, 
încrezându-se în puterea Celui Prea Înalt, a 
înfruntat legile omenești cu riscul vieţii ei. El 
a dat putere și curaj celui cu inima zdrobită 
și sufletului mâhnit de durere. Tot astfel și 
David, numit de Domnul „om după inima 
Mea”, a dat dovadă de smerenie atunci 
când, desculţ și cu capul descoperit, urca 
muntele măslinilor fugărit de fiul său. Și, ca 
și cum n-ar fi fost îndeajuns durerea, de pe 
uliţa alăturată îi iese în cale Șimei, strigând 
și blestemând pe cel ce era deja oropsit de 
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soartă. În durerea lui, David a strigat către 
Dumnezeu, cu toate că-L întristase și-L 
supărase prin purtarea lui. Și El, îndurător 
și milos, l-a primit în braţele Sale paterne 
pline de iubire. Pe calea umilinţei David 
L-a înţeles pe Domnul Său, acel Domn care 
pedepsește, dar tot El vindecă rănile. 

Copilul: Cât de frumos..., cât de mi-
nunat... toţi acești oameni nu doar că au 
avut un suflet smerit, ci au fost întocmai 
și prieteni cu Isus. Mami..., și eu vreau să 
fiu așa ... și eu vreau să fiu prieten cu Isus, 
să fiu smerit și plăcut Domnului precum a 
fost vameșul acela, Estera sau David. 

Mama: Așa să faci dragul meu... Tot cea 
ce eu am putut face pentru tine este să te în-
știinţez cu ceea ce este voia Lui; totul depin-
de însă de tine. Dar vreau ca tu să înţelegi că 
pentru a dobândi viaţa veșnică, trebuie să 
îţi umilești eul, să aduci inima ta Domnului 
și să i-o încredinţezi; și dacă tu vei umbla cu 
smerenie pe căile Domnului, El va fi de par-
tea ta, te va izbăvi de cel rău, va da ascultare 
rugăciunilor tale și îţi va tămădui rănile. O 
inimă smerită este cu adevărat necesară, 
deoarece niciun om plin de sine și mândru 
nu va avea loc în împărăţia cerurilor. 

În ziua de azi, noi cei mari, care presu-
punem a fi oameni maturi, suntem deseori 
cu inima îmbibată de mândrie; suntem 
mereu siguri că avem dreptate și nu supor-
tăm să fim contraziși. Din cauza mândriei 
Lucifer, cel mai de seamă dintre îngeri, a 
fost aruncat din cer, și multe orașe au fost 
urâte de Domnul din cauza atitudinii lor 
mândre. Avem exemplul Edomului, despre 

care Domnul Dumnezeu spune: „Căci 
mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe 
tine, care locuiești în crăpăturile stăncilor 
și domnești în înălţime, de aceea tu zici în 
tine însuţi: cine mă va arunca la pământ?” 

Mândria a fost, este și va fi mereu o 
urâciune în faţa Domnului. Noi, oamenii, 
deseori avem impresia că nu mai este 
necesar să-I cerem sfatul în anumite 
decizii, și ne bazăm pe ceea ce este gân-
direa sau tradiţia noastră. Facem precum 
credem sau precum este în obicei a face, 
fiind siguri că avem dreptate. Este însă 
important să fim conștienţi că un astfel 
de comportament ne va duce la pierzare. 
Domnul spune că trebuie să ne întoarcem 
la dragostea dintâi. Este nevoie ca biserica 
și membrii ei, în primul rând să se întoarcă 
și să facă voia Lui. Trebuie să ne smerim 
sufletul și, cu umilinţă, să începem a face 
cea ce într-adevăr El ne cere; să ne plecăm 
în genunchi cu o adevărată umilinţă și 
dorinţă de a dobândi Adevărul. 

Atunci când luăm Sfânta Scriptură în 
mâinile noastre pentru a citi profeţiile date 
și pentru a lua învăţături din cele scrise, 
noi nu trebuie să plecăm din start cu o 
interpretare proprie, ci să ne smerim în 
rugăciune și să cerem înţelepciunea ne-
cesară pentru a înţelege voia Sa. Tot la fel 
este necesar să procedăm și atunci când 
adunarea face noile alegeri. Când fiecare 
dintre noi vom ajunge a face toate acestea 
vom putea spune că biserica merge pe 
urmele Mântuitorului și poporul lui Dum-
nezeu s-a întors la dragostea dintâi.  z
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Marea dilemă a tinerilor din ziua 
de astăzi: Există dragoste la 
prima vedere?! Auzim pe mulţi 

spunând, poate am spus-o și noi: „A fost 
dragoste la prima vedere!” Chiar așa să 
fie?! Să ne îndrăgostim de cineva la prima 
vedere și să-l avem lângă noi toată viaţa? 
Adică, atât de oarbă să fie dragostea încât 
putem trece peste modul în care ne aruncă 
cuvintele, peste modul în care se poartă, 
peste modul în care ne tratează, peste mo-
dul în care gândește, doar pentru că am fost 
atât de puternic atrași?! De fapt, acest tip de 
pasiune prezentat mai sus, este confundat 
de cele mai multe ori cu dragostea. Dragos-
tea la prima vedere este de fapt pasiune. 
Este imposibil să iubești pe cineva la prima 
vedere. Dragostea adevărată poate depăși 
obstacolele, în timp ce pasiunea tinde să se 

Există dragoste la prima vedere?! 

stingă atunci când apar problemele. E nevo-
ie de mult timp pentru a cultiva dragostea 
adevărată. Ca să putem face diferenţa dintre 
dragoste și pasiune ar trebui să știm câteva 
structuri de bază.

1. Dragostea adevărată se dezvoltă în 
timp și se bazează pe o cunoaștere profun-
dă a punctelor forte și a punctelor slabe 
ale unei persoane. 

*1. Pasiunea izbucnește la prima pri-
vire. Nu ţine mult și este la fel de solidă ca 
un castel de nisip – dispare în scurt timp. 

2. Dragostea adevărată rămâne chiar 
și când cel iubit nu e mai mult decât o 
amintire. 

*2. Pasiunea se stinge rapid, ca flacăra 
unei făclii. Pe parcurs scade intensitatea. 

3. Dragostea este curată și sfântă. 
*3. Pasiunea este iraţională și oarbă. 

Caraman Bianca
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4. Dragostea se află într-o armonie 
desăvârșită cu Duhul lui Dumnezeu. 

*4. Pasiunea este încăpăţânată și 
lipsită de raţiune, făcând din persoana 
respectivă un idol.

Un exemplu de dragoste adevărată, Ia-
cob și Rahela, arată atât de clar ce înseamnă 
dragostea adevărată. S-au întâlnit la o fântâ-
nă unde Rahela venise pentru a adăpa oile 
tatălui său. Iacob a fost atras de ea imediat. 
Era cumva pasiune? Spune în biblie că era 
„frumoasă la trup și frumoasă la faţă”. 

Dar dragostea adevărată nu se ba-
zează doar pe atracţia fizică. După cum 
știm, Iacob n-a fost impresionat doar de 
frumuseţea Rahelei. De fapt, Biblia spune 
că, după puţin timp, Iacob simţea mai mult 
decât atracţie. El o ‚iubea pe Rahela’. În 
continuare știm că tatăl Rahelei i-a cerut 
lui Iacob să aștepte șapte ani pentru a 
se putea căsători cu Rahela. Pare foarte 
nedrept, dar în acest mod, dragostea lui 
Iacob a fost pusă la încercare. Dacă ar fi 
fost o simplă pasiune, Iacob n-ar fi așteptat 
atât. Doar dragostea adevărată poate 
rezista probei timpului. „ Și Iacob a slujit 
șapte ani pentru Rahela, dar în ochii lui au 
părut doar câteva zile, pentru că o iubea.” 
(Geneza 29:20).

Autorul Ellen White remarcă, sub 
inspiraţie divină în cartea Minte, caracter și 
personalitate că: „Simţămintele, dorinţele și 
pasiunile omenești doboară totul în calea 
lor, până când se sting. Rezultatul...este o 
nenorocire de nespus, iar Dumnezeu este 
dezonorat.” De ce să alegem să-L dezono-

răm, când El este un exemplu pentru inimile 
noastre care susţin bătăliile dragostei? Este 
un balsam vindecător pentru inimile noas-
tre frânte. Este un far în întunericul nopţii. 
Este un prieten minunat.

Am citit de curând un titlu izbitor, ce 
mi-a atras atenţia și mi-a rămas întipărit 
până acum în minte: CEL MAI POPU-
LAR JOC DIN LUME- JOCUL PRIETENIEI 
DINTRE UN EL ȘI O EA. Știm că e cel mai 
frumos joc, dacă cerem și ajutor. Și cel mai 
important lucru, de ţinut minte, e că avem 
același prieten care ne susţine egal. Avem 
același prieten care ne iubește.

Poate cândva, când vom intra în acest 
joc și când vom simţi că am întâlnit dragos-
tea adevărată, vom înţelege versetele din 
1 Corinteni 13 – „Dragostea este îndelung 
răbdătoare, este plină de bunătate; dragos-
tea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, 
nu se umflă de mândrie, nu se poartă necu-
viincios, nu caută folosul său, nu se mânie, 
nu se gândeşte la rău, nu se bucură de 
nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă 
totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă 
totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” 
Poate că inima ne va șopti ceva, dar să ne 
încredem în ceea ce ne va spune mintea, 
instruită biblic. Dragostea adevărată ajun-
ge, în timp, să fie mai puternică și devine 
‚legătura perfectă a unităţii’.

Și nu uitaţi, fetelor! „...nu stârniţi, nu 
treziţi dragostea până nu vine ea.” Iar voi 
băieţilor, nu promiteţi dragostea și luna 
și stelele, până nu le înţelegeţi, până nu le 
cunoașteţi Autorul.  z
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Proverbul: „blestemul neîntemeiat 
nu nimerește” (Proverbele 26:2) 
este adevărat. Dar tot adevărat este 

și opusul acestei idei: „Un caracter nobil, 
cizelat, necolţuros, nu se moștenește. Nici 
nu-l putem avea la întâmplare. Un caracter 
nobil se câștigă prin eforturi personale și 
prin meritele harului Domnului Hristos.” 
(Parabolele Domnului Hristos, cap. 25). 

Pe măsură ce studiem viaţa lui Iosif și 
obţinem lecţii pe care Scriptura încearcă să 
ni le predea din viaţa lui, am putea obser-
va ce anume a contribuit, în cazul său, la 
formarea caracterului. Căci „toate acestea 
li s-au întâmplat ca să fie exemple; şi sunt 
scrise pentru avertizarea noastră, peste 
care au ajuns sfârşiturile lumii.”  
(1 Corinteni 10:11). 

Seminţe semănate timpuriu

Având la dispoziţie o sursă de inspira-
ţie divină, avem posibilitatea să găsim ace-
le bucăţi de puzzle care, aranjate perfect, 
vor oferi imaginea educaţiei lui Iosif. 

Aflăm că a fost vorba de o însămânţare 
foarte timpurie a naturii sale spirituale, 

Viaţa tânărului   
      Iosif

Compilare din Biblie  
și Spiritul Profetic,  
cu comentarii de 

Pam Stemmler

când Iosif era încă un copil, și aceasta a 
continuat de-a lungul vieţii sale. 

„Seminţele semănate în copilărie de 
mama atentă şi temătoare de Dumnezeu, 
vor deveni copaci ai neprihănirii, iar lecţi-
ile date prin învăţătură şi exemplu de un 
tată temător de Dumnezeu, vor produce, 
ca şi în cazul lui Iosif, o recoltă îmbelşuga-
tă în viitor.” (Îndrumarea copilului, pg. 116). 

Sămânţa aceasta a fost însămânţată 
numai în inima lui Iosif, în timp ce în 
inimile fraţilor lui nu? Eu nu cred aceasta. 
Amintiţi-vă de parabola semănării semin-
ţei și de cele patru locuri (terenuri) în care 
sămânţa a fost aruncată. Din explicarea 
acestei parabole aflăm că, pe măsură ce 
oamenii permit seminţelor dăunătoare 
să încolţească în inimile lor, acestea, pe 
măsură ce cresc, înăbușă seminţele bune 
semănate. 

În cazul lui Iosif, sămânţa bună 
semănată a găsit un teren propice, putând 
să se dezvolte. Iosif, asemenea multor 
alţi patriarhi, a crescut la ţară, loc în care 
a putut primi lecţii importante de 
viaţă. Credeţi că are relevanţă 
faptul că cineva locuiește 
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într-un loc retras, în mijlocul naturii, cu 
dezvoltarea caracterului acestuia? Da 
există. Totuși locuirea la ţară și trăirea unui 
stil de viaţă rural nu garantează persoanei 
respective un caracter nobil, pur și pregătit 
pentru veșnicie. Există mai multe aspecte 
implicate în acest proces de formare a 
caracterului și pe acestea le vom studia în 
viaţa lui Iosif. 

Care erau împrejurările fizice oferite 
lui Iosif și altor patriarhi, precum și lui Isus 
și Ioan Botezătorul? 

Rigoarea și  
vigoarea vieţii rurale

„Care au fost condiţiile alese de Tatăl 
infinit pentru Fiul Său? Un cămin izolat 
din munţii Galileii; o familie susţinută prin 
muncă cinstită şi demnă; lupta zilnică cu 
greutăţile şi condiţiile vitrege; jertfirea de 
sine, economia şi slujirea făcută cu răbda-
re şi bucurie; ora de studiu lângă mama 
Sa, cu sulul Scripturii deschis înaintea lor; 
liniştea răsăritului sau apusului de soare în 
vâlceaua verde; lucrările sfinte ale naturii; 
studierea creaţiei şi a providenţei şi comu-

niunea sufletului cu Dumnezeu – acestea 
erau condiţiile şi ocaziile vieţii timpurii a 
lui Isus.

Tot aşa a fost cu marea majoritate a 
celor mai buni şi mai nobili bărbaţi din 
toate veacurile. Citiţi istoria lui Avraam, 
Iacov, Iosif, Moise, David şi Elisei. Studiaţi 
vieţile bărbaţilor din vremurile de mai 
târziu, care au ocupat cu multă vrednicie 
poziţii de încredere şi răspundere, bărbaţi 
a căror influenţă a fost extrem de eficientă 
pentru înălţarea lumii.

Câţi dintre aceştia au fost crescuţi în 
căminuri aflate la ţară! Erau străini de ceea 
ce se numeşte lux. Ei nu şi-au petrecut 
tinereţea în distracţii. Mulţi au fost siliţi să 
lupte cu sărăcia şi vitregiile soartei. Ei au 
învăţat de timpuriu să muncească, iar viaţa 
lor activă, desfăşurată în aer liber, a adus 
vigoare şi elasticitate tuturor capacităţilor 
lor. Nevoiţi să depindă de propriile lor re-
surse, ei au învăţat să se lupte cu dificultă-
ţile şi să depăşească obstaco-
lele şi au dobândit 
curaj şi per-
severenţă. 
Au învăţat 
lecţiile încrede-
rii în sine şi ale stăpânirii 
de sine. Aflaţi într-o mare 
măsură la adăpost de 
tovărăşiile rele, ei au fost 
mulţumiţi cu plăcerile 
naturale şi cu prieteniile să-
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nătoase. Erau simpli în ce priveşte gusturile 
şi moderaţi în obiceiurile lor. Se conduceau 
după principii şi au crescut curaţi, puternici 
şi cinstiţi. Când au fost chemaţi la lucrarea 
vieţii lor, au adus pentru aceasta putere 
fizică şi intelectuală, un spirit optimist, 
abilitatea de a planifica şi de a executa şi 
statornicia de a se împotrivi răului, lucru 
care a făcut din ei o putere pentru bine în 
lume.” (Divina vindecare, pg. 365, 366). 

Integritate în lucrurile mici

„Cum a putut fi Iosif în stare să aibă 
un asemenea raport de tărie de caracter, 
cinste şi înţelepciune? În anii tinereţii sale 
el se lăsa condus de datorie, mai degrabă 
decât de înclinaţii; integritatea, încrederea 
simplă, firea sa aleasă, nobilă, au adus 
roade în faptele maturităţii sale. O viaţă 
curată şi simplă înlesnise dezvoltarea 
puternică atât a puterilor fizice, cât şi a 
celor intelectuale. Legătura cu Dumnezeu 
prin lucrările Lui şi contemplarea marilor 
adevăruri încredinţate moştenitorilor 
credinţei au înălţat şi au înnobilat natura 
lor spirituală, lărgind şi întărindu-i mintea 
cum n-ar fi putut-o face nici un alt studiu. 
Atenţia plină de credincioşie acordată 
datoriei în orice împrejurare, de la poziţia 
cea mai umilă şi până la cea mai onorată, 
îi educase toate puterile în vederea celor 
mai înalte funcţii. Acela care trăieşte în 
armonie cu voinţa Creatorului îşi asigură 
dezvoltarea de caracter cea mai reală şi 
cea mai nobilă. „Frica de Domnul, aceasta 

este înţelepciunea, depărtarea de rău, este 
pricepere” (Iov 28:28). 

Puţini sunt aceia care îşi dau seama de 
influenţa lucrurilor mici ale vieţii asupra 
dezvoltării caracterului. De fapt, nimic din 
cele cu care noi avem de-a face nu este 
într-adevăr mic. Diferitele împrejurări pe 
care le întâmpinăm zi de zi sunt destina-
te să ne pună la încercare credinţa şi să 
ne califice pentru răspunderi mai mari. 
Prin rămânerea la principii în acţiunile 
obişnuite ale vieţii, mintea se deprinde să 
considere cerinţele datoriei mai presus 
de acelea ale plăcerilor şi înclinaţiilor firii. 
Astfel disciplinate, minţile nu vor mai os-
cila între bine şi rău, asemenea unei trestii 
bătute de vânt; astfel de oameni sunt 
credincioşi faţă de datorie pentru că şi-au 
format deprinderea credincioşiei şi adevă-
rului. Prin credincioşie în cele mărunte, ei 
îşi adună puteri spre a fi credincioşi în cele 
mari.” (Patriarhi și profeţi, pg. 222). 

Iosif a înţeles principiul credincioșiei 
în lucrurile mici. Fie ca victoria sa să fie o 
inspiraţie pentru tinerii de orice vârstă!  z
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În Boemia, încă din secolul al IX –lea, 
Biblia a fost tradusă, iar slujba reli-
gioasă era oficiată în limba boemă. 

Treptat însă puterea papalităţii a crescut  
și poporul a fot îndepărtat de Scriptură. 
Papa Grigore al VII-lea, cel care îl umulise 
pe împăratul Henric al IV-lea, a emis o 
bulă, prin care interzicea oficierea slujbei 
religioase în limba poporului, declarând 
că: „era plăcut celui Atotputernic ca sluj-
ba închinată Lui să fie oficiată într-o lim-
bă necunoscută și că multe rele și rătăciri 
se iviseră din cauză că nu se respectase 
această regulă.” (Marea Luptă, pg. 94). Roma  
hotăra astfel ca lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu să fie stinsă, însă Dumnezeu 
a păstrat lumina aprinsă prin intermediul 
valdenzilor și albigenzilor care, fugind 
de persecuţiile din Franţa și Italia, s-au 
așezat în Boemia.  Aceștia au păstrat 
adevărata credinţă prin secole. În fiecare 

     Ieronim de Praga
„„Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică. ” (Proverbele 24:16 p.p.)

perioadă a istoriei, chiar și în cele mai 
întunecate momente, au existat oameni 
care au păstrat sus stindardul credinţei 
și nu au ascuns lumina sub obroc, ci 
au pus-o în sfeșnic, pentru a lumina.  
Acești  oameni ai credinţei au fost vânaţi, 
omorâţi, arși pe rug. Ei priveau însă cu 
credinţă peste veacuri, la ziua în care „ se 
va ridica cineva dintre oamenii de rând 
fără sabie sau autoritate și pe care nu-L 
vor putea învinge.” (Ibbidem, pg. 95).

      Deși  erau obligaţi să se închine 
în păduri sau în munţi, ameninţaţi cu 
moartea, ei continuau să privească prin 
credinţă spre răsplătirea promisă.  Au 
renunţat la orice promisiune lumească și 
chiar la viaţa aceasta, deoarece „doreau o 
patrie mai bună, adică o patrie cerească. 
De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine 
să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a 
pregătit o cetate.” (Evrei 11:16). 

Laura Gheorghinoiu
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În timp ce vremea lui Luther era 
departe încă, Dumnezeu a pregătit pe 
John Huss și Ieronim de Praga pentru a fi 
o mărturie împotriva abuzurilor Romei. 
Ieronim a fost născut la Praga, unde a și 
studiat, și a fost remarcat pentru inte-
ligenţa sa. Ieronim a vizitat după studii 
și alte seminare din Europa, și anume:  
universităţile din Paris, Heidelberg, Köln 
și Oxford. La Oxford a intrat în contact 
cu învăţăturile lui Wycliffe și a tradus 
în limba sa maternă unele lucrări ale 
reformatorului englez.  Când s-a  întors în 
Boemia, Ieronim s-a alăturat lui Huss în 
lucrarea de reformă. Ieronim era un tânăr 
inteligent și dedicat. Ieronim poseda o 
strălucire a geniului, o elocvenţă și cultură 
care câștiga favoarea populară, avea un 
spirit impulsiv, frânat adesea de judecata 
calmă a lui Huss. 

  Când Huss a fost chemat înaintea 
Conciliului la Constanz, Ieronim l-a 
îndemnat să fie curajos  și statornic și i-a 
promis că îi va sări în ajutor, de va fi în pri-
mejdie. Impulsiv din fire, Ieronim a plecat 
la Constanz fără un bilet de liberă trecere, 
imediat cum a aflat de arestarea lui Huss. 
Pe 4 aprilie 1415  a sosit la Constanz, cu 
aproximativ trei luni înainte de moartea 
lui Huss.  Însă odată ajuns acolo a consta-
tat că nu era nimic de făcut pentru acesta  
și a plecat a doua zi într-un oraș imperial, 
Iberling, de unde a scris împăratului că se 
va prezenta înaintea Conciliului dacă va 
primi un bilet de liberă trecere. Cererea i-a 
fost însă respinsă. După aceea a adresat și 

Conciliului aceeași cerere, primind același 
refuz. Deși a luat un certificat din partea 
nobilimii boeme, pentru a reuși să se 
întoarcă la Praga în siguranţă, a fost prins 
la Hirsaw, de către un ofiţer al Ducelui de 
Sultsbach, care l-a trimis la Constanz.  Era 
trimis dintr-o închisoare în alta, cu lanţuri 
grele și în condiţii inumane.  

La 23 mai 1415 a fost adus în faţa 
Conciliului. Printre dușmanii lui Ieronim 
erau doctori în teologie și în special fai-
mosul Gerson, pe care Ieronim îl întâlnise 
la Paris și Heidelberg. După câteva luni 
condiţiile grele în care era ţinut i-au provo-
cat o boală, iar papistașii, temându-se că 
va scăpa de pedeapsa lor, l-au tratat mai 
blând, însă a rămas în închisoare un an. 

Între timp baronii Boemiei au scris o 
scrisoare Conciliului, prin care condamnau 
arderea pe rug a lui Jan Huss și aruncarea 
cenușii acestuia în Rin. Papistașii au înţe-
les că au stârnit o furtună și o altă lovitură 
ar fi crescut și mai mult furia boemilor. În 
loc de a-l arde pe rug pe Ieronim, ei au în-
cercat să îl convingă să renunţe la credinţa 
sa și să condamne lucrările lui Huss și Wy-
cliffe. La 23 septembrie 1415 a fost adus în 
faţa Conciliului și i s-a garantat viaţa, dacă 
va renunţa la „ereziile” sale. Părăsit de pri-
eteni și descurajat după moartea lui Huss, 
Ieronim a cedat și a condamnat scrierile lui 
Wycliffe și Huss, excepţie făcând „adevărul 
sfânt”,  și a promis să trăiască și să moară 
în credinţa catolică.  Cu această clauză 
din retractarea sa, Ieronim încerca să își 
adoarmă conștiinţa. Însă această renunţa-

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
I -

 N
r. 

1

30



re nu era de ajuns pentru papistași, care cu 
siguranţă aveau să mai ceară și altele.

Erau unii  în Conciliu care nu puteau  
lăsa pe Ieronim să scape cu atât. Maestrul 
său plătise cu viaţa erorile și erau hotărâţi 
să verse și sângele ucenicului. Au întocmit 
o nouă listă cu 107 acuzaţii la adresa 
reformatorului, principalele acuzaţii fiind 
referitoare la ideile acestuia cu privire 
la doctrina indulgenţelor, la doctrina 
închinării la imagini și relicve și cu privire 
la autoritatea preoţilor. Ieronim, asemenea 
maestrului său Huss, se făcea „vinovat” 
de a acuza preoţii pentru avariţia, ambiţia, 
tirania și lipsa de credinţă. „În ce privește 
adevărul acelei acuzaţii Constanz era 
în sine un monument. Cetatea aceea a 
devenit  Sodoma, și mulţi au spus că doar 
focul și pucioasa o mai poate curăţa de 
multitudinea ei de nelegiuiri de nedescris. 
Dar adevărul acuzaţiei a făcut învinovăţi-
rea lui Ieronim cu atât mai înverșunată.” 
(History of Protestantism, vol. 1, pg. 169).

 Când  Petru a coborât din barcă 
pentru a merge pe apă spre Domnul său, 
atunci când și-a luat privirea de la El era 
gata să se scufunde. Tot astfel, căderea 
lui Ieronim a fost doar un moment de 
slăbiciune, singurătate și nesiguranţă, un 
moment în care, părăsit de prieteni și des-
curajat de moartea lui Huss, și-a luat privi-
rea de la Mântuitorul său și a căzut. Însă, 
în singurătatea celulei sale, a meditat la 
ceea ce făcuse, a comparat liniștea, pacea 
pe care le avea înainte de a retracta, cu 
neliniștea și îndoielile care s-au strecurat 

în inima sa. „El a văzut că era un gol fără 
fund în care era pe cale să se afunde. Acolo 
întunericul îl va înghiţi și nu va mai putea 
să se bucure de societatea acelui stăpân pe 
care el Îl venerase așa de mult pe pământ 
și nici nu va mai putea privi chipul  Ma-
estrului, care a fost obiectul reverenţei și 
iubirii lui... Și pentru ce a renunţat la toate 
aceste speranţe binecuvântate? Doar pen-
tru a scăpa de chinul unui sfert de oră?” 
(Ibbidem, pg. 169). Ieronim a fost umplut iar 
de dragostea lui Dumnezeu, acea dragoste 
mai puternică decât moartea și, odată cu 
această dragoste, i-a revenit și tăria și cura-
jul. Ieronim s-a ridicat mai puternic decât 
înainte de căderea lui. 

Când i-au fost aduse la cunoștinţă 
acuzaţiile, Ieronim a refuzat să răspundă 
din închisoare, ci a cerut un proces public. 
Astfel la 23 mai 1416 Ieronim a fost adus 
în faţa Conciliului.  Deși i s-a oferit un pro-
ces public totuși, temându-se de elocvenţa 
și argumentele sale, papistașii au încercat 
să îl limiteze, impunându-i să răspundă 
cu „da” sau „nu”.  Ieronim a protestat 
împotriva acestei cruzimi și a declarat: „Ce 
barbaritate este asta! Timp de trei sute 
patruzeci de zile am fost închis în diferite 
închisori. Nu există o nenorocire, nu este 
o dorinţă, pe care nu am experimentat-o. 
Vrăjmașilor mei le-aţi permis cel mai înalt 
nivel de acuzaţie; pentru mine refuzaţi 
cea mai mică posibilitate de apărare. Nici 
o zi nu îmi veţi da acum să mă pregătesc 
pentru procesul meu?  Am înghiţit cea mai 
neagră calomnie împotriva mea. M-aţi 
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reprezentat ca pe un eretic, fără să-mi 
dau seama de doctrina mea; ca dușman 
al credinţei, înainte de a ști ce credinţă am 
mărturisit: ca un persecutor al preoţilor, 
înainte să puteţi avea ocazia de a-mi înţe-
lege sentimentele în acest sens. Sunteţi un 
Consiliu General: în mijlocul vostru, toată 
lumea poate comunica despre gravitate, 
înţelepciune și sfinţenie; dar totuși voi 
sunteţi oameni, iar oamenii sunt seduc-
tibili prin aparenţe. Cauza pentru care 
lupt acum nu este cauza mea: este cauza 
oamenilor, este cauza creștinilor; este o ca-
uză care va  afecta  drepturile posterităţii.” 
(Fox Book of Martyrs, pg. 94). Acest discurs nu 
a avut efect însă, Ieronim a fost acuzat că 
era: 1  un oponent al Papei. 2. un dușman 
pentru cardinali. 3. un persecutor al prela-
ţilor și  4. un ucigaș al religiei creștine.

Cuvintele reformatorului au stârnit o 
furtună în mijlocul căreia el a rămas liniștit 
și cu faţa luminată de un curaj nobil, care 
era în contrast cu feţele încruntate ale 
acuzatorilor săi. Acea furtună s-a liniștit 
și judecătorii săi au hotărât ca Ieronim să 
se apere în ședinţa din 26 mai.  La vremea 
hotărâtă Conciliul s-a reunit, iar el a putut 
prezenta pledoaria sa. În acea zi Ieronim 
a dat o mărturie demnă de cauza sa și de 
moartea cu care urma să o sigileze. Chiar și 
dușmanii cei mai înverșunaţi au fost obli-
gaţi să recunoască și să admire elocvenţa, 
forţa argumentului său și puterea memori-
ei. Fusese închis timp de un an fără a avea 
posibilitatea de a studia și totuși vorbea cu 
o putere atât de mare și cita din Biblie ca 

și cum ar fi studiat până atunci nestin-
gherit. Prinţii și doctorii s-au simţit umiliţi 
și zdrobiţi în prezenţa prizonierului lor. 
Dar în inima lui Ieronim nu exista niciun 
sentiment de auto-înălţare.  Înainte de a-și 
începe cuvântarea a îngenuncheat și s-a 
rugat pentru putere de sus. Cu Ieronim a 
fost împlinită făgăduinţa care spune: „Din 
pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregăto-
rilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca 
mărturie înaintea lor şi înaintea neamuri-
lor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu 
vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi 
spune, căci ce veţi avea de spus, vă va fi 
dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi 
vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în 
voi.” (Matei 10:18-20). 

La început a dat ca exemple bărbaţii 
de credinţă care, de-a lungul istoriei, 
au fost acuzaţi pe nedrept, defăimaţi, 
condamnaţi ca răufăcători de tribunale 
nedrepte. În momentul în care a consimţit 
să retracteze a consimţit la corectitudinea 
condamnării și executării lui Huss, acum 
însă și-a recunoscut public păcatul și a 
mărturisit în favoarea lui Huss. El a decla-
rat:  „L-am cunoscut din copilăria sa, … A 
fost un bărbat excelent, drept și sfânt; a 
fost condamnat în ciuda nevinovăţiei lui… 
Eu de asemenea sunt gata să mor; nu mă 
voi da înapoi din faţa chinurilor pregătite 
pentru mine de dușmanii mei și de martori 
mincinoși, care într-o zi vor da socoteală 
de înșelătoriile lor, înaintea Dumnezeului 
celui mare pe care nimic nu-L poate înșe-
la.” (Marea luptă, pg. 110).
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 Ieronim a mărturisit că cel mai odios 
păcat al său a fost acela de a aproba sen-
tinţa rostită împotriva lui Wycliffe și a lui 
Huss, și a cerut iertare lui Dumnezeu pen-
tru aceasta.  El a acuzat pe papistași că au 
condamnat pe Huss și Wycliffe nu pentru 
că au atacat doctrina bisericii, ci pentru că 
au mustrat cu îndrăzneală pompa, mân-
dria și viciile prelaţilor și preoţilor. Plini de 
mânie aceștia au strigat: „Ce nevoie mai 
este de dovadă? Vedem cu ochii noștri pe 
cel mai încăpăţânat dintre eretici.” (Ibbidem, 

pg 110). Ieronim însă nu s-a speriat, ci a 
exclamat: „Ce, credeţi că mi-e teamă de 
moarte?  M-aţi ţinut un an întreg  într-o 
temniţă înfricoșătoare, mai oribilă decât 
însăși moartea. M-aţi tratat cu mai multă 
cruzime decât pe un turc, pe un evreu sau 
pe un păgân, iar carnea, literalmente mi-a 
putrezit de vie pe oase și cu toate acestea 
nu mă plâng, căci plângerea nu-i stă bine 
unui om de inimă și spirit; dar nu pot să 
nu-mi exprim uimirea pentru o așa mare 
barbarie faţă de un creștin.” (History of 

Protestantism, vol. 1, pg. 176).

 Ieronim a fost dus înapoi la închisoa-
re, însă în consiliu au fost unii care au fost 
impresionaţi de cuvintele sale și doreau 
să îi scape viaţa. Demnitari ai bisericii 
l-au vizitat, încercând să îl convingă să re-
tracteze, promiţându-i cele mai strălucite 
perspective, dacă avea să renunţe la opozi-
ţia faţă de Roma. Însă el a cerut să îi fie 
dovedită greșeala din Scripturi. Cardinalul 
de Florenţa, Zabarella, l-a vizitat și a avut 
o discuţie prelungită în care îi prezenta 

oportunităţile pe care le avea dacă renunţa 
la ideile sale. Dar Ieronim nu a fost mișcat 
de cuvintele cardinalului și nu a fost uimit 
de ofertele strălucite pe care acesta  le-a 
făcut. El a dezbătut această chestiune cu el 
însuși în închisoare, în lacrimi și agonie, și 
se hotărâse odată pentru totdeauna. El a 
ales partea cea mai bună. Așa că a răspuns 
la acest ispititor violet, așa cum făcuse și 
celor care veniseră înainte: „Dovedește-mi 
din Sfintele Scripturi că sunt în eroare și 
voi abjura. „Sfintele  Scripturi?” a răspuns 
cu dispreţ cardinalul; „Este totul pentru 
a fi judecat de ele? Cine le poate înţelege 
până când Biserica nu le-a interpretat?”  
„Ce aud? strigă Ieronim; „Sunt tradiţiile 
oamenilor mai vrednice de credinţă decât 
Evanghelia Mântuitorului nostru? Pavel 
nu i-a îndemnat pe cei cărora le-a scris 
să asculte tradiţiile oamenilor, ci a spus: 
„Căutaţi Scripturile.” (Ibbidem, pg. 172, 173). 

 La 30 mai 1416 Ieronim a fost adus 
în faţa Conciliului pentru a primi sentinţa. 
Sala era plină de prinţi și prelaţi cu haine 
strălucitoare însă „nici steaua prinţului, 
nici mitra episcopului nu erau cu adevărat 
glorioase ca insignele pe care Ieronim 
le purta – lanţurile sale.” (Ibbidem, pg. 

173). În ultima sa cuvântare Ieronim și-a 
exprimat iarăși regretul de a fi consimţit 
la corectitudinea  condamnării lui Huss 
și a declarat: „În moartea mea, spuse el, 
voi lăsa o înţepătură în inimile voastre 
și un vierme care va fi în gândurile și  în 
conștiinţele voastre. Și vă citez  pe toţi 
să-mi răspundeţi în faţa judecătorului cel 
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mai înalt și drept.” (Ibbidem, pg. 173).  Apoi 
au adus o mitră cu diavoli roșii pentru a o 
pune pe capul condamnatului. Ieronim a 
luat mitra și-a pus-o pe cap și a declarat: 
„În timp ce Domnul meu pentru mine a 
purtat o coroană de spini, așa eu, pentru 
El, voi purta cu bucurie această coroană 
a ignoranţei.”  Apoi a fost luat și dus spre 
locul unde, cu un an în urmă, fusese 
martirizat Jan Huss.  În drum spre locul 
execuţiei a cântat mai multe cântări, prin-
tre care „Credo  in unum Deum”. Un pa-
pistaș zelos, descriind martiriul lui Huss și 
Ieronim, spunea: „Amândoi și-au păstrat 
o atitudine statornică când li s-a apropiat 
ceasul din urmă. Ei s-au pregătit pentru 
foc ca și când ar fi mers la un ospăţ de 
nuntă. N-au scos niciun strigăt de durere. 
Când flăcările s-au ridicat ei au început să 
cânte imnuri; și furia flăcărilor le-a oprit 
cu greu cântarea.” (Marea Luptă, pg. 106). 

Călăului care s-a dus pe la spate să 
aprindă focul i-a spus: „Vino în faţă cu 
curaj; aprinde focul în faţa mea. Dacă 
m-aș fi temut n-aș fi aici.”  Ultimele sale 
cuvinte au fost o rugăciune: 
„Doamne, Părinte Atotpu-
ternic, ai milă de mine și 
iartă-mi păcatele; căci Tu 
știi că totdeauna am iubit 
adevărul tău.” (Fox Book of 

Martyrs, pg. 95). Ca și în cazul 
lui Huss, cenușa martirului și 
pământul de sub ea au fost 
adunate și aruncate în Rin. 
Așa s-a stins Ieronim însă 

lumina exemplului său nu a putut fi 
stinsă. „Oamenii ar fi putut mai degrabă 
să încerce să întoarcă soarele înapoi din 
drumul său decât să oprească zorii acelei 
zile care erau gata să se reverse asupra 
lumii.” (Marea Luptă, pg. 112). 

Ieronim a fost un om ca și noi, supus 
greșelii, un om cu defecte, un om cu 
păcate, însă ceea ce l-a transformat într-un 
erou al credinţei a fost credinţa în Dum-
nezeu și disponibilitatea de a accepta că a 
greșit. Când și-a dat seama de păcatul său 
și de primejdia în care se afla, a alergat în 
rugăciune la Hristos și a cerut iertare și pu-
tere. Poate și în viaţa ta sunt păcate care te 
ţin departe de El. Ai asigurarea că vei fi ier-
tat și primit, dacă te vei întoarce. Ai căzut? 
Dumnezeu te va ridica și te va conduce în 
siguranţă.  Lasă-L pe El să lucreze în viaţa 
ta și atunci vei primi pace sufletească și 
putere pentru a rezista oricărei furtuni.  
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și 
nu te bizui pe înţelepciunea ta, Recunoaș-
te-L în toate căile tale, și El îţi va netezi 
cărările.” (Proverbele 3: 5-6). z
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Sub binecuvântarea și ocrotirea lui 
Dumnezeu, în perioada 28 decem-
brie 2017 – 1 ianuarie 2018 a avut 

loc la Campus Porumbacu, judeţul Sibiu, o 
tabără naţională la care au participat un nu-
măr mare de tineri, atât din ţara noastră, cât 
și din străinătate. Genericul acestei întâlniri 
a fost: „Pentru o vreme ca aceasta”, textul 
motto fiind cel din Efeseni 5:10, 16: „Cer-
cetaţi ce este plăcut înaintea Domnului… 
Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele”. 

Temele prezentate au făcut o paralelă 
între experienţele împărătesei Estera și 
ale poporului Israel din acea perioadă și 
modul în care unele evenimente asemănă-
toare se întâmplă în zilele noastre sau se 
vor întâmpla în viitorul apropiat. Au fost 
prezentate următoarele teme:
• „Vremea Alegerii” – David Radu
• „Vremea Închinării” – Rolly Dumaguit

„Pentru o vreme ca aceasta”

• „Vremea Strâmtorării” – Ovidiu Năsui
• „Vremea Eliberării” – Ghiţă Ulici

A fost alocat de asemenea și un timp 
pentru dezbateri pe baza unor teme pre-
zentate, moderate de Beni Chirilă si Slavic 
Popa, în care tinerii și-au expus opiniile 
și preocupările legate de viaţa practică, 
de alegerile pe care trebuie să le facă, de 
provocările cu care se confruntă zi de zi și 
modul în care Dumnezeu are și azi un plan 
special cu fiecare și acesta putând fi reali-
zat în funcţie de disponibilitatea fiecăruia 
de a conlucra cu Dumnezeu în a aduce la 
îndeplinire voia Sa.

Pe lângă aceasta, programul a fost 
înfrumuseţat de aportul extraordinar adus 
prin cântările de laudă spre slava lui Dum-
nezeu, de către orchestra naţională, corul 
naţional și coruri din anumite conferinţe, 
grupuri de tineri și copii, experienţe etc.

Departamentul de Tineret al Uniunii Române
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Fie ca Dumnezeu să reverse binecu-
vântări îmbelșugate asupra celor care 
au participat la această tabără și nu 
numai, ca în aceste timpuri ale istoriei 
pe care le trăim, apropiindu-ne cu pași 
repezi de venirea Domnului Isus, să fim 
credincioși cuvântului Său și misiunii 
pe care El a încredinţat-o fiecăruia, să 
putem fi biruitori în viaţa de fiecare zi, 
iar în final să ne putem bucura cu toţii 
în împărăţia Sa pentru totdeauna.

„Experienţele grele, care au venit 
peste poporul lui Dumnezeu din zilele 

Esterei, n-au fost specifice numai 
acelor vremuri. Ioan descoperitorul, 
privind de-a lungul veacurilor până 
la încheierea timpului, a declarat: „şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus 
să facă război cu rămășiţa seminţei 
ei, care păzesc poruncile lui Dumne-
zeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos” 
(Apocalipsa 12:17). Unii dintre cei 
care trăiesc astăzi pe pământ vor 
vedea împlinindu-se aceste cuvin-
te. Același spirit, care în veacurile 
trecute i-a condus pe oameni să 
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prigonească biserica cea adevărată, 
va conduce în viitor la manifestarea 
unei atitudini asemănătoare faţă de 
aceia care își păstrează credincioșia 
faţă de Dumnezeu. Chiar acum se fac 
pregătiri pentru această ultimă mare 
luptă”. (Profeţi și regi, pg. 602).

„Mii de tineri vor fi chemaţi la 
această lucrare de salvare. Întreaga 
lume se deschide pentru Evanghelie. 
Din toate părţile, inimile lovite de 
păcat strigă după cunoașterea Dum-
nezeului iubirii. Milioane de oameni 

n-au auzit niciodată de Dumnezeu 
sau de dragostea Lui. Este dreptul 
lor să primească această cunoștinţă. 
Şi ei au drepturi egale la îndurarea 
Mântuitorului. Trebuie să răspundem 
strigătului lor. În această criză, între-
barea pusă împărătesei Estera revine 
în fiecare cămin, în fiecare școală, la 
fiecare student care s-a bucurat de 
lumina Evangheliei: „Cine știe dacă nu 
pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la 
împărăţie?” (Estera 4:14.).” (Chemaţi să 

fim diferiţi, pg. 101).  z
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Aţi văzut vreodată un miel? Cei 
care locuiţi în zonele rurale aţi 
văzut cu siguranţă. Dar cred că 

și copiii de la oraș au avut posibilitatea, 
cel puţin o dată în viaţă, să vadă o turmă 
de oi cu mielușei. 

Dacă v-aș întreba ce părere aveţi des-
pre aceste animale, cred că toţi aţi fi de 
părere că sunt animale drăguţe, blânde, 
prietenoase. 

Mieii, care nu sunt altceva decât puii 
oilor, deși sunt foarte îndrăgiţi de copii, 
sunt sacrificaţi în preajma sărbătorii 
Paștelui. Oamenii ignoră inocenţa lor, 
blândeţea cu care-i privesc și voioșia cu 
care îi întâmpină. 

Sacrificarea mieilor are o origine Bi-
blică deoarece atunci când s-a sărbătorit 
pentru prima dată Paștele, au fost sacri-

Mielul – simbol  
al Domnului Hristos

ficate astfel de animale. Mielul pe care 
israeliţii erau chemaţi să-l aducă jertfă în 
preajma ieșirii lor din Egipt, îl reprezenta 
pe Domnul Hristos, care urma să moară 
pentru păcatele întregii omeniri. De la 
ieșirea din Egipt poporul lui Dumnezeu 
a sacrificat în fiecare an miei de Paște, 
amintindu-și de „Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatele lumii”. 

Atunci când Domnul Hristos a murit 
pe crucea de la Golgota, preotul din tem-
plul de la Ierusalim se pregătea să înjun-
ghie mielul simbolic. S-a întâmplat ceva 
însă cu acea ocazie: a fost un cutremur 
de pământ, perdeaua care despărţea cele 
două încăperi ale templului, s-a rupt în 
mod inexplicabil, preotul a scăpat cuţitul 
din mână și mielul a fugit. Prin aceste în-
tâmplări miraculoase, Dumnezeu dorea 
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să spună oamenilor că nu mai era nevoie 
de sacrificiul animalelor, pentru că Mielul 
adevărat fusese jertfit. 

Amintește-ţi de Domnul Hristos 
atunci când vezi un mieluţ! Asemenea 
lui, Fiul lui Dumnezeu a fost blând, 
supus, acceptând să fie sacrificat pentru 
salvarea noastră. 

El nu s-a certat cu cei care-L acuzau 
pe nedrept și nu a opus nicio rezistenţă 
soldaţilor care-I legau mâinile. Mai mult, 
aflându-Se pe cruce, atunci când oamenii Îl 

batjocoreau, S-a rugat pentru toţi persecu-
torii Săi, spunând: Tată, iartă-i, căci nu știu 
ce fac. Și tu poţi urma exemplul Lui, fiind 
blând și amabil chiar și cu cei ce-ţi fac rău.

Lumea pe care Dumnezeu o pregă-
tește pentru noi în noua Sa împărăţie, 
este o lume în care, nu doar oamenii vor 
trăi în siguranţă, ci și animalele. Acolo 
nu va mai fi ucis niciun animal. Nimeni 
nu va suferi, ci toţi vom trăi în pace și 
bucurie, slăvindu-L pe Fiul lui Dumnezeu 
care ne-a răscumpărat.  z
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 „Isus vrea ca toţi copiii şi tinerii să vină la El  
cu aceeaşi încredere cu care merg la părinţii lor.  

Aşa cum copilul îi cere mamei sau tatălui lui pâine,  
când îi este foame, tot așa, Domnul dorește  

ca voi să-I cereţi lucrurile de care aveţi nevoie.”  
(The Youth`s Instructor, 7 iulie 1892).


