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Citeşte Matei 20:1-10. Au lucrat to-
tuşi... unii toată ziua, alţii puţin. Iar pla-
ta? Aceeaşi. Nedreptate! Cum se poate? 

Să ne gândim. Au lucrat mult şi au 
primit corect plata pentru munca lor. 
Dar gospodarul s-a gândit să plătească 
mai mult decât meritau celor care au ve-
nit mai târziu. Nici o nedreptate. Deci, 
„ia-ţi ce ţi se cuvine şi pleacă”.

Putea să se termine şi altfel? Au lucrat 
împreună, au fost colegi de echipă. Cine 
ştie câte veşti au adus cei care stătuseră în 
piaţă aproape toată ziua? Ce bun ajutor, 
ce forţe proaspete când cei care muncind 
în zăduful zilei sunt epuizaţi! Iar la final, 
ce gospodar binefăcător! Imaginaţi-vă că 
fiecare se întoarce la ai săi spunând mi-
nunea: am lucrat pentru cineva care s-a 
dovedit a fi nemaipomenit.

Putea să se termine altfel. Dar nu s-a 
întâmplat pentru că ei: au avut pretenţii. 
Nu le era suficient să ştie că au fost plătiţi 
corect, ci au vrut să controleze decizia gos-
podarului privind plata altora. Au fost 
plini de mulţumire de sine în loc să fie 
plini de mulţumire pentru gospodar. Păi, 
nu erau ei cei care de dimineaţă au lucrat? 
Nu ca ceilalţi pentru ei răsplata era mai 
importantă decât privilegiul de a lucra. 

Şi ce puţine locuri de muncă au fost dacă 
aşa mulţi oameni erau liberi! S-au îngri-
jit numai de ei. Poate că ceilalţi ar fi fost 
mult mai bucuroşi să lucreze o zi întreagă. 
Motivul pentru care au ajuns târziu nu e 
faptul că nu le plăcea să lucreze, ci „pentru 
că nu ne-a tocmit nimeni.”

Ce trist! Să ţi se spună „Pleacă!”, 
pentru că nu ai ştiut mulţumi Celui ce 
te-a chemat... 

„Oricât de scurt ar fi timpul lucrării 
noastre, sau cât de umilă lucrarea noas-
tră, dacă în simplitatea credinţei noi vom 
urma Domnului Hristos, atunci nu vom 
fi dezamăgiţi în ceea ce priveşte răspla-
ta. Ceea ce chiar şi cei mai mari şi mai 
înţelepţi oameni nu pot obţine, poate 
primi cel mai slab şi cel mai umil. Porţile 
de aur ale cerului nu se deschid pentru 
cei cu înălţare de sine. Ele nu se deschid 
pentru cei ce au un spirit mândru. Însă 
porţile cele veşnice se vor deschide larg 
la atingerea tremurătoare a unui copi-
laş. Binecuvântată va fi răsplata harului 
pentru aceia care în simplitatea credinţei 
şi a iubirii au luptat pentru Dumnezeu.” 
(Ellen G. White, Parabolele Domnului 
Hristos, 404.2). 

GhiţăB

Ia-ţi ce ţi se cuvine 
şi pleacă!

„Ori este ochiul tău rău,  
fiindcă eu sunt bun?”
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Libertatea, definită ca „posibilitate de 
a acţiona după propria voinţă sau dorinţă” 
(DEX) sau concept filozofic, a cărui sem-
nificaţie ar putea fi rezumat prin sintag-
ma „lipsa constrângerilor” (Wikipedia), 
reprezintă o noţiune a cărei înţelegere a 
îmbrăcat de-a lungul timpului diferite 
forme, de multe ori contradictorii. 

Dorinţa de libertate se poate observa 
în cazul oricărei fiinţe, oricât de mică şi 
aparent neştiutoare ar fi. Priviţi o furnică 
ce aleargă grăbită în drumul ei. Încercaţi 
să-i aşezaţi un obstacol în cale şi veţi pu-
tea sesiza cu uşurinţă starea de agitaţie 
în care intră şi dorinţa de a se elibera de 
„interdicţia” ce-i stă înainte. 

Pentru un animal legat în lanţ se 
pare că dorinţa cea mai arzătoare este 

aceea de a alerga liber, nestingherit, de a 
explora lumea din jur, fără a fi limitat la 
un spaţiu anume. 

În mod similar un copil, oricât de 
mic ar fi, tinde să meargă exact acolo 
unde i se spune că nu are voie. 

Dar oamenii maturi? Permiteţi cuiva 
să rămână într-un imobil şi daţi-i voie să 
cerceteze liber orice încăpere, cu excepţia 
la una şi veţi avea surpriza să descoperiţi 
că mintea lui se îndreaptă exact spre acel 
loc în care nu-i este îngăduit accesul. S-ar 
putea ca persoana respectivă să nu „intre 
pe interzis”, poate din bun simţ, fiind 
vorba de o persoană educată, învăţată 
să asculte, sau poate de frica consecinţe-
lor sau de ruşinea de a fi descoperit. Dar 
curiozitatea îl va urmări cu siguranţă şi 

Oare a zis Dumnezeu „să nu…”? 

 „Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi 
din slobozenia aceasta o haină a răutăţii...” 

                                                                          1 Petru 2:16.
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multe „De ce?-uri” se vor perinda prin 
mintea lui. 

Aş vrea să ne referim în cele ce ur-
mează la libertatea sau lipsa de libertate 
pe care o simţim în relaţia noastră cu 
Dumnezeu. Astăzi, mai mult ca oricând, 
lipsa de libertate este reclamată „cu voce 
tare”, în special tinerii lamentându-se că 
sunt privaţi de acest drept. Părinţii natu-
rali sau spirituali sunt priviţi ca adevăraţi 
atentatori la autonomia lor, iar nemul-
ţumirea atinge cote din ce în ce mai ri-
dicate. Legile morale sau cele de ordine 
interioară ale familiei sau bisericii sunt 
percepute ca un gard care-i desparte de 
fericirea absolută care s-ar găsi dincolo.

Liberi sau l imitaţi?
Dorinţa de libertate a fost exprimată 

pentru prima dată în istoria Universului, 
atunci când Lucifer şi-a exprimat nemul-
ţumirea cu privire la legile de guvernare 
ale lui Dumnezeu. El s-a simţit stingherit 
în a-şi exprima propria opinie, a-şi urma 
propria cale, motiv pentru care a răspân-
dit nemulţumire printre tovarăşii săi. 

Era Lucifer liber în momentul în 
care şi-a manifestat revolta împotriva 
guvernării divine? Ca fiinţă creată este 
adevărat că el era restrâns la o serie de 
legi care-i garantau existenţa. De altfel, 
nici chiar Dumnezeu nu Se simte liber să 
facă orice. El este limitat la o serie de legi 
morale care nu-I permit să facă orice, fără 
să-Şi încalce propria demnitate şi justeţe 
a felului Său de a fi. Acest lucru a fost de-
monstrat prin răbdarea cu care a întâm-

pinat răscoala lui Lucifer, prin îngăduin-
ţa cu care-i permite încă să-şi desfăşoare 
răutatea, până când caracterul acestuia 
va fi cunoscut pe deplin şi sentinţa va fi 
rostită liber, fără nici un dubiu sau lipsă 
de înţelegere din partea vreunuia dintre 
locuitorii Universului. 

Aşa cum am amintit deja, orice fi-
inţă creată este supusă unui set de legi. 
Un om este liber să se opună acestora, 
dar el va suporta consecinţele inevitabi-
le ale propriei alegeri. Când cineva cre-
ează ceva, producătorul va stabili în ce 
condiţii acel obiect sau aliment va avea 
un termen cât mai lung de viaţă (pentru 
plastic se va stabili: a se feri de foc!; pen-
tru medicamente – a se feri de umezeală; 
pentru alimente este stabilită o anumită 
temperatură de păstrare etc.).

Acelaşi lucru este valabil în cazul 
creaţiei lui Dumnezeu. De exemplu, po-
trivit legii nescrise a naturii un om poate 
trăi doar respirând. Dacă acest proces 
este întrerupt, fie chiar numai pentru câ-
teva minute, omul încetează să mai tră-
iască. Este omul liber să-şi oprească res-
piraţia, refuzând să se supună legii care 
guvernează viaţa? Da. Nimeni nu-l poate 
împiedica să refuze să mai inhaleze aer în 
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plămânii săi, şi să-l elibereze pe cel proce-
sat aici, dar în acest caz el va înceta să mai 
trăiască. Acelaşi lucru se poate întâmpla 
în cazul opunerii faţă de orice altă lege 
a naturii, diferenţa dintre ele fiind dată 
doar de durata declanşării consecinţelor 
(pentru unele efectele se văd imediat, 
pentru altele după un timp mai lung sau 
mai scurt).  

Libertate în colectivitate
În cazul relaţiei dintre oameni, 

libertatea funcţionează în limita pro-
tecţiei fiecăruia dintre aceştia. Nu poţi 
vorbi de libertatea absolută a cuiva, fără 
să sesizezi restricţie în dreptul celuilalt. 
Dacă unuia i se permite să fure, în mod 
automat cineva va fi privat de acest drept. 
Dacă cineva este liber să se comporte ne-
cuviincios, perturbând ordinea publică, 
putând rosti fără limită cuvinte de orice 
fel şi pe orice ton, chiar unul deranjant, 
cineva va fi privat cu siguranţă de drep-
tul liniştii şi al bunei cuviinţe de care s-ar 
putea bucura în rândul semenilor săi. 

Poate fi vorba de o societate ordona-
tă în acest caz? Este o familie fericită dacă 
fiecare face ce vrea? În copilărie poate că 

fiecare dintre noi ne-am simţit lipsiţi 
de libertate atunci când ni se propunea 
anumite ore de sculare, de participare la 
serviciul divin de dimineaţa, de servire a 
mesei, de activitate şi de culcare. Imagi-
naţi-vă ce s-ar întâmpla într-un cămin în 
care fiecare se scoală când vrea, serveşte 
masa când vrea şi lucrează doar ce-i pla-
ce. Mai este mama liberă în acel cămin? 
Ea nu poate respecta nici un program de 
aranjare sau strângere a mesei, de punere 
la punct a locuinţei sau de respectare a 
timpului de odihnă. În plus ea-şi poate 
permite libertatea să gătească doar când 
vrea sau să spele numai ce-i place. Şi nu 
doar mama se poate afla în situaţia de lip-
să de libertate sau perturbatoare a aces-
teia, ci într-un fel fiecare membru este 
„deranjat” de celălalt care alege să lucreze 
când alţii dorm, să mănânce când alţii 
lucrează şi aşa mai departe. Chiar şi în 
cazul locuirii în comun, cum ar fi cămi-
ne, blocuri de locuinţe sau alte locuri de 
acest fel, s-a simţit nevoia stabilirii unui 
program de linişte şi activitate. Dacă 
acest lucru nu funcţionează, locuitorii 
unei astfel de comunităţi au tot dreptul 
să reclame lipsa libertăţii. 
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Suntem liberi? 
Pentru că nu-i putem vorbi lui Dum-

nezeu „faţă către faţă” pentru a-L trage 
la răspundere de lipsa de libertate în care 
suntem nevoiţi să supravieţuim, ne re-
voltăm pe cei care încearcă să menţină 
ordinea în grupurile sociale în care ne 
desfăşurăm activitatea. Căminul ni se 
pare un loc sechestrat de legi şi reguli, 
şcoala un infern în care ai voie să faci 
doar ce nu-ţi place, biserica un loc în care 
„să nu” este afişat pe fiecare dintre pereţii 
ei, şi aşa mai departe. Şi iată-ne nefericiţi, 
alergând disperaţi în „cuşca” lumii, în-
cercând să găsim … portiţe pentru a ne 
elibera. Dar… ciudat! Uşa „cuştii” este 
deschisă. De ce nu alegem să ieşim? De ce 
rămânem în închisoare, deşi avem liber-
tatea să ieşim când vrem? De fapt noi nu 
uşa de ieşire o căutăm. Ceea ce urmărim 
este legiferarea alegerii noastre de a face 
altfel. Am dori ca orice lege să fie desfiin-
ţată, deşi orice om raţional este nevoit să 
accepte că această cerinţă este absurdă şi 
că pretenţia de a trăi fără legi este de fapt 
o utopie. 

Din experienţa trecutului aflăm că 
Satan nu i-a dus pe adepţii săi într-un loc 
în care să facă ce vor. Un astfel de loc nu 
există nicăieri în Univers. Îngerii, prin 
recăpătarea „libertăţii” şi-au schimbat 
doar coordonatorul vieţii lor. Astăzi, în 
loc de a face ce doresc, ei ascultă doar 
de un alt stăpân, de Lucifer, în locul lui 
Dumnezeu. 

„În privinţa lui Satana, era adevă-
rat că el mersese prea departe pentru a 

se mai putea întoarce; însă nu la fel stă-
teau lucrurile cu cei care fuseseră orbiţi 
de înşelăciunile lui. Acestora, sfaturile şi 
rugăminţile îngerilor credincioşi le-au 
deschis o uşă a speranţei; şi, dacă ar fi ţi-
nut seama de avertizare, s-ar fi smuls din 
cursa lui Satana. Însă mândria, devota-
mentul pentru conducătorul lor şi dorin-
ţa după libertate fără restricţii au biruit, 
iar apelurile dragostei şi harului divin au 
fost în final respinse.” – P.P. 41

Alegând să facem tot ce voim, noi ne 
aşezăm sub steagul unui alt conducător. 

Drumul spre robie
Să luăm un exemplu. Un tânăr se 

simte privat de libertate pentru faptul 
că-i este interzis fumatul. Atunci el reu-
şeşte să se smulgă din această „curte în-
chisă” şi alege să trăiască „liber” – crede 
el, permiţându-şi chiar să fumeze. Este 
liber cu adevărat? Nu. Acum el este scla-
vul viciului care-l stăpâneşte. El nu poate 
face orice cu banii săi, pentru că o bună 
parte din ei trebuie rezervaţi pentru pro-
curarea ţigărilor. El nu poate merge în 
orice loc, pentru că există zone în care 
această practică este interzisă. El nu poa-
te servi masa liniştit, la prima oră a dimi-
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neţii, pentru că înainte de aceasta trebuie 
să fumeze. Uneori este nevoit să se scoale 
chiar şi noaptea, oricât de somn i-ar fi, ca 
să se „relaxeze” cu o ţigară. 

„Orice om care refuză să se predea 
lui Dumnezeu este sub controlul unei 
alte puteri. El nu-şi aparţine. El poate 
vorbi despre libertate, dar este în cea mai 
dezgustătoare robie. Lui nu i se îngăduie 
să vadă frumuseţea adevărului, deoarece 
mintea lui este sub stăpânirea lui Satana. 
În timp ce, cu îngâmfare, se mângâie 
cu ideea că urmează hotărârile propriei 
judecăţi, el ascultă de voinţa domnului 
întunericului. Hristos a venit pentru a 
sfărâma cătuşele care ţin sufletul în robia 
păcatului. “Dacă Fiul vă va face slobozi, 
veţi fi cu adevărat slobozi.” “Legea Du-
hului de viaţă în Hristos Isus m-a izbă-
vit de legea păcatului şi a morţii” (Rom. 
8,2).” H.L.L. 466.

Crezi că eşti liber să asculţi ce mu-
zică îţi place sau să vizionezi ce emisiu-
ne doreşti? Da, majoritatea tinerilor din 
ziua de azi se bucură de „libertate”, fie 
prin faptul că părinţii le acordă toată în-
crederea şi consideră de la sine înţeles că 
ştiu ce să aleagă, fie că aceştia [părinţii] 
nu găsesc ceva greşit ca fiul sau fiica lor 
să aibă libertatea alegerii. Dar noţiunea 
de „libertate” nu se termină aici. Dacă te 
consideri liber să asculţi orice, în curând 
nu vei mai asculta decât ceea ce stăpânul 
a ceea ce asculţi vrea să-ţi dea. Mai mult 
decât atât mintea ta va fi astfel canalizată 
încât nu vei mai simţi plăcere pentru lu-
crurile sfinte, pentru meditaţiile serioa-

se, ci te vei complace în ceea ce ţi-a creat 
obişnuinţă. Vei fi surprins (sau nu) să 
ajungi chiar să-L negi pe Dumnezeu. 

Să urmărim exemplul lui Saul. Pri-
ma lui greşeală a fost neascultarea. El n-a 
ţinut cont de un mic amănunt, acela de a 
nimici orice pradă de război, prin urmare 
a păstrat ceva din cele mai bune animale 
şi lucruri, pentru popor, nu pentru sine. 
Ce putea fi rău în aceasta? Aparent nimic. 
Ce a urmat? Dumnezeu a refuzat să mai 
conlucreze cu el, pentru că Dumnezeu 
nu constrânge. El nu-l forţează pe un om 
să meargă alături de El, dacă acea persoa-
nă a ales un alt tovarăş de călătorie. Prin 
alegerea de a nu asculta de Dumnezeu, 
Saul, ca şi Adam şi Eva în vechime, a ales 
să se supună lui Satan. Apoi el a căzut în 
descurajare, în disperare chiar. Văzând 
că Dumnezeu nu-i mai răspunde, a ales 
să întrebe morţii. El, care cu câtva timp 
în urmă decisese distrugerea tuturor vră-
jitorilor din ţară, se află acum pe drum 
către vrăjitoarea din En-Dor. Cum l-a 
primit diavolul?

„În tot cursul purtării sale răzvrătite, 
Saul a fost linguşit şi înşelat de Satana. 
Lucrarea ispititorului este de a da impresia 
că păcatul e ceva foarte neînsemnat, de a 
face cărarea călcării Legii cât mai como-
dă şi mai atrăgătoare, de a face mintea să 
fie oarbă faţă de avertismentele şi ame-
ninţările Domnului. Satana, prin pute-
rea lui amăgitoare, l-a făcut pe Saul să se 
îndreptăţească atunci când a dispreţuit 
mustrările şi avertismentele lui Samuel. 
Dar acum, când se afla la mare strâmtora-
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re, Satana s-a întors împotriva lui, înfăţi-
şându-i grozăvia păcatului şi lipsa oricărei 
nădejdi de a mai fi iertat, pentru a-l duce la 
disperare. Nimic altceva n-ar fi putut să fie 
mai bine ales pentru a-i nimici curajul sau 
a-i tulbura mintea, a-l împinge la disperare 
şi sinucidere.”  P.P. pg. 681

S-ar putea ca, la prima vedere, ideea 
de aderare la spiritism să-ţi pară stranie. 
Nu te vezi niciodată lucrând cu spiritele, 
sau apelând la serviciul lor. Dar nu există 
alternativă. Dacă nu accepţi să te supui 
lui Dumnezeu, să accepţi călăuzirea Sa, 
vei ajunge să accepţi opusul dumnezeirii, 
pentru că în mod imperceptibil te-ai aşe-
zat pe terenul ei. 

„Spiritismul afirmă că oamenii sunt 
semizei necăzuţi; că “fiecare minte se va 
judeca pe ea însăşi”; că “adevărata cunoaş-
tere îi pune pe oameni deasupra oricărei 
legi”; că “toate păcatele înfăptuite sunt 
nevinovate”; căci “tot ceea ce există este 
drept” şi “Dumnezeu nu condamnă”. 
Acesta prezintă cele mai josnice fiinţe 
omeneşti ca fiind în cer, şi încă într-o po-
ziţie foarte înălţată acolo. În felul acesta, 
el declară tuturor oamenilor: “Nu contea-
ză ce faceţi; trăiţi cum vă place, cerul este 
căminul vostru”. Mulţimile sunt astfel 
făcute să creadă că dorinţa este cea mai în-
altă lege, că desfrâul înseamnă libertate şi 
că omul nu este răspunzător decât în faţa 
propriei lui persoane.” Educaţia, pg. 228.

Soluţii
 „Singura condiţie prin care este po-

sibilă libertatea omului este aceea de a de-
veni una cu Hristos. “Adevărul vă va face 

slobozi” şi Hristos este adevărul. Păcatul 
poate să triumfe numai prin slăbiciunea 
minţii şi prin distrugerea libertăţii su-
fletului. Supunerea faţă de Dumnezeu 
înseamnă refacerea omului - readucerea 
lui la slava şi demnitatea de om. Legea 
divină faţă de care sunt aduşi în supune-
re este “legea slobozeniei” (Iacov 2,12).” 
H.L.L. pg. 466.

Dacă vrei să fii scutit de eşec în viaţa 
aceasta şi să te bucuri de viaţa viitoare, 
trebuie să faci o alegere chiar acum. Este 
cumva normal (dacă ţinem cont de starea 
deplorabilă în care a ajuns omul, în gene-
ral) să nu-ţi placă să rămâi tot timpul în 
compania lui Dumnezeu şi să fii tentat 
spre lucrurile interzise ale acestei lumi. 
Ceea ce ai de făcut este să vrei să alegi ce 
este bun. Atunci poţi veni în umilinţă la 
Dumnezeu şi să-i spui problema ta. Roa-
gă-L să te ajute să-ţi schimbi felul de gân-
dire, să te ajute să-ţi rearanjezi priorităţi-
le vieţii. Cere-I să-ţi dea plăcere să fii un 
urmaş al Său. Îmbrăcat cu firea pămân-
tească te vei afla într-o continuă luptă, în-
cercând în zadar să obţii biruinţă asupra 
păcatului. Vei fi asemenea fiului cel mare 
din parabolă, care slujea din obligaţie ta-
tălui său, fără să simtă bucurie şi onoare 
pentru poziţia de fiu pe care o avea. 

„Adevăratul creştin nu se va plânge 
niciodată că jugul Domnului Hristos îi 
roade gâtul. El consideră slujirea lui Isus 
ca fiind cea mai reală libertate. Legea lui 
Dumnezeu este plăcerea lui. În loc să ca-
ute să coboare poruncile divine pentru a 
se armoniza cu scăderile lui, el se strădu-

Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 2 9



ieşte continuu să ridice nivelul desăvârşi-
rii lor.” 5 T. pg. 220.

„În lucrarea de mântuire, nu există 
constrângere. Nu este folosită nici o for-
ţă exterioară. Sub influenţa Duhului lui 
Dumnezeu, omul este lăsat liber să alea-
gă cui vrea să servească. În schimbarea 
care are loc, atunci când omul se predă 
lui Hristos, se află simţământul celei mai 
înalte libertăţi. Izgonirea păcatului este 
o acţiune a voinţei noastre. E adevărat, 
nu avem putere să ne eliberăm de sub 
stăpânirea lui Satana, dar, când dorim 
să fim eliberaţi din păcat şi, în marea 

noastră nevoie, strigăm după o putere 
din afară şi mai presus de noi, puterile 
noastre sunt îmbibate cu energia divină a 
Duhului Sfânt şi ele ascultă de poruncile 
lui Dumnezeu, împlinind astfel voinţa 
Sa.” H.L.L. pg. 466. 

“Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, 
sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cu-
noaşte adevărul, şi adevărul vă va face 
slobozi.” Ioan 8:31,32.

Fie ca aceasta să fie experienţa noas-
tră de obţinere a libertăţii!

Daniela Picu

Stă scris

Stă scris și altfel, Doamne, n-am să fac
Chiar dacă mie alte căi îmi plac!
Nu voia mea, ci voia Ta aleg, 
Chiar dacă azi, în totul, nu-o-nţeleg...

Stă scris și știu că-așa e cel mai bine,
Chiar dacă simt o luptă grea în mine!
Nu plec unde mă-ndreamnă inima,
Când știu că alta este voia Ta...

Stă scris, și-oricând ar fi să vină
Minciuna învelită în lumină, 
Îi știu parfumul ei prea rafinat,
Şi nu vreau să mă tragă în păcat...

Stă scris și nu va fi decât puţin
Şi-om înţelege totul pe deplin...
Ce fericiţi vor fi cei ce-au ales
Ce-a fost cândva așa de ne-nţeles!

Benoni Catană
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Broaştele faraonului 
şi suita lor

Nu demult am citit iarăşi despre cele 10 plăgi cu 
care au fost loviţi egiptenii. Poate te-ai întrebat ca şi 
mine de ce au fost alese 10 plăgi pentru a lovi pe egip-
teni. Doar ca să lase pe israeliţi să plece? Păi, nu putea 
să-i facă pe egipteni să-i lase pe israeliţi să plece printr-o 
singură plaga?

Biblia ne dă şi răspunsul: „…şi voi face judecată îm-
potriva tuturor zeilor Egiptului: Eu, Domnul” (Exod 
12:12).

Iată deci că în spate se purta un război mult mai 
mare decât se poate sesiza la 
prima vedere: bătălia LUI 
împotriva zeilor Egiptului. 
Fiecare plagă era direcţionată 
împotriva unui anumit zeu al 
egiptenilor.

Am găsit o listă cu câţiva din zeii egiptenilor:

Zeitatea       Funcţia avută            Simbolul puterii

Aker pământ   ajută morţii         două capete de lei
Aton   zeul soare 
Bes   ajută la naştere, 
   dăruitor de bărbăţie        grup de demoni
Hechet  zeiţă primordială         broască
Iris   zeiţa vieţii şi vindecării        om
Chepri  zeul primordial, soare răsare      cărăbuş
Knum  dăruitorul Nilului – 
   făcătorul omenirii         om cu cap de broască
Mut   ochiul soarelui         vultur sau om
Nut   zeiţa cerurilor    

   mama corpurilor cereşti
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Osiris  stăpânea peste faraonii morţi, 
   viaţă, vegetaţie 
Ra   zeul soarelui şi al cerului 
   – Zeu naţional         om cu cap de uliu
Selchet  păzitorul vieţii 
   – apărătorul morţilor        scorpion
Set   zeul haosului, pustiului, 
   furtunii, recoltei 
Sotis   zeul apelor Nilului 
Termutie  zeiţa fertilităţii, recoltei şi a soarelui  şarpe
Horus  soare 
Hathor  zeiţa mamă 
Ptah   artişti, creatorul Memphisului 

Am găsit şi următoarele informaţii, care cred ca ne sunt de folos să înţelegem mai 
bine. Sa luăm plăgile pe rând:

1. Apa în sânge – Nilul era sângele vieţii Egiptului şi sacru pentru Osiris.

2. Broaştele – Heka era zeiţa cu cap de 
broască. Era o ofensă adusă zeiţei dacă 
omorai broaşte.

3. Păduchii – Geb era zeul pământului.

4. Musca câinească (cărabuş sau scara-
beu) – erau sacre pentru Ra, zeul soarelui, 
Ra Ammon şi Kepara. S-au găsit scarabei de aur în morminte.

5. Ciuma vitelor – Egiptul era o ţara în care se idolatrizau animalele. Ei se închinau 
animalelor. Apis era un taur negru căruia i se închinau. Tauri mumificaţi au fost gă-
siti într-o piramidă lângă Memphis. Aici apare o nota de umor pe care Dumnezeu o 
introduce. Imaginaţi-vă egiptenii închinându-se la o vacă bolnavă!

6. Vărsatul negru – preoţii trebuia să fie fără pată. Nu puteau sluji în templul lor dacă 
aveau vărsat negru.
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7.  Piatra şi focul – Egiptul este un pământ unde nu sunt precipitaţii. În Cairo se 
înregistrează mai puţin de un centimetru de precipitaţii pe an. Isis era zeiţa aerului.

8. Lăcustele - reprezintă judecata lui Dumnezeu (comparaţi lăcustele din Ioel şi 
Apocalipsa). Osiris, zeitatea vegetaţiei, a fost de asemenea dovedită că nu poate face 
nimic.

9. Întunericul – egiptenii se închinau lui Ra, zeul soarelui.

10. Moartea întâilor născuţi – primii născuţi în Egipt erau puşi deoparte pentru a 
sluji zeităţilor lor.

Deci, se poate vedea că Dumnezeu dorea să le demonstreze egiptenilor că EL este 
mai puternic decât orice idol al lor.

Reacţia lui faraon la plăgi simbolizează, poate, reacţia mea şi a ta atunci când EL 
doreşte să ne arate că nu avem nici un folos de pe urma idolilor.

Veniseră atâtea broaşte peste faraon (să se sature de zei!) încât l-a chemat pe omul 
LUI, Moise:

- Roagă-te să plece musafirii…
- Când să mă rog pentru tine? a întrebat Moise.
- Mâine! (Exod 8:10).
Adică: “Mi-s tare dragi broscuţele astea şi văd că şi ele mă plac pe mine… Mai 

vreau o noapte cu broaştele!”
„Domnul a făcut cum cerea Moise; şi broaştele au pierit în case, în curţi şi în 

ogoare. Le-au strâns grămezi, şi ţara s-a împuţit. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle 
în voie, şi-a împietrit inima, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spuse 
Domnul.” Exod 8:13-15.

Tu ai broaşte (idoli) în viata ta? 
Dacă ai conştientizat ca ai, cred ca 
cel mai bine ar fi renunţi AZI la ele, 
oricât de drăguţe ar fi broscuţele… Şi 
nu uita: dacă nu duci lucrarea până la 
capăt, atmosfera se va împuţi. Totuşi 
ţi se va părea că poţi răsufla în voie: 
poţi răsufla în voie putoare de mor-
tăciune de broască… 

AlexB
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Dragostea – definită ca sentiment de 
afecţiune pentru cineva sau ceva – este 
confundată adesea cu emoţiile trecătoa-
re, declanşate în urma unei pasiuni „oar-
be”, care, neavând un suport temeinic, 
tinde să dispară la cel mai mic neajuns. 
Dacă ne referim la dragostea dintre două 
persoane de sex opus, specialiştii au con-
statat că acest sentiment durează de obi-
cei în jur de un an, după care, dacă nu este 
înlocuit cu dragostea adevărată, dispare 
sau chiar se transformă în ură.  

Definiţia reală pentru dragoste este 
dată de Cuvântul lui Dumnezeu care 
pune egal între acest, aşa numit senti-
ment, şi Cel care susţine lumea noastră: 
„pentru că Dumnezeu este dragoste.”  
(1 Ioan 4:8).

Una din principalele caracteristici 
ale lui Dumnezeu este dragostea, o dra-
goste dezinteresată, nebazată pe ceva 
anume. El ne-a iubit pentru că… ne-a iu-
bit. Fără explicaţii, fără motivaţii. 

Creat după chipul lui Dumnezeu, 
omul a primit de la Creatorul său acest 
fel de a fi, şi anume, dragoste pentru cei 
din jur. Ştim că Adam a renunţat conşti-
ent la nemurire, din dragoste pentru Eva. 
Atunci însă când a devenit păcătos, a fost 
gata să o acuze pe cea pe care o iubea. 

De ce lipseşte astăzi dragostea ade-
vărată? Păcatul este cel care a estompat 
puterea dragostei, a umbrit-o, făcând-o 
aproape inexistentă. 

În limba greacă există patru cuvinte 
echivalente cuvântului românesc „dra-

„Apele cele mari 
nu pot să stingă 

dragostea, 
şi râurile n-ar putea 

s-o înece”. 
(Cântarea 

cântărilor 8:7)

Puterea 
Dragostei
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goste”. Şi într-adevăr există mai multe 
feluri de dragoste. 

Dragostea „AGAPE”

Agape este cuvânt folosit adesea 
pentru a defini dragostea dezinteresată, 
jertfitoare de sine, care nu aşteaptă ceva 
în schimb de la persoana iubită. Carac-
teristica aceasta poate fi atribuită în tota-
litate doar lui Dumnezeu, care ne-a iubit 
atunci când noi îi eram vrăjmaşi. 

 „Şi dragostea stă nu în faptul că noi 
am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El 
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său 
ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noas-
tre.” (1 Ioan 4:10).

Dragostea de tip „PHILEO”

Un alt termen pentru cuvântul „dra-
goste” este Phileo. Dragostea phileo dă-
ruie, dar aşteaptă şi să primească. E plină 
de bunătate şi nu este egoistă. Se mani-
festă prin respect şi nu se bucură atunci 
când cel iubit cade, ci-l ajută să se ridice.

Este un fel de dragoste adevărată, 
obişnuită, manifestă în viaţa oamenilor 
sinceri, creştini. Este dragostea a cărei 
lipsă este reclamată de Martorul Cre-
dincios, caracteristică de care bisericile 
au nevoie pentru a deveni puternice. Este 
dragostea gata de a veni în ajutorul celui 
care este în pericol, dragostea care-i pasă 
de semenul său. 

Dragostea  - ‘’STORGE” 

Este un sentiment natural, ca acela 
dintre părinţi şi copii. Se referă în special 
la relaţiile dintre membrii familiei. Este 

cel mai natural, mai emoţional şi mai larg 
răspândit fel de a iubi, aceasta pentru că 
nu este generat de vreo constrângere. 
Este rezultatul căldurii, ataşamentului, 
apartenenţei. Este capabil să treacă peste 
orice element discriminator. 

„Poate o femeie să uite copilul pe care-
l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pân-
tecelui ei?”(Isaia 49:15) – spune profetul 
referindu-se la grija maternă pe care orice 
mamă o are în mod natural faţă de fiii săi. 
Cu toate acestea, dragostea lui Dumnezeu 
este mult mai „stabilă”, El promiţând pro-
tecţie chiar şi în cazul în care copilul este 
în pericol să fie abandonat. 

Porunca cincia este o împlinire a 
dragostei „storge”, acea dragoste care 
cere atenţie, ataşament, ascultare faţă de 
părinţi. 
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Dragostea  -”EROS”

Este dragostea erotica, senzuală, 
având la bază plăcerea personală. Este 
sentimentul îndreptat spre cealaltă per-
soană, care afirmă “Te iubesc, pentru că 
mă satisfaci!”. Are la bază atracţia pentru 
o anumită persoană, pentru că la ea a gă-
sit acel ‘ceva’ dorit. 

Când a dispărut acesta, a dispărut şi 
ea şi poate spune cu uşurință “Nu te mai 
iubesc”. 

…Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-
o, căci îmi place.” (Judecători 14:3)

    Acest tip de dragoste se întâlneşte 
adesea, fiind cunoscut sub denumirea de 
„dragoste la prima vedere”. Este o dragos-
te condiţionată, care iubeşte doar pentru 
atingerea scopului. 

Concluzie

Dragostea vine de la Dumnezeu. 
Dacă simţim că nu avem suficientă dra-
goste faţă de El, faţă de semenii noştri, 
faţă de părinţi, faţă de prieteni şi chiar 
faţă de duşmani, trebuie să cerem această 
însuşire şi ea ne va fi dată. 

„Însă nădejdea aceasta nu înşală, 
pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost 
turnată în inimile noastre prin Duhul 
Sfânt care ne-a fost dat.” (Romani 5:5).

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tine-
reţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în cre-
dinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)

„Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, 
nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” 
(1 Ioan 3:18). 

Adrian-Gabriel Barnea

“Sigur că există şi dragoste la prima vedere, dar întot-
deauna e bine să mai aruncăm şi a doua privire.”

“A iubi înseamnă a suferi şi cum mulţi fug de suferinţă, 
puţini ştiu să iubească.” 

“Dragostea este decizia de a face din problemele tale, 
problemele mele.” 

“Unii oameni cred greşit că opusul dragostei este ura, 
când de fapt este indiferenţa.” 

“Este mai uşor să iubeşti întreaga omenire, decât pe 
vecinul de alături.” 
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Ce poate fi mai plăcut decât un pa-
har cu .. ceva rece, mai ales când vara se 
instalează confortabil, încălzind atmo-
sfera la temperaturi din ce în ce mai ri-
dicate!

Dornici de companie, tinerii sunt 
tentaţi să iniţieze tot mai multe ieşiri cu 
prietenii, sub pretext că „la un pahar” se 
pot cunoaşte mai bine, pot stabili prie-
tenii, pot reface relaţii. Şi ce este rău în 
asta! După o zi plină, încărcată de acti-
vităţi, o ieşire este chiar benefică. Şi dacă 
alţii depăşesc limitele, permiţându-şi să 
adauge la „nevinovatele” băuturi „fără 
alcool” câteva grade în plus (cantitate 
neglijabilă), noi, cei mai serioşi, nu proce-
dăm astfel. Noi ieşim să bem doar un … 
suc. Sau nu, cei mai conservatori … doar 
un pahar cu apă.  

Poate că un necunoscător al „no-
utăţilor” rămâne surprins văzând că 
subiectul acesta este luat în discuţie în-
tr-o publicaţie religioasă. Totuşi practica 
„ieşirii” la o terasă a devenit o obişnuinţă 
chiar şi pentru tinerii creştini. Cu ocazie 
sau fără ocazie, în grupuri mai mari sau 
mai mici, însoţiţi de colegii de la şcoală 
sau prietenii de la biserică, îi poţi întâl-
ni prin oraş, pe terase sau prin localuri, 
voalaţi de fumul de ţigară (chiar dacă nu 
al lor), râzând vesel şi nedesluşit prin tu-
multul asurzitor al muzicii. Motivul?! Ce 
întrebare! Doar aşa face toată lumea. Se 
pare că după o astfel de relaxare au mult 
mai mult spor la învăţat, sunt mai puţin 
stresaţi, … în fine, se simt oameni noi. 

Gestul ieşirii „la un pahar” poate fi 
un prim pas spre laţul pregătit cu ingeni-

La 
un 
pahar...
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ozitate de diavolul care, la acest moment, 
se prezintă ca tovarăşul cel mai prietenos, 
care-ţi zâmbeşte amabil din pomul inter-
zis, îmbiindu-te să te apropii. 

Oare scrie undeva că n-ai voie să bei 
apă? – auzi şoptindu-ţi-se. Nu. Chiar este 
indicat să bei mai multă decât consumi 
de obicei. Dar dacă bei un suc proaspăt 
de fructe (sau cu aromă  „identic natura-
lă”), ar fi vreo problemă? Scrie undeva că 
nu ai acest drept? 

Şi dacă ţi-ai permis să discuţi cu el şi 
să stabiliţi împreună ce anume s-ar potri-
vi sau nu pentru un creştin, să fii sigur că 
el este mai isteţ şi te-a şi prins în plasă. 

„Căile lumii sunt pline de amăgire, 
fraudă şi nenorocire, însă sunt făcute să 
pară atractive; şi dacă copiii nu sunt edu-
caţi şi disciplinaţi cu grijă, ei vor apuca cu 
siguranţă pe un drum greşit. Neavând 
întemeiate anumite principii, le va fi greu 
să reziste ispitei.” C.A. pg. 249.

Astăzi ispitele sunt din ce în ce mai 
tentante. La tot pasul ofertele de sezon, 
colorate cât mai atractiv şi formulate cât 
mai captivant, sunt irezistibile. Chiar 
dacă bucătăriile noastre sunt dotate cu 
mixere, blendere sau storcătoare de fruc-
te, preferăm să servim sucuri gata prepa-
rate pentru că acolo nu le servim singuri, 
ci în compania prietenilor. 

Aş vrea să fiţi conştienţi, dragi tineri, 
de faptul că Satana vă vrea cu tot dina-
dinsul. El nu are nevoie să-i prindă în pla-
să pe cei din lume, care nu şi-au exprimat 
niciodată interesul pentru cele religioase. 
De asemenea ţinta lui nu sunt bunicii 
voştri, care se află la capătul traseului în 
viaţa pe acest pământ, ci voi, cei tineri şi 
plini de putere, cei care aţi putea să vă bu-
curaţi de sănătate şi putere, pe care să le 
folosiţi pentru slava lui Dumnezeu. 

Chiar şi oamenii acestei lumi, care 
nu trec nepăsători prin viaţă, îşi pun la 
un moment dat problema dacă miile de 
oferte sunt chiar atât de nevinovate pre-
cum par. În mod deosebit scopul lui Sa-
tan este acela de a lua în stăpânire mintea 
noastră. Dacă va reuşi să facă aceasta, noi 
suntem cu totul ai săi. 

Poate că veţi avea încă suficientă tă-
rie să refuzaţi consumul de alcool, iar în 
privinţa ofertelor de heroină vă simţiţi 
stăpâni pe situaţie, gata de a respinge ori-
ce tentaţie. Aţi înţeles că etnobotanicele 
nu sunt pentru voi şi ocoliţi „magazinele 
de vise” care, deşi interzise, îşi mai eta-
lează mărfurile mascate sub tot felul de 
pretexte. Şi totuşi pericolul nu se termină 
aici. 

Iată un exemplu: De curând a pă-
truns în ţara noastră un drog numit 

GHB sau „drogul violului”. De 
ce această denumire? Pentru 
că efectul său se manifestă 

printr-o stimulare sexuală ex-
cesivă, respectivul „drogat” fi-

ind dispus să facă orice pentru a-şi 
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satisface această patimă. Chiar femeile 
consumatoare de acest stimulent sunt 
dispuse să accepte relaţii multiple, invo-
luntare, despre care nu îşi mai amintesc 
decât vag.  ”Pentru a fi acceptaţi de către 
o femeie, bărbaţii pun acest drog în bău-
tura partenerei pe care vor să o drogheze, 
pentru ca apoi să o violeze fără ca aceasta 
să riposteze vehement. GHB se vinde sub 
formă de lichid, praf, capsule sau granule, 
ce se dizolvă în apă sau alcool şi pentru că 
nu are nici miros sau gust (doar un gust 
uşor sărat) nu poate fi depistat la prima 
vedere. GHB îşi face efectul în circa 5-15 
minute, consumatorul simţindu-se la fel 
ca după un pahar sau două de alcool: re-
laxat, uşor ameţit, destins, dezinhibat”, 
a explicat un reprezentant al ONG anti-
drog CIADO, citat de ziarul Libertatea 
din 22 mai 2012.  

Dacă ţi-ai propus să ai o viaţă ordo-
nată, consacrată Creatorului, Căruia îi 
aparţii prin însuşi actul creaţiei, dar şi al 
răscumpărării, dacă mai crezi că trupul 
tău aparţine Celui ce ţi l-a încredinţat, 
pentru a-l păstra curat, sănătos, puternic şi 
a-l pune în serviciul Său, poate vei fi dispus 
să iei aminte la aceste apeluri, făcute nu de 

părinţi, nici de biserică, ci de autorităţile 
care se îngrozesc şi ele de ce va urma. 

Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea pu-
tere să fii altfel decât restul prietenilor, să 
nu te consideri marginalizat prin faptul că 
nu ieşi cu prietenii, ci să-ţi găseşti plăcerea 
în compania tovarăşilor credincioşi, care 
se simt bine dacă servesc un pahar răcori-
tor acasă, acolo unde pericolul strecurării 
în pahar a altceva decât doreşti, nu există, 
iar părinţii pot fi un bun îndrumător pen-
tru minţile voastre încă în formare. 

Editorii

“Mi-a fost arătată asemănarea cu lumea a unora dintre cei ce pretind a 
fi păzitori ai Sabatului. O, am văzut că aceasta este o dezonoare pentru 

ei şi pentru cauza lui Dumnezeu. Ei îşi dezmint menirea. 
Ei cred că nu sunt ca lumea, însă sunt atât de apropiaţi de cei din lume 

în ce priveşte îmbrăcămintea, vorbirea şi faptele lor, 
încât nu se poate face nici o distincţie.” 1 T. 131.
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Dumitru Cornilescu

Numele lui Dumitru Cornilescu ne este 
foarte familiar, el fiind acela care a tradus pen-
tru noi, românii, Biblia. Mi-am propus să-l 
cunoaştem pe acest creştin şi să învăţăm câte 
ceva din experienţele sale, din devotamentul 
de care a dat dovadă pentru a sluji o cauză 
sfântă, chiar din fragedă copilărie. 

Dumitru Cornilescu s-a născut în 
comuna Slasoma, judeţul Mehedinţi, în 
data de 4 aprilie 1891. Părinţii săi erau 
creştini ortodocşi, iar tatăl era învăţător. 
Ambii bunici fuseseră preoţi: bunicul 
din partea tatălui, în comuna natală, iar 
bunicul din partea mamei, într-o comu-
nă din apropiere. 

După terminarea şcolii primare 
pe care a absolvit-o în comuna natală, a 
urmat cursurile Seminarului Teologic 
Ortodox din Bucureşti. Aici citea cu 
aviditate cărţile bibliotecii seminarului, 
dornic să afle cât mai mult despre relaţia 
cu Mântuitorul pe care, potrivit învăţă-
turii primite de la tatăl său, o considera 
esenţială. Era preocupat de viitorul său şi 
visa să fie un preot dedicat, un adevărat 
păstor pentru suflete, capabil să le călău-
zească la Hristos, nu doar prin cuvânt, ci 
şi prin exemplu personal. 

După terminarea Seminarului a 
urmat cursurile Institutului Teologic 
Ortodox din Bucureşti. În acest timp 

a început să frecventeze Biserica „Cui-
bul de barză“, unde îl asculta cu plăcere 
pe preotul Tudor Popescu, încercând să 
descifreze arta predicării. Tot de la Tu-
dor Popescu a aflat că viaţa în Hristos 
este o viaţă nouă, dobândită prin puterea 
Duhului Sfânt, o viaţă de devoţiune şi 
consacrare deplină lui Dumnezeu. 

Cunoscând mai multe limbi de cir-
culaţie mondială, Cornilescu traducea 
diferită cărţi pe care le considera inte-
resate. El trimitea pentru tipărire, părţi 
din aceste lucrări, diferitelor reviste re-
ligioase care se publicau în acea perioa-
dă. A contribuit la înfiinţarea cercului 
numit „Ia şi citeşte“, o acţiune condusă 
de un comitet de preoţi, al cărui scop era 
susţinerea credinţei strămoşeşti şi pro-
movarea moralităţii cu ajutorul tipăritu-
rilor religioase. 

Observând că majoritatea lucrărilor 
spirituale au ca suport Biblia, şi că majo-
ritatea recomandă studierea acestei cărţi, 
a început să o citească. Curând a fost 
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foarte dezamăgit, neînţelegând aproape 
nimic din paginile acestei cărţi, datorită 
faptului că traducerea pe care o avea era 
una inaccesibilă, având un limbaj greoi şi 
plin de greşeli. Atunci şi-a pus serios în-
trebarea: „Dacă viaţa creştină a poporu-
lui izvorăşte din cunoaşterea Bibliei, iar 
eu nu pot înţelege ce scrie acolo, cum va 
înţelege poporul?“

A meditat profund la această pro-
blemă şi, după susţinerea examenului de 
licenţă, în iulie 1916, a început traduce-
rea Bibliei în limba română modernă, re-
spectiv limba care se vorbea la începutul 
secolului XX. 

La scurt timp după aceea a primit 
postul de preot-călugăr la catedrala din 
Huşi, unde avea să se dedice nu preoţiei 
pastorale, ci literelor. În acelaşi an s-a că-
sătorit cu Anna. 

Traducerea Bibliei a fost o muncă 
istovitoare, care s-a întins pe perioada a 
mai bine de patru ani. 

Prinţesa Rallu Calimachi, soţia 
preşedintelui Camerei Conservatoare a 
României din acea vreme - Cantacuzino 
Paşcani, l-a găzduit în castelul său de la 
Stânceşti, judeţul Botoşani. Aici deţinea 
originalele Scripturii în limbile greacă şi 
ebraică şi aproape toate traducerile vremii 
în limbile germană, engleză şi franceză. 

În 1920 a publicat la Bucureşti Car-
tea Psalmilor intitulând-o „Psaltirea 
Împăratului David“, apărută în editura 
Societatea Evanghelică Română. 

Un an mai târziu, în 1921 apare 
Noul Testament, şi în acelaşi an, cu câte-
va luni mai târziu, întreaga Biblie. 

Această traducere nu este aprobată 
însă de Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, deoarece Cornilescu a 
părăsit Biserica Ortodoxă, fiind unul 
dintre fondatorii Bisericii Evanghelice 
Române. Notorietatea acestei versiuni, 
foarte apreciată, se explică prin numărul 
mare de reeditări (în 1931, 1942, 1946 
etc., cu o nouă revizuire în 1989, cu noi 
tiraje în 1990, 1996, 2000, 2002, 2005). 

În urma unor divergenţe doctri-
nare cu cercurile teologice ale vremii, 
Cornilescu, sfătuit de patriarhul Miron 
Cristea, alege să părăsească România, 
stabilindu-se în Elveţia. Şi aici s-a dove-
dit a fi un căutător însetat al adevărului 
şi a continuat să fie un slujitor devotat al 
Domnului Hristos. 

În perioada locuirii în străinătate, 
mai lucrează (1924-1931) la o a doua tra-
ducere, literală, a Sfintei Scripturi pe care 
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o tipăreşte la Bucureşti în 1931, într-un 
număr mic de exemplare, sub egida So-
cietăţii Biblice pentru Britania şi străi-
nătate.

Din anul 1965, deşi era bolnav, vi-
zitează biserici ale credincioşilor români 
din SUA, primind o unanimă recunoaş-
tere spirituală şi teologică.

În 1971, la împlinirea a opt decenii 
de viaţă şi 50 de ani de la prima traducere 
a Bibliei, primeşte la Geneva titlul ono-
rific de PREŞEDINTE DE ONOARE 
PE VIAŢĂ, al Societăţii Biblice pentru 
Britania şi Străinătate, cea mai onoran-
tă recunoaştere internaţională a vreunui 
teolog român.

Şi-a încheiat viaţa în anul 1975. 

Convertire prin studiu

Iată câteva mărturii ale traducăto-
rului, lupte sufleteşti trăite de el în urma 
studiului şi înţelegerii celor scrise în 
Sfânta Scriptură. 

“Pe când lucram la traducerea No-
ului Testament, a trebuit  să caut fieca-
re cuvânt în greceşte, într-un dicţionar, 
ca să-i văd înţelesul.  Şi pe când făceam 
lucrul acesta, am căpătat cu totul alte 
convingeri despre lucrurile cele mai obiş-
nuite. 

De pildă, când am văzut că Biblia 
vorbeşte aşa de mult despre păcat, m-am 
gândit că  păcatul trebuie să fie ceva gro-
zav înaintea lui Dumnezeu, dacă El vor-
beşte atât de mult despre păcat. 

Negreşit, totdeauna am crezut că  
păcatul este ceva foarte rău înaintea lui 
Dumnezeu, dar dacă m-ar fi întrebat 

cineva: „Ce este păcat?”, i-aş fi răspuns: 
“Dacă omori pe cineva, ai făcut un pă-
cat.” „Cine este un păcătos?” „Ucigaşul 
este un păcătos şi locul lui este la închi-
soare.“ Dar când am citit că „oricine se 
mânie pe fratele său va cădea sub pedeap-
sa judecăţii” (Matei 5:22) am rămas ui-
mit, fiindcă ştiam că oricine se mânie în 
fiecare zi. Dacă ai de-a face cu persoane 
supărăcioase, nu poţi altfel decât să te su-
peri. Şi dacă toţi se supără, atunci lucrul 
acesta nu se poate să fie aşa de grav. Nu 
puteam să pricep versetul acesta şi am 
trecut mai departe. 

Când am ajuns la versetul din epis-
tola către Romani care spune că: „toţi au 
păcătuit...”, nu m-am putut împăca cu el, 
fiindcă ziceam: “eu cunosc foarte multe 
persoane care n-au omorât niciodată pe 
nimeni  şi nu sunt la închisoare.  Nu pot 
pricepe de ce spune Biblia  că toţi au păcă-
tuit. Dacă nu cunosc pe alţii, mă cunosc 
măcar pe mine însumi. Eu n-am omorât 
pe nimeni, n-am fost la închisoare, aşa că 
nu pot spune că sunt un păcătos.” N-am 
putut înţelege nici versetul acesta; l-am 
lăsat  şi am trecut mai departe. Când am 
ajuns la celălalt verset: „Nu este nici un 
om neprihănit. Nu este nici un om care 
să facă binele...” m-am înfuriat puţin pe 
versetul acesta, “asta n-o pot crede”, mi-
am zis eu. Fiindcă eu cunosc multe per-
soane care au făcut multe lucruri bune. 
şi dacă nu cunosc pe alţii, mă  cunosc  pe 
mine.  Am  făcut o mulţime de lucruri 
bune, împărţind cărţulii, dând ceva bani 
pentru Dumnezeu şi aşa mai departe. 
Şi acum ce fac? Fac o lucrare foarte fru-
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moasă: traduc Biblia în limba poporului 
meu. Ce vreţi mai mult? Dar atunci de ce 
spune Biblia că ,nu este nici unul care să 
facă binele’, când eu văd că e măcar unul, 
acel unul... sunt eu însumi. N-am putut 
pricepe  şi am mers mai departe. 

Când am venit la un alt verset din 
epistola către Romani, care spune că ,plata 
păcatului este moartea’, am zâmbit şi am 
zis: “Este cu neputinţă să crezi asemenea 
lucruri, fiindcă toată lumea moare: fie 
buni, fie răi. Ce fel de plată este aceea, dacă 
fiecare o capătă?“Aşa că nici asta n-am în-
ţeles-o  şi am mers mai departe. 

Când am ajuns la versetul din Apo-
calipsa 20:14, care vorbeşte despre „a doua 
moarte”, adică de iazul de foc, mi-am zis: 
“Asta-i moartea ca plată a păcatului. Dar 
asta-i grozav! Aş vrea să ştiu cine este acolo 
în iazul de foc.” Şi când am văzut că în iazul 
de foc sunt ucigaşii (Apocalipsa 20:8), mi-
am zis: ,foarte bine, ucigaşii trebuie să fie 
acolo pentru că sunt mari păcătoşi’. Apoi 
am cercetat mai de aproape tot versetul, ca 
să văd cine mai este acolo şi spre marea mea 
uimire am descoperit că acolo sunt  şi min-
cinoşii. „Cum”, mi-am zis eu: e minciuna 
un păcat aşa de mare ca să fie pedepsită cu 
aceeaşi pedeapsă ca uciderea? Doar fiecare 
spune minciuni în fiecare zi; şi nu numai 
una, ci mai multe şi de felurite soiuri: min-
ciuni de afaceri, minciuni de nevoie, min-
ciuni de linguşire, minciuni de politeţe. Şi 
dacă este aşa, mi-aduc aminte că şi eu am 
spus o mulţime de minciuni în viaţa mea. 

De pildă când eşti acasă şi vine cine-
va să te vadă şi nu vrei să te vadă, spui că 
nu eşti acasă. Asta înseamnă o minciună. 

Aşa că acum m-am încredinţat de-a  bine-
lea că eram un păcătos. Dar nu numai un 
păcătos, ci un păcătos osândit, care mer-
geam spre iazul de foc.” Atunci a început 
să-mi fie frică şi îmi ziceam mereu: „Nu 
vreau să  mă duc acolo în ruptul capului.” 
Nu cunoşteam însă calea mântuirii. Nu  
ştiam ce să fac ca să nu merg în iazul de 
foc. Am cercetat mai departe. Când am 
ajuns la versetul acela din epistola către 
Romani care spune că „toţi sunt socotiţi 
neprihăniţi fără plată”, am zâmbit  şi am 
zis: „ Ce ciudat!  Cartea aceasta este plină 
de lucruri care se bat cap în cap.”

„Eu îmi închipuiam că păcatul face 
parte din firea noastră, că nu putem altfel, 
că trebuie să  păcătuim, aşa că înţelegeţi 
ce bucuros am fost când am descoperit că 
există o astfel de putere ca să biruieşti pă-
catul. Astfel L-am luat pe Domnul Isus 
ca Mântuitor viu al meu. Cel din urmă 
pas a fost când am descoperit că El este  şi 
Domn. Domn înseamnă Stăpân. El este 
Stăpân, iar noi suntem robi. Noi nu mai 
suntem ai noştri, ci suntem ai Lui cu tot 
ce avem şi cu tot ce suntem. Când am vă-
zut că Pavel era un rob al lui Isus Hristos, 
am zis: “Dacă Pavel a fost rob şi eu trebu-
ie să fiu rob.” Şi aşa L-am luat ca Domn 
şi Stăpân al meu, care n-are decât să po-
runcească, iar eu să ascult. Şi ce Domn 
şi Stăpân minunat este El, căci te poţi 
încrede deplin în El! Aşa m-am întors la 
Dumnezeu”.
Bibliografie

Alexandru Măianu, Viaţa şi lucrarea lui Dumitru 
Cornielescu
ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Cornilescu
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Tabără de cor 
Porumbacu 
13-16 aprilie 2012

În timpul vacanţei de 
primăvară a fost organizată o 
tabără de tineret la Campu-
sul din Porumbacu. 

Obiectivul principal a 
fost pregătirea tinerilor pen-
tru a cânta în formaţie cora-
lă, oridecâteori acest lucru 
este posibil. În mod deosebit 
se are în vedere pregătirea 
unui program muzical prin 
care Dumnezeu va fi lăudat 
cu ocazia conferinţei organi-
zate  la nivel de Uniune, care 
va avea loc în luna august a 
acestui an, 2012. 
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Adunare de tineret în 
Conferinţa Banat

Conferinţa Banat a or-
ganizat o tabără de tineret în 
localitatea Şiria, în data de 11 
martie 2012, ocazie la care 
au participat în jur de 100 de 
tineri, din diferite zone ale 
Banatului, dar şi din alte con-
ferinţe. 

În prima partea a progra-
mului fr. Cristi Paulescu ne-a prezentat 
tema intitulată “Biruitor sau învins”, 
subiect bazat pe versetul din Osea 12:4: 
“S-a luptat cu îngerul, şi a fost biruitor, a 
plâns şi s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la 
Betel, şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.” 

Dacă astăzi avem lupte, avem de în-
fruntat păcatul în fiecare moment, nu 

înseamnă că suntem singurii care trecem 
prin astfel de experienţe. Exemplul îna-
intaşilor noştri ne poate motiva să avem 
încredere în Dumnezeu şi să-I cerem aju-
tor. Iosif a fost unul dintre tinerii care a 
fost supus unor ispite deosebite. El a stat 
singur de partea dreptăţii, fără să se bu-
cure de sprijinul părintesc, al bisericii sau 
al altor prieteni. Şi totuşi el a biruit. 
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Tendinţa este de a masca 
păcatul, de a-l cosmetiza, de a-l 
îmbrăca în hainele “bunelor  in-
tenţii”. Este nevoie să fim însă sin-
ceri cu noi înşine: dacă tindem să 
ascundem ceva, sau să justificăm 
o anumită atitudine, înseamnă 
că ea nu este după voia lui Dum-
nezeu şi o dovadă certă că avem 
mustrări de conştiinţă, chiar dacă 
într-un mod foarte vag. 

Secretul biruinţei lui Iosif a fost le-
gătura permanentă pe care a păstrat-o cu 
Dumnezeul tatălui său, Iacob. 

Pentru a  putea fi biruitor trebuie să 
fim lângă EL mereu. Dorim să reflectăm 
chipul lui Isus? Atunci să urmărim com-
portamentul Său pe care L-a avut cât a 
fost pe acest pământ, şi să-L imităm. 

În partea a doua a programului am 
studiat capitolul 23 si 24 din Căminul 
Advent: “Copiii o binecuvantare” şi  
“Starea familiei”, momente în care fie-
care participant a avut ocazia să-şi adu-
că aportul, subliniind ideile principale, 
trăgând concluzii interesante, sau cerând 
altora explicaţii asupra lucrurilor pe care 
nu le-a înţeles. Programul a fost înfru-
museţat cu cântări, poezii, experienţe, 

aduse toate ca un prinos de laudă la adre-
sa Tatălui nostru ceresc. 

În timpul servirii mesei de la ora 
prânzului ne-am bucurat de o frumoasă 
părtăşie frăţească. 

Atmosfera taberei a fost una de săr-
bătoare, un timp preţios în care bucuria a 
cuprins inimile noastre, iar Cuvântul lui 
Dumnezeu ne-a mângâiat, ne-a mustrat, 
ne-a înţelepţit.  

Dorim ca Duhul Său să ne înso-
ţească în continuare, iar impresiile bune 
făcute în această tabără, să le păstrăm 
mereu în inimă, ca un imbold pentru 
dorinţa de a rămâne pentru totdeauna de 
partea Domnului. 

A consemnat Lavinia Cumpătă
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Tabără de tineret - Conferinţa Oltenia

Dacă aş fi bogat...

mentul nostru; acesta va îndepărta sau va 
apropia de Dumnezeu, pe oamenii care 
vin cu noi în contact .

“Iată Eu stau la uşă şi bat...”

Fratele Alex Bizău ne-a prezentat 
în dimineaţa însorită de Sabat cum Isus 
intră la persoanele care Îi aud glasul şi Îi 
deschid; El nu intră decât dacă noi vrem 
să Îl auzim şi consimţim să-L primim. 

“Dacă aş fi bogat”

Prima experienţă a fratelui Adrian 
Fânaru de Sâmbătă care a împărtăşit-o cu 
noi a fost: “Când am venit la credinţă îmi 
amintesc că stăteam în spatele adunării 
până se termina programul; eram primul 
care plecam, iar în pauză se adunau grupul 
de tineri şi mă gândeam în mintea mea: 
aceşti tineri sunt prea mândri să mă bage 
în seamă. Şi nu stam de vorbă cu nimeni. 
Într-o zi de Sabat, după ce m-am întors de 

În perioada 18-20 mai 2012, de-
partamentul de tineret al Conferinţei 
Oltenia a organizat o tabără de tineret la 
Căciulata, unde invitatul special al aces-
tui eveniment a fost fr. Adrian Fânaru, 
secretarul departamentului Misionar al 
Conferinţei Generale. 

Temele prezentate cu această ocazie, 
grupate sub genericul  “Dacă aş fi bogat”, 
au dezbătut pe larg modul în care talen-
tele se înmulţesc prin folosire, nu prin a 
cere mai mult de la Dumnezeu. 

“Cât ai fi dispus să plăteşti pen-
tru viaţa cuiva?” 

A fost întrebarea care ne-a pus pe 
gânduri în cadrul primului subiect dez-
voltat vineri seara de către fr. Adrian 
Fânaru împreună cu tinerii. Noi trebuie 
să ne comportăm în aşa fel încât oamenii 
să ştie că suntem creştini. Când plecăm 
în călătorie să ne gândim la comporta-
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la adunare am citit un paragraf: “Atunci 
când mergem la adunare să nu mergem cu 
pretenţia ca ceilalţi să fie o binecuvânta-
re pentru noi, ci să mergem cu gândul că 
noi vom fi o binecuvântare pentru alţii.” 
În Sabatul următor am ieşit cu grupul de 
tineri, m-am prezentat lor şi de atunci am 
fost cei mai buni prieteni. Când am reuşit 
să ne împrietenim suficient ei mi-au spus: 
“Îţi aminteşti când veneai la adunare şi 
plecai primul? Noi credeam că eşti prea 
mândru să vorbeşti cu noi.”

De câte ori v-aţi uitat astăzi în oglindă? 
V-aţi gândit cât de mult preţ pune Dumne-
zeu pe voi aşa cum sunteţi? Să nu puneţi 
valoare pe voi în măsura în care alţii pun 
valoare pe voi, ci să vă priviţi întotdeauna 
aşa cum Dumnezeu pune valoare pe voi.

Cele două aspecte dezvoltate au fost: 
“Dacă aş fi bogat şi Dacă aş fi sărac”, aces-
tea sunt două extreme întâlnite astăzi în 
special între tineri; unii nu sunt mulţu-
miţi pentru că nu sunt suficient de bogaţi 
sau alţii nu slujesc lui Dumnezeu pentru 

că nu sunt suficient 
de săraci. 

1. Dacă aş fi bo-
gat: “Cel ce nu pri-
mise decât un talant, 
s-a dus de a făcut o 
groapă în pământ 
şi a ascuns acolo ba-
nii stăpânului său.” 
(Matei 25:18). 

De ce a făcut 
aceasta? Acest om 
nu era mulţumit cu 
ceea ce primise şi nu 
a avut încredere că 

o investiţie i-ar aduce profit; s-a hotărât 
în inima lui să ascundă acest talant ca nu 
cumva la întoarcerea stăpânului să nu îl 
mai aibă nici pe acesta. După părerea lui 
îl cunoştea pe stăpân suficient, ca după 
venirea lui, să nu fie găsit nevrednic de 
talantul pe care i l-a încredinţat, şi a pre-
ferat să îl ascundă pentru a avea un talant 
când se va întoarce stăpânul său. 

În orice afacere merită să îţi asumi 
un risc. Acest om gândea, că dacă ar fi 
avut mai mulţi talanţi se merita să inves-
tească, dar pentru că avea numai unul, 
mai bine îl ascunde să nu îl piardă şi pe 
acesta. El se gândea că, dacă la următoa-
rea plecare stăpânul îi va mai da încă un 
talant, va avea de unde să investească. În 
gândul lui spunea: “Dacă aş fi bogat aş 
îndrăzni să investesc”.

 2. Dacă aş fi sărac “Când a auzit tână-
rul vorba aceasta, a plecat foarte întristat: 
pentru că avea multe avuţii” (Matei 19:22).

Acest tânăr a plecat foarte întristat 
după ce a auzit aceste cuvinte, pentru că 
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avea prea multe avuţii ca să facă ceva pen-
tru Dumnezeu. 

Am întâlnit peste tot tineri binevoi-
tori să îşi înmulţească talentele, dar foar-
te puţini, dintre cei care au multe talente, 
binevoitori să accepte să lucreze pentru 
El. Atunci când se face un apel pentru 
ca tinerii să meargă la şcoală misionară ei 
spun: “Nu, colportajul nu e pentru mine, 
eu mă pregătesc să fiu doctor sau inginer. 
Colportajul e pentru cei care nu pot face 
altceva.” 

Pentru Dumnezeu este important 
cât faci cu multul sau puţinul pe care 
ţi l-a încredinţat, pentru slava numelui 
Său. Dacă vrem avantaje lumeşti atunci 
nici colportajul, nici lucrarea misionară, 
nu este importantă. Isus vrea să fie re-
prezentat prin umilinţă, mai mult decât 
prezentat în cuvinte. 

Dacă avem talente să nu încercăm să 
ne punem pe noi în evidenţă prin aces-
te talente, ci mai degrabă să glorificăm 
pe Dumnezeu şi dacă avem o lucrare de 
făcut, să încurajăm şi pe alţii să ajungă la 
nivelul nostru pentru că şi noi, la rândul 
nostru, am fost învăţaţi cu răbdare să 
ajungem la acest nivel.

În biserica lui Dumnezeu nu există 
competiţie, nu există mai bun sau mai 
rău, ci doar diferit.

Dumnezeu ne-a chemat şi ne-a dat 
talentele ca să îi ajutăm pe alţii. Să nu le 
folosim în mod egoist.  “Majoritatea ca-
ută să facă un nume pentru ei înşişi, ei 
urmează propriile scopuri cum o face lu-
mea şi astfel şi-au tăiat puterea de a ajuta 
la stabilirea Împărăţiei lui Dumnezeu.”

Mulţi merg la universitate pentru a 
avea o diplomă, pentru a fi cineva. Ştiţi 
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că şi la şcolile misionare se dau diplome? 
Arată la fel de frumos ca acea diplomă pe 
care o primiţi după absolvirea unei uni-
versităţi. Diferenţa este, una face nume 
pentru voi în lume, iar cealaltă este recu-
noscută doar în biserică şi ea va face un 
nume pentru Dumnezeu în lume. Dacă 
urmezi o universitate, gândul tău să fie: 
vreau să devin arhitect - misionar, ingi-
ner - misionar, medic - misionar; nu doar 
arhitect, inginer, medic.

Noi suntem atât de preocupaţi în-
cât am uitat că Dumnezeu ne-a chemat 
pentru a îndeplinii o misiune. Să nu ne 
împiedicăm de nimic, ci să susţinem ceea 
ce am primit de făcut. 

Trebuie să fii misionar de timp 
complet?

Dumnezeu îi spune lui Moise că va 
scoate poporul din Egipt, dar el spune 
că nu poate să facă asta pentru că nu are 
darul vorbirii. Dumnezeu l-a întrebat pe 
Moise: Ce ai în mână? Moise a răspuns: 
Un toiag! Atunci Dumnezeu îi spune 
dacă nu poate să vorbescă, să folosească 

toiagul. Toiagul lui Moise şi prezenţa lui 
Dumnezeu era combinaţia perfectă.

“Nu elocvenţa este cea care face 
lucrarea  acceptabilă”. Ce anume face lu-
crarea noastră acceptabilă?  Efeseni 4:1 
spune: “Vă sfătuiesc dar eu cel întemniţat 
pentru Domnul să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de chemarea pe care aţi primit-o.” 

Avem toţi acelaşi talent? Nu! Fiecare 
dintre noi avem talente diferite. 

Care este diferenţa între talent şi 
vocaţie? Nu toţi avem talentul de a fi mi-
sionari, dar toţi suntem chemaţi să fim 
misionari? Vocaţie înseamnă chemare. 
Toţi suntem chemaţi dar nu toţi avem 
aceleaşi talente. 

Orice facultate am absolvi, noi tre-
buie să fim misionari în ceea ce am în-
văţat. Planul nostru la locul de muncă 
şi prezenţa lui Dumnezeu este combina-
ţia perfectă; doar să umblăm demni de 
această chemare.

Faceţi lucrare misionară cu ce aveţi 
în mână! Orice copil în Împărăţia lui 
Dumnezeu se naşte ca misionar. Umblaţi 

demni de lucrarea pe care v-a 
încredinţat-o Dumnezeu.

După amiază, după pro-
gramul de laudă cu cântări 
şi poezii, fr. Adrian Fânaru 
ne-a împărtaşit experienţele 
trăite cu ocazia proiectelor 
misionare la care a partici-
pat în întreaga lume. 

Tinerii au fost rugaţi să 
scrie întrebările care îi fră-
mânta pentru a primi răs-
puns din partea fr. Adrian 
Fânaru. Au fost ore în care 
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am învăţat foarte mult şi 
în care multe din între-
bările la care nu găseam 
răspuns ne-au fost clarifi-
cate. După încheierea zilei 
sfinte de Sabat am petrecut 
ore pline de zâmbet şi voie 
bună.

Altarul de dimineaţă 
duminică a fost ţinut de 
fr. Ovidiu Mureşan în care 
ne-a vorbit despre tabăra 
lui Dumnezeu pe care El 
vrea să o slăvească. 

 “Eu vin curând păstrează ce ai ca 
să fi fericit!” (Apoc. 3:11). De ce? Ca ni-
meni să nu iţi ia cununa. Dumnezeu nu 
ne cere să îi aducem talanţii altora, ci ceea 
ce avem noi. Riscăm să risipim talanţii pe 
altceva. Cununa este răspunsul lui Hris-
tos pentru acei care au făcut legământ cu 
El prin jertfă.

“Cine este înţelept să ia seama la 
aceste lucruri, cine este priceput să le în-
ţeleagă; căci căile Domnului sunt drepte 
şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvră-
tiţi cad pe ele!” (Osea 14: 9). 

Decizia de a fi în tabăra Lui o ia fi-
ecare individual. “Iată eu vin curând şi 
răsplata mea este cu mine ca să dau fiecă-
ruia dupa faptele lui.” (Apoc. 22: 11).  To-
tul trebuie folosit pentru slava Lui. El să 
ne ajute să ajungem în tabăra Lui în care 
se aude glasul chemându-şi credincioşii 
în fiecare dimineaţă la altar!

În natură, am avut clipe frumoase, 
momente în care fiecare dintre tineri a po-
vestit ceea ce l-a impresionat în tabără şi ex-
perienţele pe care le-a avut cu Dumnezeu .

La finalul taberei noastre am plecat 
spre Parcul Naţional Cozia la o cascadă 
minunată, care ne-a adus cu gândul la 
Creatorul nostru care Îşi revarsă dragos-
tea lui în şuvoi de binecuvântare asupra 
fiecăruia dintre noi. 

A consemnat Cristian Paulescu
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Stăpân şi ispravnic

Dumnezeu ar putea să trimită din cer
Câte-o ploaie de bani peste omul sărac,
Însă altfel sunt căile-alese de El,
Mai presus decât cele ce nouă ne plac...

Dumnezeu a ales să-i ajute pe ei
Revărsând ploi bogate de Har peste mine
Şi eu ştiu că o parte a banilor mei
E a Lui... şi a lor ... şi nu-mi aparţine. 

Deseori mă gândeam că eu dau de la mine
Şi cu greu socoteam: pentru cine? ... şi cât?...
Dar de fapt, ce am eu şi ce-mi aparţine?
Dacă eu nu-s al meu, banii mei nici atât!

De la El am fiinţa, mişcarea, puterea,
Tot pământul e-al Lui, chiar şi apa ce-o beau,
Şi aşa e: pe mână am toată averea,
Dar să spun că-s stăpân nici nu pot, nici nu vreau!

Mă simt bine să port haina mea de ispravnic!
De la El, pentru mine, nimic n-aş lua!
E destul să lucrez, să fiu harnic şi darnic;
De-i sporesc parte Lui, e mai mare şi-a mea. 

Benoni Catană
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