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Rămâneți aici 
                      cu măgarul... 

„Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici 
cu măgarul; eu şi băiatul, ne vom duce până colo 
să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.“ 
(Geneza 22:5)

Avraam avea o misiune grea. 
Isaac (băiatul), îi era singu-

rul fiu... iar acum Dumnezeu îi cerea 
să fie adus jertfă. Slugile (mai mul-
te, deci) erau cu Avraam. Să îndepli-
nească misiunea pe care numai el 
o știa.

Lupta din mintea lui, parcă nu 
i-ar fi fost suficient. Cum să ceară 
Dumnezeu jertfe omenești? N-a 
făcut-o niciodată. E și împotriva fi-
rii... Și Avraam pășea tot mai greu...

Niște slugi, un măgar, Avraam și 
băiatul. Se apropia locul... Se apro-
pia momentul când Avraam trebu-
ia să dea explicații. Ce-ar fi zis slugi-
le? A-i convinge când pe sine însuși 
e atât de greu... n-ar fi fost de folos.

Aici e înțelepciunea. Avraam a 
simplificat lucrurile. A evitat ce se 
putea evita. A lăsat nespus ce a 
putut fi lăsat nespus. N-a spus tu-
turor. Nu i-a fost ușor... dar planul 
a reușit. Nu au apărut dificultăți 
suplimentare.

Data viitoare când însoțitorii 
nu-ți pot fi de folos... și nici tu lor... 

lasă-i „cu măgarul”. Decât să le 
strici ziua, mai bine lasă-i „cu mă-
garul”. Decât să-ți complice pro-
blema lasă-i... „BRB”. Lasă-i: Merg 
până „colo”...

Dacă planul tău e în spiritul în-
chinării, dacă ai ales momentul 
potrivit... la întoarcere păzitorii mă-
garului vor auzi minuni. Și-ți vor 
mulțumi pentru explicațiile lipsă.

Auzi? Avraam știe că merge să-l 
jertfească pe băiat. Totuși le spu-
ne: „apoi ne vom întoarce la voi”... 
Imaginați-vi-l scăpând detalii: 
„Stați cu măgarul un pic... Noi doi 
mergem să aducem o jerftă. După 
un timp eu mă voi întoarce...”

Avraam avea credință, ce-i 
drept. Știa că Isaac putea fi înviat. 
Avea încredere... Când lași cu mă-
garul pe cei care-ți pot micșora în-
crederea, poți să vezi finalul glorios. 
Iar la întoarcere îl vor vedea și ei.

Măgarul poate fi pretext, parte 
din soluție.

GhițăB
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Editorial
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În lumea în care trăim în-
tâlnim o clasă tot mai 

mare de oameni supărați, iritați, 
descurajați, îngrijorați, stresați, iar 
în forme mai grave, bolnavi psihic, 
din motive pe care de multe ori 
nici cei în cauză nu le cunosc. 

Privind la zilele noastre, la 
problemele cu care ne confrun-
tăm, pretențiile tot mai mari, 
stimulatoare de comoditate, 
nemulțumirea pe care o întâlnim 
asemenea oxigenului în atmo-
sferă, la prima vedere am putea 
fi îndreptățiți să adoptăm o astfel 
de stare de spirit. Cu toate aces-
tea, dacă privim puțin mai sus, din 
perspectivă divină, observăm că 

nu este planul lui Dumnezeu ca 
omul să aibă parte de asemenea 
stări sufletești. 

Apare o întrebare: „Care este 
adevărata cauză a unor astfel de 
stări de spirit?”

Cuvântul Sfintei Scripturi ne 
îndeamnă astfel: „Opriți-vă și să 
știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu 
stăpânesc peste neamuri, Eu 
stăpânesc pe pământ!” (Psalmul 
46:10). Deci Cuvântul lui Dumne-
zeu ne îndeamnă să ne oprim. Dar 
de la ce?

Neîncrederea
Una dintre caracteristicile prin-

cipale ale oamenilor care nutresc 

Care este 
starea mea 
sufletească?

„Dă-mi iarăşi bucuria mântui-
rii Tale şi sprijină-mă cu un duh de  
bunăvoinţă.” Psalmii 51:12.
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astfel de stări de spirit menționate 
mai sus este agitația și o alergare 
din care nu se pot opri. Cu alte 
cuvinte, ei nu cred că Dumnezeu 
este Dumnezeu, în sensul că El 
stăpânește peste neamuri, peste 
pământ, peste problemele noas-
tre și în dragostea Sa, Se îngrijește 
de toate nevoile noastre, cunos-
când cu precizie toate situațiile 
cu care ne confruntăm. Motivul 
neliniștii este simplu: lipsa de în-
credere în puterea lui Dumnezeu 
care lucrează la timpul Său și în 
felul Său pentru că „Inima omului 
se gândește pe ce cale să meargă, 
dar Domnul îi îndreaptă pașii” 
(Proverbele 16:9). 

Și astfel, datorită neîncrederii, 
luăm situația în mâinile noastre și 
ne luptăm, alergăm și ne zbatem 
ca să rezolvăm problemele pe cont 
propriu, iar atunci când nu reu-
șim, se instalează o stare de spirit 
contrară spiritului lui Dumnezeu. 

„Pe un multe înalt și ridicat îți 
faci culcușul; tot acolo te sui să 
aduci jertfe. Îți pui pomenirea în 
dosul ușii și ușiorilor; căci, departe 
de Mine, îți ridici învelitoarea și 
te sui în pat, îți lărgești culcușul 
și faci legământ cu ei, îți place 
legătura cu ei și iei seama la 
semnul lor. Te duci la împărat cu 
untdelemn, îți înmulțești mires-
mele, îți trimiți solii departe și te 
pleci până la Locuința morților. 

Obosești mergând și nu zici: 
„Încetez!” Tot mai găsești putere în 
mâna ta; de aceea nu te doboară 
întristarea. Și de cine te sfiai, de 
cine te temeai, de nu Mi-ai fost cre- 
dincioasă, de nu ți-ai adus aminte 
și nu ți-a păsat de Mine? Și Eu tac și 
încă de multă vreme: de aceea nu 
te temi tu de Mine.” (Isaia 57:7-11).

Ierarhizarea valorilor
Un alt factor important care 

influențează starea de spirit sunt 
valorile pe care le urmărim. De 
exemplu banii: „Cei care vor să se 
îmbogățească, dimpotrivă cad 
în ispită, în laț și în multe pofte 
nesăbuite și vătămătoare, care 
cufundă pe oameni în prăpăd și 
pierzare. Căci iubirea de bani este 
rădăcina tuturor relelor; și unii 
care au umblat după ea, au rătăcit 
de la credință și s-au străpuns 
singuri cu o mulțime de chinuri.” 
(1 Timotei 6:9.10). 

Nu vreau să spun că este o 
greșeală că oamenii aleargă sau 
încearcă să-și rezolve problemele, 
ci faptul că aleargă fără Dumnezeu. 
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„Inima omului se gândește pe 
ce cale să meargă, dar Domnul îi 
îndreaptă pașii”. Proverbele 16:9. 

Revenind la textul din Psalmi, 
ce vrea Dumnezeu să spună prin 
expresia: „Opriți-vă”? Pentru cei 
care au o relație cu El, Dumnezeu 
îi îndeamnă să se încreadă mai 
mult în El, să se apropie mai mult 
de El, să cunoască noi dimensiuni 
ale iubirii și puterii Sale, a unui 
„ajutor care nu lipsește niciodată 
în nevoi” și care are mii de căi de 
a rezolva problemele noastre. 
Pentru cei care nu Îl cunosc încă, 
Dumnezeu îi îndeamnă să intre 
într-o relație cu El, să Îl cunoască 
prin adoptarea principiilor care au 
condus viața Domnului Isus. 

Ce fel de spirit?
Când vorbim despre starea de 

spirit trebuie să amintim și natura 
spiritului care produce o anumită 
stare. Domnul Isus i-a mustrat pe 
ucenicii Săi cu o anumită ocazie, 
în timpul lor de propovăduire a 
Evangheliei. „Isus S-a întors spre 
ei, i-a certat și le-a zis: „Nu știți de 
ce duh sunteți însuflețiți! Căci Fiul 
omului a venit nu ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mân-
tuiască…” (Luca 9:55,56). Aici se 
găsește un avertisment și pentru 
noi. Fiecare om este însuflețit de 
un duh. Deosebirea o face duhul 
care ne însuflețește. 

Avem nevoie de o certitudi-
ne că Duhul lui Dumnezeu ne 
călăuzește, altfel nu suntem copii 
ai lui Dumnezeu. 

Caracteristici ale  
Duhului Sfânt

Cum putem ști dacă avem 
Duhul Sfânt? Răspunsul ni-l dă tot 
Domnul Isus și-l găsim consemnat 
în Luca 6:43-45. „Nu este nici un 
pom bun care să facă roadă rea 
și nici un pom rău care să facă 
roadă bună. Căci orice pom se 
cunoaște după roada lui… Omul 
bun scoate lucruri bune din viste-
ria bună a inimii lui, iar omul rău 
scoate lucruri rele din visteria rea 
a inimii lui; căci din prisosul inimii 
vorbește gura”. 

Iar roada Duhului este aceea 
descrisă de apostolul Pavel în 
Galateni 5:22-23: „Roada Duhului 
… este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioșia, 
blândețea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este 
lege.” Dacă manifestăm aceste ca-
racteristici, avem Duhul lui Hristos. 

Care este însă situația în care 
nu avem aceste caracteristici?

„…dacă voi, care sunteți răi, 
știți să dați daruri bune copiilor 
voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru 
cel din ceruri va da Duhul Sfânt 
celor ce-L cer”. (Luca 11:13). 
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ne formeze, ci vom fi întotdeau-
na deasupra situațiilor dificile, 
având pe Domnul înaintea privirii 
noastre și vom aștepta în liniște 
și siguranță ajutorul Său. „Chiar 
dacă smochinul nu va înflori, vița 
nu va da nici un rod, rodul măsli-
nului va lipsi și câmpiile nu vor da 
hrană, oile vor pieri în staule și nu 
vor mai fi boi în grajduri, eu tot 
mă voi bucura în Domnul, mă voi 
bucura în Dumnezeul mântuirii 
mele! Domnul Dumnezeu este 
tăria mea; El îmi face picioarele ca 
ale cerbilor și mă face să merg pe 
înălțimile mele.” (Habacuc 3:17-
19). 

„Cu cât inima unei persoane 
este mai mult în comuniune cu 
Dumnezeu și cu cât mai mult sunt 
centrate afecțiunile sale pe Hris-
tos, cu atât mai puțin va fi deran-
jat el de asprimea și greutățile pe 
care le întâlnește în această viață”. 
(5 T. 483 engl.). 

Dumnezeu este gata să reverse 
binecuvântările Sale peste copiii 
Săi prin acest mare dar, darul Du-
hului Sfânt. Însă pentru a-L primi 
trebuie să îndeplinim condițiile. 
„Dacă Mă iubiți, veți păzi porun-
cile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl 
și El vă va da un alt Mângâietor, 
care să rămână cu voi în veac; și 
anume Duhul adevărului, pe care 
lumea nu-L poate primi, pentru 
că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar 
voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu 
voi și va fi în voi”. (Ioan 14:15-17). 
Dumnezeu nu va revărsa Duhul 
Său asupra unor oameni neas-
cultători și îndărătnici, călăuziți 
de spiritul lăcomiei, al avariției, 
înălțării de sine și al etalării. Avem 
nevoie să ne lăsăm goliți de 
eul nostru, înainte de a putea fi 
umpluți de Duhul Sfânt. 

Prezența Duhului lui Hristos în 
inimă va genera o stare de spirit 
asemenea celei pe care o avea 
Domnul Isus; 
altfel atitudinea 
față de proble-
mele cu care 
ne confruntăm 
va fi diferită de 
cea a oamenilor 
neconsacrați. 
Problemele nu 
vor reuși să ne 
copleșească, nici 
împrejurările să 
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Când vom avea în vedere doar 
slava lui Dumnezeu și binele 
semenilor noștri, mai mult decât 
al nostru, va fi o plăcere să mani-
festăm o privire prietenoasă (Prov. 
15:30 p.p.), o inimă veselă (Prov. 
15:13), un duh blând şi liniştit  
(1 Petru 3:3,4), mulțumirea  
(1 Timotei 6:6) și vom căuta adevă-
ratele valori: înțelepciunea (Prov. 
3:13-15), împărăția lui Dumnezeu 
(Matei 6:33) etc. 

Concluzie
Starea sufletească este dată 

de principiile care ne guvernea-
ză viața, iar principiile pe care le 
avem sunt date de duhul care ne 
stăpânește. 

În încheiere, doresc ca fiecare 
să aibă o stare de spirit încreză-
toare în puterea Tatălui ceresc, îm-
preună cu un gând de meditație: 
„Strigă de bucurie, fiica Sionului” 
Strigă de veselie, Israele! Bucură-

te și saltă de veselie din toată ini-
ma ta, fiica Ierusalimului! Domnul 
a abătut de la tine pedepsele tale, 
a îndepărtat pe vrăjmașul tău; 
Domnul, Împăratul lui Israel este 
în mijlocul tău; nu trebuie să te 
temi de nici o nenorocire! În ziua 
aceea, se va zice Ierusalimului: „Nu 
te teme de nimic! Sioane, să nu-ți 
slăbească mâinile! Domnul Dum-
nezeul tău este în mijlocul tău, ca 
un viteaz care poate ajuta; se va 
bucura de tine cu mare bucurie, 
va tăcea în dragostea Lui și nu va 
mai putea de veselie pentru tine”. 
(Țefania 3:14-17). 

Aceste cuvinte sunt o profeție 
a biruinței celor mântuiți, care 
au permis Duhului Sfânt să-i 
călăuzească aici în ascultare de 
Dumnezeu și ca urmare au ieșit 
mai mult decât biruitori.  Versetul 
17 descrie bucuria și dragostea 
pe care le va avea Domnul Dum-
nezeu pentru cei mântuiți, astfel 

încât nu există cuvinte pen-
tru a le exprima: „va tăcea în 
dragostea Lui”. 

Alege astăzi! Vrei să-i faci 
această bucurie lui Dumne-
zeu, Tatăl tău ceresc?

Roagă-te pentru Duhul 
Sfânt, primește-L și vei fi 
fericit!

Samuel Negruț



Lucruri vechi 
și 

lucruri noi

Trăim într-o lume a schim-
bărilor, a noutăților, a 

permanentelor actualizări. Dacă 
astăzi am achiziționat un laptop, 
în câteva luni el este deja depășit, 
iar programele, pentru a-și păstra 
valoarea, necesită update-uri 
zilnice. Știrile care puteau fi citite 
cândva pe paginile ziarelor, iar 
mai apoi erau anunțate de o voce 
în difuzoare sau radiouri, sunt de-
corate acum cu videoclip-uri de la 
„fața locului”, iar în lipsa acestora 
cu fantezii, de multe ori derutan-
te, dar care sunt bine primite de 
un ochi avid de ilustrații.

Ne-am obișnuit atât de mult 
cu această lume în mișcare, încât 
imaginile statice, cărțile neilustra-
te, computerele sau chiar telefoa-

nele fără net, ni se par monotone, 
lipsite de viață, deprimante.  

Chiar și natura liniștită care-și 
mai păstrează încă frumusețea 
ei și își anunță existența printr-
un susur blând de izvor, sau o 
adiere caldă a vântului, ni se pare 
plictisitoare. Dacă totuși alegem 
să mai ieșim și să o admirăm, 
ne simțim mai bine alergând cu 
ATV-uri, biciclete sau role, dornici 
de senzație, având impresia că 
dacă am sta pe loc pentru câteva 
momente, ne-am pierde clipe 
prețioase din viață. Și în timp ce 
facem această constatare, suntem 
dispuși să pierdem momente 
cu adevărat valoroase, pentru 
plăceri personale, pentru distracții 
aparent nevinovate, pentru con-
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vorbiri care nu ne zidesc cu nimic, 
pentru vizionări care nu ne aduc 
nici un beneficiu. 

Ceea ce este mai grav în aceste 
practici, în care deja ne-am fami-
liarizat, este faptul că, fără să ne 
dăm seama, raportăm și lucrurile 
spirituale la lumea noastră, con-
siderăm Cuvântul lui Dumnezeu 
neatractiv, incapabil să ne satisfa-
că gustul. 

Suntem tentați să estimăm 
că, dacă Biblia ar fi fost scrisă în 
zilele noastre, ar fi avut un alt 
conținut. Considerăm adesea că 
învățăturile ei sunt inadecvate 
timpului în care trăim, ca și cum 
Dumnezeu nu ar fi prevăzut 
conjunctura vieții de-a lungul tim-
pului și ar fi omis să reactualizeze 
mesajul.  Suntem atât de obișnuiți 
cu noutățile, desconsiderăm atât 
de mult practicile vechi, încât re-
fuzăm să reflectăm dacă apreciem 
un lucru pentru că merită să fie 
apreciat sau doar pentru că este 
la modă. 

Cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne însă același, la fel de 
actual ca și atunci când a fost 
scris. Învățăturile sale sunt adec-
vate situațiilor noastre de viață, 
noi putându-ne regăsi în fiecare 
întâmplare menționată pe pagini-
le sale, având la dispoziție fiecare 
făgăduință, cu certitudinea că 
termenul său de valabilitate este 
același, ca și atunci când a fost 
rostită pentru prima dată. 

Ce am putea învăța din 
experiența lui Cain și Abel? Deși 
nu ne putem așeza în locul lor 
pentru că meserii ca plugar 
sau păstor, aproape că nu mai 
există astăzi, ne aflăm de mul-
teori în situații asemănătoare. 
Aproape imperceptibil, suntem 
surprinși adesea în poziția lui 
Cain, deranjați de insistențele lui 
Abel, care susține că el nu poate 
face decât cum îi cere Dumne-
zeu. Încercăm să îl convingem și-i 
explicăm frumos că lucrurile nu 
stau chiar așa, că Biblia ne-a fost 
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dată doar ca un exemplu 
orientativ, dar ea trebuie 
adaptată, că scrierile Spiritu-
lui Profetic ar merita refor-
mulate. Nereușind, căutăm 
soluții să-i înăbușim glasul, 
care ne deranjează cum-
plit. Nu ne permitem poate 
să-l ucidem efectiv, pentru că, 
omenește vorbind, astăzi trăim nu 
sub jurisdicția amestecată cu milă 
a lui Dumnezeu, ci sub cea umană, 
care cere pedeapsa imediată a 
ucigașului. Totuși știm să-l deni-
grăm pe Abel, să-l marginalizăm, 
să-i afectăm imaginea, astfel încât 
nici el nu mai știe dacă nu cumva 
era mai înțelept să adopte inter-
pretarea fratelui său care, cel puțin 
pentru moment, pare mai inteli-
gentă. Ceea ce urmează este o ne-
gociere cu Dumnezeu a viitorului 
nostru, o pretenție la dreptul de a 
trăi neafectați, o acuzație adusă Lui 
pentru disconfortul și nesiguranța 
pe care singuri ne-am creat-o.  

Și, deloc nou sub soare, Dum-
nezeu ne garantează viața. El pro-
cedează contrar gândirii noastre 
limitate. Dacă ar fi să formulăm 
doar teorii, nimeni n-ar accepta ca 
răul să trăiască și cel bun să moară 
în mod rușinos. Problema este 
că niciodată nu ne considerăm 
în postura vinovatului, ci tot-
deauna ne apreciem a fi victime 
neînțelese și nedreptățite. 

Un alt exemplu ce se 
obișnuiește a fi actualizat astăzi  
este cel al lui Daniel, reținând din 
acesta doar șansa de a ocupa o 
funcție de renume, asemenea 
lui. Nimeni însă nu este dispus să 
adopte fermitatea caracterului 
său și considerăm impropriu să 
discutăm despre hotărârea lui de 
a nu se spurca din bucatele îm-
păratului, într-un timp în care zeii 
locuiesc atât de departe de noi, 
prin urmare nu suntem afectați. 
În același timp alegem de bună 
voie să ne „spurcăm” cu bucatele 
pe care „împărații” vremii ni le 
așază în față și din care alegem să 
mâncăm, chiar fără să ni se impu-
nă acest lucru. Apoi ne mirăm că 
experiența lui Așpenaz nu are și 
în cazul nostru același rezultat și 
concluzionăm că Dumnezeu nu 
mai are astăzi putere să-i onoreze 
pe servii Săi. 

Urmărind în continuare viața 
lui Daniel, ne oprim doar la faptul 
că a avut un timp în care nu s-a 
cosmetizat, (prin urmare obișnuia 
să o facă) și concluzionăm nevoia 
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acestui tratament pentru trupul 
nostru, fără să ținem cont de 
devoțiunea sa pentru lucrurile 
sfinte, de legătura sa neîntreruptă 
cu Dumnezeu. (De altfel am uitat 
că, profetic vorbind, noi trăim 
în timpul judecății de cercetare, 
timp care ar trebui petrecut în cea 
mai solemnă consacrare, și pentru 
care am putea lua ca exemplu 
chiar atitudinea lui Daniel de a se 
abține de la astfel de lucru pentru 
a-și dedica timpul rugăciunii). Mai 
mult, considerăm încumetare să 
te rogi cu geamul deschis, când 
știi clar că porunca împăratului 
interzice lucrul acesta. De ce să 
te expui unui pericol? Dacă leii 
nu mai ascultă astăzi de glasul 
Domnului? Nu-i mai bine să fii 
prudent?

Și lucrurile merg atât de depar-
te încât nu mai înțelegem efectul 
rugăciunii și nu-i mai simțim ne-
voia, nici chiar când nu există vreo 
lege care să restricționeze păs-
trarea legăturii noastre cu cerul. 
Apoi, fără să încercăm să facem 
relaționări între cauză și efect, 
punem tot pe seama lui Dum-
nezeu lipsa minunilor din timpul 
nostru, simțindu-ne părăsiți și 
uitați, reclamând că s-ar cuveni 
ca și noi să fim onorați ca bărbații 
din vechime.     

Și exemplele pot continua. 
Aceasta este maniera în care ne 

raportăm la lucrurile vechi, în-
cercând să le adaptăm situațiilor 
noastre, să le facem să se po-
trivească nevoilor cu care ne 
confruntăm, alegând să găsim 
corespondențe, doar acolo unde 
ne este favorabil. 

Un lucru este sigur. Dacă nu 
avem un „așa stă scris” și aceasta 
nu pentru că nu l-am avea, ci 
pentru că-l nesocotim, ne vom 
afla în curând pierduți pe oceanul 
nemărginit al lumii, neavând la 
îndemână vreo hartă sau vreo 
busolă pentru orientare. 

Cine ne poate spune ce avem 
de făcut în anumite situații? Cine 
ne va spune dacă a proceda într-
un fel sau altul este păcat? 

Trăim într-un timp, care, deși 
pare nou, a existat dintotdeauna, 
caracterizat prin tendința de a 
scuza păcatul, de a-l justifica, de 
a-l interpreta. Raportarea faptelor 
se face nu la legea lui Dumnezeu 
sau la cuvântul clar al Scripturii, 
ci în funcție de moda timpu-
lui, de conjunctura situației, de 
conveniență. 

„Nu cred că este păcat să fac 
asta”, se aude la orice pas, deși 
nu se urmărește o dovadă cla-
ră și evidentă dacă într-adevăr 
un comportament este sau nu 
păcat. Cum poate fi cuvântul 
lui Dumnezeu o candelă pentru 
picioarele noastre și o lumină 
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pe cărare (Psalmii 119:105) dacă 
nu este cercetat, dacă nu este 
cunoscut? „Vă rătăciți”, spunea 
Domnul Hristos, „pentru că nu 
cunoașteți Scripturile”. S-ar putea 
să ne simțim deranjați de această 
remarcă. Ne considerăm cunoscă-
tori ai întregii Scripturi, capabili să 
identificăm poziția multor texte 
pe paginile Bibliei, să amintim 
rezumatul fiecărei cărți ce o 
compun și cu toate acestea să nu 
fim în stare să descoperim în ea 
situații care ni se potrivesc. 

„Salvarea noastră depinde de 
cunoașterea voinţei lui Dumne-
zeu, așa cum este ea conţinută și 
prezentată în Cuvântul lui Dum-
nezeu. Nu încetaţi niciodată să 
vă întrebaţi și să cercetaţi după 
adevăr. Trebuie să vă cunoașteţi 
datoria. Trebuie să știţi ce trebuie 
să faceţi pentru a fi salvaţi; și este 
voia lui Dumnezeu ca voi să știţi 
ce are El să vă spună.” (Solii pentru 
tineret, cap. 83). 

Da, este nevoie de 
reactualizare a Bibliei. 
Avem nevoie să o 
transcriem în viețile 
noastre, făcând-o ac-
tuală pentru propria 
noastră viață, fără a 
înlătura însă vreuna 
din învățăturile ei. 

„Preţuirea Bibliei 
va crește pe măsură 

ce o studiem. În oricare parte s-ar 
întoarce cercetătorul,  
va găsi desfășurarea înţelepciunii 
și iubirii nemărginite a lui  
Dumnezeu.”

„Vechiul Testament aruncă 
lumină asupra Noului, iar Noul 
asupra Vechiului. Fiecare în parte 
este o descoperire a slavei lui 
Dumnezeu în Hristos Isus. Amân-
două prezintă adevărurile care vor 
continua să descopere mereu noi 
profunzimi ale înţelegerii cercetă-
torului zelos.” Parabolele Domnu-
lui, cap. Lucruri noi şi lucruri vechi. 

„Dacă ar fi fost înţelepţi, ar 
înţelege și s-ar gândi la ce li 
se va întâmpla” (Deuteronom 
32:29), spunea Moise în ultima 
sa cuvântare adresată poporului, 
înțelegând de aici că nu lipsa de 
descoperiri cu privire la viitor îi 
împiedică pe oameni să se  
pregătească, ci lipsa de dispo-
nibilitate de a reflecta asupra 
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celor descoperite, ignoranța și 
scepticismul. Potrivit Cuvântului 
lui Dumnezeu înțelepciunea își 
are începutul în frica de Domnul 
(Proverbele 9:10), prin urmare 
lipsa ei [a înţelepciunii] ar recla-
ma o desconsiderare a Cuvân-
tului, o nesocotire a acestuia, o 
punere sub semnul întrebării a 
veridicității Lui. 

Timpul este prea scurt pentru 
a-l trăi în nepăsare. Clipele ce 
ne stau la dispoziție sunt prea 
solemne pentru a fi petrecute 
oricum, iar evenimentele care se 
desfășoară deja sub ochii noștri 
anunță vremuri tulburi. Avem 
nevoie de Călăuză. Nu putem 
merge singuri și totuși să fim în 
siguranță. 

„Cercetati Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa 
veșnică.” A cerceta înseamnă a căuta cu sârguinţă ceva ce a 
fost pierdut. Cercetaţi după comorile ascunse în Cuvântul 

lui Dumnezeu. Nu vă puteţi permite să trăiţi fără ele. Studiaţi 
pasajele dificile, comparaţi verset cu verset și veţi descoperi 

că Scriptura este cheia care descuie Scriptura. 

Cei care prin rugăciune studia-
ză Biblia, ies din fiecare cercetare 
mai înţelepţi decât erau înainte… 
În studiul vostru, lăsaţi deoparte 
opiniile voastre preconcepute, 
precum și ideile moștenite și 
cultivate. Nu veţi atinge niciodată 
adevărul dacă cercetaţi Scriptu-
rile pentru a vă justifica propriile 
idei. Lăsaţi-le pe acestea la ușă 
și, cu o inimă plină de pocăinţă, 
ascultaţi ceea ce Dumnezeu are 

să vă spună. Unui umil căutător 
al adevărului, stând la picioarele 
lui Hristos și învăţând de la El, 
Cuvântul îi va da înţelegere. Celor 
care se consideră prea înţelepţi, 
după părerea lor, pentru a studia 
Biblia, Isus le spune: „Trebuie să 
deveniţi blânzi și umili cu inima, 
dacă doriţi să deveniţi înţelepţi 
pentru a fi salvaţi”.” (Solii pentru 
tineret, cap. 83). 

Daniela Picu

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 214



Aproape fiecare crez al Ad-
ventiștilor de Ziua a Șap-

tea, Mișcarea de Reformă, a fost 
crezul majorităţii creștinilor dintr-
un moment dat în trecut. Aproape 
toate doctrinele noastre au fost 
teologia și practica centrală în isto-
ria creștinismului. Aceasta include 
doctrinele, cum ar fi refuzul nostru 
de a fi implicaţi în uciderea altor 
fiinţe umane prin război, Sabatul 
zilei a șaptea, conștiinciozitatea în 
privinţa sănătăţii, și conștiinţa unei 
judecate pre-advente.

Ce a făcut să ne despărţim? De 
ce continuăm să păstrăm aceste 
adevăruri când semenii noștri 
creștini s-au îndepărtat de doctri-

nele lor iniţiale? Această despăr-
ţire s-a întâmplat pe la mijlocul 
anilor 1880. Pentru mulţi, aceasta 
a început în iunie 1840. Un articol 
scris de Josiah Litch a apărut în 
multe ziare locale din estul și sudul 
Statelor Unite. Articolul său susţi-
nea că puternicul imperiu Otoman 
din Orientul Mijlociu avea să se 
sfârșească în 11 august al acelu-
iași an. Litch își baza concluzia pe 
profeţia despre cele zece trâmbiţe 
din Apocalipsa 8 și 9. Nu a fost nici 
o surpriză pentru cititori să afle 
despre căderea Turciei, pentru că 
mulţi deja o așteptau. Ceea ce era 
totuși neobișnuit era prezicerea 
despre căderea la o dată anume. 

A 
venit 
un 
înger

de Tobias Stockler
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Turcia în balanţă
Timp de secole Turcia domi-

nase sud-estul Europei, nordul 
Africii, și Orientul Mijlociu. Sute 
de mii de oameni se temeau de 
puterea turcilor. La un moment 
dat se temeau chiar că Turcia va 
cuceri întreaga Europa. Însă prin 
anul 1838 acel puternic regat se 
destrăma. Conducerea din Con-
stantinopol ajunsese din ce în ce 
mai slabă, pe măsură ce naţiuni 
întregi deveneau libere și își 
declarau independenţa. În 1838 
Egiptul decidea nu doar să își cau-
te independenţa, ci să cucerească 
Turcia. Pe uscat și pe mare Egiptul 
a câștigat câteva bătălii, și în vara 
anului 1840 se părea că Egiptul 
urma să câștige. Succesul Egiptu-
lui îngrijora câteva naţiuni euro-
pene, care preferau un Imperiu 
Otoman slab mai degrabă decât 
un Egipt victorios ca vecin în sud-

estul lor. Oamenii 
discutau despre ce 
să facă. Patru naţiuni 
europene au decis să 
intervină. Trei dintre 
aceste naţiuni urmau 
să fie în mod direct 
afectate de orice i 
se întâmpla vecinu-
lui lor turc: Rusia, 
Austria și Germania 
(Prusia). Cea de-a 
patra naţiune, Marea 

Britanie, era pe atunci cea mai 
puternică naţiune a lumii. Orice 
afecta celelalte trei naţiuni euro-
pene afecta și Marea Britanie. 

Aceste ţări i-au făcut o propu-
nere Turciei de a opri Egiptul și de 
a-l forţa să se întoarcă din nou aca-
să. Prin septembrie aceleași ziare 
care publicaseră articolul lui Litch 
publicau mai multe știri despre 
Turcia. Imperiul Otoman s-a supus 
pentru prima dată după secole 
acestor patru naţiuni europene în 
11 august 1840.

Astăzi recunoaștem că prăbu-
șirea finală a Imperiului Otoman 
a avut loc în 1922, formând ţara 
modernă, Turcia. Însă capitularea 
iniţială a avut loc exact în ziua pe 
care o prezisese Josiah Litch în 
articolul din ziar.

Rezultatul a fost puternic. Mai 
mult de 1000 de foști ateiști l-au 
contactat personal pe Josiah 
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Litch pentru a-i spune că drept 
urmare a împlinirii acestei profe-
ţii, ei credeau acum în Biblie și în 
Dumnezeul Bibliei. Sute de mii 
de creștini de pe întregul cuprins 
al părţii de est a Americii s-au 
dedicat lui Dumnezeu cu o nouă 
devoţiune. Certitudinea cu care 
putea fi crezută Biblia a devenit 
chiar mai acceptată în întreaga 
naţiune. Oamenii au realizat 
cu o nouă convingere faptul că 
pot lua drept exact Cuvântul lui 
Dumnezeu, că el poate fi înţeles 
personal și poate fi folosit ca 
propriul Său interpret.

Unde este acea fervoare astăzi? 
Zelul pentru Scriptură mani-

festat de populaţia din 1840 este 
greu de înţeles pentru noi astăzi. 
De ce? În zilele noastre suntem 
copleșiţi cu informaţii de pe inter-
net, de la televizor, radio și din mii 
de cărţi și reviste. Suntem încon-
juraţi de atât de multe curiozităţi 
și lucruri ce ne distrag, încât nu 
mai luăm nici o informaţie la fel 
de serios ca predecesorii noștri. 

Anii 1840 erau diferiţi. Pe 
atunci, bisericile aveau mai mulţi 
angajaţi decât guvernele federale 
și de stat la un loc. Era un lucru 
mai obișnuit să auzi o predică 
decât să primești o scrisoare. Erau 
puţine instituţii în societate în 
afara bisericilor și a asociaţiilor 

religioase. Singurul mijloc media 
era ziarul local. Cunoștinţa se do-
bândea în principal din experien-
ţă și observaţie. Mii de americani 
migrau înspre vest lăsând în urmă 
familiile, prietenii și bisericile. 
Multe dintre aceste familii aveau 
doar o singură carte în întreaga 
casă, o Biblie pusă la dispoziţie de 
recent organizata Societate Bibli-
că. Mulţi copii învăţau să citească 
pe acea Biblie. 

Fermierii și tâmplarii, fierarii 
și oamenii de afaceri discutau 
Biblia, pentru că aceea era lumea 
intelectuală a multor americani. 
În ziare, în jurul cinei, în faţa 
cerdacului, și în magazinele unde 
fiecare vorbea despre probleme, 
fiecare dezbătea însemnătatea 
Scripturilor. Evenimentele din 
1840 au confirmat unei părţi din 
populaţia Statelor Unite faptul că 
Biblia era plină de adevăruri care 
puteau fi crezute în mod absolut. 

Aceasta a condus la discutarea 
celorlalte părţi ale Bibliei. Cărţile 
de istorie deveneau accesibile 
și oamenii comparau istoria și 
profeţia Biblică pentru a vedea ce 
se împlinise deja și ce alte profeţii 
urmau să se împlinească în viitorul 
apropiat. Daniel 2 și 7 erau subiec-
te despre care familiile vorbeau 
împrejurul mesei de seară. Mulţi 
înţelegeau profeţiile despre Babi-
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lon, Medo-Persia, Grecia și Roma. 
Era popular să înţelegi cele șapte-
zeci de săptămâni din Daniel 9. Cei 
mai mulţi credeau că cele 70 de 
săptămâni se încheiau cu moartea 
lui Hristos pe cruce, despre care 
înţelegeau că avusese loc în 33 
d.Hr. (Cercetări ulterioare au scos 
la iveală greșeala, și au demonstrat 
că Isus a murit în 31 d.Hr.).

Doar puţini au înţeles cea mai 
lungă perioadă din cartea lui Da-
niel: „Până vor trece două mii trei 
sute de zile, apoi sfântul locaș va fi 
curăţit.” (Daniel 8:14). Oamenii se 
întrebau cu uimire când ar începe 
acea profeţie de 2300 de zile. Mul-
ţi nu puteau să își dea seama de 
aceasta. Câţiva, puţini, ici și colo, 
au reușit. După cum reușiseră și 
cei mai mari studenţi ai Bibliei din 
istoria protestantă: Martin Luther, 
Isaac Newton și Adam Clarke. 
Însă William Miller a făcut mai 
mult pentru a ajuta la explicarea 
răspunsului la acea nedumerire 
decât orice altă persoană. Cu toa-
te acestea, el a descoperit aceasta 
prin „accident.”

Descoperirea lui William Miller 
- şi medicul său

Ca tânăr adult, William făcea 
glume pe seama Bibliei. Mai târziu 
el a descoperit aceeași carte ca 
fiind cea mai bună descoperire a 
Cuiva care putea să rezolve teama 

sa de moarte. Prietenii l-au între-
bat pe William cum se întâmplase 
că acum putea să se încreadă într-
o carte pe seama căreia înainte 
obișnuise să glumească. În timp 
ce răspundea prietenilor săi, Mil-
ler a găsit o explicaţie a profeţiei 
celor două mii trei sute de zile.

Descoperirea l-a tulburat pe 
fermier. El a vorbit cu predicato-
rii locali și cu prietenii săi. Însă 
nimeni nu putea să găsească vreo 
greșeală în concluziile sale. În 
curând el a fost invitat să predice 
despre acest subiect în bisericile 
locale. Predicile sale erau mai 
mult decât doar profeţie. Miller 
era prea interesat de Isus pentru 
a vorbi doar despre profeţie. El a 
arătat cum cu încă o mie opt sute 
de ani mai înainte de împlinire 
profeţia vorbea despre același 
Isus care mergea dintr-un loc în 
altul vindecându-i pe bolnavi și 
ajutându-i pe cei răniţi. Cu cât 
vorbea mai mult despre Isus, 
cu atât mai mult era invitat să 
predice peste tot în Statele Unite 
despre profeţiile lui Isus. 

În curând oamenii au început 
să îi atace caracterul. Însă nimeni 
nu putea să ofere o mai bună 
explicaţie sau chiar să arate unde 
era greșit Miller. Criticismul era 
frustrant, în special când unii au 
început să pretindă că el suferea 
de manie. Miller a decis să ceară 

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 218



ajutor cu prima ocazie când urma 
să vină medicul.

Când a avut o ocazie, Miller l-a 
întrebat pe medic: „Sufăr eu de ma-
nie? Cum se pune acest diagnostic?”

„Mania este o boală mentală în 
care cineva este raţional cu privire 
la orice subiect, cu excepţia unuia; 
și când menţionezi acel subiect 
anume, el o va lua razna,” i-a răs-
puns medicul.

William a spus: „Șezi te rog cu 
mine pentru două ore, în timp ce 
îţi prezint subiectul revenirii lui 
Isus. Dacă sunt maniac, te rog să 
mă tratezi și să mă vindeci. Poţi să 
pui pe cheltuiala mea timpul tău.”

Medicul și-a amintit că îl nu-
mise pe Miller maniac și discuţia 
i-a fost puţin incomodă. Însă au 
început. William l-a rugat pe medic 
să citeasscă Daniel capitolul 8 și 
să explice ce înseamnă animalele 
descrise acolo. Medicul spuse că 
acestea reprezintă Persia, Grecia, și 
Roma. Apoi Miller l-a întrebat cât 
trebuia să dureze această viziune 
despre marile imperii ale lumii. 
„2300 de zile,” răspunse medicul.

Au durat aceste naţiuni doar 
2300 de zile (adică șase ani și 
jumătate)?

„Nu, aceste zile sunt ani, 
conform tuturor comentatorilor; 
această viziune descrie acele na-
ţiuni timp de 2300 de ani.” [După 
cum a spus medicul, majoritatea 

comentariilor Biblice din 1840 
explicau cele două mii trei sute de 
zile ca fiind două mii trei sute de 
ani.]

Când vor începe acești ani, sau 
când se vor sfârși? Medicul nu știa. 

Atunci au început să citească 
din Daniel capitolul 9. William a 
întrebat la ce viziune se face refe-
rire în versetele 21 și 23? Medicul 
a răspuns că era vorba de viziunea 
din Daniel 8.

Din ce fac parte cele șaptezeci 
de săptămâni din capitolul 9? 
„Cele șaptezeci de săptămâni fac 
parte din cele 2300 de zile.”

Încep cele două perioade de 
timp la același moment în timp? 
„Da,” spuse doctorul. 

Când s-au încheiat cei șapte-
zeci de ani? „În 33 d.Hr.”
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Cât de departe dincolo de 33 
d.Hr. ajungeau cei 2300 de ani? 
Doctorul a scăzut 490 din 2300 și 
a răspuns: „1810.” Și-a dat seama 
că cei 1810 ani trebuiau adăugaţi 
la 33 d.Hr. A făcut operaţia de 
adunare și a ajuns la 1843. Aceas-
ta l-a șocat. (Mai târziu a admis 
că nu și-a dat seama niciodată 
încotro se îndreaptă discuţia 
până când a terminat de adunat 
și a găsit răspunsul ca fiind la o 
distanţă mai mică de zece ani.) 
Furios, medicul și-a apucat în 
grabă pălăria și a ieșit din casă.

A doua zi s-a întors. „Domnule 
Miller, merg în iad. Nu am dormit 
de când am fost aici ieri. Am 
privit la chestiunea aceasta în 
toate luminile posibil, și viziunea 
trebuie să se încheie în 1843; și 
eu sunt nepregătit și trebuie să 
merg în iad.”

În fiecare zi din săptămâna 
următoare, doctorul l-a vizitat pe 
domnul Miller, fermierul îndru-
mându-l spre Isus, care poate să 
ne salveze de frustrarea și teama 
din sufletele noastre. Doctorul a 
găsit pace și a plecat pe drumul 
său bucurându-se, un „maniac” 
la fel de mare ca d-l Miller. (Va 
urma)

(Traducere: Cristina Mihail)

            Pregătire

Doamne-n marea pregătire
Să-mi ajuţi, să Te întâlnesc,
Când pe nori și-n strălucire
Vei veni-n corp sfânt ceresc.

Prin rugăciuni și-n credinţă
Tu dă-mi și har și îndurare,
Puteri dă-mi, ca-n suferinţă
Să-mi duc viaţa-n ascultare!

Iar când furtunile cu ploaie
În casă-mi vor bătea, izbind,
Când apele-or curge șiroaie
În vuietul lor, tot prăbușind...

Să-mi ajuţi în bezna adâncă
Să stau prin vânturi neclintit,
Să nu mă miște după stâncă
Unde sus casa, mi-am zidit!

Căci Te-am ales ca temelie
Și piatră trainică, încercată,
Care-n furtuni mari și vijelie
Prin vremi ai stat neerodată.

Astfel pusă în cap de unghi
Vei fi susţinerea, în clădire,
Și eu ca și un verde trunchi
Voi fi statornic, spre sfinţire. 

     Flavius Laurian Duverna
                              12 august 2008
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Cea mai mare dovadă în 
favoarea susținerii că am fost 
impresionați de Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu și am răspuns chemă-
rii, este atitudinea noastră față de 
cei din jur. Odată ce am înțeles 
planul lui Dumnezeu pentru 
lumea aceasta, nu putem să stăm 
nepăsători. Adevărul pe care noi 
înșine l-am aflat, simțim nevoia 
să-l spunem și altora, atât prin 
cuvinte, dar mai ales prin fapte. 

Trăim într-o lume confuză în 
care teorii de tot felul sunt lansate 
cu pretenția de adevăruri abso-
lute. Oamenii sunt dezorientați, 
neștiind ce cale să aleagă, în timp 
ce adevărul curat al lui Dumnezeu 
este supus la tot felul de interpre-
tări și teorii. Șansa ca oamenii să 
asculte și să înțeleagă Evanghelia 
este destul de mică, iar lipsa de in-
teres și criza de timp se dovedesc 
a fi ajutoare în plus în acest sens. 

În această situație, trăirea ade-
vărului de către copiii lui Dumne-
zeu rămâne soluția primordială. 

Astfel, în loc să le spunem oame-
nilor că venirea Domnului este 
aproape și să ne străduim să le 
demonstrăm profetic acest lucru, 
atitudinea noastră față de acest 
eveniment, va vorbi cu mai mare 
succes. Observând că ne coordo-
năm viața după principiile Bibliei, 
că planurile noastre sunt puse 
în de acord cu voința Sa și au în 
vedere slava și onoarea Tatălui 
nostru ceresc, cei din jur vor afla 
mai multe despre Dumnezeu 
decât ar face cele mai elocvente 
predici.    

Cum poate fi convins cineva că 
într-adevăr pretinșii așteptători ai 
celei de a doua veniri a Domnului 
Hristos, chiar cred lucrul acesta, 
dacă ei nu văd în ei o atitudine de 
așteptare, veghere, pregătire?

Apostolul Iacov atrage atenția 
celor care trăiesc în nepăsare și se 
comportă ca unii care n-ar lua în 
calcul existența lui Dumnezeu:

„Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: 
„Astăzi sau mâine ne vom duce 

În slujba  
semenilor
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în cutare cetate, vom sta acolo un 
an, vom face negustorie și vom 
câștiga!”, și nu știţi ce va aduce 
ziua de mâine! Căci ce este viaţa 
voastră? Nu sunteţi decât un abur, 
care se arată puţintel, și apoi piere. 
Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: 
„Dacă va vrea Domnul, vom trăi și 
vom face cutare sau cutare lucru.” 
Pe când acum vă făliţi cu lăudăro-
șiile voastre! Orice laudă de felul 
acesta este rea.” (Iacov 4:13-16).

Uneori poate ne măgulim cu 
ideea că faptele noastre nu sunt 
o piedică pentru cei din jur, prin 
faptul că nu ne facem vinovați de 
păcate evidente. Cu toate acestea 
Biblia consideră păcat nu doar a 
face ceva ce este contrar voinței 
lui Dumnezeu, ci și a nu face ceea 
ce este bine și drept: „Deci cine 
știe să facă bine, și nu face, săvâr-
șește un păcat!” (Iacov 4:17). 

Fiecare suflet este dedicat unei 
vieți de slujire. Toate capacitățile 
intelectuale, fizice și morale, sfințite 
de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să 
fie angajate în lucrarea lui Dumne-
zeu. Toți suntem chemați să ne con-
sacrăm în mod activ și fără rezerve 
în slujba Domnului. 

Cel care a plătit cu prețul vieții 
Sale salvarea noastră ne-a lăsat un 
exemplu demn de urmat. El a dus o 
viață de sacrificiu, de altruism și de-

plină consacrare în slujba semenilor. 
Prin urmare nici nouă nu ni se cere 
mai puțin. Viața egoistă, trăită doar 
pentru sine, nu este o viață creștină. 

Uitarea de sine, a trăi pentru 
fericirea altora – sunt trăsături de 
caracter care trebuie cultivate în 
ființele omenești, de la cea mai 
fragedă vârstă. Altruismul, acea 
slujire dezinteresată, fără limite și 
necondiționată este caracteristica 
de bază a unui adevărat copil al 
lui Dumnezeu. 

„Cel care se oferă cu totul 
Domnului spre slujire, fără a reţi-
ne nimic, primește putere pentru 
atingerea unor rezultate nemă-
surat de mari. Dumnezeu va face 
lucruri mari pentru aceștia. El va 
lucra asupra minţilor oamenilor, 
astfel încât chiar în această lume 
se va vedea în vieţile lor o împlini-
re a făgăduinţei stării lor viitoare.” 
(Divina Vindecare, cap. Misionari 
care se întrețin singuri). 

Binefacerea este gestul 
creștinului pe care-l face fără 
vreun efort sau planificare. El 
simte nevoia celui care suferă sau 
duce lipsă și nu poate proceda 
altfel. Dacă totuși nu dăm pe față 
compasiune față de cei din jur, 
Dumnezeu ne poate binecuvânta 
cu această trăsătură de caracter, 
iar cultivarea ei în viața noastră ne 
va face mai buni, mai iubitori. 
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Ce săraci, cei nevoiași vor fi în 
permanență în jurul nostru și prin 
existența lor, Dumnezeu ne pune 
la probă pe toți cei care avem ceva 
mai mult decât ei. Nu este o scuză 
că nu avem venituri colosale, prin 
urmare cerința aceasta nu ni s-ar 
aplica. Să nu uităm că văduva din 
Sarepta se afla la ultima porție de 
hrană pentru ea și fiul ei, atunci 
când Ilie i-a cerut găzduire și mân-
care. Am ajuns vreodată să dăm 
ultima bucată de pâine? Ne-am 
împărțit vreodată pâinea cu cel 
în nevoie? Deși cunoaștem foarte 
bine formularea biblică, nu cred 
că vreunul dintre noi a trăit literar 
această situație. „Cine are două 
haine”, spunea Domnul Hristos, 
„să împartă cu cine n-are niciuna” 
(Luca 3:11). Nu știu dacă, cel puțin 
în țara noastră și în zonele apropi-
ate, mai este cineva care are doar 
două haine. Și chiar dacă ar fi cine-
va, acestuia Dumnezeu îi cere ca 
una dintre ele să o dea celui ce nu 
are deloc. Cu atât mai mult nouă, 
celor pe care El ne-a binecuvântat 
cu mult mai multe daruri!

Suntem chemați să ne facem 
un plan de binefacere, punând 
deoparte, alături de ceea ce se 
cuvine Domnului, daruri pentru 
cei care sunt în lipsuri. 

„Domnul a intenţionat să-l 
aducă pe om într-o legătură mai 

strânsă cu Sine și într-o relaţie de 
compasiune și iubire cu semenii 
lui, punând asupră-i responsabili-
tăţile unor fapte care să anihileze 
egoismul și să-i întărească iubirea 
faţă de Dumnezeu și om. Planul 
conceput prin sistemul de dăruire 
a urmărit binele omului, care este 
înclinat să fie egoist și să-și împie-
trească inima faţă de faptele ge-
neroase. Domnul cere ca darurile 
să fie oferite la perioade regulate, 
fiind astfel stabilit, încât dăruirea 
să devină obicei, iar generozitatea 
înţeleasă ca fiind o datorie crești-
nă. Inima, o dată deschisă printr-
un dar, nu trebuie să aibă timp să 
se răcească prin egoism și să se 
închidă înainte ca următorul să 
fie oferit. Izvorul trebuie să curgă 
neîncetat, păstrând astfel deschis 
canalul prin acte de generozitate.” 
(3T. cap. Zecimi şi daruri). 

Procedând astfel, oferind hra-
na noastră celui flămând, ospita-
litatea noastră celui fără adăpost, 
hainele noastre celor ce n-au cu 
ce să se îmbrace, Dumnezeu va 
considera aceste gesturi ca făcute 
în dreptul său. „Drept răspuns, 
Împăratul le va zice: „Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din acești 
foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, 
Mie Mi le-aţi făcut.”

Vasile Man
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Croiți drum... pregătiți calea!

Citind cartea lui Isaia, am fost 
uimit să observ că în repetate rân-
duri se vorbește despre drum.

1. Drumurile noastre

“Noi rătăceam cu toții ca niște 
oi, fiecare își vedea de drumul lui.” 
(Isaia 53:6)

2. Drumul LUI

“Și va fi un drum pentru rămă-
șița poporului Său.” (Isaia 11:16).

“În aceeași vreme, va fi un 
drum.” (Isaia 19:23).

“Voi face un drum prin pustiu 
și râuri, în locuri secetoase.” (Isaia 
43:19).

„Croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice 
piedică din calea poporului Meu!” (Isaia 57:14)
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5. Îndemn

“Pregătiți în pustiu calea Dom-
nului, neteziți în locurile uscate un 
drum pentru Dumnezeul nostru!” 
(Isaia 40:3)

Și El zice: “Croiți, croiți drum, 
pregătiți calea, luați orice piedică 
din calea poporului Meu!” (Isaia 
57:14)

“Pregătiți o cale poporului! 
Croiți, croiți drum, dați pietrele la 
o parte! Ridicați un steag peste 
popoare!” (Isaia 62:10).

6. Răspuns rău

“Abateți-vă din drum, dați-vă 
in lături de pe cărare, lăsați-ne în 
pace cu Sfântul lui Israel!” (Isaia 
30:11).

7. Făgăduința

Domnul te va călăuzi neînce-
tat, îți va sătura sufletul chiar în 
locuri fără apa și va da din nou 
putere mădularelor tale; vei fi ca 
o grădină bine udată, ca un izvor 
ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor 
zidi iarăși pe dărâmăturile de mai 
înainte, vei ridica din nou temelii-
le străbune, vei fi numit “Dregător 
de spărturi”, “Cel ce drege dru-
murile și face țara cu putință de 
locuit”. (Isaia 58:12).

AlexB

“Voi preface toți munții Mei în 
drumuri, și drumurile Mele vor fi 
bine croite.” (Isaia 49:11).

“Nu ești Tu acela care ai uscat 
marea, apele adâncului celui 
mare și ai croit în adâncimile mării 
un drum pentru trecerea celor 
răscumpărați?” (Isaia 51:10).

“Acolo se va croi o cale, un 
drum, care se va numi Calea cea 
sfântă: niciun om necurat nu va 
trece pe ea, ci va fi numai pentru 
cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, 
chiar și cei fără minte, nu vor pu-
tea să se rătăcească.” (Isaia 35:8).

3. Invitație

Urechile tale vor auzi după tine 
glasul care va zice: “Iată drumul, 
mergeți pe el!” (Isaia 30:21).

4. Călăuzire

“Eu voi merge înaintea ta, voi 
netezi drumurile muntoase.” (Isaia 
45:2).

“Voi duce pe orbi pe un drum 
necunoscut de ei, îi voi povățui pe 
cărări neștiute de ei; voi preface 
întunericul în lumină înaintea 
lor, și locurile strâmbe în locuri 
netede: iată ce voi face și nu-i voi 
părăsi.” (Isaia 42:16).
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Tinerii de la Școala Misionară 
organizată de Biserica noastră din 
România s-au întâlnit din nou în 
luna aprilie 2013, pentru un stu-
diu aprofundat de zece zile. 

În cadrul acestei întruniri 
elevilor li s-au predat două teme 
importante:

A. Principiile de Credință, 
punctele de doctrină pe care se 
bazează convingerile noastre 
ca așteptători ai celei de a doua 
veniri a Domnului Hristos;

Acest subiect a fost predat de 
fr. Marinică Barbu. 

Punctele acestea de doctrină 
vor fi studiate în continuare în 
cadrul sesiunii din lunile iulie-au-
gust ale acestui an. 

Iată titlurile care au fost luate 
în discuție: 

Dumnezeirea:
1. Dumnezeu Tatăl

2. Domnul Isus: 

    - preexistența lui Hristos

    - Dumnezeirea Lui 

    - venirea lui Mesia în trup

    - natura umana a Domnului Isus

    - lucrarea lui Isus în noi

3. Duhul Sfânt

4. Sfânta Scriptură

5. Dovezi că Biblia este  
 Cuvântul lui Dumnezeu
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B. Cel de al doilea subiect 
abordat a fost cel referitor la 
modul în care sistemul jertfelor a 
avut împlinirea la vremea cuveni-
tă, precum și importanța acestora 
pentru noi care trăim astăzi. 

Subiectul acesta, prezentat de 
fr. Nelu Iancu, a fost înregistrat și 
va putea fi vizionat pe site-ul Bise-
ricii noastre: www.azsmr.ro.

Iată temele asupra cărora au 
avut de reflectat elevii, în cadrul 
cursului: Evanghelia în umbră și 
în realitate:

1. Planul de mântuire în simboluri

2. S-a implinit vremea

3. Evanghelia în umbră și în reali-
tate

4. Biserica lui Dumnezeu de-a 
lungul timpului 

5. Prima și a doua solie îngerească

6. Mărturia lui Isus - Duhul proo-
rociei

7. Judecata de cercetare

8. Solia ingerului al treilea

„Planul de mântuire nu va fi pe 
deplin înţeles nici chiar atunci când 
cei răscumpăraţi vor vedea așa cum 
sunt văzuţi și vor cunoaște așa cum 

sunt cunoscuţi; însă, de-a lungul 
veacurilor veșnice, adevărul se va 

descoperi continuu în faţa minţilor 
uimite și încântate”. 

- Tragedia Veacurilor, pg. 651.



Şcoala Timotei
O școală, unde merg tot timpul 

cu plăcere. Un loc, unde nu simt 
că învăţ lucruri, care nu-mi vor fi 
de nici un folos în viaţă. Prieteni, 
de care nu mă satur niciodată. 
Bucurie, pace, fericire, armonie, 
părtășie-acestea ar fi cuvintele 
potrivite pentru școala noastră. 

Este o școală unde nu sunt 
elevi slabi  sau elevi buni la învăţă-
tură, unde toţi suntem una, unde 
toţi ne luptăm pentru același ideal 
-” Cununa  cerească “.

În fiecare duminică dimineaţa, 
petrecută la Şcoala Timotei, ne 

trezim plini de viaţă, cu zâmbetul 
pe buze, aşteptând nerăbdători 
şi întrebând :“ Oare azi despre ce 
vom învăţa?“

 Farmecul acestor întâlniri, 
niciodată nu se va stinge.

Suntem recunoscători fratelui 
Gheorghe Ulici, că ne-a con-
dus în “adâncimile“ Cuvântului, 
fiind alături de noi în explorarea 
adevărului.

Suntem fericiţi să învăţăm 
împreună cu sora Cristina Breda, 
atâtea lucruri folositoare, pentru 
a ne maturiza şi a înţelege cât de 
preţioasă este viaţa. 

Ultima dată, am avut prilejul 
de a o avea pe Hatházi  Tünde 
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împreună cu noi, la ora de muzică, 
ajutându-ne să ne perfecţionăm 
cunoștinţele în domeniul muzicii 
și să lăudăm pe Creatorul nostru 
împreună cu corul îngeresc și cu 
păsărelele de afară.

 Desigur... am vorbit până 
acum doar de grupa adolescenţi-
lor. Aș vrea să amintesc și de parti-
cipanţii mai mici al Școlii Timotei: 
grupa mare și grupa celor mici. 
Grupa mare învaţă despre tainele 
Scripturii cu aceiași instructori de 
la grupa adolescentilor. De grupa 
mică se ocupă Ovidiu Mureșan- 
poetul nostru și Septimiu Mure-
șan, care mereu reușește să ne 
înveselească.

 De un lucru sunt sigură. De 
fiecare dată când mă întorc de la 
această școală atât de mult îndră-
gită sunt „încărcată” cu amintiri 
frumoase, iar „săculeţul credinţei„ 
e plin. 

Noi adolescenţii 
și copiii Școlii Ti-
motei vă așteptăm 
și pe voi în „trenu-
leţul” școlii noastre.

Va fi o experi-
enţă deosebită. 
Nu rataţi șansa de 
a zâmbi împreună 
cu noi!

                                                                                               
Breda Xenia
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Tabără de tineret
Porumbacu, aprilie 2013

În perioada 11-14 aprilie, 2013, 
Departamentul de tineret al Uniu-
nii Române a organizat la Porum-
bacu o tabără de tineret sub 
genericul „Păzește-ți inima”, având 
ca text moto: Proverbele 4:23:

“Păzește-ți inima mai mult 
decât orice, căci din ea ies izvoa-
rele vieții.”

- Tânărul bătrân
- Privilegiul de a fi tu însuți
- Neamul uriașilor
- Ceasul al 11-lea

sunt titlurile temelor prezentate 
de fr. Liviu Tudoroiu, invitat speci-
al cu această ocazie. 
(Aceste teme pot fi urmărite în în-
tregime pe site-ul bisericii noastre
www.azsmr.ro). 

Afară de temele menționate, 
tinerii au mai participat la câteva 
întruniri speciale pentru ei, în ca-
drul cărora s-au discutat subiecte 
specifice vârstei. Împărțiți în două 
grupe - băieți și fete - ei au avut 
ocazia să-și exprime părerea cu 
privire la situațiile cu care se con-
fruntă, la opțiunile pe care le au 
pentru viitor, la așteptările pe care 
le au de la cel care ar dori să le fie 
partener de viață. 

În momentele serii au fost 
organizate concursuri biblice, în 
care, prin intermediul chestiona-
relor, au fost testate cunoștințele 
din Scripturi, subliniindu-se încă o 
dată faptul că Biblia nu este o care 
obișnuită, prin urmare ea trebuie 
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studiată zilnic, pentru 
ca adevărurile ei să 
poată fi aprofundate 
și înțelese mai bine. 

Programele or-
ganizate cu această 
ocazie au conținut 
și imnuri de slavă la 
adresa lui Dumnezeu, 
momente poeti-
ce, împărtășire de 
experiențe. 

Având în vedere 
faptul că perioada 
taberei a coincis cu 
ultima parte a săptă-
mânii de rugăciune 
pentru tineret, tot în 
cadrul programelor 
s-au studiat prele-
gerile concepute 
cu această ocazie, 
pe teme: „Simțurile 
-  porți spre cer sau 
spre abis”. 

Este nevoie să ne 
rugăm pentru tinere-
tul nostru. Ei trăiesc 
un timp primejdios în 
care alegerile spe-
cifice vârstei le sunt 
afectate de mulțimea 
de oferte pe care cel 
rău li le pune la înde-
mână. Fie ca Dum-
nezeu să le conducă 
inimile către lucrurile 

constructive, benefice, salvatoare, și ei să alea-
gă să-L slujească toată viața lor. Amin!



„În lumea viitoare, Hristos îi va conduce pe cei mân-
tuiţi pe lângă râul vieţii şi îi va învăţa lecţiile minunate 

ale adevărului. El va desfăşura înaintea lor tainele 
naturii. Ei vor vedea că o mână puternică ţine 
lumile în mişcare. Vor vedea iscusinţa marelui 

Artist care a colorat florile de pe câmp şi vor învăţa 
despre planurile Tatălui îndurător, care trimite razele 

de lumină, iar împreună cu sfinţii îngeri, cei 
răscumpăraţi vor recunoaşte, prin cântece 

de laudă, iubirea fără margini a lui Dumnezeu 
pentru o lume nerecunoscătoare. Atunci se va 

înţelege că „Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, 
că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în 

El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” .”
- R.H. 3 ianuarie 1907




