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g
ideon’s courage was greatly 
strengthened by the tokens 
of divine favor vouchsafed 

to him. Without delay, he went out 
with his forces to give battle to the 
Midianites. But now another severe 
trial of faith awaited him. With the 
immense host of invaders spread 
out before him—the thirty-two 
thousand of the Hebrews seeming, 
in contrast, like a mere handful—
the word of the Lord came to him: 
“The people that are with thee 
are too many for me to give the 
Midianites into their hands, lest 
Israel vaunt themselves against 
me, saying, Mine own hand hath 
saved me. Now therefore go to, 

proclaim in the ears of the people, 
saying, Whosoever is fearful and 
afraid, let him return and depart 
early from mount gilead” (Judges 
7:2, 3).

It had been made a law in Israel 
that before they went to battle, 
the following proclamation should 
be sounded throughout the army: 
“What man is there that hath 
built a new house, and hath not 
dedicated it? let him go and return 
to his house, lest he die in the 
battle, and another man dedicate 
it. And what man is he that hath 
planted a vineyard, and hath not 
yet eaten of it? let him also go 
and return unto his house, lest he 

In the last issue of the Youth Messenger, 
we read about God’s call to Gideon to 
deliver His people from the cruelty of the 
Midianites. When Gideon saw the strong 
evidence of God’s blessing upon this 
venture, his courage was strengthened.in review:
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afraid, let him return and depart 
early from mount gilead” (Judges 
7:2, 3).

It had been made a law in Israel 
that before they went to battle, 
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be sounded throughout the army: 
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built a new house, and hath not 
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we read about God’s call to Gideon to 
deliver His people from the cruelty of the 
Midianites. When Gideon saw the strong 
evidence of God’s blessing upon this 
venture, his courage was strengthened.in review:

Cât de mic e Dumnezeu?

Rahela a furat dumnezeii, i-a pus sub 
ea, i-a ascuns. Tatăl ei (poate că și al 

lor) i-a căutat și nu i-a găsit. Nu e tot…
Și-au făcut oamenii dumnezei din pia-

tră, din lemn, din metale, în formă de stâlpi 
sau ceva mai complecși… ciopliţi, poate 
turnaţi. Mai mici, mai mari sau mari de tot. 
Unii transportabili, alţii „căzuţi din cer”, de 
munte sau de vale, de război sau de pace, 
unii spre vânzare, alţii… nici măcar atât. 
Mulţi dintre ei: animale.

E oarecum comic să citești felul în care 
erau produși unii dintre ei: „O parte din 
lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe 
carne, pregăteşte o friptură şi se satură; se şi 
încălzeşte şi zice: «Ha! ha!» m-am încălzit, simt 
focul!“ Cu ce mai rămâne însă, face un dum-
nezeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, i se 
închină, îl cheamă şi strigă: „Mântuieşte-mă, 
căci tu eşti dumnezeul meu!” (Isaia 44:16, 17).

Stârnește zâmbete să vezi o bătrânică 
sărutând microfonul atunci când reporte-
rul vrea să-i pună întrebări. Dar zâmbetul 
poate să dispară când citești presupunerea 

din același articol: i se trage de la pupatul 
moaștelor. Devine greţos când înţelegi ce 
sunt moaștele: rămășiţele mumificate din 
corpul unei persoane considerată sfântă; 
(dexonline.ro)  și cu totul revoltător când 
descoperi că definiţia termenului include „în 
religia creștină”. Așa să fie Dumnezeul adevă-
rat? Pe-aproape să fie Dumnezeul lui Avraam, 
Isaac și Iacov? Atât de mic să fie Dumnezeul 
Creator al Universului? Găsești într-un așa 
context vreo legătură cu Cel Atotputernic?

Ne-amintim porunca a II-a din Decalog 
și ne simţim bine pentru că ne-am obișnuit 
să ignorăm acești dumnezei mici. Știm că 
Isus Christos e Dumnezeu și nu ne permi-
tem să legăm de numele Lui tot ceea ce ar 
numi cineva că e de tip „creștin”.

Cât de mic e Dumnezeu? Sau mai bine: 
cât de mic e Dumnezeul tău? Și un text care 
mi-a dat de gândit: „Teama și anxietatea 
provin din lipsa de credinţă și ele încalcă a 
doua poruncă, pentru că ele ne fac să ni-L 
imaginăm pe Dumnezeu în miniatură.” (Lo-
ron Wade, Legea cerului pentru pământeni).

de Ghiţă Bizău
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thousand of the Hebrews seeming, 
in contrast, like a mere handful—
the word of the Lord came to him: 
“The people that are with thee 
are too many for me to give the 
Midianites into their hands, lest 
Israel vaunt themselves against 
me, saying, Mine own hand hath 
saved me. Now therefore go to, 

proclaim in the ears of the people, 
saying, Whosoever is fearful and 
afraid, let him return and depart 
early from mount gilead” (Judges 
7:2, 3).

It had been made a law in Israel 
that before they went to battle, 
the following proclamation should 
be sounded throughout the army: 
“What man is there that hath 
built a new house, and hath not 
dedicated it? let him go and return 
to his house, lest he die in the 
battle, and another man dedicate 
it. And what man is he that hath 
planted a vineyard, and hath not 
yet eaten of it? let him also go 
and return unto his house, lest he 

In the last issue of the Youth Messenger, 
we read about God’s call to Gideon to 
deliver His people from the cruelty of the 
Midianites. When Gideon saw the strong 
evidence of God’s blessing upon this 
venture, his courage was strengthened.in review:

Curajul lui Ghedeon a fost întărit 
prin semnele favorii divine. În-
vrednicit de acestea a pornit fără 

întârziere la luptă împotriva lui Madian. 
Dar acum un alt proces sever de credinţă 
îl aștepta. Deși armata invadatorilor era 
fără număr, iar armata sa număra doar 
32.000 de oameni, Cuvântul lui Dumne-
zeu i-a vorbit astfel: „Poporul pe care-l ai 
cu tine este prea mult, pentru ca să dau 

pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se 
laude împotriva Mea şi să zică: ,Mâna mea 
m-a izbăvit.ʼ Vesteşte, dar, lucrul acesta 
în auzul poporului: ,Cine este fricos şi se 
teme, să se întoarcă şi să se depărteze de 
muntele Galaaduluiʼ.” (Judecători 7:2, 3). 

Se instituise o lege în Israel ca, înainte de 
a intra în luptă, să se dea în toată oştirea 
următoarea înştiinţare: „Cine a zidit o casă 

lui Ghedeon

Partea 2 din 4: 
Chemarea

Publicat în 
Semnele Timpului 

23 iunie 1881

de Ellen White

Dobândind curaj din

În numărul trecut am citit despre chemarea adresată 
de Dumnezeu lui Ghedeon  pentru a elibera poporul 
său de asuprirea madianiţilor. Când Ghedeon a avut 
dovezi puternice ale binecuvântării lui Dumnezeu în 
privinţa acestui risc, curajul său a fost întărit. Să ne amintim:
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die in the battle, and another man 
eat of it. And what man is there 
that hath betrothed a wife, and 
hath not taken her? let him go 
and return unto his house, lest he 
die in the battle, and another man 
take her. And the officers shall 
speak further unto the people, and 
they shall say, What man is there 
that is fearful and fainthearted? 
let him go and return unto 
his house, lest his brethren’s 
heart faint as well as his heart” 
(deuteronomy 20:5–8). What a 
striking illustration is this of the 
tender, pitying love of Christ! He 
who instituted the relations of 
life and the ties of kindred, made 
special provision that these be not 
too widely broken. He would have 
none go forth to battle unwillingly. 
This proclamation also sets forth 
in a forcible manner the influence 
which may be exerted by one 
man who is deficient in faith and 
courage, and further shows the 
effect of our thoughts and feelings 
upon our own course of action. 

“As (a man) thinketh in his 
heart, so is he” (Proverbs 23:7). 
The thoughts and feelings 
cherished give direction to the 
conduct, and thus determine the 
character. A strong, well-balanced 
character is built up by faithfulness 
in all the smaller as well as the 
greater acts of life. A man is 
measured, not by the power put 
forth in some one great effort, but 
by the zeal and integrity which he 
brings to the daily round of cares 
and responsibilities. 

True Christian character is 
marked by a singleness of purpose, 
an indomitable determination, 
which refuses to yield to worldly 
influences, which will aim at 
nothing short of the Bible standard. 
If men will permit themselves to 
become discouraged in the service 
of god, the great adversary will 

present abundant reasons to turn 
them from the plain path of duty 
to one of ease and irresponsibility. 
Those who can be bribed or 
seduced, discouraged or terrified, 
will be of no service in the Christian 
warfare. Those who set their 

nouă şi nu s-a aşezat în ea, să plece şi să 
se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă 
şi să se aşeze altul în ea. Cine a sădit o vie 
şi n-a mâncat încă din ea, să plece şi să se 
întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă şi 
să mănânce altul din ea. Cine s-a logodit 
cu o femeie şi n-a luat-o încă, să plece şi 
să se întoarcă acasă, ca să nu moară şi s-o 
ia altul”. Iar mai marii oştirii să vorbească 
mai departe poporului şi să spună: ,Cine 
este fricos şi slab la inimă, să plece şi să 
se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima 
fraţilor luiʼ.” (Deuteronomul 20:5-8).

Ce  ilustraţie uimitoare a dragostei tandre 
și miloase a lui Hristos! El, Cel care a 
instituit relaţiile de viaţă și legăturile de 
rudenie a prevăzut dispoziţii speciale ca să 
nu existe despărţiri  prea dureroase. El n-ar 
fi vrut ca vreunul să meargă fără voie în 
luptă. Această proclamaţie, de asemenea, 
stabilește mai departe într-un ton hotărât 
ce fel de influenţă poate exercita un singur 
om, care este lipsit de credinţă și curaj, 
și – mai mult – arată efectul gândurilor și 
sentimentelor noastre asupra propriului 
nostru curs de acţiune. „Mănâncă şi bea,” 
îţi va zice el; dar inima lui nu este cu tine.” 
(Proverbele 23:7). 

Gândurile și sentimentele nutrite direcţio-
nează comportamentul și determină astfel 
caracterul. Un caracter puternic, bine 
echilibrat este construit pe credincioșie în 
lucrurile mici ca și în cele mari. 
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Omul este măsurat nu prin puterea de a-și 
folosi forţa în diferite eforturi uriașe, ci 
prin zelul și integritatea de care dă dovadă 
în fiecare zi în faţa grijilor și responsabili-
tăţilor sale.  

Caracterul adevăratului creștin este marcat 
de un singur scop, o hotărâre neclintită, 
care refuză să cedeze influenţelor lumești, 
fără a coborî standardul Bibliei. 

Dacă oamenii își permit să se descurajeze 
în serviciul lui Dumnezeu, marele adversar 
le va prezenta motive abundente pentru 
a-i abate din calea simplă a datoriei către 
una ușoară și lipsită de responsabilităţi. 

Cei care pot fi mituiţi sau seduși, descu-
rajaţi sau speriaţi, nu pot fi utili în lupta 
creștină. Cei care au stabilit sentimentele 
lor pe comori sau onoruri lumești nu vor 
declanșa lupta împotriva căpeteniilor, 
domniilor, împotriva puterilor și duhurilor 
răutăţii din locurile cerești. 

Toţi cei care doresc să fie soldaţi ai crucii 
lui Hristos trebuie să-și pună armura și să 
se pregătească pentru conflict. Ei nu sunt 
intimidaţi de ameninţări sau îngroziţi de 
pericole. Ei trebuie să fie prudenţi faţă 
de primejdii, dar fermi și curajoși în faţa 
vrăjmașului, luptând pentru Dumnezeu. 

Consacrarea urmașului lui Hristos trebuie 
să fie completă. Tată, mamă, soţie, copii, 

cai, terenuri, orice, trebuie așezat pe un 
loc secundar faţă de lucrarea și cauza 
lui Dumnezeu. El trebuie să fie dispus să 
suporte cu răbdare și bucurie orice este 
chemat să sufere prin providenţă divină. 
Răsplata sa finală va fi părtășia cu Hristos 
pe tronul slavei nemuritoare. 

Deoarece mărimea oştirii sale, în com-
paraţie cu a vrăjmaşilor, era aşa de mică, 
Ghedeon se reţinuse să vestească anunţul 
obişnuit. Când i s-a spus că oastea lui este 
prea mare, a fost umplut de uimire. Dar 
Domnul a văzut mândria şi necredinţa din 
inima poporului. Înflăcăraţi de chemările 
stăruitoare ale lui Ghedeon, ei au venit 
hotărâţi la arme, dar mulţi s-au umplut 
de teamă la vederea carelor madianiţilor. 
Şi, cu toate acestea, dacă Israel ar fi biruit, 
tocmai unii ca aceştia şi-ar fi însuşit slava, 
în loc de a recunoaşte că biruinţa este a lui 
Dumnezeu.

Ca popor ei aveau puţină credinţă în 
Dumnezeu. Mulţi sufereau reproșurile 
unei conștiinţe vinovate. În loc de a se 
considera prea mulţi, israeliţii simţeau că 
numărul lor este prea mic; dar Ghedeon a 
făcut proclamarea așa cum Dumnezeu a 
poruncit-o.

Cu strângere de inimă a văzut cum 
douăzeci și două de mii sau mai mult de 
două treimi din toată oastea, au plecat la 
casele lor. Din nou a ajuns la el Cuvântul 
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Domnului: „Poporul este încă prea mult; 
pogoară-i la apă și acolo ţi-i voi alege; 
acela despre care-ţi voi spune: ,Acesta să 
meargă cu tineʼ, va merge cu tine”. (Jude-
cători 7:4). 

Poporul a fost condus la apă, așteptând un 
atac imediat asupra vrăjmașului.  Câţi-
va au luat repede puţină apă în căușul 
palmei, sorbind-o, în timp ce-și continuau 
drumul; dar aproape toţi au îngenuncheat 
și au băut pe săturate din apa râului. 
Cei care luaseră din apa râului în căușul 
palmei au fost numai trei sute din cei zece 
mii; cu toate acestea, ei au fost aleși; tutu-
ror celorlalţi li s-a poruncit să se întoarcă 
la casele lor. 

Caracterul este adesea pus la încercare 
prin mijloacele cele mai simple. Aceia care 
în timp de primejdie au fost lacomi să-şi 
satisfacă nevoile nu sunt oamenii pe care 
te poţi sprijini la vreme de nevoie. Domnul 
nu are loc în lucrarea Lui pentru cei delă-
sători sau doritori de a-şi satisface propri-
ile plăceri. Bărbaţii aleşi de El au fost acei 
câţiva care n-au îngăduit ca nevoile proprii 
să-i împiedice de la împlinirea datoriei. 
Cei trei sute de bărbaţi aleşi nu numai că 
aveau curaj şi stăpânire de sine, dar erau şi 
bărbaţi ai credinţei. Ei nu se mânjiseră cu 
închinarea la idoli. Dumnezeu putea să-i 
călăuzească şi prin ei să-l salveze pe Israel. 
Succesul nu depinde de număr. Dumne-
zeu poate să salveze atât printr-un număr 
mic, cât şi printr-un număr mare. El este 

proslăvit nu atât de mult prin numărul, cât 
prin caracterul acelora care-L servesc.

Prin simplitatea mijloacelor folosite 
Dumnezeu a ales să mustre mândria și 
înălţarea de sine. 

Ca și în vechiul Israel, așa este și poporul 
lui Dumnezeu din aceste zile. 

Domnul ar putea să facă mult mai mult 
pentru poporul Său, dacă ei ar cultiva 
adevărata umilinţă; dar puţini sunt aceia 
cărora El le poate acorda o mare măsură de 
răspunderi şi succes, fără să ajungă plini de 
încredere în ei înşişi şi să uite cât sunt de 
dependenţi faţă de Dumnezeu. Există prea 
multă încredere în planurile și metodele 
omenești și prea puţină credinţă în Dum-
nezeul cel puternic al lui Iacov; prea multe 
mijloace și prea puţin din spiritul dătător de 
viaţă și putere al Celui Prea Înalt. 

Hristos este lumina lumii. Toată înţelep-
ciunea și tot fluxul de cunoștinţe vin de 
la El, care este izvorul înţelepciunii. El 
îi îndeamnă pe urmașii săi: „Tot aşa să 
lumineze şi lumina voastră înaintea oa-
menilor, ca ei să vadă faptele voastre bune 
şi să slăvească pe Tatăl vostru care este 
în ceruri.” (Matei 5:16). Când ucenicii Săi 
reflectă frumuseţea divină a lui Hristos, ea 
este revelată lumii. Cei care se îndepărtea-
ză de la simplitatea Evangheliei au trecut 
înaintea Conducătorului lor; dar Hristos 
spune: „Urmează-Mi!”
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Toţi cei care tolerează mândria și orgoliul 
personal, „se laudă împotriva lui Dum-
nezeu”. Ei îi va separa de lucrarea Sa și în 
locul lor vor fi aleși cei care umblă în calea 
smereniei și ascultării, recunoscând că 
succesul lor vine de la Dumnezeu. 

Toate minunile pe care Dumnezeu le-a 
făcut în poporul Său au fost realizate prin 
mijloacele cele mai simple. Când poporul 
lui Dumnezeu se consacră Lui în întregime, 
El îi va angaja să ducă mai departe lucrarea 
Sa pe pământ. Dar trebuie să ne amintim 
că, indiferent de succes, slava și cinstea 

aparţin lui Dumnezeu; fiecare facultate și 
fiecare putere este un dar de la El. 

Dumnezeu va testa în cea mai mare măsu-
ră curajul și credinţa celor cărora le-au fost 
încredinţate responsabilităţi în lucrarea Sa. 
Aparenţele vor fi adesea neplăcute. Deși 
Dumnezeu a dat repetate asigurări de aju-
tor, adesea credinţa se va clătina. Un „așa 
zice Domnul” trebuie să fie încrederea 
noastră fermă, independent de raţiona-
mente umane sau aparente imposibilităţi.

Va urma...

29

age of the world. The Lord can 
do but little for the children of 
men, because they are so ready 
to esteem themselves wiser 
than their Creator. If blessed 
with a measure of success, many 
become elated and self-confident, 
and forget their dependence 
upon god. There is too much 
reliance upon human plans and 
methods, and too little faith in the 
mighty god of Jacob; too much 
machinery, and too little of the 
life-giving spirit and power of the 
Most High. 

Christ is the light of the world. 
All wisdom and all knowledge 
flow from Him who is the fountain 
of wisdom. He bids His followers, 
“Let your light so shine before 
men, that they may see your good 
works, and glorify your Father 
which is in heaven” (Matthew 5:16). 
It is when reflected in His disciples, 
that the divine loveliness of Christ 
is revealed to the 
world. Those who 
depart from the 
simplicity of the 
gospel have gone 
on in advance 
of their Leader; 
but Christ says, 
“Follow me.”   

 All who 
indulge pride and 
self-importance, 
“vaunting 
themselves 
against god,” He 
will separate from 
His work; and, in 
their stead, will 
choose those who 
will walk in the 
path of humility 
and obedience, 
acknowledging 
that all their 
success comes 
from god. 

All the wonders which god 
has wrought for His people have 
been performed by the most 
simple means. When the people 
of god are wholly consecrated to 
Him, then He will employ them 
to carry forward His work on the 
earth. But we should remember 
that whatever success may 
attend us, the glory and honor 
belongs to god; for every faculty 
and every power is a gift from 
Him. 

god will test, to the utmost, 
the faith and courage of those 
to whom He has entrusted 
responsibilities in His work. 
Appearances will often be 
forbidding. Although god has 
given repeated assurance of His 
help, yet faith will almost stagger. 
“Thus saith the Lord,” must be 
our firm reliance, independent of 
human reasonings, or apparent 

impossibilities.   

8
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Scopul minunat al harului lui 
Dumnezeu, taina iubirii răscum-
părătoare

Doar o singură Fiinţă din tot universul, 
Cel prin care „au fost făcute toate lucrurile din 
cer și de pe pământ (Coloseni 1:16), numai 
Acela care cunoștea înălţimea și adâncimea 
iubirii lui Dumnezeu, o putea face cunoscut. 

„Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi 
li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragos-
tea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să 
fiu în ei. ” (Ioan 17:26). 

„Şi când a venit împlinirea vremii, Divini-
tatea a fost glorificată prin aceea că a turnat 
asupra lumii un potop de har vindecător, 
care niciodată nu avea să fie oprit sau retras 
până când Planul de Mântuire nu avea să fie 
împlinit.” (H.L.L. cap. Împlinirea vremii). 

„Acum aproape două mii de ani, o voce 
cu o semnificaţie tainică s-a auzit în cer, de la 
tronul lui Dumnezeu: „Iată, Eu vin”. „Tu n-ai 
voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un 
trup... Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre 
Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 
10:5-7).” (H.L.L. cap. Dumnezeu cu noi). 

„Dacă El S-ar fi arătat în slava Sa, pe 
care o avea împreună cu Tatăl înainte de a 
fi lumea, noi n-am fi putut suporta lumina 
prezenţei Sale. Ca noi să o putem privi fără 
a fi nimiciţi, manifestarea slavei Sale a fost 

O iubire de neegalat
„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: 

 ’Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!’ ” (Ioan 1:29).

acoperită. Divinitatea Sa a fost învăluită 
în corp omenesc - slava invizibilă în chip 
omenesc, vizibil.” (Idem).

„Asumându-Şi lucrarea răscumpărării 
noastre, El nu va cruţa nimic, oricât de 
scump, din ce este necesar pentru desăvâr-
şirea operei Sale. Nu se reţine niciun adevăr 
esenţial pentru mântuirea noastră, nu se ne-
glijează nicio minune a harului, nu rămâne 
nefolosită niciuna din puterile divine. Har 
este îngrămădit peste har şi dar peste dar.” 
(H.L.L. cap. Consacrarea). 

„Dulceaţa iubirii se revărsa, în prezenţa 
Sa, ca parfumul dintr-o floare. Cuvintele Sale 
cădeau ca o „ploaie pe un pământ cosit, ca 
o ploaie repede, care udă câmpia” (Ps.72:6). 
Toţi simţeau în mod instinctiv că în faţa lor 
era Cineva care cunoştea tainele sufletului şi 
care, totuşi, Se apropia de ei cu o milă plină 
de duioşie.” (Cugetări, cap. Fericirile). 

„În toată viaţa Sa, Domnul Hristos 
vestise unei lumi căzute vestea cea bună a 
îndurării şi iubirii iertătoare a Tatălui. Tema 
Sa era mântuirea pentru cel mai mare păcă-
tos.” (H.L.L. cap. Golgota). 

„Frumuseţea înfăţişării Lui, farmecul ca-
racterului Lui şi, mai presus de toate, iubirea 
exprimată în privire şi în tonul vorbirii Lui îi 
atrăgeau pe toţi aceia care nu erau împietriţi 
în necredinţă. Fără spiritul acela plăcut şi 

de Sorin Goldea
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O astfel de iubire este fără egal, fără seamăn. 
Ea întrece cu mult mai mult dragostea și dorul unei mame. 

Limbajul omenesc este prea sărac ca să poată 
exprima măreţia și gingășia acestei iubiri. 10
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plin de iubire, care răsărea din orice privire 
şi din orice cuvânt, n-ar fi putut să atragă 
atâta lume.” (H.L.L. cap. La Capernaum). 

„Contemplarea iubirii lui Dumnezeu, 
manifestată prin Fiul Său, va mişca inima şi 
va trezi puterile minţii, aşa cum nimic altceva 
nu o poate face.” (H.L.L. cap. Păstorul divin). 

„Cerul însuşi nu poate da nimic mai 
mult, nimic mai bun.” (Idem). 

„Domnul voia să fie atât de darnic faţă de 
familia omenească, încât să nu se poată spune 
că El putea face mai mult. Dăruindu-L pe Isus, 
Dumnezeu a dat tot cerul.” (H.L.L. cap. 62). 

„Dragostea, mila şi compasiunea erau 
manifestate în fiecare act al vieţii Sale, inima 
Sa se deschidea cu multă simpatie fiilor oame-
nilor. El a luat asupra Sa natura omenească, 
pentru ca în acest fel să poată satisface mai 
bine nevoile omului. Oamenii cei mai săraci şi 
cei mai umili nu se temeau să se apropie de El. 
Chiar şi copilaşii erau atraşi de El. Aceştia sim-
ţeau o plăcere deosebită să stea pe genunchii 
Săi şi să privească faţa Sa expresivă, blândă şi 
iubitoare.” (Calea către Hristos, cap. 1). 

„Viaţa Sa a fost o viaţă de renunţare de 
sine şi de o atentă purtare de grijă pentru 
alţii. Orice suflet era preţios înaintea Sa. În 
timp ce Se purta întotdeauna cu demnitate 
divină, El Se pleca cu gingăşie spre fiecare 
membru al familiei lui Dumnezeu.” (Idem). 

Domnul Hristos S-a identificat cu inte-
resele și nevoile omenirii și S-a legat de fiii 
oamenilor cu legături care nu aveau să fie 
rupte niciodată. (Idem). 

O astfel de iubire este fără egal, fără sea-
măn... Din mâna Lui străpunsă de piroane 

pe lemnul crucii pornesc raze de iubire care 
pătrund până în adâncul inimii omenești 
sensibilizând, atrăgând și aducând la tăcere 
orice glas și orice vrajă, orice păcat care s-a 
înrădăcinat și cere supremaţie și întâietate. 

Aceasta este tema celor mai profunde 
meditaţii, pe care apostolul Pavel o numește 
„taina evlaviei”; o pregustare a lucrurilor 
cerești care înnobilează, sfinţește și trans-
formă fiinţa umană în asemănare la chip și 
caracter cu Dumnezeu. 

Să contemplăm deci sacrificiul uimitor 
făcut pentru noi și să apreciem într-un mod 
inteligent preţul răscumpărării noastre. Să ne 
deschidem larg ușa inimii și să-L acceptăm pe 
Domnul Isus ca Mântuitor personal. Lăsaţi-L 
să lucreze în viaţa voastră, după buna Sa 
plăcere, și voinţa și înfăptuirea. Și prin credinţă 
să dăm la o parte vălul acesta care desparte 
lumea văzută de cea nevăzută, acolo unde 
Domnul Isus mijlocește în Sfânta Sfintelor din 
Sanctuarul ceresc, înaintea Tatălui, cu sângele 
Său preţios, oferindu-ne o iertare deplină. 

Primește în dar viaţa Lui curată și nepă-
tată, veșmântul acela de in subţire ţesut în 
războiul cerului și lasă ca toate făgăduinţele 
scrise în Cuvântul lui Dumnezeu să fie 
împlinite faţă de tine!

Împărtășește cu toţi cei din jurul tău 
experienţa convertirii tale! Spune-le cât de 
bun este Domnul și ce a făcut El pentru tine! În 
felul acesta vei grăbi revenirea Domnului Isus 
pe norii cerului și pământul va ajunge plin de 
mireasma cunoștinţei Sale. Vom fi astfel pen-
tru totdeauna cu Domnul și ne vom bucura cu 
El în veșnicie împreună cu toţi cei mântuiţi. 
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    are o combinaţie ciudată! Există 
vreo legătură între bani și morală? 
Dacă există, este asemenea cone-

xiunii dintre gâtul unui criminal și securea 
călăului – o legătură care este, de regulă, 
lipsită de speranţă și absolut fatală. 

Lăcomia nesăbuită de câștig a condus 
pe mulţi bărbaţi și femei mai departe de 
Hristos decât oricare altă pasiune. „Întris-
tat … pentru că era foarte bogat”. Acesta 
este portretul în miniatură al unui tânăr 
care a venit cândva la Domnul Hristos. 
Aceasta este povestea multor persoane 
prospere, dar nemulţumite, care trăiesc 
în zilele noastre. 

Aţi cunoscut vreodată vreun bărbat sau 
vreo femeie care să fi beneficiat în vreun 
mod înalt și nobil de pe urma banilor? I-au 
făcut vreodată oameni buni? A sporit vreo-

Banii si moralitatea,

dată generozitatea lor, le-a extins simpatiile 
sau a trezit în ei dorinţa de dreptate? 

Niciodată! Ei adaugă bunuri pământești, 
contribuie pur și simplu la sporirea 
plăcerii senzuale. Dacă ai creier, aceasta 
încurajează arta și știinţa; dacă ești un 
creștin practic, acest lucru așază în mâi-
nile tale mijloacele necesare să-i ajute pe 
cei aflaţi în suferinţă și vine în sprijinul 
celor nevoiași. Dar banii în sine nu a 
făcut niciun bărbat sau femeie fericiţi, 
sănătoși sau sfinţi. Dimpotrivă le-a dimi-
nuat dragostea, le-a distrus pacea; banii 
au distrus caracterele a mii de oameni. 

Nu crezi că este foarte impresionant și 
semnificativ faptul că actul cel mai nemi-
los și vrednic de dispreţ comis vreodată 
– un act care a trezit oroare și dezgust 
oricărui om – a luat naștere din cauza 

P
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all ages—should have been due to 

the selfish desire of a miserable 

and covetous man to secure thirty 

pieces of silver? Judas Iscariot 

was not a degraded profligate—

he was a disciple, with a 

character, no doubt, of the utmost 

decency and respectability. He 

may have been alluded to, for all 

we know, as a shrewd, practical, 

hardheaded man of business. But 

it was that little bag of money 

which led to his sin, his suicide, 

and his destruction. His love of 

gain was greater than his love for 

his Lord.

And this is just where the danger 

exists. Young people will exclaim, 

“Surely it is not wrong to wish to 

make money!” Certainly not, if 

you are careful that when you 

have made the money, it does not 

mar you. Riches are like a rose 

in a human’s hand; if he or she 

holds it gently, it will preserve its 

beauty of shape and fragrance 

of smell; but if he or she holds 

it tightly, he or she will crush 

and destroy it. Hold the riches 

lightly—let them flow out freely 

in wise benevolence, use them 

liberally for the highest ends, and 

you will have done well. But hug 

your wealth, set your heart on it, 

let the miserly and covetous spirit 

paralyze your very soul, and life 

will become a hideous nightmare, 

a foul sepulcher, a long spell of 

hopeless servitude. —Atkins.

25

hOld the riches 
lightly—let them flOw 

Out freely in wise 
benevOlence.

dorinţei egoiste a unei persoane lacome și 
mizerabile de a câștiga treizeci de arginţi? 

Iuda Iscarioteanul nu a fost un avar 
destrăbălat – el a fost un ucenic cu un 
caracter decent și respectabil. Oricine ca-
re-l cunoștea putea face referire la el ca la 
un om practic, abil, capabil de a conduce 
afaceri. Punga cea mică de bani, pe care o 
avea în păstrare, a fost punctul de plecare 
pentru sinuciderea și distrugerea lui. 
Dragostea lui pentru bani a fost mai mare 
decât dragostea pentru Domnul său. 

Aceasta se întâmplă doar când există 
pericolul. Tinerii vor spune: „Cu siguranţă 
că nu este greșit a dori să câștig bani”! 
Desigur, nu, dacă ești atent ca, pe măsură 

ce i-ai câștigat, aceștia să nu te strice. 
Bogăţiile sunt asemenea unui trandafir în 
mâna unui om; în cazul în care el îl ţine 
cu grijă, se va păstra frumuseţea formei 
și parfumul suav; dar în cazul în care el 
îl strânge nepăsător, fragila floare va fi 
zdrobită și distrusă. 

Păstraţi bogăţiile ușor – lăsaţi-le să curgă 
liber în bunăvoinţă înţeleaptă; folosiţi-le 
din belșug pentru cele mai înalte scopuri și 
veţi avea de câștigat. 

Îmbrăţișând averea ta, fixându-ţi inima 
asupra ei și lăsând spiritul zgârcit și lacom 
să paralizeze sufletul tău, viaţa îţi va deve-
ni un coșmar oribil, un mormânt dezgustă-
tor, o sclavie lipsită de speranţă. – Atkins. 

Articol preluat din Youth Messenger, Vol. XXXI, Nr. 3
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        liberarea lui Israel din robia Egiptu-
lui reprezintă un capitol glorios al 
istoriei noastre ca popor, experien-

ţa lor de atunci conţinând corespondenţe 
semnificative ce coincid cu eliberarea 
noastră din robia păcatului. 

Ne aflăm astăzi într-o ţară care nu 
este a noastră și în care locuim temporar, 
așteptând ca Dumnezeu să intervină în 
favoarea eliberării și stabilirii noastre în 
Canaanul ceresc. Similar experienţei israe-
liţilor eliberarea noastră este precedată de 
evenimente care se vor dovedi înspăi-
mântătoare sau miraculoase, în funcţie de 
legătura pe care o avem cu Dumnezeu. 

„Căci iată, vine ziua care va arde ca un 
cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi 
ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice 
Domnul oştirilor şi nu le va lăsa nici rădă-
cină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă 
temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.” 
(Maleahi 4:1,2). 

Desfășurarea puterilor divine asupra 
Egiptului nu i-a afectat în niciun fel pe copiii 
lui Dumnezeu, ei bucurându-se de protecţie 

pe toată perioada dezlănţuirii plăgilor. Cu 
toate acestea sunt menţionate nenumărate 
nemulţumiri chiar din partea lor. 

Dacă atunci când Moise le-a prezentat 
mesajul din partea lui Dumnezeu, asigurân-
du-i că vor fi în curând eliberaţi, poporul s-a 
arătat entuziasmat, recunoscând că „Domnul 
cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse 
suferinţa; şi s-au plecat şi s-au închinat cu faţa 
la pământ” (Exodul 4:31), ei s-au descurajat 
repede de îndată ce faraon le-a îngreunat 
munca. În necazul lor au reproșat lui Moise 
și Aaron, zicând: „Să vă vadă Domnul şi să 
judece! Voi ne-aţi făcut urâţi lui faraon şi 
slujitorilor lui; ba încă le-aţi dat sabia în mână 
ca să ne omoare.” (Exodul 5:21). 

Cât de adesea ne descurajăm și noi as-
tăzi, punând pe seama altora problemele 
cu care ne confruntăm! Asemenea lor noi 
nu suntem dispuși să ne asumăm riscurile 
eliberării și, pierzându-ne curajul, suntem 
tentaţi să dorim mai degrabă robia. 

În cazul lui Israel nu știm exact cât 
timp a durat această experienţa tristă a 
apăsării lor. Totuși, din modul în care ne 
sunt prezentate momentele dezlănţuiri 
plăgilor, putem concluziona că era vorba 

de Daniela Picu

„Ziceţi: ,Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne  
din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt  

şi să ne punem slava în a Te lăuda!’ ” – 1 Cronici 16:35

        liberarea lui Israel din robia Egiptu-
lui reprezintă un capitol glorios al 
istoriei noastre ca popor, experien-

ţa lor de atunci conţinând corespondenţe 
semnificative ce coincid cu eliberarea 
noastră din robia păcatului. 

Ne aflăm astăzi într-o ţară care nu 
este a noastră și în care locuim temporar, 
așteptând ca Dumnezeu să intervină în 
favoarea eliberării și stabilirii noastre în 
Canaanul ceresc. Similar experienţei israe-
liţilor eliberarea noastră este precedată de 
evenimente care se vor dovedi înspăi-
mântătoare sau miraculoase, în funcţie de 
legătura pe care o avem cu Dumnezeu. 

„Căci iată, vine ziua care va arde ca un 
cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi 
ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice 
Domnul oştirilor şi nu le va lăsa nici rădă-
cină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă 
temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile 
Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.” 
(Maleahi 4:1,2). 

Desfășurarea puterilor divine asupra 
Egiptului nu i-a afectat în niciun fel pe copiii 
lui Dumnezeu, ei bucurându-se de protecţie 

E pe toată perioada dezlănţuirii plăgilor. Cu 
toate acestea sunt menţionate nenumărate 
nemulţumiri chiar din partea lor. 

Dacă atunci când Moise le-a prezentat 
mesajul din partea lui Dumnezeu, asigurân-
du-i că vor fi în curând eliberaţi, poporul s-a 
arătat entuziasmat, recunoscând că „Domnul 
cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse 
suferinţa; şi s-au plecat şi s-au închinat cu faţa 
la pământ” (Exodul 4:31), ei s-au descurajat 
repede de îndată ce faraon le-a îngreunat 
munca. În necazul lor au reproșat lui Moise 
și Aaron, zicând: „Să vă vadă Domnul şi să 
judece! Voi ne-aţi făcut urâţi lui faraon şi 
slujitorilor lui; ba încă le-aţi dat sabia în mână 
ca să ne omoare.” (Exodul 5:21). 

Cât de adesea ne descurajăm și noi as-
tăzi, punând pe seama altora problemele 
cu care ne confruntăm! Asemenea lor noi 
nu suntem dispuși să ne asumăm riscurile 
eliberării și, pierzându-ne curajul, suntem 
tentaţi să dorim mai degrabă robia. 

În cazul lui Israel nu știm exact cât 
timp a durat această experienţa tristă a 
apăsării lor. Totuși, din modul în care ne 
sunt prezentate momentele dezlănţuiri 
plăgilor, putem concluziona că era vorba 

Salvaţi pe deplin
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doar de câteva zile, nicidecum de o perioadă îndelungată 
de timp. De cât timp îi mergea însă rău lui Israel, fiind greu 
apăsat de faraon? Din raportul biblic aflăm că înainte de 
nașterea lui Moise (care acum avea 80 de ani) poporul 
intrase deja în dizgraţia gazdelor sale. Ei nu puteau 
aduce pe lume în siguranţă un copil de parte 
bărbătească, iar muncile la care erau supuși 
erau din ce în ce mai apăsătoare. Acum, 
după ce au salutat cu bucurie vestea 
eliberării, au renunţat repede la 

încrederea care-i animase, 
alegând să rămână în conti-

nuare robi, decât să continue să se 
bazeze pe făgăduinţa lui Dumnezeu. 
După ieșirea lor din Egipt, deși aveau 

permanentă dovadă a călăuzirii divine prin faptul că 
„Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul 

zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.” (Exodul 13:22), iar semnele mira-
culoase ale eliberării erau încă proaspete în mintea lor, ajunși la Marea Roșie „copiii 
lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat către Domnul după ajutor.” Ei 
și-au exprimat din nou dorinţa de a rămâne în ţara pe care tocmai o părăsiseră, 
zicând: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci 
să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ţi spuneam noi în 
Egipt: ,Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi 
egiptenilor decât să murim în pustiu’?” (Exodul 14:10-12). 

Ne-am descurajat vreodată în mod asemănător? Am pus la îndoială spe-
ranţa de mai bine pe fondul unor încercări de moment care, de fapt, nu pot 

doar de câteva zile, nicidecum de o perioadă îndelungată 
de timp. De cât timp îi mergea însă rău lui Israel, fiind greu 
apăsat de faraon? Din raportul biblic aflăm că înainte de 
nașterea lui Moise (care acum avea 80 de ani) poporul 
intrase deja în dizgraţia gazdelor sale. Ei nu puteau 
aduce pe lume în siguranţă un copil de parte 
bărbătească, iar muncile la care erau supuși 
erau din ce în ce mai apăsătoare. Acum, 
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alegând să rămână în conti-

nuare robi, decât să continue să se 
bazeze pe făgăduinţa lui Dumnezeu. 
După ieșirea lor din Egipt, deși aveau 

permanentă dovadă a călăuzirii divine prin faptul că 
„Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul 

zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.” (Exodul 13:22), iar semnele mira-
culoase ale eliberării erau încă proaspete în mintea lor, ajunși la Marea Roșie „copiii 
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fi asemănate nici pe departe cu condiţia 
robilor evrei bătuţi și forţaţi să muncească 
peste măsură?!  În clipele cele mai întune-
cate, în mijlocul celor mai înspăimântătoare 
atacuri din partea vrăjmașului, Dumnezeu 
ne spune: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe 
loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da 
Domnul în ziua aceasta.” (Exodul 14:13). 

Promisiunea eliberării se află în faţa 
noastră și așteptăm ca în fiecare moment să 
părăsim această lume de necazuri și dureri. 
Suntem adesea urâţi de lumea în mijlocul 
căreia locuim și tendinţa conducătorilor 
lumești este să pună asupra noastră tot mai 
multe sarcini. Găsirea unui loc de muncă 
ce ne garantează păzirea Sabatului este 
din ce în ce mai dificilă. Deși suntem liberi, 
în aparenţă, în mod tacit oamenii se simt 
incomodaţi de prezenţa noastră.  Timpul în 
care trăim se dovedește a fi mai dificil decât 
perioada de persecuţie pe care au traversat-o 
înaintașii noștri, datorită oportunităţilor pe 
care le avem. Astăzi putem absolvi mult mai 
ușor orice școală și aparent, ne putem alege 
orice slujbă. Când Dumnezeu intervine 
însă, pentru binele nostru, punându-ne li-
mite și determinându-ne să nu ne avântăm 
prea mult în ascensiunea noastră pe un 
traseu periculos, ne simţim deranjaţi, privaţi 
de drepturi și adesea încercăm să justificăm 
chiar și tendinţele către compromisuri cu 
lumea și practicile ei. 

Puterea lui Dumnezeu de a-Și elibera 
poporul este la fel de mare ca și atunci 

când l-a scos pe Israel din Egipt. Un singur 
lucru L-ar putea împiedica să ne salveze, 
iar acesta este necredinţa noastră, lipsa 
noastră de stabilitate în ce privește dorinţa 
de a părăsi această ţară. 

Rugăciuni pentru părăsirea acestei 
lumi și pentru intrarea într-o ţară mai 
bună se înalţă adesea. De când Domnul 
Hristos S-a înălţat la cer și a transmis prin 
intermediul mesagerilor cerești încuraja-
toarea veste că „Acest Isus, care S-a înălţat 
la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi 
fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 
1:11), copiii lui Dumnezeu au așteptat cu 
nerăbdare această zi. Cu timpul însă, dato-
rită aparentului mers obișnuit al vieţii și a 
impresiei că „toate rămân aşa cum erau de 
la începutul zidirii” (2 Petru 3:4), simţă-
mântul așteptării s-a diminuat. Ne-am 
obișnuit aici și uneori anumite semne care 
ar putea fi prevestitoare pentru apropierea 
măreţului eveniment, în loc să ne bucure, 
ne înspăimântă. 

 „Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnu-
lui?” ne întreabă Domnul astăzi prin profe-
tul Amos (cap. 5:18). Și pentru cei care 
nu s-au despărţit încă de Egipt în inimile 
lor, El își exprimă neîncrederea cu privire 
la dorinţa lor de a trăi într-adevăr acea zi: 
„Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în 
loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi 
fără strălucire?” (Amos 5:20). 

Chiar dacă ieșirea propriu zisă nu a 
avut loc, este timpul să ieșim personal 
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din lume, despărţindu-ne de obiceiurile și 
practicile ei. Altfel vom trăi trista experien-
ţă a celor care, deși au ieșit, nu au ajuns în 
Canaan. Ei s-au poticnit pe cale pierind în 
cele din urmă în pustiu, asemenea soţiei 
lui Lot care, deși din punct de vedere fizic 
părăsise Sodoma, inima ei era legată de 
această cetate nelegiuită.  

Dumnezeu nu intenţionează să ne 
ducă în Canaanul ceresc fără voia noastră. 
Pentru binele nostru El îngăduie să co-
lindăm prin pustiul lumii pentru a stabili 
singuri, de bună voie, dacă chiar dorim să 
plecăm de aici sau nu. 

Înscrierea numelor noastre în registrul 
comunităţii, cufundarea noastră în apa 
botezului, deși reprezintă pași importanţi 
în viaţa noastră, nu înseamnă salvare 
deplină. Este nevoie ca inima noastră să 
se despartă cu totul de vechile noastre 
preocupări și să ne simţim atrași din ce în 
ce mai mult către cele cerești. 

Poporul Israel a trăit o experienţă 
deosebită în preajma eliberării lor din 
Egipt. Ei au fost salvaţi în mod miraculos 
prin sângele stropit pe ușiorii casei lor, 
călăuziţi de norul protector și conduși în 
siguranţă pe căi construite adesea special 
pentru ei, când Dumnezeu „a croit un 
drum pe mare şi o cărare pe apele cele 
puternice” (Isaia 43:16). „Totuşi cei mai 
mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dum-
nezeu, căci au pierit în pustiu.”   
(1 Corinteni 10:5). 

„Domnul S-a aprins de mânie împo-
triva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească 
în pustiu timp de patruzeci de ani, până 
la stingerea întregului leat de oameni 
care făcuse rău înaintea Domnului.” 
(Numeri 32:13). 

În faţa istoriei pline de învăţături ce 
stă deschisă înainta noastră, Cuvântul lui 
Dumnezeu ni se adresează: „Dar vei zice: 
„Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit 
eu.” Adevărat: au fost tăiate din pricina 
necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin 
credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te! 
Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile 
fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Uită-te, 
dar, la bunătatea şi asprimea lui Dum-
nezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi 
bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să 
rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei 
fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în 
necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu 
poate să-i altoiască.” (Romani 11:19-23). 

Fie ca experienţa poporului Israel să 
reprezinte pentru noi atât o încurajare pe 
care să ne bazăm în lupta noastră pentru 
eliberare, dar și un semnal de alarmă, o 
conștientizare a faptului că nimeni nu 
poate fi eliberat fără voia sa.  

Să ieșim chiar acum din această lume 
pentru ca atunci când Domnul Hristos va 
veni pe norii cerului să fim deja gata să ne 
alăturăm Lui, ca unii care nu aparţinem 
acestei lumi, ci ne pregătim pentru Împă-
răţia Cerească. 
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Este interesant de observat modul  
cât de practic este Dumnezeu  

În camera noastră de zi, de obicei, nu folosim lumina 
corpului de iluminat fixat pe tavan. Astfel, în loc 
de a folosi o lumină generală pentru întreaga 

cameră, întrebuinţăm lămpi mici de birou oriunde 
avem nevoie de lumină. Avem o lampă lângă foto-
liul unde soţul meu obișnuiește să citească. Alta 
este deasupra canapelei, iar o a treia lampă este 
fixată în partea de sus a pianului, astfel încât să pu-
tem urmări cu ușurinţă notele atunci când dorim 
să cântăm. Fiecare lampă a fost aleasă ca fiind cea 
mai potrivită pentru locul său special. Toate trei 
au un scop distinct și noi le apreciem pe fiecare. 

Din păcate cel de al patrulea colţ al camerei este 
întunecat pentru că nu avem o altă lampă să o 
așezăm acolo. Acest colţ ar fi fost mai plăcut dacă 
l-am fi luminat. 

În mod similar ni se spune că Dumnezeu „Dătă-
torul de lumină, aranjează lămpi așa încât toţi 
cei din casa Lui (din lume) să poată fi luminaţi. 
El dispune de o sursă inepuizabilă de lumină și 
El așază pe cei care se încred în El cu adevărat 
acolo unde ei pot străluci mai mult și mai mult. 
Permanent lumina noastră va crește în strălucire 

O lampă  
în fiecare colţ de B. Monteiro
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pentru că primim constant lumină de la 
Sursa luminii. Privind la Hristos noi putem 
fi schimbaţi după chipul Său, reflectând 
lumina Sa în lume. 

În unire cu Hristos orice suflet poate deve-
ni o lumină în casa lui Dumnezeu. Fiecare 
va primi și va transmite, lăsând lumina să 
strălucească în raze clare și vii. 

Suntem răspunzători faţă de Dumnezeu 
dacă lumina noastră nu strălucește pentru 
cei ce sunt în întuneric…

Prin Duhul Său, Domnul ne va modela și 
va transforma agentul uman, înviorând 
energiile sale, și oferindu-i lumină cu care 
să lumineze pe alţii”. – Reflectând pe 
Hristos, pg. 197. 

V-aţi întrebat vreodată de ce aţi fost așezaţi 
acolo unde vă aflaţi la un moment dat? 
Poate aţi ajuns într-o anumită clasă într-o 
școală, unde nu v-aţi fi așteptat; sau familia 
voastră a fost transferată în mod neașteptat 
într-un alt oraș. De ce sunteţi aici? 

Dacă ești un urmaș sincer al lui Hristos, 
amintește-ţi că El, Dătătorul de lumină, 
aranjează lămpile lui în cel mai eficient 
mod posibil.  

Așa cum noi alegem lampa cea mai po-
trivită pentru nevoile noastre, așezând-o 
într-un anumit colţ al camerei, Dumnezeu 
ne plasează pe fiecare acolo unde putem fi 
cei mai eficienţi pentru serviciul Său. Poate 
că în clasa în care te afli există oameni care 
sunt deschiși pentru aflarea adevărului 
prezent pe care tu îl cunoști. Sau poate au 
nevoie de consiliere morală, de sugestii cu 
privire la modul de îmbunătăţire al stilului 
de viaţă – subiecte pe care probabil tu le 
stăpânești destul de bine. Ai putea fi foarte 
bine sursa de lumină a lui Dumnezeu, pe 
care El a plasat-o în apropierea acestor 
persoane pentru a le ajuta să citească și să 
înţeleagă Cuvântul Său. Fără prezenţa ta 
acolo poate că nu ar fi existat posibilitatea 
ca aceștia să poată afla adevărul. 

Amintește-ţi deci cuvintele înţeleptului: 
„Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de 
sub ceruri îşi are ceasul lui.” (Eclesiastul 
3:1). Dumnezeu nu ne plasează într-un 
anumit loc, la un anumit moment, fără a 
avea un scop specific, bine definit. Așa că, 
nu lăsa zona în întuneric!

De ce nu se roagă și nu cere primitorul de 
lumină ca Dumnezeu să-i arate ceea ce el 
are în plan cu el, atunci când a decis să-l 
așeze într-un colţ special?!

Articol preluat din Youth Messenger, Vol. XXXI, Nr. 3
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Brazilia

I	–	Începutul	şi	dezvoltări	de	mai	târziu

Primul lucrător reformist AZŞ care a păşit în Brazilia a fost 
A. Lavrik. Imediat după sosirea lui în decembrie 1924, el a înce-
put să lucreze pentru Domnul.

Înainte de sfârşitul lui 1927, un grup de adventişti îndrep-
taţi spre reformă a fost organizat în Nova Europa, statul Sao 
Paulo. În noiembrie al aceluiaşi an, s-a ţinut o mică conferinţă 
de reformişti AZŞ – prima noastră conferinţă din Brazilia – în 
Vila Anastacio, o suburbie a oraşului Sao Paulo. Au fost pre-
zente în jur de 20 de persoane. Cu acea ocazie, C. Kozel, care a 
condus conferinţa, a făcut primul botez în Brazilia (5 noiembrie 
1927). A. Cecan şi tatăl lui au fost primii fraţi care au fost bote-
zaţi la Mişcarea de Reformă din Brazilia. Atunci s-a organizat o 
mică grupă de nouă membri în Sao Paulo.

Braţul drept al soliei
Scrisorile care vin în mod frecvent la 

casa noastră de editură din Brazilia, arată că 
foarte mulţi oameni s-au vindecat cu ajuto-
rul cărţilor noastre. În unele cazuri, sfaturile 
înţelepte ale vreunui colportor competent 
au jucat un rol important. Aici avem o expe-
rienţă interesantă:

Într-o zi, un colportor a dat o carte unui 
cuplu al cărui copil era foarte bolnav. Doc-
torii i-au pus diagnosticul boala celiac, care 
înseamnă că nu tolera glutenul. Dar mama 
susţinea că băiatul nu tolera nimic. În spital, 
a spus ea, el a fost hrănit intravenos, pentru 
că în stomacul lui nu stătea niciun fel de 
mâncare – nici măcar apă. Doctorii au făcut 
tot ce au putut mai bine ca să-l ajute. În cele 
din urmă, copilul a fost luat acasă – ca să 
moară. Aceasta era situaţia pe care a găsit-o 
colportorul când a bătut la uşa acelei familii.

Când mama a descris simptomele 
bolii, colportorul şi-a amintit de un caz 
asemănător menţionat în una din cărţile 

noastre. Un băiat, suferind de celiac, a 
primit un tratament care a dat rezultate, 
cu banane. (Se spune că merele ar fi dat 
acelaşi rezultat). Mama a reacţionat nefa-
vorabil când a auzit de banane. „Copilul 
nostru nu poate ţine în stomac nici măcar 
apă”, a spus ea. „Cum să poată mânca 
banane?” Dar colportorul a insistat: Prima 
zi: două banane pisate la fiecare masă; a 
doua zi: trei banane pisate la fiecare masă; 
a treia zi: patru banane pisate la fiecare 
masă; din a patra în a cincisprezecea zi: 

 Experienţe din colportaj

Experienţe preluate din cartea  
„Istoria Mişcării de Reformă  

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”,  
cap. 27 - Brazilia
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cinci banane pisate la fiecare masă. Regre-
sul trebuia făcut în acelaşi fel: patru, trei, 
două la fiecare masă. Şi să aibă o dietă fără 
grăsimi şi gluten.” Colportorul a adăugat: 
Nu aveţi credinţă în Dumnezeu? Nu l-au 
lăsat doctorii pe copilul vostru să moară? 
Atunci încercaţi tratamentul scris în carte 
şi rugaţi-vă Aceluia care vă poate ajuta.” 
Colportorul s-a rugat cu familia şi a plecat.

Câteva luni mai târziu, colportorul s-a 
dus să vadă ce s-a întâmplat cu băiatul. 
Când se apropia de casa acelei familii, 
auzea pe cineva cântând. Acesta este un 
semn bun, şi-a spus. De îndată ce l-a văzut, 
mama l-a îmbrăţişat şi a plâns de bucurie. 
„Eşti un înger trimis de Dumnezeu”, a spus 
ea. „Copilul meu este complet vindecat.” 
„Pot să-l văd pe băiat?” „Iată-l .. afară … se 
joacă.” Copilul arăta sănătos – un indiciu 
că era complet vindecat. În felul acesta, 
prin lucrarea colportorilor noştri care vin-
deau cărţi de sănătate, au fost binecuvân-
tate nenumărate persoane şi familii.

Convertirea de suflete
Împreună cu cărţile de sănătate, 

colportorii noştri distribuiau şi cărţi care 
conţineau adevărul prezent. Prin literatura 
noastră, mulţi oameni au ajuns la cunoştin-
ţa întreitei solii din Apocalipsa 14. Unii, care 
au primit solia s-au dus la biserica AZŞ; alţii 
s-au alăturat Mişcării de Reformă.

Un conducător al colportorilor al Uniu-
nii Braziliene de Sud a spus o experienţă de 
neuitat în timpul unui seminar pentru col-
portori în Brazilia, iar apoi a repetat aceeaşi 
experienţă cu restul povestirii, la sesiunea 
CG din România.

Citind cărţile pe care i le adusese o 
doamnă de la unul din colportorii noştri 
şi studiind Scriptura, ea a fost convinsă că 
porcul şi untura trebuia îndepărtate din 
bucătăria ei. Soţul ei a fost de acord. Ea a 
continuat să citească Biblia şi cărţile noastre 
şi, nu după multă vreme, a ajuns să respecte 
ziua de Sabat. Vineri, i-a spus soţului ei, care 
era ofiţer în armată:
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„Vreau să-ţi comunic că eu nu voi 
mai găti în Sabat; aşa că am pregătit toată 
mâncarea de astăzi.”

„În niciun caz”, a obiectat el. M-ai 
rugat să cumpăr ulei în loc de untură şi 
am fost de acord. Acum vrei să mănânc 
mâncare acră din ziua anterioară. Asta nu 
se va întâmpla.”

„Eu nu te rog”, i-a răspuns ea fără tact. 
„Eu te informez.”

„Să alegi între mine şi noua ta religie”, 
a replicat el nervos.

„Dar vreau să ţin Sabatul.”
„Dacă nu-mi pregăteşti mâncare 

proaspătă şi sâmbăta, te voi părăsi”, a 
avertizat-o el.

„Desigur că te vreau, dar, de asemenea, 
vreau să păzesc şi Sabatul”, a insistat ea.

Tensiunea a crescut aproape până la 
punctul de explozie. Ea nu putea să suporte 
gândul de a destrăma familia, în special, când 
se uita la fiul ei de zece ani. Cu toate acestea, 
ea s-a ţinut tare de convingerea ei. În Sabat, 
când soţul ei a ajuns acasă, ea a pus pe masă 

mâncare rece, deşi era o zi răcoroasă. Nu ştia 
altceva mai bun. El a fost atât de furios, încât 
a aruncat mâncarea pe geam şi a mormăit:

„Să nu mai faci glume de felul acesta.”
Soţul, cu privirea hotărâtă nu a lăsat nicio 

speranţă; cu toate acestea, soţia a continuat 
să se roage. Următorul Sabat, el a aruncat 
mâncarea rece cu farfurii, oale şi tigăi.

Ea a continuat să se roage, întrebân-
du-se ce avea să se întâmple în Sabatul 
următor. De data aceasta nu a aruncat 
nimic. În loc de aceasta, i-a spus:

„Dă-mi să mănânc nişte fructe.”
Soţia continua să se roage. Peste câ-

teva luni, el a luat-o prin surprindere prin 
hotărârea lui:

„Am ajuns la concluzia”, a spus el, „că 
Sabatul este ziua sfântă a Domnului, dar 
în cazarmă nu pot ţine Sabatul aşa că mi-
am înaintat demisia.”

În timp ce îşi aştepta eliberarea din 
cadrul armatei, el a pus în practică acele 
puncte care erau clare pentru el, incluzând 
reforma sanitară şi păzirea Sabatului.

22

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
tie

 /
 A

nu
l X

X
II 

- 
N

r. 
2



Soţia lui cunoștea numele colportorului 
şi a putut intra în legătură cu el, deşi atunci 
lucra în altă zonă. I-a făcut cunoştinţă soţului 
ei cu el. A fost botezat şi a lucrat şi el ca şi 
colportor cu succes timp de şase ani până 
s-a îmbolnăvit şi murit. Apoi acea femeie şi-a 
pierdut credinţa şi s-a întors în lume. Acesta 
era sfârşitul tragic al povestirii, după părerea 
conducătorului de colportori, care a povestit 
evenimentul în timpul unui seminar. Desigur 
că fiecare colportor trebuie să păstreze în 
minte cuvintele Eclesiastului 11:6.

În acea adunare de colportori, un băr-
bat asculta cu atenţie acea experienţă.

„Care a fost numele acelei doamne?” 
a întrebat.

Conducătorul de colportori nu şi-a amin-
tit decât numele soţului ei. Apoi, acel bărbat 
care fusese numai urechi, a păşit în faţă şi, cu 
lacrimi în ochi, a spus restul povestirii.

„Acea femeie”, a spus, „este mama 
mea. Eu aveam zece ani când a primit 
credinţa. Tot ceea ce ştiu despre adevăr am 
învăţat de la ea. Dar după ce am crescut, 
am plecat de la credinţă.”

Acest lucru se întâmplase cu peste trei-
zeci de ani în urmă. Între timp, tânărul s-a 
căsătorit şi a început să-şi întreţină propria 
familie. Deşi nu mai avea niciun contact 
cu poporul nostru, el continua să spună 
soţiei şi copiilor:

„Dumnezeu are o biserică adevărată 
pe pământ.”

Când fata lui era aproape de vârsta 
de cincisprezece ani, el a întrebat-o ce-şi 
dorea de ziua ei.

„Tati, aş vrea să mă duci la biserica lui 
Dumnezeu ca dar de ziua mea”, a spus ea.

Nu a fost uşor să găsească adresa 
bisericii noastre în oraşul mare în care 
locuiau. Când a fost sigur că oamenii cu 
care intrase în legătură într-o adunare 
aparţineau Mişcării de Reformă, el a spus 
vestea bună familiei sale şi, în Sabatul ur-
mător, el a venit cu întreaga familie – soţie 
şi copii. Şi de atunci înainte ei au continuat 
să participe la adunările noastre.

În timpul seminarului de colportaj 
în care a fost reconstituită povestea, fata 
era deja de şaisprezece ani şi se pregă-
tea pentru botez. Tatăl ei – care asculta 
cu atenţie până a început să plângă şi a 
adăugat detaliile care lipseau la povestirea 
dramatică – demisionase deja din armată 
(unde îşi urmase tatăl).

Când conducătorul de colportori a 
repetat această experienţă la sesiune a 
Conferinţei Generale din 1995, acel bărbat 
era deja angajat în lucrarea de colportaj 
împreună cu ginerii lui. Poate că cititorii 
sunt curioşi şi întreabă:

„Ce s-a întâmplat cu mama?”
Fiul a explicat în acel seminar:
„Mama a plecat din biserică după ce a 

murit tatăl meu. Ea s-a recăsătorit şi acum, 
împreună cu tatăl meu vitreg, este printre 
cei propuşi pentru botez.” Feţele zâmbi-
toare ale delegaţilor exprimau mărirea 
adusă lui Dumnezeu pentru mila Lui 
faţă de acei care au fost chemaţi ca să fie 
mântuiţi. Şi s-a arătat încă o dată lucrarea 
colportorilor nu este zadarnică.
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Proiect misionar  
„Tineri în actiune”

În perioada 17 - 23 martie 2014, Con-
ferinţa Ardealul de Sud împreună cu 
Departamentul de Tineret al Bisericii 

noastre au organizat un proiect misionar 
în orașul Alba Iulia, proiect în care să fie 
implicaţi tinerii. 

Dacă lăsăm voinţa noatră de partea 
lui Dumnezeu, El ne va da și înfăptuirea. 
Am simţit aceasta în toate demersurile 
care au fost făcute pentru ca acest proiect 
să fie realizabil. Am obţinut aprobările 
care erau necesare de la primărie, casa 
de cultură și locul de cazare. Totul a mers 

bine, simţind că aceasta este lucrarea 
aprobată de Dumnezeu; și că, de fapt, nu 
noi vom lupta, ci El va lupta pentru noi.

Mulţumim lui Dumnezeu că în urma 
apelului făcut tinerii au răspuns afirmativ 
chemării de a fi conlucrători împreună cu 
Dumnezeu în ogorul evangheliei. 

Dumnezeu nu are neaparat nevoie 
de oameni care să fi deja formaţi, ci de 
oameni care să fie dispuși să fie prelucraţi 
și, astfel, să devină niște ucenici ai Săi.

La început am fost aproximativ 15 ti-
neri, dar treptat numărul nostru a crescut. 

,
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Ne-am organizat în echipe de câte 
doi, mergând din casă în casă și din 
apartament în apartament, oferindu-le 
oamenilor pliante, cărţi, invitaţii pentru 
seminarul ce urma să aibă loc, precum 
și sfaturi pentru o viaţă mai sănătoasă 
din punct de vedere fizic, dar și spiritual. 
Au fost vizitate și instituţiile din oraș și 
cei interesaţi au putut cumpăra cărţile 
prezentate de tineri. 

În cele 5 zile de colportaj s-au împăr-
ţit peste 10000 de pachete de pliante, 
fiecare pachet conţinând titlurile: „Eu vin 
curând”, „Pentru tine”, „Isus și relevanţa 
Lui pentru mileniul trei”, „O scrisoare de 
la cel mai bun Prieten”, „Alege ceva mai 
bun” și „Vă mai amintiţi”. Au fost împăr-
ţite și broșurile  „Calea către Hristos”, 
„Hristos în istorie” și  „O zi de neuitat”.

În această perioadă, în centrul 
orașului a existat un stand de carte și 
servicii, loc unde se puteau face anumite 
teste medicale și cei interesaţi puteau 
beneficia de sfaturi utile pentru un stil de 
viaţă sănătos.

Toată săptămâna a fost o experienţă 
inedită, pe care am trăit-o cu toţii la cel 
mai înalt nivel. În fiecare seară și dimi-
neaţă, în cadrul serviciilor divine, tinerii 
prezentau teme intersante în legătură 
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cu lucrarea misionară. Pentru unii 
dintre participanţi momentele aces-
tea au fost cele mai frumoase de pe 
toată perioada taberei. 

 De asemenea, în fiecare seară ne 
împărtășeam reciproc experienţele 
din ziua respectivă, iar apoi, deși epu-
izaţi, pregăteam pachetele de pliante 
pentru a doua zi.  

Mulţumim și celor care ne-au 
oferit și pregătit hrana în acestă 
săptămână.   

Am avut cu toţi ocazia de a vizita 
cetatea Alba Iulia, care ne ducea cu 
gândul la cetatea și turnul nostru de 
scăpare care se găsește în El.

La sfârşitul săptămânii, dr. Emil 
Barbu împreună cu pastorul Viorel Bor-
za, au susţinut câteva teme de sănătate 
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pentru trup şi suflet. Cu ajutorul Domnului, 
lucrarea cu aceste persoane va continua 
urmând o serie de cursuri Biblice precum şi 
un curs de bucătărie vegetariană.

Corul Ardealul de Sud a venit în ulti-
ma zi de seminar pentru a lăuda pe Dom-
nul prin cântare. Pe feţele multora dintre 
participanţi puteai să citești bucuria.

 Am avut un Sabat minunat împre-

ună, încărcat cu experienţe și numai 
cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. 
Experienţele au fost uimitoare, iar dintre 
aceste vom aminti câteva:

– „Într-una din zile am fost oprită pe 
stradă și întrebată dacă fac parte dintre 
cei care distribuie pliante. Persoana care 
m-a abordat mi-a mărturisit că după ce a 
citit „Scrisoare de la cel mai bun Prieten” 
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a avut tendinţa să caute adresa expedito-
rului, simţind că acele cuvinte erau scrise 
exact pentru ea.” (Alina Paulescu)

– „La azilul de batrâni paznicul de la 
intrare s-a decis să meargă cu noi și să bată 
la fiecare cameră cerând permisiunea de 
a intra, când acest lucru ar fi trebuit să îl 
facem noi. Dacă noi lucrăm, Domnul ne 
trimite ajutoare.” ( Sorin Goldea)  

– „Am găsit foarte multe femei neferi-
cite. Am întâlnit o femeie care mărturisea 
că de 10 ani nu a ieșit din casă. Ne-am 
despărţit cu lacrimi în ochi.” (Cilo).

– „Sunt multe persoane care suferă.
Am inceput să le spun despre princi-
piile noastre propunându-le să reducă 
produsele de origine animală. Au fost 
persoane interesate de religia noastră, 
iar eu am încercat să le explic că aceasta 
este convingerea noastră. Dumnezeu 
nu impune nimănui să facă ceva. Noi 
trebuie să luăm Biblia și să studiem.

Un domn din Germania a venit la 
standul de cărţi ne-a felicitat și ne-a 
încurajat.”(Florin Dărămuș).

– „Am constatat că atunci când 
credem că suntem capabili să facem ceva, 
Dumnezeu ne arată că fără El nu putem 
face nimic. Este necesar să nu ne încredem 
în meritele noastre. Domnul dă izbânda în 
ceea ce facem.” (Marcel Dudaș).

– „Joi seara a venit o familie la stand 
care s-a uitat la cărţi și a cerut un trata-
ment naturist pentru candida. În momen-

tul următor m-am gândit dacă în vreuna 
dintre cărţile noastre avem acel trata-
ment. M-am uitat peste cuprinsul cărţilor 
dar nu am găsit. Atunci i-am spus despre 
un tratament pe care l-am experimentat, 
convins că cele mai bune remedii spiritu-
ale sau fizice sunt acele remedii pe care 
le-ai experimentat… Trebuie să studiem și 
să experimentăm personal tratamentele 
naturiste.” (Adrian Rădoiaș). 

–   „În cadrul unei lucrări de colpor-
taj chiar și colportorul se îmbogăţește 
pentru că oamenii seamănă, de aseme-
nea, pe câmpul lor în urma discuţiilor.” 
(Marius Diaconu). 

– „Apeluri neluate înseamă, uși care 
se închid, respingeri… și… uneori … per-
soane interesate. Dar El ne poruncește 
să mergem înainte. Când mergem cu El 
totul e bine.” (Denis Luta).

–  „Un preot m-a acuzat că fac parte 
dintre sectanţi. Am reușit totuși să-i 
spun că sâmbăta e ziua de odihnă și 
că, din păcate, biserica a schimbat-o. 
Oare a fost un timp pierdut? Nicidecum. 
Adevărul trebuie prezentat oricui. Mai 
devreme sau mai târziu el va aduce 
roade.” (Răzvan Tătaru).

– „Uneori pe la jumatatea zilei, obo-
sit și plictisit mă gândeam: Ce rost are să 
merg până la etajul 4 și să mi se închidă 
ușa de sus până jos? Mi-a amintit atunci 
pilda cu oaia pierdută. Am primit un 
îndemn să merg mai departe. Când 
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descurajarea mă lua în stăpânire la una 
dintre ușile la care am bătut a deschis 
o persoană în vârstă. M-a impresionat 
interesul acelei persoane. Domnul vrea 
să ne folosească în lucrarea Lui. Să nu ne 
descurajăm!”(Mădălin Palan).

– „Toată săptămăna a fost plină de 
experienţe. Discuţii despre dietă, despre 
Sabat… Într-o zi un tânăr mi-a spus că 

nevoia oamenilor este să li se vorbească 
despre Isus”. (Cristi Paulescu). 

Fie ca Domnul să binecuvânteze 
acele persoane care au primit sămânţa 
Evangheliei şi să trimită Duhul Său cel 
Sfânt pentru ca această sămânţă să 
încolţească și să aducă rod spre slava 
Domnului. 

A consemnat Cristian Paulescu
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Între 18 – 21 aprilie  2014, prin harul 
lui Dumnezeu, am avut ocazia de a 
avea momente de părtăşie alături de 

Cel care ne-a iubit, în cadrul taberei de 
tineret care a avut loc la Porumbacu.

Tineri din toate Conferinţele au 
răspuns afirmativ apelului de a participa 
la această întrunire.Ne-am bucurat de 
prezenţa fr. Adrian Fânaru, cel care a 
susţinut temele în cadrul acestei tabere, 
subiecte care ne-au îndrumat spre o 
cercetare de sine mai atentă și, totodată, 
profundă.

Printr-o imagine sugestivă prima 
temă ne atrăgea atenţia asupra mo-
dului în care ne evaluăm. Putem să ne 
considerăm „leu sau pisică”, uitându-ne 
în aceeași oglindă. În această situaţie a 
fost şi Petru, care, privind în oglindă s-a 
văzut un leu : „Doamne voi merge cu 
tine până la moarte.” Atunci când i s-a 
oferit o altă perspectivă, în curte, pro-
vocat de una dintre slujnice, nevoit să 
răspundă la întrebarea dacă este dintre 
ucenici, a devenit „pisică” fricoasă și 
speriată: „Nu-L cunosc”. 

În unele circumstanţe ne prezentăm 
drept „lei”, iar în altele „pisicuţe” firave. 
Fiindu-ne teamă să ne arătăm identita-
tea. Nu trebuie să lăsăm ca circumstanţe-
le să ne schimbe, ci trebuie să ne rugăm 
la Dumnezeu pentru a ne ajuta să trecem 
cu bine prin orice circumstanţă. Momen-
tele de meditaţie personală sunt acelea 
care ne ajută să dăm un alt sens vieţilor 
noastre. Timpul pe care îl folosim pentru 
a-i cerceta pe alţii ar trebui să îl folosim 
pentru a ne cerceta pe noi conform 
realităţii. 

„Cunoaşterea de sine este cea mai 
mare cunoaştere. Adevărata înţelegere 
de sine conduce la o umilinţă care va 
deschide calea prin care Domnul va 
dezvolta mintea, va modela şi disciplina 
caracterul.” (C.T. pg. 419).

„Păcatele care sunt incurabile şi 
aproape în totul lipsite de speranţă sunt 
mândria personală şi greşita imagine de 
sine. Acestea sunt obstacolele în calea 
dezvoltării.” (7 T. pg. 199).

Cercetarea de sine este aceea care ne 
conduce la mărturisire,  iar această cerce-

„Vremea 
cercetării 

tale”
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tare de sine se face în lumina perfectă a 
caracterului lui Isus. Rugăciunea noastră 
trebuie să fie: „Cercetează-mă, Dumneze-
ule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă, și 
cunoaște-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe 
o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei! “ 
(Psalmi 139:23, 24).

Intitulată „Ziua judecăţii Sale”, tema 
prezentată în cadrul serviciului divin 
din Sabat a conturat condiţia bisericii lui 
Dumnezeu de-a lungul istoriei, subliniind 
misiunea noastră în această lume. 

„Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, 
Isus a plâns pentru ea”. (Luca 19:41).

„Și balaurul mâniat pe femeie, s-a dus 
să facă război cu rămășiţa seminţiei ei…” 
(Apocalipsa 12:17).

Pe parcursul istoriei fiara a încercat să 
distrugă sămânţa femeii încă din momen-
tul în care s-a dat făgăduinţa din Geneza 

3:15. Pentru o perioadă s-a încercat să 
se stopeze rapida dezvoltare a crești-
nismului, prin persecuţie.  Întrucât această 
metodă nu a adus roade, s-a implementat 
o alta metodă, aceea a compromisului. 
Prin așa numita convertire a lui Constantin 
cel Mare creștinătatea a căpătat liberta-
tea atât de mult dorită, primind totodată 
riscurile decăderii treptate.

„Convertirea lui Constantin doar 
cu numele, în prima parte al celui de-al 
patrulea secol, a cauzat mare bucurie; și 
lumea, îmbrăcată într-o formă de evlavie, 
a intrat în biserică. Astfel, lucrarea de 
corupţie a crescut rapid. Păgânismul, în 
timp ce părea a fi învins, a devenit învin-
gător.“ (G.C. pg. 49).

Vorbind despre libertatea în Hristos, 
Pavel ne-a avertizat să nu folosim liberta-
tea ca o ocazie pentru firea pământească. 
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Dumnezeu ne-a oferit libertatea pentru 
înaintarea Evangheliei. 

„Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobo-
zenie; numai nu faceţi din slobozenie o 
pricină ca să trăiţi pentru firea pământeas-
că”. (Galateni 5:13).

Nu putem să împăcăm Duhul cu 
firea pământească, pentru ca sunt lucruri 
potrivnice.

Sfatul pentru noi este: „Umblaţi câr-
muiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii 
pământești.” (Galateni 5:15).

Trebuie să ne concentrăm asupra 
lucrurilor Duhului. Ce hrănim zilnic în 
viaţa noastră? Nu poţi să hrăneşti firea 
pământească şi să iei deciziile Duhului.

„În adevăr, cei ce trăiesc după îndem-
nurile firii pământești umblă după lucru-
rile firii pământești; pe când cei ce trăiesc 
după îndemnurile Duhului, umblă după 
lucrurile Duhului.“ (Romani 8:5).

„Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la 
cele de pe pământ.” (Coloseni 3:2).

După amiază am avut un program de 
laudă, în care tinerii au adus laudă lui Dum-
nezeu, prin cântare, poezie, experienţe, gân-
duri.  Seara după apusul soarelui, tinerii au 
pus diverse întrebări cu privire la prietenie, 
curtenie, căsătorie, la care fratele Adrian, 
din Cuvânt şi din experienţă, a încercat să 
răspundă preocupărilor exprimate.

 Duminică dimineaţa a fost ultima 
temă despre identitatea noastră.

„Satan a declarat că este imposibil 
pentru fiii și fiicele lui Adam să păzească 
legea lui Dumnezeu și astfel a acuzat pe 
Dumnezeu de lipsă de înţelepciune și 
iubire.“ (S.T. 16 Ianuarie 1896, par. 4).

Care este rolul nostru în cadrul 
acestei judecăţi? De multe ori se pare că 
nu avem un rol important, activ, noi fiind 
doar martori, alături de Domnul Isus.

Are Dumnezeu nevoie de 
martori?„Voi sunteţi martorii Mei, zice 
Domnul… și Robul Meu pe care L-am 
ales...” (Isaia 43:10).
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Cine sunt acei martori?
„Voi zice miază-nopţii: ,Dă încoace!’ 

și miază-zilei: ,Nu opri’, ci adu-Mi fiii din 
ţările depărtate și fiicele de la marginea 
pământului: pe toţi cei ce poartă Numele 
Meu și pe cari i-am făcut spre slava Mea, 
pe cari i-am întocmit și i-am alcătuit.” 
(Isaia 43:6, 7).

A venit vremea ca Domnul să fie 
apărat împotriva acuzaţiei puse de Satan. 
Şi noi suntem acei martori. De multe ori 
suntem puşi în situaţia să mărturisim 
pentru El şi noi mărturisim împotriva Lui, 
așezându-ne astfel în rândul martorilor 
mincinoşi. Dumnezeu depinde de noi ca 
martori, așteptând să depunem mărturie 
pentru El. Felul în care vorbim, ne îmbră-
căm, ne comportăm depunem mărturie fie 
pentru, fie împotriva Lui.

Orice am face noi dăm o mărturie,  
pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Orice 
am face lasă o urmă. 

Apelul final a fost: „Voi însă sunteţi o 
seminţie aleasă, o preoţie împărătească, 
un neam sfânt, un popor pe care Dum-
nezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să 
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minuna-
tă. “ (1 Petru 2:9).

„Schimbarea în inima omului și transfor-
marea caracterului constituie o minune care 
descoperă un Mântuitor pururea viu, care 
lucrează pentru a mântui. O viaţă statornică 
în Hristos este o mare minune. În predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu, semnul care 
trebuie să se dea pe faţă, acum și totdeauna 
este prezenţa Duhului Sfânt care să facă din 
Cuvânt o putere de renaștere pentru aceia 
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care îl aud. Aceasta este mărturia dată de 
Dumnezeu în faţa lumii despre misiunea 
dumnezeiască a Fiului Său.” (H.L.L. pg. 407).

După amiază am mers la Lisa, unde am 
vizitat muzeul, am făcut puţină mişcare şi 
am servit o mămăliguţă. A fost o atmosferă 
frumoasă în care ne-am simţit bine. Seara ne-
am întors la Porumbacu şi, deşi eram obosiţi, 
a fost plăcerea tuturor să asculte experienţa 
convertirii fr Adrian. Mulţi tineri au rămas 
impresionaţi de această experienţă şi au fost 
încurajaţi să continue lupta pentru a fi salvaţi.

Luni ne-am despărţit cu gândul reve-
derii  la o următoare tabără, iar dacă nu 
va mai fi posibil să aşteptăm întâlnirea cu 
Domnul Isus.

Domnul să ne ajute să fim atenţi la 
fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare faptă pe 

care o săvârşim. Toate acestea vor fi urma-
te de o influenţă cu efecte veşnice, fie spre 
bine, fie spre rău. Oricare ar fi bilanţul, în 
Isus Hristos, Domnul nostru, există spe-
ranţă. Harul este încă deschis, există încă 
posibilitatea să ne îndreptăm căile, există 
încă pocăinţă şi un Dumnezeu dispus să 
ne ierte. Până când? Nu ştim. Dar avem 
invitaţia: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu 
vă împietriţi inimile!” 

Îmi doresc din toată inima ca tu şi cu 
mine, pe cărările încurcate ale vieţii, să 
lăsăm în urma noastră doar influenţe pozi-
tive care să-i determine pe alţii să-L aleagă 
pe același Mântuitor căruia noi îi datorăm 
totul. Pe fiecare filă din jurnalul nostru să 
fie scris „Martor al lui Isus”.

A consemnat Cristian Paulescu
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