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Legea lui Dumnezeu
– Calea spre fericire
Calea spre fericire înseamnă o ascultare
de Dumnezeu în cel mai mic amănunt. Moise spunea poporului Israel, ca o condiţie a
fericirii: „tu să te ţii în totul totului tot, numai
de Domnul, Dumnezeul tău.” (Deuteronom
18:13). Sfatul inspirat al apostolului Pavel
este: „Feriţi-vă de tot ce se pare rău”. (1
Tesaloniceni 5:22).
Trăim vremurile din urmă când Satan
își folosește toate puterile spre a-și aduce la
îndeplinire lucrarea de a-i înșela, dacă va fi
cu putinţă, chiar pe cei aleși.
Generaţia tânără și nu numai, duc cu ei
o problemă majoră spirituală – lipsa religiei
adevărate, lipsa sfinţirii din inimă. Ei susţin
că știu adevărul, cred adevărurile sacre, însă
viaţa zilnică dovedește că adevărul nu este

Adevăr prezent

N

e-am obișnuit atât de mult cu păcatul, încât de multe ori când se spune
despre un anume fapt că este călcarea Legii lui Dumnezeu, imediat se întreabă:
De ce? Am ajuns să credem că, dacă nu am
fost văzuţi de semenii noștri ce am făcut, dacă
nu am fost auziţi atunci, putem continua
în lucrul rău pe care-l facem. De atâtea ori
cochetăm cu păcatul, crezând că intenţia sau
„negocierea” nu este păcat, ci doar atunci
când, faptic, acesta se vede în viaţa noastră.
Când Domnul Hristos a fost în această
lume, spunea: „Oricine se mânie pe fratele
său va cădea sub pedeapsa judecăţii...” sau
„oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui.”
(Matei 5:22.28).

Ioan Bogdan
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Ai fost masurat

U

nul câte unul, fiii lui Isai au
stat în faţa profetului. Tatăl lor
știa că un împărat va fi găsit
în curând. Au trecut toţi, cu excepţia
ultimului la care nu s-a gândit nimeni.
Era clar pentru cei prezenţi că lui nu i-a
fost dat să poate cândva o coroană. Dar
acolo unde alţii văd un băiat păstor,
Dumnezeu poate vedea un rege.
Nu putem pătrunde gândul nimănui. Lipsa acestei capacităţi este însă un
mare dar. Căci știe inima ta de câte ori și
cum ai măsurat pe alţii. E ușor să observi că nu ţi-ar fi spre fericire să întâlnești
notele primite, felul în care ești punctat,
numărul șanselor pe care le mai ai.

Viaţa lui David era plină cu lucruri
obișnuite. Nu era cel mai înalt, nu era
cel mai în vârstă, nu era cel mai puternic. Dar a fost măsurat de Dumnezeu
și ales. Uriașii au căzut, popoarele au
tremurat.
Poate ai vrea să nu fie vorba despre
tine. Însă dincolo de lucrurile obișnuite
cu care ţi-e plină viaţa, poţi fi sigur de
două lucruri: Cel ce măsoară drept știe
despre toate luptele tale cu leul. Când
te-a măsurat a și plătit infinit, pentru că
în ochii Fiului lui David, tu poţi cândva
să porţi o coroană.
„Și vor împărăţi în vecii vecilor.”
(Apocalipsa 22:5). z

Editorial

Ghiţă Bizău
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Rolul de părinte

onceptul de „libertate” este unul
foarte controversat în zilele noastre,
tinerii fiind cei mai înverșunaţi
„apărători” ai dreptului la „libertate”, simţindu-se adesea încorsetaţi de legi considerate
învechite. De multe ori, în zelul de a face
reformă, există tendinţa de a înlătura orice
teorie care a acumulat valoare istorică,
în favoarea noutăţilor, a noilor inovaţii
teoretice. Chiar și cei bine intenţionaţi, care
au o dorinţă sinceră de a proceda corect,
sunt bulversaţi de mulţimea de argumente
care se aduc pro sau contra unor anumite
proceduri sau abordări de situaţie.
Într-o lume aflată în permanentă transformare, într-o societate în care tehnologia

Editorii

devine învechită de pe o zi pe alta, mereu
inventându-se ceva nou, nu este de mirare
ca și principiile pe care ţi-ai fundamentat
viaţa să ţi se pară la un moment dat discutabile, dacă nu chiar demodate.
Dacă rolul de părinte a fost totdeauna
unul plin de responsabilitate, astăzi el devine cu adevărat dificil, în ciuda faptului că
informaţiile cu privire la acest subiect sunt
din abundenţă. Tocmai avalanșa de „indicaţii” și sfaturi cu privire la modul în care ești
chemat să-ţi crești copilul după standarde
moderne, produce confuzie și nesiguranţă. La toate acestea se adaugă forţarea
notei din partea „supraveghetorilor” care,
depășindu-și rolul, ajung să impună modul

acesta fiind numai unul din rolurile multiple
care i-au fost încredinţate. Dumnezeu îi dă
părintelui și alte roluri și anume: îndrumător, sfătuitor, protector, model etc.
„Părinţii stau în locul lui Dumnezeu
pentru copiii lor, în a le spune ceea ce
trebuie să facă şi ceea ce nu trebuie să facă,
cu hotărâre şi în desăvârşită stăpânire de
sine. Orice efort făcut pentru ei, cu bunătate
şi stăpânire de sine, va cultiva în caracterele
lor elementele hotărârii şi ale deciziei....
Taţii şi mamele sunt legaţi prin datorie să
rezolve această chestiune de timpuriu, în
aşa fel încât copilul să nu se mai gândească
să calce Sabatul, să neglijeze momentele de
închinare şi rugăciune în cămin, şi nici să
fure. Părinţii trebuie să construiască bariera
cu propriile lor mâini.” (Căminul adventist, cap.
54: Religia în cămin).

„Asupra părinţilor apasă datoria sacră
de a-şi călăuzi copiii pe calea strictei ascultări. Adevărata fericire în viaţa aceasta şi în
cea viitoare depinde de ascultarea de un
„aşa zice Domnul”. Părinţi, lăsaţi ca viaţa
Domnului Hristos să fie modelul.” (Îndrumarea copilului, cap. Cheia fericirii și succesului).

Părintele reprezintă un model pentru
copilul său, pe care acesta din urmă este
chemat să-l copieze. În cazul în care copilul refuză însă să imite exemplul, în ciuda
frumuseţii în care-i este prezentat, în ciuda
amabilităţii cu care este îndemnat, părintele se găsește în situaţia de a lua măsuri
(diferit de cazul unul prieten, care rămâne
pasiv, deși în mintea sa aprobă sau detestă
fapta prietenului său).

Actualitate

lor de gândire și practică, inversând în cazul
relaţiei părinte-copil, dreptul la libertate, respectiv restricţie, astfel: în timp ce copilului
i se acordă libertate deplină, părintele este
restricţionat drastic. Ca părinte sau educator
nu-ţi este permis să-l stresezi în vreun fel pe
cel mic, nu ai voie să-l umilești, să-l intimidezi, să-l inhibi sau să-l ameninţi. Copilul se
poate manifesta oricum și ţie ţi se cere doar
înţelepciunea de a monitoriza situaţia, fără
a ţi se pune vreun instrument la dispoziţie.
În timp ce atitudinea copilului este scuzabilă, în orice situaţie, comportamentul părintelui este interpretat și combătut, suspecţii
de vinovăţie devenind prea ușor victime ale
decăderii din drepturile parentale.
Pornindu-se de la ideea că, de-a lungul
timpului, părinţii, în general, au dat greș
în educarea copiilor, abuzând adesea de
poziţia lor și recurgând la forţă pentru a
se impune, se concluzionează astăzi că
rolul părintelui ar fi unul de partener al
copilului, prieten care-i stă alături, orientându-l ca un consilier profesionist, fără
să se impună în vreun fel. Orice metodă
de corecţie, este considerată inadmisibilă,
chiar și aceea pașnică, binevoitoare, ce
cuprinde în sine conștientizarea urmării
unui anumit comportament.
Pretenţia părinţilor de a fi prieteni ai
copiilor lor este discutată astăzi din ce în ce
mai frecvent. Mulţi părinţi afirmă cu mândrie că au reușit să și-i câștige ca prieteni pe
propriii lor copii, lucru care, de altfel, nu este
deloc greșit. Problema este că părintele nu
are doar rolul de prieten pentru copilul său,

5

Pentru cei care consideră Biblia un
sfătuitor înţelept, cazul preotului Eli este
concludent pentru susţinerea acestei
idei. Eli a fost un bărbat credincios,
amabil, binevoitor și îngăduitor cu copiii
săi. „El cunoștea voia lui Dumnezeu. El
cunoștea ce fel de caracter poate accepta
Dumnezeu și ce fel de caractere va
condamna El. Totuși el a îngăduit copiilor
săi să crească în voia lor, fără să-și stăpânească patimile, apetitul lor stricat și
corupţia lor morală.
Eli instruise totuși pe copiii săi în legea
lui Dumnezeu și le dăduse și un bun
exemplu prin viaţa sa proprie; dar aceasta
nu era suficient în împlinirea datoriei lui.
Ca tată și ca preot, Dumnezeu cerea de la
el să-i reţină de a urma propria lor voinţă
perversă. El însă a neglijat acest lucru.”
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Problema modului de procedură la
care un părinte poate recurge pentru a-și
disciplina copilul, este o altă temă pentru

care care cuvântul lui Dumnezeu are
suficiente îndemnuri.
Concluzia cu care mi-am propus să
rămânem în urma acestui articol este aceea
că părintele rămâne părinte pentru copilul
său și, oricât de învechite ar părea sfaturile cuvântului lui Dumnezeu, ele rămân
singurele resurse credibile din care se poate
inspira. Dumnezeu nu Se schimbă, așa cum
oamenii obișnuiesc să o facă. El rămâne
același și cuvântul Său se împlinește în
fiecare detaliu, chiar și în cazul profeţiilor
potrivit cărora copiii vor fi din ce în ce mai
mult neascultători faţă de părinţii lor și părinţii din ce în ce mai nepregătiţi ca să vină
în întâmpinarea acestei situaţii.
Fie ca Dumnezeu să ne dea Duhul Său
cel sfânt pentru a ne lumina în toate căile
noastre, iar cuvântul Său să fie primit în
inimile noastre ca singurul adevăr credibil
și autentic. Cel care a promis că „va întoarce
inima părinţilor spre copii și a copiilor spre
părinţii lor”, va ţine cont de dorinţele noastre sincere de a-L urma și va binecuvânta
fiecare cămin creștin cu pace și fericire. z
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adus în practica vieţii de zi cu zi. Puterea
transformatoare a lui Dumnezeu nu a lucrat
nicio schimbare în caracter. Puterea Legii lui
Dumnezeu este împrejurul sufletului, dar
nu înăuntrul lui. Apelurile Duhului Sfânt
încă mai sună în mintea și conștiinţa oamenilor, îndemnându-i spre bine. Dar tot mai
puţini recepţionează la aceste mesaje.
Ce este regretabil, este faptul că în viaţa
multora barierele care-i pot apăra de atacurile
vrăjmașe sunt înlăturate, moralitatea scăzută
și petele din viaţă fac pe vrăjmașii legii lui
Dumnezeu să triumfe, arătând spre acele pete
din viaţa multora și aruncând ocara apoi, și
asupra celor loiali și credincioși lui Dumnezeu.
Ceea ce este un om are mai multă influenţă decât ce spune el. „Lumea va fi convinsă nu
atât de mult prin ceea ce se dă ca învăţătură
de la amvon, cât prin ceea ce trăieşte biserica.
Predicatorul vesteşte teoria Evangheliei, dar
evlavia practică a bisericii demonstrează puterea ei..” (6 T., p. 239, subcap. Nevoile lumii).
Aprozii care au mers să prindă pe Isus, au
rămas fascinaţi de ce au auzit și au adus un
raport impresionant: „Niciodată n-a vorbit
vreun om ca omul acesta.” Cuvintele Lui
aveau putere de convingere, pentru că veneau
dintr-o inimă curată, sfântă, temătoare de rău.
Dragi tineri, evenimentele pe care le
trăim ne spun că suntem foarte aproape „de
a trece Iordanul” și a ajunge în Canaanul
ceresc. Să ne oprim o clipă din alergarea
vieţii și să privim foarte serios lecţia trăită
de poporul Israel la Iordanul literal, când
urma să treacă în Canaan. Această analiză
profundă și serioasă ne-ar putea aducea

fericire, nu doar pentru următorii ani, ci
pentru toată veșnicia.
Nelegiuirea care a adus judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel, făcând victime enorm
de multe, a fost imoralitatea și idolatria.
„La început, au fost numai puţine legături între izraeliţi şi vecinii lor păgâni; după
un timp însă, au început să se strecoare în
tabără femei madianite. Înfăţişarea lor nu
era bătătoare la ochi, iar planurile lor au fost
săvârşite atât de pe ascuns, încât atenţia
lui Moise nu a fost atrasă de lucrul acesta.
Femeile acestea aveau de gând ca, prin
legătura lor cu izraeliţii, să-i ducă la călcarea
Legii lui Dumnezeu, să le îndrepte mintea
la obiceiurile şi apucăturile păgâneşti şi să-i
momească la idolatrie. Gândurile acestea au
fost ţinute ascunse cu grijă sub haina prieteniei, aşa încât n-au fost privite cu bănuială
nici de supraveghetorii poporului.” (Patriarhi
și profeţi, p. 520, cap. Apostazia de la Iordan).

Îndrăzneala fetelor sau a băieţilor de
a prinde suflete în cursă nu s-a terminat la
Baal-Peor. Adesea se pune întrebarea: „Ce?
Este rău să fim prieteni? Suntem colegi,
amici... Nu ai încredere în noi?” Nu este rău
să fii prietenos, să fii un coleg ideal, să fii un
amic de încredere. Răul este dincolo de statutul de coleg, prieten, amic, acolo când se
cochetează cu călcarea Legii lui Dumnezeu.
Bărbaţii care nu s-au dat din faţa războiului, care au urmărit oștile vrăjmașe și n-au
cunoscut frica, atunci când vrăjmașii erau
„câtă frunză și iarbă” în jurul lor, au căzut
în câmpia Sitimului, învinși de planul lui
Balaam și femeile madianite.

Copiii întâlnesc de la primii ani de
școală colegi care le spun că-i iubesc. Am
auzit copii de grădiniţă care spun că au
prieteni. La astfel de declaraţii de multe ori
părinţii sau supraveghetorii râd, încurajând
continuarea relaţiei. Am auzit despre cereri
adresate de unii copii părinţilor, pentru a le
cumpăra cadouri prietenilor (prietenelor).
Și părinţii au împlinit cererea. Am văzut
tineri care folosesc fiecare ocazie pentru a
se îmbrăţișa și săruta, sub pretext că nu s-au
văzut de foarte mult timp. Astfel sentimentalismul bolnăvicios scoate capul tot mai
(Patriarhi și profeţi, p. 521).
proeminent în biserică.
Israeliţii au privit, apoi au băut, au jucat,
Ruperea barierelor moralităţii se obserau practicat imoralitatea și în final s-au
vă tot mai des în rândul tinerilor, chiar și a
închinat dumnezeilor lor, sfidând pe Dum- celor din biserică.
nezeu care i-a ocrotit 40 de ani în pustie.
Imoralitatea este considerată în mintea
Un pas – primul pas, apoi al doilea ... și multora, o virtute.
vai! cât de departe au ajuns, încât într-o zi
Dragi tineri, dacă cineva crede că nimeni
se întreabă: Oare mai are rost să mă întorc? nu știe nimic despre el, aduceţi-vă aminte că
Mă va primi așa cum sunt?
Cel ce a spus „Eu sunt cu tine”, este prezent
Cu siguranţă, în mila și iubirea Sa, Isus
în cel mai întunecos ceas și dacă oamenii nu
primește orice păcătos viu, care se căiește
văd și nu știu nimic, El este martor.
și se întoarce, dar regretele umblării pe căi
Pentru a nu ne face vinovaţi de rele în
străine le vei purta pentru totdeauna.
viaţa noastră, să avem grijă să ne păzim de
Același Satan lucrează acum, cu același tot ce se pare rău.
scop de a slăbi și distruge pe cei ce susţin că
„Datoria poporului păzitor al poruncipăzesc poruncile lui Dumnezeu și se află la lor lui Dumnezeu este să vegheze și să se
hotarele Canaanului Ceresc.
roage, să cerceteze Scripturile cu stăruinţă, să
Au fost și vor fi fete ispitit, care vor face ascundă Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, ca
tot ce vor putea pentru a câștiga atenţia
să nu păcătuiască împotriva lui prin gânduri
băieţilor. Au fost și vor fi băieţi care vor
și practici josnice, idolatre și astfel biserica lui
face tot ce se poate, pentru a seduce tinere Dumnezeu să ajungă demoralizată ca biseriinocente. Societatea de azi creează un cadru cile căzute, pe care profeţia le prezintă ca fiind
în care păcatul să fie la el acasă.
mânjite de necurăţie și ură.” z

Adevăr prezent

Pentru început au fost invitaţi la serbările
lor. „Ce este rău să merg la o onomastică sau
aniversare? Ce este rău să știi cum se distrează tinerii de dincolo? Acum termin clasa a
VIII-a, a XI-a, ei beau, mănâncă într-adevăr,
dar eu povestesc doar cu ei. E un banchet...
ce-i rău?” întreabă Iglasuri de creștini. Fără
să asculte susurul Duhului Sfânt, fără să ţină
cont de sfatul părintesc sau al bisericii, tinerii
creștini sunt prezenţi în astfel de momente.
„Faptele nelegiuite ale lui Israel săvârșiseră ceea ce nu putea să facă vrăjitoria lui
Balaam – ei se despărţiseră de Dumnezeu.”

9

Încotro se îndreapta- viitorul?
Ghiţă Ulici
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iitorul a fost întotdeauna un
subiect de care oamenii, în general, s-au preocupat. De-a lungul
timpului diferite persoane au făcut diverse
prognoze despre lucrurile care vor urma,
unele mai pozitive altele mai negative, o
parte din ele împlinindu-se într-o oarecare
măsură, iar altele dovedindu-se a fi doar
speculaţii deșarte.
Viitorul este o perioadă de timp care
urmează prezentului. Sosirea sa este considerată inevitabilă, ca urmare a existenţei
timpului și a legilor fizicii. În fizică, timpul
este considerat a fi a patra dimensiune a universului. Viitorul și conceptul
de eternitate au constituit, pe parcursul
timpului, subiecte majore de filozofie, religie și știinţă.
Evenimentele care au loc în lumea
noastră sunt subiecte care se discută
frecvent de către conducătorii și demnitarii naţiunilor, în mass-media, printre
oamenii de rând și chiar în biserici. Pentru
unii viitorul pare a fi strălucitor, în timp ce
alţii privesc cu îngrijorare asupra lucrurilor
care vor urma. Tinerii, de asemenea, sunt
preocupaţi de viitorul lor, investind timp
și resurse cu intenţia de a-și făuri un viitor
mai bun. Tu ești preocupat de viitorul tău?
Dar de prezent? Îţi faci planuri pentru
viaţa ta, cu gândul că va veni acea zi în

care visele tale să devină realitate? James
Joyce spunea: „Mâine voi fi ceea ce am
ales astăzi să fiu.”

Un viitor și o nădejde

Dincolo de preocupările și planurile pe
care le fac oamenii, în general, descoperim
din Sfânta Scriptură că avem un Dumnezeu atotputernic, care a creat și susţine
tot Universul și care, de asemenea, este
autor al timpului, cunoscând cu exactitate
trecutul, prezentul, dar și viitorul.
În Ieremia 29:11, El ne spune astfel:
„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu
privire la voi, zice Domnul, gânduri de
pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un
viitor şi o nădejde.”
Observăm în acest verset două
aspecte foarte importante: Dumnezeu
promite nu doar un viitor, ci și o nădejde.
Când nu există și o speranţă, viitorul este
așteptat cu îngrijorare. Totodată ceea ce
ne promite Dumnezeu poate fi cu mult
mai diferit decât ceea ce plănuim sau ne
dorim noi însine. „Căci gândurile Mele nu
sunt gândurile voastre, și căile voastre nu
sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt
de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt
de sus căile Mele faţă de căile voastre și
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.”
(Isaia 55:8, 9).

„Să nu ne tulburăm, deznădăjduind
pentru poverile zilei de mâine. Să purtăm
cu curaj şi cu voioșie poverile zilei de azi.
„Încrede-te în Domnul din toată
inima ta și nu te bizui pe înţelepciunea ta! Astăzi este ziua care ne-a fost încredinţată
Recunoaște-L în toate căile tale, și El îţi va şi trebuie să avem credinţă. Nouă nu ne
netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; este cerut să trăim decât câte o singură
zi. Acela care ne oferă putere pentru ziua
teme-te de Domnul și abate-te de la rău!
(Proverbele 3:5-7), „Tot așa, și înţelepciu- de azi ne va da putere şi mâine.” (Minte,
caracter, personalitate, vol. 2, p. 473).
nea este bună pentru sufletul tău: dacă
o vei găsi, ai un viitor și nu ţi se va tăia
Care trebuie să fie rolul tinerilor
nădejdea.” (Proverbele 24:14).
pentru prezent și viitor?
„Prea mulţi, făcând planuri pentru
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tineun viitor strălucit, ajung la un eșec total.
reţea; ci fii o pildă pentru credincioși: în
Lăsaţi-L pe Dumnezeu să facă planuri
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă,
pentru voi. Asemenea unui copilaș, aveţi
în curăţie”. (1 Timotei 4:12).
încredere în călăuzirea Lui, care „va păzi
„Viitorul societăţii trebuie să fie
pașii prea iubiţilor Lui.” (1 Samuel 2:9.)
Dumnezeu nu-şi conduce niciodată copiii, hotărât de tineretul şi copiii de astăzi, iar
altfel decât ar alege ei înşişi să fie conduși, ceea ce vor fi acești tineri şi acești copii
dacă ar putea vedea sfârșitul de la început depinde de cămin. Lipsei pregătirii corecte
din cămin i se poate atribui cea mai mare
şi dacă ar zări slava scopului pe care îl
parte a bolilor, mizeriei şi crimelor cu care
împlinesc, ca împreună lucrători cu El”.
este blestemată omenirea. Dacă viaţa de
(Divina Vindecare, pg. 479).
cămin ar fi curată şi deschisă, dacă copiii
care au ieșit de sub grija ei ar fi pregătiţi să
Importanţa zilei de azi
înfrunte răspunderile şi primejdiile vieţii,
„Câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă
auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca ce schimbare s-ar vedea în lume!” (Divina
Vindecare, p. 351).
în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:14,15).
„Aceasta este întrebarea care cere să
„Numai o zi este a noastră, şi în
timpul acestei zile trebuie să trăim pentru fie luată în considerare de fiecare părinte,
Domnul. Pentru această singură zi, trebuie învăţător, student – de fiecare făptură
să punem în mâinile lui Isus, într-o servire omenească, tânăr sau vârstnic. Niciun prosolemnă, toate intenţiile şi planurile noas- iect de afaceri sau plan de viaţă nu poate
fi sănătos sau complet, dacă îmbrăţișează
tre, aruncând toate îngrijorările noastre
asupra Lui, pentru că El ne poartă de grijă.” numai anii scurţi ai vieţii de acum şi nu are
soluţii pentru viitorul nesfârșit. Tinerii să
(Cugetări de pe munte, p. 101).
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Ce este esenţial să înţelegem cu
privire la viitor?

11

Ultima generaţie / Anul XXV - Nr. 2

fie învăţaţi să ia veșnicia în calculele lor. Să
fie învăţaţi să aleagă principiile şi să caute
valorile cu adevărat nepieritoare, să-şi
strângă „o comoară nesecată în ceruri,
unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade
molia” (Luca 12:33).” (Educaţia, p. 145).
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cutremure de pământ, incendii, inundaţii,
crime de tot felul. Cine poate citi viitorul?
Unde este siguranţa? Siguranţa nu este în
nimic din cele pământești sau omenești.
Oamenii se grupează rapid sub steagul
pe care şi l-au ales. Cu neliniște, așteaptă
şi urmăresc mișcările conducătorilor lor.
Sunt însă şi aceia care așteaptă, veghează
Obiceiurile determină viitorul
„Căci fiecare este robul lucrului de care şi lucrează pentru arătarea Domnului nostru. O altă clasă se aliază sub conducerea
este biruit.” (2 Petru 2:19).
primului mare apostat. Puţini sunt aceia
„Trebuie să ne aducem aminte că
tinerii își formează obiceiuri care, în nouă care cred din toată inima şi din tot sufletul
cazuri din zece, le vor determina viitorul”. că avem de evitat un iad şi că avem de
câștigat un cer.” (Hristos, lumina lumii, p. 636).
(Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 598).
„Principiile pe care le adoptă şi influCe se va întâmpla în viitorul
enta anturajului şi a prieteniilor pe care
apropiat?
le leagă se va răsfrânge asupra lor de-a
„Nu este departe timpul când fiecare
lungul întregii vieţii.” (Idem, p. 599).
„Secerișul vieţii este caracterul, iar
suflet va fi pus la probă. Semnul fiarei
acesta decide viitorul, atât al vieţii de
va fi impus asupra noastră. Aceia care
acum, cât şi al vieţii veșnice.” (Idem, p. 417). pas cu pas au cedat cerinţelor lumești şi
s-au conformat obiceiurilor lumești, nu
Care este starea lumii de azi și ce vor găsi o chestiune grea, mai degrabă
să cedeze puterilor existente, decât să se
viitor ne este prezis?
„De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască supună batjocurii, insultei, ameninţărilor
cu închisoarea şi moartea. Disputa este
cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
Dar oamenii răi și înșelători vor merge din între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile
oamenilor. În acest timp în biserică, aurul
rău în mai rău, vor amăgi pe alţii și se vor
amăgi și pe ei înșiși.” (1 Timotei 3:12,13). este separat de zgură.” (5 T. p. 81).
„Totul se agită în lume. Semnele
timpului sunt de rău augur. Evenimentele Ce se va întâmpla dacă neglijăm
să facem lucrarea de predicare a
gata să izbucnească își aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dumnezeu Se retrage de Evangheliei în prezent?
Timpul pe care-l trăim în prezent ne
pe pământ şi nenorociri după nenorociri
vin pe apă şi pe uscat. Au loc furtuni mari, oferă încă multiple metode de a transmi-

Concluzii

„Ascultă sfaturile și primește învăţătura
ca să fii înţelept pe viitor!” (Proverbe 19:20).
„Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul,
căci la Domnul este îndurarea și la El este
belșug de răscumpărare!” (Psalmii 130:7).
„Dacă te-ai predat lui Dumnezeu,
ca să faci lucrarea Lui, nu trebuie să te
îngrijorezi de ziua de mâine. Acela, al
cărui slujitor ești, cunoaște sfârșitul de la
început. Întâmplările zilei de mâine, care
sunt ascunse de ochii tăi, sunt descoperite
ochilor Aceluia care este Atotputernic.”

(Cugetări de pe munte, p. 100).

„Viitorul nostru depinde în întregime
de dispoziţia inimii noastre de a-L primi în
mod personal pe Isus, Prinţul păcii. Mintea
poate găsi liniște şi odihnă numai în şi prin
consacrarea fiinţei noastre faţă de Hristos, în
care se află plinătatea puterii. Datorită nădejdii mari şi minunate descoperite celui care
cunoaște Marele Dar, inima se va bucura în
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi va primi
acea pace, acea mângâiere şi acea speranţă,
pe care numai El le poate oferi sufletului. În
acest fel, veţi fi atât de plini de mulţumire,
încât Îi veţi aduce slavă lui Dumnezeu pentru
marea iubire şi pentru harul ce v-au fost dăruite.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 68).
Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze
pe toţi, să folosim fiecare zi spre slava Sa,
pentru formarea unui caracter asemenea
Domnului Isus, ca prin harul Său, viitorul
nostru să aibă continuitate de-a lungul
veșniciei, în împărăţia Sa. Amin! z
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te vestea cea buna a Evangheliei, celor
din jurul nostru, colegilor de școala, de
muncă etc., prin cuvinte, prin exemplul
nostru. Nu știm cât timp de har ne va
mai fi oferit, de aceea, dragi tineri, și nu
numai, acum este timpul să ne folosim toate resursele pe care le avem la
îndemână în slujirea faţă de Dumnezeu
și faţă de cei din jur. Iată ce declară
cuvântul Scripturii: „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de
laudă, căci trebuie s-o vestesc; și vai de
mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1
Corinteni 9:16).
„Lucrarea pe care biserica a neglijat să o facă într-un timp de pace şi
prosperitate va trebui să o facă într-o
criză teribilă, sub cele mai descurajatoare şi ameninţătoare circumstanţe. Iar în
timpul acela, clasa superficială, conservativă, a cărei influenţă a frânat continuu
progresul lucrării, va renunţa la credinţă.” (5 T., p. 463).
„Atunci când se vor înteţi necazurile
în jurul nostru, în rândurile noastre se
va da pe faţă atât despărţire, cât şi unire.
Unii dintre cei care astăzi sunt gata să ia
armele de luptă, în vremuri de adevărată
primejdie, vor da pe faţă faptul că ei nu
au clădit pe stânca cea tare; ei vor ceda
în fata ispitei. Aceia care au avut multă
lumină şi privilegii preţioase, dar pe care
nu le-au folosit, sub un pretext sau altul,
se vor depărta de noi.” (6 T., p. 400).
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Isus, adapostul
meu
Denisa Dinu
„Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.” (Romani 8:28)
iaţa pe care o trăim vine la pachet pe lucrurile care nu contau deloc, iar zilele
cu multe lucruri, unele plăcute,
mele erau conturate de pesimism, furie
altele mai puţin plăcute. Dacă
și neînţelegere. Iar când primeam o veste
te-aș ruga să te oprești pentru o secundă
bună sau la școală primeam o notă mare,
și să te gândești la lucrurile minunate
nu mă mai puteam bucura, energia mea
din viaţa ta, pe câte dintre ele le-ai putea
fiind deja consumată pe probleme. Rezulenumera? Sunt sigură că primele gânduri tatul? Mă îndepărtasem în sufletul meu de
îţi sunt cu privire la familie, prieteni, locul Dumnezeu și simţeam cum în jurul meu se
de muncă sau școala la care înveţi. Dar
destrăma tot ce construisem.
lucrurile mai puţin plăcute? Cu siguranţă,
Într-o seară, la altarul familial, tatăl
acestea îţi vin mult mai repede în minte
meu a spus versetul din Romani 8:28.
și te gândești: am mai multe probleme cu Sunt sigură că Duhul Sfânt a lucrat, iar
care mă confrunt, decât binecuvântări.
acele cuvinte au fost rostite special pentru
Această perspectivă este total greșită. O
mine, ca o încurajare pentru sufletul și
poţi compara cu următoarea situaţie: Te
mintea mea. Din acel moment, am ales
pui la somn, iar când ceasul sună dimisă las paharul de probleme jos, pentru că,
neaţa, înainte să deschizi ochii, tu alegi pe dacă îl ţineam în mână, el nu se golea, ci
ce parte să te trezești: cu faţa la fereastra
îmi provoca doar durere și neliniște. Am
care lasă razele soarelui să pătrundă în
ales să îl pun deoparte pentru a se goli
cameră sau cu faţa spre un perete alb și
singur, iar eu să mă concentrez pe lucrurile
gol? În același stadiu ne aflăm zi de zi: noi care contează cu adevărat. Surprinzător,
alegem lucrurile pe care să ne concenproblemele s-au rezolvat ușor-ușor, fără a
trăm. Dacă I-am mulţumi lui Isus pentru
mă mai frământa vreun pic. Atunci a fost
toate binecuvântările pe care le primim în momentul când am realizat cât de mare
viaţa noastră, și poate nu le merităm, oare este puterea Lui Dumnezeu și dragostea
am mai avea timp să ne plângem pentru
pe care o poartă El pentru noi.
lucrurile pe care nu le avem sau obstacoDacă aș spune faptul că de atunci fielele cu care ne întâlnim? Aceleași întrebări care zi a mea este plină numai de veselie și
mi le puneam și eu constant, cu un an în
energie pozitivă, aș minţi. Satan intervine
urmă. Îmi consumam energia și puterea
mereu, iar noi îi permitem adesea să ne
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Misiunea noastră este să facem cât
mai mult loc în inima noastră lui Hristos și
cât mai puţin loc lui Satan. Lupta este grea,
dar biruinţa este sigură!
Dragi tineri, începeţi-vă ziua cu
privirea spre fereastră! Lăsaţi soarele să
pătrundă în inima și mintea voastră! Fiţi
tari! Dumnezeu are nevoie de o armată
cerească puternică și curajoasă! z
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afecteze vieţile. Dar, să nu uităm: Puterea
lui Dumnezeu este mai mare decât orice
problemă pe care o ducem, astfel, trebuie
să ne autoeducăm, să fim mereu cu zâmbetul pe buze, chiar și atunci când credem
că nu avem motive să o facem. Acesta
este un adevărat creștin: are inima plină
de bucurie, chiar și în mijlocul furtunii. Cu
Isus orice este posibil!

15

â
â
Rascumparând
timpul
Viorel Birta
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„Pentru restul călătoriei vieţii tale, fii liniștit și fericit și te vei asigura atunci că….
viaţa va dăinui atâta vreme cât va trăi Dumnezeu.” (Ellen White, vol. 5, pg. 340).
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D

ragi tineri, mă adresez
în mod special vouă, ca
fraţi ai mei, cu speranţa
că timpul va arăta atitudinea
pe care o am eu cu privire la timp, în aceste zile preţioase. Timpul este considerat a
fi un talant de mare preţ, pe care îl putem
folosi în mod judicios, spre slava Lui
Dumnezeu sau într-un mod neatent, spre
dezvoltarea unor aptitudini care nu aduc
cinste și onoare cauzei lui Dumnezeu.
Deseori, în discuţiile pe care le avem
cu semenii noștri, evidenţiem faptul că
nu avem timp. Același lucru se poate

observa și din partea persoanelor cu care
intrăm în contact, majoritatea pretinzând
că timpul lor este foarte preţios. Deoarece societatea prezintă un flux continuu
în direcţia dezvoltării, suntem captaţi în
această cursă de a ţine pasul cu dezvoltarea care are loc în majoritatea domeniilor. În calitate de creștini, avem posibilitatea să alegem și să analizam starea
lucrurilor din jurul nostru, încercând în
acest scurt timp, care ne mai este rânduit
pe acest pământ, să-l folosim în cel mai
frumos mod, dând slavă lui Dumnezeu
prin viaţa și comportamentul nostru.

Acest exemplu pe care ni l-a lăsat Domnul
Isus nouă, de a comunica cu Tatăl, ne oferă
asigurarea că, alegând să facem și noi la fel
cum a făcut El, vom fi călăuziţi de puterea
duhului sfânt, dându-ni-se capacitatea de
a ști ce este bine și ce nu pentru aceea zi.
(Ellen White, vol.5, pg.336).
Cel puţin o oră dintr-o zi ar trebui să stăm
Apostolul Pavel îi îndeamnă pe fraţii noi de vorbă cu Tatăl nostru ceresc, iar El
săi Efeseni să răscumpere timpul, căci
ni Se va descoperi prin cuvântul Său, care
zilele sunt rele. Dacă acel „timp” este pre- ne va schimba viaţa și ne va pune într-o
zentat de către apostolul Pavel ca fiind rău, poziţie de fii și fiice ale lui Dumnezeu.
cum este timpul pe care îl trăim noi astăzi,
„Indiferent de drumul pe care îl apucând suntem în pragul celei de-a doua
ca alţii, lucrarea ta este aceea de a pune în
veniri a Domnului nostru Isus Hristos?!
rânduială propria ta inimă. Dumnezeu are
Este imposibil să răscumperi timpul,
drept asupra ta, pe care nicio împrejurare
pentru că timpul, odată trecut, este pentru nu ar trebui să te facă să-L uiţi sau să-L nedus pentru totdeauna. Dar noi suntem
glijezi, pentru că fiecare suflet este preţios
chemaţi astăzi să facem reformă, să fim
înaintea Lui”. (Ellen White, vol. 5, pg. 336).
Să privim la viaţa apostolului Pavel,
zeloși în fapte bune, în aceeași măsură în
care, la început a fost unul dintre prigonicare ne-am neglijat datoria.
torii creștinilor. Din momentul în care Isus
Domnul ne îndeamnă să facem o
întoarcere totală spre El, spre cuvântul său, I S-a descoperit, el a devenit unul dintre
care ne îndeamnă la păzirea poruncilor lui, cei care a folosit timpul în cel mai frumos
mod posibil, predicând evanghelia.
porunci pe care să le păzim ca pe lumina
În a doua epistolă către Timotei,
ochilor noștri.
capitolul 2, versetul 22, apostolul Pavel
În umblarea Domnului Isus vedem
are un îndemn pentru toţi: „Fugi de poftele
un exemplu desăvârșit privind modul în
care ar trebui să folosim timpul, care ne-a tinereţii și urmărește neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce
mai rămas pe acest pământ. El a venit nu
cheamă pe Domnul dintr-o inima curată”.
ca să i se slujească, ci ca El să slujească
În această perioadă scurtă pe care o
și să-și dea viaţa, ca preţ de răscumpămai avem la dispoziţie, Domnul ne sorare pentru mulţi. El vorbea cu Tatăl în
mează să fugim de poftele tinereţii, iar în
rugăciune, încă din zorii dimineţii și pe
această alergare să fim atenţi să urmărim
tot parcursul zilei, când găsea un timp de
acele atribute ale Dumnezeirii, care ne
răgaz, astfel el primea binecuvântarea și
puterea de la Tatăl pentru ziua respectivă. vor rafina, înnobila, sfinţi, și ne vor face

Inimi tinere

„Sunt tulburată din cauza ta, aceasta
pentru că știi că te afli la încheierea istoriei
pământului și raportul vieţii tale nu este
de așa natură ca să-ti facă plăcere să te întâlnești cu el în ziua cea mare, când fiecare
om va primi răsplata pentru faptele sale”.
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oameni pentru împărăţia lui Dumnezeu.
Puterea de care avem nevoie în îndeplinirea acestei datorii vine din exterior, ea
vine odată cu primirea Domnului Hristos
ca mântuitor personal, ea este puterea
duhului sfânt, care transformă omul după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
„Trezește-te! Trezește-te! Ai o lucrare
de făcut și soarele tău se grăbește spre
apus. Puterile îţi slăbesc; dar tot ce este în
tine, fiecare parte a capacităţii tale, Îi aparţine lui Dumnezeu și trebuie să fie folosite
în mod dezinteresat și cu zel, în slujba Lui.
Lucrează câtă vreme soarele mai întârzie
pe cer; căci vine noaptea, când nimeni nu
mai poate lucra. Vino, frate, vino, așa cum
ești, păcătos și murdar. Așază povara vinovăţiei tale asupra lui Isus și, prin credinţă,
fă apel la meritele Lui. Vino acum, în timp
ce mila încă mai întârzie; vino cu mărturisire, vino cu sufletul pocăit și Dumnezeu
te va ierta din abundenţă. Nu îndrăzni să
desconsideri o alta ocazie. Ascultă vocea
milei ce apelează la tine acum, ca să te

ridici din morţi, pentru ca Hristos să-ţi
poată da lumină. Acum, fiecare clipa pare
să se lege în mod direct de destinul lumii
nevăzute. De aceea, nu lăsa ca mândria
și necredinţa să te ducă departe și tot mai
departe, în respingerea milei oferite. Dacă
vei face acest lucru, atunci vei fi lăsat ca
în final sa te lamentezi, spunând: „Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu
suntem mântuiţi“. Așteaptă în profundă
umilinţă, înaintea lui Dumnezeu. Din ceasul acesta, hotărăște-te să fii al Domnului,
făcându-ţi toata datoria, încrezându-te în
mod implicit în lucrarea cea mare de ispășire. Fă acest lucru și nu vei avea de ce sa
te temi. Pentru restul călătoriei vieţii tale,
fii liniștit și fericit și te vei asigura atunci
ca viaţa va dăinui atâta vreme cât va trăi
Dumnezeu.” (Ellen White, vol.5, pg.340).
Mă rog ca Dumnezeu să ne umple de
puterea Duhului Sfânt ca, potrivit dragostei harului Său, să putem semăna potrivit
cu neprihănirea și secera potrivit cu îndurarea, ca ziua Domnului să ne găsească
pregătiţi pentru grânarul ceresc. z

s
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alcătuit din tuburi verticale, fixate inferior
printr-un suport arcuit. Pe acest suport se
află imprimată sigla producătorului.
Abstractizând însușirile acestui instrument, putem în mod intuitiv să-l considerăm
un simbol al naturii umane. Omul a fost
creat din pământ, un material disponibil oricui și care pentru multe secole a reprezentat
o resursă primă în industria olăritului. El a
fost creat ca o fiinţă socială, cu dorinţa de
a-și împărtăși existenţa cu un tovarăș. Acest
lucru a fost realizat pe fondul familiei. Nevoile afective, sociale, dar și natura sa fizică și
spirituală au fost o marcă a Producătorului,
reflectarea imaginii Creatorului.
Însă aceste caracteristici nu remarcă
naiul de majoritatea instrumentelor. Unicitatea sa constă în particularităţile deosebite
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M

uzica este un
limbaj, o idee
abstractă, ce-și
găsește originea în sufletul omului, fiind
apoi concretizată prin intermediul unui
instrument. Diversificarea modului de
exprimare și trăirile tot mai variate au produs o expansiune a gamei de instrumente
muzicale, dintre care unele au ajuns mai
renumite, iar altele au rămas mai puţin cunoscute. Din aceasta ultimă categorie face
parte și naiul, cu-adevărat deosebit între
instrumentele de suflat.
Ca multe alte instrumente, naiul este
confecţionat din lemn (materie primă ușor
de procurat, care pentru multe secole a
reprezentat și încă reprezintă una din cele
mai importante resurse industriale) și e

Ciu

Alegoria
Naiului
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care îl definesc. Să urmărim 5 aspecte ale
acestui instrument care pot reprezenta lecţii
preţioase pentru noi.
1. Cu toate că e format din tuburi rigide,
naiul se acordează. Când înălţimea coloanei
de aer nu este adecvată realizării sunetului,
acesta se ajustează cu ceară. Variaţiile de temperatură pot induce dezacordarea instrumentului, astfel acordarea e necesară a fi repetată.
Prin analogie omul este o fiinţă dezacordată;
gândurile și acţiunile sale provoacă consecinţe
dezarmonizante, fiind dominate de o falsitate
generală. E necesar ca el să fie pus în acord cu
standardul moral divin pentru a-și trăi viaţa
într-un mod armonios, însă temperaturile
extreme ale diverselor experienţe pe care el le
trăiește îl aduc mereu în nevoia de reacordare.
2. Marginea inferioară a naiului poate reprezenta curba unui grafic, în care funcţia crește rapid, iar apoi tinde spre o linie orizontală.
Concret, dimensiunile tuburilor pentru notele
grave prezinte diferenţe distincte între ele, iar
cele pentru notele acute par să aibă aceleași
dimensiuni, deși distanţele dintre note sunt
aceleași: tonuri, respectiv semitonuri. Aș numi
acest grafic, graficul perfecţiunii, deoarece în
acest proces schimbările iniţiale de multe ori
sunt mai vizibile, însă cu cât perfecţionarea
atinge un nivel mai înalt diferenţele devin
aproape insesizabile, deși fiecare pas în procesul desăvârșirii e la fel de important.
3. O particularitate deosebită a naiului
este că în timp ce majoritatea instrumentelor
prezintă notele înalte în partea dreaptă, naiul
e alcătuit exact invers: în partea stângă se
afle notele înalte și în partea dreaptă cele mai

grave. Acest aspect al unicităţii sale, e o bună
lecţie pentru oameni. Uneori e necesar să iei
decizii care au un sens opus faţă de multe altele; uneori trebuie să afirmi adevărul chiar dacă
e împotrivă gândirii majorităţii; uneori trebuie
să fi diferit; chiar dacă ești singurul, pentru că
știi că acesta e singurul mod de a lăsa în urma
ta influenţa unor fapte de integritate.
4. Un alt aspect interesant poate fi observat în modul cum e lucrată buza superioară
a tuburilor. Aceasta prezintă o margine rotunjită ce facilitează interacţiunea suflătorului cu
instrumentul. În mod similar pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune, e nevoie ca
fiecare să manifeste o atitudine cooperantă,
de prietenie, renunţând la comportamentele
mai colţuroase ce ar putea răni.
5. Naiul prezintă o curbură, o concavitate
orientată spre deţinătorul său prin care acesta
este mai apropiat de suflător, încât dacă ai
considera cele două capete două braţe, ai
putea spune ca instrumentul încearcă să-și
îmbrăţișeze stăpânul. Această imagine e caracterizarea relaţiei dintre om și Aparţinătorul
său, Dumnezeu; o relaţie bazată pe intimitate, pe cunoaștere, pe apropiere și exprimarea
sentimentelor, o relaţie care devine mai
puternică pe măsură ce aceștia experimentează mai multe împreună și produce ecouri
ale armoniei unei vieţi perfecte.
Ia aceste gânduri și poartă-le în inima ta,
dându-le viaţă ca mai apoi, când biruinţele
vor răsuna într-un cântec minunat, să poţi
exprima cuvintele lui David: Dumnezeule,
Tu m-ai învăţat din tinereţe, și până acum eu
vestesc minunile Tale. (Psalmii 71:17). z

Teama de prieteni

Veţi spune că dragostea adevărată oferă fără să pretindă. (Există o teorie în acest
sens.) Aș vrea să fim sinceri cu noi înșine și
să acceptăm, din experienţa de zi cu zi, că
de un astfel de „tratament” nu vom avea
parte decât din partea Tatălui Ceresc, care
are o dragoste divină, necondiţionată sau
... într-o formă mult mai diluată, din partea
părinţilor. Părinţii reușesc, în general, să
menţină dragostea faţă de copiii lor, chiar
și când aceștia le întorc spatele sau nu o
întreţin printr-un feedback pozitiv.
În cazul oricăror alt fel de relaţii
însă, acestea se menţin prin contribuţie
bilaterală, prin sacrificii și intenţii bune, de
ambele părţi, de a o păstra cu orice preţ.

Tipuri de relaţii

Există mai multe feluri de relaţii.
Prima mare subîmpărţire o putem face astfel:
• Relaţii inevitabile
• Relaţii voite
Relaţiile invitabile sunt cele în care
suntem implicaţi prin natura situaţiei, nu
neapărat pentru că dorim lucrul acesta.
Atunci când călătorești într-un mijloc
de transport în comun, te afli într-o relaţie
cu ceilalţi pasageri. Atunci când locuiești
pe o stradă, sau într-un bloc, te afli într-o
relaţie cu ceilalţi locatari. Elev sau student
fiind, te afli într-o relaţie cu ceilalţi colegi.
Atunci când devii membru într-o biserică,

Eu și ceilalţi

S

entimentul de teamă pe care vă
propun să-l abordăm de această
dată, nu este bazat pe faptul că am
pune sub semnul întrebării sinceritatea
prietenilor noștri, ci acela care ia naștere
când ne propunem să ne facem prieteni.
Prietenii se obţin ușor, mai ales în cazul
persoanelor deschise, comunicative, dar se
menţin greu, cu efort și sacrificii.
Probabil că sunteţi tentaţi să mă contraziceţi, argumentând că pentru un prieten orice efort și orice sacrificiu este făcut
din dragoste și, prin urmare, nu poate fi
pus la socoteală. Existenţa efortului însă îi
face pe mulţi să se sustragă de la responsabilitatea menţinerii unei relaţii, și să aleagă
să trăiască singuri sau în grup, nederanjaţi,
neîmpovăraţi și independenţi.
Vă provoc la un mic studiu privind
relaţiile, în cadrul căruia să estimăm
împreună „costurile” existenţei relaţiilor și,
respectiv, ale absenţei acestora.
Înţeleptul Solomon afirmă că „un om
care are prieteni trebuie să se arate el
însuși prietenos...” (Proverbele 18:24).
Pornind de la această idee putem
stabili din start că orice relaţie implică
responsabilitate. O relaţie cu dăruire
unilaterală nu poate fi durabilă, oricât de
bine intenţionat ar fi partenerul care este
dispus să ofere. Și dacă totuși se menţine,
este o relaţie superficială, artificială chiar.

Daniela Picu
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intri într-o relaţie cu ceilalţi membri. Și
exemplele pot continua.
Relaţiile voite sunt acelea pe care le
formăm de bunăvoie și asupra acestora aș
vrea să insistăm în cadrul acestui subiect.
Dar și în cazul celorlalte putem alege
să ne implicăm în relaţia din care facem
parte sau să rămânem pasivi, indiferenţi,
având cu ceilalţi parteneri doar legături
formale, neapărate, fără implicări emoţionale. Motivul pentru care cineva alege
să se comporte astfel poate fi o formă de
egoism, narcisism chiar, sau teamă. Teama
aceasta, asupra căreia aș dori să insist,
are tot o bază egocentrică, „fricosul” fiind
îngrijorat de costul cu care trebuie să facă
faţă relaţiei. El se teme pentru confortul
său, pentru pierderea libertăţii de a trăi
cum îi place. Atunci alege să se păstreze
rezervat, neimplicat și independent.
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prietenie, nu la cele de afaceri sau alt fel de
parteneriate. În continuare, consolidarea
relaţiei necesită sprijin reciproc, împreună
simţire, bunătate, generozitate, răbdare,
autocontrol etc. Toate aceste trăsături nu
reprezintă nicidecum semne de slăbiciune,
ci indică o hotărâre interioară luată de
bună voie, de dragul partenerului.
Psihologul Erich Fromm definește dragostea ca fiind „o preocupare activă pentru
viaţa, înflorirea și dezvoltarea cuiva”.
„A iubi” înseamnă a-ţi asuma responsabilitatea relaţiei, înseamnă a fi atenţi la
problemele celuilalt, preocupându-ne de
nevoile sale, o dispoziţie de a-l asculta, de
a-i răspunde și de a-l respecta. Dragostea
este opusul nepăsării. Din contră „a iubi”
înseamnă a fi atenţi la modul cum ne comportăm faţă de cel drag. „A iubi înseamnă
a ne deschide faţă de realitatea celuilalt,
fără a încerca să-l modelăm după măsura
așteptărilor noastre.” (G. Albu).
Cât costă o relaţie?
Dacă ne-am propune să studiem un
Nimeni nu poate ignora faptul că relaţia costă. Investiţiile necesare menţinerii exemplu biblic cu privire la relaţii, cel mai
elocvent ar fi relaţia Domnului Hristos cu
unei relaţii sunt mult mai mari decât cele
biserica Sa, relaţie în care El a ales să Se
utilizate pentru iniţierea ei.
Atunci când ești pe punctul de a lega o implice de bunăvoie. Încă de la „proiectarea”
prietenie cu cineva, faci lucrul acesta pentru acesteia s-au estimat costurile, Domnul
Hristos alegând să facă orice sacrificiu în facă ceva te atrage la acea persoană. Există
voarea păstrării relaţiei, chiar dacă parteneun sentiment pe care nu poţi să-l definești
foarte clar, care te determină să crezi că te-ai rul Său (omul) ar alege să-I întoarcă spatele.
Crearea omului a însemnat pentru
simţi bine în compania acelei persoane. Nu
mă refer neapărat la atracţia dintre persoa- Dumnezeu asumarea unui risc asemănător,
dar mult mai complex, cu cel pe care un
ne de sex opus, ci la prietenie, în general.
În primul rând o relaţie se întemeiază cuplu responsabil și-l asumă, atunci când
își propune să devină tată și mamă. Îmi
pe dragoste, referindu-ne la relaţiile de

efortul va fi răsplătit. Filozoful Lou Marinoff spunea: „O relaţie bine întreţinută este
un soi de fericire - o sursă de putere.”
Caracterul ni se dezvoltă în societate,
în mijlocul semenilor. Samariteanul care
și-a făcut milă de omul căzut între tâlhari
nu putea să-și dea seama dacă este sau nu
simţitor cu cei în nevoie, decât atunci când
i s-a oferit posibilitatea de a veni în ajutor.
Caracterul levitului și al preotului a fost, de
asemenea probat, cu acea ocazie.
Despre Enoh se spune că viaţa sa a
luat o altă formă atunci când a devenit
părinte. Din acel moment el a intrat într-o
relaţie părinte-copil, relaţie din care a
învăţat multe. „După naşterea primului său
fiu, Enoh a ajuns la o experienţă mai înaltă;
el a fost atras într-o mai strânsă legătură
cu Dumnezeu. El şi-a dat seama mult mai
bine de obligaţiile şi răspunderea sa ca fiu
al lui Dumnezeu. Iar când a văzut iubirea
copilului pentru tatăl său, încrederea sa
simplă în grija şi ocrotirea sa, când a simţit
profunda afecţiune a inimii sale pentru fiul
său întâi născut, el a învăţat atunci lecţia
preţioasă a iubirii minunate a lui Dumnezeu
faţă de oameni, manifestată în dăruirea Fiului Său, cum şi încrederea pe care copiii lui
Dumnezeu pot s-o aibă în cerescul lor Tată.”
(Patriarhi și profeţi, cap. 6: Set și Enoh).

Prin urmare, convinși că nu putem fi
creștini adevăraţi și să trăim independenţi,
preocuparea noastră ar trebui să fie nu „cât
costă o relaţie?”, ci, mai degrabă, cum pot întreţine o relaţie, astfel încât ea să devină „un
soi de fericire”, un colţ de rai pe pământ. z
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amintesc, cum după nașterea primului copil,
am fost copleșită de un sentiment ciudat
de teamă. Trezită parcă dintr-o visare, am
realizat că ţin în braţe un copil de care sunt
răspunzătoare pentru tot restul vieţii. M-am
simţit neputincioasă, îngrădită, lipsită de
orice fel de libertate. Pentru totdeauna urma
să port de grijă acelei fiinţe și niciodată nu
aveam să mai fiu „liberă”, așa cum fusesem
anterior. Cu toate acestea mă aflam pe un
drum ireversibil, nu doar în sensul că nu
puteam da timpul înapoi, ci pentru că nu putem altfel. Iubeam acea fiinţă neajutorată și
nicidecum nu mi-aș fi dorit să o pierd, pentru a fi din nou liberă. Cu alte cuvinte, eram
gata să-mi asum responsabilitatea relaţiei
mamă-fiu, coste aceasta oricât ar costa.
Și dacă părinţii privesc cu optimism
viaţa unui copil care abia se naște, visând că
totul va fi bine și vor avea parte de un copil
sănătos, cuminte, care să le aducă numai
bucurii, nu același lucru s-a întâmplat
în cazul creării lumii. Dumnezeu a știut
sfârșitul și a putut privi cu ochi profetic
toate necazurile pe care urma să I le aducă
fiul Său pământean. Cu toate acestea, odată
înfiripat gândul aducerii lui la existenţă, a
mers înainte, alegând să lupte, să jertfească,
să facă totul pentru binele acestuia.
În aceste condiţii se naște întrebarea: Este
normal să-ţi fie teamă să intri într-o relaţie?
Răspunsul îl desprindem din condiţia
noastră ca fiinţe sociale, create pentru a
trăi în colectivitate, a simţi împreună cu
ceilalţi, a împărţi cu semenii, a trăi pentru
ei. Relaţia implică responsabilitate, dar
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care refuzasa- moara-
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D

upă cum bine știm, Ioan este
ucenicul care ajuns la o vârstă
înaintată, El fiind singurul apostol care a murit „de moarte bună”. După
mai bine de jumătate de secol de la organizarea bisericii, respingerea adevărului
persista încă, lucru care se simte până în
zilele noastre.
În tot acest timp Ioan, ucenicul cel
iubit, a fost unul din stâlpii bisericii,
susţinând adevărul și mărturisind despre
Mântuitorul pe care-L urmase și-L urma
încă. Atunci când credinţa poporului
părea înăbușită de valul de încercări și
prigoană, el dădea mărturie: „ce era de
la început, ce am auzit, ce am văzut cu
ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit
cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul

vieţii - ... aceea vă vestim și vouă, ca și voi
să aveţi părtășie cu noi.” (1 Ioan 1;1.3).
Mărturia această, venită din partea unui
martor ocular, era greu de combătut, fapt
pentru care opozanţii au încercat să-l
aducă la tăcere pe solul neînfricat.
Din modul cum este prezentată
viaţa apostolului Ioan în raportul biblic,
desprindem o încurajare pentru noi,
toţi cei care avem serioase defecte de
caracter, dar ne dorim să fim odată în
Împărăţia Cerească. Ioan, supranumit și
„fiu al tunetului”, a devenit un apostol al
iubirii, foarte atașat de Învăţătorul Său,
singurul care a rămas alături de El chiar
și atunci când „majoritatea L-au părăsit”.
Transformarea care s-a produs în acest
bărbat, pe parcursul celor trei ani și

re la tot ce Satan și îngerii săi au putut
născoci spre a-L umili și chinui. El Și-a
dat viaţa pentru salvarea lumii. Mă simt
onorat îngăduindu-mi-se să sufăr pentru
El. Eu sunt un om slab și păcătos. Hristos
a fost sfânt, nevinovat, nepătat. El nu a
păcătuit și în gura Lui nu s-a găsit viclesug.” Aceste cuvinte au avut influenţa
lor și Ioan a fost scos din cazan chiar de
aceia care îl aruncaseră.
Dacă prima lor încercare de a-l opri să
mai aducă mărturie în favoarea lui Isus, a
dat greș, Ioan a fost exilat, prin interpediul
lui decret, pe o insulă pustie, crezându-se
că aici va muri în singurătate.
Insula Patmos, locul ales pentru exil,
era o insulă stâncoasă, loc în care erau
ţinuţi în detenţie criminalii și răufăcătorii
imperiului. Aici ai fost trimis Ioan, departe de societate, cu speranţa că depresia și
vitregia locului îl vor răpune.
Dumnezeu nu l-a părăsit însă pe
servul său umil. Aici Ioan, privind scenele
care-l înconjurau, putea medita în luniște
la viaţa sa, considerând situaţia în care se
afla, o binecuvântare cerească.
Putem să observăm aici diferenţa
dintre ceea ce vede omul căzut în păcat
și ceea ce vede un creștin adevărat. Acolo
unde împaratul roman vedea decat stânci
și pustie, servul lui Dumnezeu putea să
vadă binecuvântările și mâna făcătorului
său. Tot aici Dumnezeu i-a descoperit lui
Ioan ultima carte a Bibliei, Apocalipsa,
cartea care descrie ultimele scene ale
acestui pământ.
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jumătate, era atât de vizibilă încât a luat
chipul Domnului Hristos și din punct de
vedere fizic, putând fi chiar confundat cu
Mântuitorul.
Conducătorii evrei, în încercarea de
a șterge din mintea oamenilor amintirea
lui Isus din Nazaret, și simţind că Ioan
le stă în cale, au convenit să-l aducă la
tăcere. Aducând mărturii mincinoase
împotriva lui, l-au chemat în capitala
Imperiului Roman pentru a da socoteală
de credinţa sa. Procedând astfel, credeau
că vor putea curma viaţa lui Ioan.
În contrast izbitor cu modul în care
era acuzat, apostolul a dat dovadă de
multă sinceritate și curaj, simplitate și
modestie, calităţi pe care le dobândise
de la Domnul și Mântuitorul Său. Cei
care asistau la judecarea sa, precum și
cei care făceau parte din completul de
judecată, au fost profund impresionaţi
de înţelepciunea și îndemânarea cu
care apostolul ăși prezenta nevinovăţia.
Ura împotrivitorilor era însă din ce în ce
mai mare, la fel și străduinţele lor de a-l
aduce la tăcere. În ciuda argumentelor
sale de necombătut și a faptului că nu se
găsea nimic, care l-ar fi putut condamna,
asemenea lui Daniel, a primit osânda de
moarte. Împăratul Domiţioan a hotărât
ca apostolul să fie executat, fiind aruncat
într-un cazan cu ulei încins.
Când au fost spuse cuvintele: „Astfel
pier toţi aceia care cred în acest înselător,
Isus Hristos din Nazaret”, Ioan a declarat:
„Domnul meu S-a supus plin de răbda-
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O altă lecţie pe care o putem obţine
din exilul lui Ioan este dovada că Dumnezeu nu se supune piedicilor puse în cale de
vrăjmaș. Asemenea cazului lui Ioan, când
totul pare încheiat, când sfârșitul pare
tragic și nimic nu se prevede la orizont,
Dumnezeu găsește încă mijloce pentru
a oferi o șansă celui pe care-l alege să-i
continue lucrarea. Ioan a lucrat mai mult
pentru predicarea Evangheliei din acest
loc, decât ar fi putut lucra în libertate.
Alte lecţii pe care le putem învăţa din viaţa apostolului sunt cele ale
perseverenţei și statorniciei. Orice ar
veni peste noi, să rămânem neclintiţi de
partea adevărului, susţinând cu toată
puterea cauza adevărului. Dumnezeu
nu împiedică planul vrăjmașului de a ne
ispiti li a ni se împotrivi, dar face ca „orice
lucru să fie spre binele celor ce se tem de
El”. În mijlocul încercărilor caracterul ne
este probat. Marii bărbaţi de credinţă ai
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timpului nu au fost scutiţi de necazuri.
Credinţă lui Avraam a fost pusă la probă
cerându-i-se să-și aducă jertfă pe singurul său fiu; Daniel a fost ameninţat cu
moarte și aruncat în gropa cu lei; tinerii
evrei din Babilon au fost aruncaţi în cuptorul aprins. Toate aceste întâmplări însă
s-au dovedit a fi o binecuvântare pentru
ei și pentru alţii.
Astăzi sau mâine vom fi chemaţi
poate să depunem mărturie în favoarea
credinţei noastre în Dumnezeu. Ce vom
face în asemnea condiţii? Ne vom rușina
de Domnul nostru, asemenea lui Petru,
negând legătura noastră cu El, sau Îl vom
mărturisi cu putere?
Viaţa lui Ioan ne poate servi ca o pildă, o încurajare, o dovadă că Dumnezeu
ne va fi alături, indiferent de împrejurările în care oamenii ne așază. Tot ce avem
de făcut este să credem și să-L chemăm
mereu alături de noi. z

influenţa corupătoare a puterii si bogăţiei
a fost transformată în ritual care, având
sfera numai în simţuri, lasă sufletul în întuneric și viaţa în robie… Ritualul adoptat de
Roma a progresat tot mai mult de la an la
an, Roma, și-a construit pentru ea temple
superbe, a înrolat în slujba ei o ierarhie
puternică, a adăugat an de an la mărimea
și numărul ceremoniilor sale, s-a exprimat
prin canoane și constituţii. Seduse de
acest spectacol impunător, naţiuni întregi
s-au închinat înaintea ei, regi și împăraţi
puternici și-au pus săbiile în apărarea și
propagarea acesteia.” ( James, Wylie, „History

- prima parte Laura Gheorghinoiu
„Începutul înţelepciunii este frica
de Domnul și știinţa sfinţilor
este priceperea.” (Proverbele 9:10)

Î

nainte de apariţia reformatorilor erau
puţine exemplare ale Bibliei. Satan
s-a străduit din răsputeri să distrugă
Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu i-a fost
îngăduit să își ducă lucrarea la sfârșit. Întunericul care fusese adus asupra lumii prin
apostazie și păcat nu era doar spiritual, ci
era prezent în toate domeniile vieţii. „De
la Principiu care își are locul în inimă și al
cărui rod este o viaţă sfinţită, religia, sub

În acest întuneric adevărul a fost pus
în umbră, dar nu avea să rămână mereu
așa. Deși razele de lumină de la Tronul lui
Dumnezeu nu se vedeau din cauza norilor
negri de ignoranţă și neascultare, totuși nu
aveau să rămână mereu ascunse. Așa cum
după orice ploaie și furtună apare soarele,
și după fiecare noapte urmează o zi, la fel
avea să răsară și „Soarele Neprihănirii”,
care avea să aducă lumină și speranţă
pentru omenirea cufundată în întunericul superstiţiei. Dar așa cum ochii noștri
fizici după ce stau în întuneric nu suportă
lumina puternică, la fel este și cu ochii
spirituali; de aceea Dumnezeu a îngăduit
ca lumina să meargă crescând.
Chiar în mijlocul întunecimii Dumnezeu a avut oameni care au purtat cu
credincioșie stindardul Său, dar aceștia
au fost puţini. Pentru marea majoritate
Cuvântul Vieţii a rămas zăvorât timp de
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of Protestantism”, vol. 1 , p. 158).
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secole. În secolul al-XIV-lea Dumnezeu
l-a ridicat la acţiune hotărâtă pe John
Wycliffe, „Luceafărul de dimineaţă al
Reformaţiunii”. El a fost cel care a pregătit
calea reformei, nu doar în Anglia, ci în
toată creștinătatea. Lupta începută de el
nu a mai putut fi oprită.
John de Wycliffe s-a născut în anul
1324 în nordul statului Yorkshire. De la o
vârstă fragedă el a fost înclinat spre Biserică. De mic a descoperit acea inteligenţă
pătrunzătoare, care i-a marcat viaţa la
maturitate. Primii ani de școală i-a făcut
la o școală confesională, în apropiere
de casa sa. La vârsta de 16 ani Wycliffe
a fost trimis la Oxford. Aici, la Colegiul
Merton, care era cel mai vechi și faimos,
tinerii din Anglia, însetaţi de cunoaștere, se
aglomerau în universităţi. Atunci când s-a
înscris Wycliffe la Oxford erau 30 000 de
studenţi. În timpul lui Wycliffe universitatea din Oxford avea profesori celebri,
unul dintre aceștia fiind Brawardine, unul
din primii matematicieni și astronomi ai
timpului său.
Brawardine a fost atras de studiul
Cuvântului lui Dumnezeu și a îmbrăţișat
doctrina salvării prin har, catedra sa de
profesor devenind un izvor al cunoașterii
superioare. „În timp ce contemporanii săi
încercau să pătrundă esenţa lucrurilor și
să înţeleagă misterele cu ajutorul filosofiei
scolastice, Brawardine era fericit să accepte ceea ce îi descoperea Dumnezeu prin
Scripturi și această căutare sinceră a fost
răsplătită. El prezenta studenţilor săi, care

se strângeau în jurul lui cu admiraţie și
respect, o religie a inimii, lăsând deoparte
închinarea exterioară. Prezenta pe Hristos
și harul ca singura cale de salvare, lăsând
deoparte toate superstiţiile acelei perioade. Brawardine a fost mai mult un teolog
decât un filosof. Viziunea evanghelistică a
lui Brawardine, răspândită pe scară largă
de către studenţii săi, a pregătit calea
reformei adusă prin Wycliffe și ceilalţi
reformatori.” (Ibidem, p. 159).
Dumnezeu l-a înzestrat pe Wycliffe
cu o înţelegere ușoară, o minte pătrunzătoare și o memorie bună, care l-au ajutat
să progreseze repede în ceea ce însemna
învăţătura acelei vremi. Wycliffe se dedica
în totalitate studiului său și curând a ajuns
să fie un maestru al filosofiei scolastice.
Ca și Pavel, care era un bun cunoscător
al filosofiei timpului său, Wycliffe era un
bun cunoscător al filosofiei scolastice, care
se baza doar pe speculaţii, dând deoparte
Cuvântul încercat al lui Dumnezeu. Cunoașterea amănunţită a acestei filosofii l-a
ajutat mai apoi să îi demaște erorile. Și dorinţa lui de cunoaștere nu s-a limitat doar
la ceea ce însemna filosofia scolastică, ci
a studiat legile ecleziastice și mai ales cele
naţionale, ceea ce l-a ajutat mai târziu în
lupta sa pentru libertate civilă și religioasă.
(White, G., Ellen, „Marea Luptă”, Editura Păzitorul
Adevărului, Făgăraș 2008, p, 62).

Ca student al celebrului profesor de
la Oxford, Brawardine, Wycliffe a fost
îndrumat spre studiul Scripturii. Atunci
când a început el studiu, Biblia putea fi

Parlamentul nu s-a întrunit. Pretutindeni a
domnit teroare, doliu și moarte.” (Ibidem, p.
162). Însă această furtună avea să pregătească pământul pentru ploaia care avea
să îl facă fertil.
Wycliffe a fost martorul „trecerii
îngerului distrugător”. D’Aubigne spunea:
„Această vizită a Atotputernicului a sunat
ca trâmbiţa zilei judecăţii în inima lui
Wicliffe.” „Bradwardine îl dusese deja
la Biblie, ciuma l-a adus a doua oară și,
fără îndoială, și-a început studiul cu mai
multă seriozitate decât oricând. El a venit
la Biblie, nu ca teolog, căutând în ea o
înţelepciune mai profundă decât orice
mister pe care filosofia scolastică nu i-ar
putea-o deschide. Nici ca savant, pentru
a-și rafina gustul prin modelele pure și
pentru a-și îmbogăţi înţelegerea. Nici
măcar ca polemică, în căutarea armelor cu
care să atace superstiţiile dominante. El a
venit acum la Biblie ca un păcătos pierdut,
căutând modul în care putea fi salvat.” (Ibidem, p. 163). Acum a înţeles el în totalitate
insuficienţa filosofiei scolastice și a ridicat
cu vehemenţă întrebarea : „Cine mă va
izbăvi de mânia ce va veni?”
S-a aplecat asupra studierii Bibliei
cu aceeași determinare și sârguinţă cu
care studiase legile și filosofia scolastică.
Dar în studiul Scripturii a găsit ceea ce
nu a putut găsi nici în filosofie, nici în
învăţăturile bisericii. Aici a descoperit pe
Hristos și planul de mântuire. Nicio altă
carte studiată de Wycliffe până atunci nu a
reușit să îi astâmpere setea de cunoaștere
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studiată doar de cei care erau învăţaţi, cei
din clasele neinstruite neavând acces la
Cuvântul Vieţii. Și aceasta nu pentru că
nu ar fi putut pricepe cele scrise acolo, ci
datorită faptului că nu existau traduceri
ale Bibliei, iar cei care nu cunoșteau latină
sau greacă, nu aveau acces la o Biblie în
limba maternă.
În mijlocul superstiţiilor grozave
oamenii au fost surprinși de apropierea
unei vizite teribile. În 1348, în Asia a izbucnit un focar de ciumă, unul din cele mai
distructive din istoria omenirii. „Marea
ciumă” sau „moartea neagră” cum a fost
numită, a fost asociată cu „calul pal și călăreţul lui din cartea Apocalipsei. Teroarea
mărșăluia înainte și moartea o urma din
spate.” (Ibidem, p. 162). Aceasta s-a răspândit cu repeziciune în Europa, istoricii
contemporani spunând că a lăsat în urmă
doar o zecime din populaţie, aceasta fiind,
evident, o exagerare, dar care arată caracterul îngrozitor al acesteia. Atât marea cât
și pământul au fost marcate de amprenta
ei devastatoare. Aceasta nu a adus decât
groază, suferinţă și moarte.
În Anglia ciuma a pătruns la 1 august
1348 întâi la Dorchester, apoi în întreaga
ţară. Un cronicar vechi, Caxton, scria: „În
acele zile a fost moartea fără durere, nunţi
fără prietenie, zbor fără ajutor; abia au rămas oameni vii pentru a îngropa sincer pe
cei care au murit… Munca muncitorului
a fost suspendată; pământul a încetat să
mai fie arat, iar recolta să se înmulţească.
Instanţele de judecată au fost închise, iar
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și nu a răspuns întrebărilor sale, așa cum a
făcut-o Biblia.
Bucuria descoperirii Cuvântului Vieţii
l-au determinat să meargă și să spună și
altora, după cum este scris: „Și oamenii
n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci
o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor
din casă.” (Matei 5:15). Astfel că Wycliffe
s-a predat din toată inima în slujba vestirii
preţioaselor adevăruri. Deși nu primise
întreaga lumină, el înălţa pe Hristos ca
singur Apărător al omului și Scriptura ca
temelie a adevărului.
Wycliffe a fost apreciat și respectat atât
de susţinătorii săi, cât și de dușmani, datorită minţii sale strălucite și devotamentului său. Walden, unul din cei mai mari
dușmani ai săi, scria papei, cu referire la
reformator că este „minunat uimit de vehemenţa și forţa raţionamentelor sale” și
„de sursa autorităţii ” cu care acestea erau
întărite. (James, Wylie, „History of Protestantism”,
vol. 1 , p. 160). Dar fundamentul măreţiei
lui Wycliffe nu era nici cunoașterea legilor

eclesiastice și civile, nici filosofia scolastică, ci avea o sursă puternică și nesecată.
Pentru el „… frica de Domnul era începutul
înţelepciunii”. Putea spune fără a greși,
împreună cu psalmistul: „Sunt mai învăţat
decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc
la învăţăturile Tale.” (Psalmii 119:99).
„A fost iluminarea minţii sale și reînnoirea inimii sale prin intermediul Bibliei,
care l-au făcut pe Reformator, cu siguranţă, cel mai mare dintre toţi reformatorii
care au apărut înainte de epoca lui Luther.
Fără aceasta, el probabil ar fi fost amintit
ca un scolastic eminent al secolului al
XIV-lea, a cărui faimă a fost destul de
mare, încât să poată transmite câteva raze
până în timpul nostru, dar nu ar mai fi
fost cunoscut ca fiind primul care a lovit
la rădăcina copacului abuzurilor papale,
căruia alţii s-au mulţumit să-i reteze câteva ramuri.” (James, Wylie, „History of Protestantism”, vol. 1, p. 160). Caracterul lui Wycliffe
este o mărturie a puterii transformatoare a
Scripturii. Biblia l-a făcut ceea ce era.

catele sale i-au fost o povară grea. Însă în
focul agoniei și a chinului sufletesc au fost
întăriţi reformatorii. În școala suferinţei
au fost ei îmbrăcaţi cu armura adevărului,
înainte de a fi aruncaţi în luptă. „Reformatorii nu au fost pe deplin nevinovaţi
de bigotism și intoleranţă..., totuși, lucrul
remarcabil în legătură cu aceștia este că, în
ciuda greșelilor, a păcatelor și a petelor întunecate din viaţa lor, au reușit să „prindă”
cu atâta claritate caracterul paradoxal al
condiţiei umane și extraordinara posibilitate a mântuirii prin Isus Hristos.” (George,
Timothy, Teologia Reformatorilor, Editura Institutului Biblic „Emanuel”, Oradea, 1998, p. 14).

Tu și eu putem avea o experienţă ca a
lui Wycliffe. Studiază Biblia în fiecare zi!
Lasă ca în urma studiului Duhul Sfânt să
îţi transforme caracterul și să îţi conducă
viaţa. Fă din Scriptură sursa înţelepciunii
și priceperii tale. Cu siguranţă acest proces
va fi dureros, dar va aduce vindecare
G., Ellen, „Educaţie”, Editura Păzitorul Adevărului,
sufletului tău. Vorbește cu Dumnezeu ca
p. 229), era Cuvântul lui Dumnezeu. Și a
și cum ai vorbi cu un prieten. Spune-I lui
văzut că „orânduirile Domnului sunt fără problemele tale, îndoielile tale și dorinţa
prihană” și „ cel ce se poartă așa, nu se
inimii, și așteaptă răspunsul Lui. Adu-ţi
clatină niciodată.” (Psalmii 19:8, 15:5).
aminte că cele mai mari biruinţe sunt obţiSe pare că este o lege conform căreia
nute pe genunchi și prin studiul Scripturii.
toţi cei care urmează a fi reformatori trec Și nu uita niciodată că așa cum aurul și
mai întâi printr-un conflict sufletesc, pen- argintul se lămuresc prin foc, la fel și catru a simţi ei înșiși puterea erorii și adânracterul este curăţit prin focul încercărilor,
cimea robiei în care sunt ţinuţi oamenii.
după cum avem făgăduinţa: „El va ședea,
Astfel că Wycliffe, la fel ca Luther, Calvin
va topi și va curăţa argintul; va curăţa pe
și alţi reformatori care au urmat după el, a fii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește
trecut printr-o perioadă de îndoială și chin aurul și argintul, și vor aduce Domnului
sufletesc, chiar agonie. Fără îndoială că pă- daruri neprihănite. ” (Maleahi 3:3). z
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„Wycliffe putea ajunge preot fără să
fi studiat vreodată un singur capitol din
Biblie, pentru că instruirea în teologie nu
făcea parte din pregătirea pentru slujba
sacră în acele zile. Fără îndoială era studiată o teologie după obiceiul timpului acela,
dar nu acea teologie a cărei substanţă este
extrasă din Biblie, ci din sistemul inventat
de om .” (Ibidem, p. 161). Însă astfel de învăţături ar fi rămas fără vreun ecou în viaţa
sa. Caracterul său nu ar fi fost transformat
și el nu ar fi fost făcut în stare să iubească
pe Dumnezeu și pe semenii săi. El a înţeles
că ascultarea de Legea lui Dumnezeu era
la fel de valabilă atunci cum a fost când
Dumnezeu a spus poporului Israel: „Să le
păziţi și să le împliniţi; căci aceasta va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea
popoarelor” (Deuteronomul 4:6). El a înţeles că „singura apărare pentru integritatea
morală individuală, … pentru bunăstarea
societăţii sau stabilitatea naţiunii” (White,
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u este nevoie să ai studii de
specialitate pentru a-ţi administra
cu înţelepciune venitul. Dacă nu
ar exista alte sfaturi la dispoziţia noastră,
cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a ne asigura cele mai înţelepte metode
de a trăi liniștiţi, neapăsaţi de sentimentul
neputinţei achitării multelor datorii în care
ne-am îngropat singuri.
Obiceiul de a cheltui mai mult decât
producem este practicat din ce în ce mai
mult de oameni, fie că este vorba de
cei înstăriţi, sau de cei săraci. Comerţul
reprezintă astăzi cea mai mare capcană
întinsă omenirii și doar puţin reușesc să
fie cumpătaţi, cumpărând doar atât cât își
permit din punct de vedere financiar.
Criteriul după care se stabilește astăzi
„strictul necesar” diferă foarte mult, de
cel al generaţiilor anterioare. Și, cu toate
că lista cu „nevoile stringente” în zilelor
noastre este considerabil mai „stufoasă”,
adesea și aceasta este depășită, majoritatea fiind tentaţi să cheltuie în plus pe
„neînsemnatele nimicuri” cu care promovatorii vânzărilor le ies în întâmpinare.
Ce urmează?

Herald, 19 decembrie, 1893).

Criza cu care se confruntă omenirea
în zilele noastre nu este conturată pe
fondul lipsei hranei necesare și nici a
hainelor care să acopere nevoile zilnice.
Majoritatea celor ce reclamă neajunsuri
au probleme cu achitarea facturilor la
utilităţile pe care singuri le-au accesat și a
abonamentelor pe care le-au făcut, fără a
medita cu înţelepciune, dacă ar putea să le
achite constant, pe toată perioada.
Dacă în vremurile trecute oamenii
ieșeau la cumpărături cu bani cash, astăzi
există n variante de a cheltui și ceea ce
nu ai. Pretutindeni ești anunţat că poţi
cumpăra pe credit sau cu plata în rate, fără
întocmirea de formulare complicate, fără
acont și chiar fără dobândă. Aceste oferte îi
încântă pe oameni și li se pare că au făcut o
mare afacere dacă și-au cumpărat ceva cu
o lună mai devreme decât și-ar permite sau
au valorificat oferta de „doi într-unul”, deși
nu aveau nevoie de amândouă produsele.
Voucherele oferite de diverse magazine
îi face pe mulţi să creadă că magazinul
respectiv le-a făcut o favoare, când de fapt
ei au fost obligaţi ca pe viitor să le fie clienţi.
Un alt mod prin care comerţul reușește
să ne atragă sunt reclamele. „Cumpără
asta și vei fi fericit”, „aici găsești ceea ce-ţi

dorești”, „în sfârșit, visul tău va deveni realitate” – și multe alte slogane care te fac să
crezi că doar acel lucru îţi lipsește pentru a fi
împlinit și deplin satisfăcut. Dacă am reuși
însă să ne trezim înainte de a fi prea târziu,
am putea observa cu ușurinţă că shopingul
este, așa cum și reclamele anunţă, altceva
decât simple cumpărături, și, în plus, el dă
dependenţă. Cel ce alege să-l practice nu se
mai poate opri și nici simţi vreodată satisfăcut: mereu dorește mai mult și tot mai mult.
Dacă suntem creștini, dacă avem
pretenţia că „nu suntem robii nimănui”,
dacă vrem să demonstrăm inteligenţă
și măiestrie în ordonarea valorilor vieţii,
avem nevoie de meditaţie, rugăciune și
cumpătare. „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt
Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri,
Eu stăpânesc pe pământ.” (Psalmii 46:10).
De ce este nevoie să te oprești? Și de
ce este nevoie să stabilești cine este conducătorul acestei lumi? Pentru că în ritmul
infernal în care se complace lumea, în
general, este greu și aproape imposibil să
mai poţi gândi la ceea ce faci. Iar diavolul
exact aceasta vrea: să nu stai prea mult pe
gânduri. Să acţionezi.
Dacă avem simţământul că Dumnezeu este Cel ce guvernează totul, am alege
compania Sa, am alege să-I fim plăcuţi Lui,
conștienţi că „toate celelalte lucruri ni se
vor da pe deasupra”.
„Trebuie să fim vigilenţi şi să nu ne
cheltuim banii pe ceea ce nu e necesar şi
pentru a câștiga admiraţia celorlalţi. Nu
trebuie să ne permitem să ne satisfacem

Rubrica practică

„Mulţi, foarte mulţi nu s-au deprins să
îşi menţină cheltuielile în limitele venitului
lor. Ei nu învaţă să se adapteze la situaţia
existentă şi se împrumută iar şi iar, devin
copleşiţi de datorii şi, în acest fel, se descurajează şi ajung la disperare.” (Review and
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poftele care ne determină să copiem obiceiurile lumii şi să jefuim vistieria Domnului.” (Review and Herald, 19 decembrie, 1893).
„Mi s-a arătat că voi, fratele meu şi
sora mea, aveţi multe de învăţat. Nu trăiţi
în limitele banilor pe care îi aveţi. Nu aţi
învăţat să economisiţi. Când aveţi venituri
mari, nu ştiţi cum să faceţi să vă ajungă cât
mai mult timp posibil: Luaţi în considerare
pofta, nu prudenţa. Uneori cheltuiţi banii pe
o anumită hrană pe care fraţii voştri nu şi-o
permit. Dolarii vă scapă foarte uşor clin buzunar. [...] La fel de greşit este să nu îţi pui la
lucru capacităţile cât mai bine posibil, după
cum este greşit ca cel bogat să îşi păstreze
cu lăcomie bogăţiile, pentru că aşa îi place.
Sunteţi implicaţi într-o afacere care vă
aduce uneori mari profituri. După ce aţi luat
banii, nu aţi analizat cum aţi putea economisi, având în vedere perioadele în care nu
puteţi obţine bani atât de uşor. În schimb,
aţi cheltuit mult pentru nevoi imaginare.
Dacă v-aţi fi dat seama amândoi de datoria
care vă revine faţă de Dumnezeu, de a vă
limita poftele şi dorinţele şi de nevoia de a
avea în vedere viitorul, în loc să trăiţi numai
pentru clipa prezentă, acum aţi fi avut o
stare materială bună, iar familia voastră ar
fi avut cele necesare vieţii. Aveţi de învăţat
o lecţie şi nu ar trebui să fiţi îndărătnici.Trebuie să învăţaţi să trăiţi cât mai mult timp cu
cât mai puţini bani.” (2 T., p. 431, engl.).

educaţi să pună interesele proprii pe locul
doi, pentru a-şi ajuta părinţii. Odată am
vizitat o familie în care fiicele şi-au exprimat
dorinţa de a avea un pian scump. Părinţii
le-ar fi împlinit această dorinţă cu bucurie,
dacă nu ar fi avut datorii. Fiicele ştiau acest
lucru şi, dacă ar fi fost învăţate să practice
renunţarea de sine, nu şi-ar fi pus părinţii
în situaţia de a le refuza cererile. Deşi li
s-a spus că nu vor primi ceea ce au cerut,
problema nu s-a rezolvat imediat. Ele şi-au
exprimat dorinţa în repetate rânduri, împovărându-şi părinţii tot mai mult.
Într-o vizită ulterioară am observat că
îşi cumpăraseră mult doritul instrument
muzical şi am înţeles că s-au mai adăugat la
datorie încă alte sute de dolari. Nu ştiu pe
cine să consider mai vinovat: pe părinţii indulgenţi sau pe copiii egoişti. Toţi sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu. Acesta nu este
singurul caz de acest fel. Aceste tinere, deşi
pretind că sunt creştine, nu au purtat niciodată crucea lui Hristos, căci prima lecţie pe
care trebuie să o învăţăm de la Hristos este
tocmai lecţia tăgăduirii de sine. Mântuitorul
spunea: „Dacă voieşte cineva să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi
să Mă urmeze”. Nu putem deveni ucenici ai
lui Hristos, dacă nu ne conformăm acestei
condiţii.” (Semnele Timpului, 31 martie, 1887).
Fie ca Dumnezeu să ne dea simţământul dependenţei de El, pentru a fi dispuși
să-I cerem ajutorul la fiecare pas. Aceasta
ne va aduce nu doar aprobarea Sa, ci și
Nu putem avea orice
„Am întâlnit familii sărace care se luptau liniște și pace, atât de necesare pentru o
viaţă plăcută și confortabilă. z
cu datoriile şi în care totuşi copiii nu erau

Tabără de tineret

– Campus Porumbacu
poezii, experienţe, drumeţie, au fost propunerile pentru agenda acestei întruniri.
Campusul de la Porumbacu a fost din
nou gazda frumosului eveniment ce a avut
loc. În plus faţă de condiţiile minunate de
cazare și mâncarea gustoasă, pregătită cu
atâta măiestrie de către surorile bucătărese, tinerii au avut un timp special de
socializare și părtășie cu Dumnezeu.
Temele care au fost prezentate au
încercat să ne transmită gândul că fiecare
dintre noi trebuie să ne dorim o legătură
strânsă cu Dumnezeu, aceasta conducându-ne cu siguranţă la viaţa veșnică. Au
avut loc atelier de discuţii pe baza celor
studiate, în cadrul căruia fiecare tânăr a
avut posibilitatea să aprofundeze subiectul prezentat.

Activităţile tinerilor

Î

ntr-un peisaj natural și frumos, aproape de vârful Negoiu și totodată parcă
mai aproape de Dumnezeu, departamentul de tineret a Uniunii Romane a
organizat în perioada 13-16 aprilie, tabăra
pentru tineri, intitulată: „Ești pregătit
pentru logodnă?”
Adresată tuturor celor care intenţionează să facă un pas important în vieţile
lor, în vederea întemeierii unei familii, tema
studiată a avut ca text motto versetele din
Osea 2:19,20: „Te voi logodi cu Mine pentru
totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare;
te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei
cunoaște pe Domnul!”
Prezentări pe tema anunţată, ateliere
de discuţii, cercuri de rugăciune, cântări,
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Sâmbătă seară tinerii au fost invitaţi în
camera de sus, unde s-a purtat o discuţie
liberă, deschisă, în legătură cu problemele
care îi frământă.
Ne-am bucurat cu toţii că am simţit
prezenţa lui Dumnezeu. Ne rugăm ca binecuvântările cerești să fie revărsate asupra
fiecărui copil al Său.
A consemnat Adrian Barnea z

Î

Evanghelizare la Fălticeni

Activităţile tinerilor

n perioada 4-5 iunie 2017 a avut loc
o lucrare misionară în orașul Fălticeni,
judeţul Suceava, desfășurată sub
genericul „Micii misionari”. La această
activitate au participat copiii din comunitatea Dolhești. Plini de bucurii cei mici au
ieșit în întâmpinarea cetăţenilor din oraș cu
pliante de sănătate, dar nu în ultimul rând,
cu mesajul solemn că „Domnul Isus vine
curând să ne ia Acasă”.
Toţi participanţii au simţit binecuvântarea lui Dumnezeu. Oamenii au fost încântaţi, văzând copii la lucru și au primit cu
drag fiecare carte și cuvânt spus cu emoţie.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru sprijinul
și ajutorul Său. A consemnat Adrian Barnea z
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O lumină în lume

maginaţi-vă următorul tablou: Este
noapte. Salonul în care urma să se
desfășoare o anume festivitate era
puternic iluminat. Un candelabru uriaș,
încărcat cu becuri, răspândea lumină prin
toate colţurile încăperii. În plus pe pereţi
atârnau alte câteva lămpi aprinse.
Afară luna strălucea și ea, dar pentru că
înăuntru era atâta lumină, razele lunii păreau că nu pătrund prin ferestrele camerei.
Deodată curentul s-a întrerupt brusc
și toate becurile s-au stins. Încăperea a
rămas cufundată în întuneric. Printre draperii raze firave de lumină au început să
pătrundă încet, iar când gazda a îndepărtat orice obstacol din calea lor, lumina a
început să fie din ce în ce mai puternică.
Toţi cei prezenţi puteau aprecia acum
valoarea acelei lumini, oricât de slabă era
în comparaţie cu cea de care se bucuraseră anterior.
Dragi copii, vieţile voastre reprezintă canale de lumină pentru cei din jur,

lumină pe care o aveţi și o transmiteţi,
potrivit cu sursa de la care aţi primit-o.
Există multe izvoare de unde ne putem
alimenta. Acasă, la școală, la biserică, ni
se împart informaţii, sfaturi care, puse
în practică în vieţile noastre, pot deveni
raze luminoase. Dar atunci când sursa
nu mai dă lumină, noi mai luminăm?
Când mama nu mai este alături de noi
să ne spună ce avem de făcut, cum ne
comportăm? Ce facem în afara orelor de
curs sau în afara momentelor petrecute
în biserică?
Dacă ne conectăm la sursa inepuizabilă a Soarelui Dreptăţii, vom fi strălucitori
permanent. S-ar putea ca uneori lumina
noastră să nu fie sesizată, dar atunci când
totul rămâne în întuneric, lumina care este
în noi își va face simţită prezenţa. Adesea,
în prezenţa unui cadru didactic, se pare
că toţi copiii sunt cuminţi. Ce se întâmplă
însă când acesta părăsește clasa? Abia
atunci se vede cine ia aminte la sfaturile

Lumea copiilor

rostite anterior și mai ales cine este dispus
să le pună și în aplicare.
Așa cum luna nu are lumină proprie
dar, ţinându-și faţa îndreptată spre Soare,
poate reflecta lumina acestuia, devenind
ea însăși o sursă de lumină, și noi putem
transmite lumina primită de la Domnul
și Mântuitorul nostru. Oamenii pot beneficia, prin noi, de lumina dătătoare de
viaţă a adevărului. Primind Cuvântul lui
Dumnezeu și trăindu-l în vieţile noastre,
vom fi adevărate canale de lumină, prin
care și alţii se pot orienta în viaţă, prin
care pot să-L cunoască pe Dumnezeu.
Colegii voștri Îl pot cunoaște pe
Mântuitorul, dacă voi, fiecare, veţi alege
să trăiţi ca El. Cum? Vă veţi întreba.
Fiind mereu buni, amabili, binevoitori,
răspunzând totdeauna cu bunătate,
interesaţi de cei din jur, simţind cu cei ce
sufăr, fiind bucuroși alături de cei ce se
bucură. Atunci, cei din jur, nu doar că-L
vor cunoaște pe Domnul Hristos, dar vor
ști și ei cum să se comporte, apreciind
comportamentul vostru. z
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„Viitorul nostru depinde în întregime de dispoziţia inimii noastre
de a-L primi în mod personal pe Isus, Prinţul păcii.
Mintea poate găsi liniște şi odihnă numai în şi prin consacrarea
fiinţei noastre faţă de Hristos, în care se află plinătatea puterii.
Datorită nădejdii mari şi minunate descoperite celui care cunoaște
Marele Dar, inima se va bucura în Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
şi va primi acea pace, acea mângâiere şi acea speranţă,
pe care numai El le poate oferi sufletului. În acest fel,
veţi fi atât de plini de mulţumire, încât Îi veţi aduce slavă lui Dumnezeu
pentru marea iubire şi pentru harul ce v-au fost dăruite.”
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 68).
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