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A tresăltat inima șerpească așa cum 
numai o inimă de șarpe poate 
tresălta, atunci când prima fericire 

s-a transformat în deznădejde. Când 
lumina s-a întunecat și neprihănirea s-a 
stins în rușine.

Și s-au ascuns primii noștri părinţi. 
Ca atunci când strici cel mai frumos lucru 
pe care puteai să-l strici și singurul dat 
în grijă.

Au strălucit ochii șerpești, cum numai 
niște ochi de șarpe pot străluci în lumina 
neagră atunci când tot veninul ce putea fi 
produs a înţepat fără milă. Alungând pen-
tru mii de ani zâmbetul pur ce ar fi putut 
însoţi fiecare om în treburile lui zilnice.

Și s-au ascuns părinţii noștri. Primii. 
Ca atunci când strici cel mai ambiţios 
proiect în care poţi fi implicat. Și realizezi 
că tot Universul a fost martor.

Binele a murit, ca să devină frate cu 
cel rău. Lumina s-a stins, ca să devină soră 
cu întunericul. Curăţia a devenit mizerie, 
ca să stea la un loc 
cu cele 

Ghiţă Bizău

murdare. Și ar fi rămas așa...
De la cea mai perfidă aspiraţie a șar-

pelui: „voi fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:14), 
până la cea mai mincinoasă afirmaţie „veţi 
fi ca Dumnezeu” (Geneza 3:5) a fost un 
pas. Iar acum iată-i împreună, loiali unii 
altora sub același steag viclean, sperând în 
detronarea Regelui.

Și s-au ascuns părinţii noștri. Căci 
jurământul alegerii i-a condamnat pe 
veci să poarte goliciunea șarpelui. Și ar fi 
rămas așa...

Dar Glasul a anunţat ruperea bleste-
matei alianţe: „Vrăjmășie voi pune între 
tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa 
ei.” (Geneza 3:15)

Pentru că binele și răul nu curg din 
același izvor. Iar lumina nu poate fi soră cu 
întunericul. Curăţia nu e de pus în același 
loc cu mizeria. Și bucuria învinge plânsul.

Cu cât hrănim vrăjmășia bună, cu atât 
ceva din primul zâmbet ne este redat.

Pentru că inima de om nu e făcută să 
fie grotă pentru șarpe, ci palat pentru 

Rege. Iar ochii ne sunt 
daţi ca să reflecte 

lumina Chipului 
pe Care L-au 

văzut întâi. 
Și-apoi 
din nou. 
Și-apoi... 

 în veci.  z

Vrăjmășia bună
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A existat un timp în istoria bise-
ricii noastre când se credea că 
urmarea unei școli ar fi peri-

culoasă pentru dezvoltarea spirituală 
a unui tânăr. În dorinţa de a justifica 
această poziţie se argumenta cu faptul 
că oamenii remarcabili ai Bibliei, cei care 
au reușit să rămână statornici în orice 
împrejurare a vieţii lor, apărând ade-
vărul chiar cu preţul propriilor vieţi, au 
fost oameni simpli, neînvăţaţi: pescari, 
păstori, agricultori etc. 

Astăzi ideea aceasta a fost depășită, 
reformulată, iar noile porţi deschise 
cunoașterii, la nivel naţional, de la 
căderea comunismului încoace, le-a dat 
tinerilor posibilitatea de a se lansa fără 
restricţii în cele mai îndrăzneţe proiecte 
de cercetare. 

În timp ce susţin nevoia de educaţie, 
privesc cu respect preocuparea oame-
nilor din trecut de a-și ţine tinerii lângă 
adevăr și mă întreb, în modul cel mai 
serios, dacă nu cumva exista un sâmbure 

de adevăr în temerile lor și în poziţia re-
strictivă pe care o luau cu privire la copii. 

Asistăm astăzi la multă, foarte multă 
rătăcire. Tineri, și nu numai, care L-au iubit 
pe Dumnezeu și S-au încrezut cândva în 
dragoste și puterea Sa, ajung să pună la în-
doială însăși existenţa Celui Atotputernic, pe 
măsură ce cuvântul scris nu mai corespun-
de cu practicile lumii moderne. Pe de altă 
parte, în rândul celor care totuși Îi recunosc 
existenţa, există foarte multe controverse cu 
privire la conturarea relaţiei ideale a omului 
cu Dumnezeu, cu privire la modul de închi-
nare și alte aspecte de acest gen.

Nu-mi propun să punem pe cântar 
practicile vechi în contrast cu cele noi. 
Trăim astăzi timpuri în care nu ne putem 
opune educaţiei, cum de altfel cred că 
niciodată nu a fost înţelept ca cineva să 
facă aceasta. 

Întrebarea este: avem motive să ne 
temem pentru copiii noștri? Tineri fiind: 
avem motive să ne considerăm în pericol 
pe drumul vieţii pe care pășim încrezători? 

Daniela Picu

În lumea  
cunoașterii

„Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, 
după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii,  

şi nu după Hristos.” (Coloseni 2:8).
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Ceea ce un părinte are de făcut în zile-
le noastre este să pregătească copilul pen-
tru „zbor” și să continue să se roage pentru 
rămânerea lui alături de Dumnezeu. 

Este nevoie să ne întrebăm la fiecare 
pas, atunci când observăm cea mai mică 
undă de îndoială în inimile copiilor noștri: 
„Doamne, unde am greșit?” Întrebarea 
aceasta nu va avea menirea să ne justifice 
întrucâtva în faţa lui Dumnezeu, eviden-
ţiind perfecţiunea modului în care am 
lucrat, ci, mai degrabă, să ne conștientize-
ze de anumite lipsuri, de anumite limite, 
pentru a putea repara ceea ce am neglijat 
sau am omis. Mai mult, vom reactualiza 
în mintea noastră faptul că, oricât de 
sinceri, înţelepţi și pricepuţi am fi lucrat 
în zugrăvirea imaginii lui Dumnezeu în 
inimile copiilor noștri, doar Duhul Sfânt le 
poate sensibiliza inimile și-i poate păstra 
pe calea cea dreaptă. 

Pentru tineri, ceea ce au de făcut este 
să studieze cuvântul lui Dumnezeu în 
fiecare zi pentru a avea mereu un reper la 
care să se raporteze atunci când studiază 
diferitele domenii ale știinţei. 

„Dacă, atunci când studiaţi filozo-
fia gândirii umane, aţi cerceta cu atenţie 
ştiinţa adevăratei evlavii, experienţa 
voastră creştină ar fi foarte diferită de 
ceea ce este.” (Minte, caracter, personalitate, 

vol. 2, pg. 783). 

„Este adevărat că trebuie să simţiţi că 
aveţi de urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a scării în privinţa educaţiei. Filozofia şi 
educaţia constituie studii importante; 

însă sacrificiul vostru de timp şi bani nu 
valorează nimic dacă nu veţi folosi rea-
lizările voastre spre slava lui Dumnezeu 
şi spre binele omenirii. Dacă dobândirea 
cunoaşterii ştiinţei nu constituie un mijloc 
pentru atingerea celor mai înalte scopuri, 
ea este fără valoare. Educaţia care nu oferă 
o cunoaştere care să dureze cât veşnicia 
nu este de nici o valoare. Dacă nu păstraţi 
în faţa voastră cerul şi viaţa veşnică, rea-
lizările voastre nu au o valoare de lungă 
durată.” (Principii fundamentale ale educaţiei 

creștine, pg. 191).  
Dragi tineri, învăţaţi și lansaţi-vă în 

cele mai îndrăzneţe cercetări! Faceţi însă 
aceasta cu scopuri bine stabilite și sincer 
conturate. Nu faceţi nimic doar pentru 
că „așa fac toţi” sau pentru că domeniul 
în care vreţi să pătrundeţi oferă câștiguri 
substanţiale. Într-adevăr este nevoie ca în 
criteriile voastre de orientare în carieră să 
fie cuprins și acela al posibilităţii câști-
gării unui trai decent. Nu lăsaţi însă ca 
remuneraţia să vă absoarbă în totul și să 
fiţi dispuși să faceţi orice doar pentru ca să 
câștigaţi bani. Preţuiţi valoarea lucrurilor, 
așa cum o preţuiește Dumnezeu. Apreciaţi 
valoarea unei slujbe prin prisma demnită-
ţii pe care vi-o puteţi păstra, a oportunităţii 
de a vă dezvolta un caracter nobil și onest. 
Cântăriţi-o în balanţă alături de măsura în 
care, practicând-o, puteţi să vă puneţi în 
slujba semenilor. Numai astfel veţi putea 
să vă bucuraţi deplin de pace și binecu-
vântare, chiar și în mijlocul acestei lumi 
triste și pline de păcat.  z
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O  

temă cunoscută și dezbătută, care,  
deseori, devine o dilemă chiar  
pentru cunoscători vizează Legea 

(Dreptatea) și Harul (Iubirea). Se poate 
oare împăca DREPTATEA cu IUBIREA?

Sunt atâţia oameni apăsaţi și urmă-
riţi de păcatele lor! Paradoxal, ei cunosc 
despre dragostea lui Dumnezeu, despre 
iertarea Lui. Problema este că nu sunt 
deschiși să primească iertarea elibera-
toare. Prin faptul că natura noastră este 
păcătoasă, avem nevoie de un sprijin, care 
se află în mâna aceluiași Dumnezeu care 
ne-a iertat. Tot ce avem nevoie este să 
păstrăm legătura cu El prin credinţă, prin 
umblare zilnică alături de El.

În Ioan 8:1-11 găsim scris un exem-
plu relevant, ce ne confirmă că dreptatea 
funcţionează alături de iubire. Este vorba 

Roxana Adriana Tudorel

Legea   si    Harul

de cazul femeii prinsă în adulter – un caz 
care captează propria noastră identitate, 
făcându-ne vinovaţi pe toţi în faţa lui 
Dumnezeu.

Cărturarii și fariseii au adus înaintea 
lui Isus pe această femeie, I-au prezentat 
cazul și apoi I-au cerut sfatul:  „Învăţăto-
rule (...), Moise, în Lege, ne-a poruncit să 
ucidem cu pietre pe astfel de femei...Tu dar 
ce zici?” (Ioan 8:4, 5).

În vremea aceea, Scriptura nu mai era 
mijlocul prin care se rezolvau asemenea 
situaţii. În Palestina secolului I, adulterul 
devenise un păcat atât de comun, încât 
consiliile de cetate au renunţat la acţio-
narea legală împotriva lui – toate fiind 
datorate influenţelor elenismului și a pre-
zenţei romanilor cu obiceiurile lor. Totuși, 
ca să menţină aparenţa morală, rabinii 

,
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formulaseră un fel de avertisment pentru 
vinovatul în cauză, ce suspenda osânda 
până la următorul păcat. Acum însă, iată 
că fariseii și cărturarii Îi cereau lui Hristos 
pronunţarea cazului...

Problema era o cursă. 

• Mai întâi, Isus nu era judecătorul civil. 

• Apoi, într-un adulter sunt două părţi 
implicate. Unde era partenerul? 

• Iar ca să dea sentinţa „Omorâţi-o!”, 
dând dreptate Torei, fariseii ar fi avut 
un cap de acuzaţie, putând să-L dea 
pe mâna lui Pilat (se știa că numai 
magistratul roman avea dreptul să 
condamne).

• În cazul în care spunea „Daţi-i dru-
mul!”, era destul ca aceștia să meargă 
în public și să strige că profanează 
Legea, „Calcă pe Moise și Legea!”

„Spuneau lucrul acesta ca să-L 
ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus 
S-a plecat în jos și scria cu degetul pe 
pământ.” (Ioan 8:6). Să fi cugetat oare 
de unul singur? Să-i fi ignorat sfidător? 
Urma o condamnare sau o graţiere? 
Cărturaii Îl acostaseră cu o dilemă funda-
mentală – „Moise, în Lege, zice (...), dar 
Tu (...)”- prin urmare, între Lege și Hristos 
apărea un conflict.

În viaţa noastră, nenumărate situaţii 
repetă exact această dilemă. De exemplu, 

atunci când părinţii acţionează diferit în 
pedepsirea copilului, unul folosindu-se de 
metodele dreptăţii, celălalt de dragoste. 
Astfel, omul ajunge să vadă în dreptul său 
că dreptatea e necruţătoare și dragostea 
– fără margini. El are nevoie de har, dar 
dacă ar fi să aleagă pentru alţii, dimpotri-
vă, vrea legea! Iar această ostilitate faţă de 
lege, se poate justifica prin faptul că vine 
din afara noastră, are întotdeauna putere 
de constrângere și condamnă. Nimeni nu 
se poate lăuda în conștiinţa sa că stă bine 
faţă de lege.

Logica cu privire la lege și har are în 
spatele ei multe puncte de vedere care 
urmăresc compromiterea caracterului 
lui Dumnezeu. Încă de la începutul erei 
creștine s-a născut o mișcare care a ţintit 
sistematic în Legea lui Dumnezeu, în uni-
citatea Mântuitorului. Aceasta se numea 
gnosticism – avea de-a face cu o grupare 
de creștini filozofi – și, deși nu a fost unita-
ră (împărţindu-se în forme foarte diverse, 
în funcţie de specificul școlilor de atunci 
–> nicolaiţi, cartocraţieni, susţinători ai 
teologiei lui Marcion), trăsătura comună a 
mișcării a fost contestarea legii divine.

Iată câteva rezultate ale acestei gândiri 
primejdioase, în general admise, care au 
influenţat cursul creștinismului:

• Dacă Dumnezeu a dat o lege care nu 
poate fi ţinută de om, este nedrept și 
neiubitor faţă de copiii Lui.
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• Dacă Mântuitorul a venit să dea la o 
parte acest standard și să aducă harul, 
atunci El se declară un oponent al 
Tatălui, ca unul care desfiinţează ceea 
ce Dumnezeu înfiinţase.

• În cazul în care pretenţiile legii sunt 
abrogate, atunci păcatul este în mod 
automat tolerat. Așadar, care credeţi 
că este cea mai mare crimă pe pă-
mânt? Un judecător a oferit următorul 
răspuns: „Vă așteptaţi poate să spun 
că cea mai mare crimă este genocidul. 
Și totuși nu. Vina uciderii unui popor 
întreg nu este atât de mare ca vina…
anulării legii. Pentru orice crimă, oricât 
ar fi ea de mare, atâta timp cât există 
legea, tot se mai găsește ac pentru 
cojocul ei. 

Dar, dacă nimicești instrumentul de 
definire și de detectare a crimei, atunci 
ești pierdut. Nu mai ai niciun mijloc să 
elimini crima. Aceasta pur și simplu capătă 
statut legal. Nu poate fi un rău mai mare 
în dauna dreptăţii și a binelui naţiunii.” 
(Galileeanul, Lucian Cristescu, 2011)

În Evanghelia după Ioan, apostolul Îl 
prezintă pe Isus și învăţătura Sa într-un 
mod unic, intenţionat ales cu scopul de 
a contracara ereziile gnostice, dar care ar 
trebui să dea de gândit și lumii de azi.

• Ioan 5 :30 („Eu nu pot face nimic de 
la Mine Însumi (...) nu caut să fac voia 
Mea, ci voia Tatălui care M-a trimis.”)

• Ioan 10:30 („Eu și Tatăl una suntem.”)

• Ioan 15:10 u.p. („Eu am păzit porun-
cile Tatălui Meu și rămân în dragos-
tea Lui.”)

Unde este conflictul dintre Tatăl și Fiul; 
dintre dreptate și iubire?

Să revenim la cazul din sinagogă. 
„Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a 
ridicat și le-a zis: ‘Cine dintre voi este fără 
păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.’” 
(Ioan 8:7). Hristos, care este dătătorul 
Legii, nu calcă ce a dat și declară păcatul 
vrednic de moarte. Însă, tot El desemnează 
și executorii. 

Apoi, s-a aplecat și a început să scrie. 
Ce scria? Scriptura tace. Unele manuscrise 
grecești din secolele V-IX adaugă, pe lângă 
textul propriu zis: „El a scris pe pământ 
păcatele fiecăruia dintre ei.” Nu este ceva 
cert, dar îi viza în mod sigur pe acuza-
torii femeii. Trist este că în momentul în 
care privirea lui Hristos i-a străpuns pe 
vinovaţi, aceștia, „mustraţi în cugetul lor, 
au ieșit afară, unul câte unul” – în loc să se 
arunce la picioarele lui Isus, singurul care 
era capabil să-i ierte. 

Hristos rostise sentinţa. Cel fără păcat 
trebuia să arunce. Și culmea, El Însuși era 
singurul fără păcat. Și El, care trebuia să 
fie primul cu piatra, ce face? Hristos acuză 
păcatul, dar nu-l lovește pe păcătos. În El, 
legea este împletită cu harul. 

De câte ori și noi ne autoîndreptăţim, 
ne vedem mai puţin păcătoși faţă de alţi 
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fraţi ai noștri? Însă dacă nu vedem, nu 
acceptăm și nu vrem să fim salvaţi din sta-
rea de păcat în care suntem, nu se poate 
să fim mântuiţi!

Nu există păcătoși buni și păcătoși răi. 
În ochii lui Dumnezeu, lumea se împarte 
în vinovaţi, care își dau seama de ticăloșia 
lor și care se îndreaptă spre iertare & vi-
novaţi care nu vor să-și recunoască vina și 
care se îndepărtează de la Isus neiertaţi. 

„Atunci, S-a ridicat; și, când n-a mai 
văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus 
i-a zis: ‘Femeie, unde sunt pârâșii tăi? 
Nimeni nu te-a osândit?’ ‘Nimeni, Doam-
ne.’” (Ioan 8:10, 11).

Hristos nu suspendă procesul. 
Dimpotrivă, abia acum, când martorii 
și pârâșii s-au dus, Își începe judecata 
cu cel păcătos. „Nici Eu nu te osândesc. 
Du-te...” Unde-i condamnarea? Nu mai e, 
căci este iertare, este har deplin. Dar Isus 
mai are ceva de spus; sentinţa Lui n-a 
fost pronunţată complet. „Du-te și să nu 
mai păcătuiești.” (Ioan 8:11 u.p.). Iertarea 
Lui este har deplin, dar harul acesta nu 
este fărădelege.

Una dintre cele mai încântătoare 
descoperiri privind relaţia dintre drepta-
te și iubire o găsim în pasajul din Matei 
22:36-40: „‘Învăţătorule, care este cea mai 
mare poruncă din lege?’ Isus i-a răspuns: 
‘Să iubești pe Domnul, Dumnzeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot 
cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea 
mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea 
ei, este: Să iubești pe aproapele tău ca 

pe tine însuţi. În aceste două porunci se 
cuprinde toată Legea și proorocii.’” 

Mântuitorul ne învaţă că în „venele” 
fiecărei porunci curge iubirea. Și aici vine 
una dintre cele mai frumoase revelaţii: 
știţi ce este în fond dreptatea? Este iubirea 
în acţiune, ce duce la împlinirea Legii, 
căci cine iubește – “cinstește pe tata și pe 
mama”, “nu ucide”, “nu desfrânează”, “nu 
fură”, “nu minte”, “nu poftește”.

Dacă în ceea ce privește natura lor,  le-
gea și harul reflectă iubirea lui Dumnezeu, 
în ceea ce privește funcţia lor în Planul de 
Mântuire, acestea sunt complementare. 
Legea nu a fost dată ca sa răscumpere sau 
să salveze, ci scopul ei este să descopere 
păcatul și nevoia după salvare. Harul este 
dat să ierte, să vindece, dar nu să tolereze 
păcatul, ci să abiliteze omul mântuit pen-
tru o viaţă curată, în armonie cu voia lui 
Dumnezeu, care este legea divină. 

În concluzie, „iată că, între lege și 
Evanghelie, credinţa nu vede niciun 
conflict. Una descoperă păcatul; cealaltă 
– remediul. Una descoperă caracterul lui 
Dumnezeu, cealaltă – singura cale prin 
care ni se poate imprima în suflet asemă-
narea acelui caracter. Astfel, cele două 
părţi își fac lucrarea împreună și așa vor 
continua  să lucreze întreţesute, până când 
toate rezultatele păcatului vor fi eradicate 
din univers. Atunci, Evanghelia va înceta, 
căci salvarea va fi fost completă. Dar legea 
nu va trece niciodată!” (Review and Herald, C. 

M. Snow, 1906).
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Doar un cuvânt!

F      iecare cuvânt rostit de Dum- 
  nezeu are o influenţă puternică 
atât în Univers, în general, cât și 

în ceea ce privește crearea și susţinerea 
planetei noastre, cu tot ce există pe ea. 
Când Dumnezeu rostește un cuvânt exact 
în acel moment este posibil ca un anumit 
lucru să se și întâmple. 

„Cerurile au fost făcute prin cuvân-
tul Domnului, și toată oștirea lor prin 
suflarea gurii Lui... Căci El zice și se face; 
poruncește, și ce poruncește ia fiinţă.” 
(Psalmi 33:6, 9).

„Prin credinţă pricepem că lumea a 
fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
așa că tot ce se vede n-a fost făcut din 
lucruri care se văd.” (Evrei 11:3) 

Sfânta Scriptură este de asemenea 
Cuvântul lui Dumnezeu de o importanţă 
vitală pentru viaţa noastră de fiecare zi 
atunci când o studiem și o credem din toa-
tă inima. Conţine 66 de cărţi care au fost 
scrise sub inspiraţia divină, de peste 30 de 
autori din diverse categorii sociale, dintre 
care trei au fost chiar împăraţi, care au trăit 
în perioade diferite de timp, unii dintre ei 
au trăit cu peste 3000 de ani în urmă. To-
tuși în ciuda faptului că acest Cuvânt al lui 
Dumnezeu notat în Biblie este la îndemâna 
noastă mai mult ca oricând, de multe ori 
nu are un impact profund în vieţile tuturor. 

Ghiţă Ulici

„Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37)

Vedem în jurul nostru sau chiar în viaţa 
noastră atâta necredinţă, superficialitate 
fată de acest Cuvânt, încât el nu-și atinge 
scopul dorit de Dumnezeu cu noi. Haideţi 
să studiem împreună un exemplu biblic 
care a avut loc chiar atunci când Domnul 
Isus predica El însuși Evanghelia în lumea 
noastră, unii acceptând-o, iar alţii împotri-
vindu-se în mod continuu și manifestând 
necredinţă în El. Acest exemplu L-a uimit 
chiar și pe Isus prin modul în care s-a ra-
portat faţă de El și faţă de Cuvântul Său.

Un sutaș roman
„Pe când intra Isus în Capernaum, 

s-a apropiat de El un sutaș, care-L 
ruga și-I zicea: „Doamne, robul meu zace 
în casă slăbănog și se chinuie cumplit.” 
(Matei 8:5-6) 

În ciuda faptului că sclavagismul era 
practicat și în acele timpuri, iar statutul de 
sclav nu dădea multe drepturi persoanei 
în cauză, totuși pe lângă faptul ca era sutaș 
roman, responsabil peste 100 de soldaţi 
din armată romană, această persoană era 
și un om de caracter, cu afecţiune și milă 
faţă de robul din casa sa, care era bolnav. 

„Robul sutașului fusese lovit de 
paralizie şi zăcea în pat, fiind pe moarte. 
La romani slujitorii erau sclavi, care se 
vindeau şi se cumpărau în piaţă şi erau 
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trataţi în chip abuziv şi crud; dar sutașul 
era atașat de slujitorul său şi-i dorea foarte 
mult vindecarea. El a crezut că Isus poate 
să-l vindece. Nu-L văzuse pe Mântuitorul, 
dar veștile auzite îi inspirau credinţă.” (Hris-

tos, Lumina lumii, pg. 315).

Numai un cuvânt
„Isus i-a zis: „Am să vin și să-l tămă-

duiesc. „Doamne”, a răspuns sutașul, „nu 
sunt vrednic să intri sub acoperământul 
meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu 
va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub 
stăpânire; am sub mine ostași, și zic unuia: 
„Du-te!”, și se duce; altuia: „Vino!”, și vine; 
și robului meu: „Fă cutare lucru!”, și-l 
face.” (Matei 8:7-9).

Deși Domnul Hristos răspunde afirma-
tiv solicitării sutașului care își dorea din 
toată inima vindecarea slujitorului său, în 
timp ce se îndrepta spre casa acestuia, el 
este cuprins de simţământul nevredniciei. 
În același timp este pe deplin încredinţat 
că Isus este singurul care poate aduce vin-
decare robului său. Acesta avea o credinţă 
atât de puternică încât a spus: „zi numai 
un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit”.

El descrie din proprie experienţă mo-
dul în care decurg lucrurile în responsabi-
litatea și autoritatea pe care o avea în ar-
mata romană, iar această logică o prezintă 
și Domnului Isus, pe care Îl recunoștea ca 
având o autoritate supremă asupra tuturor 
lucrurilor din lumea noastră. 

„După cum eu reprezint puterea 
Romei şi soldaţii mei recunosc autoritatea 

mea ca fiind de netăgăduit, aşa şi Tu repre-
zinţi puterea nemărginitului Dumnezeu şi 
toate câte sunt create ascultă de cuvântul 
Tău. Tu poţi să comanzi bolii să plece 
şi ea va asculta de Tine. Tu poţi să dai 
ordin trimişilor Tăi cereşti şi ei vor aduce 
puterea vindecătoare. Zi numai un cuvânt 
şi slujitorul meu se va tămădui… Sutaşul 
a spus despre sine: „Nu sunt vrednic”. 
Inima lui fusese atinsă de harul lui Hristos. 
Și-a văzut nevrednicia; totuşi s-a temut 
să rămână fără ajutor. Nu s-a încrezut în 
propria bunătate; argumentul era nevoia 
lui cea mare. Credinţa lui s-a prins de Hris-
tos şi de caracterul adevărat. N-a crezut în 
El doar ca într-un făcător de minuni, ci ca 
într-un Prieten şi un Mântuitor al omeni-
rii.” (Hristos, Lumina lumii, pg. 316).

Nici în Israel o credinţă  
așa de mare!

„Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a 
mirat și a zis celor ce veneau după El: 
„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am 
găsit o credinţă așa de mare. Dar vă spun 
că vor veni mulţi de la răsărit și de la apus 
și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov 
în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor 
fi aruncaţi în întunericul de afară, unde 
va fi plânsul și scrâșnirea dinţilor.” Apoi 
a zis sutașului: „Du-te, și facă-ţi-se după 
credinţa ta.” Și robul lui s-a tămăduit chiar 
în ceasul acela.” (Matei 8:10-13). 

Credinţa acestui sutaș L-a uimit chiar 
și pe Isus. Deși nu-L cunoștea personal, 
el era convins ca un singur cuvânt al Lui, 
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poate să aducă vindecare robului său. De 
ce o astfel de credinţă nu se găsea în tot 
Israelul? De câte cuvinte din partea lui Isus 
avea nevoie un evreu ca să creadă? Câte 
predici și chiar minuni au avut loc în faţa 
lor și totuși atât fraţii lui cât și majoritatea 
iudeilor manifestau atâta necredinţă?

„Căci nici fraţii Lui nu credeau în 
El.”(Ioan 7:5). „Măcar că făcuse atâtea 
semne înaintea lor, tot nu credeau în 
El”. (Ioan 12:37).  Pe lângă milioanele de 
cuvinte pe care le-a rostit Isus evreilor 
în timpul misiunii Sale în această lume, 
aceștia aveau și sulurile profeţilor pe care 
le studiau în fiecare Sabat și nu numai, 
și totuși rămânem uimiţi și chiar Hristos 
a rămas uimit de necredinţa lor pe de o 
parte, iar pe de cealaltă parte de credinţa 
sutașului pentru care un singur cuvânt era 
suficient ca să manifeste o credinţă depli-
nă. Care a fost motivul real al necredinţei 
evreilor în ciuda abundenţei de cunoștinţă 
pe care o aveau?

„Iudeii fuseseră învăţaţi din copilărie 
cu privire la lucrarea lui Mesia. Ei aveau 
cuvintele inspirate ale patriarhilor şi 
profeţilor, precum şi învăţătura simbolică 
a serviciului jertfelor. Dar ei dispreţui-
seră lumina şi acum nu vedeau în Isus 
nimic care să-i atragă. Dar sutașul, născut 
între păgâni, educat în idolatria Romei 
imperiale, instruit ca soldat, după aparenţe 
despărţit de viaţa spirituală prin educaţie 
şi împrejurări şi, mai mult, împiedicat de 
bigotismul iudeilor şi de dispreţul conce-
tăţenilor săi faţă de poporul Israel  omul 

acesta a înţeles adevărul faţă de care fiii 
lui Avraam erau orbi. El nu a aşteptat să 
vadă dacă iudeii aveau să-L primească pe 
Acela care pretindea că este Mesia. Când 
„adevărata lumină care luminează pe orice 
om venind în lume” (Ioan 1:9) a luminat 
asupra lui, el, deşi era departe, a înţeles 
slava Fiului lui Dumnezeu.” (Hristos, Lumina 

lumii, pg. 317).

Cum este credinţa ta?
Isus a comparat credinţa sutașului cu a 

israeliţilor și a declarat El însuși că în popo-
rul ales nu a existat o astfel de credinţă 
atât de sinceră și atât de puternică. Dacă 
astăzi Isus ar face aceeași comparaţie, care 
ar fi declaraţia Lui în dreptul meu, al tău 
sau al poporului Său? De câte cuvinte in-
spirate avem nevoie, ca tineri, și nu numai, 
ca să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu? 
Avem la îndemâna noastră Vechiul și Noul 
Testament al Sfintei Scripturi. Pe lângă 
aceasta avem Spiritul Profetic, lăsat de 
Dumnezeu pentru timpul nostru, ca să ne 
călăuzească în cunoașterea mai profundă 
a adevărului, și totuși întrebarea pe care 
fiecare dintre noi ne-o putem pune în mod 
individual este: Avem credinţa sutașului? 
Sau pe cea a evreilor? Sau mai mică? Sau 
mai mare? În ciuda luminii și cunoștinţei 
pe care o avem la îndemână observăm o 
necredinţă puternică în mijlocul nostru. 
Deși Cuvântul lui Dumnezeu ne descope-
ră deslușit cum trebuie să ascultăm de El 
în toate aspectele vieţii noastre: legat de 
păzirea Legii Sale, de respectarea Sabatu-
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lui zilei a șaptea, în privinţa alimentaţiei, 
a îmbrăcămintei, a relaţiilor de prietenie 
etc, totuși există atâta deficienţă în viaţa 
noastră legat de trăirea practică a învăţă-
turilor Cuvântului Său. Domnul Hristos 
făcea o profeţie cu privire la zilele noaste: 
“Dar când va veni Fiul omului, va găsi El 
credinţă pe pământ?” (Luca 18:8).

Concluzii
„Ceea ce ne lipseşte este credinţa. 

Dumnezeu are o abundenţă de har şi 
putere ce aşteaptă să fie cerute de noi. Dar 
motivul pentru care noi nu simţim marea 
noastră nevoie de ele este acela că privim 
la noi înşine, şi nu la Domnul Isus. Noi nu 
înălţăm pe Isus şi nu ne sprijinim în totul 
pe meritele Sale.” (5 T.,  pg. 167).

„Vom depune noi cele mai zeloase 
eforturi pentru a forma această alianţă 
cu Hristos, prin care sunt obţinute aceste 
binecuvântări? Ne vom lepăda păcatele 
şi nelegiuirile, pentru neprihănire, să ne 
întoarcem astfel la Domnul? Scepticismul 
şi necredincioşia sunt foarte răspândi-
te. Domnul Hristos a pus întrebarea: 
„Dar când va veni Fiul omului, va găsi 
El credinţă pe pământ?” Noi trebuie să 
ducem o viaţă activă de credinţă. Per-
manenţa credinţei noastre este condiţia 
unirii noastre. O unire cu Hristos printr-o 
credinţă vie este durabilă; orice altă unire 
trebuie să piară. Domnul Hristos este 
Acela care ne-a ales mai întâi, plătind un 
preţ infinit pentru răscumpărarea noastră; 
adevăratul credincios Îl alege pe Hristos 

ca fiind primul, ultimul şi cel mai bun în 
toate. Dar această unire costă ceva. Este o 
unire de totală dependenţă în care trebuie 
să intre o fiinţă mândră. Toţi cei care 
alcătuiesc această unire trebuie să simtă 
nevoia după sângele ispăşitor al Domnu-
lui Hristos. Ei trebuie să experimenteze o 
schimbare a inimii. Ei trebuie să-şi supună 
întreaga lor voinţă, voii lui Dumnezeu. 
Va fi o luptă cu obstacolele interne şi 
externe. Trebuie să aibă loc o lucrare du-
reroasă de desprindere, ca şi o lucrare de 
ataşament. Mândria, egoismul, vanitatea, 
spiritul lumesc, păcatul sub toate formele 
lui trebuie să fie biruite, dacă vrem să 
intrăm în unire cu Hristos. Motivul pentru 
care mulţi găsesc viaţa creştină aşa de 
deplorabilă, de grea, motivul pentru 
care ei sunt aşa de nestatornici, atât de 
schimbători, este acela că încearcă să se 
alăture lui Hristos fără ca mai întâi să se 
despartă de aceşti idoli pe care îi iubesc. 
După ce unirea cu Hristos s-a format, ea 
poate fi păstrată numai printr-o zeloasă 
rugăciune şi un efort neobosit. Noi trebu-
ie să rezistăm, trebuie să dăm dovadă de 
renunţare de sine, trebuie să cucerim eul. 
Prin harul lui Hristos, prin curaj, credinţă 
şi veghere, noi putem câştiga biruinţa.” 
(Idem, 5, pg. 231).

„Cum își va ţine tânărul curată cărarea? 
Îndreptându-se după cuvântul Tău. Te caut 
din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat 
de la poruncile Tale. Strâng cuvântul Tău în 
inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva 
Ta!” (Psalmii 119:9-11).  z
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Cu toţii am trăit în viaţa noastră 
momente fericite, memorabile, 
clipe în care totul era așa cum 

ne-am fi dorit, cât și momente mai puţin 
plăcute, dar care ne-au ajutat să creștem, 
să ne dezvoltăm, să ne apropiem mai mult 
de Dumnezeu. Avem un dar foarte preţios, 
mai presus de toate, avem timp la dispoziţia 
noastră, pe care putem alege să îl folosim 
într-un mod constructiv, pentru dezvoltarea 
noastră spirituală, fizică și mentală. 

Aș vrea să ne gândim mai mult la 
modul în care ne petrecem acest timp, 
precum și la cât de aproape suntem noi 
de Dumnezeu. Poate uneori pierdem din 
vedere adevăratul scop al vieţii, suntem 
mereu ocupaţi, avem multe de rezolvat, 
avem planuri măreţe. Să nu uităm însă că 
El ne așteaptă în fiecare zi, are răbdare cu 
noi și ne oferă infinita lui dragoste, chiar 
dacă nu merităm toate acestea. 

Anca Andreea Pîrlea

„Noi putem menţine o legătură atât de 
apropiată cu Dumnezeu, încât, în fiecare 
încercare neașteptată, gândul nostru să se 
întoarcă spre El tot atât de natural cum se 
întorc florile spre soare.” (Rugăciune, pg. 10). 

Fără rugăciune zilnică, noi putem pierde 
legătura cu Dumnezeu și devenim vulne-
rabili, expuși ispitelor și fără ajutor. „Dacă 
Îl păstrăm pe Domnul în atenţia noastră, 
îngăduind inimii noastre să-și exprime 
mulţumirea și laudele la adresa Lui, viaţa 
noastră religioasă își va păstra o stare de 
înviorare continua.” (Idem, pg. 12).

„Nu putem să ne despărţim nici măcar 
o clipă de Hristos și, în același timp, să 
continuăm a fi în siguranţă. Avem nevoie 
de prezenţa Lui, avem nevoie ca El să ne 
însoţească la fiecare pas, dar acest lucru va 
avea loc numai dacă vom respecta condiţi-
ile pe care le-a stabilit El Însuși.” (Solii pentru 

tineret, pg. 115).

Preţuind clipa
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Avem nevoie de o experienţă spiritu-
ală personală profundă, pentru a putea 
spune lumii ce face Dumnezeu și cum 
lucrează El pentru noi mereu.  Avem nevo-
ie de a profita la maxim de timpul pe care 
îl avem la dispoziţie pentru a ne modela 
caracterele noastre, pentru a fi exemple 
și lumini în această lume. Cunoaștem toţi 
foarte bine teoria, ne știm datoria, dar to-
tuși uneori pare că uitam, pare că lăsăm la 
o parte totul pentru a ne ocupa cu altceva, 
de putină valoare. Avem nevoie de a ne 
îmbrăca zi de zi cu armătura lui Dumne-
zeu, să ne consacram zilnic Lui și să ne 
rezervam timp pentru studiul Cuvântului 
și meditaţie.  Poate că uneori ne simţim 
mai puţin inclinaţi să intrăm în comuniune 
cu El, dar tocmai atunci avem mai mult 
nevoie de rugăciune. „Trebuie să vegheaţi 
ca nu cumva activităţile încărcate ale vieţii 
să vă ducă la neglijarea rugăciunii, tocmai 
atunci când aveţi cea mai mare nevoie de 
puterea pe care numai rugăciunea poate 
să o dea.” (Idem, pg. 25). 

„Zidește în mine o inimă curată 
Dumnezeule, pune în mine un duh nou și 
statornic.” (Psalmii 51:10).

„Rugaţi-vă cum nu v-aţi rugat nicio-
dată mai înainte, ca Domnul să-Și întindă 
mâna peste voi, ca să fiţi în stare să 
înţelegeţi lungimea și lăţimea, adâncimea 
și înălţimea și să cunoașteţi iubirea lui 
Hristos, care întrece orice cunoștinţă, 
așa încât să puteţi fi umpluţi cu toată 
plinătatea lui Dumnezeu.” (Marturii pentru 

comunitate, vol.  7, pg. 214).

„Luaţi-vă timp să vă rugaţi și, în timp 
ce vă rugaţi, să credeţi că Dumnezeu vă 
ascultă. Amestecaţi credinţa cu rugăciunile 
voastre. S-ar putea să nu simţiţi întotdeau-
na răspunsul imediat, însă, în acel timp, 
credinţa este pusă la încercare. Voi sunteţi 
încercaţi pentru a se vedea dacă vă veţi în-
crede în Dumnezeu, dacă aveţi o credinţă 
vie și durabilă.” (Idem, vol. 1, pg. 167). 

„Cultivaţi talentele voastre cu perseve-
renţă și sinceritate. Educaţi-vă și discipli-
naţi-vă mintea prin studiu, prin observaţie 
și prin meditaţie. Dacă nu vă folosiţi toate 
puterile, nu puteţi împlini voia lui Dumne-
zeu. Dacă veţi merge să lucraţi în temere de 
Dumnezeu, în umilinţă și cu rugăciune stă-
ruitoare, însușirile intelectuale se vor întări 
și se vor dezvolta. O ţintă bine determinată 
va face minuni. Fiţi creștini sinceri, statornici 
și hotărâţi. Înălţaţi-L pe Isus, vorbiţi despre 
dragostea Lui, mărturisiţi despre puterea Lui 
și faceţi ca lumina voastră să strălucească în 
lume.” (Schiţe din viaţa mea, pg. 275). 

„Tineri și tinere, Dumnezeu vă cere să 
lucraţi pentru El. Faceţi o schimbare totală 
în viaţa voastră. Voi puteţi face o lucrare 
pe care cei care lucrează în domeniul 
predicării și al învăţăturii nu o pot face. Voi 
puteţi ajunge la o clasă de oameni la care 
pastorul nu poate ajunge.” (Mărturii pentru 

comunitate, vol. 1, pg. 153). 

„Niciodată să nu credeţi că aţi învăţat 
suficient de mult, încât să vă puteţi permi-
te o relaxare a eforturilor voastre. Valoarea 
unui om este dată de gradul de cultivare 
a minţii. Educaţia voastră trebuie să 
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continue până la sfârșitul vieţii; în fiecare 
zi este necesar să învăţaţi ceva nou și să 
experimentaţi în mod practic cunoștinţele 
însușite.” (The Ministry of Healing, pg. 499). 

Avem nevoie să ne educăm mintea în 
fiecare zi, să acordăm o deosebită atenţie 
și gândurilor noastre, pentru că prin ele 
ne putem înnobila sau ne putem defor-
ma mintea. Să fim atenţi cum ne folosim 
talentele și capacităţile noastre, dezvoltân-
du-le în mod armonios. 

„Dacă este primită, crezută şi respecta-
tă, Biblia este instrumentul cel mai eficient 
în lucrarea de transformare a caracterului. 
Ea constituie o provocare stimulatoare şi o 
forţă constrângătoare, care trezeşte la viaţă 
puterile spirituale, mintale şi fizice ale fiin-
ţei şi călăuzeşte viaţa pe căile cele drepte..” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, pg. 93).

„Motivul pentru care atât cei tineri, 
cât și cei ajunși la maturitate sunt atât de 
ușor conduși în păcat și ispită este faptul 
ca aceștia nu studiază și nu meditează 
asupra Cuvântului lui Dumnezeu așa cum 
ar trebui. Lipsa de statornicie și de putere 
a voinţei în luarea deciziilor, care se mani-
festă în caracter și în viaţă, este rezultatul 
neglijării îndrumărilor sfinte ale Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Ei nu exercită un efort 
stăruitor, pentru a-și orienta mintea spre 
acele lucruri care inspiră o gândire curată 
și sfântă și pentru a o abate de la ceea ce 
este necurat și lipsit de adevăr.” (The Minis-

try of Healing, pg. 458).

„Dorinţa lui Dumnezeu este ca noi 
să ne aflăm într-o continuă creştere în ce 

priveşte sfinţirea, fericirea şi valoarea. Toţi 
oamenii au capacităţi pe care ar trebui în-
văţaţi să le considere ca fiind nişte însuşiri 
sfinte. Dumnezeu doreşte ca tinerii să cul-
tive fiecare putere a fiinţei lor şi să exercite 
fiecare însuşire cu care au fost dăruiţi. El 
doreşte ca tinerii să se bucure de tot ce este 
folositor şi preţios în această viaţă; să fie 
buni şi să realizeze binele, agonisindu-şi o 
comoară cerească pentru viaţa viitoare.” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, pg. 104).

„Fii biruitor, suie-te în carul tău de 
luptă, apără adevărul, blândeţea şi nepri-
hănirea, şi dreapta ta să strălucească prin 
isprăvi minunate!” (Psalmii 45:4).

Dacă ne consacrăm întreaga fiinţă lui 
Dumnezeu, vom putea fi mai mult decât 
învingători, vom putea avea acele carac-
tere plăcute Lui, vom demonstra lumii 
întregi că El este Mântuitorul nostru, că El 
ne-a salvat și vrea să o facă pentru orice 
suflet sincer, care își dorește. Vom avea 
acele roade ale Duhului, fiind plini de iubi-
re și bunătate, respect faţă de noi și faţă de 
părinţii noștri, vom fi supuși și vom asculta 
sfaturile primite pentru binele nostru, fără 
a ne împietri inima. Dumnezeu dorește 
lucrul acesta de la noi. El dorește să ne 
schimbe și să ne pregătească pentru veșni-
cie. Rămâne la alegerea noastră dacă și noi 
dorim. Putem trăi o eternitate cu Mântu-
itorul nostru și pentru a ajunge acolo să 
ne dorim din toată inima să ne pregătim 
aici, acum, cât mai avem timp la dispoziţie. 
Domnul să ne ajute să fim în fiecare zi fii și 
fiice demne de Numele Lui.  z
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Narcisa Răileanu

Câte personaje are Biblia? Multe,  
  foarte multe. Poate că nici nu  
  le-a numărat cineva. Ar fi prea 

greu. Unele sunt un exemplu pozitiv pen-
tru noi, altele nu ne sunt bune exemple. 

Care e personajul tău preferat? Greu 
de spus. Pentru mine chiar imposibil, 
dacă excludem din lista de simpatii pe 
Domnul nostru Isus Hristos, El fiind de 
fapt Modelul ideal la care noi (nici unul 
dintre noi), nu putem ajunge vreodată. 
Și-atunci? Pe care-l preferăm? După ce 
criterii selectăm? Dacă aș alege pe Moise, 
gândindu-mă la răbdarea lui, gândul mi-
ar fugi la Iov biruitor în suferinţă. Dacă 
m-aș gândi la curajoasa Estera, aș socoti 
că nici neînfricata Debora sau credincioa-
sa Rut nu sunt mai prejos. Dar Avraam? 
De ce să fie Avraam mai neînsemnat? 
Doar a fost prietenul lui Dumnezeu… 

Ei, bine, și totuși, dacă aș putea alege 
să fiu unul dintre ei, cine aș dori să fiu? 
Sau… poate ce aș dori să fiu? Poate că aș 
vrea să fiu rege… poate profet… sau prim 
ministru. Oh, sper că nici unul dintre noi 
nu vrea să fie un trădător, un vânzător 
sau un laș…  

Ce-ar fi să ne alegem un personaj 
mai de mijloc? Să nu fie nici rege, nici 
slujnic. Dar dacă este rob? O, da. Mai 
bine un rob care promovează decât unul 
puternic care decade, cum a fost Samson, 
de exemplu. 

Da, am decis. Ce-ar fi să fiu un 
Daniel? De ce Daniel? Pentru că a fost 
înţelept, pentru că a ajuns dregător, ba 

Calea  
pe care  
El ne-o  
alege…
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chiar prim ministru, pentru că a fost 
profet, pentru că Dumnezeu a vorbit prin 
el, pentru că este numit „om prea iubit 
și scump” de însuși mesagerul Cerului 
(Daniel 10:11), pentru că a fost socotit 
neprihănit (Ezechiel 14:14.20) și motive-
le ar putea continua.

Vreau să fiu un Daniel. Vreau să urc 
treaptă cu treaptă pe scara succesului 
pe care a urcat el, când voi fi la examen 
să mă clasez în fruntea listei, de zece ori 
mai înaintea celorlalţi, să știu exact ce 
are Dumnezeu de transmis oamenilor, să 
promovez în funcţii de conducere, și (de 
ce nu?) să ajung chiar în fruntea ierarhiei. 
Vreau chiar aprecierea lui Dumnezeu, și 
la sfârșit, să îmbrac haina neprihănirii (ca 
și Daniel, menţionat alături de Noe și Iov 
în profeţia lui Ezechiel).

Da. Daniel a fost binecuvântat. 
Relatările lui însuși sunt prezentări ale 
bogatelor binecuvântări primite zi de zi, 
ani de-a rândul. S-a rugat, și a primit. De-
sigur, a fost un om al rugăciunii, o știm cu 
toţii. Dar… noi nu ne rugăm? Și totuși, nu 
primim, parcă, chiar cât a primit Daniel. 
Se pare că el, n-a căzut niciodată, ci a ur-
cat din succes în succes. Dar… noi!? Parcă 
nu ne merge mereu chiar atât de bine. 

* * *
De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a 

rostit din timp în timp nu doar încurajări 
și binecuvîntări  pentru poporul Său, ci și 
avertizări și blesteme.  

„Dacă vei asculta de glasul Domnului 
Dumnezeului tău, păzind și împlinind 

toate poruncile Lui… iată binecuvântările 
care vor veni peste tine și de care vei 
avea parte… vei fi binecuvântat… Domnul 
îţi va da biruinţa… Domnul te va copleși 
cu bunătăţi… (Deuteronom 28:1-11).

Da, Daniel a ascultat glasul Dom-
nului, a păzit și împlinit poruncile Lui și, 
iată, binecuvântările au venit peste el, 
Domnul i-a dat biruinţa și a fost copleșit 
cu bunătăţi. 

Dar blestemele… !? Peste cine veneau?
„Dar dacă nu vei asculta de glasul 

Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei 
păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui 
și toate legile Lui… iată blestemele care 
vor veni peste tine și de care vei avea 
parte. Vei fi blestemat… rob pe mâna altui 
popor.” (Deuteronom 28:15-32). Deci, 
a fi rob al unui popor asupritor, nu era o 
binecuvântare, ci un blestem.

Mai mult, tot prin profetul Ieremia, 
cel care îl clasează pe Daniel printre 
cei trei neprihăniţi, cei mai remarcaţi, 
avertizează: „Te voi duce rob la vrăjmașul 
tău într-o ţară pe care n-o cunoști, căci 
focul mâniei Mele s-a aprins…(Ieremia 
15:14), iar în cele din urmă, cel ce merită 
blestemul pentru faptele lui nelegiuite, 
„va muri în locul unde este dus rob și 
nu va mai vedea ţara aceasta (Canaan).” 
(Ieremia 22:12). Era aceasta o binecu-
vântare sau o avertizare ce urma să se 
materializeze în blestem? Blestem… 
asupra cui? Nu doar pentru cei ce nu as-
cultă era rostit un blestem? Iată că peste 
Daniel (și nu numai) a venit mai întâi un 
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blestem – cei vinovaţi, împreună cu cei 
nevinovaţi, duși robi în Babilon, apoi… 
al doilea și poate și altele, iar în cele din 
urmă a murit acolo în ţara robiei și nu s-a 
mai întors niciodată în ţara sa.

Nu este menţionat și nu avem motive 
să credem că Daniel se făcuse vinovat 
de vreo nelegiuire și, drept urmare a 
păcatelor lui a fost luat rob, apoi s-a căit 
și a fost binecuvântat. Cu siguranţă nu. 
Dar blestemul celor răi l-a afectat și pe el. 
Apoi, a urmat un altul, în faţa căruia s-a 
simţit, probabil, și mai desnădăjduit. 

 „Căci așa vorbește Domnul… te voi 
da în mâinile celor ce vor să-ţi ia viaţa… în 
mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului, în mâinile haldeilor… Așa vorbește 
Domnul: „Scrieţi pe omul acesta ca lipsit 
de copii…” (Ieremia 22:11, 25, 30)

Există, într-adevăr, din cele mai vechi 
timpuri, o binecuvântare în a avea copii: 
„Vei fi binecuvântat… și la tine nu va fi 
nici bărbat, nici femeie stearpă.” (Deute-
ronom 7:14). Unde era împlinirea acestei 
făgăduinţe în cazul lui Daniel? Nu există 
nici un raport în care să ni se vorbească 
despre copiii sau urmașii lui Daniel. Nu 
cumva printre cei în viaţa cărora se îm-
plinesc cuvintele de ameninţare adresate 
celor ce urmau să suporte consecinţele 
abaterii poporului de la slujirea lui Dum-
nezeu se număra și Daniel?

„Iată că vor veni vremuri când vor 
duce în Babilon tot ce este în casa ta şi ce 
au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; 
nu va rămâne nimic – zice Domnul. – Şi 

vor lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, 
pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni 
slujitori în casa împăratului Babilonului.” 
(2 Regi 20:17, 18).

Daniel și cei trei tineri depindeau 
ei înșiși, la un moment dat, de bunăvo-
inţa unui păgân, „căpetenia famenilor 
dregători”, în faţa căruia, Daniel a 
căpătat, totuși „trecere”. Acest impor-
tant episod din viaţa acestor prinși 
de război ne conduce la concluzia că 
Daniel și tovarășii lor făceau parte din 
categoria famenilor, fie ei și dregători. 
Așa deci, după un drum lung și obositor, 
umiliţi, cei patru băieţandri ale căror 
destine păreau frânte au fost supuși, 
se pare, unei intervenţii dureroase și 
înjositoare și transformaţi în fameni. 
Cum a fost posibil ca acești tineri cre-
dincioși, să fie incluși în acea generaţie 
ce urma să poarte blestemul poporului 
neascultător la care făcuseră referire 
profeţii Domnului? Nu erau și pentru 
ei acele făgăduinţe minunate ale lui 
Dumnezeu, promise celor ascultători? 
Care era nelegiuirea de care se făcuseră 
vinovaţi cei patru prieteni pentru a nu 
primi binecuvântarea unor urmași? De 
ce? Cum se poate așa ceva? Care era 
motivul? Cine purta vina? Nu se rugase 
suficient Daniel în acele vremuri de 
umilinţă pentru el? De ce nu intervenise 
Dumnezeu în favoarea lui, așa cum a 
făcut-o mai târziu?

La toate aceste întrebări și la multe 
altele, Biblia tace, profeţia nu răspunde. 
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În plus, nici Daniel nu se arată nemul-
ţumit. Daniel nu lasă să se strecoare de 
pe buzele lui, din inima lui, nici o aluzie 
de nemulţumire pentru soarta lui. Dacă 
Dumnezeu l-ar fi binecuvântat în ţara lui, 
ar fi fost la fel de mulţumitor Împăratului 
împăraţilor. Dacă Dumnezeu i-ar fi dat o 
viaţă de familie și copii zburdalnici, copii 
drăgălași și, mai spre bătrâneţe, fiice și fii 
puternici sau nepoţi drăgălași ar fi rămas 
același om „prea iubit” de El. 

Oare nu și-a dorit Daniel o viaţă 
„normală”, o viaţă tihnită în ţara lui, o 
viaţă fericită de familie? A dorit el, mai 
degrabă, să succeadă din succes în succes 
și a ales cariera în detrimentul familiei? 
Nu. Aceasta nu a fost alegerea lui. Nu 
el și-a croit cu iscusinţă destinul, dar, cu 
siguranţă, a fost gata să accepte planul 
lui Dumnezeu în viaţa lui. Și, în plus, nu 
există nici un cuvânt de nemulţumire, 
nici un murmur în scrierile lui care ne-ar 
face să credem că se considera nedreptă-
ţit de alegerea pe care Însuși Dumnezeu 
o făcuse pentru viaţa lui. 

Mereu recunoscător, perseverent, 
sociabil (și totuși, cu respect gata să 
numească păcatul pe nume, chiar dacă îi 
privea pe regii și împăraţii timpului), gata 
de slujire, caracterizat printr-o credincio-
șie exemplară, într-o permanentă legătu-
ră cu Dumnezeu, gata de orice sacrificiu 
pentru a-și dovedi loialitatea faţă de Cel 
Prea Înalt și multe alte însușiri de natură 
divină conturează caracterul său, așa 
încât, pe bună dreptate a fost considerat 

nu doar „om prea iubit și scump”, ci și 
„neprihănit”. 

După aproximativ 2600 de ani, în 
vremea sfârșitului despre care vorbea pe 
atunci Daniel, mai există oare oameni, 
tineri sau tinere, adulţi sau vârstnici mul-
ţumitori lui Dumnezeu pentru calea pe 
care îi conduce El, chiar dacă, aparent, nu 
pare să fie „binecuvântată” așa cum și-ar 
dori fiecare în orice amănunt? Mai există 
astăzi, într-o lume în care fiecare tânjește 
după ce nu are, tineri și tinere care să 
rămână credincioși lui Dumnezeu chiar 
și atunci când sunt încercaţi deopotrivă 
cu cei care desconsideră învăţăturile 
Sale? Suntem noi nemulţumiţi pentru că 
Dumnezeu nu ne duce pe drumul pe care 
ne-am dori, pentru că El alege altă cale 
pentru noi? Ne plângem că nu ne-a oferit 
binecuvântarea pe care o așteptăm de 
atâta vreme? 

Doar punându-ne la dispoziţia Lui, 
arătându-ne recunoștinţa pentru ce 
primim, putem gusta binecuvântările Ce-
rului, putem fi fericiţi pentru ce ne oferă, 
putem simţi pacea pe care El și-o lasă în 
sufletele noastre, putem fi o binecuvân-
tare pentru cei din jur, putem fi folosiţi 
pentru a-L face cunoscut pe El într-o 
lume a păcatului, putem înţelege tainele 
Lui nepătrunse, putem fi conduși pas cu 
pas până vom ajunge la neprihănire și 
putem deveni „prea iubiţii” Lui, bărbaţi și 
femei pentru care Dumnezeul Cerului ar 
pune garanţie, creștini pentru care jertfa 
de la Golgota și-a împlinit scopul.  z
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B
iografia tânărului Timotei cuprinde 
învăţături preţioase pentru tinerii din 
ziua de azi și este o încurajare pentru 

toţi cei care doresc să își pună toată ener-
gia vârstei în slujba lui Dumnezeu, într-o 
lume plină de ispite și „pofte ale tinereţii”.

1. Cunoaşterea Scripturilor  
     este o protecţie 

Timotei, care locuia în ţinutul Listrei în 
Asia Mică, era fiul unei iudeice şi al unui 
tată grec (Faptele Apostolilor 16:1). Încă 
de copil, Timotei cunoscuse Scripturile: „...
din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care 
pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus..” 
(2 Timotei 3:15). În bunica lui, Lois, apoi şi 
în mama sa, Eunice, el a văzut o credinţă 
sinceră în care era cuprinsă cunoașterea 
lor despre Dumnezeu și profeţii pe baza 
legii şi a prorociilor, după lumina pe care 
o aveau atunci din scrierile Vechiului 
Testament. Principiile Cuvântului lui Dum-
nezeu erau călăuza vieţii celor două femei, 
iar puterea acestor principii a marcat viaţa 

tânărului Timotei, ferindu-l de influenţele 
rele și păstrându-i cugetul curat. 

„Timotei cunoştea Scripturile din 
copilărie şi această cunoaştere i-a fost o 
protecţie împotriva influenţelor rele ce-l 
înconjurau şi împotriva ispitei de a alege 
plăcerea şi satisfacţia egoistă înaintea dato-
riei. Toţi copiii noştri au nevoie de o astfel 
de protecţie şi trebuie să fie o parte a lucră-
rii părinţilor şi a ambasadorilor lui Hristos 
aceea de a vedea ca aceşti copii să fie 
instruiţi în mod corespunzător în Cuvântul 
lui Dumnezeu.” (Mărturii, vol. 4, pg. 398).

„Biblia ar trebui să fie primul manual 
al copilului. Din această carte, părinţii 
trebuie să dea instrucţiuni înţelepte. 
Cuvântul lui Dumnezeu să fie făcut regula 
vieţii. Frumoasele sale lecţii îi învaţă pe 
copii că Dumnezeu este tatăl lor şi le oferă 
cunoştinţe despre caracterul Lui. Prin 
insuflarea principiilor Bibliei, ei să înveţe 
să facă dreptate şi judecată.” (Sfaturi pentru 

părinţi, profesori și elevi, pg. 108, 109).

Acea credinţă curată, neprefăcută ce 
sălășluia în inima mamei și a bunicii lui, a 

Teodora Moţ

,ââTimoTei: tineretea 
traita altfel
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ajuns să prindă rădăcini și în inima acestui 
băiat, așa după cum constată Pavel: „Îmi 
aduc aminte de credinţa ta neprefacută, 
care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în 
mama ta, Eunice, și sunt încredinţat că și în 
tine.” (2 Timotei 1:5). O astfel de credinţă 
luminează conştiinţa şi aduce inima în 
legătură directă şi personală cu Dumne-
zeu. Tânărul era acum gata să primească 
mai multă lumină şi să asculte de adevăr 
în toate lucrurile.

2. Recomandat de fraţi,  
     ales de Dumnezeu

Cu ocazia vizitei lui Pavel la biserica 
din Listra, tânărul „ucenic” Timotei a atras 
în mod deosebit atenţia apostolului. „În 
urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și 
iată că acolo era un ucenic, numit Timotei, 
fiul unei iudeice credincioase și al unui 
tată grec. Fraţii din Listra și Iconia îl vor-
beau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el...” 
(Faptele Apostolilor 16:1-3).

Ca urmare a întrebărilor sau din 
proprie iniţiativă, fraţii din Listra şi Iconia 
au dat o bună mărturie despre tânărul Ti-
motei. Nu se putea spune nimic negativ 
despre el. Timotei nu întreţinea niciun fel 
de legături cu lumea şi învăţase să veghe-
ze asupra îndemnurilor firii. De aceea, 
fără îndoială că în viaţa sa erau vizibile 
roadele Duhului: un interes deosebit 
pentru adevăr şi lucrurile sfinte, dragoste 
faţă de fraţi şi faţă de cei pierduţi, care se 
arăta prin rugăciune şi participare activă 
în lucrare.

Se poate da şi despre noi o astfel de 
mărturie, sau totul se restrânge la obser-
vaţia laconică: „Nu face nimic rău, dar nici 
nimic bun“? Câtă nevoie au astăzi  tinerii 
de felul de a fi şi de hotărârea lui Timotei!

„Pavel a văzut că Timotei era credin-
cios, statornic și sincer și l-a ales ca tovarăș 
de lucru și de călătorie. Acelea [mama 
și bunica] care l-au învăţat pe Timotei 
în copilăria lui erau acum răsplătite prin 
aceea că îl vedeau pe fiul lor într-o strânsă 
părtășie cu marele apostol. Atunci când 
Dumnezeu l-a ales să fie învăţător, Timotei 
era un simplu tânăr, însă principiile lui 
fuseseră atât de bine întemeiate prin edu-
caţia primită din fragedă copilărie, încât 
era pregătit să-și ocupe locul de ajutor 
al lui Pavel. Și, deși tânăr, el și-a purtat 
răspunderile ca un creștin smerit. (Istoria 

Faptelor Apostolilor, pg. 204, 205).
„În Timotei, Pavel a văzut pe unul care 

aprecia sfinţenia lucrării unui slujitor al 
Evangheliei; care nu se speria de perspec-
tiva suferinţei și a prigoanei; și care era 
dispus să se lase învăţat. Totuși, apostolul 
nu s-a avântat să-și ia răspunderea de a 
instrui pe Timotei, un tânăr neîncercat în 
ce privește lucrarea Evangheliei, fără ca 
mai întâi el însuși să fi fost mulţumit în 
ce privește caracterul și trecutul vieţii lui 
Timotei.” (Istoria faptelor apostolilor, pg. 203). 

3. Un slujitor umil și eficient
Creşterea spirituală a lui Timotei sub 

îndrumarea apostolului a făcut progrese 
rapide. Inima lui era strâns legată de aceea 
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a lui Pavel și el dorea mult să se împărtă-
șească de lucrarea apostolului, ajutând 
la deschiderea de noi drumuri. De aceea, 
apostolul i-a putut încredinţa sarcini speci-
ale şi importante chiar de timpuriu.

Când Pavel a părăsit Berea, la 
stăruinţa fraţilor, pentru a-şi pune viaţa 
în siguranţă din cauza prigoanelor, atât 
Sila cât şi Timotei au rămas acolo pentru 
a continua lucrarea începută şi pentru 
a o întări (Faptele Apostolilor 17:14, 
15 ). Apoi, după ce au venit la Atena la 
porunca apostolului, Pavel s-a neliniştit 
cu privire la tânăra biserică din Tesalonic 
și l-a trimis pe Timotei, „fratele nostru şi 
slujitor al lui Dumnezeu în Evanghelia lui 
Hristos“ pentru „a-i întări şi încuraja în 
ceea ce priveşte credinţa“ (1 Tesaloniceni 
3:1-8 ). A considerat că Timotei ar fi omul 
potrivit, iar acesta s-a întors curând cu 
o veste bună despre tesaloniceni. Din 
Efes, în Asia Mică, apostolul l-a trimis pe 
Timotei cu Erast în Macedonia pentru a 
sluji adunării de acolo, pentru că el însuşi 
nu putea merge în acel loc. (Faptele 
Apostolilor 19:22 ).

Când se apropia sfârșitul lucrării 
sale, Pavel i-a dat sarcina importantă de 
a rămâne în Efes pentru a face ordine, 
ca însărcinat al său. Acolo apăruseră din 
aceia care „învăţau învăţături străine“. 
(1 Timotei 1:3). Timotei trebuia să li se 
împotrivească acestora şi să poarte de 
grijă ca fiecare la locul său, bărbaţi, femei, 
supraveghetori şi bătrâni, slujitori, robi, 
bogaţi, toţi fraţii să se comporte în Casa lui 

Dumnezeu corespunzător rânduielilor şi 
adevărului lui Dumnezeu.

„În lucrarea sa, Timotei a căutat mereu 
sfatul și îndrumarea lui Pavel. El nu făcea 
nimic din impuls, ci dădea pe faţă judecată 
și gândire liniștită, întrebând la fiecare pas: 
Este aceasta calea Domnului? Duhul Sfânt 
a găsit în el pe unul care putea fi format 
și modelat ca templu în care să locuias-
că Prezenţa divină... Când învăţăturile 
Bibliei sunt aduse în viaţa zilnică, ele au 
o influenţă profundă asupra caracterului. 
Învăţăturile acestea Timotei le-a învăţat 
și le-a pus în practică. El nu avea talente 
deosebit de strălucitoare, însă lucrarea lui 
era de preţ pentru că însușirile date lui de 
Dumnezeu le folosea în slujba Învăţăto-
rului. Faptul că el cunoștea din practică 
evlavia, îl deosebea de alţi credincioși și-l 
făcea să aibă influenţă.” (Istoria Faptelor 

Apostolilor, pg. 205).

Pavel și Timotei erau legaţi între ei 
printr-o dragoste neobișnuit de profundă 
și puternică. „Pavel îl iubea pe Timotei, 
și-l considera „adevăratul meu copil în 
credinţă” (1 Timotei 1: 2). Deseori, marele 
apostol îl lua deoparte pe tânărul ucenic 
și-i punea întrebări în legătură cu istoria 
biblică, astfel că, în timp ce călătoreau din 
loc în loc, cu multă grijă el l-a învăţat cum 
să lucreze cu succes. Atât Pavel, cât și Sila, 
în toate legăturile lor cu Timotei, au căutat 
să adâncească impresia care deja fusese 
făcută asupra minţii lui cu privire la natura 
sfântă și serioasă a lucrării servului Evan-
gheliei.” (Istoria Faptelor Apostolilor, pg. 204). 
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4. O provocare pentru tinerii  
    de astăzi

Tinerilor de azi li se spune la fel de 
clar ca și lui Timotei: „Caută să te înfăţi-
șezi înaintea oamenilor ca un om încer-
cat, ca un lucrător care n-are de ce să-i 
fie rușine și care împarte drept Cuvântul 
adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale 
și lumești; căci cei ce le ţin vor înainta tot 
mai mult în necinstirea lui Dumnezeu... 
Fugi de poftele tinereţii, și urmărește 
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul 
dintr-o inimă curată...” 

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tine-
reţea; ci fii o pildă pentru credincioși: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în credin-
ţă, în curăţie.” (1 Timotei 4:12)

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de 
aceste lucruri (iubirea de bani), și caută 
neprihănirea, evlavia, credinţa, dragos-
tea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta 
cea bună a credinţei; apucă viaţa veșnica, 
la care ai fost chemat și pentru care ai 
făcut acea frumoasă mărturisire înaintea 
multor martori.” (1 Timotei 6: 11, 12). 

„Pentru ca lucrarea să poată înainta 
în toate direcţiile, Dumnezeu cheamă 
tinereţea plină de vigoare, zel și curaj. 
El i-a ales pe tineri să ajute la înaintarea 
cauzei Sale. Pentru ca să facă planuri cu 
mintea limpede și să execute cu o mână 
curajoasă, este nevoie de întreaga lor 
energie. Tinerii și tinerele sunt invitaţi 
să-și predea puterea tinereţii lor lui Dum-
nezeu, ca, prin exersarea puterilor lor, 

prin gânduri pline de agerime, isteţime și 
acţiuni viguroase, ei să poată aduce slavă 
lui Dumnezeu și salvarea pentru aproa-
pele lor.” (Slujitorii Evangheliei, pg. 67).

„Domnul cheamă oameni tineri, cu 
inimi neîntinate, puternici, curajoși și 
hotărâţi să lupte bărbătește în bătălia ce 
le stă înainte, prin care ei Îl pot proslăvi 
pe Dumnezeu și pot fi o binecuvântare 
pentru omenire. Dacă ar studia Biblia, 
dacă și-ar calma dorinţele impetuoase și 
ar asculta vocea Creatorului și a Mân-
tuitorului lor, tinerii nu numai că ar fi 
în pace cu Dumnezeu, dar ar descoperi 
că sunt înnobilaţi și cultivaţi. Ar fi în 
interesul tău veșnic, tânărul meu prieten, 
să dai atenţie sfaturilor din Cuvântul lui 
Dumnezeu, pentru că ele au o importan-
ţă inestimabilă pentru tine.” (Solii pentru 

tineret, pg. 21).

„Dragii mei prieteni tineri, faceţi 
lucrarea care vă este la îndemână. 
Îndreptaţi-vă atenţia spre lucrurile umile, 
care necesită efortul pe care-l puteţi 
face. Puneţi inimă și suflet pentru a face 
această lucrare. Struniţi-vă gândurile să 
acţioneze inteligent cu privire la lucrurile 
pe care le puteţi face acasă. Astfel veţi 
deveni potriviţi pentru o mai mare utili-
tate.” (Solii pentru tineret, pg. 48).

Doresc ca exemplul acestui tânăr să 
fie un imbold pentru noi, să ne predăm 
tinereţea cu totul în slujba lui Dumnezeu, 
să fim credincioși în lucrul încredinţat 
nouă, iar  în lupta credinţei să ieșim birui-
tori și să primim cununa vieţii. Amin!  z
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În anul 1516, Zwingli a fost invitat 
să devină predicator în mănăs-
tirea din Einsiedeln. Aici avea 

să facă cunoștinţă mai de aproape cu 
stricăciunile Romei și urma să-și exercite 
influenţa ca reformator, această influenţă 
avea să fie simţită dincolo de Alpii lui 
natali. Printre atracţiile de seamă din Ein-
siedeln, era un chip al Fecioarei despre 
care se spunea că avea puterea de a face 
minuni. Deasupra porţii de intrare a mă-
năstirii era o inscripţie care glăsuia astfel: 
„Aici se poate obţine o iertare deplină a 
păcatelor”. Întotdeauna veneau pelerini 
la racla Fecioarei; dar la marea sărbătoare 
anuală a sfinţirii ei, mulţimile veneau din 
toate părţile Elveţiei și chiar din Franţa și 
din Germania. Zwingli, profund mâhnit 
la vederea acestor lucruri, a folosit ocazia 
de a proclama libertatea prin Evanghelie 
acestor sclavi ai superstiţiei. 

„Să nu vă închipuiţi”, spunea el, „că 
Dumnezeu este în acest templu mai mult 
decât în orice altă parte a creaţiunii Sale. 
Oricare ar fi ţara în care locuiţi, Dumne-
zeu este lângă voi și vă aude... Pot oare 
lucrările nefolositoare, pelerinajele lungi, 
darurile, icoanele, invocarea fecioarei sau 
a sfinţilor să vă asigure harul lui Dumne-
zeu?... Ce valoare are mulţimea cuvintelor 
cu care ne împodobim rugăciunile? De 
ce folos sunt o sutană lucioasă, o frunte 

împodobită, o haină lungă fluturând sau 
niște papuci brodaţi cu aur?... Dumnezeu 
privește la inimă, iar inimile noastre sunt 
departe de El”. „Hristos”, spunea el, „care 
S-a adus jertfă o singură dată pe cruce, 
este jertfa și victima aceea care a făcut 
ispășire pentru păcatele tuturor credincio-
șilor în toată veșnicia.” 

Pentru mulţi dintre ascultători, aceste 
învăţături nu erau bine venite. Era o dez-
amăgire cruntă să li se spună că drumul 
lor obositor a fost făcut în zadar. Ei nu 
puteau înţelege iertarea oferită în dar prin 
Isus Hristos. Erau mulţumiţi cu vechiul 
drum spre ceruri pe care îl trasase Roma 
pentru ei. Ei nu se osteneau să caute ceva 
mai bun. Le era mai ușor să încredinţeze 
mântuirea lor preoţilor și papei decât să 
caute curăţia inimii. 

Însă o altă categorie de ascultători a 
primit cu bucurie vestea mântuirii prin 
Hristos. Rânduielile practicate de Roma nu 
le aduseseră pacea sufletească, de aceea 
au primit prin credinţă sângele lui Hristos 
ca ispășire pentru ei. Aceștia s-au întors 
acasă pentru a face cunoscut și altora 
lumina preţioasă pe care o primiseră. Ade-
vărul a fost dus în felul acesta din cătun în 
cătun, din oraș în oraș, iar numărul peleri-
nilor la racla Fecioarei a scăzut foarte mult. 
S-a văzut totodată o scădere a darurilor, 
dar în același timp a scăzut și salariul lui 

Laura Gheorghinoiu

Zwingli – partea a II-a
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Zwingli, care era plătit din acestea. Acest 
lucru i-a produs numai bucurie, căci a vă-
zut că puterea fanatismului și a superstiţiei 
fusese frântă.

Autorităţile bisericii nu erau oarbe faţă 
de lucrarea pe care o făcea Zwingli, dar 
pentru un moment s-au ferit să intervină. 
Nădăjduind să-l câștige pentru cauza lor, 
au încercat să-l atragă mai întâi prin lin-
gușiri, dar în același timp adevărul câștiga 
teren în inimile oamenilor. 

Activitatea lui Zwingli la Einsiedeln l-a 
pregătit pentru un câmp mai mare, în care 
urma să intre în curând. După trei ani pe-
trecuţi aici, a fost chemat ca predicator la 
catedrala din Zürich. Pe atunci, acesta era 
orașul cel mai important din Confederaţia 
Helvetică și influenţa exercitată aici urma 
să fie resimţită până departe. Eclesiasticii, 
prin a căror invitaţie a venit la Zürich, 
doreau să se împotrivească oricăror ino-
vaţii, astfel că l-au instruit în legătură cu 
îndatoririle lui. 

„Vei face tot ce vei putea”, i-au spus ei, 
„să strângi veniturile de la parohie, fără să 
le treci cu vederea chiar pe cele mai neîn-
semnate. Și îi vei îndemna pe credincioși, 
atât de la amvon, cât și la spovedanie, să 
dea zecimile și darurile, ca să-și arate în 
felul acesta dragostea lor faţă de biserică. 
Vei avea grijă de creșterea veniturilor 
percepute de la bolnavi, de la liturghii și 
în general de la toate rânduielile biseri-
cești”. „În ceea ce privește administrarea 
sacramentelor, predicarea și grija pentru 
turmă”, au adăugat învăţătorii lui, „acestea 

sunt, de asemenea, îndatoririle capelanu-
lui. Dar pentru acestea trebuie să folosești 
un înlocuitor și mai ales în predicare. N-ar 
trebui să administrezi sacramentele decât 
persoanelor cu vază și numai atunci când 
ţi se cer; ţi se interzice să le administrezi 
tuturor persoanelor, fără ca mai întâi să 
faci o deosebire între oameni.”

Zwingli a ascultat în tăcere la această 
însărcinare și, ca răspuns, după ce și-a 
exprimat recunoștinţa faţă de cinstea 
chemării la acest post important, a început 
să explice drumul pe care și-l propusese 
ca să-l adopte: „Viaţa lui Hristos”, a spus 
el, „a fost prea mult ascunsă de oameni. 
Voi predica toată Evanghelia lui Matei ... 
scoţând numai din izvoarele Scripturii, 
sondând adâncimile ei, comparând un 
pasaj cu altul și căutând o înţelegere prin 
rugăciune continuă și stăruitoare. Îmi voi 
consacra slujirea slavei lui Dumnezeu, lau-
dei singurului Său Fiu, mântuirii adevărate 
a sufletelor și clădirii lor în credinţa ade-
vărată”. Cu toate că unii dintre ecleziastici 
au dezaprobat planul lui și au încercat 
să-l determine să renunţe la el, Zwingli a 
rămas hotărât. A declarat că era gata nu 
să introducă o metodă nouă, ci metoda 
cea veche folosită de biserică în vremurile 
curate de la începuturile ei.

Curând s-a trezit un viu interes pentru 
adevărurile pe care le predica; iar poporul 
se aduna în număr mare pentru a-i asculta 
predicile. Mulţi care încetaseră de multă 
vreme să mai vină la slujbele religioase 
se aflau acum printre ascultători. Și-a 
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început lucrarea deschizând Evangheli-
ile, citind și explicând ascultătorilor săi 
relatarea inspirată a vieţii, învăţăturilor și a 
morţii lui Hristos. Aici, ca și la Einsiedeln, a 
prezentat Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind 
singura autoritate infailibilă, iar moartea 
lui Hristos, ca singura jertfă desăvârșită. 
„La Hristos vreau să vă conduc”, spunea el, 
„la Hristos, Izvorul adevărat al mântuirii”. 
În jurul predicatorului s-au adunat oameni 
din toate clasele sociale, de la oamenii de 
stat și savanţi, la meseriași și ţărani. Ei îi 
ascultau cuvintele cu un interes profund. 
El nu numai că vestea darul unei mântuiri 
fără plată, dar mustra fără teamă relele și 
stricăciunile timpului. Mulţi se întorceau 
de la catedrală lăudându-L pe Dumnezeu. 
„Acest bărbat”, spuneau ei, „este un predi-
cator al adevărului. El va fi Moise al nostru 
pentru a ne scoate din această întunecime 
egipteană.” 

Cu toate că la început străduinţele 
lui au fost primite cu un mare entuziasm, 
după un timp a apărut opoziţia. Călugării 
au început să-i împiedice lucrările și să-i 
condamne învăţăturile. 

Mulţi l-au asaltat cu ironii și batjocuri, 
alţii au recurs la obrăznicie și la amenin-
ţări. Dar Zwingli suporta toate acestea cu 
răbdare, spunând: „Dacă dorim să-i câști-
găm pe păcătoși la Isus Hristos, trebuie să 
închidem ochii faţă de multe lucruri”. 

Cam în acel timp a apărut o nouă acţi-
une destinată a face să înainteze lucrarea 
Reformei. Un anume Lucian a fost trimis la 
Zürich cu câteva din scrierile lui Luther, de 

către un prieten al credinţei reformate din 
Basel, care a socotit că vânzarea acestor 
cărţi ar putea fi un mijloc puternic pentru 
răspândirea luminii. „Încredinţează-te”, 
scria el lui Zwingli, „dacă acest băiat are 
destulă prevedere și pricepere; dacă este 
așa, atunci lasă-l să ducă din oraș în oraș, 
din cetate în cetate, din sat în sat și chiar 
din casă în casă, printre elveţieni, lucrările 
lui Luther și îndeosebi expunerea lui cu 
privire la rugăciunea Domnului, scrisă 
pentru laici. Cu cât vor fi mai cunoscute, 
cu atât vor găsi mai mulţi cumpărători.” În 
felul acesta lumina și-a croit drumul. 

Când Dumnezeu Se pregătește să rupă 
lanţurile neștiinţei și ale superstiţiei, atunci 
Satana lucrează cu o și mai mare putere 
pentru a-i învălui pe oameni în întuneric, 
să lege cătușele și mai strâns. În timp ce în 
diferite ţări se ridicau bărbaţi pentru a pre-
zenta poporului iertarea și îndreptăţirea 
prin sângele lui Hristos, Roma a pornit cu 
forţe înnoite să deschidă pieţele ei în toată 
creștinătatea, oferind iertarea pe bani. 

Fiecare păcat își avea preţul lui, iar 
oamenilor li se asigura toată libertatea 
pentru săvârșirea crimelor, dacă tezaurul 
bisericii era mereu plin. În felul acesta cele 
două mișcări înaintau paralel; una oferind 
iertarea de păcat în schimbul banilor, 
iar cealaltă iertarea prin Hristos – Roma 
aprobând păcatul și făcând din el sursă 
de venituri, reformatorul condamnând 
păcatul și arătând către Hristos ca Ispășitor 
și Eliberator. 

       Va urma...   z
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Pentru tinerii implicaţi activ în cadrul 
departamentului de muzică este o 
mare bucurie atunci când aud că 

sunt invitaţi să cânte la diferite evenimen-
te. De câţiva ani tinerii din orchestră se 
întâlnesc pentru repetiţii, unde este nevoie 
de multă răbdare, perseverenţă, sacrificiu 
și determinare; de aceea orice invitaţie de 
a cânta pentru un public aduce un nou 
suflu în cadrul grupului. 

În primăvara acestui an, orchestra a 
fost invitată la o conferinţă în Luterworth, 
un mic orășel aflat la o depărtare de 170 
mile faţă de gigantica metropolă, Londra.
Nu cu mici sacrificii, în data de 18 mai 
2018, 27 de persoane erau gata de îmbar-
care pe aeroporturile din București și Ora-
dea - 15 persoane au plecat din Oradea 
și 22 de persoane din București. Având 
la dispoziţie doar 2 zile, programul a fost 
unul destul de încărcat. În biserica în care 
în anii 1300 predica marele reformator 
John Wycliff, de această dată, am avut oca-
zia să participăm la binecuvântarea a doi 
copii, botezul unui tânăr din Anglia (Chris-
topher Tranquille) și programele obișnuite 
de Sabat. În după amiaza aceleiași zile, 
timp de 2 ore, orchestra a cântat pentru un 
public considerabil. Deși e destul de dificil 
să intri în contact cu cetăţenii englezi, ne 
bucurăm că de aceasta dată, prin interme-
diul muzicii s-a realizat o lucrare, care prin 
alte metode nu ar fi fost posibilă. 

Concert la Londra
Bineînţeles că vrăjmașul a fost prezent 

și a încercat să descurajeze și să provoace 
mari greutăţi grupului de tineri. Niciun 
om, care s-a implicat activ în lucrarea lui 
Dumnezeu, nu a fost scutit de greutăţi. 
Chiar dacă am mers mulţi kilometri pe 
jos, chiar dacă am schimbat multe trenuri, 
chiar dacă am mers și cu bicicletele, chiar 
dacă a plecat avionul fără noi, fiind nevoiţi 
să dormim prin aeroporturi, chiar dacă au 
bătut vânturile astfel încât să existe riscul 
ca avionul să nu poată ajunge în siguranţă 
la sol, fiind nevoit să se înalţe pentru încă 
o oră în văzduh, aceste experienţe ne-au 
apropiat de Dumnezeu și unii de alţii. 

Iată mai jos câteva gânduri din partea 
celor care au fost prezenţi: 

În opinia mea, plecarea în Anglia cu 
orchestra a fost o experienţa frumoasă 
și constructivă pentru fiecare dintre 
noi. Am fost cazaţi într-un loc minunat, 
programele la care am luat parte au fost 
interesante și nu foarte obositoare, iar 
mâncarea a fost delicioasă. Am învăţat 
cât de importantă este determinarea 
și stăpânirea de sine în ceea ce facem. 
Consider că, dacă eram mai organizaţi și 
punctuali, puteam evita micile neplăceri 
sau chiar pierderea avionului. Dar, din 
fiecare întrunire învăţam și pe viitor, pu-
tem „îmbunătăţi” aceste mici probleme. 
Fiecare minut contează și am experi-
mentat asta noi înșine. A fost frumos și 
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vreau să mai facem astfel de activităţi. 
– David Matei

Experienţa din Anglia a fost una 
frumoasă, cu multe peripeţii. Ne-am bu-
curat, am râs și am plâns împreună, am 
împărţit tot ce am avut, iar toate acestea 
ne-au apropiat mai mult unii de alţii.

Concertul a fost un succes pentru 
cauza lui Dumnezeu. Multe persoane 
s-au arătat interesate să menţină legătura 
cu fraţii din biserica locală și să participe 
la studiile Biblice pe care aceștia le fac. 

Cred că toate problemele pe care 
le-am întâmpinat acolo au fost efectele 
răzbunării lui Satan, din cauza a ceea ce 
Dumnezeu a reușit sa facă prin noi, niște 
copii. Muzica este calea strălucitoare prin 
care, grupul nostru, transmite un mesaj 
lumii din partea cerului.

Îi mulţumim Domnului că nu i-a per-
mis lui Satan să „ne cearnă” și că am ajuns 
cu bine acasă, așteptând o nouă oportu-
nitate de a-L lăuda și de a aduce mărturie 
pentru cauza Lui. – Persida Savu

Experienţa din Anglia m-a învă-
ţat destule cât să realizez că exista un 
Dumnezeu și că mai sunt oameni buni pe 
pământul acesta. 

Am susţinut un concert care, după 
părerea mea, a fost cel mai frumos con-
cert al orchestrei noastre de până acum.

Chiar dacă nu am reușit să vizităm 
prea multe locuri din Londra, am avut 
parte de peripeţii pe care le vom povesti 
cu mult entuziasm prietenilor. Experi-
enţa pierderii avionului m-a făcut să mă 

conving de faptul că totul se întâmplă 
cu un motiv. Nimic nu este întâmplător. 
Chiar dacă am pierdut mult timp care era 
important pentru mine și alţii, am reușit 
să câștigăm prieteni noi și clipe frumoase 
alături de fraţi. – Rebeca Mitrică 

“O vorbă din popor spune că ‘Nicio 
faptă bună nu rămâne nepedepsită’. 
Dacă nu am ști mai bine, după experien-
ţa călătoriei de la Londra am da crezare 
acestor cuvinte. Totuși, noi nu avem doar 
un Tată iubitor alături, ci și un dușman 
care nu se odihnește niciodată în lupta 
sa de a ne îndepărta de la Hristos. După 
ce am revenit în ţară, deși am fost în 
permanenţă deplin încrezător că lucrurile 
se vor termina cu bine eventual (că doar 
‘... toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu...’ 
– Romani 8:28, după cum nu ezita să ne 
amintească periodic Corneliu în aero-
port), am găsit paragraful următor din 
Calea către Hristos, capitolul 8: 

‘Efortul continuu al lui Satana este 
de a abate atenţia păcătosului de la 
Mântuitorul, împiedicând astfel unitatea 
și comuniunea sufletului cu Hristos. Cu 
plăcerile păcatului, grijile, necazurile și 
problemele încurcate ale vieţii, greșelile 
altora sau propriile voastre greșeli și ne-
desăvârșiri: cu unele din acestea sau cu 
toate laolaltă va căuta el să abată mintea 
voastră de la Hristos.’ 

Cumva acest paragraf se potrivește 
mănușă situaţiei prin care am trecut. Nu 
aș fi crezut vreodată că pot să apară atât 
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de multe probleme în doar două zile. 
Satan a încercat să ne descurajeze prin 
toate mijloacele, de la probleme persona-
le de sănătate, ce după două săptămâni 
încă nu au trecut, la lucruri ce pur și 
simplu nu au ţinut de noi. În opinia mea, 
și în dreptul meu, o să iau toată aceas-
tă călătorie ca o confirmare a faptului 
că lucrarea noastră are într-adevăr un 
impact ce supără imperiul răului, asupra 
persoanelor cu care ne întâlnim. Deși ne 
putem întreba ce legătură are un concert 
muzical la salvarea de suflete, eu sunt 
convins că nu doar cei care ne-au măr-
turisit cu un zâmbet larg că au asistat la 
atmosfera cerului cât timp au fost împre-
ună cu noi, ci chiar și cele mai de piatră 
inimi sceptice au fost atinse de sunetul 
plăcut al muzicii bune. Acesta a fost doar 
primul pas, la care am contribuit și noi, în 
viaţa unor oameni ce au mărturisit că vor 
să păstreze legătura cu biserica noastră, 
dorindu-și atmosfera cerului în viaţa lor 
zilnică. Indiferent de încercările prin care 
veţi trece încercând să faceţi un lucru 
bun, nu uitaţi că acele impedimente pot 
fi confirmarea că sunteţi pe drumul cel 
bun. Să ne vedem cu bine la următorul 
eveniment!” – Horia Ioniţă

Orchestra din Romania a lăsat în 
urmă o impresie foarte frumoasă. A fost 
o binecuvântare pentru noi să avem în 
mijlocul nostru tineri de diferite vârste, 
formând  o frumoasă  armonie în muzică. 
Talentul lor și dorinţa de a lauda pe 
Dumnezeu s-au contopit și a impresionat 

inimile ascultătorilor, astfel, dorindu-ne 
ca în curând să avem privilegiul de a ne 
bucura din nou de acel colţ  de rai muzi-
cal. – Christopher Tranquille 

Bucuria și sentimentele avute în 
timpul petrecut împreună cu tinerii din 
orchestră și organizatorii, nu se pot expri-
ma în cuvinte. Splendoarea sunetului și 
atmosfera au adus acea prezenţă divină în 
mijlocul nostru. Lucrările au fost interpre-
tate excelent, iar publicul, prins în mrejele 
sunetelor. Dumnezeu a binecuvântat din 
plin prezenţa lor în Anglia și dorim ca, nu 
după mult timp, să avem parte de aceeași 
atmosferă. Ca un rezultat binecuvântat, 
un număr de participanţi și-au exprimat 
dorinţa de a ţine legătura cu membrii 
bisericii noastre.  Rodul muncii lor a fost 
și încă o să fie răsplătit de Dumnezeu. – 
Bianca Nicodim

Tabăra de la Lutterworth a fost un 
eveniment foarte bine organizat, orches-
tra având un loc special. Evenimentul 
a adus un rezultat binecuvântat, având 
participanţi din împrejurimi, cu care 
putem ţine legătura, putându-i invita 
și la alte momente speciale. Sperăm 
ca această primă vizită a fost doar un 
început, pentru că noi dorim să ne mai 
bucuram inimile cu asemenea momente. 
Domnul să îi binecuvânteze în continu-
are în proiectele pe care ei le desfășoară. 
– Lino Honor

Pentru mine tabăra de la Lutterworth 
a fost o oază de părtășie, muzică, mo-
mente frumoase și mâncare bună, care a 

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
I -

 N
r. 

2

30



reușit să aducă culoare vieţii cotidiene. 
Încununată cu botezul lui Christopher, 
aceasta întâlnire a adus bucurie în sufle-
tele multora, iar lucrul acesta a fost simţit 
din belșug. Cuvântul și muzica și-au atins 
scopul și Domnul a lucrat încât ne-am 
bucurat de prezenţa mai multor persoane 
care au luat contact pentru prima dată cu 
biserica noastră. Muzica a reușit să atin-
gă frumos corzile inimii și să însenineze 
sufletele ascultătorilor, iar pentru aceasta 
Domnul fie lăudat! – Simon Dobrescu

În primul rând, doresc să le mulţu-
mesc celor ce au făcut posibilă plecarea 
noastră în Anglia. Mulţumiri și recu-
noștinţă fraţilor și surorilor din Anglia, 
români și englezi, care, pe parcursul celor 
trei zile cât a fost șederea noastră acolo, 
ne-au făcut să ne simţim ca acasă. 

Din punct de vedere muzical concer-
tul pe care noi l-am susţinut îl consider 
o experienţa benefică. Cu fiecare concert 
pe care orchestra naţională l-a susţinut 
(Bucov, Avrig, Madrid, Porumbacu) acu-
mulând mai multă experienţă, aceasta 
s-a valorificat printr-un repertoriu mai 
bogat, lucrări muzicale din ce în ce mai 
complexe al registrului sonor ce poartă 
semnătura unor mari titani ai muzicii 
clasice precum Bach, Schubert, Pachel-
bel. – Dan Saila

În calitate de organizatori ai acestui 
proiect împreună cu fr. Corneliu Barbu și 
Timi Mureșan am discutat cu mult timp 
înainte despre această posibilitate de a 
lăuda de Domnul și a participa la un pro-

iect de evanghelizare în Londra alături de 
orchestra de tineri din Romania.

Am simţit mâna Domnului, care ne-a 
călăuzit și am ajuns cu toţii bine. Vineri 
seara pe când fraţii din România dormeau, 
noi am fost la biserica din Lutterworth 
unde timp de o oră am făcut repetiţia 
premergătoare de Sabat și de concert. 

Am dorit să auzim cum sună sala. Și 
așa cum ne-am gândit sala suna extraor-
dinar. La aceasta, Dumnezeu a completat 
restul, astfel încât s-a creat un cadru po-
trivit pentru ca oamenilor să le pătrundă 
în suflet muzica divină.

La final am mai cântat încă o dată im-
nul GOD SAVE THE QUEEN (nr. 228, din 
cărţile noastre de imnuri, „Mântuitorul 
Meu”) … moment în care toată sala s-a 
unit cu noi, iar muzica ne-a purtat spre 
acele ţărmuri unde există pace, bucurie și 
cântec – spre CERURILE ÎNALTE.

Duminica a fost o zi interesantă, 
plină de experienţe și învăţăminte. După 
o scurtă excursie în Londra, am ajuns la 
aeroport cu jumătate de oră înainte să 
decoleze avionul. Oameni mulţi, proble-
me cu bagajele, plată suplimentară pen-
tru câteva instrumente, timpul stresant, 
alergări de la o poartă la alta... Când noi, 
cei din grupul care călătorea la Oradea, 
a ajuns în final la poarta potrivită, am 
aflat cu surprindere și bucurie că avionul 
întârzie o oră. 

Bucuria mi-a fost scurtă pentru că în 
momentul următor am aflat că cei care 
urmau să călătorească spre București 
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au pierdut avionul. Am început să mă 
gândesc de unde să fac rost de suma 
necesară pentru a achita contravaloarea 
biletelor. Dacă a fost vreodată în viaţă ca 
să mă rog, acel moment a fost unul din 
cele mai intense și importante: Doamne 
ce să fac? Cum vom rezolva situaţia, să 
aducem cei 22 de oameni acasă? Doam-
ne, găsește Tu soluţia!

Cum avionul întârzia, am dat telefoa-
ne... iar fraţii deja m-au asigurat că mă 
sprijină cu suma necesară ca toată lumea 
să vină acasă cât mai repede.

De aici a intervenit Domnul: Corneliu 
m-a anunţat că nu mai trebuie plătit nimic.

Eu deja făcusem calculele cât trebuie 
să plătesc pe lună din salariu împreună cu 

Corneliu, ca să achitam această întârziere... 
Dar Domnul a lucrat într-un mod minunat.

Chiar dacă a avut o întârzire în „cheia 
sol”... cu peripeţii datorită vântului la 
Oradea, m-am bucurat și am strigat de 
bucurie când avionul cu celălalt grup 
de tineri a ajuns în siguranţă … deși era 
noaptea târziu.

Am învăţat multe din această ex-
perienţă… În aeroporturile mari… gen 
Londra, Madrid etc. trebuie să fii cu două 
ore înainte. Altfel … pierzi avionul. În 
aeroporturile mici gen Timișoara, Oradea 
etc. e suficient cu o oră înainte.

Mai presus de acestea am învăţat că 
Domnul conduce toate și Îi mulţumesc că 
ne-a sprijinit până la capăt! – Demis Oz   z
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Conferinţă  
pentru tineri  

la Cluj Napoca

În perioada 9-11 martie, 2018, a fost 
organizată o conferinţă pentru tineri, 
în cadrul comunităţii din Cluj Napoca. 

Cu ocazia acestui deosebit  eveniment am 
avut bucuria ca atât tinerii din Conferinţa 
Ardealul de Nord, cât și din alte Conferinţe, 
împreuna cu fraţii locali, să participe la acest 
special eveniment, intitulat „Candidatul”. 

Textul motto al întrunirii a fost cel din 
Ioan 1:14: „Și Cuvântul s-a făcut trup și a 
locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și 
noi am primit slava Lui o slava întocmai ca 
slava singurului născut din Tatăl.” 

Temele biblice au fost susţinute de 
fratele Radu Ioniţă. 

Fraţii din comunitatea locală au folosit 
prilejul acestei întruniri pentru a aduce laude 
la adresa lui Dumnezeu, care i-a ajutat să 
finalizeze lucrările de renovare a lăcașului de 
cult, care reprezintă biserica locală din Cluj, 
dar și sediul Conferinţei Ardealul de Nord.

Cu toţii am putut vedea și simţi ce bun 
este Domnul și de această dată cu fiii oa-
menilor, deoarece ne-a făcut conștienţi de 
importanţa studiului Cuvântului Său, care 
reprezintă glasul Domnului. 

În cartea Proverbelor 16:20 ne este 
arătat că: „Cine cugetă la Cuvântul Dom-
nului găsește fericirea și cel ce se încrede în 
Domnul este fericit.”

Doresc ca binecuvântarea lui Dum-
nezeu să ne însoţească și prin harul Său să 

putem ajunge tot mai 
aproape de Cel prin care 
avem viaţa, mișcarea și 
puterea. Harul Domnului 
Hristos să rămână cu noi 
toţi. Amin.  z   
A consemnat Viorel Birta
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În perioada 5-8 aprilie 2018 s-a desfă-
șurat la Campusul Bisericii noastre din 
Porumbacu, tabăra de tineret al cărui 

generic a fost „Dorinţele inimii”, versetul 
motto al întrunirii fiind: „Inima omului se 
gândește pe ce cale să meargă, dar Dom-
nul îi îndreaptă pașii.” (Proverbe 16:9).

„Omul este robul lui Satana şi, în mod 
natural, este înclinat să urmeze sugestiile 
lui şi să facă ceea ce el îi poruncește. În 
el însuși n-are nicio putere de a opune o 
rezistenţă eficientă păcatului. Numai dacă 
Hristos locuiește în el printr-o credinţă 
vie, care să-i influenţeze dorinţele şi să-l 
întărească cu putere de sus, numai astfel 
omul se poate aventura să stea în faţa 
unui vrăjmaș așa de teribil. Orice alte 
mijloace de apărare sunt zadarnice. Nu-
mai prin Hristos se poate limita puterea 

Tabăra de tineret –  
Campus Porumbacu

lui Satana. Acesta este un adevăr foarte 
important, pe care toţi ar trebui să-l înţe-
leagă. Satana este ocupat în fiecare clipă, 
mergând încoace şi încolo, în sus şi în jos 
pe pământ, căutând pe cine să înghită. 
Dar rugăciunea plină de zel a credinţei 
va zădărnici cele mai puternice eforturi 
ale sale. Apoi, luaţi şi „scutul credinţei“, 
fraţilor, „cu care veţi putea stinge toate 
săgeţile arzătoare ale celui rău“ – Mărturii 

pentru comunitate, vol. 5, pg. 294.

„Tot ceea ce poate satisface nevoile 
şi dorinţele sufletului omenesc, pentru 
lumea aceasta şi pentru cea viitoare, se 
găsește în Isus Hristos. Mântuitorul nostru 
este Mărgăritarul de un așa mare preţ 
încât, în comparaţie cu El, toate celelalte 
lucruri pot fi socotite ca nimic.” – Parabolele 

Domnului Hristos, pg. 115.
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Ajunși la Porumbacu ne-am bucurat 
de acel cadru natural care te face să te sim-
ţi bine, pentru că ești chiar lângă Creator. 
Joi seara am ascultat prima temă cu titlul 
„Mă visez fericit!”. S-a accentuat ideea ca 
perioada tinereţii este perioada când se 
fac cele mai multe alegeri, de aceea este 
nevoie de înţelepciune de sus pentru a 
face alegeri bune!

După o noapte odihnitoare a urmat 
prezentarea „Dorul de părtășie”, după 
care au fost organizate ateliere de 
discuţii. Și fetele și băieţii au discutat 
în grupe separate cum ar vrea să arate 
viitorul lor partener, dar și cum ar trebui 
să fie acei care caută un partener. A 
existat și o grupă de persoane căsători-
te, în cadrul căreia s-a discutat despre 
modul cum părinţii își doresc să fie 
viitorul partener al fiului sau fiicei dum-
nealor. Concluziile au fost prezentate 
într-un scurt raport de către un repre-
zentant al fiecărei grupe.

După un timp de recreere și părtășie 
ne-am strâns la începerea Sabatului, 
ocazie cu care a fost prezentată tema: „Știi 
ce-ţi dorești?”. 

Noi nu suntem în realitate ceea ce 
credem noi despre noi. Nu suntem așa 
cum noi gândim de fiecare dată, dar 
întotdeauna suntem rezultatul felului în 
care noi gândim. Cineva are interesul să 
ne fure, să ne ia totul, să ne ia viitorul. În 
același timp Isus vrea să ne dea viaţa și să 
o avem din belșug. Asta a făcut și face Isus: 
dăruiește viaţă. 

Ce să facem în momentul în care 
suntem îndrăgostiţi și gândim doar cu 
inima? La vârsta la care nu gândim, să 
întrebăm pe alţii care gândesc la momen-
tul respectiv.

Am avut un Sabat minunat, am studi-
at lecţiile școlii de Sabat, apoi am ascultat 
tema „De la dorinţă la voinţă”. Nu este 
suficient doar să îţi dorești. Trebuie să 
dăruim voinţa noastră Lui, pentru a fi a 
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Lui cu totul. Atunci Dumnezeu va putea 
lucra în noi și voinţa și înfăptuirea. Voin-
ţa noastră devine atunci ca a Lui. Când 
voinţa omului cooperează cu voinţa Lui, 
atunci ea devine atotputernică.

Sâmbătă după amiază Domnul a pus 
pe buzele tinerilor lauda pentru numele 
Său și aceasta a fost exprimată prin cânt, 
poezie, experienţe și gânduri minunate. 
Mulţumiri orchestrei și corului naţional 
care ne-a încântat pe parcursul întregii 
tabere. 

Sâmbătă seara tinerii au fost invitaţi în 
camera de sus, unde s-a purtat o discuţie 
liberă, în cadrul căreia au putut primi un 
răspuns la întrebările care îi frământă.

Ziua de duminică a fost dedicată 
pregătirii pentru programul muzical care 
a avut loc, duminică după amiază la sala 
palatului Brukenthal din Avrig.. 

Am simţit prezenta lui Dumnezeu pe 
parcursul taberei și Îi mulţumim pentru 
ajutorul Său de până aici. El să fie alături 
de noi până la următoarea întrunire.  z

A consemnat Cristian Paulescu
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Duminică 8 aprilie 2018 Palatul 
Brukenthal din Avrig a găzduit 
Concertul de muzică creștină 

„Armonii de primăvară” organizat de De-
partamentul muzical al bisericii noastre. 

Cu această ocazie Corul naţional al bi-
sericii noastre, Orchestra naţională și alte 
câteva formaţii corale au lăudat pe Dum-
nezeu și au încântat auditoriul, coriștii și 
instrumentiștii punând în valoare darurile 
cu care Dumnezeu i-a înzestrat.

Ce înseamnă muzica? Ca termen ge-
neral aceasta este arta combinării notelor 
într-o formă plăcută și integrarea lor într-o 
lucrare completă. Încă din cele mai vechi 
timpuri aceasta a fost folosită pentru ca 
oamenii să-si exprime sentimentele și 
trăirile, într-un limbaj universal. Începând 
cu cei de rând și terminând cu persoanele 
din înalta societate, cu toţii sunt cuprinși 
de armoniile muzicii.

Alfabetul muzical este alcătuit doar 
din 7 „litere”, notele muzicale. Și totuși, 
din ceva simplu, dintr-o cantitate mică de 
material, se poate construi o adevărată 
capodoperă. Pentru a ne putea exprima 
ideile și sentimentele cu ajutorul acestui 
minunat limbaj ne folosim de vocea uma-
nă și de instrumente.

Primul moment din acest program 
a fost susţinut de Orchestra Naţională 
AZSMR, un grup de tineri veseli strânși 
de la Munţii Banatului până la Dunăre, 
cu vârste cuprinse între 10-25 de ani. 
Cele 3 piese prezentate au fost: „Do You 
Hear What I Hear”, „Soon I Will Be Done” 
și „Crown Him”, sub bagheta dirijorilor 
Demis Otniel și Corneliu Barbu, avându-i 
în posturile de concert maeștri pe Horia 
Ioniţă și Rebeca Mitrică.

Corul Naţional s-a alăturat orchestrei 
intonând pentru slava lui Dumnezeu piesa 
coral-instrumentală: „Domnu-I măreţ”, 
sub bagheta dirijorului Corneliu Barbu și 
piesele corale „Din slava Ta” și „Lumină 
din Lumină, solist Andra Ioniţă, sub baghe-
ta dirijorului Bianca Rusnac.

La sfârșitul acestor piese inimile ne-au 
fost învăluite de o meditaţie instrumen-
tală, oferită de sunetul cald al flautului 
mânuit de Bianca Rusnac, acompaniată la 
pian de Cosmin Rusnac.

Corul Crescendo, al cărui început îl 
găsim în anul 1991, condus de-a lungul 
vremii de mai mulţi dirijori și înglobând 
în componenţa sa mai multe generaţii, a 
încântat și de data aceasta inimile ascultă-
torilor prin piesele: „Prieteni pe pământ”, 

Departamentul de Muzică al Uniunii Române

Armonii de primăvară –  
Brukenthal, Avrig
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„Salvator minunat” și „Doamne din Cer”, 
dirijat de Demis Otniel. 

Soprana corului Crescendo, Doriana 
Paulescu, ne-a incantat la finalul acestui 
moment cu piesa „Avem un preot”, piesa 
care L-a adus încă odată în inimile noastre 
pe Isus Mijlocitorul.

Suntem bombardaţi de muzică din 
toate pârţile, și la rândul nostru, cântăm. 
Se știe că muzica influenţează în mod 
direct comportamentul nostru, faţă de 
Dumnezeu și faţă de oameni. Muzica sa-
cră înobilează sufletul omului, iar gându-
rile acestuia sunt îndreptate iminent către 
cer. Muzica este o izbucnire a sufletului. Și 
când sufletul este plin de Dumnezeu, cân-
tul nu poate fi decât o laudă la adresa Lui.

Corul Ardealul de Nord s-a aflat în faţa 
noastră, pentru că le place muzica. Ei și-au 
pus în valoare talentul pe care l-au primit, 
și au dorit să împărtășească și cu noi, fru-
museţea muzicii. Au cântat Acappélla, sub 
bagheta dirijorului Claudiu Bogdan. Este 
nevoie de multă muncă pentru a face ceva 
de calitate. În spatele pieselor „Păcatul 

meu”, „Doamne, nu vezi ce furtună?”, „Să 
n-ai teamă” și „O, Tată bun!” se află mult 
efort și mult studiu. Este unul dintre cele 
mai tinere coruri, fiind format din elevi și 
studenţi, care și-au unit pentru prima dată 
glasurile într-o formaţie corală în noiem-
brie 2016. Ei reușesc să îmbine armonios 
școala, prietenia, sportul și muzica. 

Tânărul Robert Szanto a uimit 
auditoriul cu modul mai puţin obișnuit 
de a folosi chitara. El a folosit tehnica lui 
Francisco Tarrega, interpretând la chitară 
piesa  Recuerdos de Alhambra.

Ultimul moment din program a fost 
corul Dei Gratia, un cor al cărui început 
datează din anul 2013, reușind nu doar 
să se menţină până în prezent, ci și să 
progreseze, îmbinând armonios voci tine-
re și adulte, pentru a-L lăuda pe Dum-
nezeu. Cu această ocazie au interpretat 
piesele: „Știi tu cine este Isus?,  „Stăm 
lângă tine”, „Simon din Cirene”, sub 
îndrumarea dirijorului Corneliu Barbu, 
iar piesa „Cer și Pământ” a  concluzionat 
mesajul concertului.  z
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Te temi de furtună? Îţi este teamă când cerul se întunecă, vântul bate cu putere și 
pe cer apar lumini asemenea blitz-ului aparatului foto? 

Trăsnetele, fulgerele și tunetele care însoţesc furtunile în lunile de vară îi 
înspăimântă pe oameni în general și, în mod deosebit, pe copii. Chiar și unele animale 
se tem de toate acestea. 

Pentru a reuși să scapi de teama zgomotului produs de tunet, este necesar să știi ce se 
întâmplă în momentul când acesta se produce. Poate nu vei înţelege exact cum stau lu-
crurile, dar fii sigur că aceste fenomene se află în mâna unui Dumnezeu care a creat lumea 
noastră și o susţine. Nimic nu se întâmplă fără voia Lui. „El ridică norii de la marginile pă-
mântului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui.” (Psalmii 135:7). 

În Biblie tunetul, fulgerul și trăsnetul sunt folosite pentru a inspira teama. Atunci când 
Dumnezeu S-a coborât pe Sinai pentru a rosti Legea, „au fost tunete, fulgere și un nor gros 
pe munte... și tot poporul a fost apucat de spaimă.” (Exodul 19:16). Moise însă nu era așa 
de înspăimântat. El „a scos poporul din tabără, spre întâmpinarea lui Dumnezeu și s-au 
așezat la poalele muntelui.” (Exodul 19:17). De ce nu se temea Moise de Dumnezeu? 
Pentru că-L cunoștea. Moise vorbise de multe ori cu Dumnezeu și-I recunoștea glasul. El Îl 
știa ca un Dumnezeu iubitor, care nu pedepsește pe cei care se încred în El. 

Gândește și tu, asemenea lui Moise, atunci când furtuna este deasupra zonei în care 
locuiești. Crede că în Cer este acel Dumnezeu în care te încrezi și căruia Îi mulţumești pentru 
fiecare lucru bun pe care ţi-l dă. Spune-i în fiecare zi că-L iubești și roagă-L să te ocrotească 
chiar și atunci când este furtună. El a făcut deja promisiunea că nu te va uita. „Nu se vând 
oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vos-
tru. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.” (Matei 10:29, 31). 

Poate aţi auzit despre multe întâmplări cu oameni care și-au sfârșit viaţa în mijlocul 
vreunei furtuni. Noi nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu și motivele pentru care 
El îngăduie uneori ca astfel de lucruri să se întâmple. Un lucru este sigur: Dumnezeu 
îi iubește pe copiii Săi și vrea ca toţi să fie salvaţi. În timp ce Satan, vrăjmașul nostru, 
al tuturor, caută să distrugă omenirea, este nevoie să ne punem la adăpost alături de 
Dumnezeul nostru puternic și să-I cerem ajutor. Și El ne va scăpa. 

Iubește-L pentru că este Cel mai puternic Suveran. El n-a pierdut nicio bătălie. „De 
aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munţii în inima 
mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se 
cutremure munţii... Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeu lui Iacov este un turn de 
scăpare pentru noi.” (Psalmii 46:2, 3, 11).  z
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 „Slava lui Dumnezeu este manifestată în lucrarea mâinilor Sale.  
Aici sunt taine prin cercetarea cărora mintea va deveni puternică. 

Minţi ce au fost distrate şi asupra cărora s-a făcut abuz  
prin citirea de literatură fictivă pot avea în natură o carte deschisă  

şi pot citi adevărul în lucrările lui Dumnezeu din jurul lor.  
Toţi pot găsi teme de studiu în simpla frunză din copacul pădurii,  

în firele de iarbă ce acoperă pământul cu covorul lor verde şi catifelat, 
în plante şi flori, în copacii falnici ai codrului, în munţii grandioşi  

şi stâncile de granit, în neodihnitul ocean pururea în mişcare, 
 în preţioasele nestemate de lumină presărate pe bolta cerului  

pentru a face noaptea frumoasă, în nesfârşitele bogăţii  
ale razelor de soare şi în aureola solemnă a lunii, în frigul iernii,  

căldura verii şi succesiunea anotimpurilor,  
în ordinea şi armonia perfectă, guvernată de puterea infinită;  

iată subiecte ce necesită atât o gândire profundă  
cât şi o exersare a imaginaţiei.”   

(Înalta noastră chemare, pg. 49).


