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Trăim clipe solemne când Satan în-
cearcă să amăgească chiar și pe cei 

aleși și să creeze în mijlocul nostru această 
luptă pentru supremație, asemănătoare cu 
cea începută de el în ceruri. Această dorință, 
de a fi cel mai mare, a determinat izgonirea 
lui Lucifer din împărăția cerului.

De foarte multe ori avem și noi dorința 
aceasta de a fi mai presus de alţii, de a ne așe-
za în fruntea tuturor, și în această încercare 
folosim uneori „arme”, care nu sunt după 
voia lui Dumnezeu, pentru a umili pe cei 
din jur. Dacă privim la Mântuitorul nos-
tru, El nu face deosebire între persoane și de 
aici rezultă acel izvor de mângâiere și putere 
pentru noi. Suntem tentați să judecăm după 
bogăție ( vai… are mai mult ca mine!) și după 
multe alte aspecte.

Când păcătosul se apropie de Dumne-
zeu, își mărturisește păcatele și solicită harul 
divin, el devine copilul lui Dumnezeu, egal 
cu toți ceilalți.

Poate ne punem această întrebare: Cum 
trebuie să îl consider pe aproapele meu? 

„Aveţi aceleași simţăminte unii faţă 
de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, 
ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi 
singuri înţelepţi.” (Romani 12:16).

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau 
din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să 
privească pe altul mai presus de el însuși.” 
(Filipeni 2:3).

Sentimentul de a te considera superior  
vine de la cel rău.

În timp ce o persoană se crede mai 
presus ca alţii, NU poate iubi cum a iubit 
Hristos.

Care este dorința Lui Hristos ?

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, 
ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una 
în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis.” (Ioan 17:21).

Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu, 
deși nu avem aceleași capacități. Niciunul însă 
NU are dreptul să se laude cu darurile pe care 
le-a primit de la Dumnezeu.

„Sunt felurite daruri, dar este același 
Duh; sunt felurite slujbe, dar este același 
Domn; sunt felurite lucrări, dar este același 
Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fi-
ecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul 
altora.” (1 Corinteni 12:4-7).

   În concluzie: Putem scăpa de acest 
gând al supremației privind la Domnul Isus 
care a murit pe crucea de la Golgota pentru 
păcatele noastre, El S-a umilit până la moar-
te și prin sângele Său noi putem fi curățiți și 
vindecați de toate bolile noastre spirituale.

Harul și pacea Lui Hristos să fie cu noi 
și El să reverse asupra noastră binecuvântări-
le cerești - AMIN! 

Adrian Gabriel Barnea

„Voi toţi sunteţi fraţi”
„... fiecare să privească pe altul  

mai presus de el însuşi.” (Filipeni 2:3 u.p.)
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„Atunci şi cei ce se tem de Domnul au 
vorbit adesea unul cu altul; 

Domnul a luat aminte la lucrul aces-
ta şi a ascultat;  şi o carte de aducere amin-
te a fost scrisă înaintea Lui,  pentru cei ce 
se tem de Domnul şi cinstesc numele Lui.” 
(Maleahi 3:16).

Ce plăcut e să auzi citindu-se verse-
tul la adunările noastre! Liniștitor. Te 
simți parte: „Cei ce se tem de Domnul” 
(adică noi) „au vorbit adesea unul cu al-
tul” (avem întâlniri regulate; discutăm), 
Domnul ne ascultă și ne scrie într-o carte 
ca să ne țină minte veșnic... pe noi... „cei 
ce se tem de Domnul și cinstesc numele 
Lui.” Sună bine, nu? Şi de ce nu s-ar îm-
plini chiar cu noi? Cu cine altcineva?

M-a șocat contextul. Oare ne-ar 
aduce aceeași satisfacție dacă am vorbi la 
prezent despre celelalte lucruri din vre-
mea lui Maleahi?

„Atunci (…) o carte de aducere 
aminte a fost scrisă înaintea Lui”. Când 
atunci? Găsim o parte din răspuns în 
puținele consemnări ale lui Maleahi:
w Atunci când cei mai iubiți dintre 

oameni Îl întrebau: „Cu ce ne-ai iubit?”.
w Ce fapte făceau și... pe urmă: 

„Cu ce am nesocotit noi numele Tău?”
w Preoții aduceau pe altar buca-

te necurate, aduceau ca jertfă lucruri cu 
care le-ar fi fost rușine să se prezinte în 
fața unor oameni de vază în țară, iar apoi: 
„Cu ce Te-am spurcat?”
w Despărțiri în căsătorie, urmate 

de „pentru ce?” (Oare de ce ni se întâm-
plă?)
w Spuneau că este bun și plăcut 

în fața Domnului oricine face răul... Îl 
„oboseau” cu tot felul de teorii și apoi... 
„Cu ce L-am obosit?”... „Unde este Dum-
nezeul dreptății?”

    Atunci
s-A scris o cArte...
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w La chemarea de pocăință, cu 
un aer de nedumerire: „În ce trebuie să 
ne întoarcem?” (Nu suntem deja ok?)
w Ce se mai pricepeau să găsească 

pretexte de a reține zecimea și darurile... 
Păi, nu erau preoții corupți? La întreba-
rea solemnă „Se cade să înșele un om pe 
Dumnezeu, cum Mă înșelaţi voi?” cu 
obrăznicie: „Cu ce Te-am înșelat?” (Vezi 
că ne cam jignești...)
w Când erau atenționați cu privi-

re la cuvintele adresate Domnului: „Ce-
am spus noi împotriva Ta?” (Hei, Ți se 
pare...) 
w Concluzia lor: „Degeaba slujim 

lui Dumnezeu; și ce am câștigat dacă am 
păzit poruncile Lui, și am umblat triști 
înaintea Domnului oștirilor?”
w Concluzia Lui: „Un fiu cinsteș-

te pe tatăl său, și o slugă pe stăpânul său. 
Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi 
se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este 
teama de Mine? zice Domnul oștirilor...”.

Atunci... În acel timp. În acea stare 
jalnică de lucruri... Chiar atunci s-a scris. 
„O carte de aducere aminte a fost scrisă 
înaintea Lui.” Pentru cine? Nu pentru cei 
mulți care erau doctori în discursuri. În 
vorbele lor și Cel Prea Înalt era pus la colț. 

Dar atunci... nu numai ei (majorita-
tea), ci și alții au vorbit. „Atunci și cei ce 
se tem de Domnul au vorbit adesea unul 
cu altul”. Ce dureros e acest „și”: de obi-
cei unește, dar aici e graniță. Îi desparte 
pe cei scriși de Maleahi și cei scriși în 
cartea de aducere aminte. Să fie și hota-
rul între „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
și nu duc lipsă de nimic“ (Apoc. 3:17) 
și cei „care suspină și gem din pricina  

tuturor urâciunilor care se săvârșesc aco-
lo” (Ezec.9:4)? 

Din timp în timp, trist de rar... se des-
chide cartea și o mână sfântă notează lu-
cruri demne de aducere aminte. Când Da-
vid se ruga „pune-mi lacrimile în burduful 
Tău” (Psalmul 56:8) ele erau deja „scrise 
în cartea Ta”, aproape de rugăciunea Anei 
când își vărsa sufletul înaintea Domnului 
(1 Samuel 1:15). Câteva capitole mai spre 
noi poate că e și plânsul vameșului.

Într-un ultim ceas, un om (noi îi 
spunem „tâlharul”) s-a întors spre Isus: 
“Doamne, adu-Ți aminte de mine, când 
vei veni în Împărăția Ta!” (Luc. 23:42)... 
În cer s-a scris... lângă plânsul vameșului: 
“Dumnezeule, ai milă de mine, păcăto-
sul!” (Luca 18:13), iar apoi „S-a sfârșit!”

Într-un ultim ceas, înainte să se spu-
nă ultimul „S-a sfârșit!” mâna sfântă stă 
să scrie în carte ultimele amintiri... 

Poți fi în carte.
„Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oști-

rilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în 
ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă 
de ei, cum are milă un om de fiul său, ca-
re-i slujește.“ (Maleahi 3:17).

Sau poți fi de cealaltă parte a lui „și”. 
„Şi veţi vedea din nou atunci deosebi-

rea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre 
cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-I 
slujește. Căci iată, vine ziua, care va arde 
ca un cuptor! Toţi cei trufași și toţi cei răi, 
vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde, 
zice Domnul oștirilor, și nu le va lăsa nici 
rădăcină nici ramură. (Maleahi 3:18-4:1).

Mâna sfântă tremură pentru tine ca 
atunci... pe cruce. „Atunci” acum...

Ghiță Bizău   
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Într-o lume în care totul este super-
ficial, într-un timp când dragostea 

este tot mai rară, iar cei care totuși iubesc 
sunt de obicei motivaţi pentru a face aceas-
ta, suntem tentaţi să ne întrebăm: Oare 
Dumnezeu ne iubește atât de mult? Şi to-
tuși Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că 
El are faţă de fiecare dintre noi o dragoste 
dezinteresată. Purtarea de grijă pe care ne-o 
poartă zi de zi, dovedește clar lucrul acesta. 

Te-ai întrebat vreodată cum poate 
Dumnezeu să te iubească atât de mult? 
Dacă ai fi fost singura persoană de pe 
Terra, Dumnezeu ar fi dat la fel pe singu-
rul Lui Fiu pentru tine. El se îngrijește de 
tine și este preocupat de salvarea ta ca și 
cum ai fi singura persoană din grija Sa.

Există oameni care au experimen-
tat cândva în viaţă faptul că cineva le-a 
întins o mână de ajutor. Ei se simt legaţi 
permanent de acea persoană căreia îi da-
torează supraviețuirea. Pe 11 septembrie 
2001, Stanley Praimnath stătea la biroul 
lui de la etajul 81 al Turnului de Sud al 
World Trade Center când botul unui Bo-
eing 767 a intrat în clădire. Tavanul din  

biroul său s-a prăbușit, iar el s-a ghemuit 
sub birou și a început să se roage.

Oameni răniţi și disperaţi coborau 
scările. În timp ce cobora scările, Bri-
an Clark a auzit un strigăt de ajutor. Era 
Stanley care era blocat între niște ziduri 
dărâmate. Brian a reușit să-l salveze pe 
Stanley. După ce au scăpat de pericolul de 
moarte, Stanley l-a îmbrăţișat pe Brian și 
i-a spus cu lacrimi în ochi: “Să păstrăm le-
gătura, pentru că ţie îţi datorez viaţa!”

Există și în viaţa ta Cineva căruia 
îi datorezi viaţa? Ești tu dispus să spui: 
“Doamne, vreau să păstrez legătura cu 
Tine, pentru că Ţie îţi datorez viaţa!”?  
Esenţa vieţii creștine este părtășia cu 
Dumnezeu. Când conștientizăm pe de-
plin dragostea lui Isus și dorinţa Sa de 
a ne mântui, inima noastră Îi răspunde 
cu dragoste. Avem dorinţa fierbinte de 
a fi cu El. Dorim să petrecem timp cu 
El. Nu vrem să ne despărţim de El nici 
măcar pentru o clipă. “Preţul plătit pen-
tru răscumpărarea noastră, sacrificiul 
infinit pe care L-a făcut Tatăl nostru 
din cer, dându-L pe Fiul Său să moară  

Isus a dat totul. La fel şi eu.”
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pentru noi, ar trebui să ne inspire concep-
ţii foarte înalte despre ceea ce putem de-
veni prin Hristos.[…] „Vedeţi ce dragoste 
ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:1). Ce valoare 
îi conferă faptul acesta omului!” (Calea 
către Hristos, pag. 15)

Tu ești unic în ochii lui Dumnezeu 
și ocupi un loc în inima Sa pe care ni-
meni altcineva nu-l poate ocupa. Iar dacă 
tu lipsești, în inima Sa va rămâne un gol. 
Dacă tu ai fi pierdut pentru totdeauna, 
El ţi-ar simţi lipsa. Deși este înconjurat 
de milioane și milioane de îngeri și de oa-
meni mântuiţi fără număr, El ar observa 
dacă nu ai fi și tu acolo.

Să presupunem că o femeie are 10 
copii. Întâmplarea nefericită face ca ea să 
piardă un copil într-un accident. Cineva 
încearcă să o încurajeze, vorbindu-i des-
pre avantajele decesului fiului ei: “Acum 
o să aveţi cu 10% mai mult timp liber, 
cu 10% mai puţin stres, veţi consuma cu 
10% mai puţină hrană, pentru că oricum 
aveaţi prea mulţi copii.” Credeţi că aceas-
tă mamă va fi de acord cu toate aceste 
argumente? Nu! Va spune: “Nu am ne-
voie de nimeni! Îl vreau pe copilul meu 
înapoi! Locul lui a rămas gol!”

Dragostea lui Dumnezeu poate fi doar 
foarte slab comparată cu cea a unei mame, 
cu cea a unui tată. Este infinită. Cunoști 
tu dragostea lui Dumnezeu? Simţi că ar  
trebui să faci și tu ceva pentru El?

Grace Daley, o renumită jucătoare de 
baschet, câștigătoare a multor medalii, a 
ales să-și schimbe orientarea profesională, 
pentru a-L urma pe Hristos.  Constatând 
că ocupaţia ei nu era compatibilă cu via-

ţa de creștin, ea a ales să întoarcă spatele 
unei cariere profitabile, care-i aducea nu 
doar bani, ci și prestigiu, motivând ges-
tul ei cu unul asemănător cu cel al Maes-
trului său: “Isus a dat totul. La fel și eu”. 
Mai mult, ea a ales să-și pună corpul și 
întreaga sa fiinţă în slujba lui Dumnezeu, 
trăind după legile vieţii în cele mai mici 
amănunte. “Totul contează!”, spunea 
ea, atunci când a anunţat programul său 
de viaţă pe care intenţiona să-l respecte. 
Ce înseamnă tot? Dieta contează, de-
voţiunea contează, disciplina contează. 
Pentru ea, ca să fii în formă din punct de 
vedere fizic, mental și spiritual, ai nevoie 
de dieta lăsată de Dumnezeu în grădina 
Edenului, care garantează cea mai bună 
condiţie fizică și cea mai mare limpezime 
a minţii. Grace bea numai apă, singura 
băutura de care corpul nostru are nevo-
ie. La ora 22:00, este în pat, ca să poată 
dormi 7-8 ore.

Dacă Isus a dat totul pentru tine, 
ești și tu dispus să-I dai totul? În prezent, 
suntem  binecuvântaţi cu libertate re-
ligiosă. Nu se știe pentru cât timp. Este 
posibil ca în scurt timp credinţa ta să fie 
pusă la încercare. Dacă acum nu ești cu 
totul de partea Domnului, atunci îţi va 
fi foarte ușor să renunţi la credinţa ta. 
Consacră-te Lui cu totul! Dă-I toată ini-
ma ta! Nu îngădui să existe ceva în viaţa 
ta, care te-ar putea despărţi de dragostea 
lui Dumnezeu. Atunci El te va binecu-
vânta chiar și în această lume, iar viaţa 
veșnică pe care ne-a pregătit-o va fi una 
mai presus de orice imaginație! 

Larisa Evelina Fuică
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“În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin 
minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, 
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate 
ale pământului şi mării!” (Psalmii 65:5).

Înţelepciunea, nemărginirea, suve-
ranitatea, sfinţenia, atotștiinţa 

– sunt doar câteva din atributele care 
conturează caracterul lui Dumnezeu. 
Afară de acestea putem remarca o însu-
șire esenţială în caracterul lui Dumne-
zeu, care ne afectează benefic pe fieca-
re dintre noi, datorită căreia  existăm, 
apreciem celelate binecuvântări primi-
te și ne desfășurăm activităţile. 

Este vorba de bunătate, însușirea 
caracterului lui Dumnezeu, care îi cu-
prinde pe toţi oamenii, prin care am 

fost creaţi și răscumpăraţi, prin care 
existăm și ne bucurăm de viaţă. 

Bunătatea se definește ca fiind însu-
șirea de a fi bun, înclinaţia de a face bine. 
Deși există mulţi oameni care dau pe faţă 
această însușire în anumite împrejurări, 
bunătatea lui Dumnezeu este superioară 
celei a oamenilor, fiind vorba de o bună-
tate dezinteresată, manifestată faţă de 
noi oamenii, înainte ca noi să dorim să 
beneficiem de ea.

Cu toate că Dumnezeu nu locuiește 
în mod vizibil alături de noi, putem simţi 
beneficiile acestei trăsături a caracterului 
Său. Trist este că oamenii nu-și dau sea-
ma că viaţa lor se află în mâinile Părinte-
lui lor ceresc și că toate succesele de care 
se bucură i se datorează Lui. 

Bunătate    
    fără 
        limite
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“Într-o după-amiază, un băiat care 
locuia la o fermă, s-a întors acasă, condu-
cându-și calul la galop. Intrând în curte 
în mare grabă, faţa îi radia de bucurie 
și părea foarte nerăbdător. S-a apropiat 
de tatăl său, a descălecat iute și i-a spus: 
„Tati, tati, trebuie să-ţi spun ceva extra-
ordinar. Mi s-a intâmplat chiar azi.” Ta-
tăl l-a privit cu atenţie, așteptând să afle 
motivul bucuriei. „Tati, astăzi, în timp 
ce călăream cu mare viteză prin pădure, 
într-un moment de neatenţie am căzut. 
Şi știi, deși Murgu este înalt și alerga tare, 
uite, nu am nimic. Tati îţi dai seama? 
Dumnezeu a avut grijă de mine și nu am 
păţit nimic.”

Tatăl se așeză pe o buturugă din 
apropiere: „Ştii fiul meu, cu mine s-a în-
tâmplat ceva și mai frumos. Ceva extraor-
dinar. Deși astăzi am avut multe treburi 
de rezolvat și am fost nevoit să călăresc și 
eu toată ziua, Dumnezeu a făcut pentru 
mine mai mult.” 

„Mai mult?! Mai mult decât să nu 
păţești nimic după o căzătură zdravă-
nă?”, se miră băiatul. „Da, fiule. Astăzi 
deși am călărit foarte mult, Dumnezeu a 
avut grijă de mine și … nici nu am căzut 
de pe cal. Nu-i așa că e grozav?”

Iov a fost un om credincios care a fost 
încercat, însă nu a și-a permis să se îndoias-
că de bunătatea lui Dumnezeu. El a rămas 
credincios spunând la un moment dat: „Dar 
știu că Răscumpărătorul meu trăiește”.  

Pe lângă bunătatea cerească mai în-
tâlnim un alt fel de bunătate, o bunătate 
omenească, demonstrată prin sacrificii 

fizice sau financiare pentru semeni, bu-
nătate care-i caracterizează pe adevăraţii 
urmași ai lui Dumnezeu, spre care El pri-
vește cu plăcere.

Iată câteva exemple: Potrivit agen-
ţiei de presă ”Associated Press”, Chuck 
Wall, coordonator al Departamentului 
de Relaţii Umane al Colegiului Bakers 
Field din California, privea știrile, când, 
un clișeu folosit de prezentator i-a atras 
atenţia în mod deosebit: ”…încă un act de 
violenţă nejustificată”, comenta acesta. 

În acel moment lui Wall i-a venit o 
idee: el le-a dat studenţilor săi o sarcină 
neobișnuită. Le-a cerut să încerce să facă 
fapte de caritate și apoi să scrie un eseu 
despre acestea. Apoi, Wall a conceput un 
afiș pe care s scris: ”Astăzi voi comite un 
act de bunătate nejustificată! Tu?” Afișe-
le au fost realizate și profitul vânzărilor 
a fost donat unui centru de nevăzători. 
Iată două dintre faptele de bunătate ale 
studenţilor: un student a cumpărat 30 
de pături și le-a dus unor oameni ai stră-
zii care trăiau sub un pod, altul a plătit 
facturile de întreţinere ale unei bătrâne. 
Ideea cu afișele a ”prins”. Toate cele 113 
mașini ale poliţiei au fost inscripţionate 
cu mesajul conceput de Chuck. De ase-
menea, în toate școlile și instituţiile din 
district au fost lipite afișe cu acest mesaj. 

Realizând succesul ideii sale, Chuck 
comenta:”Nu aveam nici cea mai vagă idee 
că va ”erupe” așa. Nu credeam că oamenii 
aveau atâta nevoie de ceva pozitiv”. 

Să nu rămânem nepăsători faţă de 
nevoile semenilor noștri. Isus ne-a iubit, 
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și dragostea Sa a fost manifestată fără li-
mite faţă de noi („și fiindcă iubea pe ai 
Săi, cari erau în lume, i-a iubit până la ca-
păt.” – Ioan 13:1). Acum El așteaptă ca și 
noi să simţim alături de cei în nevoie, El 
identificându-se cu orice om suferind și 

în lipsă. Pentru că, spune El, „“Adevărat 
vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste 
lucruri unuia din acești foarte neînsem-
naţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” 
(Matei 25:40). 

 Fundeanu Petrică - Felix

Nevoia de ferestre

Sunt oamenii străini şi parcă nu se mai adună,
Ca nişte ziduri de beton, fără ferestre,

N-ai unde mai cerşi un colţ uscat de vorbă bună,
Ori un pahar răcoritor de bunăveste.

Ni-i inima, acum, cu porţi înalte către stradă,
Ferestrele nu se deschid decât spre sine;
Privirile ni-s fumurii ca geamul de paradă

Şi ne ascundem lacrima de rău şi bine.

Aşa ni-i de străină vremea, când spre seară,
Pe banca de la poarta inimii, uitată,

Schimbam cu unul din vecini o lacrimă amară,
Ori spovedeam vreo bucurie căpătată.

Purtăm în fiecare colţ de suflet candelabre,
E-atâta sete de lumină în mulţime;

Deschideţi porţile spre lume, ferecate, oarbe,
Daţi drumul la lumină peste-întunecime!

Nevoia de acum nu-i de benzină ori de pâine,
Ci de ferestre, larg deschise, către stradă;

De oameni buni şezând la porţi de inimi nestrăine,
De braţ prieten celui care stă să cadă.

Ieşiţi din voi, rămâneţi toată noaptea la ferestre,
Turnaţi ulei destul în candele, spre-afară!

Să fim lumină pe cărările terestre!
Măcar în dreptul casei noastre nimeni să nu piară!

- Daniel Chirileanu
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Ne aflăm într-un secol când timpul 
ar trebui să fie foarte preţios pentru noi. 
Vedem că semnele venirii Domnului Isus 
pe norii cerului sunt din ce în ce mai vizi-
bile, însă noi nu dăm importanţă timpu-
lui rămas pentru pregătirea noastră spi-
rituală. Majoritatea timpului îl alocăm 
satisfacerii plăcerilor și poftelor noastre. 
Adesea suntem tentaţi să considerăm 
pierdut timpul pe care-l petrecem în co-
muniune cu Tatăl nostru ceresc.  

Nevoia de rugăciune

Ar trebui să înţelegem că rugăciunea 
este cel mai important element al vieţii 
noastre de creștini, care ne ajută să comu-
nicăm cu Tatăl nostru din ceruri. Prin 
rugăciune noi putem să aducem laudele 

și mulţumirile noastre Creatorului, să ne 
mărturisim păcatele și să adresăm cereri-
le noastre. Singurul moment când inima 
ne este pe deplin îndreptată spre Dum-
nezeu, este atunci când întreaga noastră 
fiinţă este plecată în rugăciune.

Atunci când ne rugăm primim pute-
re ca să biruim ispitele și să trecem peste 
încercări, de aceea trebuie să fim depen-
denţi de rugăciune în orice timp, oriunde 
ne-am afla. Nimic și nimeni nu trebuie 
să ne împiedice să ne aducem cererile cu 
mulţumiri înaintea lui Dumnezeu.

Rugându-ne cu inima şi gândul

Ne-am întrebat vreodată cum trebu-
ie să ne rugăm? Prin rugăciune noi intrăm 
în camera de audienţă a lui Dumnezeu, 

Vorbind 
cu 

Dumnezeu

“Rugăciunea - scrisoare către 
Tatăl în care pana gândurilor a aş-
ternut dorinţele, laudele şi mulţu-
mirile credinţei noastre!”



Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 312

deci cum ar trebui să ne comportăm în 
faţa Celui Prea Înalt? Cu nepăsare? Plic-
tisiţi? Îmbrăcaţi necorespunzător? Pen-
tru că e prea lungă rugăciunea fratelui X 
sau a sorei Y, să începem să butonăm te-
lefonul? Să căscăm nepăsători, așteptând 
să se termine odată?... Nicidecum!

Studiind Cuvântul lui Dumnezeu 
și Spiritul Profetic, călăuziţi de Duhul 
Sfânt găsim multe învăţături referitoare 
la rugăciune și câteva dintre acestea le voi 
aminti în paragrafele ce urmează. 

Respect sfânt

Înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne 
comportăm cu reverenţă sfântă, cu umi-
linţă și cu teamă. El este Regele Regilor! 
Nu cred că noi am fi nepăsători în faţa 
unui rege pământesc! Cu atât mai mult 
nu trebuie sa fim nepăsători în faţa Re-
gelui Ceresc!

„A sfinţi numele Domnului presu-
pune ca acele cuvinte pe care le spunem 
despre Fiinţa Supremă să fie rostite cu re-
verenţă… Acest nume este sfinţit de către 
îngerii din ceruri, de locuitorii lumilor 
necăzute.”(Cugetări de pe Muntele Feri-
cirilor - cap.6 Rugăciunea Domnului).

Rugăciuni potrivite 

De asemenea, trebuie să fim foar-
te atenţi la rugăciunile noastre publi-
ce. Acestea ar trebui sa fie scurte, la 
obiect. Putem cere cu sinceritate ca 
Duhul lui Dumnezeu să rămână asu-
pra noastră și să ne lumineze cu privi-
re la subiectele pe care le dezbatem în 
momentul respectiv. 

“Vorbiri plictisitoare și rugăciuni 
lungi nu se potrivesc nicăieri și mai cu 
seamă în adunările publice. Acei care 
sunt cei mai superficiali, au în general cel 
mai mult de spus. Rugăciunile lor sunt 
lungi și mecanice. Acestea obosesc pe în-
geri și  pe oamenii care-i ascultă.” (4 T. 
p. 72).

Cerând pentru a da

Cererile noastre să nu fie numai pen-
tru noi înșine. De aceea, în rugăciunile 
noastre din familie trebuie  să îi amintim 
și pe bolnavi, săraci și pe toţi cei care sunt 
prigoniţi din pricina Cuvântului Dom-
nului. Tot ce vom cere în rugăciune tre-
buie să fie după voia lui Dumnezeu.

”Rugăciunile noastre nu trebuie să 
fie egoiste, cerând numai pentru folosul 
nostru. Noi trebuie să cerem ca să putem 
da.”(P.D. p.108).

Cerere pentru iertare  

Una dintre cele mai importante ce-
reri pe care ar trebui să o adresăm este 
aceea pentru iertarea păcatelor. Totuși, în 
timp ce implorăm iertare Tatălui nostru 
ceresc, suntem îndemnaţi să fim gata să 
iertăm semenilor noștri eventualele gre-
șeli sau nedreptăţi pe care ni le-au făcut.  

„…și ne iartă nouă păcatele noas-
tre, precum și noi iertăm greșiţilor 
noștri”(Matei 6:12), este cererea pe care 
Domnul Hristos ne-a îndemnat să o fa-
cem Tatălui nostru ceresc. 

„Dacă iertaţi oamenilor greșelile 
lor”, spunea Domnul Hristos, „și Tatăl 
vostru Cel Ceresc vă va ierta greșelile 
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voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor 
greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greșelile voastre.”(Matei 6:14,15).

De câte ori am meditat la această 
problemă înainte de a pleca genunchiul 
să cerem iertare Domnului?

Noi așteptăm ca Dumnezeu să as-
culte cererile noastre și să ne răspundă 
favorabil. Ne este făgăduit lucrul acesta: 
“Tot ce veţi cere cu credinţă prin rugă-
ciune, veţi primi”(Matei 21:22); “Cereţi 
și vi se va da…”(Matei 7:7).

Tatăl nostru răspunde rugăciunilor 
noastre atunci când, privind în inima 
noastră, găsește nevoia de rugăciune.

Iată câteva elemente care trebuie să 
însoţească o rugăciune:

Credinţa: Domnul Isus spune: “Ori-
ce lucru veţi cere, când vă rugaţi, să cre-
deţi că l-aţi și primit și-l veţi avea”. (Mar-
cu 11:24).

Perseverenţa: Să fim “stăruitori în 
rugăciune”, să “stăruim în rugăciune, 
veghind în ea cu mulţumiri”. (Romani 
12:12; Coloseni 4:2).

Consecvenţa: “Trebuie să fim con-
secvenţi; nimeni și nimic să nu ne împie-
dice de la rugăciune. Trebuie să depunem 
orice efort pentru a menţine comuniune 
permanentă între noi și Domnul Hris-
tos.” (C.C.H.p.73).

Pentru a ne convinge de importanţa 
rugăciunii trebuie să medităm îndelung 
la exemplul nostru – Domnul Isus. Cât 
timp a trăit pe pământ, El S-a rugat foar-
te mult și astfel a primit putere să învingă 
ispita și să poată duce la îndeplinire Pla-
nul de Mântuire.     

“Iar dacă Mântuitorul lumii, Fiul 
lui Dumnezeu, a simţit nevoia de a Se 
ruga, cu atât mai mult noi, ca fiinţe 
muritoare și slabe, ar trebui să simţim 
nevoia de a ne ruga zelos și consecvent.” 
(C.C.H.p.69-70).

Vrem ca să primim răspuns la rugă-
ciuni? Atunci, și rugăciunile noastre tre-
buie să fie ca ale Lui: pornite din inimi 
sincere, încrezătoare, cu cereri după voia 
Sa. 

Alexandra Amalia Bănică

Rugăciunea nu înseamnă nimic altceva decât să fii într-o 
relaţie de prietenie cu Dumnezeu.

O rugăciune, în cea mai simplă definiţie, este doar o 
dorinţă îndreptată spre ceruri.

Rugăciunea este o stare de permanentă recunoştinţă.

Rugăciunea este cheia dimineţii şi zăvorul serii.
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Potrivit Dicţionarului Expli-
cativ al Limbii Române, va-

rianta Online, prin “A BÂRFÍ” înţe-
legem: 1) A vorbi de rău; a calomnia; 
a cleveti; a blama; a huli; a ponegri; a 
defăima. 2) A vorbi mult și fără rost; a 
pălăvrăgi; a trăncăni; a f lecări. 

Iată deci că această expresie cu-
prinde atât tendinţa de a ponegri pe 
cineva, de a împrăștia vești rele despre 

o persoană, precum și vorbirea fără 
rost, discuţii care nu aduc nici un be-
neficiu (chiar dacă sunt adevărate). 

Înţeleptul Solomon așază bârfa la 
polul opus credincioșiei, considerând 
că un om adevărat, devotat unei ca-
uze, care se af lă în slujba Stăpânului 
Său și prin urmare își respectă seme-
nii, nu se va ocupa cu vorbe de nimic, 
ci va spune doar lucruri care zidesc și 

aduc beneficii celui ce le aude. 
“Cine umblă cu bârfeli dă 

pe faţă lucruri ascunse, dar 
suf letul credincios ţine ce i 
s-a încredinţat.” – (Proverbe 
11:13)

Există oameni care cred 
că sinceritatea îi obligă să spu-
nă tot ce gândesc despre ceva 
sau despre cineva. Acest lucru 
nu este adevărat. A fi sincer 
înseamnă a acţiona fără pre-
făcătorie, dar nu neapărat a 
exprima orice. 

Fii atent la bârfă !
„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.  Fiţi totdeauna 

gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în 
voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce 
bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai 
în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă aşa 

este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele 
decât pentru că faceţi răul! (1 Petru 3:15-17).
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Bârfa se exprimă într-un  
anturaj al bârfelor

“Cuvintele bârfitorului sunt ca pră-
jiturile: alunecă până în fundul mărun-
taielor.” (Proverbe 18:8).

O maximă inspirată spune că “dacă 
n-ar fi ascultători, nu ar fi nici vorbitori”. 
Prin urmare, pentru ca bârfitorul să aibă 
succes el va trebui să-și găsească un loc 
în care este apreciat, în care “prăjiturile” 
sale sunt savurate cu plăcere. 

De când frecventăm biserica și as-
cultăm Cuvântul lui Dumnezeu, am 
aflat că bârfa este un defect în viaţa cuiva, 
prin urmare, ar fi de dorit să renunţăm la 
această practică.

Cu toate acestea ne trezim adesea 
vorbind unii despre alţii, împrăștiind 
zvonuri de care, dacă s-ar demonstra că 
vin de la noi, ne-ar fi rușine. 

Ce este de făcut într-o asemenea si-
tuaţie? 

În primul rând ar trebui să urâm 
practica aceasta. Să ne formăm o părere 
dispreţuitoare faţă de acest obicei. Să ne 
fie rușine să ne identificăm cu oamenii 
care nu au altceva de făcut decât să vor-
bească despre alţii. 

Bineînţeles că nici urând acest obi-
cei, nu vom reuși să ne debarasăm de el, 
în propriile noastre puteri. Rămâne să-L 
rugăm pe Dumnezeu să ne conștienti-
zeze de gravitatea acestei tendinţe, apoi 
să ne dea putere să ne ocupăm cu lucruri 
înălţătoare, care ne fac bine, nouă și se-
menilor noștri.  

Am mers odată în vizită într-o fami-
lie de fraţi și am întâlnit acolo o soră din 
biserica baptisă. La un moment dat, un 
frate care era cu mine, a întrebat-o: Soră, 
pe la baptiști se mai trage câte un păhă-
rel de vin? Sora l-a privit un timp, apoi a 
spus: Frate, tu știi că nu e bine să îţi vor-
bești semenii de rău!

Această întâmplare m-a pus pe gân-
duri în acea zi. Am privit-o ca o lecţie pe 
care Dumnezeu a îngăduit să o învăţ cu 
acea ocazie. El ne vorbește chiar prin per-
soane aparent neînsemnate. 

În faţa lui Dumnezeu toţi suntem 
egali. El ne iubește deopotrivă, de aceea 
Se întristează când ne permitem să deni-
grăm pe vreunul din copiii Săi. 

“Unii vorbesc prea mult; ei iau pozi-
ţia aceasta: ,Povestește și noi vom povesti 
mai departe.’ O astfel de poziţie este într-
adevăr mizerabilă! Dacă toţi acești vorbi-
tori de rău ar ţine minte că îi urmărește 
un înger, care le notează cuvintele, ar fi 
mai puţină vorbărie și mai multă rugă-
ciune.” 4 T. pg. 40. 

Mulţumim lui Dumnezeu că El ţine 
cont nu numai de multele noastre aba-
teri, ci și de dorinţa inimii noastre de a ne 
schimba. El este gata să ne vină în ajutor, 
atunci când dorim cu sinceritate să ne 
schimbăm și implorăm călăuzire divină. 
Să facem aceasta, dacă vrem să locuim 
pentru o veșnicie într-o ţară în care nu 
există nici o înclinaţie de a critica practi-
cile cuiva. Amin. 

Marius Mureşan
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În perioada 31 iulie -  03 august 
2012 orașul Cluj Napoca a găzduit tabă-
ra misionară de vară a tinerilor, la sediul 
Conferinței Ardealul de Nord. Majori-
tatea tinerilor participanți (aproximativ 
30) au fost absolvenți ai Şcolii Timotei, 
dar alături de ei au fost și alți tineri, atât 
din biserica noastră, cât și  din alte con-
fesiuni, care au dorit să ajute în lucrarea 
misionară de colportaj și să beneficieze 
de programele comune.

Pe străzile orașului, împărțiți în gru-
pe și însoţiţi de frați cu experiență în lu-
crarea misionară, tinerii au avut ocazia să 
împartă literatură creștină. Principalele 
publicații care au fost împărțite în mod 
gratuit sunt ”Calea către Hristos” și ”Vă 
mai amintiți?”

După masa de prânz au avut loc 
discuții pe diverse teme de interes major 
pentru tineri, ca: Glasul conştiinței, In-
ternetul – factori de risc şi oportunități, 
Literatura şi Filmele, Anatomie şi Fizio-
logie, Creaționism şi Astronomie. De ase-
menea tinerii au avut ocazia să primeas-
că noutăți despre activitatea misionară 
”Amazonia” – Brazilia, de la fratele Emil 
Barbu.

Zilele lungi de vară au permis după 
cină activități recreative utile și reconfor-
tante participanților: vizitarea Grădinii 
Botanice, a Observatorului Astronomic 
ori a unor locuri de joacă și destindere 
după o zi de colportaj și studii.

Vineri, când toată lumea era pregă-
tită deja pentru primirea Sabatului, cu 

Tabără misionară – Cluj Napoca
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câteva ore înainte de apus, tinerii au dat 
un test. Iată câteva dintre răspunsurile 
date de către participanţi, pe care avem 
plăcerea să le lecturăm împreună: 

Eusebiu (10 ani): ”Programul care 
mi-a plăcut cel mai mult în această tabă-
ră a fost colportajul.”

Doriana (11 ani): ”Cel mai mult 
mi-a plăcut studiul despre astronomie.”

Dora (11 ani): ”O femeie m-a între-
bat despre Isus și am putut povesti cu ea, 
nu ca și cu ceilalți oameni.”

Dorina (15 ani): ”Programul la care 
țin cel mai mult a fost cel prezentat de fra-
tele Emil Barbu, dar și lecția despre stele și 
univers a fost interesantă și uluitoare.”

Gabriela (15 ani): ”Aș putea spune 
că una dintre experiențele plăcute a fost 
aceea când m-am întâlnit cu o persoană 
care a început să-mi povestească viața ei. 
Nu mă condamna pentru 
ceea ce făceam, ci m-a încu-
rajat și mi-a spus că trebuie 
să continui chiar.”

Xenia (15 ani): ”Una 
dintre cele mai plăcute în-
tâmplări a fost când am 
vorbit cu o domnișoară 
despre mai multe lucruri. 
Am încercat să îi explic, de-
oarece fuma, că aceasta nu 

e bine. Mi-a zis că fumează ca să moară. 
I-am explicat că viața pe care Domnul i-a 
dat-o nu are voie să o ia. Şi ce e cel mai 
interesant este că m-a întrebat ce scop am 
în viață... Am încercat să mă scuz zicând 
că încă sunt mică să mă gândesc la așa 
ceva, când ea mi-a zis: “SCOPUL TĂU 
E SĂ LUMINEZI”.

Natalia (15 ani): ”Întâlniri care 
m-au dezamăgit au fost într-un număr 
mai mic. Una dintre ele a fost când după 
o întâlnire cu două femei, colega mea a 
plâns fiind dezamăgită și ea că nu am pu-
tut convinge care e adevărul. Am crezut 
că o să fiu puternică și nu o să plâng, dar 
am plâns alături de ea.”

Denisa (16 ani): ”Una dintre cele 
mai plăcute întâlniri pe care le-am avut 
a fost cu o persoană care ne-a cerut aju-
torul la biserică, pentru a-i putea ajuta și 
învăța pe cei mici despre Dumnezeu.”
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Ruben (17 ani) ”O întâlnire care 
m-a impresionat a fost cu un om mai în 
vârstă, căruia i-am oferit o carte. Acesta 
a fost foarte interesat de carte și mi-a pus 
întrebări despre acea carte.”

Mădălin (17 ani): ”Cea mai plăcută  
întâlnire a mea a fost cu două doamne 
chiar în ultima zi de colportaj. Am avut 

o discuție foarte interesantă în care am 
vorbit despre mai multe subiecte. În final 
aceste doamne au ajuns să se contrazică, 
chiar dacă la început păreau foarte sigure 
pe cunoștințele lor.”

Iulia (17 ani): ”Cea mai frumoasă 
experiență a fost că am rămas în tabără. 
Inițial nu am avut planuri să stau, dar le 
mulțumesc tuturor celor care m-au con-
vins să rămân. Într-adevăr eu nu am fost 
la împărțit cărți, dar am participat prin 
rugăciunea mea și cu gândul am fost cu ei. 
În fiecare zi îi așteptam să apară și să aud 
de la ei ce s-a întâmplat. Asta m-a ajutat 
mult și când i-am văzut cât de dezamăgiți 
erau când erau respinși mi-am dat seama 
că și Dumnezeu este tot așa când suntem 
nepăsători și indiferenţi.”

Bianca (17 ani): ”În această tabără 
mi-a plăcut foarte mult programul ținut 
de fratele Emil Barbu și studiul de astro-
nomie.”

Dorin (17 ani): ”Programele de 
după masă au fost cele mai atrăgătoare, 
în care știința se îmbină atât de frumos 
cu credința și Sfânta Scriptură, încât te 
fac să crești mai mult în Hristos.”

Tobias (17 ani): ”Am avut ocazia să 
ofer o carte la o femeie care se grăbea și a 
reușit să lase un răspuns: ”Sper să ne mai 
vedem; cine știe, poate în cer.”

Alina: ”Cel mai mult m-a impresi-
onat și mi-a atras atenția programele de 



Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 3 19

la ora 16:00 – studiul corpului uman și 
studiul despre astronomie.”

Larisa: ”Am întâlnit o femeie bu-
curoasă că oferim cărți scrise de Ellen 
White și a îndemnat și o persoana care o 
însoțea, să primească ofertele noastre.”

Gabriela: ”Un domn de vârstă mij-
locie mi-a povestit experiența lui de viață 
tristă și s-a bucurat foarte mult că în zile-
le acestea mai sunt tineri care, în loc de a 
se distra în vacanță, se duc în oraș pentru 
a da speranța mântuirii și altor oameni.”

Doresc să adresez mulțumiri tutu-
ror participanților și în mod deosebit ce-
lor de la bucătărie și administrație:  Kati 
Szabo, Krisztina Breda, Iulia Şiko și Da-
vid Mureșan. De asemenea mulțumim 
Conferinței Ardealul de Nord pentru 
sprijinul acordat, pentru spațiile oferite 
în desfășurarea programelor și pentru tot 
ceea ce au făcut pentru noi.

Mulțumim tuturor celor care fac lu-
crare misionară în Cluj Napoca!

Clujul are ”suflet”, ” În El era viaţa, și 
viaţa era lumina oamenilor.” Ioan 1:4.

Cu drag,
 Mureşan Septimiu



„Am un interes profund în ceea ce-i 
priveşte pe tineri şi cea mai mare dorinţă 
a mea este să-i văd străduindu-se să-şi per-
fecţioneze caracterele[...] Sper şi îmi doresc 
din tot sufletul să-i văd ajutându-se unul 
pe celălalt să atingă un nivel mai înalt al 
experienţei creştine.” – Ellen White (Solii 
pentru tineret, p. 11)

Același Duh care a inspirat-o pe 
profeta bisericii acum un secol, a mișcat 
și inimile noastre; astfel că o echipă de 
voluntari (slujbași, instructori și bucătă-
rese) din Ardealul de Sud, Ardealul de 
Nord, Banat, Muntenia și Oltenia ne-am 
unit în realizarea unui proiect de Tabară  
Misionară.

Motto-ul care a condus activităţile 
celor 3 zile (5-8 august 2012) a fost: „Ni-
meni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci 
fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, 
în purtare, în dragoste, în credinţă, în 
curăţie.” (1 Timotei 4:12). 

A fi misionar presupune conștienti-
zarea statutului de prinţ al Marelui Îm-
părat și recunoașterea valorii infinite a 
sufletelor din jur.

În bucuria de a fi împreună, am des-
coperit ocazia frumoasă de a ne încuraja 
deprinderile de viaţă sănătoasă (exerciţiu 
fizic, odihnă la timp, hrană de calitate), 
hărnicie, ordine, politeţe și respect reci-
proc, slujire creștină, memorarea Scrip-
turii, dezbatere și părtășie sinceră.

Tabara adolescenţilor - Porumbacu
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Iată câteva dintre impresiile exprimate de elevi: 

“Mă bucur foarte mult că aţi reuşit să organizaţi aceas-

tă tabără. A fost un început foarte bun. Tabăra aceasta a 

fost foarte frumoasă....”

“În această tabără mi-a plăcut fap-
tul că am făcut multe lucruri practice  
(ex: colportaj, ecologizare), acţiuni pe care nu 
le făcusem niciodată. Mi-au plăcut temele 
pe care le-am dezbătut şi faptul că fiecare a 
avut libertatea de a-şi exprima opinia.”
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„În această tabără 
mi-au plăcut în mod 
special ieşirile în aer 

liber. Mâncarea a fost 
foarte bună!

Mulţumim pentru 
timpul şi răbdarea 

acordată!”

   “Mi-au  plăcut:  activită-

ţile; campusul; mâncarea; 

călătoriile; ocazia de a 

cunoaşte persoane noi; liniş-

tea; focul de tabără.”

“Mă bucur foarte mult că am 

participat la aceasta tabă-

ră, deoarece am avut multe 

lucruri de învăţat. Mi-a 

plăcut foarte mult drumeţia 

şi activitatea de ecologizare. 

Aş dori ca următoarele tabere 

să fie puţin mai lungi şi cu 

mai multe activităţi şi jocuri 

de cunoaştere.”

“In această tabără mi-a plăcut absolut tot. În special acti-vităţile organizate şi programul  de culcare care s-a respectat cât de mult s-a putut datorită supraveghe-torilor.”
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“Acest Campus a fost o idee genială pentru toţi tinerii AZSMR. Toate cursu-rile au fost atrăgătoare şi interesante. Cred ca ar trebui ca durata taberei să fie de cel puţin 5-7 zile. Vă mulţumesc, că luaţi aminte şi la părerile celorlalţi!”

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru copiii și tinerii minunaţi pe care ni i-a 

încredinţat. Mulţumim tuturor celor care s-au rugat pentru noi și care ne-au 

sprijinit financiar și moral. A consemnat  Semida Ciurea

“Sincer programul Taberei mi s-a părut 

extraordinar.

Activităţile colective ne-au modelat 

puţin spiritul de echipă.

Atitudinea organizatorilor a fost ex-

traordinară, în conformitate cu Biblia. 

Totuşi vă rog să ne scuzaţi atitudinea. 

Probabil odată cu vârsta se vor vinde-

ca şi reticenţele în ce priveşte 

dormitul la timp.

Vă mulţumim pentru timpul extraordi-

nar pe care l-aţi consumat aici cu noi.

Felicitări încă o dată pentru program.”

“Programul taberei a fost bine 
organizat. Excursiile şi activi-
tăţile comune ne-au apropiat 

mai mult unul de altul. Nici nu 
se poate să nu pomenesc despre 
mâncarea excelentă! Discuţi-
ile mai speciale dintre Grupul 
Vesel şi organizatori au avut o 
importanţă deosebită şi ne-au 

ajutat să ne dezvoltăm mai mult 
încrederea în cei mari (organiza-

tori).”

“Mi-a plăcut : Înviorarea; Excursiile;  Altarul; Focul de tabără; Surpriza cu felicitări; Mâncarea; 
Adunatul gunoaielor”.

“Aproape tot a fost perfect având în vedere îmbinarea programului educaţional (eco-logizarea, colportajul)  cu recreaţia.Aştept următoarea întrunire.”
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Având obiceiul de a reflecta asupra 
diferitelor subiecte corelate peregrinaju-
lui nostru pe acest pământ, zilele trecute 
mi-am îndreptat atenţia către momentul 
în care omul deschide poarta inimii sale 
pentru a păși pe calea credinţei. În cursul 
gândurilor mele am ajuns și la a reflec-
ta asupra modului în care s-a întâmplat 
ca eu să mă hotărăsc a spune că nu mai 
vreau să merg pe cărările pline cu mără-
cini și spini ale lumii acesteia, ci că do-
resc a merge doar după urmele lăsate de 
Domnul Isus. 

Şi, gândindu-mă astfel, am realizat 
că mi-ar fi totuși dificil să definesc și să 
numesc convertirea din perspectiva pro-
priei mele experienţe deoarece am impre-
sia că întreaga-mi viaţă a fost presărată cu 
momente și experienţe ce m-au adus, pas 
cu pas, mai aproape de Domnul și mi-au 
dat imboldul de a dori să închei un legă-
mânt cu El, respectând în toate voinţa 
Sa. În acest punct ar trebui să menţionez 
faptul că, deși prin parcursul existenţei 
mele, nu eram atașată nici unei forme 
religioase, eu consideram că există o anu-
mită legătură între mine și Cel care mi-a 

dat viaţă și mă călăuzește la fiecare pas, 
cu toate că această credinţă se manifesta 
destul de sporadic și de multe ori eram 
teribil deznădăjduită. 

Însă, revenind la subiectul nostru, 
am considerat că pentru a putea înţele-
ge, dintr-un unghi personal, modul de 
raportare la conceptul de convertire este 
necesară și aflarea exactă a definiţiei dată 
de către dicţionar. Astfel, în Dicţionarul 
Explicativ al Limbii Române (varianta 
on-line) se regăsesc următoarele două 
explicaţii: “A-și schimba sau a face pe 
cineva să-și schimbe părerile, convinge-
rile (în special religioase)” și “A schimba 
un lucru în altul, a preface, a transforma 
-  A schimba natura, forma unei valori, 
a transforma o valoare în altă valoare”. 
La o primă analiză a acestor două fraze, 
s-ar exclude, în contextul de faţă, cea 
de-a doua definiţie. Doar că, pentru ca 
prima să poată fi validă, este imperioasă 
îndeplinirea a două condiţii: 1. Persoana 
respectivă să aibă convingeri religioase 
bine întemeiate; 2. Ele să fie într-o reală 
contradicţie cu cele la care urmează să 
adere; însă nu știu dacă aceste condiţii 
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se împlinesc întotdeauna: ignoranţa nu 
poate fi considerată concepţie religioasă 
bine formată. Analizând experienţa mea 
de viaţă, înclin să aleg cel de-al doilea 
sens al conceptului amintit, deoarece 
are un înţeles mai cuprinzător, trecând 
cu mult deasupra părerilor, vizând chiar 
transformarea interioară.  

În încercarea de a elabora o concep-
ţie, sub raport personal, asupra conver-
tirii, am adus în discuţie acest subiect 
și în dialogurile mele cu o foarte bună 
prietenă și soră de-a mea. Perspectiva 
pe care ea, la fel ca mai toţi oamenii, o 
împărtășește asupra acestui subiect pre-
supune contactul omului cu un anume 
ceva specific unei anumite forme religi-
oase care să fi lăsat o impresie profundă 
și statornică asupra inimii, astfel încât 
să ia decizia botezului. De altfel, și eu 
mă regăsesc printre cei ale căror inimi 
Domnul le-a vorbit spre a se preda într-
un legământ veșnic (și nu doar o dată, 
doar unele momente mi s-au întipărit 
mai profund în minte și în inimă). 

Voi începe povestirea acestei expe-
rienţe prin a menţiona faptul că eu, cu 
vreme mai înainte de a-L cunoaște re-
almente pe Domnul, aveam obiceiul de 
a spune astfel, în dorinţa de a face urări 
de bine, persoanelor la care ţineam mult: 
“Îţi doresc să ai parte de toată lumina lu-
mii!”. Însă, dacă m-ai fi întrebat ce vreau 
să spun prin aceste cuvinte, în mod sigur 
aș fi ridicat din umeri și aș fi spus poate 
ceva de genul: “Tot ce este și ce poate fi 
mai bun și mai frumos pe lumea asta!” și 
răspunsul s-ar fi încheiat aici. 

Într-o zi de iarnă, pe când eram în 
primul an de facultate, doream să pregă-
tesc un cadou pentru o astfel de persoană 
și, cum deja ajunsese la urechile mele solia 
adventă și reușisem să adun câteva cărţi în 
biblioteca personală, am fost încredinţată 
că ar fi de datoria mea de a da și altora din 
puţinul pe care-l aveam. Astfel am început 
să caut printre rafturi un mesaj potrivit și 
relativ concis, însă, tot căutând și învârtind 
la cărţi, un titlu al unui volum (pe care, de 
altfel, de multe ori l-am avut în mâini, fără 
a-i da o prea mare importanţă) mi-a atras 
atenţia; cartea se numea: “Hristos, lumina 
lumii” (titlul original The Desire of Ages, 
Ellen G. White). 

Citind cuvintele “Hristos, lumina 
lumii”, am avut o revelaţie asupra unui 
lucru pe care, până în acel moment, nu 
îl înţelesesem niciodată cu adevărat, iar 
atunci am luat cartea în mână m-am 
oprit din a mai căuta. Am început să 
reflectez și mi se părea că am descoperit 
cea mai mare comoară din câte ar putea 
să existe și atunci mi-am zis în gândul 
meu: “Deci asta vroiam să zic când spu-
neam acele cuvinte! Deci asta am căutat 
eu! Deci asta am căutat toată viaţa fără să 
știu!” În ceea ce privește persoana mea, 
eu aș putea spune că acea experienţă a 
constituit unul dintre primele momente 
în care am realizat ce semnificaţie poate 
avea persoana Domnului Isus și relaţia pe 
care o am cu El. Am înţeles că doar El, și 
nimeni sau nimic altceva este acel “Tot” 
ce este și ce poate fi „mai bun și mai fru-
mos pe lumea asta” și că doar în aflarea Sa 
își pot găsi împlinirea toate așteptările, 
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dorinţele, gândurile, speranţele și visele 
noastre. El S-a dat pe Sine Însuși pentru 
ca noi să nu mai zăcem în întunericul ne-
știinţei, al frământărilor, al întristărilor 
și să scoată lumea din starea aducătoare 
de moarte. 

Această descoperire personală a lă-
sat o impresie profundă asupra sufletului 
meu: aveam conștiinţa și simţământul că 
o legătură profundă și veșnică mă leagă 
de persoana Domnului Isus și acesta ră-
mâne singurul lucru de care n-aș putea fi 
vreodată lipsită. Iar din acea zi am înce-
put să văd, în mod treptat, relaţia mea cu 
Domnul ca fiind înaintea și deasupra ori-
cărui alt lucru din viaţa mea. Şi cu toate 
că am avut o anumită întârziere, în urma 
revelaţiei amintite, am decis să găsesc, 
pentru a primi botezul, un popor care 
să umble în toate căile Domnului și în 
mijlocul căruia chiar El Însuși să Se dea 
pe faţă în toate faptele și în toate vorbele 
rostite de către cei pe care îi voi găsi aco-
lo. Prin modul în care a lucrat, Domnul a 
găsit cu cale să-mi îndrepte pașii spre un 
anumit popor care m-a primit, în spiritul 
Domnului, cu braţele deschise ca soră, în 
urmă cu puţin mai bine de doi ani. 

Prin modul în care aș înţelege con-
vertirea din prisma celor povestite, aș 
putea spune că, deși conform dicţionaru-
lui, ea presupune trecerea de la un set de 
doctrine la altul, aceasta se poate împlini 
doar prin schimbarea realizată în om la 
întâlnirea cu Cel care îi este Mântuitor. 
Convertirea nu se realizează prin trecerea 
la o formă religioasă sau la alta, ci la Dom-
nul: orice alt tip de convertire este fals și, 
mai devreme sau mai târziu, omul va fi 
pus faţă în faţă cu acest lucru. De aceea 
este foarte important ca orice persoană 
să fie îndreptată în umilinţă la piciorul 
crucii pentru a-L întâlni pe Salvatorul 
său. Odată ajuns acolo, omul nu mai este 
singur, ci Domnul îl călăuzește, la fiecare 
pas, pe cărarea îngustă. Rostul nostru nu 
este de a converti pe oameni, noi suntem 
doar niște „indicatoare” rutiere și trebuie 
să ne păstrăm rolul care ni s-a dat: omul 
ar putea fi îndrumat pe calea cea bună și 
fără existenţa lor, însă este o bucurie ca 
pe un drum necunoscut să întâlnești o 
plăcuţă pe care să fie așezată informaţia 
de care ai nevoie. Totuși, dacă se întâm-
plă ca afișajele să dea niște indicaţii ne-
potrivite (amprenta unui străin trecut pe 
acolo), ele pot fi scoase din locul lor și al-
tele le vor lua locul. De altfel, nici un om 

Ultima generaţie / Anul XX - Nr. 326



nu ar putea produce realmente o conver-
tire într-o altă persoană, aceasta este doar 
lucrarea Duhului Sfânt, iar acest fapt ar 
trebui să fie un motiv de bucurie: nimeni 
nu are de ce să se împovăreze cu sarcini 
pe care nu le-a primit, îi ajunge fiecăruia 
sarcina care i-a fost dată! 

Pe de altă parte, motivul pentru 
care mi-a fost foarte greu să am o viziu-
ne clară asupra momentului convertirii 
mele este faptul că acest lucru presupu-
ne asumarea interioară a unui mod de a 
trăi bazat pe principiile de viaţă oferite 
ca model de către Domnul Isus, iar acest 
fapt este greu de conștientizat chiar și de 
persoana în cauză. Rezultatele sunt mai 
ușor de observat, cât despre actul bote-
zului – el vine, sau ar trebui să vină, doar 
ca o confirmare a realizării procesului de 
convertire. Cu toate acestea, prin acţiu-
nile noastre ulterioare, s-ar putea dovedi 
că nu a fost decât umbra unei convertiri, 
iar noi am rămas aceiași, cu aceleași con-
cepţii de viaţă. 

De aceea eu (și oricare dintre noi) ar 
trebui să îmi pun întrebarea: sunt oare 
cu adevărat convertit(ă)? Dau eu dovadă 
prin acţiunile, gândurile și vorbele mele 
că L-am întâlnit realmente pe Domnul 
Isus sau cei din jurul meu ar putea fi în-

drumaţi într-o direcţie greșită? Dacă se 
întâmplă să șovăi în a da un răspuns afir-
mativ, va trebui să mă așez în genunchi și 
să Îl rog pe Domnul să îndepărteze pașii 
inimii mele de pe drumul cel strâmb. 

Chiar și mie (celei care scrie), în 
rugăciunile mele și când Îl întâlnesc pe 
Domnul, mi se întâmplă să am impresia 
că niciodată până în acel moment nu am 
fost cu adevărat convertită și că încă mai 
am nevoie de îndurarea Sa pentru a mă 
întoarce pe calea îngustă. De aceea fieca-
re dintre noi să-și cerceteze în smerenie, 
cu băgare de seamă, inima și să vadă cum 
stă, să ia aminte ca nu cumva să i se vadă 
goliciunea că ar fi o mare rușine! Iar dacă 
constată că haina sa nu este un acoperă-
mânt trainic, să-și îndrepte ochii spre Cel 
care prin jertfa Sa i-a ţesut deja un altul: 
tot ce are de făcut este să-l primească, iar 
atunci va avea și el parte de toată lumina 
lumii. 

Andreea Iulia Someşan
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Când frunza-ngălbenită se scutură din ram,
Apoi de vânt purtată, se răsuceşte-n van,
Uşor pe glie se depune şi e călcată în picioare,
Căci toamna vieţii i-a venit, iar frunza moare ...
Când picăturile de ploaie adesea îţi vor bate-n geam,
Gândeşte-te la firul vieţii, ce se scurtează an cu an.

Valentin Popovici - Toamna
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