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În cel din urmă răspuns către 
prietenii săi, Iov „a vorbit în pilde” 
(Iov 27:1) și a promis că nu va rosti 
ceva nedrept sau neadevărat. 
Versetele 1-11 din capitolul 28 ne 
arată cât de înaltă este (sau era 
chiar în acel timp) știința ome-
nească: „Argintul are o mină de 
unde se scoate și aurul are un loc 
de unde este scos ca să fie cură-
ţit. Fierul se scoate din pământ și 
piatra se topește ca să dea arama. 
Omul pune capăt întunericului 
(cu ajutorul felinarului, de care 
se slujesc minerii) , cercetează, 
până în ţinuturile cele mai adân-
ci, pietrele ascunse în negura și 
în umbra morţii. Sapă o fântână 
departe de locurile locuite; picioa-
rele nu-i mai sunt de ajutor, stă 
atârnat și se clatină, departe de 

locuinţele omenești (zugrăvirea 
lucrătorilor atârnaţi de funii.). Pă-
mântul, de unde iese pâinea, este 
răscolit în lăuntrul lui ca de foc, 
pietrele lui cuprind safir și în el se 
găsește pulbere de aur. Pasărea 
de pradă nu-i cunoaște cărarea. 
Ochiul vulturului n-a zărit-o, cele 
mai trufașe dobitoace n-au călcat 
pe ea și leul n-a trecut niciodată 
pe ea. Omul își pune mâna pe 
stânca de cremene și răstoarnă 
munţii din rădăcină. Sapă șanţuri 
în stânci și ochiul lui privește tot 
ce este de preţ în ele. Oprește 
curgerea apelor și scoate la lumi-
nă ce este ascuns.”  Iar exclamația 
firească a inimii noastre ar răspun-
de fără întârziere: Omul a găsit 
înțelepciunea! Și cât de mare este 
aceasta!

Cunoști 
prețul 

înțelepciunii?

„Dar înţelepciunea unde se gă-
seşte? Unde este locuinţa priceperii? 
Omul nu-i cunoaşte preţul, ea nu se 
găseşte în Pământul celor vii.” (Iov 
28:12-13).
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Dar nu. În contrast, Iov con-
stată că omul nu cunoște prețul 
înțelepciunii, pentru că „ea nu se 
găsește în Pământul celor vii”. Nu 
este în Adânc, nici în mare, nu se 
vinde, nu se cumpără, nu este de 
schimb, orice valoare omenească 
este „nimic pe lângă ea”(28:18)... 

Totuși Iov are ceva de spus și in-
sistă să gândim: „Dar de unde vine 
atunci înțelepciunea? Unde este 
locuința priceperii?” (v. 20) pentru 
că e „ascunsă de ochii tuturor celor 
vii” și „de păsările cerului” (v. 22). 
Apoi ne dă răspunsul – la care ne 
și așteptam, probabil – că numai 
„Dumnezeu îi știe drumul, El îi 
cunoaște locuința.” (28:24)

Și am rămâne cu o predică 
simplă, dacă Iov nu ne-ar da la 
final cheia pildei: după ce a făcut 
lucruri care nu pot fi pătrunse de 
mintea umană, Creatorul ne-a 
dat o șansă de a cunoaște prețul 
înțelepciunii 
spunând omu-
lui: „Iată, frica 
de Domnul, 
aceasta este 
înțelepciunea; 
depărtarea de 
rău este pricepe-
re.” (versetul 28 
și ultimul).

Cât investim 
pentru a găsi 
„înțelepciune”? 

Dar pentru a cunoaște frica de 
Domnul? 

Nu cumva căutăm 
„înțelepciunea” acolo unde frica 
de Domnul e luată în râs? Și pri-
cepere acolo unde apropierea de 
rău e considerată virtute? 

Domnul prin cuvintele lui Iov 
și Iov prin afirmația categorică a 
Domnului par a ne lăsa un drum 
cu sens unic: Înțelepciunea se 
găsește acolo unde frica de Dom-
nul e la loc de cinste. Locuința 
priceperii e la cea mai mare 
depărtare de rău. Omul nu va 
cunoaște prețul înțelepciunii îna-
inte să cunoască valoarea temerii 
de Dumnezeu. Dar se găsește ea 
oare în Pământul celor ce se cred 
vii?

Ghiță Bizău
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„Fugiţi din Babilon şi fiecare 
să-şi scape viaţa, ca nu cumva să 
pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta 
este o vreme de răzbunare pentru 
Domnul! El îi va răsplăti după fap-
tele lui.” Ieremia 51:6. 

„Cât este ziuă, trebuie să lucrez 
lucrările Celui ce M-a trimis; vine 
noaptea, când nimeni nu mai poa-
te să lucreze.” Ioan 9:4. 

În timp ce suntem invitați 
să părăsim Babilonul, să nu ne 
amestecăm cu obiceiurile confuze 
și periculoase totodată, ale lumii 
în care trăim, suntem atenționați 
că este nevoie să lucrăm pentru 
cei din jur. 

Poate că am rămâne 
nedumeriți dacă Biblia nu ne-ar 
oferi exemplele unor bărbați de 
credință, care au procedat asemă-
nător, trăind în lume, dar nu din 
lume. 

„Enoh nu a căutat să locuiască 
împreună cu cei nelegiuiți. El nu 
s-a stabilit în Sodoma, gândind că 
salvează această cetate. El a locuit 
singur cu familia sa, acolo unde 
atmosfera putea fi cea mai curată 
posibil. De acolo mergea din 
când în când la locuitorii lumii, cu 
solia încredințată lui de Dumne-

zeu. Orice vizită pe care o făcea 
în lume era foarte chinuitoare 
pentru el, căci vedea și înțelegea 
ceva din lepra păcatului. După 
ce își proclama solia, se înapoia 
acasă, luând cu sine în locul retra-
gerii sale pe vreunul care primise 
solia lui de avertizare. Unii dintre 
aceștia au devenit biruitori și au 
murit înainte de izbucnirea poto-
pului. Dar unii au trăit tot atât de 
mult sub influența stricăcioasă a 
păcatului, așa încât n-au rezistat 
să ducă o viață de neprihănire”. 
(M.S. 42, 1900 / C.B.V.T.). 

Enoh nu era nepăsător față de 
atitudinea oamenilor din timpul 
său. El și-a înțeles misiunea și a 
încercat, atât cât i-a stat în putere, 
să le facă cunoscut oamenilor 
caracterul lui Dumnezeu. 

„El a fost un neînfricat mustră-
tor al păcatului. În timp ce vorbea 
despre iubirea lui Dumnezeu în 
Hristos faţă de oamenii din timpul 
său și insista pe lângă ei să-și 
părăsească căile lor rele, în același 
timp, mustra nelegiuirea mereu 
crescândă și îi avertiza pe oamenii 
generaţiei sale despre judecata ce 
cu siguranţă avea să vină asupra 
călcătorilor Legii. Duhul lui Hristos 
era acela care vorbea prin Enoh; 

În lume, dar nu din lume
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căci Duhul Lui nu se manifestă nu-
mai prin cuvinte de iubire, com-
pasiune și chemare la pocăinţă; 
oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu 
nu rostesc numai lucruri liniștitoa-
re. Ci Dumnezeu pune în inima și 
pe buzele solilor Săi adevăruri pe 
care aceștia trebuie să le rostească 
și care sunt pătrunzătoare și tă-
ioase ca o sabie cu două tăișuri…” 
(P.P. cap. Set şi Enoh). 

Pentru ca lucrarea sa să aibă 
efect, el simțea nevoia unei colabo-
rări strânse cu Cel pentru care lucra. 

„În mijlocul unei vieţi de 
muncă activă, Ehoh a menţinut 
cu stăruinţă comuniunea sa cu 
Dumnezeu. Cu cât era mai mare 
și mai presantă lucrarea, cu atât 
mai continue și mai fierbinţi erau 
rugăciunile.

La anumite intervale de timp, 
el continua să se retragă din soci-
etate. După ce rămânea un timp 
între oameni, în mijlocul societă-
ţii, lucrând în favoarea lor prin sfat 
și exemplu, el se retrăgea, pentru 
a petrece un timp în singurătate, 
flămânzind și însetând după cu-
noștinţa divină pe care numai sin-
gur Dumnezeu o poate da. Având 
o astfel de comuniune cu Dum-
nezeu, Enoh a ajuns să reflecte 
din ce în ce mai mult chipul divin. 
Faţa sa strălucea de o lumină sfân-
tă, chiar de lumina ce strălucea 
pe faţa lui Isus. Venind în mijlocul 
oamenilor de la aceste comuniuni 
sfinte, chiar cei nelegiuiţi priveau 
cu teamă manifestarea cerului pe 
chipul său.” (P.P. cap. (). 

Nu există siguranță în neglija-
rea studiului și a unei comuniuni 
personale cu Dumnezeu. Chiar 
dacă am decis să ne dedicăm 
viața salvării de suflete, avem 
nevoie de menținerea legăturii 
cu Dumnezeu, „căci despărțiți de 
Mine”, spunea Domnul Hristos, 
„nu puteți face nimic”. (Ioan 15:5). 

Cu toate acestea să nu credeți 
că succesul său era garantat și 
că toți îl ascultau cu plăcere și se 
simțeau atrași de prezența sa. Din 
contră el era considerat un fana-
tic. Cu toate acestea Enoh a reușit 
să privească dincolo de cele văzu-
te, la făgăduințele lui Dumnezeu 
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și a reușit să-și adune o comoară 
în locurile cerești. 

„Oamenii acelei generaţii și-au 
bătut joc de el, batjocorind pe 
acela care n-a căutat să strângă 
aur sau argint sau să-și agoni-
sească aici averi. Inima lui Enoh 
însă era la comorile cerești. El a 
privit la orașul de sus, din cer. El 
L-a văzut pe Împărat în slava Sa, 
în mijlocul Sionului. Inima, mintea 
și conversaţia sa se aflau în ceruri. 
Cu cât nelegiuirea se întindea 
mai mult, cu atât mai fierbinte 
era dorinţa sa după căminul lui 
Dumnezeu; în timp ce se afla încă 
pe pământ, prin credinţă, el locuia 
în împărăţia luminii.

Timp de trei sute de ani, Enoh 
a căutat curăţia sufletului pentru 
ca să poată fi în armonie cu Cerul. 
Timp de trei veacuri el a umblat 
cu Dumnezeu. Zi de zi el a tânjit 
după o mai strânsă legătură cu El; 
mai aproape și tot mai strânsă a 
devenit comuniunea cu El, până 
când Dumnezeu l-a luat la Sine. 
El a stat pe pragul lumii veșnice 
și între el și ţara celor fericiţi nu 
mai era decât un singur pas; acum 
porţile s-au deschis și umblarea 
lui cu Dumnezeu, atât de mult 
practicată pe pământ, a continuat 
și el a trecut prin porţi în cetatea 
cea sfântă - primul dintre oameni 
care a intrat aici.” (Patriarhi și 
profeți, cap. Set și Enoh). 

„Având în vedere scurtimea 
timpului, noi, ca popor, să ve-
ghem și să ne rugăm și în nici 
un caz să nu ne lăsăm abătuţi 
de la lucrarea de pregătire pen-
tru marele eveniment din faţa 
noastră. Pentru că timpul este 
aparent prelungit, mulţi au de-
venit nepăsători și indiferenţi cu 
privire la cuvintele și acţiunile lor. 
Ei nu-și dau seama de primejdia 
în care se află, nu văd și nu înţeleg 
îndurarea Dumnezeului nostru în 
prelungirea timpului de probă, 
ca să aibă vreme să-și formeze 
caractere pentru viitoarea viaţă 
nemuritoare. Fiecare clipă este 
de cea mai mare valoare. Nu li se 
acordă timp ca să-l folosească în 
căutarea după confort și comodi-
tate și spre a se potrivi locuitorilor 
de pe pământ, ci pentru a fi folosit 
în lucrarea de învingere a oricărui 
defect din caracterele lor și de a-i 
ajuta pe alţii, prin exemplu și efort 
personal, să vadă frumuseţea 
sfinţeniei.

Dumnezeu are pe pământ 
un popor care urmărește rapida 
desfășurare a împlinirii profeţiei 
și caută să-și cureţe sufletul prin 
ascultare de adevăr, ca să nu fie 
găsiţi fără haină de nuntă când Se 
va arăta Hristos.” (4 T. cap. Pregăti-
re pentru venirea lui Hristos). 

Aurel Miclăuș
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Cuvântul atracție înseamnă: 
„înclinare puternică pe care o 
ființă o simte pentru alta sau pen-
tru ceva, imbold de a te apropia 
de cineva sau ceva” (DEX). 

În Univers și în lumea terestră 
există multe lucruri care atrag. 
Există însă un singur loc des-
pre care se poate spune că are 
menirea să atragă pe toți oame-
nii la sine. Domnul Hristos a zis: 
„Și după ce voi fi înălțat de pe 
pământ, voi atrage la Mine pe 
toți oamenii” (Ioan 12:32). Despre 
ce anume era vorba? Apostolul 
lămurește în continuare: „Vorbind 

astfel, arăta cu ce moarte avea să 
moară” (vers. 33). 

Care este situația omenirii și 
care este motivul pentru care 
Domnul Hristos a trebuit să moa-
ră? Căderea rasei umane în păcat 
a produs o prăpastie între noi și 
Dumnezeu. Din cauza păcatului 
suferim și avem nevoie de aju-
tor. Efectele păcatului se văd la 
tot pasul, întreaga fire geme și 
suspină. Indiferent cine suntem, 
în adâncul ființei noastre există 
o dorință după cineva care să ne 
poată veni în ajutor: avem nevoie 
de un Mântuitor. 

„Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, 
voi atrage la Mine pe toți oamenii” (Ioan 12:32). 

Un loc care ne atrage
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Prin ce metode ar fi fost posibil 
să se refacă legătura dintre om și 
Dumnezeu? Cum putea omul să 
fie salvat?

Dumnezeu nu putea să scuze 
păcatul. Prețul acestuia trebu-
ia plătit. „Și după cum a înălțat 
Moise șarpele în pustie, tot așa 
trebuie să fie înălțat și Fiul omului, 
pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viața veșnică. 
Fiindcă atât de mult a iubit Dum-
nezeu lumea că a dat pe Singurul 
Lui Fiu pentru ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică” (Ioan 3:14-16). 

„Tatăl a dat pe Fiul Său pentru 
noi… Domnul Isus a luat locul 
nostru în Univers… El S-a iden-
tificat cu interesele noastre …
expunându-și pieptul loviturilor 
morții; a luat vinovăția noastră 
… a adus lui Dumnezeu o jertfă 
desăvârșită… În virtutea acestei 
ispășiri, El a avut puterea să ofere 
oamenilor o neprihănire perfectă 
și o mântuire deplină. Oricine cre-
de în El, ca Mântuitor personal, nu 
va pieri, ci va avea viața veșnică”. 
(C.B. N.T. pg. 237).

„Crucea de pe Golgota pro-
voacă și învinge… În cruce se 
concentrează toată influența și 
de la ea pornește orice influență. 
Ea este marele centru de atracție 
pentru că pe ea Hristos Și-a dat 
viața pentru neamul omenesc. 

Această jertfă a fost adusă cu 
scopul restaurării omului în 
perfecțiunea sa originală… mai 
mult decât biruitor… Hristos 
pironit pe cruce a fost mijlocul 
prin care Harul și Adevărul s-au 
întâlnit,dreptatea și pacea s-au 
sărutat. Acesta este mijlocul prin 
care să fie mișcată și trezită lu-
mea”. (Manuscris 56, 1899). 

„Crucea de pe Golgota ne 
vorbește că jertfa este dovada 
iubirii. El a ales să vină în ajutorul 
omului. A riscat să fie înfrânt, a 
plătit prețul întreg al vinovăției. 
A ieșit biruitor prin suferința Sa 
– prin aceasta are dreptul de a 
atrage pe toți oamenii. „Acela care 
a liniștit valurile înfuriate ale mării 
și a mers pe vârful spumegat al 
talazurilor, care a făcut pe demoni 
să fugă, a deschis ochii orbului și 
a chemat pe morți la viață, Se dă 
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pe Sine să fie jertfit și aceasta din 
iubire pentru tine… suferă mânia 
dreptății dumnezeiești și pentru 
binele tău se face păcat în locul 
tău”. (H.L.L. pg. 555). Ce iubire!!!

„Când păcătoșii pot fi aduși în 
stare să privească în mod serios 
la cruce și să vadă lămurit pe 
Mântuitorul crucificat, atunci vor 
recunoaște adâncurile milostivirii 
lui Dumnezeu și urâciunea de ne-
suferit a păcatului”. (I.F.A. pg. 162). 

Atrași de iubirea Sa, ce vedem 
când venim la piciorul crucii?

1) „Hristos a fost pironit 
pe cruce: El a câștigat biruința.” 
(C.B.N.T. pg. 237). 

2) „Acolo… prin devenirea 
Lui ca purtător de păcat … a ridicat 
blestemul păcatului de pe neamul 
omenesc.” (C.B.N.T. pg. 237). 

3) „La cruce a fost realizată 
mântuirea noastă. Dumnezeirea 
a câștigat pe oameni prin Isus 
Hristos.” (C.B.N.T. pg. 237). 

4) La cruce Dreptatea și 
Mila s-au întâlnit – s-a descoperit 
dragostea lui Dumnezeu. 

5) La cruce caracterul lui 
Dumnezeu strălucește în măreția 
sa, iar Satan a fost descoperit ca 
ucigaș. 

6) La cruce oamenii se întâl-
nesc unii cu alții și cu Dumnezeu.

7) La cruce oamenii se pot 
converti cu adevărat. 

8) La cruce, pe locul cel mai 
înalt, oamenii sunt înălțați. 

Tâlharul – primul rod convertit, 
în al unsprezecelea ceas – prin 
jertfa de pe cruce oamenii sunt 
atrași, convertiți și salvați. 

9) La cruce oamenii ajung 
să fie pe aceeași poziție, egali, 
indiferent de poziția socială sau 
alte criterii după care oamenii 
obișnuiesc să se aprecieze. 

10) Acolo se descoperă marea 
dragoste a lui Dumnezeu – eul 
este coborât în țărână și Dumne-
zeu înălțat.

„Niciodată n-a fost Fiul lui 
Dumnezeu iubit de Tatăl și de 
familia cerească, ca atunci când El 
S-a smerit”. (C.B.N.T. pg. 237).  

11) La cruce, prin jertfa Sa, 
Hristos a sfărâmat puterea păca-
tului, urâciunea păcatului, goliciu-
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nea păcatului și anume că păcatul 
înjosește și separă de Dumnezeu. 

„Când păcătoșii pot fi aduși la 
cruce, pot fi aduși să privească în 
mod serios, vor recunoaște milos-
tivirea lui Dumnezeu și urâciunea 
păcatului”. (I.F.A. pg. 162). 

12) Crucea este puntea pusă 
peste prăpastia produsă de păcat; 
prin cruce Domnul Isus S-a prins 
cu o mână de Tronul Cel Veșnic, 
iar cu cealaltă de omenire. 

„El ar fi putut ca persoană 
divină, să aibă întotdeauna o stare 
de rezistență împotriva morții și 
să refuze să cadă sub stăpânirea 
ei; dar Și-a depus voluntar viața 
Sa pentru ca, procedând astfel, să 
poată da viață și să aducă nemuri-
rea la lumină”. (Manuscris, 8 sept. 
1898). 

„Când Hristos Și-a plecat capul 
și a murit, El a luat cu Sine stâlpii 
stăpânirii lui Satan… El a biruit pe 
Satan în această natură…” (I.T. 25 
aprilie 1901). 

„Îngerii se prosternau înaintea 
Lui; ei și-ar fi dat viețile lor. Isus le-a 
spus că prin moartea Sa, El va izbă-
vi pe mulți, dar că viața unui înger 
nu va putea plăti datoria sau prețul 
răscumpărării”. (E.V. pg. 150). 

„În fața acestei iubiri Pavel ex-
clamă: „Departe de mine gândul să 
mă laud cu altceva decât cu crucea 
Domnului Isus”. (Galateni 6:14). 

Concluzie

Crucea atrage pe toți oame-
nii – dar unii refuză să fie atrași; 
însă pentru creștini… „Este un 
privilegiu de a ne lăuda cu crucea 
Domnului Isus, a Aceluia care ne-a 
iubit și ne-a spălat de păcate-
le noastre. Crucea va fi cântul 
și știința celor mântuiți. În anii 
veșniciei o singură amintire va 
mai rămâne: în mâinile și picioa-
rele Sale, Isus va purta semnele 
păcatului”. 

„A lua crucea de la creștini, este 
tot atât de mult ca și cum ai stinge 
soarele de pe cer. Ea este arvuna 
mântuirii noastre” (I.F.A. pg. 162). 

Întregul Univers este în depli-
nă siguranță.

„Hristos Și-a dat viața pen-
tru noi și a înfipt stindardul 
pe înălțimile veșnice. Întregul 
Univers a fost pus prin jertfa lui 
Hristos în deplină siguranță. Satan 
i-a dus pe oameni la păcat, să 
calce Legea lui Dumnezeu, ur-
marea acestui fapt fiind suferință 
și moarte. Prin viața sa Domnul 
Isus ne-a dat posibilitatea să fim 
salvați. Depinde de noi: dacă nu 
ne vom împotrivi atracției iubirii 
Sale, putem să alegem să fim 
credincioși cu adevărat, martori 
pentru El. Umblând cu El vom fi 
cu El în siguranță pentru veșnicie.

 Enoh Cazacu
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Creat după chipul și ase-
mănarea lui Dumnezeu, 

omul a fost făcut o ființă perfectă, 
simetrică, atrăgătoare. Nimic arti-
ficial nu completa ținuta sa divină. 
Cu toate acestea el nu apărea 
neglijent în fața Tatălui ceresc, așa 
cum istoria obișnuiește să și-i ima-
gineze pe cei mai vechi locuitori 
ai acestui pământ, locuitorii așa 
zisei comune primitive, îmbrăcați 
sumar, dezordonat, dezgustător. 

Despre om Biblia ne spune că 
a constatat că este gol, abia atunci 
când și-a permis să păcătuiască, iar 
Spiritul Profetic ne lămurește fap-
tul că „Perechea lipsită de păcat nu 

purta nici un veșmânt artificial; ei 
erau îmbrăcaţi cu un acoperământ 
de lumină și slavă, așa cum poartă 
îngerii. Atâta vreme cât au trăit 
în ascultare de Dumnezeu, acest 
acoperământ de lumină a conti-
nuat să-i înveșmânteze… După 
păcătuire… veșmântul de lumină 
care-i acoperea a dispărut…” (P.P. 
cap. Ispitirea şi căderea). 

În disperarea sa, familia 
omenească a găsit soluții pentru 
înlocuirea pierderii. Totuși, atunci 
când ei s-au prezentat înaintea lui 
Dumnezeu purtând șorțuri cusute 
din frunze de smochin, Lui nu I-a 
plăcut această îmbrăcăminte. 

O 
haină 

pentru întâlnirea 
cu Domnul
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Există astăzi tendința să con-
siderăm că lui Dumnezeu Îi este 
indiferent cu ce ținută alegem să 
ne prezentăm înaintea Sa. Unii 
tratează lucrurile cu încumetare 
chiar, considerând că dacă Dum-
nezeu poate fi considerat Priete-
nul lor Cel mai Bun, și-ar putea 
permite să vină oricum în fața Sa, 
așa cum nu se sfiesc să apară în 
fața prietenilor lor pământești. 

Reacția lui Dumnezeu la 
situația nou creată în cazul 
când Adam și Eva au păcătuit, 
subliniază faptul că îmbrăcă-
mintea omului nu-i este indife-
rentă. Un lucru deloc neînsem-
nat pe care l-a făcut Dumnezeu 
în scopul refacerii situației, a 
fost înlocuirea veșmântului lui 
Adam și al Evei, cu unul adec-
vat poziției pe care o ocupau. 
„Domnul Dumnezeu a făcut lui 
Adam și nevestei lui haine de 
piele și i-a îmbrăcat cu ele.” (Ge-
neza 3:21). Deși erau păcătoși, 
Adam și Eva erau totuși copii ai 

lui Dumnezeu și El S-a îngrijit 
personal de ținuta lor. 

Trăim astăzi la o distanță 
de mai mult de șase milenii de 
decădere morală, de afundare 
în prăpastia păcatului, care și-a 
lăsat amprente nu doar asupra 
trupurilor noastre, ci și asupra 
puterii noastre de înțelegere. În 
plus, imoralitatea, care-și afișează 
intențiile, în primul rând prin 
îmbrăcăminte sumară, indecentă, 
s-a impus atât de mult în viețile 
noastre încât ne trezim uneori 
că nu mai putem face deosebire 
între ceea ce s-ar potrivi și ce nu 
pentru un creștin. 

Reperele biblice sunt foarte 
clare însă pentru cei care doresc 
să slujească lui Dumnezeu cu 
toată inima. Profetul Isaia, prezen-
tând viziunea sa despre tronul lui 
Dumnezeu și imaginea ființelor 
cerești, subliniază faptul că îngerii, 
deși sunt ființe necăzute în păcat, 
nu se prezintă oricum în fața Crea-
torului Universului. 

„Dar hainele noastre, deși modeste și simple, ar 
trebui să fie de bună calitate, de culoare potrivită 
și perfecte pentru slujire. Ele ar trebui alese mai de-
grabă după criteriul rezistenţei decât după acela al 
etalării ostentative. Ar trebui să ofere căldură și o 
bună protecţie.” (Divina vindecare, cap. Îmbrăcămintea). 
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„Serafimii stăteau deasupra 
Lui, și fiecare avea șase aripi: cu 
două își acopereau faţa, cu două 
își acopereau picioarele, și cu două 
zburau.” (Isaia 6:2). „Cu cât mai mult 
noi, niște fiinţe mărginite și păcă-
toase, ar trebui să venim într-un 
mod respectuos înaintea Domnu-
lui, Creatorul nostru!” (Cugetări, 
cap. Rugăciunea Domnului). 

Apostolul Pavel, vorbind des-
pre ținuta în adunare, și nu numai, 
dă câteva indicii pentru un mod 
corect de îmbrăcăminte. Expresi-
ile: „în chip cuviincios”, „cu rușine 
și sfială”, „nu cu împletituri de păr, 
nici cu aur, nici cu mărgăritare, 
nici cu haine scumpe” (1 Timotei 
2:9) nu sunt neclare și nici inter-
pretabile. Oricine poate explica 
cu ușurință ce înseamnă fiecare 
dintre ele și nimeni nu se poate 
scuza că nu știe cum trebuie să se 
prezinte înaintea Domnului, fie că 
este vorba de închinarea comună, 
cea familială sau cea individuală. 

Despre credincioșii care au 
așteptat revenirea Domnului 
Hristos în anul 1844 stă scris că 
s-au pregătit în mod amănunțit, 
confecționându-și chiar veșminte 
pentru ocazia așteptată. Nu vreau 
să comentez aici dacă lucrul 
acesta era corect sau nu, totuși 
dacă am presupune că ni s-ar cere 
să ne pregătim îmbrăcăminte 
pentru întâmpinarea Domnului 

Hristos, oare ce fel de haine ne-
am confecționa? Am folosi culori 
stridente și croieli extravagante? 
Ne-am permite să pregătim haine 
indecente, care ne scot în evidență 
anumite părți ale corpului, a 
căror lungime se ridică deasupra 
genunchiului sau ne lasă dezgolite 
brațele, pieptul sau spatele? 

Personal cred că oricărei per-
soane i s-ar da o foaie de hârtie, 
cerându-i-se să descrie îmbrăcă-
mintea ideală pentru un creștin, 
ar ști să facă lucrul acesta, chiar 
dacă este o persoană care se îm-
bracă modest sau arogant. 

Dacă totuși nu ne preocupăm 
să-L onorăm pe Dumnezeu, ale-
gând, cel puțin pentru momen-
tele de închinare, îmbrăcăminte 
adecvată, ce explicație avem 
pentru atitudinea noastră? Iar 
dacă noi nu avem, Cuvântul lui 
Dumnezeu are: „Dovada că gustul 
este convertit se va vedea în îm-
brăcămintea tuturor acelora care 
merg pe calea rânduită pentru cei 
răscumpăraţi ai Domnului.” (I.F.A. 
cap. Un sub-păstor credincios).  
Prin urmare, dacă vrem să verifi-
căm măsura convertirii noastre, 
tendințele spre un anumit fel de 
îmbrăcăminte vor constitui un 
indiciu în acest sens.

Ne-am gândit vreodată că 
la ziua judecății am putea fi 
condamnați, nu doar pentru 
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neglijența noastră, ci și pentru 
influența pe care am avut-o pen-
tru cei din jur?

„Multe femei nu calcă în casa lui 
Dumnezeu pentru că hainele lor 
sărăcăcioase, croite prost, sunt într-
un contrast izbitor cu îmbrăcămin-
tea altora. Multe suflete sensibile 
nutresc un simţământ de umilinţă 
amară și nedreptăţire din pricina 
acestui contrast. Și din această ca-
uză, mulţi ajung să se îndoiască de 
adevărul religiei și să-și împietreas-
că inimile faţă de Evanghelie.” (D.V. 
cap. Un test al caracterului). 

Trista realitate

„Cât de opuse sunt principiilor 
date în Scripturi multe din tipurile 
de îmbrăcăminte pe care le prescrie 
moda! Gândiţi-vă la stilurile care 
s-au impus în ultimele câteva sute 
de ani sau chiar numai în ultimele 
câteva zeci de ani. Cât de multe 
dintre ele erau declarate neruși-
nate - când n-au mai 
fost la modă; cât de 
multe erau declarate 
ca nepotrivite pentru 
o femeie distinsă, 
demnă și cu frică de 
Dumnezeu!” (D.V. cap. 
Îmbrăcămintea). 

Suntem conștienți 
că moda vremii ne 
modelează gusturile? 
Fie că recunoaștem 

sau nu, acest lucru se întâmplă în 
realitate. Adesea găsim chiar scuze 
și explicații pentru anumite articole, 
susținând, de exemplu, că pantofi 
cu tocul de 13 cm sunt comozi sau 
că ne simțim excelent în îmbrăcă-
mintea care ne strânge corpul ca 
într-un corset. Dacă însă regulile 
bisericii ne-ar cere să purtăm ceva 
inconfortabil, am considera aceasta 
ca fiind o încălcare a dreptului nos-
tru la libertate, un abuz condam-
nabil. (De câte ori acceptăm fără 
murmur o ținută obligatorie în anu-
mite ocazii, pentru că așa impune 
evenimentul, în timp ce ne simțim 
liberi să stăm neglijenți în locașul 
de închinare, motivând că ne este 
cald!). Cuvântul lui Dumnezeu ne 
adresează o mustrare binevenită, 
avertizându-ne: „Ce bine știi să-ţi 
întocmești căile când este vorba să 
cauţi ce iubești! Chiar și la nelegiui-
re te deprinzi.” (Ieremia 2:33).

„Pentru a ţine pasul cu moda absurdă, 
mulţi își pierd gustul pentru simplitatea 
naturală și sunt fermecaţi de ceea ce este 
artificial. Ei sacrifică timp și bani, vigoa-
rea intelectului și adevărata înălţare su-
fletească și se consacră cu întreaga fiinţă 
pretenţiilor unei vieţi la modă.” (Health 
Reformer, aprilie, 1872)
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Timpul în care trăim este 
caracterizat printr-o explozie 
de schimbări în îmbrăcăminte 
în rândul creștinilor. Bărbați și 
femei care au fost modești sau 
poate uneori prea exagerați în 
a-și alege ținuta potrivită pentru 
închinare, se îmbracă astăzi fără 
nici o reținere, acuzându-se că au 
fost prea stricți cândva, și aceasta 
le-a stricat imaginea de sine. Nu 
este cazul însă să trecem de la 
o extremă la alta; chiar dacă am 
greșit în trecut, abținându-ne de la 
lucruri de la care nu era cazul să o 
facem, nu înseamnă că tot ce am 
ales să facem atunci era condam-
nabil. Din contră, îmbrăcămintea 
modestă, cumpătarea, chiar și în 
aspectul purtării hainelor, ne-au 
ferit de multe rele, printre altele 
scutindu-ne de povara apăsătoare 
sub care unii trăiesc astăzi, fiind 
mereu concentrați la noile modele 
ale vremii, la modul în care vor 

reuși să și le procure etc. „În cazul 
multora, nu contează cât de bine 
le stă ceva sau cât de frumos ar fi 
acel ceva; dacă moda s-a schimbat, 
totul trebuie refăcut sau aruncat. 
Membrii familiei sunt condamnaţi 
la o trudă neîncetată.” (Educația, 
cap. Formarea caracterului.)    

Pentru cei care doresc să 
se conformeze și să-și verifice 
înclinațiile, stabilind ei înșiși dacă 
sunt unele firești, sau renăscute, 
iată câteva indicii ale cuvântului 
lui Dumnezeu:

„Orice obiect destinat să atragă 
atenţia asupra purtătorului sau să 
stârnească admiraţia este exclus 
din vestimentaţia modestă pe care 
o prescrie Cuvântul lui Dumnezeu.” 
(D.V., cap. Îmbrăcămintea.) 

„Biblia ne învaţă să fim mo-
dești în îmbrăcăminte. "Vreau, de 
asemenea, ca femeile să se roage 
îmbrăcate cuviincios" (1 Timotei 
2,9). Aceasta interzice etalarea 

ostentativă a 
îmbrăcămintei, 
culorile bătătoare 
la ochi, împodo-
birea excesivă”. 
Idem. 

„Mi-a fost 
arătat că rânduia-
la lui Dumnezeu 
a fost dată peste 
cap și că îndem-
nurile Sale speci-
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ale nu au fost luate în seamă de 
către aceia care adoptă costumul 
american. Am fost îndreptată spre 
Deuteronom 22,5: 'Femeia să nu 
poarte îmbrăcăminte bărbătească 
și bărbatul să nu se îmbrace cu 
haine femeiești; căci oricine face 
lucrurile acestea este o urâciune 
înaintea Domnului, Dumneze-
ului tău.' Este o îmbrăcăminte 
indecentă, cu totul nepotrivită 
pentru urmașii modești și umili 
ai lui Hristos.” (1 T. cap. Extreme în 
îmbrăcăminte.) 

Evitați extremele

Aceasta nu înseamnă nicide-
cum că trebuie să fim neglijenți și 
dezordonați în îmbrăcăminte. 

„Neglijenţa în îmbrăcăminte 
aduce ocară asupra adevărului 
pe care susţinem că îl credem. 
Trebuie să ai în vedere că ești un 
reprezentant al Domnului Isus 
Hristos. Fie ca întreaga viaţă să fie 
în armonie cu adevărul Bibliei...” 
(Letter 336, 1908).

„Dumnezeu Însuși este inte-
resat de modul în care ne îmbră-
căm. „El dorește ca îmbrăcămintea 
noastră să fie nu numai ordonată 
și sănătoasă, ci și adecvată și să 
șadă bine.” (Ed. pg. 248). 

„Dacă lumea introduce un stil 
de îmbrăcăminte modest, conve-
nabil și în concordanţă cu Biblia, 
relaţia voastră cu Dumnezeu sau 

cu lumea nu se va schimba dacă 
adoptaţi un asemenea stil. Crești-
nii ar trebui să-L urmeze pe Hris-
tos și să-și facă hainele conform 
cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ar 
trebui să se ferească de extreme. Ei 
ar trebui să urmeze calea dreaptă 
cu umilinţă, fără a ţine seama de 
aplauze sau de critici și să se prin-
dă de adevăr din cauza valorilor 
acestuia. (1T. pg. 458, 459)

Concluzie

În timp ce n-ar trebui să facem 
din îmbrăcăminte ținta preocupării 
noastre, fiind stresați și obsedați de 
felul cum ne îmbrăcăm, și aceasta 
nici chiar în sens bun, să-I cerem 
lui Dumnezeu să ne dea dorința 
fierbinte de a fi într-o relație bună 
cu El, de a avea disponibilitatea 
să ne lăsăm modelați de Cuvântul 
Său. Atunci nu va trebui ca cineva 
să ne spună cum să ne îmbrăcăm, 
și o vom face așa cum El așteaptă 
de la copiii Săi. 

Să nu uităm că Dumnezeu ju-
decă nu doar acțiunile noastre, ci 
și intenția cu care facem anumite 
lucruri. Este nevoie să ne gândim, 
chiar și atunci când decidem să 
ne îmbrăcăm într-un anumit mod: 
De ce am ales aceasta? Putem 
greși prin extravaganță, dar pu-
tem greși și prin simplitate, dacă 
motivația este alta decât aceea: 
pentru slava lui Dumnezeu. 

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 3 17



„Am văzut că unii dintre pretin-
șii păzitori ai Sabatului petrec ore 
întregi, ceea ce este mai rău decât 
dacă ar fi azvârlite, studiind moda 
pentru a-și împodobi bietul trup 
muritor. În timp ce vă preocupaţi 
să arătaţi ca lumea, cât de frumos 
se poate, amintiţi-vă că același 
trup ar putea fi în câteva zile hrană 
pentru viermi. Și în timp ce vă 
împodobiţi după gustul vostru, 
pentru a fi pe plac ochiului, sunteţi 
pe moarte din punct de vedere 
spiritual. Dumnezeu urăște mân-
dria voastră deșartă, nelegiuită, 
și El vă socotește niște morminte 
văruite, pline de întinăciuni și 
necurăţii pe dinăuntru.”    (1 T. , cap. 
Asemănarea cu lumea). 

„Să nu ne încurajăm copiii să 
urmeze moda lumii și dacă vom 
fi credincioși în a le da o educaţie 
corectă, ei nu vor face aceasta...”. 
Îndrumarea copilului, cap. Îmbră-
căminte potrivită. 

„Am văzut că înfăţișarea exte-
rioară este un indiciu al inimii. 
Când în exterior atârnă panglici, 
gulere și lucruri inutile, aceasta 
arată în mod lămurit că în inimă 
se află iubirea pentru toate aceste 
lucruri; dacă aceste persoane nu 
se curăţă de întinarea lor, ele nu 
vor putea vedea niciodată pe 
Dumnezeu, deoarece numai cei 

cu inima curată Îl vor vedea. Am 
văzut că securea trebuie înfiptă 
la rădăcina pomului. O astfel de 
mândrie nu trebuie îngăduită 
în biserică... Dacă inimile lor ar fi 
atinse de adevăr, aceasta va duce 
la moarte faţă de lume și atunci 
vor lăsa deoparte panglicile, 
dantelele și gulerele; și dacă sunt 
morţi faţă de lume, atunci râsul, 
batjocura și ocara necredincio-
șilor nu-i va afecta. Ei vor simţi o 
dorinţă aprinsă de a fi despărţiţi 
de lume, ca și Învăţătorul lor. Ei nu 
vor mai imita mândria lumii, mo-
dele și obiceiurile ei. Obiectivul 
cel nobil va fi totdeauna înaintea 
lor, și anume să dea slavă lui Dum-
nezeu și să dobândească moște-
nirea veșnică. Această perspectivă 
va înăbuși tot ce este lăturalnic, 
de natură pământească. Dum-
nezeu va avea un popor aparte, 
deosebit de lume. Și de îndată 
ce cineva are dorinţa de a imita 
modele lumii și nu își stăpânește 
imediat aceste dorinţe, la fel de 
repede Dumnezeu va înceta de 
a-i recunoaște ca fiind copiii Săi. 
Ei sunt copiii lumii și ai întune-
ricului.” (1 T. cap. Asemănarea cu 
lumea).  

Daniela Picu
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A 
venit 
un 
înger (cont.)

de Tobias Stockler

Solia s-a răspândit ca focul în 
mirişte!

Această experienţă simplă de a 
explica cei 2300 de ani medicului 
s-a repetat din nou și din nou cu 
mulţi alţii. Oamenii nu observaseră 
legătura dintre capitolele 8 și 9 
din Daniel. Ea exista, însă a trecut 
neobservată timp de secole. Și 
când oamenii au auzit explicaţia și 
au făcut calculul, acesta i-a condus 
la aceeași concluzie la care a ajuns 
și doctorul. Ei au devenit mono-
maniaci pentru Isus. Ei doreau să 
fie gata pentru a-L întâmpina. Ei 
citeau Biblia pentru a-L cunoaște și 
pentru a-L asculta.

Ei au devenit apoi ca femeia 
Samariteană la fântână. Au venit 
acasă pentru a spune familiei lor, 
prietenilor și vecinilor lor despre 
Isus. Era ușor să socotești mate-
matic și să înţelegi că ceva urma 
să se întâmple în timpul vieţilor 
lor. Nimeni nu găsea vreo greșeală 
în cifre. Profesori faimoși și teologi 
nu cădeau de acord cu eveni-
mentul care trebuia așteptat, însă 
nu puteau să nu fie de acord cu 
calculul matematic. 

Iar Miller nu a fost singura 
persoană care a ajuns la această 
concluzie. „Spontan” în jurul lumii 
a apărut aceeași solie. Joseph 
Wolff a dus un mesaj asemănă-
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tor în Orientul Mijlociu și pe tot 
drumul până în India. În Palestina 
a găsit oameni care deja predicau 
că Isus avea să se întoarcă în jurul 
anului 1840.

Alţii în Germania, Rusia și Olan-
da predicau aceeași solie. Un grup 
numeros de predicatori în Anglia 
și Manuel Lacunza în America de 
Sud au răspândit vestea revenirii 
apropiate a lui Isus. 

„Deja în 1842 publicaţiile des-
pre cea de-a doua venire fuseseră 
trimise către fiecare staţiune 
misionară din Europa, Asia, Africa 
și America, de ambele părţi ale 
Munţilor Stâncoși... Comandanţii 
vaselor noastre și marinarii ne 
spun că nu ajung în nici un port 
unde deja să nu fi ajuns înaintea 
lor această proclamaţie, și se pun 
întrebări frecvente referitor la ea.” 
(Marea Mişcare Adventă, pg.105, 
engl).

În Suedia era ilegal ca adulţii să 
predice solia despre Isus și profe-
ţiile revenirii Sale, așa încât copiii 
făceau aceasta. John Loughbo-
rough a intervievat mai târziu unii 
dintre acești copii și i-au spus că 
vorbeau fără să fie pregătiţi de că-
tre adulţi. Când era timpul pentru 
serviciul divin, adulţii îi ajutau să 
se urce suficient de sus încât să 
poată fi văzuţi și apoi ei predicau 
lucruri prea minunate pentru 
minţile lor de copii de șase sau 

șapte ani, care însă erau perfect 
raţionale pentru minţile adulte. 
După serviciul divin acești copii se 
întorceau din nou să se joace cu 
alţi copii.

Inimi atinse, atitudini schimbate
Această solie a influenţat 10% 

sau mai mult din populaţia SUA 
de la acea vreme. Oamenii deve-
neau serioși, fericiţi și îngrijoraţi. 
Se preocupau de lucruri impor-
tante. Familiile încercau să se 
asigure că lucrurile erau în regulă 
cu fiecare membru al familiei. Oa-
menii se debarasau de ranchiuni 
vechi. Se rugau regulat și se rugau 
pentru fericirea și succesul famili-
ilor, vecinilor și prietenilor lor. 

Săraci și bogaţi, educaţi și 
oameni simpli uitau diferenţele 
dintre ei când se concentrau 
asupra modului în care puteau 
împărtăși cu oricine posibil istoria 
revenirii lui Isus în curând. Bogaţii 
își donau avuţia. Săracii găseau o 
modalitate să lucreze ceva în plus 
pentru a putea ajuta. Oamenii 
uitau să fie egoiști. Mai important 
decât orice era să se gândească la 
Isus, să spună altora despre Isus, 
să își schimbe obiceiurile așa încât 
să fie gata să trăiască împreună cu 
Isus. Fiecare istorie biblică despre 
Isus era una despre Cineva pe care 
urmau să Îl vadă. Fiecare lecţie pe 
care Isus o predase era o lecţie pe 
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care ei să o înţeleagă pentru a trăi 
cu El. Oamenii citeau Biblia pentru 
a-L cunoaște pe Isus, nu doar pen-
tru a-și satisface curiozitatea. 

Principiul de bază al mișcării 
primului înger era că Biblia era 
pentru fiecare om. Scripturile nu 
aveau nevoie de predicatori și 
teologi ca să le explice. Fiecare 
putea înţelege citind. Acea carte 
nu era doar o carte cu idei ocazi-
onale. Era un sistem complet de 
adevăr care putea fi descoperit 
prin studiu și cercetare. Un text 
de aici și unul de dincolo nu erau 
suficiente. Oamenii încercau să 
înţeleagă întreaga temă a unui 
subiect din întreaga Biblie. Era o 
descoperire a ideilor lui Dumne-
zeu în limbaj omenesc, pusă la 
dispoziţie și protejată de Dumne-
zeu.

Era importantă percepţia oa-
menilor despre inspiraţie. Scrip-
turile erau demne de încredere și 
oamenii indicau spre evenimente-
le istorice și fenomenele naturale 
pentru a demonstra că Biblia era 
adevărată. Mișcarea ataca pe 
de-o parte criticismul superior și 
inspiraţia verbală pe de alta. Nici 
unul din aceste puncte de vedere 
nu recunoștea Biblia ca fiind ideile 

lui Dumnezeu, chiar dacă nu erau 
cuvinte alese de El.

Mulţi își puteau aminti cea mai 
mare cădere de stele înregistra-
tă în istoria umană (noiembrie 
1833), când părea ca și cum cerul 
însuși cădea pe pământ. Acestea 
erau rapoarte ale unor alte semne 
uimitoare. Nu doar ziua întune-
cată din 1780 din estul și sudul 
Statelor Unite, ci întunecimea 
ciudată care a durat câteva săp-
tămâni în Europa cam pe aceeași 
vreme. Și lucruri chiar mai ciudate 
despre care noi am uitat de atunci 
cum ar fi spectacolul de a vedea 
trei sori în același timp pe cer. 

Un fost ateu a scris o scrisoare 
editorului unei reviste ateiste, 
spunând cum obișnuia să nu 
creadă în Biblie și cer: „Citind 
fiecare lucare remarcabilă pe care 
o puteam obţine, și ascultând 
multe lecturi contra lui Dumne-
zeu și a Bibliei, m-am considerat 
pregătit să dobor credinţa creș-
tină, și nu mă temeam de nici un 
argument care putea fi adus din 
Biblie. Cu aceste sentimente am 

participat la un 
curs com-
plet al lectu-

rilor domnului 
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Miller. El și-a prezentat regulile de 
interpretare, și s-a angajat să își 
demonstreze poziţia. Am aprobat 
regulile sale - pe care vi le reco-
mand  - și rezultatul a fost că a 
dovedit faptul că Biblia este ceea 
ce pretinde că este - Cuvântul lui 
Dumnezeu - pentru mintea mea, 
dincolo de îndoială: și am luat-o 
drept sfătuitor al meu. Și cunosc 
personal o sută de foști atei care 
au fost convertiţi ca urmare a 
predicilor domnului Miller; și nu 
am renunţat la punctul nostru de 
vedere fără luptă, sau fără anali-
za necesară. Fiecare susţinere și 
fiecare refugiu al necredinţei și 
lipsei de încredere ne-a fost luat, 
și temelia noastră pe nisip a fost 
măturată de adevărul celui Atot-
puternic după cum pleava este 
luată de vânt. Totuși ne-am des-
părţit de ele la fel cum un om se 
desparte de un dinte bolnav. Am 
încercat să îl tratăm și să îl ţinem 
acolo, și când s-a descoperit că 
rădăcina și temelia erau putrede 
a fost dureros să te desparţi de 
ele, însă ne-am bucurat și ne-am 
simţit mai bine după despărţire.” - 
(Life Incidents, pg.64).

Şi apoi?
Dat fiind un asemenea interes 

semnificativ în Statele Unite și în 
lume, cu privire la revenirea lui 
Isus în jurul anului 1843, ce s-a 

întâmplat? Nimic ce ar putea fi 
văzut de cineva. În Statele Unite 
oamenii au așteptat ca ceva să se 
întâmple în 21 martie 1844. Totuși 
ziua de 22 martie a apus la fel ca 
oricare altă zi. Dintr-o dată, mii au 
devenit confuzi.

Dezamăgirea lor era la fel de 
puternică, precum fusese speran-
ţa lor. De ce nu a venit Isus? Am 
greșit  crezând Biblia? Ce ar trebui 
să facem? Și astfel fiecare per-
soană a ajuns în faţa unei decizii 
personale. Ar trebui să privesc 
înapoi spre un crez și o experi-
enţă care m-au făcut să fiu cea 
mai bună persoană care am fost 
vreodată și să continuu să cred 
că am avut dreptate? Ar trebui să 
consider că s-ar putea să fi făcut 
vreo greșeală, dar că nu totul a 
fost o greșeală? Sau ar trebui să 
renunţ la credinţa în Biblie tocmai 
pentru că am presupus înainte 
că Isus va veni, ca acum să nu se 
întâmple nimic. A fost unul dintre 
acele mici momente când oame-
nii iau decizii mari. Mulţi decid să 
abandoneze dependenţa lor de 
Biblie pentru că nu pot explica 
imediat greșeala lor. 

O criză de „răcire”
Civilizaţia noastră apuseană 

a ajuns într-o criză în urmă cu 
150 de ani. Majoritatea creștinlor 
au continuat să citească Biblia 
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de atunci încoace însă fără acea 
încredere implicită în ea. Ei în ge-
neral cad în una din două greșeli 
referitoare la acea carte. Cei care 
cred că Dumnezeu a dictat Scrip-
turile prin inspiraţie verbală tind 
să depindă prea mult de termino-
logie religioasă. Atât timp cât se 
repetă cuvinte specifice, ei tind să 
creadă că o doctrină este corectă 
sau o persoană este sfântă, chiar 
dacă ideile sau acţiunile contrazic 
cuvintele care sunt repetate.

Cei care iau Biblia drept o com-
pilaţie de istorii ome-
nești, fără să creadă 
că Dumnezeu a fost 
la originea Bibliei, și 
a păstrat-o, eșuează 
a lua Biblia drept 
întreg. Ei se așează 
într-un loc în care se 
cred mai înţelepţi 
decât Dumnezeu și 
aleg părţile din Biblie 
care li se potrivesc. 
Ambele părţi pierd 
pe drum o parte din 
adevăr și mare parte 
din puterea Bibliei.

Reaprindeţi flacără
Nu trebuie să îi 

atacăm pe cei care 
văd lucrurile diferit 
de noi. Isus a făcut 
tot ce a putut mai 

bine pentru a-i binecuvânta pe 
cei care nu erau de acord cu El. 
La fel trebuie să facem și noi. Nu 
suntem aici să ne dăm mari. Însă 
compasiunea și umilinţa noastră 
nu ne vor conduce niciodată să 
abandonăm aceste adevăruri: 
Biblia este cea mai înaltă autori-
tate disponibilă pentru omenire. 
Ea a fost pusă la dispoziţie când 
Dumnezeu a infiltrat gândurile 
Sale în scriitorii omenești prin 
inspiraţie a gândului. Ea poate 
fi înţeleasă de către oamenii de 

rând. Adevărurile ei 
sunt revelate acelora 
care cercetează cu 
umilinţă paginile ei. 
Deși suntem înclinaţi 
să înţelegem în mod 
greșit scripturile, 
orice idee sau fapt 
prezentat în mod 
coerent în întreaga 
Biblie este demn de 
încredere. Profeţia se 
împlinește prin eve-
nimente literale și nu 
trebuie considerată 
niciodată ca mistică. 

Predecesorii 
noștri adventiști 
au fost în mod clar 
greșiţi referitor la 
evenimentul care 
urma să se întâmple 
în timpul vieţii lor, 
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însă ei nu greșiseră punându-și în 
mod serios și complet încrederea 
în Biblie. Ei nu greșiseră în cal-
culul matematic sau în aplicarea 
profeţiilor, cu excepţia eveni-
mentului anume. Ei nu greșiseră 
prin faptul că se încrezuseră în 
Dumnezeu mai mult decât în 
opiniile omenești. Înaintașii noștri 
care au respins speranţa adventă 
de asemenea greșiseră în mod 
evident. Ei au renunţat la prea 
multe doar din cauza unei deza-
măgiri stânjenitoare. Să învăţăm 
din greșelile lor. Fie ca Domnul să 
ne vorbească prin Cuvântul Său 
în mod personal. Să ne hotărâm 
în mod ferm să trăim prin adevă-
rurile sale, oricare ar fi preţul. Fie 
ca noi să ne consacrăm 
vieţile în supunere lui 
Dumnezeu și slujirea 
altora, să ne pregătim 
pentru cer trăind în 
modul cerului, bazân-
du-ne doar pe Cuvântul 
lui Dumnezeu. Pentru 
că, „Dumnezeu vorbind 
prin Biblie... este singu-
rul ghid infailibil.”

---------- 
* Sylvester Bliss, Memo-
irs of William Miller.
* John Loughborough, 
The Great Second Advent 
Movement.
Last Day Tokens.

* Stephen D.O’Leary Arguing the 
Apocalypse: A Theory of Millenial 
Rhetoric (pg.104 afirmă că cei 
care s-au afiliat în mod superficial 
mișcării advente erau în număr de 
un milion).
* Recensământul Statelor Unite, 
1840.
* Ellen White, Marea Luptă.
* Mărturii pentru Comunitate, vol.1.
* James White, Life Incidents.
* Comer Vann Woodward, Daniel 
Walker Howe, What hath God 
Wrought: the transformation of 
America, 1815-1848

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 324



Având dorinţa de a împărtăşi cu 
alţii bucuria pe care o purtăm în su-
flet, ne-am întâlnit în data de 14 iulie 
2013 pentru a petrece o săptămână 
împreună. “Iată ce plăcut şi ce dulce 
este să locuiască fraţii împreună!” 
(Psalmii 133:1). 

Scopul central al acestei tabere 
a fost activitatea misionară: distri-
buire de cărţi în oraşul Cluj Napoca 
dar și ateliere de discuții pe diverse 
teme de o importanță vitală pentru 
noi cei tineri. Cu toţii ştim că cea mai 
autentică împlinire vine atunci când 
îi faci pe semenii tăi fericiţi. Suntem 
conştienţi că Domnul are nevoie 
de noi, cei tineri, pentru a face cu-
noscut Cuvântul Său. De aceea, 
am spus „Da” invitaţiei de a oferi 

oamenilor din Cluj ocazia de a se  
apropia de Dumnezeu, cunoscân-
du-L îndeaproape. 

“Tinerii pot mult mai repede să 
se adapteze unui climat nou, unei 
societăţi noi şi pot suporta mai 
bine greutăţile şi neajunsurile. Cu 
tact şi perseverenţă, ei pot ajunge 
la oameni acolo unde se găsesc ei.”  
(E.G. White – Testimonies, vol. 5). 

În fiecare zi am avut ocazia de a 
împărţi literatură creştină pe străzile 
oraşului. Încercarea a fost destul de 
dificilă pentru noi atunci când unii 
oameni refuzau cărţile pe care le 
ofeream cu atâta drag. Dar noi eram  
acolo pentru a lăuda pe Dumnezeu şi 
eram convinşi că El cunoaşte intenţia 
noastră de a fi o rază de lumină. Iar 

 Tabără misionară - Ardealul de Nord
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aceste experienţe în care oamenii 
ne refuzau erau nesemnificative în 
comparaţie cu momentele în care 
vedeam bucuria întipărită pe feţele 
altora, bucurie pe care Dumnezeu 
le-a adus-o, folosindu-se de noi.

Programul fiecărei după-
amiezi a fost deosebit, fiecare 
participant având ocazia de a 
găsi răspuns la întrebările care 
îi frământau mintea. Instructorii 
noştri au manifestat un interes 
profund în a ne explica anumite 
lucruri pe care le întâmpinăm în 
viaţă. Temele dezbătute au fost: 
“Lucrarea misionară”, “Alimentația 
(cum explicăm de ce nu mâncam 
carne?) – din punct de vedere me-
dical şi religios. “Purtarea verighe-
tei”, “Îmbrăcăminte şi farduri”, “Fot-
bal”, “Ziua de odihnă” etc.

În timpul liber am petrecut mo-
mente deosebite vizitând câteva 
obiective în oraș și de asemenea 
momente de recreere în anumite 
spații frumoase din zonă, care au 
dat un plus de farmec fiecărei zile. 

În cadrul acestei tabere am putut 
descoperi noi dimensiuni ale priete-

niei cu Isus; grija şi atenţia cu care 
ne-au înconjurat instructorii ne-au 
făcut să ne simţim că într-o familie, 
iar timpul de o săptămână a trecut 
de parcă am fi stat împreună numai  
căteva ore.

Şi... câteva impresii şi experienţe 
ale tinerilor și copiilor care au par-
ticipat la acest program: 

„Mi-a plăcut lucrarea misionară 
în această tabără, modul în care 
s-au organizat activităţile, discuţiile 
şi jocurile.”

„În timp ce împărţeam cărţi o 
doamnă mi-a spus că apreciază fap-
tul că oferim Cuvântul lui Dumne-
zeu la oameni şi că respectă toate 
religiile, iar cărţile pe care i le-am 
oferit le-a studiat deja. A fost foarte 
amabilă cu noi şi acest lucru m-a im-
presionat. “
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„Am apreciat dreptul la opinie 
care ne-a fost acordat și informa-
ţiile valoroase care ne vor ajuta în 
ispitele ce vor veni.” 

„Gândindu-mă puţin în urmă 
îmi va fi greu să spun exact ce mi-a 
plăcut, dar totul a fost deosebit... 
de la activitatea de împărţit cărţi 
până la mâncare şi oameni speciali 
pe care i-am avut cu noi și, nu în ul-
timul rând, oamenii cu care am stat 
de vorbă. “

“Am întâlnit un om care a zis că 
Dumnezeu e rău. L-am rugat să se 
uite la flori, la copaci, la iarbă. În 
fiecare lucru mic se vede minunea 
cea mare a lui Dumnezeu. I-am zis 
că Dumnezeu e bun pentru că l-a 
ajutat să ajungă la o vârstă foarte 
frumoasă și că datorită iubirii Lui s-a 
trezit în această dimineaţă. M-am 
bucurat foarte mult pentru că a 
rămas gânditor şi a promis că se va 
gândi la ceea ce i-am spus. Sper din 
tot sufletul să îşi schimbe părerea 
despre Dumnezeu. “

„Mi s-a părut un lucru impor-
tant să împart cărţi oamenilor care 
au nevoie de o schimbare în vieţile 
lor, care să-i ducă la mântuirea prin 
Domnul Isus Hristos.”

„O experienţă deosebită a fost 
când o femeie, căreia i-am oferit o 
carte, a spus că ea vine de la un pre-
ot, care, prin acţiunile lui, a făcut-o 
să creadă că Dumnezeu nu este bun 
şi nu ajută pe toţi oamenii. Apoi ne-a 
spus că Dumnezeu ne-a trimis să îi 
vorbim despre bunătatea Lui exact 
în acel moment. Această experienţă 
m-a ajutat să-mi dau seama că prin 
colportaj putem face oamenii să 
zâmbească, să se simtă mai bine şi 
să aibă cunoştinţe corecte despre 
Dumnezeu. “

Ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze în mod abundent 
sămânța Cuvântului răspândită și 
cu această ocazie, să găsească un 
loc prielnic în inimile oamenilor, și 
de asemenea să binecuvânte pe 
tinerii și copiii care au avut această 
bucurie de a fi împreună lucrători 
cu Dumnezeu în această frumoasă 
și mareață lucrare, să devină pen-
tru viitor canale de lumină pentru 
cei care sunt în întunericul acestei 
lumi și să aibă bucuria de a fi 
mântuiți, împreună cu cei doritori, 
în Împărăția cerească.                 

                            
 A consemnat Bianca Vargas
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 „Să știm mai multe, să fim mai 
buni” a fost genericul taberei de co-
pii organizată la Bucov în perioada 7 
– 9 aprilie 2013 la care au participat 
78 de copii cu vârste cuprinse între 
3-15 ani.

Obiectivul taberei a fost acela 
de a-i învăţa pe copii să socializeze, 
să-şi facă prieteni noi, să descopere 
în natură creaţia lui Dumnezeu, să-
şi dezvolte imaginaţia şi creativita-
tea şi să laude pe Dumnezeu prin 
muzică şi rugăciune.

Împărţiţi în trei grupe: „fluturaşii” 
– copii preşcolari şi clasa I, „ucenicii” 
– clasele II-IV, şi „patriarhii” – clasele 
V-VIII, copiii au participat la diferite 
ateliere de creaţie: muzică, activităţi 
practice, jocuri de cunoaştere a 
personalităţii, educarea limbajului 
şi educaţie pentru societate.

În prima zi, duminică, odată ce 
copii au ajuns, în cadrul unui cerc 
liber de discuţii, fiecare s-a prezentat 

amintind şi activităţile preferate ale 
fiecăruia în parte. Am învăţat câteva 
cântecele împreună, după care şi-au 
consumat energia jucându-se jocuri 
recreative în aer liber.

Ziua de luni a fost ziua cu cele 
mai multe activităţi pe ateliere de 
lucru deoarece grupele au lucrat 
separate, coordonate de lideri şi de 
ajutoarele acestora.

„Fluturaşii”, grupa pe care am 
coordonat-o, ajutată de Gabriela 
Rândăşoiu şi Firuţa Sabou, au învăţat 
mai întâi care sunt cele trei cuvinte 
magice: „te rog”, „mulţumesc” şi 
„iartă-mă”. Vă mărturisesc cu mult 
drag că au folosit aceste cuvinte pe 
toată perioada taberei atât între ei 
cât şi cu adulţii. Au realizat apoi de-
sene care reprezentau primăvara în 
natură cu ajutorul a diferite tehnici 
de lucru: desen, lipire, pictură. În 
jocul lor am încercat să-i fac  să 
descopere legături spirituale şi 

Tabăra de copii – Bucov
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au găsit: lanterna spre ex-
emplu au asociat-o cu „farul 
speranţei”, telefonul l-au aso-
ciat cu „rugăciunea”, apoi am 
învătat psalmul care ne asigură 
de legătura dintre om şi Dumne-
zeu: Psalmii 50:15 „Cheamă-Mă în 
ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar 
tu Mă vei proslăvi!”

„Ucenicii”, conduşi de fratele Vi-
aceslav Popa, ajutat de Potgoreanu 
Magda şi Magda Popa, au discutat 
despre legea Lui Dumnezeu şi in-
terpretarea ei, ce anume înseamnă 
binele şi cum văd ei „binele”. Fiecare 
vedea binele într-un mod diferit, de 
aceea au realizat o mulţime de de-
sene şi au avut o multitudine de idei 
dintre care amintesc doar câteva: 
curăţarea apelor, un copil rugându-
se pentru prietenii lui, care sunt la 
joacă, o fetiță rugându-se pentru 
bunica ei bolnavă, etc. Au discutat 
apoi despre ce învăţături spirituale 
pot lua din lumea animalelor, re-
alizând figurinele animalelor, de-
cupând şi lipind. Versetul învăţat de 
ei se găseste în Psalmi 119:9 „Cum 
îşi va ţine tânărul curată cărarea? 
Îndreptându-se după Cuvântul Tău!”

„Patriarhii”, conduşi de 
fratele Daniel Rândăşoiu 
ajutat de Petrache Ro-
melia şi Marian Mano-
lache, au discutat pe 
tema Rugăciunii, motivele 
pentru care trebuie să 
ne rugăm, momentul și 
locul în care trebuie să ne 

rugăm. Au vorbit apoi despre ascul-
tarea încă de la vârste fragede, avân-
du-l ca exemplu pe Timotei. Încre-
derea în ceilalți şi cât de încrezător 
poți fi au aflat-o din diverse jocuri 
de cunoaştere a personalității lor.

În ziua de marți am desfăşurat 
o activitate comună, vizitând par-
cul local cu frumusețile naturii şi 
grădina zoologică, cu diversele ani-
male şi păsări domestice şi sălbatice.

Tabăra s-a finalizat cu o expozi-
tie a lucrărilor copiilor şi cu un pro-
gram de laudă la care au participat 
şi părinții copiilor ca spectatori.                     

Pătraşcu Alina Gabriela
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În perioada 19-22 august în 
Conferinţa Ardealul de Sud a avut 
loc tabăra de copii intitulată 

„În drum spre Canaan”.
Pentru câteva zile copii din 

tabără, transpuşi în rolul micilor 
evrei, împărţiţi pe seminţii, au 
părăsit Egiptul, au trecut Marea 
Roşie (simbolizată pentru ei de 
râul Porumbac), au călătorit prin 
pustiu şi au trecut Iordanul în ţara 
făgăduită. Au învăţat istoria poporu-
lui evreu, şi-au reamintit biruinţele 
şi căderile lor, şi au înţeles că viaţa 
noastră reprezintă, de fapt, drumul 
nostru prin pustiu spre Canaanul 
Ceresc, drum presărat cu aceleaşi 
ispite, dar pe care, cunoscând isto-
ria poporului evreu şi, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, le pot transforma în fru-
moase biruinţe.

Fiecare zi a început cu o învi-
orare în aerul răcoros și plăcut de 
munte, urmată de studiul perso-
nal și apoi de altarul de diminea-
ţă, la care fiecare copil a participat 
cu câte o temă primită în seara 
anterioară.  

În prima parte a zilei copiii au 
studiat temele biblice în natură, 
jucându-se de-a „poporul evreu”. 

După amiază, grupaţi pe ate-
liere, au învăţat să cânte la blocflote 
şi chitară, au desenat şi pictat sau 

Tabăra de copii 
Porumbacu,  august 2013

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 330



au încercat să descifreze câteva din 
tainele corpului omenesc. S-au jucat 
împreună, au cules alune şi ciuperci, 
au împletit lucruşoare din fire de 
iarbă, au adunat lemne şi au făcut 
foc de tabără... şi câte şi mai câte nu 
au făcut împreună,  toate acestea 
constituind momente de neuitat.

La despărţire aveau cu toţii  
aceeaşi întrebare: „Când va fi 
următoarea tabără?”
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Trenulețul așteptat
- Câte săptămâni mai sunt până la crăciun? 

a întrebat John. 
- Doar patru, a răspuns mama, privind calen-

darul de pe peretele bucătăriei. Apoi fața i s-a 
întristat privind la micuțul băiețel. 

- Mi-aș dori să avem bani pentru a cumpăra 
cadouri, a spus ea, dar știi cât de greu este de când a murit tatăl! Și mama 
a oftat. 

- Știu mamă că nu avem bani și nu poți cumpăra nimic pentru mine. 
Mama a propus să meargă și să se uite la lucrurile din magazin și co-

pilul a fost bucuros. Au vizitat magazinele, au văzut decorațiuni, jucării, 
lucruri minunate. 

Privind în jur John a văzut sub un brad de crăciun un trenuleț de jucă-
rie, acționat de o locomotivă, care se învârtea în cerc.

Copilul i-a spus mamei: 
- Mami, o să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea acest trenuleț, cadou de 

Crăciun. 
Mama nu era încrezătoare, dar copilul se ruga în fiecare zi. 
A venit Crăciunul, și copilul nu a primit nici un tren. Mama s-a îngrijo-

rat, apoi i-a spus băiatului: 
- Sper că nu ai fost dezamăgit că Dumnezeu nu ți-a răspuns. 
Copilul a răspuns: 
- Mamă, dar Isus mi-a răspuns la rugăciune. 
- Cum adică? a întrebat mama. 
Băiatul a spus: 
- Isus a zis: Nu! așa cum uneori îți cer ție un lucru și tu spui: Nu. Pentru 

că tu știi că nu e cel mai bun lucru cel pe care eu îl do-
resc. Acum Dumnezeu mi-a răspuns și a spus: Nu.

Pagina copiilor




