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Mulţi oameni cred într-un Dum-
nezeu care stă departe de noi, 
care ne privește cu suspiciune 

și ură, așteptând momente potrivite să 
ne facă de cunoscut aceasta. Cu ruga ta 
simplă trebuie să treci pe la slujitori mici 
și mari, pe la sfinţii mai însemnaţi sau mai 
puţin însemnaţi, să o însoţești cu multe 
ofrande și munci… și poate că Își va pleca 
urechea și spre tine.

Dumnezeul nostru nu e așa. Când a 
scris cu Însuși degetul Său: „Să nu ai alţi 
dumnezei afară de Mine” (Exodul 20:3), El 
a vrut să păstrăm mereu în mintea noastră 
cine este El, Cel adevărat. Îl numim așa cum 
este: Tată. Un singur Mijlocitor avem între 
noi și El: „Omul Isus Hristos” (1 Timotei 
2:5), iar El nu ne este obstacol, ci Calea.

Atât sfinţii apostoli (Fapte 14:15) cât și 
îngerii neprihăniţi (Apocalipsa 19:10) au 
îndreptat toată atenţia de la omul muritor 
la Dumnezeul nemuritor, la Dumnezeul viu 
– Creatorul – singurul care merită cinstea și 
închinarea. Isus a rostit cu hotărâre: „Dom-
nului Dumnezeului tău să te 
închini și numai Lui să-I slujești.” 
(Matei 4:9-10). Și ultima solie 
către o lume care piere strigă: „în-
chinaţi-vă Celui ce a făcut cerul 
și pământul, marea și izvoarele 
apelor!” (Apocalipsa 14:7).

Biblia ni-L prezintă pe 
Dumnezeu așa cum este, o fiinţă 
care e aproape de fiecare dintre 
noi (Fapte 17:27). El vrea să ne 
apropiem cu deplină încredere 

Ghiţă Bizău

de tronul harului. (Evrei 4:16). Numai o 
relaţie apropiată cu El ne va fi de folos pen-
tru mântuire. Credinciosul Enoh a umblat 
cu Dumnezeu, la fel Noe și toţi ceilalţi. În 
activităţile noastre zilnice putem să avem 
gândul mereu la El.

Și putem fi siguri că suntem în inima 
Lui. Pentru că „nici înălţimea, nici adânci-
mea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să 
ne despartă de dragostea lui Dumnezeu 
care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” 
(Romani 8:39)

Nu trebuie să aștepţi să simţi ceva de-
osebit, adevărul e real. Dacă de la noi până 
la El ar fi o veșnicie, dacă de la noi până la 
El ar fi o infinitate de ani-lumină, El deja a 
parcurs toată distanţa.

Dacă nu este în inima ta, El este în cel 
mai aproape loc unde poate fi: „Eu stau la 
ușă și bat.” (Apocalipsa 3:20) Nu vei găsi 
nicăieri în univers o distanţă mai scurtă.  z

Până la Dumnezeu
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Incertitudine și speranţă
Daniela Picu

T                   răim într-o lume a incertitudinii, o 
lume în care lucrurile evidente sunt 
puse sub semnul întrebării, scopul 

diavolului fiind acela de a clătina încrederea 
noastră în Cuvântul lui Dumnezeu. Cel care 
primei familii de pe pământ i-a spus: „Oare a 
zis Dumnezeu?”, ne spune și nouă cu aceeași 
îndrăzneală: „Nu cumva ești prea îngrădit?”, 
„Nu cumva ţi se face o nedreptate prin mul-
tele interdicţii?” sau întrebări mai provoca-
toare și incitante, de genul: „Ești bărbat, sau 
femeie?”, „Nu accepta ca cineva să-ţi impună 
ce trebuie să fii, tu ești cel care alegi!”

Ce poate face o minte în formare în faţa 
unor astfel de provocări? Cum poate decide 
un tânăr sau o tânără ce cale să aleagă, când 
ispite, reclame, interpretări de tot felul îi 
inundă mintea? Și pentru a abate mai mult 

victima de la sursa care ar putea-o lumina, 
din ce în ce mai pregnant se propagă ideea 
că biserica s-ar implica prea mult în educa-
rea minţilor oamenilor, impunându-le un 
anumit mod de gândire. Religia se dorește 
a fi scoasă din școli, nu pentru faptul că s-a 
sesizat că ceea ce se predă nu este religie, ci 
ortodoxism, ci de teama ca nu cumva copiii 
să fie îndoctrinaţi. 

Câtă ignoranţă! Câtă nesocotinţă! Să 
preferi ca cei mici să fie educaţi de starurile 
Tv, de eroii filmelor și desenelor animate, de 
maximele care circulă pe reţele de socializa-
re, decât să simţi nevoia ca el să fie familiari-
zat cu Dumnezeu, cu Cel care le-a dat viaţă 
și le-o menţine în mod miraculos! Este ca 
și cum posesorul unui autoturism, având o 
problemă cu mașina sau dorind că prevină 
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vreo defecţiune, consultă orice sursă sau 
meșteri amatori, ocolind intenţionat cartea 
cu instrucţiuni și reprezentanţa fabricii care 
a creat autoturismul. 

Să presupunem că alegem să-i ferim 
pe copiii noștri de influenţele unei biserici, 
lăsându-i să decidă singuri ce cale vor să 
aleagă. Credeţi că ei vor decide pentru ei 
înșiși? Nu cumva alţii decid în locul lor, 
invadându-i cu idei plăsmuite în minţi 
netemătoare de Dumnezeu? Cum poate 
Satan, care se află în spatele a tot ce stă 
departe de Dumnezeu, să dorească binele 
copiilor noștri? 

Mândria este ridicată astăzi la rang de 
virtute, fiind confundată cu demnitatea, 
în timp ce smerenia și acceptarea realităţii 
că suntem fiinţe create, dependente de 
Creator, este considerată nepricepere și 
înjosire. Suntem prea mândri să recunoaș-
tem că nu noi ne-am ales când să ne naștem 

și nu putem decide când să murim. Astfel, 
în nebunia lor, oamenii cred că sunt în stare 
să intervină în propriile vieţi, să-și schimbe 
identitatea, să-și reconfigureze fizionomia, 
să-și modifice, după gust, funcţiile corpului 
sau să-și întreruptă viaţa atunci când s-au 
săturat de ea (pentru că începutul ei nu-l 
pot controla, oricât de înţelepţi ar fi). 

Pentru cei care doresc să obţină sfat de 
la Dumnezeu, Cuvântul Său este clar și si-
gur. El nu se schimbă după cum se schimbă 
vremea sau împrejurările, ci rămâne același, 
drept, adevărat, mustrător și încurajator. 
Dacă alegem să ascultăm altceva, vom fi 
duși în rătăcire, așa cum primii părinţi au 
experimentat trista cale a neascultării. 

Dumnezeu a creat familia umană fiinţe 
pereche, „l-a făcut parte bărbătească și par-
te femeiască i-a făcut” (Geneza 1:27). Prin 
urmare omul nu are niciun drept să se crea-
dă altfel. Dacă de-a lungul timpului oamenii 
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au ales să creadă că pot deveni altfel, lucrul 
acesta s-a întâmplat datorită păcatului. Întâi 
păcatul a încolţit în mintea lor, dorinţa de 
satisfacere a poftelor necurate și mândria 
cu care se ridică deasupra Celui ce i-a creat, 
considerându-se dependenţi. 

Cum poţi să crezi că nu depinzi de 
nimeni, din moment ce nu poţi face nimic 
atunci când ţi se oprește inima? Cum te 
poţi crede stăpân pe propria-ţi viaţă, când 
nu poţi respira decât dacă ţi se dă favoarea 
aceasta? Poate cineva să-și prelungească 
chiar cu o secundă, propria viaţă? Poate 
cineva să creeze o fiinţă, altfel decât pe calea 
aleasă de Creator? Și, în timp ce conceperea 
unei fiinţe pare un lucru banal, cât de dificil, 
și, în unele cazuri chiar imposibil, este lucrul 
acesta, dacă Dumnezeu hotărăște altfel!

De-a lungul timpului oamenii au 
fost înclinaţi mereu spre păcat, pentru că 

vrăjmașul sufletelor s-a aflat permanent 
alături de ei inspirându-i la necredinţă și 
neascultare. Din cele mai vechi timpuri 
oamenii au început să practice imorali-
tatea și, asociat cu ea, idolatria. Aceste 
două păcate au fost urâte de Dumnezeu 
și în nenumărate rânduri El Și-a exprimat 
dezgustul faţă de ele. 

Să ne referim acum particular la 
păcatul imoralităţii, de orice formă. Există 
o poruncă în lege care interzice curvia și 
preacurvia, primul termen referindu-se la 
„raport sexuat între două persoane necă-
sătorite”, iar al doilea la „adulter, destrăbă-
lare, nerespectarea fidelităţii conjugale”. 
(DEX, pentru termenii curvie, preacurvie, 
adulter). Porunca a zecea din lege are, de 
asemenea, o interdicţie faţă de poftă, in-
cluzând pofta pentru nevasta aproapelui. 
(Deuteronom 20:17). 
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Explicaţiile minţii omenești, neconduse 
de Dumnezeu, consideră astăzi învechită 
practica de a avea relaţii sexuale doar în 
interiorul familiei, doar cu soţia / soţul. Cu 
toate acestea, dacă Dumnezeu a numit păcat 
relaţiile extraconjugale, acesta nu încetează 
să fie păcat, indiferent ce explicaţie logică, 
medicală, știinţifică sau de orice fel, ar aduce 
cineva. „Curvia sau orice alt fel de necură-
ţie... să nu fie pomenite între voi...” (Efeseni 
5:3). „Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni 
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în 
privinţa aceasta: nici curvarii, nici închină-
torii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, 
nici sodomiţii... nu vor moșteni Împărăţia lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9). (Pentru cei 
care nu sunt familiarizaţi cu termenii: mala-
hie – masturbare; sodomie – relaţii sexuale 
anormale – între parteneri de același sex, 
între oameni și animale etc. – DEX). 

Cuvântul lui Dumnezeu conţine în sine 
înţelegere și împreună simţire, soluţii de su-
pravieţuire și îndemn la îngăduinţă pentru 
orice situaţii defavorizate. Săracii, orfanii, 
văduvele, bolnavii, infirmii – sunt trataţi 
de Dumnezeu cu multă gingășie, oferin-
du-li-se ocazia să trăiască în pace în mijlocul 
oamenilor „normali”. Nicăieri însă în Biblie 
nu ni se prezintă homosexualitatea, curvia 
sau orice alte păcate ce intră în această 
categorie, ca fiind infirmităţi sau orientări 
sexuale diferite. Dacă sunt într-adevăr boli, 
acestea sunt boli de ordin psihic, care nece-
sită tratament, post și rugăciune. 

Nu vă consideraţi concepuţi astfel de 
Dumnezeu, dacă aveţi înclinaţii păcătoa-

se! Să nu credeţi că aţi fost creaţi diferit! 
Dumnezeu a creat doar două feluri de 
oameni: bărbat și femeie. Și El a stabilit ca 
orice raport între cei doi să aibă loc pe o 
singură cale: „omul... se va lipi de nevasta sa 
și se vor face un singur trup.” (Geneza 2:24). 
Despre altfel de „alipiri”, Dumnezeu spune: 
„bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a 
femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru 
alţii, au săvârșit parte bărbătească cu parte 
bărbătească lucruri scârboase și au primit 
în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea 
lor.” (Romani 1:27). „Căsătoria să fie ţinută 
în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, 
căci Dumnezeu va judeca pe curvari și 
preacurvari” (Evrei 13:4). Chiar și în cadrul 
relaţiei de căsătorie, Dumnezeu dorește ca 
relaţia să decurgă normal, fără perversiuni 
și anomalii. 

Cât de îngăduitor este Dumnezeu în 
privinţa aceasta, este exprimat în cele ce 
urmează: „Și măcar că știu hotărârea lui 
Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri 
sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai 
că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le 
fac.” (Romani 1:32). 

Concluzia este simplă și clară: cei ce fac 
astfel sunt vrednici de moarte, este păcat să 
faci aceasta și, de asemenea, este păcat să 
consideri nevinovaţi pe cei ce le fac. 

În timp ce este greu să trăiești drept 
într-o lume nedreaptă, Cuvântul lui Dum-
nezeu ne avertizează și ne încurajează, în 
același timp: „dar cine va răbda până la sfâr-
șit, va fi mântuit”. (Matei 24:13). Dumnezeu 
să ne ajute!  z
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Roadele studiului biblic  
în viaţa de credinţă

Beni Chirilă

Atunci când vine vorba de Sfânta 
Scriptură, mulţi dintre noi o  
    privim ca pe o carte bine 

cunoscută, ca pe ceva familiar. Când eram 
copil, ascultam povestiri despre diverse 
personaje biblice care s-au remarcat prin 
modul în care au stat lângă Dumnezeu 
în fiecare perioadă din viaţă, prin cre-
dinţa lor neclintită. Ei au rămas pentru 
toate generaţiile un model al supunerii și 
ascultării de Providenţă. De asemenea, 
am participat la programele religioase în 
mod regulat, loc unde am avut ocazia să 
ascult(ăm) atât de multe texte și explicaţii 
din și despre Sfânta Scriptură. În sfârșit, 
trăind într-o familie creștină ai suficiente 
ocazii să cunoști măcar din treacăt Cartea 
de căpătâi a creștinismului. 

Toate aceste aspecte mai sus amintite 
și multe altele, ne lasă cu impresia că sun-
tem buni cunoscători ai Bibliei. Chiar se 
face exces de ideea că partea practică dă 

sens credinţei, uneori lăsând impresia că 
știm atât de mult! Ne mai lipsește practica. 
Oare chiar așa să fie? Hai să ne îndoim de 
aceste tipare învechite de gândire.

Poporului sfânt, Dumnezeu i-a vorbit 
astfel, într-o anumită ocazie: ,,Poporul 
Meu piere din lipsă de cunoștinţă...”(Mi-
ca 4:6) sau ,,Poporul meu e distrus din 
lipsa cunoașterii scripturii” (KJV Bible 
version). Se poate întâmpla asta cu bise-
rica zilelor noastre? Versete ca acesta ne 
pot da bătăi de cap. Noi avem impresia 
că suntem buni cunoscători ai acestei 
cărţi, dar s-ar putea ca pentru mulţi din-
tre noi să nu fie așa. Ce înseamnă să cu-
noști Biblia? Poţi spune că o cunoști dacă 
îţi amintești povestirile cele mai cunos-
cute? Oare chiar cunoaștem noi Biblia? 
Cunoaștem noi Profeţiile? Dar vremurile 
pe care le trăim? Avem noi chiar așa de 
multă cunoștinţă sau există posibilitatea 
să ne înșelăm? Doar cunoștinţele genera-
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le nu ajută prea mult, de aceea trebuie să 
reconsiderăm acest aspect.

Când era pe pământ, Mântuitorul 
nostru Isus Hristos, a spus unei clase de 
oameni următoarele cuvinte: ,,Vă rătăciţi 
pentru că nu cunoașteţi nici Scripturile 
nici puterea lui Dumnezeu…” (Matei 
22:29). Cuvinte cu atât mai dure cu cât 
cei cărora le erau adresate erau oamenii 
cei mai religioși din acea vreme. Chiar și 
numele de ,,cărturari” derivă de la sub-
stantivul ,,carte”. Ei erau atât de obișnuiţi 
cu Scripturile și totuși nu le cunoșteau 
pentru că le interpretau greșit sau în 
funcţie de dorinţele lor naţionale și setea 
de supremaţie. Prin urmare, e foarte 
importat să fie respectate principiile in-
terpretării bibliei atunci când o studiem.

De ce nu se mai citește Biblia?
Totuși, în zilele noastre Biblia nu mai 

este citită. Care să fie cauzele oare? Cu 
siguranţă că există multe motive pentru 
care Biblia creștinului este ignorată mai 

mult decât revistele, sau alte materiale 
incomparabil mai puţin importante. Trăim 
vremuri în care practic, asistăm la aban-
donul galopant sau aproape iremediabil 
al cititului, ce să mai spunem de studiul 
Bibliei. Internetul acaparează atenţia celor 
mai mulţi și răpește cea mai mare parte 
a timpului liber din viaţa a milioane de 
oameni. E unul din factorii cei mai nocivi 
pentru educaţie și dezvoltare personală.

Unii oameni nu citesc pentru că trăiesc 
cu impresia că știu destul de bine Sfânta 
Scriptură și le mai lipsește doar practica, 
iar alţii nu o citesc pentru că sunt absorbiţi 
de media, TV, internet etc. Posibil ca o altă 
cauză a ignoranţei să fie și lipsa de atracţie 
către această carte. Pentru mulţi nu mai 
pare deloc atractivă, devine în unele 
circumstanţe chiar plictisitoare. Astfel de 
factori influenţează în mod direct relaţia 
omului cu Dumnezeu. A cunoaște Scriptu-
ra înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. 
Cine devine plictisit de Scriptură arată prin 
aceasta că nu a gustat cu adevărat din ea. 

Biblia nu este doar o carte a isto-
riei sacre, nu este doar o expresie 
a legilor morale și spirituale. Ea 
este Cuvântul lui Dumnezeu, ,,viu 
și lucrător, mai tăietor decât orice 
sabie cu două tăișuri…” (Evrei 
4:12). Fiind viu, denotă că poate 
avea efecte în viaţa ta dacă do-
rești să experimentezi acest lucru. 
Fiind viu, mai denotă că e mereu 
proaspăt și actual, gata pentru 
nevoile sufletului tău. 
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Cum să citești Biblia și să nu te 
plictisească

Dacă citești Biblia doar ca pe o carte 
a istoriei sacre sau ca pe o carte de reguli 
morale, cu siguranţă că te va plictisi. Ea 
este mult mai mult de atât. Ea este un 
izvor viu, veșnic proaspăt. De acest izvor 
ai nevoie ca să trăiești în credinţă. De 
asemenea mai putem compara Biblia cu 
o mină. Vom putea extrage cu efort, bi-
neînţeles, adevăruri noi, profunde. Există 
încă multă lumină de descoperit, multe 
adevăruri de studiat. Frumuseţi nebănuite 
și adevăruri măreţe care se vor revela citi-
torului însetat. Când vom conștientiza cât 
efort, suferinţă și chiar martiraj au suferit 
generaţiile trecute ca să existe astăzi Biblia 
și s-o putem noi studia, ne vom schimba 
viziunea despre ea.

Dacă ai citit de mai multe ori Biblia și 
ai impresia că o cunoști și că te plictisește 
să o tot recitești, te provoc să încerci noi 
metode de studiu. Voi enumera câteva 
dintre ele mai jos:

• una dintre ele este aceea de a studia 
pe un anumit subiect. Această metodă 
îţi poate da mult de lucru cu textul 
sacru. Vei descoperi lucruri noi și in-
teresante. Poţi folosi și o concordanţă 
care să-ţi ușureze munca.

• o altă metodă de studiu ușor de 
utilizat este de a studia aprofundat o 
anumită carte sau un anumit capitol. 
Se pot urmări aspectele dogmatice și 
alte particularităţi care au relevanţă. 
Compară viziunea despre păcat, de 
exemplu, a unui autor, cu cea a altuia.
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• un alt mod de studiu este acela al 
versetelor controversate, care au 
semnificaţii dogmatice importante. 
Se pot de asemenea studia versete 
care intră într-un oarecare conflict 
cu altele. Munca perseverentă aduce 
rezultate satisfăcătoare.

• se poate studia geografia și istoria 
bibliei. În felul acesta ne putem for-
ma o imagine mai clară despre ceea 
ce studiem. Unele părţi ale ei chiar 
ne obligă să deschidem atlasul și să 
răsfoim cărţi de istorie. 
Trăim vremuri de cumpănă. Nu pu-

tem ști cât vom mai avea acces la această 
carte și cât o vom mai putea studia în 
libertate. Domnul spunea prin profetul 
Amos că vor veni zile când El va trimite 
foamete în ţară, dar nu foamete de hrană 
și nici sete de apă, ci foamete și sete după 
auzirea cuvântului Domnului. Chiar și 
cei tineri vor căuta pe pământul întreg și 
vor alerga de la o mare la alta ca să audă 
măcar acest cuvânt, dar nu-l vor mai găsi. 
(Amos 8:11,12). Teribil sentiment! Să știi 
că ai avut suficient timp să studiezi Biblia, 
dar acum nu mai poţi nici măcar să auzi 
un cuvânt din ea. Da, într-o zi toţi vor 
dori să o cunoască, dar va fi prea târziu. 
Haideţi să luăm exemplu de la poporul 
valdenz care, deși nu avea Biblia în între-
gime, o cunoștea atât de temeinic. Tinerii 
memorau capitole întregi ca să le poată 
folosi în scop misionar. Domnul să ne 
dea această sete de studiu și dorinţă de a 
experimenta profund Cuvântul Său.

Concluzie
Studiază Biblia cât încă o mai ai. 

Cât încă mai vezi, cât încă mai înţelegi. 
Ferește-te totuși de un studiu superficial. 
Începe cu o rugăciune. Pune pasiune în 
acest demers. Așteaptă-te să descoperi 
lucruri noi. În ea Îl vei descoperi pe 
Dumnezeu. Studiaz-o altfel. Memorea-
ză versete, capitole, nume și alte date 
importante. Merită să citești mesajul lui 
Dumnezeu pentru omenire. Merită să-L 
cunoști mai bine. Atunci când vei începe 
această experienţă, vei putea răspunde 
ispititorului cu ,,stă scris”, așa cum a făcut 
Mântuitorul. Vei avea minunate experi-
enţe cu Dumnezeu și vei găsi adevărata 
fericire. Dumnezeu să îţi ajute!  z

11

Ad
ev

ăr
 p

re
ze

nt



Demnitate

Demnitatea este o virtute mult 
apreciată de societate. Ea îmbracă 
mai multe sensuri relativ apro-

piate: reprezintă calitatea de a avea o 
atitudine respectabilă, sobră, chiar severă, 
sau relevă o nobleţe în caracter; poate 
fi interpretată cu sensul de mândrie sau 
poate caracteriza atitudinea unei persoane 
de a-și exprima, fără niciun fel de reţinere, 
valorile și principiile sale personale. 

A fi demn în lumea în care trăim, 
atrage respectul și aprecierea celor din jur. 
Cu siguranţă, această virtute, ca toate ce-
lelalte, are origine divină și a fost sădită în 
inima omului de Creatorul lui, dar ea a fost 
cu dibăcie pervertită de Satan. Egoismul 
și rebeliunea asociate cu aceasta, au dat 
naștere unei demnităţi mândre și reci, sau 
unei tendinţe de a trece peste barierele 
moralei, promovând o personalitate rebe-
lă și nesupusă, adesea întâlnită printre cei 
tineri în zilele noastre. 

Însă, haideţi să analizăm această vir-
tute în forma sa cea mai pură, în care ne-a 
fost dată de Dumnezeu, și care ar trebui 
cultivată de adevăratul creștin. 

„Adevăratul rafinament al gândirii 
şi comportamentului se învaţă mai bine 
în şcoala Învăţătorului Divin. Această 
educaţie conferă o demnitate de origine 

Lorena Amelia Aria

cerească. Ea oferă o personalitate plăcută 
şi o delicateţe a modului de comportare 
care nu va putea fi niciodată egalată de ra-
finamentul de suprafaţă al celor din înalta 
societate.” (Educaţia, pg. 241). 

Biblia ne expune ideea de demnitate, 
încă din primele sale pagini: „Dumnezeu 
a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 
după chipul lui Dumnezeu; parte bărbă-
tească şi parte femeiască i-a făcut.”(Gene-
za 1:27). De aici înţelegem că însuși titlul 
de copii de Dumnezeu, creaţi după Chipul 
Său, ne conferă o demnitate regală. 

„Unii oameni au demnitatea ambiţiei 
lor, alţii a situaţiei lor, cei mai puţini dem-
nitatea persoanei lor.” (Nicolae Iorga). 

Chiar propria noastră persoană ar 
trebui să ne facă conștienţi de valoarea 
demnităţii noastre, la gândul originii 
umane: aceasta ne duce, nu la o „linie 
de germeni, moluşte şi patrupede în 
dezvoltare”, cum spunea pana inspirată, ci 
la Marele Creator. Deşi format din ţărână, 
Adam a fost „fiul lui Dumnezeu“. Orice 
prinţ are responsabilitatea de a-și onora 
titlul de „fiu de rege”, și de a arata în viaţa 
lui trăsături demne de poziţia sa. Tot astfel 
și noi suntem chemaţi să dăm pe faţă acele 
trăsături care vor reflecta demnitatea origi-
nară, primită de la Tatăl nostru. 
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-> Chipul lui Dumnezeu în noi
„Demnitatea creștină nu este a 

chipului omului în om, ci a chipului lui 
Dumnezeu în om”, spunea o cunoscută 
personalitate română. Cu alte cuvinte, 
chipul lui Dumnezeu în noi este ace-
la care ne dă valoarea unei demnităţi 
autentice. „În nemărginita Sa iubire 
şi înţelepciune, El vede posibilităţile 
omului, înălţimea la care acesta poate 
ajunge. Isus ştie că, deşi fiinţele omeneşti 
au abuzat de însuşirile lor şi au distrus 
demnitatea dată lor de Dumnezeu, totuşi 
Creatorul trebuie să fie proslăvit prin 
răscumpărarea lor.” (Cugetări de pe Muntele 

Fericirilor, p. 1). Orice altă formă a acestei 
valori, este doar o contrafacere. Și este 
atât de trist că societatea de astăzi pro-
movează valori contrafăcute de Satan, ce 
nu fac decât să nască egoism, mândrie și 
plăcere în inimă. Dar noi știm că veșnica 
Lege a iubirii este singura armă care va 
topi inimile. „Iubirea Sa, care cuprinde 
inima, dă caracterului acele atingeri 
modelatoare care o schimbă după chipul 
propriei Sale inimi.” (Educaţia, pg. 241).

-> Demnitatea vine din interior
Mulţi, în dorinţa de a poseda demnita-

tea, încearcă să expună la exterior tot ceea 
ce ar putea impresiona ochiul și atrage 
admiraţia celorlalţi. Să nu uităm, însă, că 
acest tip de apreciere, este superficială 
și de scurtă durată, lăsând doar urme pe 
nisip în mintea oamenilor. 

Întrucât are origine divină, ea izvorăște 
din interior, și se dă pe faţă printr-o atitu-
dine care va lăsa impresii durabile. Ellen 
White chiar afirmă că orice încercare de 
extravaganţă va face de rușine simplitatea 
demnităţii autentice.

„Cel care priveşte mai sus de sine 
însuşi va fi umil; cu toate acestea, va avea 
o demnitate care nu va fi tulburată sau 
făcută de ruşine de etalări exterioare sau 
măreţie omenească.”  (Educaţia, pg. 237).

Mai mult, Ellen White vorbește despre 
influenţa demnităţii in domeniul evanghe-
lizării, care, lipsită de parada exterioară și 
asociată cu simplitatea, va aduce rezultate 
autentice: „Parada nu va îndeplini lucrarea 
pe care o doreşte Domnul pentru a-i face 
pe cei din categoriile sociale superioare 
să fie convinşi că au auzit adevărul. Nu-i 
răpiţi adevărului demnitatea şi caracterul 
impresionant prin pregătiri care se asea-
mănă mai mult cu cele lumeşti, decât cu 
cele cereşti!” (Evanghelizare, pg. 148).

-> Manifestând demnitate
Atunci când izvorăște din inimă, 

această calitate se va da pe faţă în toate 
aspectele vieţii, în relaţiile cu ceilalţi, în 
diferite împrejurări. 

Ea poate fi manifestată prin tăcere, fie 
prin evitarea unor remarci răutăcioase, 
glume exagerate sau vorbire de rău, fie 
prin întâmpinarea silenţioasă a vorbelor și 
acuzelor neadevărate cu privire la persoa-
na noastră. 
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Demnitatea poate fi manifestată în 
vorbirea nostră plină de har. Respectul 
verbal, blândeţea adresării sau exprimarea 
plină de curaj a adevărului, ne fac demni 
de numele pe care-l purtăm. „Dovediţi 
bunătate în vorbire şi blândeţe în fapte, 
renunţând la propriile dorinţe. Vegheaţi 
asupra cuvintelor pe care le rostiţi, căci 
au o puternică influenţă spre bine sau 
spre rău. Nu îngăduiţi asprime în tonul cu 
care vorbiţi. Aduceţi în viaţa voastră unită 
mireasma asemănării cu Hristos.” (Căminul 

Adventist, pg. 107).

Comportamentul nostru, asociat cu 
vorbirea, va da dovadă de prezenţa sau 
absenţa demnităţii. O inimă, ce se apleacă 
cu iubire asupra celui lipsit sau batjocorit, 
fără a ţine cont de propriul rang înalt, va 
evoca o nobleţe cu mult mai presus de 
inima ce se consideră „prea demnă” de 
a se coborî din poziţia sa mândră. „A fi 
mântuit înseamnă a trăi în unire cu Isus 
Hristos, a avea o inimă nouă, săvârşind 
faptele lui Hristos şi lucrând cu dragoste, 
răbdare, blândeţe şi nădejde. Fiecare suflet 
care este unit cu Hristos va fi un misionar 
activ pentru toţi cei din jurul lui.” (Evanghe-

lizare, pg. 319).

În relaţiile cu cei din jurul nostru 
anumite alegeri pe care le facem ne vor 
pune stigmatul unei adevărate valori mo-
rale. Creștinul demn va pune principiul 
mai sus decât dorinţa egoistă, raţiunea 
deasupra plăcerii. „În virtutea propriei 
noastre alegeri, ne putem îndepărta de 
tot ce este ieftin, inferior şi ne putem 

ridica la un standard înalt; putem ajunge 
să fim respectaţi de oameni şi iubiţi de 
Dumnezeu.” (Minte, caracter, personalitate, 

vol. 1 pg. 285).

O mare demnitate este găsită de cel 
care își găsește plăcerea în muncă. În timp 
ce lenevia este un blestem ce degradează 
și deschide ușa multor ispite, activitatea 
fizică și intelectuală vor înnobila și întări. 
„Tinerii ar trebui să vadă adevărata dem-
nitate a muncii. Arătaţi-le că Dumnezeu 
munceşte neîncetat. Munca reprezintă 
încă un izvor de binecuvântare şi dezvolta-
re şi un mod de apărare împotriva ispitei. 
Disciplina sa este o piedică pentru cedarea 
în faţa plăcerilor şi favorizează sârguinţa, 
curăţenia caracterului şi statornicia.”  (Edu-

caţia, pg. 214).

-> Demnitatea nu este opusul 
voioșiei

Deși această calitate trimite uneori 
la sobrietate și seriozitate, totuși ea nu 
trebuie înţeleasă ca o continuă atitudine 
rigidă ce îndepărtează pe ceilalţi. Un creș-
tin poate împleti demnitatea cu voioșia 
și bunătatea. „În unele cazuri, s-a susţi-
nut ideea că voioşia nu se potriveşte cu 
demnitatea caracterului creştin, însă acest 
lucru este o greşeală; cerul este numai 
bucurie; iar dacă noi adunăm în sufletele 
noastre bucuriile cerului şi, pe cât posibil, 
le manifestăm prin cuvinte şi comporta-
ment, vom fi mai plăcuţi Tatălui nostru 
ceresc decât dacă am fi mohorâţi şi trişti.” 
(Căminul Adventist, pg. 430).
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-> Demnitatea feminină
Ideea demnităţii feminine merită o 

atenţie specială, atât în ceea ce privește 
raportul femeie-barbat, cât și relaţia aces-
tora. Deși femeia a căzut în ispita șarpelui, 
și prin poruncă divină ea a devenit supusă 
bărbatului ei, totuși atât Biblia cât și 
Spiritul Profetic punctează responsabili-
tatea soţului de a-și iubi soţia ca pe sine 
însuși: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum 
a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine 
pentru ea.” (Efeseni 5:25). Astfel, femeia 
are o demnitate proprie care, printre altele, 
va avea un rol important în înnobilarea 
bărbatului de lângă ea. „Bărbatul ei este 
bine văzut la porţi, când șade cu bătrânii 
ţării. Tăria și demnitatea sunt veșmintele 
ei, și ea se va bucura de timpul care vine.” 
(Proverbe 31:23, 25 KJV).

Demnitatea unei femei este acea 
trăsătură de caracter ce o face respectabi-
lă în faţa unui bărbat. Cu cât o femeie își 
va respecta mai mult propria persoană și 
propriul trup, cu atât va primi mai mult 
respect. 

„Pe altarul dragostei îmi jertfesc 
egoismul, dar nu și demnitatea.” (Victor 
Rechiţian).

„Demnitatea unei femei se bazează 
pe trei piloni: respect pentru sine, respect 
pentru ceilalţi și responsabilitatea pentru 
viaţa şi acţiunile sale. 

Respectul pentru sine presupune 
calităţi morale înalte, loialitate principi-
ilor sale, respect pentru corpul, sufletul 
și spaţiul său. De asemenea, stabilește 

graniţe pentru cei din jur, pe care ei nu 
au dreptul să le încalce. 

Respect pentru alţii – presupune să 
respecţi corpul, sufletul şi spaţiul celorlalţi 
şi să nu le încalci graniţele.

Responsabilitatea presupune conști-
entizarea că tot ce se întâmplă în viaţa ta 
sunt acţiunile şi gândurile tale. Nu da vina 
pe nimeni, nu transfera responsabilitatea 
pentru acţiunile tale şi nu considera că ci-
neva este responsabil pentru fericirea ta.” 
(https://relatii.net/2017/09/16/demnitatea-feme-

ii-o-virtute-uitata/).

-> Tratându-i pe alţii cu demnitate
„Cinstiţi pe toţi oamenii.” (1 Petru 2:17).
„Un om care doreşte să îşi păstreze 

respectul de sine şi demnitatea trebuie să 
fie atent pentru a nu sacrifica respectul de 
sine şi demnitatea celorlalţi.” (Minte, carac-

ter, personalitate, vol. 1, pg. 198).

A trata pe ceilalţi cu demnitate în-
seamnă a le oferi onoare și respect, cu alte 
cuvinte a le recunoaște propria demnitate 
în virtutea frăţietăţii. Aceasta presupune 
abordarea tuturor cu sinceritate și adevăr, 
fiind empatici cu privire la sentimentele 
lor și respectându-le dreptul de a face 
propriile alegeri. 

„Modul de comportare trebuie avut 
întotdeauna în vedere; ori de cât ori nu 
este compromis principiul, respectul 
faţă de alţii va conduce la conformarea 
cu obiceiurile acceptate; însă adevărata 
curtoazie nu cere sacrificarea principiului 
pentru convenţional. Ea încurajează preţu-
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irea de sine, respectul pentru demnitatea 
omului ca om, consideraţie pentru fiecare 
membru al marii familii omeneşti.” (Cămi-

nul Adventist, pg. 426).

A-i trata pe cei din jur cu amabilitate, 
înţelegere și respect presupune demnitate, 
iar în cea mai înaltă formă aceasta se ma-
nifestă ca iubire faţă de cei ce ne asupresc. 

Există, de asemenea, o demnitate 
manifestată faţă de oameni, datorită 
poziţiei lor în societate sau în raport cu 
persoana noastră. Poate fi aici vorba de 
onoarea pe care o oferim celor în vârstă 
(„Să te scoli înaintea perilor albi, şi să 
cinsteşti pe bătrân.” (Leviticul 19:32), 
părinţilor noștri (Exodul 20:12), celor 
aflaţi în situaţii nefericite („Cinsteşte pe 
văduvele cari sunt cu adevărat văduve.” 
(1 Timotei 5:3), pastorilor („Presbiterii 
cari cârmuiesc bine, să fie învredniciţi 
de îndoită cinste.” (1 Timotei 5:17) sau 
persoanelor aflate în funcţii înalte („daţi 
cinste împăratului” (1 Petru 2:17).

-> Un exemplu desăvârșit
Chipul lui Dumnezeu în noi... acest 

ideal este cel mai de dorit dintre toate 
câte există. Iar exemplul perfect este chiar 
Domnul Hristos. De la iesle la cruce, perso-
nalitatea Mântuitorului ne oferă imaginea 
demnităţii izvorâte din iubire, blândeţe și 
altruism, care a impresionat chiar inima 
rece a lui Pilat sau inimile celor ce căutau 
să-L prindă: „Aprozii au răspuns: ,,Nicio-
dată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” 
(Ioan 7:46). „Pilat recunoscu în acel incul-

pat un om, care purta semnele maltratării 
violente pe corpul său, dar a cărui faţă era 
totuşi calmă şi nobilă şi înfăţişarea Lui era 
plină de demnitate.” (Viaţa lui Isus, pg. 405).

„În timpul lucrării Sale pe pământ, 
Domnul Isus a dat demnitate vieţii în toate 
amănuntele ei, înfăţişându-le oamenilor 
slava lui Dumnezeu şi supunând totul 
voinţei Tatălui Său.”

„El nu a venit ca înger, îmbrăcat cu 
armura cerului, ci a venit ca Om. Şi cu 
toate acestea, laolaltă cu umilinţa Sa, erau 
o putere lăuntrică şi o măreţie ce inspirau 
respect oamenilor care Îl iubeau. Deşi 
poseda o asemenea bunătate şi avea înfă-
ţişarea atât de modestă, El mergea printre 
ei cu demnitatea şi puterea unui Rege din 
ceruri.” (5T, pg. 253).

„Hristos în voi nădejdea slavei.” (Colo-
seni 1:27). 

Acesta este răspunsul pentru orice om 
ce caută să-și însușească această valoare 
morală: demnitatea autentică. Prin supu-
nerea inimii noastre lui Hristos, valorile 
morale vor fi sădite în interior și alimenta-
te până își vor atinge desăvârșirea. 

„Voi creşteţi în ce priveşte demnitatea 
adevărată şi valoarea morală pe măsură ce 
puneţi în practică virtutea şi nutriţi corec-
titudine în inimă şi viaţă. Nu vă lăsaţi ca-
racterul să fie afectat de vreo urmă a leprei 
egoismului. Un suflet nobil împreună cu 
un intelect cultivat vor face din voi oameni 
pe care Dumnezeu îi va putea folosi în 
funcţii de răspundere şi încredere.” (Sfaturi 

pentru sănătate, pg. 405).  z
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O zi
Valentina Safriuc

O zi – 24 h – câte lucruri se pot 
înfăptui într-aceasta!

În începutul cărţii lui Iov 
ne este prezentat un consiliu ceresc: „Fiii 
lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au 
înfăţișat înaintea Domnului. Și a venit și 
Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Sa-
tanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns 
Domnului: „De la cutreierarea pământu-
lui și de la plimbarea pe care am făcut-o 
pe el.” (Iov 1:6, 7).

Prezenţa Satanei pe pământ, atât în 
zilele lui Iov cât și în zilele noastre, când 
„dă târcoale ca un leu care răcnește și 
caută pe cine să înghită” ar trebui să ne 
facă să ne gândim tot mai mult să pără-
sim acest pământ depărtat de Domnul. 
Nenorocirile care au venit peste Iov 
au avut loc într-o zi, ziua în care el și-a 
pierdut atât averea cât și copiii, dar în 
aceeași zi el nu a pierdut pe Dumnezeu. 
Dintr-un pământ depărtat și plin de păcat 
și durere, Iov binecuvântează numele 
Domnului, în ciuda tuturor încercărilor.

La rugăciunea lui Iosua, „soarele s-a 
oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să 

apună aproape o zi întreagă.” Dumnezeu 
ascultă rugăciunea unui om credincios din 
același pământ depărtat. 

În acest pământ depărtat Dumnezeu 
ne-a dat o zi de odihnă, o zi în care să 
avem timp să medităm la lucrarea mâini-
lor Lui, o zi care să fie un semn între om 
și Dumnezeu. „Adu-ţi aminte de ziua de 
odihnă, ca s-o sfinţești.” (Exodul 20:8).

O zi – Prorocul Ilie se roagă să nu 
plouă o perioadă pentru ca poporul să se 
întoarcă de la nelegiuire.

O zi – ziua în care acelaşi prooroc 
arată unui popor întreg cine este adevă-
ratul Dumnezeu, nimicind prorocii zeilor 
păgâni. 

O zi – se dă un decret prin care se cere 
tuturor oamenilor dintr-o împărăţie să se 
roage împăratului lor timp de treizeci de 
zile, iar cine nu va îndeplini această porun-
că să fie aruncat în groapa cu lei, dar Daniel 

Motto: „Cei din pământul depărtat, 
gândiţi-vă la Domnul și Ierusalimul 

să fie în inimile voastre!”  
Ieremia 51:50 u.p.
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„de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și 
lăuda pe Dumnezeul lui.” (Daniel 6:10).

O zi – se dă un decret prin care un 
popor trebuie nimicit într-o singură zi, de 
pe tot teritoriul unui imperiu.

O zi – în care Estera a răspuns: „Dacă 
am căpătat trecere înaintea ta, împărate, 
și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi 
viaţa: iată cererea mea; și scapă pe poporul 
meu: iată dorinţa mea!” (Estera 7:3).

O zi – se sărbătorește ziua de naștere 
a unui împărat. Și în aceeași zi, servului 
credincios al lui Dumnezeu i se taie capul 
și este adus pe o farfurie: rezultatul unei 
promisiuni și a unei lașităţi.

O zi – în care Isus este condamnat la 
moarte: „Era cam pe la ceasul al șaselea și 
s-a făcut întuneric peste toată ţara până 
la ceasul al nouălea, soarele s-a întune-
cat și perdeaua dinlăuntrul templului 
s-a rupt prin mijloc. Isus a strigat cu glas 
tare: „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez 
duhul!” Și când a zis aceste vorbe Și-a dat 
duhul.” (Luca 23:44-46).

„L-a dat jos de pe cruce, l-a înfăşu-
rat într-o pânză de in și l-a pus într-un 
mormânt nou, săpat în piatră. Era ziua 
pregătirii și începea ziua Sabatului.” 
(Luca 23:53, 54).

O zi – În ziua dintâi a săptămânii, dis 
de dimineaţa, Maria Magdalena merge la 
mormântul Domnului Isus unde găsește 
un înger exclamând: „a înviat, nu este 
aici.” (Marcu 16:6). Iată ziua în care 
pământul depărtat este apropiat din nou 
de Dumnezeu.

O zi de rugăciune, ce zi solemnă, 
sunt numai două grupe de rugători; unii 
se roagă: „ Îţi mulţumim Doamne Dum-
nezeule Atotputernice care ești și care 
erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea 
Ta cea mare și ai început să împără-
ţeşti” (Apocalipsa 11:7), iar alţii „ziceau 
munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi 
şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe 
scaunul de domnie şi de mânia Mielului; 
căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi 
cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 
6:16, 17).

O zi în care „Iată El vine pe nori şi 
orice ochi Îl va vedea.” (Apocalipsa 1:7).

O zi la fel de hotărâtoare şi în timpul 
nostru ca şi în vremurile trecute, ba chiar 
mai mult. 

Astăzi putem lua hotărâri înălţătoa-
re sau coborâtoare; Îl putem alege pe 
Dumnezeu sau nu; putem lăsa o lumină 
sau doar o umbră. Astăzi poate fi un 
timp pentru rugăciune, dar alegerea ne 
aparţine. Astăzi putem fi fericiţi făcându-i 
pe alţii fericiţi; putem să ne împotrivim 
ispitei; dar în toate acestea alegerea ne 
aparţine. Astăzi putem lua în considerare 
mustrările de conștiinţa sau le putem 
ignora; putem asculta îndemnul: „Iată, 
îţi pun înainte viaţa şi binele, moartea 
şi răul… Alege viaţa ca să trăiești tu şi 
sămânţa ta.” (Deuteronomul 30:15, 19).

Astăzi este ziua noastră, mâine e 
mister. Haideţi să ne gândim astăzi la 
Domnul și Ierusalimul să fie în inimile 
noastre. Amin!  z
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Într-o 

Adrian  
Barnea

Motto: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească,  
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui,  

ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric  
la lumina Sa minunată.” 1 Petru 2:9

Trăim într-o lume în care a fi 
diferit de ceilalţi nu mai este 
așa interesant. Să fii creștin și 

totuși diferit este destul de complicat. 
Privim prea mult la asemănări, dar uităm 
să privim la deosebiri, la ceea ce de fapt 
ne face acea seminţie aleasă, pusă de 
Dumnezeu deoparte. 

În acest veac, drag tânăr, cine este Isus 
pentru tine? Îl mai luăm pe Isus alături de 
noi sau Îl lăsăm „roata de rezervă”, folosin-
du-L doar la nevoie? Care este prioritatea 
mea și prioritatea ta în legătură cu pre-
zenţa Lui în vieţile noastre? De ce alegem 
să fim atât de asemănători cu lucrurile 
din lume? Acest subiect mă preocupă 
foarte mult în ultima vreme. „Obiceiurile 
și practica oamenilor nu trebuie să fie 
criteriul vostru. Oricât de critice ar putea 
fi împrejurările, niciodată nu lăsaţi să vă 

biruie. Satana este gata să vă ispitească să 
faceţi acest lucru, și nu vă va da pace în 
privinţa aceasta.” (2 T., pg. 71).

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile 
din lume. Dacă iubește cineva lumea, 
dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot 
ce este în lume: pofta firii pământești, 
pofta ochilor și lăudăroșia vieţii, nu este 
de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta 
ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu, 
rămâne în veac.” (1 Ioan 2:15-17).

„Este un lucru care ar trebui să ne 
alarmeze, anume că dragostea pentru lume 
stăpânește minţile celor tineri. Fără doar și 
poate, ei iubesc lumea și lucrurile din lume 
și tocmai din acest motiv dragostea lui 
Dumnezeu nu își găsește loc în inimile lor. 
Ei își găsesc plăcerea în lume și în lucrurile 
din lume și sunt străini faţă de Tatăl și faţă de 
darurile Duhului Său.” (1 T., cap. 86: Către tineri). 

lume  
ca aceasta 

chemaţi 
să fim  diferiţi

In
im

i t
in

er
e

19



„Pot mărturisi religia lui Hristos mulţi 
care nu iubesc și nu iau în seamă nici 
litera, nici principiile învăţăturilor lui 
Hristos. Ei își folosesc cea mai bună parte 
a puterilor pentru atingerea scopurilor 
lumești și se pleacă înaintea lui Mamona. 
Este un fapt alarmant că atât de mulţi 
sunt amăgiţi de Satana și că imaginaţia 
lor este activată de strălucite perspective 
de câștig lumesc. Ei ajung să fie orbiţi de 
orizontul unei fericiri desăvârșite, dacă ar 
putea să-și câștige dezideratul dobân-
dind cinste și bogăţie în lume. Satan îi 
ispitește cu mita îmbietoare: „Toate aces-
te lucruri ţi le voi da ţie”, toată puterea 
aceasta, toată bogăţia aceasta cu care ai 
putea face foarte mult bine.” (3 T., pg. 479). 

Într-o lume ca aceasta am putea spu-
ne că este imposibil să nu greșești. Să pri-
vim însă către exemplul suprem, Domnul 
Isus. El a fost ispitit ca și noi. Satan L-a 
dus pe un munte înalt, I-a arătat toate lu-
crurile frumoase a lumii și I-a spus că i le 
va da. Condiţia nu era una grea, doar să 
Se închine. Dar Domnul Isus nu a căzut 
în această ispită, pentru că iubirea faţă de 
Tatăl era mult mai mare. 

Un alt exemplu este cel a tinerilor din 
Babilon care nu s-au închinat chipului 
de aur, ei nu s-au gândit la funcţiile lor, 
la poziţia lor, ci s-au gândit doar să Îl 
urmeze pe Hristos, pentru că interesele 
lor erau doar acestea, nu aveau interese 
vremelnice. „Și chiar de nu ne va scoa-
te”, spuneau ei, „să știi, împărate, că nu 
vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne 

vom închina chipului de aur pe care 
l-ai înălţat!” (Daniel 3:18)

Nu s-au rușinat de Hristos, nu au dorit 
să fie asemănători cu lumea. Sfatul lui 
Dumnezeu pentru noi astăzi este același 
de a fi diferiţi, de a rămâne lângă cuvântul 
lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm duși de cu-
rentul modernismului și mândriei lumești. 
„Căci de oricine se va rușina de Mine și de 
cuvintele Mele, Se va rușina și Fiul omului 
de el, când va veni în slava Sa și a Tatălui și 
a sfinţilor îngeri.” (Luca 9:26).

Isus mă așteaptă pe mine și pe tine 
la cruce, acolo unde putem lăsa totul la 
picioarele Sale, unde putem să îi cerem 
iertare pentru toată nepăsarea noastră, 
neseriozitatea noastră. Este timpul să ne 
trezim, să Îl lăsăm pe Isus, Căpitanul vieţii 
noastre, să ne conducă. Și astfel vom fi 
binecuvântaţi. Suntem aleși de Dumne-
zeu, suntem speciali, El ne iubește! „Nu 
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales 
pe voi; și v-am rânduit să mergeţi și să 
aduceţi roadă, și roada voastră să ră-
mână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, 
în Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc 
aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii. 
Dacă vă urăște lumea, știţi că pe Mine 
M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi 
din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, 
pentru că nu sunteţi din lume, și pentru că 
Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea 
vă urăște lumea”. (Ioan 15:16-19).

„Și iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârșitul veacului.” Amin. 
(Matei 28:20).  z
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Rut –  
valoarea unui 
caracter mare

Teodora Moţ

Rut a răspuns: „Nu sta de mine să 
te las și să mă întorc de la tine! 
Încotro vei merge tu, voi merge și 

eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; popo-
rul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul 
tău va fi Dumnezeul meu; unde vei muri 
tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. 
Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu 
mă va despărţi de tine decât moartea!”

La prima impresie cartea Rut, una 
dintre cele două cărţi din Biblie care 
poartă numele unei femei, pare o simplă 
relatare a evenimentelor din viaţa acestei 
femei. După un studiu mai profund putem 
să observăm că transmite un mesaj plin de 
însemnătate și conţine lecţii deosebite, în 
special pentru tinere. Personajul principal, 
Rut, este un model de credincioșie mani-
festată de o tânără neevreică într-o eră de 
idolatrie și apostazie a poporul Israel.

Să analizăm pentru început con-
textul, pentru ca mai apoi să extragem 
câteva învăţături din viaţa acestei femei: 
Rut, o moabită, s-a căsătorit cu unul 
din fiii lui Elimelec și Naomi, o familie 
israelită refugiată în ţara Moabului din 
cauza foametei. Atât ea cât și Naomi 
rămân văduve, fapt care o determină pe 

soacra sa să ia hotărârea de a se întoarce 
în ţara natală. Naomi știa că viaţa unei 
femei străine și văduve în Israel va fi 
foarte grea, așa că le sfătuiește pe nurori 
să rămână acolo. Deși îi oferă posibilita-
tea de a-și construi un viitor în ţara ei și 
a-și forma o nouă familie și chiar insistă 
asupra acestui lucru, Rut alege să rămână 
loială soacrei ei și să se atașeze unui po-
por străin, să renunţe la religia poporului 
ei și să slujească Dumnezeului lui Israel. 
Astfel cele două se întorc în Israel împre-
ună. Ceea ce s-a întâmplat mai departe, 
cum Rut nimerește să adune spice din 
ogorul lui Boaz, care se întâmpla să fie 
rudă cu Naomi; cum acesta este impresi-
onat de caracterul ei, și mai apoi când se 
află că Boaz are drept de răscumpărare; 
apoi sfătuită de soacra ei, Rut merge să 
îl întâlnească; refuzul rudei cu drept de 
răscumpărare de a o lua în căsătorie; că-
sătoria cu Boaz – toate aceste evenimen-
te și aparente coincidenţe au fost de fapt 
providenţiale. 

Cartea Rut se încheie cu o genealogie 
care ne arată că fiul lui Boaz și al lui Rut, 
Obed, era bunicul regelui David, pe linia 
căruia a venit Mesia. Dintr-odată, aceste 
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evenimente simple, ale naraţiunii, sunt in-
serate în marea naraţiune a lui Dumnezeu 
de răscumpărare a întregii lumi. Și astfel, 
Cartea lui Rut ne invită să ne gândim că 
Dumnezeu poate să lucreze chiar și în 
detaliile banale ale vieţii noastre.

De ce a ales Dumnezeu o astfel de 
fată să fie soţia lui Boaz și străbunica lui 
David, și să facă parte din linia genea-
logică a Domnului Isus? În primul rând, 
fiindcă Rut era o fată foarte smerită, care 
nu avea gânduri prea înalte despre sine. 
Ea era, de asemenea, harnică și supusă, 
cinstită, amabilă, o femeie cu o credinţă 
statornică, care-și părăsise casa și rudele 
pentru a-L urma pe Dumnezeul lui Israel, 
și era o fată care se purta faţă de soacra ei 
cu respect, bunătate și dragoste. Acestea 
sunt calităţile pe care le caută Dumnezeu 
și astăzi în tinerele fete.

Calităţi care au format caracterul 
lui Rut
• Bunătate

Bunătatea lui Rut așa cum apare 
prezentată în cartea Rut apare în contra-
dicţie cu felul de a fi al moabitilor, care 
erau distinși prin lipsa lor de amabilita-
te: „Amonitul și moabitul să nu intre în 
adunarea Domnului, nici chiar al zecelea 
neam, pe vecie, pentru că nu v-au ieșit 
înainte cu pâine și apă, pe drum, la ieșirea 
voastră din Egipt, și pentru că au adus, pe 
preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul 
lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să 
te blesteme.” (Deuteronom 23: 3, 4). 

Rut este un model de bunătate iubi-
toare, jertfitoare. Ea acţionează în moduri 
care promovează bunăstarea celorlalţi. În 
Rut 1: 8-18 ea demonstrează acest model 
de bunătate prin faptul că nu se întoarce 
în ţara ei, ci o însoţește pe soacra ei într-o 
ţară străină. 

• Perseverenţă și hotărâre pen-
tru a urma binele

„Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, 
dar Rut s-a ţinut de ea... Naomi, văzând-o 
hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.” 
(Rut 1:14-18)

Există o diferenţă între Rut și Orpa, 
cumnata ei, care era în aceeași situaţie. 
Diferenţa se vede în cele două cuvinte: 
„sărutat” și „ţinut”. Orpa a sărutat pe 
Naomi, iar Rut s-a ţinut de ea. Putem să 
facem o comparaţie și cu Iuda, care l-a 
sărutat pe Domnul Isus, dar L-a trădat și 
Ioan, care s-a ţinut de El și nu L-a părăsit 
nici măcar la cruce.

Umilinţă și Modestie
Rut alege să culeagă spice de pe urma 

secerătorilor, în ciuda statutului social 
inferior pe care îl oferea această muncă. 

„Atunci ea s-a aruncat cu faţa la 
pământ și i-a zis: „Cum am căpătat eu 
trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de 
mine, o străină?” 

„Şi ea a zis: ,,O! să capăt trecere 
înaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai 
mângâiat, şi vorbele tale au mers la inima 
slujnicei tale. Şi totuși eu nu sunt nici 
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măcar ca una din slujnicele tale.” (Rut 
2:10,13). Rut nu pretinde să fie răsplătită 
pentru faptul că a avut grijă de soacra ei, 
ci se aruncă cu faţa la pământ, în semn de 
mulţumire şi respect. Este o femeie care-şi 
cunoaște locul şi nu pretinde să fie pusă 
într-o poziţie mai bună. 

• O purtare cinstită
„Şi el a zis: Fii binecuvântată de Dom-

nul, fiică! Această faptă de pe urmă măr-
turisește şi mai mult pentru tine decât cea 
dintâi că n-ai umblat după tineri, săraci 
sau bogaţi. Acum, fiică, nu te teme, îţi voi 
face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe 
că ești o femeie cinstită.” (Rut 3:10, 11)

„Cine poate găsi o femeie cinstită? 
Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.” 
(Proverbe 31:10). Se pare că şi în vechime 
era greu să găsești o femeie cinstită, dar cu 
atât mai mult în zilele noastre. 

• Ascultare și supunere
Rut a ascultat sfatul soacrei ei de a se 

căsători cu Boaz, în ciuda faptului că nu 
avea obligaţii familiale, demonstrând încă 
o dată loialitate și ascultare: „Ea i-a răs-
puns: „Voi face tot ce ai spus.” (Rut 3:5, 6). 

• Hărnicie
„...de azi dimineaţă, de când a venit, a 

stat în picioare până acum, şi nu s-a odih-
nit decât o clipă în casă.” (Rut 2:7). 

„Ea a cules spice de pe câmp până sea-
ra, şi a bătut ce culesese. A ieșit aproape o 
efă de orz.” (Rut 2:7,17). 

• Iniţiativă
„Rut, Moabita, a zis către Naomi: 

,,Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice 
de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi 
căpăta trecere.” (Rut 2:2).

Rut nu așteaptă ca soacra ei să îi zică 
să facă ceva, ci singură ia iniţiativa şi 
încearcă să facă ceva. Şi observaţi cu câtă 
atenţie ea îi zice soacrei că va merge să 
strângă spice. Ea își cere voie să meargă, 
nu o pune pe aceasta în faţa faptului 
împlinit. Ce atitudine frumoasă şi câtă 
armonie în comunicarea lor! 

• Politeţe
„Ea a zis: ,Dă-mi voie să strâng şi să 

culeg spice dintre snopi, rămase pe urma 
secerătorilor.” (Rut 2:7). Rut avea tot 
dreptul să strângă de pe urma secerăto-
rilor, pentru că așa a poruncit Domnul să 
fie lăsat un colţ de pământ pentru sărac 
şi străin. (Levitic 19:9, 10). Dar ce face 
ea? Ea își cere voie să strângă spice. Câtă 
politeţe şi cât bun simţ!

•  Credinţă
„Încotro vei merge tu, voi merge și eu, 

unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul 
tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău 
va fi Dumnezeul meu...” (Rut 1:16). Prin 
această declaraţie, Rut nu face numai un 
legământ cu soacra ei, ci cu Dumnezeul 
căruia aceasta Îi slujea. Ea a ales să treacă 
de la dumnezeii ei, sub protecţia singuru-
lui Dumnezeu adevărat. Spre deosebire 
de Dina, fiica lui Iacov, Rut a căutat să 
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stea împreună cu închinătorii lui Iehova. 
Ce exemplu demn de urmat pentru noi! 
(Geneza 34:1, 2; 1 Corinteni 15:33). 

Răsplata unui caracter nobil
Când medităm la modul în care a 

fost binecuvântată Rut, observăm cât de 
important este să ne punem fără șovăire 
încrederea în Dumnezeu, fiind pe deplin 
convinși că El se implică în cele mai mici 
detalii ale vieţii noastre şi că devine răsplă-
titorul celor care Îl caută din toată inima. 
(Evrei 11: 6).

Rut făcea parte dintr-un popor care 
încercase de multe ori să-i distrugă pe 
israeliţi, dar ea a ales să se identifice cu 
poporul lui Dumnezeu şi să se închine 
acestui Dumnezeu. Ea a fost primită favo-
rabil în patria adoptivă, nu numai de către 
Boaz, ci şi de oamenii care au cunoscut-o 
(Rut 2: 10,11). Boaz a avut încredere că 
şi Dumnezeu o primea favorabil (vers. 
12) şi, trecând de la admiraţia pentru ea 
la dragoste, a hotărât să o ia în căsătorie. 
(Rut 3:10,11). Poporul care era de faţă a 
binecuvântat-o pe Rut şi a comparat-o 
cu marile femei din istoria lui Israel (Rut 
4:11,12), lucru care s-a împlinit când ea a 
intrat în linia genealogică a lui Mesia. (Rut 
4:13, 17; Matei 1:5, 6).

Astfel, Dumnezeu a onorat o femeie 
de origine păgână, fiindcă ea L-a onorat 
pe Dumnezeu. Ceea ce învăţăm din cartea 
Rut este adevărul din 1 Samuel 2:30: „Voi 
cinsti pe cine Mă cinstește.” 

Ce alegem noi?
„Rămâne ca voi, tineri și tinere, să ho-

tărâţi dacă veţi deveni demni de încredere 
și credincioși, pregătiţi și hotărâţi să luaţi o 
decizie dreaptă în orice împrejurare. Vreţi 
să vă formaţi obiceiuri corecte? Căutaţi 
atunci compania acelora cu un moral 
sănătos și ale căror aspiraţii vizează ce este 
bine. Preţiosul timp de probă este oferit 
pentru a vă putea îndepărta orice defect 
din caracter, și asta trebuie să urmăriţi nu 
numai pentru a obţine viaţa veșnică, ci și 
pentru a putea fi de folos în această viaţă. 
Un caracter bun este un capital mai de 
preţ decât aurul și argintul. El nu este atins 
de panică sau de eșecuri și, atunci când 
posesiunile pământești vor fi spulberate, 
el va aduce beneficii mari. Integritatea, 
fermitatea și perseverenţa sunt calităţi pe 
care toţi trebuie să caute să le cultive cu 
seriozitate; ele îl îmbracă pe posesorul lor 
cu o putere irezistibilă – o putere care-l 
face tare în a face binele, tare în a rezista 
răului, tare în a suporta dușmănia.” (Solii 

pentru tineret, pg. 415). 

Doresc în special tinerelor, cât și tine-
rilor să ia ca model acest exemplu al unui 
caracter de valoare, iar pe Domnul Isus ca 
Model suprem, și să dobândească acele 
calităţi care îi vor face „mai de preţ decât 
mărgăritarele”, pentru că „un caracter 
bun este mai preţios decât averi lumești şi 
lucrarea de formare a lui este cea mai no-
bilă lucrare în care se poate angaja omul.” 
(Îndrumarea copilului, pg. 165). Amin.  z
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Laura Gherghinoiu

Parisul și Franţa întreagă  
refuză solia care aduce pace

– Masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu –

„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine!  
De câte ori am vrut să strâng pe copii tăi cum își strânge găina puii sub aripi,  

și nu ai vrut!” Matei 23:37

Chiar înainte ca Luther să își înceapă 
lucrarea în Germania, în Franţa 
a strălucit lumina Cuvântului lui 

Dumnezeu. Lefevre d’Etaples, profesor la 
universitatea din Paris, un bărbat cu o vastă 
cultură, a descoperit Cuvântul lui Dumne-
zeu. Acesta scria în 1512: „Dumnezeu ne 
dă, prin credinţă, acea neprihănire care ne 
îndreptăţește, doar prin har, la viaţa veșnică. 
O, nespusă măreţie a acestui schimb, – Cel 
fără păcat este condamnat și cel vinovat 
este achitat; Cel binecuvântat poartă 
blestemul și cel blestemat este binecuvân-
tat; Viaţa moare și cel mort trăiește; Slava 
este acoperită de întuneric și cel care nu 
cunoștea nimic altceva decât întunericul, 
este îmbrăcat în slavă.” (Marea Luptă, pg. 210). 
Acesta a tradus Noul Testament în limba 
franceză la cererea episcopului de Meaux 

care a depus eforturi considerabile pentru 
ca oamenii din dioceza lui să poată intra în 
posesia Sfintelor Scripturi. 

Un alt reformator important al Franţei a 
fost Louis de Berquin, un nobil cavaler care 
a fost călăuzit către Biblie și a descoperit 
cu uimire că în aceasta găsea nu doctrinele 
Romei, ci doctinele lui Luther. Theodore 
Beza spunea despre Berquin: „Berquin ar 
fi fost un al doilea Luther, dacă ar fi găsit 
în Francisc I un al doilea Prinţ elector. Iar 
papistașii spuneau: „El este mai rău decât 
Luther.” (Ibbidem, pg. 214). Însă Berquin a 
fost arestat judecat , condamnat și executat 
imediat, a fost ștrangulat și apoi ars. A fost 
declanșată o aprigă persecuţie mai ales în 
Meaux, în urma căreia Lefevre a plecat în 
Germania. Însă ca în timpul bisericii prima-
re, persecuţia nu a reușit șă înăbușe lucrarea 
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ci mai degrabă a ajutat la răspândirea ei. Cei 
alungaţi din Paris și Meaux mergeau din loc 
în loc și propovăduiau Evanghelia. Curând 
Dumnezeu a lucrat și a ridicat la luptă 
pe Jean Calvin și Parisul a primit o nouă 
invitaţie de a accepta adevărul. Parizienii 
au respins solia adusă de Lefevre, Farel și 
Berquin, dar trebuia ca solia Evangheliei să 
fie auzită iar. Regele nu trecuse în totalitate 
de partea catolicismului din raţiuni politice, 
iar sora acestuia Margareta era adeptă a 
Reformei. În urma persecuţiilor Calvin a 
plecat în Elveţia, la Geneva care se declarase 
de partea Protestantismului și acolo a lucrat 
aproape 30 de ani. 

Franţa a respins pe rând solii trimiși 
de Dumnezeu, însă nu a reușit să distrugă 
în totalitate lucrarea acestora. Hughenoţii 
au fost persecutaţi însă au rezistat și și-au 
păstrat credinţa în ciuda ameninţărilor. Au 
fost trei războaie împotriva hughenoţilor, 
Papalitatea a susţinut aceste războaie, însă 
protestanţii nu au fost înfrânţi definitiv. 
Roma dorea distrugerea totală a copacului 
protestantismului, însă aceste războaie 
i-au afectat doar ramurile. (Foxe’s Book of 

Martyrs, pg. 31). 

„Protestantismul în Franţa își ajunsese 
miezul zilei, însă tot ce s-a păstrat e cronica 
unui declin prematur a unei zile ce se 
anunţa a fi lungă și strălucitoare. Izvorul și 
cauzele Masacrului din noaptea Sfântului 
Bartolomeu nu trebuiesc căutate în interi-
orul graniţelor Franţei, această idee, acest 
plan a venit din afara ţării. O conjunctură, o 
combinaţie a principiilor și politicii a conspi-

rat să dea naștere unei tragedii, unei crime 
care a îngrozit lumea ca niciodată până 
atunci.” (History of Protestantism, vol. 2, pg. 588).

Rădăcina acestei idei ca și celelalte 
masacre din istoria creștinătăţii, aparţin 
Pontifului, care se consideră locţiitor al lui 
Hristos pe pământ. Acesta consideră că ori-
ce erezie și revoltă împotriva legii Monarhu-
lui Suprem, reprezentat pe pământ de papa, 
trebuie pedepsită cu moartea. Papa Pius al 
V-lea, fost cel care a plănuit acest masacru. 
El a detestat cu toată puterea și fiinţa sa Pro-
testantismul și a avut o dorinţă nemăsurată 
de a-l distruge. El nu era ca alţi pontifi, nu 
urmărea poziţia înaltă din motive egoiste, 
el s-a născut într-o familie simplă însă zelul 
lui l-a ajutat să ajungă cât mai sus pe scară 
ierarhică. Biograful său scrie că odată ajuns 
pontif el și-a păstrat traiul decent, nu era 
adept al luxului și desfrâului. Considera 
că Dumnezeu l-a adus la putere pentru a 
elibera creștinismul de „erezie” și își dedica 
fiecare zi și întreaga putere acestui plan. A 
sprijinit cu bani și soldaţi războiul din Franţa 
împotriva hughenoţilor și prin scrisori 
îndemna pe episcopi și regi să sacrifice pe 
eretici, îndemna la masacru; considerând că 
aceasta era voia lui Dumnezeu. 

Într-o scrisoare adresată cardinalului de 
Lorrena scria: „Zelul nostru ne dă dreptul să 
îndemnăm cu seriozitate și să vă încurajăm 
să vă folosiţi toată influenţa pentru a obţine 
o abordare serioasă a măsurii potrivite 
pentru a aduce distrugerea dușmanilor 
implacabili ai lui Dumnezeu și ai regelui.” 
(Ibbidem, pg. 591). Într-una dintre scrisorile 
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adresate regelui Carol al IX-lea scria: „Ma-
iestatea voastră, să luaţi de exemplu și să nu 
pierdeţi din vedere ce s-a întâmplat cu Saul, 
regele lui Israel. El a primit poruncă de la 
Dumnezeu, prin gura proorocului Samuel, 
de a lupta și de a extermina pe amaleciţii 
infideli, astfel încât să nu cruţe pe nimeni în 
nici un caz sau sub orice pretext. Dar el nu 
a ascultat voinţa și vocea lui Dumnezeu ... 
prin urmare, el a fost lipsit de tron și de viaţa 
sa.” (Ibbidem, pg. 591). El era plin de râvnă și 
la fel ca Saul din Tars credea că face voia lui 
Dumnezeu ucigând pe cei trimiși cu solia 
păcii. Însă doar zelul, râvna sa, greșit cana-
lizate și puse în slujba celui rău, nu puteau 
să îi aducă pacea și mântuirea pe care le-a 
primit Saul când L-a primit pe Hristos. 

 În 1565 Katerina de Medici s-a întâl-
nit cu Ducele de Alba la Bayonne pentru 
a discuta despre modalităţile de a elibera 
Franţa de eretici și au ajuns la concluzia 
că cel mai bine e să omoare conducătorii 
hugenoţi, în același timp. Au hotărât iniţial 
ca acest lucru să se facă la Moulins în 
Bourbonnes, însă au amânat executarea 
planului pentru 24 august 1572. „Cathe-
rina de Medici a cerut Cardinalului Santa 
Croce să-l asigure pe Papa Pius al V-lea că 
ea și fiul ei nu aveau nimic mai mult decât 
să-i adune pe amiralul Coligny și pe toţi 
confidenţii săi împreună într-o zi și să facă 
un masacru.” (Ibbidem, pg. 592).

Pe 5 mai 1572 Papa Pius al V-lea a 
murit și nu și-a văzut planul împlinit. După 
moartea papei, regele Navarrei care era 
protestant s-a căsătorit la 18 august 1572 

cu Margareta de Valois, care deși era catoli-
că, a ajutat și protejat unii protestanţi, prin-
tre care pe Jean Calvin. Această căsătorie a 
fost o încercare de reconciliere între catolici 
și protestanţi. La 22 august 1572 însă, a fost 
o încercare de asasinare a amiralului Co-
ligny, unul dintre conducătorii protestanţi-
lor. Coligny, prieten al regelui, a încercat în 
urma acestui atentat să îl convingă pe Carol 
al IX-lea să treacă de partea protestanţilor 
și să sprijine protestanţii din Ţările de Jos în 
lupta împotriva Ducelui de Alba, trimis al 
Regelui Filip al II-lea al Spaniei. Însă aceste 
încercări nu au avut rezultat. Sub pretextul 
că îl apără pe el și prietenii săi, Carol al IX-
lea nu i-a permis amiralului să părăsească 
Parisul și a trimis un regiment al Ducelui de 
Anjou să apre acea zonă a orașului. Astfel 
a strâns laţul în jurul hughenoţilor, soldaţii 
trimiși să îi apere erau cei mai zeloși și mai 
cruzi dintre criminali și la timpul masacrului 
nu doar nu l-au apărat pe Coligny, dar au 
ajutat la uciderea lui. 

Totul era pregătit pentru masacru 
care trebuia să înceapă cu asasinarea 
amiralului Coligny, sarcina aceasta fiind 
încredinţată Ducelui de Guisse. „Așa vor-
bește Domnul: Blestemat să fie omul care 
se încrede în om, care se sprijină pe un 
muritor.” (Ieremia 17:5) Unii hughenoţi au 
înţeles planurile regelui cu privire la ei și în 
consfătuirile pe care le-au avut vineri sea-
ra și sâmbătă, înaintea masacrului, au fost 
de părere că este nevoie să plece grabnic 
din Paris. Amiralul Coligny însă a greșit, 
el s-a încrezut în promisiunea regelui și a 
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rămas acolo; astfel doar câţiva hughenoţi 
au reușit să plece la timp. 

Dumnezeu încă mai lucra la inima 
regelui care de două ori a încercat să dea 
înapoi nefiind gata să suporte acea crimă 
sângeroasă. Glasul conștiinţei îl avertiza, 
însă mama sa, Katerina de Medici, a reușit 
să îl convingă prima dată că este nevoie ca 
să fie uciși toţi hughenoţii, chiar el a spus că 
trebuie uciși toţi pentru a nu mai rămâne 
unul care să îi reproșeze fapta astfel a 
mers înainte în planul său. A urmat un alt 
moment în care a ascultat glasul conștiin-
ţei și în ultimul moment a trimis un sol să 
oprească masacrul, însă era prea târziu: lu-
crarea sângeroasă începută nu a mai putut 
fi oprită. Clopotul palatului a dat semnalul și 
apoi au sunat 100 de clopote ale bisericilor 
din Paris, care au răsunat în tăcerea nopţii 
însoţite de furtuna strigătelor asasinilor. 

Când zgomotul și strigătele asasinilor 
l-au trezit, amiralul a cerut servitorului său 

să i se alăture în rugăciune, curând au venit 
și alti prieteni. Amiralul a spus „Sunt pregă-
tit să mor”, nu mai am nevoie de ajutorul 
oamenilor; de aceea, adio, prietenii mei; 
salvaţi-vă, dacă este posibil. De-a lungul 
întregului Paris, s-a extins această cruntă 
lucrare. Mulţimea furioasă, înarmată cu 
arme, pistoale, săbii, cuţite, și cu tot felul de 
arme crude, s-a repezit pe străzi, ucigând 
tot ce întâlnea. Ei au început să bată la ușile 
protestanţilor, iar aceștia îngroziţi, uimiţi 
de tulburări, au ieșit în haine de noapte și 
au fost uciși pe propriile praguri. Cei care 
erau prea înfricoșaţi să iasă afară, au fost 
măcelăriţi în paturile lor și în dulapurile lor, 
asasinii găsind toate locurile de ascundere, 
masacrând pe toţi cei care s-au opus intrării 
lor și aruncându-le trupurile în stradă. 
Întunericul ar fi fost o acoperire pentru unii, 
dar luminile care s-au aprins în ferestre au 
negat chiar și această șansă slabă de a scăpa 
de acoperirea faptelor lor josnice. (Ibbidem, 

pg. 602). Luvrul a fost în acea noapte scena 
unui mare măcel, aproximativ 200 de nobili 
protestanţi au fost uciși deși erau oaspeţi ai 
regelui. Dintre aceștia amintim pe contele 
de la Rochefoucault, marchizul de Renel, 
curajosul Piles, Francourt, cancelar al rege-
lui Navarra și alţii la fel de importanţi. 

Luc GeizKofler, un student german, 
protestant scria: „... Oricine avea un dușman 
putea să-l omoare, considerându-l huge-
not... Pe străzi, o bandă venea în urma alteia 
fără încetare, mai ales în cartierul librarilor. 
Mai mulţi dintre aceștia au fost aruncaţi de 
pe acoperișul casei lor în focul unde ardeau 
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cărţile... Femeile, cu copii lor, de care nu 
voiau să se despartă, erau târâte spre Sena, 
străpunse cu lovituri de spadă și aruncate 
în fluviu, în număr atât de mare încât fluviul 
s-a colorat roșu.” (Masacrul din Noaptea Sfântu-

lui Bartolomeu văzut de un protestant, Memoriile lui 

Luc Geizkofler).

„De Guise, Tavannes și D’Angouleme 
– traversând străzile călare, și ridicându-și 
vocile la înălţimea lor cea mai înaltă, să fie 
auzite deasupra sunetului clopotelor, a ur-
letelor ucigașilor și a strigătelor și suspinelor 
răniţilor de moarte – au instigat la o furie 
încă și mai mare pe aceia care urăsc ... și 
care s-au transformat deja în demoni. „Sunt 
ordinele regelui!” Striga Guise. – Sânge, 
sânge! Striga Tavannes. Sânge! Fiecare casă 
era plină; Sena în timp ce se rostogolea 
prin Paris nu părea decât un râu de sânge; 
iar cadavrele pe care le purta la ocean erau 
atât de numeroase încât podurile aveau 
dificultăţi în a le da trecere și erau într-un 
pericol de a deveni sufocate și de a întoarce 
râul și de a îneca Parisul în sângele vărsat. 

Aceasta a fost groaza gigantică spre care 
soarele din acea duminică dimineaţă, de 24 
august, 1572-St. Ziua lui Bartolomeu – a 
privit în jos.” (History of Protestantism, vol. 2, pg. 

602). Timp de 24 de ore au fost masacraţi 
mai mult de zece mii de oameni. 

În fiecare zi și în fiecare clipă noi ne 
aflăm în situaţia în care s-a aflat Franţa 
și regele Carol a IX-lea. Dumnezeu mă 
cheamă și te cheamă în fiecare zi, în fiecare 
clipă suntem în faţa unei decizii, răspundem 
chemării lui Dumnezeu sau ne adormim 
conștiinţa crezând că ceea ce facem e 
corect? Suntem într-un război permanent 
în care nu avem posibilitatea de a fi neutri, 
ori suntem cu Dumnezeu ori împotriva Lui. 
Carol a încercat până la urmă să împiedice 
masacrul, însă a fost prea târziu. Vei aștepta 
și voi aștepta până va fi prea târziu? Până 
când nu va mai fi cale de întoarcere? Acum 
e timpul să ne trezim din somn, din starea 
de letargie, să Îl lăsăm pe Domnul să ne 
transforme caracterele și să lucrăm pentru 
El. „Și aceasta cu atât mai mult cu cât știţi în 

ce împrejurări 
ne aflăm: este 
timpul să vă 
treziţi în sfârșit 
din somn; 
căci acum 
mântuirea este 
mai aproape 
de noi decât 
atunci când am 
crezut.”  z
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Tabără de copii 
la Cluj-Napoca

În perioada 20-26 august 2018, la Cluj 
Napoca a avut loc tabăra de copii în 
Conferinţa Ardealul de Nord. Au parti-

cipat 30 de copii, cu vârste între 6-14 ani. 
Tematica după care s-au desfășurat lecţiile 
și activităţile a cuprins copilăria și tinere-
ţea regelui David. Prezentarea temelor s-a 
desfășurat ca o activitate integrată, aceași 
temă a fost abordată din perspectiva mai 
multor discipline: religie, muzică, abilităţi 
practice, dezvoltare personală. Lecţiile au 
fost și din domeniul medical, culinar și din 
geografie. Copiii au fost activi și receptivi 
în dobândirea următoarelor cunoștinţe, 
abilităţi, lecţii morale și spirituale:
• Dumnezeu alege un împărat – Credin-

cioșia în lucrurile mici
• David și Goliat – Învingerea fricii 
• David și Ionatan – Prietenie curată/

adevărată
• Iubește cu fapta – iubind în mod 

practic
• Mă cunosc, te cunosc – importanţa 

autocunoașterii și cunoașterii celorlalţi 
(trăiri, sentimente, viaţa lor)

• Învingător – care e scopul tău în viaţă, 
ce frici împiedică atingerea lui și cum 
le poţi birui

• A mânca pentru a trăi sănătos - ele-
mentele nutritive și rolul lor
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• Apa – surse, proprietăţi, utilizări
•  Modalităţi de protejare a mediului 

înconjurător
• Lecţii de muzică: teorie și învăţarea de 

noi piese muzicale
• Activităţi care dezvoltă abilităţile 

practice
• Activităţi motrice
• Lecţii de gătit
• Activităţi recreative în natură

Ne dorim ca eforturile depuse în 
desfășurarea acestei tabere să fie răsplătite 
prin conturarea unor caractere nobile și 
asemănătoare Domnului Isus în acești 
copii și în adulţii de mai târziu!  z

A consemnat Mirela Negruţ
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Tabără de copii 
la Porumbacu

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în perioa-
da 21-26 august 2018 am petrecut 
un timp de calitate, înconjuraţi 

de natură, împreună cu aproximativ 30 
de copilași, cu vârste cuprinse între 5 și 
16 ani. Atât cei mari cât și cei mici am 
avut oportunitatea să înţelegem mai bine 
caracterul Legii lui Dumnezeu, ne-am rugat 
împreună, L-am lăudat prin cântecele și ver-
setele învăţate, am avut diverse activităţi și 
excursii. Ziua de Sabat a fost una deosebită. 
Programul de după amiază a fost susţinut 
de copiii, care ne-au surprins cu gândurile 
lor cu privire la Creatorul nostru. Ne rugăm 
ca Domnul să binecuvânteze acești micuţi 
pentru ca sămânţa semănată în inimile lor 
să crească și să aducă rod. De asemenea, ne 
rugăm ca la următoarea întâlnire să îi avem 
alături de noi şi pe cei care de această dată 
nu au putut fi prezenţi.  z 

A consemnat Naomi Szeckely
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Tabără misionară 
pentru copii  

și adolescenţi

În perioada 26-31 august 2018, Departamentul Misionar în colaborare cu Departamen-
tul de Tineret, ambele ale Conferinţei Moldova, au organizat o tabără misionară pentru 
copii și adolescenţi. 
Locul ales a fost Staţiunea Slănic Moldova, din judeţul Bacău. În această perioadă parti-

cipanţii la această tabără au avut parte de experienţe minunate, a fost un timp de părtășie și 
studiu. S-a pus accent mai mult pe partea misionară, atât teoretică cât și practică. 

Orele de dimineaţă au fost petrecute în studiu, iar după amiaza se mergea în staţiune 
pentru a împărţi diferite pliante de sănătate vizitatorilor de acolo. Astfel copiii au avut oca-
zia să acumuleze experienţe frumoase și emoţionante. Ziua de joi a fost dedicată drumeţii-
lor și relaxării. 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze pe copii și tinerii  
bisericii noastre!  z
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Școala muzicală de vară,  
Porumbacu

Prin Harul lui Dumnezeu reușim să 
venim cu noi știri în legătură cu 
Departamentul de Muzică al Uniunii 

Române. Deoarece considerăm că este 
necesar ca tinerii muzicieni să aibă întâlniri 
regulate de repetiţii, în acest an coordona-
torii Departamentului de Muzică din Ro-
mânia au decis să organizeze a II-a ediţie a 
școlii muzicale de vară „Ecouri din Paradis”, 
la Campusul nostru din Porumbacu.

Cei care au răspuns invitaţiei au fost 
tineri din: România, SUA, Peru, Franţa, 
Italia, Germania, Ungaria, Spania, Marea 
Britanie. Ca dată pentru desfășurarea aces-
tui eveniment a fost aleasă perioada 6-12 
august 2018.

Pentru îndrumare și ajutor în realiza-
rea  acestui eveniment au fost invitaţi și 
fraţi cu o experienţă mai mare în ceea ce 
privește muzica. Ne referim la sora Bar-
bara Montrose (USA), fr. George Bosanac 
(Serbia), fr. Marcos Pedrazas (Brazilia), 
toţi membri ai comitetului de muzică al 
CG. În cele 7 zile petrecute la Porumbacu 
ei au susţinut și câteva teme legate de 
importanţa muzicii, dar și despre cursele și 
capcanele întinse de vrăjmașul sufletelor 
prin intermediul muzicii contemporane. 
Prezent cu noi a fost și fratele Radu Ioniţă 
care, de asemenea, a avut o prezentare 
prin care a încercat să ne îndrepte mintea 
către lucrurile sfinte și astfel să reușim să 
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avem capacitatea de a dife-
renţia sacrul de profan.

     În acest an repetiţiile 
au fost structurate astfel:
• Repetiţiile de orchestră, 

coordonate de fr. Aaron 
Quispe IPPORA din Peru, un tânăr 
care iubește lucrarea lui Dumnezeu și 
muzica sacră. 

• Repetiţiile de cor s-au desfășurat sub 
îndrumarea sorei Bianca Rusnac. În-
trucât a studiat conservatorul în Italia, 
a reușit să aducă un plus de experienţă 
și ne-a învăţat într-un timp scurt mai 
multe piese muzicale cu un grad de 
dificultate destul de ridicat.

• Pentru prima dată de când funcţionea-
ză Departamentul de Muzică în Româ-
nia au fost invitaţi și membrii fanfarei 
de la Cazasu (Muntenia) cărora li s-au 
alăturat și alţi suflători prezenţi la 

acest eveniment. Repetiţiile de fanfară 
s-au realizat cu ajutorul d-lui Profesor 
Petrea Gogu, dirijor al filarmonicii din 
Brăila și fost dirijor al Muzicii Militare 
a Garnizoanei  Brăila. De această dată 
a dirijat mai multe piese care au adus 
onoare lui Dumnezeu și nu înalţilor 
demnitari ai statului. Dintre aceste pie-
se amintim: Este soare azi în viaţa mea, 
Ești pe calea mântuirii, Furtuna e azi în 
juru-mi, Isus ce mult tu m-ai iubit etc.
Pentru că scopul de bază al acestor 

evenimente este lucrarea misionară și 
șlefuirea caracterelor noastre pentru  
întâlnirea cu Mântuitorul nostru iubit,  
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s-a luat hotărârea ca această întâlnirea să 
se termine cu un concert public.

Acest concert a fost susţinut în sala fi-
larmonicii din Sibiu (Sala Thalia), în ziua de 
Duminică 12 Aaugust 2018, la orele 1700.

Au fost prezenţi în sală un număr de 
aproximativ 350 participanţi. Concertul 
a fost prezentat de fr. Cristi Paulescu, iar 
startul a fost dat de Fanfara  Cazasu. După 
30 de minute în care fanfara a cântat mai 
multe piese, a urmat corul naţional al 
Uniunii Române cu piesele: Tatăl nostru, 
Cer senin, Lumină din lumină.

După o pauză de 15 minute, orchestra 
a încântat publicul timp de 45 de minute, 
iar în finalul concertului au fost interpreta-
te 3 piese de către cor și orchestră. Acestea 
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au fost: Look at the World, Gloria și The 
Lord’s Prayer.

Informaţiile de mai sus sunt pre-
zentate pe scurt și nu pot descrie trăirile 
și sentimentele pe care le-au avut cei 
prezenţi. Puteţi afla mai multe informaţii 
despre acest eveniment pe site-ul bisericii 
sau pe grupul Departamentului de Muzică 
al AZS-MR de pe Facebook.

Suntem conștienţi că nimic nu se 
poate face fără ajutorul lui Dumnezeu. De 
aceea dorim să-I mulţumim că până aici 
ne-a ajutat. Rugăciunea noastră este ca 
muzica să nu se oprească, ci ea să conti-
nue de o calitate tot mai mare până când 
se va uni cu cea a îngerilor.  z

A consemnat Demis Oz & Corneliu Barbu
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Zakynthos...  
si vedetele din mare

În apele calde ale Mării Ionice, pe 
plajele cu nisip fin ale insulei Zakyn-
thos se adună de la mari distanţe, 

din largul Mării Mediterane sau chiar 
din Ocean, o specie de broaște uriașe, 
denumite caretta-caretta, cunoscute ca 
broaștele cu capul pătrat. 

Ţestoasele preferă golful Laganas 
pe planjele căruia își depun în lunile de 
vară ouăle într-o groapă de nisip, apoi le 
acoperă cu mare grijă și se scufundă din 
nou în apele învolburate ale mării. Deși 
bebelușii gata ieșiţi din ouă au doar 4-5 
cm și căntăresc cam 20 g, mămicile și 
tăticii lor ajung să măsoare mai mult de 
1 m în diametru și să cîntărească chiar și 
peste 150 kg.   

Turiștii, veniţi din multe ţări și diferite 
colţuri ale lumii vor să vadă în sejurul lor 
de concediu măcar o singură caretta-care-
tta bălăcindu-se în apa limpede de culoare 

turcuaz sau înălţându-și capul uriaș desu-
pra apei ca să mai tragă o gură de aer. 

Ne-am sculat și noi într-o dimineaţă 
devreme, devreme, pe când apa mării era 
liniștită, iar turiștii încă nu își făcuseră 
apariţia pe plajă. Voiam să prindem o 
imagine cu vedetele zonei, înainte ca 
marea să fie brăzdată de bărci și vapoare 
încărcate cu turiști gălăgioși. Pe luciul 
apei, din când în când, am observat 
cu ușurinţă, în liniștea dimineaţii, câte 
un căpșor ridicându-se pentru câteva 
secunde. „Deci, într-acolo”, ne-am zis. 
Unii dintre noi au pornit înot, alţii cu 
barca. Nu ne-a fost greu să le localizăm. 
Erau două exemplare, una mare mare, 
celalată ceva mai mică. Uriașa carapace 
împodobită cu un cap „pătrat” înainte 
și încadrată de patru membre plutea 
tacticos în apa limpede. Se lăsa în jos 
până la fundul mării și înfuleca cu poftă 
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câte o scoică, apoi o trosnea în fălcile ei 
puternice. Se auzea clar cum trosneau 
scoicile în boticul ei pătrăţos. Un peștișor 
jucăuș, făcea piruiete chiar la botul 
broaștei alunecând în sus, în jos și de jur 
împrejur, iar când scoicile erau sfărâmiţa-
te de broască, peștișorul se grăbea să se 
ospăteze și el cu fărâmiturile ce cădeau 
din botul carettei. La început, am crezut 
că e o întâmplare, dar în liniștea acelei di-
mineţi, am însoţit uiașa vedetă mai bine 
de o oră de-a lungul ţărmului, înaintând 
în larg și din nou întorcându-ne spre 
ţărm, așa cum avea ea plăcere să-și apuce 
direcţia. Iar peștișorul șmecher, nu se 
depărta de boticul pătrăţos al ţestoasei, 
se rotea tacticos în jurul lui și aștepta să 

mai înfulece ceva. Prinsese ocazia să se 
sature și el în compania uriașei făpturi. O 
ducea bine, se arăta prietenos și primea 
și el fărâmituri din  „delicatesele” pe care 
le degusta caretta, iar broasca îl accepta 
în compania ei. Nu se simţea deranjată, 
iar el, peștișorul auriu, se simţea în sigu-
ranţă alături de ea.   

Tu ai pe cineva care-ţi stă în preaj-
mă și se bucură de ajutorul tău? Poate 
este un mic animal de companie sau o 
fiinţă umană, mai nejutorată decât tine. 
Simte-te fericit când cineva se bucură de 
prezenţa și ajutorul tău. Lasă ca binecu-
vântările pe care le-ai primit să fie și pen-
tru alţii motive de mulţumire la adresa lui 
Dumnezeu.  z
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 „În aceste timpuri solemne, toţi ar trebui să ne cercetăm inimile,  
să ne pocăim de păcatele noastre și să ne umilim  

înaintea lui Dumnezeu. Lucrarea este între Dumnezeu  
și propriile noastre suflete. Este o lucrare individuală  

și fiecare are suficient de făcut, fără a fi nevoie să critice  
îmbrăcămintea, faptele și motivele fraţilor și surorilor lor.  

‘Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară,  
care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea,  

căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi  
în ziua mâniei Domnului!’ (Ţefania 2:3)  

Aceasta este lucrarea noastră.”  
(1 T, pg. 425).


