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E seară. De o parte a muntelui 
oastea e risipită în mici grupuri. 
Unii se ceartă, alţii dorm. Unii po-
vestesc, alţii cântă, iar adierea vân-
tului poartă cu ea gânduri de pace 
și libertate. De mult timp nimeni 
nu i-a deranjat. Dimpotrivă, și cei 
mai înverșunaţi dușmani de altă 
dată s-au pocăit oficial de greșelile 
comise. 

- Să fie începutul unui mile-
niu de pace și iubire? se întreabă 
unii... 

- Pe vremuri când erau luptele 
cu filistenii era altceva. Fiecare lup-
tă năștea un Goliat. Erau momente 
de tensiune și frică, chiar fugă: cine 
ar putea sta împotriva omului de 
statură înaltă, grozav de înfricoșă-
tor, puternic, înarmat cu mult me-

tal și pe deasupra specializat în 
hulirea Dumnezeului lui Israel?

- Unul a avut câte șase de-
gete la fiecare mână și picior!

- Dumnezeu a purtat de grijă! 
David, tânărul păstor ucisese leul, 
salvase oaia, iar în toiul războiului 
s-a coborât cu pâine la fraţii săi. 
A primit dispreţ și nu numai din 
partea lui Goliat. Dar cu o piatră, 
în numele Celui Sfânt a doborât 
vestitul uiaș. Dintr-un împărat fără 
împărăţie, a devenit salvatorul, su-
biectul cântecelor celor izbăviţi! 
Când piedicile au fost luate împă-
răţia a fost a sa.

Copiii din tabără nu au prins 
vremurile acelea. Istorioara cu Da-
vid și Goliat e însă una dintre pre-
feratele lor. 

Tinerii însă cunosc - tot din au-
zite - și întâmplări mai recente:

- Într-o dimineaţă, împăratul 
celui mai măreţ imperiu s-a tre-
zit tulburat. În vis, noaptea, l-a 
văzut! Foarte mare, nemaipo-
menit de înspăimântător și 
strălucitor, cu mult metal... 

Ultimul Goliat
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dar nimeni nu-l cunoaște, nimeni 
nu-l poate descrie, nici chiar împă-
ratul! Convocaţi de urgenţă, vrăji-
torii, elita înţelepţilor și cititorii în 
stele rămân neputincioși în a dez-
vălui misterul.

Însă, un rob – al lui Nebucad-
neţar și al lui Dumnezeu – a primit 
descoperirea: Nu e vorba despre 
un simplu Goliat, e cel mai mare! 
Nimeni nu a trăit atât de mult, ni-
meni nu a ucis mai mult și nu se 
poate găsi nici o mână omenească 
să-l doboare. Mândria, vorbele-i 
hulitoare și faptele-i distructive au 
scris secol după secol - cu sânge, 
durere și lacrimi - istoria credincio-
șilor. Unde a fost David?

- Au trecut mulţi ani de când 
un Împărat a venit ca Bun Păstor în 
căutarea oilor pierdute. 

- Poate El să ucidă vreun leu? 
întreabă curios un copil... 

- Cu siguranţă! Nu degeaba a 
fost numit “Fiul lui David”! Mă în-

treb însă de ce a fost atât de dis-
preţuit chiar de fraţii Săi când S-a 
coborât – în toiul luptei - pentru a 
le fi Pâinea vieţii? Multe cântări Îl 
slăvesc ca Salvator și totuși Împă-
răţia Sa încă nu a început! De ce 
în visul lui Nebucadneţar piatra a 
lovit un chip stând în picioare și nu 
un schelet prăfuit de istorie?

- Va veni timpul să cunoaștem 
răspunsurile... Acum e târziu, fieca-
re e obosit: Noapte bună!  

Fiecare mulţumește pentru zi-
ua trecută și petrecută în liniște, 
se roagă pentru ocrotire în timpul 
nopţii și... fiecare la cortul lui.

De cealaltă parte a muntelui se 
ascut de zor săbii, se fac alianţe și 
Goliat promite că munca lui nu va 
fi zadarnică. Experienţa înaintași-
lor lui cuprinde atâta învăţătură...

Mai sus de nori Cineva știe că 
urmează ultima bătălie. Cel mai de 
temut Goliat va și și ultimul.

Ghiţă Bizău

“Satana își conduce oștirile; suntem noi în mod individual pregă-
tiţi pentru lupta de temut care se află în faţa noastră? Îi pregătim noi 
pe copiii noștri pentru criza cea mare? ... S-au obișnuit copiii noștri 
să fie hotărâţi, ca să poată sta drepţi și neclintiţi în orice chestiune de 
principiu și datorie? Mă rog ca noi toţi să putem înţelege semnele 
timpului, să ne putem pregăti noi și copiii noștri, pentru ca, în timp 
de restriște, Dumnezeu să fie adăpostul și scutul nostru.” 

                                                                                  Căminul Advent, 316
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“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat ...” 
(Isaia 9:6 p.p.)

Nașterea Domnului Hristos, ca fiu într-o familie 
omenească, a fost un eveniment deosebit în isto-
ria Universului. Părăsirea cerului de către Cel pe 
care-L iubea întreaga familie de acolo, a însem-
nat tristeţe și presimţiri sumbre pentru ei. În ace-
lași timp Satan depunea cele mai mari eforturi 
pentru a anula împlinirea acestui proiect. Singurii 
care păreau nepăsători, erau oamenii, cei pentru 

care Domnul Hristos alese să vină pe pământ. 
Să urmărim împreună activitatea cerului și nepă-

sarea pământului în legătură cu acest eveniment!
Ca prim pas în pregătirea terenului pentru venirea 

lui Isus în lume, Dumnezeu a ales să-i înștiinţeze pe oa-
meni. El le-a făcut cunoscut cu exactitate semnele după care se puteau 
ghida, precum și intenţia lui Dumnezeu cu privire la venirea pe lume a 
singurului Său Fiu. 

 “De aceea, Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne 
însărcinată, va naște un fiu și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu 
este cu noi).” (Isaia 7:14).

VI S-A NĂSCUT 
UN MÂNTUITOR
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Născut în Betleem

“Şi tu, Betleeme Efrata, măcar 
că eşti prea mic între cetăţile de că-
petenie ale lui Iuda, totuşi din tine 
Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste 
Israel, şi a cărui obîrşie se suie pînă 
în vremuri străvechi, pînă în zilele 
veşniciei.” (Mica 5:2).

Ca loc al nașterii lui Isus a fost 
ales orașul Betleem și pentru că în 
acest loc nu s-a găsit familia potri-
vită, Dumnezeu a adus aici familia 
care putea găzdui pentru primii ani 
ai vieţii lui, pe Însuși Prinţul cerului. 

Isus era din neamul lui David și 
Fiul lui David trebuia să se nască în 
cetatea lui David, Betleem. Din Betle-
em, zicea profetul, “va ieși Cel ce va 

stăpâni peste Israel, și a cărui obâr-
șie se suie până în vremuri străvechi, 
până în zilele veșniciei.” (Mica 5:2). 
Astfel Iosif și Maria “sunt conduși aici 
de providenţa lui Dumnezeu, căci 
acesta era locul, unde Hristos avea 
să fie născut potrivit profeţiei.”

Au mai fost și alte pregătiri în 
preajma acestui eveniment: 

“Când timpul s-a împlinit se știa 
în cer, că venirea Mântuitorului în 
lume va avea loc în curând. Înge-
rii părăsesc strălucirea lor, spre a 
fi martorii primirii Sale din partea 
acelora, pe care El venise să-i bi-
necuvânteze și să-i mântuiască. 
Ştiind ce poziţie solemnă avusese 
El în cer, îngerii se așteptau, ca pe 
pământ să I se facă o primire cu 
toate onorurile  corespunzătoare 
caracterului Său nobil și al demni-
tăţii misiunii Sale. La coborârea lor 
către pământ ei veniră mai întâi la 
poporul, pe care Dumnezeu îl de-
osebise de toate celelalte naţiuni 
și îl primise ca pe o proprietate a 
Sa deosebită. Dar la Iudei nu se 
observa nici un interes deosebit, 
nici o așteptare și veghere zeloasă, 
spre a fi cei dintâi, care să primeas-
că pe Mântuitorul și să salute veni-
rea Sa.” (Viaţa lui Isus). 

“Îngerii din cer priveau cu ui-
mire indiferenţa poporului, cum 
și neștiinţa lor cu privire la venirea 
Prinţului vieţii. În templul, care era 
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sfinţit prin jertfele aduse zilnic, 
care simbolizau venirea și moar-
tea Sa, nu se făcea nici o pregătire, 
pentru a zice bun-venit Mântuito-
rului lumii. (Viaţa lui Isus). 

Contrastul dintre atitudinea 
îngerilor și cea a oamenilor este 
izbitor. Pe pământ nimeni nu-L aș-
teaptă, chiar dacă profeţiile erau 
studiate, citate, interpretate de către 
înţelepţii vremii, chiar dacă oamenii 
de rând își exprimau adesea speran-
ţa că El va veni. Faptul că El a ales să 
se nască într-un alt mod de-
cât cel pe care și-l imagina-
seră ei, i-a făcut indiferenţi, 
ignoranţi și chiar sceptici.  

“Fariseii cei mândri și 
cărturarii cu ceremoniile 
lor de o sfinţenie aparentă 
și cu pretinsul lor zel pen-
tru lege, nu știu nimic des-
pre copilul din Betleem. Cu 
toată știinţa și înţelepciu-
nea lor lăudăroasă în expli-
carea legii și a profeţilor, ei 
nu știu totuși nimic despre 
felul venirii Sale. Ei aleargă 
după metodele cele mai cu suc-
ces, pentru a-și dobândi bogăţia 
și onorurile lumești, iar în privinţa 
descoperirii lui Mesia sunt cu totul 
nepregătiţi.” (Viaţa lui Isus). 

Ne aflăm în preajma celui mai 
solemn eveniment care va avea 
loc în lume: Întoarcerea Fiului lui 

Dumnezeu pentru a-i lua la Sine 
pe cei ai lui. 

Îl așteptăm? Vom recunoaște 
evenimentul? Vom fi dintre acei 
foarte puţini păstori sau magi care 
Îl vom saluta cu bucurie, sau printre 
fariseii care am studiat profeţiile, 
le-am interpretat și ne-am format 
o înţelegere personală, incorigibilă, 
la care nu vrem să renunţăm chiar 
dacă am vedea cu ochii noștri că lu-
crurile se derulează altfel?!

Nu avem locuri!

Acesta a fost refuzul cu care 
Iosif a fost întâmpinat de-a lungul 
Betleemului, în faţa oricărei uși la 
care încerca să găsească adăpost. 

“Dar în cetatea neamului lor 
împărătesc, Iosif și Maria nu au 
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fost recunoscuţi și onoraţi. Pen-
tru ei nu s-a găsit nici o cameră la 
hanul aglomerat. Într-un adăpost 
rudimentar pentru animale ei au 
găsit în cele din urmă refugiul și 
aici S-a născut Mântuitorul lumii.”  
(Hristos lumina lumii, pg. 30).

Suntem gata să-i condamnăm 
în inimile noastre pe cei care au 
refuzat să găzduiască o simplă fa-
milie, a cărei femeie era însărcina-
tă. Câtă indiferenţă! Cât egoism și 
lipsă de milă!

În același timp însă pentru naș-
terea fiului lui Dumnezeu în inimile 
noastre nu avem loc. Suntem prea 
ocupaţi pentru a primi oaspeţi. Ini-
ma noastră este prea antrenată în 
problemele vieţii, pentru a găzdui 
pe Cel despre care știm prea bine 
că va face mari schimbări în cazul în 
care ar fi acceptat cu bunăvoinţă. 

Isus însă nu S-a descurajat. El 
nu a renunţat la planul Său de tea-
ma că foarte mulţi nu doar că nu-L 
vor recunoaște, dar chiar Îl vor res-
pinge. 

“Deoarece nimeni dintre fiii oa-
menilor nu vestește venirea Sa, tre-
buie să aducă îngerii la îndeplinire 
aceea, ce mai întâi oamenilor le fu-
sese dată ocazia să facă, ca un privi-
legiu onorabil…” (Viaţa lui Isus)

“Un înger cutreieră pământul 
pentru a vedea cine este pregătit 
pentru a spune bun venit lui Isus. 
Dar nu vede nici un semn de aș-
teptare. El nu aude nici un glas de 
laudă sau biruinţă că se apropie ve-
nirea lui Mesia. Îngerul plutește un 
timp asupra cetăţii alese și a tem-
plului unde prezenţa divină se ma-
nifestase timp de veacuri; însă chiar 
și aici este aceeași indiferenţă...

Uluit cu totul, mesagerul ceresc 
este aproape pe punctul de a se 
întoarce în cer cu vestea rușinoa-
să, când iată că descoperă un grup 
de păstori care își veghează tur-
mele noaptea și, în timp ce privesc 

cerurile înstelate, ei 
cugetă la profeţia 

despre venirea 
lui Mesia pe 
pământ și tân-
jesc după ve-
nirea Răscum-
p ă r ă t o r u l u i 
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lumii. Acesta este un grup pregătit 
să-l primească pe solul ceresc. Şi 
deodată, li se înfăţișează îngerul 
Domnului, proclamându-le vestea 
cea bună, care le aduce mare bu-
curie.” - M.L. 314

Cine este pregătit pentru primi-
rea lui Hristos? Nu teologii vremii 
care studiază asiduu (deși practica 
aceasta le-ar putea fi de un real 
folos), nici cei care mărturisesc 
Sabat de Sabat că-L așteaptă pe 
Mesia, ci oamenii simpli, simplita-
te înţeleasă în sensul de umilinţă, 
dornici, “care tânjesc după venirea 
Răscumpărătorului lumii”. 

Studiul ne va ajuta, cunoștinţe-
le ne vor fi de folos, mărturisirea va 
proslăvi pe Dumnezeu, dar since-
ritatea inimii, dorinţa arzătoare de 
a-L primi, contează cel mai mult, și 
aceasta va fi luată în calcul atunci 
când Domnul Hristos va decide 
care sunt copiii Lui și care nu. 

Noi am văzut steaua

 Magii din răsărit vin în sprijinul 
acestei idei, ajutându-ne să înţele-
gem că putem fi deopotrivă înţe-
lepţi și sinceri. Dumnezeu nu ale-
ge simplitatea pentru că-I place ca 
oamenii să fie ignoranţi. El alege 
oamenii simpli pentru că ei sunt 
cei mai doritori să-L primească, iar 
dacă ei posedă anumite cunoștin-
ţe, acestea le vor fi de mare folos. 

Magii au pornit în căutarea 
lui Isus în urma studiului. Ei erau 
oameni învăţaţi, care nu treceau 
nepăsători pe lângă mersul eveni-
mentelor. 

 “Acești bărbaţi (magii) nu erau 
iudei, dar ei așteptau pe Mesia cel 
făgăduit. Ei cercetaseră în profe-
ţii; și știau că timpul s-a apropiat, 
când Isus avea să vină, și ei ve-
gheau cu îngrijire ca să vadă un 
semn al acestui mare eveniment, 
pentru ca să fie printre cei dintâi, 
care să-L salute pe noul Împărat 
ceresc de curând născut și să I se 
închine. Acești magi erau filosofi 
și studiaseră operele lui Dumne-
zeu în natură. În minunile cerului, 
în splendoarea soarelui, a lunii și a 
stelelor, ei au recunoscut degetul 
Creatorului. Ei nu erau închinători 
la idoli, ci trăiau după lumina sla-
bă, pe care ei o primiseră. Acești 
bărbaţi erau priviţi ca păgâni de 
către Iudei, dar în ochii lui Dumne-
zeu ei erau mai curaţi decât iudeii, 
care au fost binecuvântaţi cu mai 
multă lumină și care se lăudau că 
ar avea o mai mare cunoștinţă, dar 
care nu trăiau conform luminii pe 
care le-o dăduse Dumnezeu.” (Via-
ţa lui Isus). 

Noi am văzut steaua? Am ob-
servat că de la un timp pe bolta în-
stelată a apărut un astru deosebit? 
Putem distinge că în timp ce lucru-
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rile par a se derula în mod normal, 
există suficiente motive să credem 
că sfârșitul se apropie? 

 “Ca și iudeii de pe acea vreme, 
tot astfel și creștinii din zilele noas-
tre nutresc speranţe mari pentru 
viitor. Iudeii priveau înainte la îm-
părăţia vremelnică și triumfătoare 
a lui Mesia în Ierusalim. Tot astfel 
și creștinii din vremea noastră aș-
teaptă prosperitatea bisericii prin 
convertirea lumii și o vieţuire în 
desfătare într-un mileniu pămân-
tesc. Ei sunt tot așa de puţin încli-
naţi a vedea lumina profeţiilor și a 
primi mărturiile împlinirilor lor ca 
dovezi despre revenirea lui Hris-
tos, după cum refuzau iudeii să 
primească profeţiile cu privire la 
prima Sa venire.” (Viaţa lui Isus).

“Tot astfel se petrec lucrurile și 
acum. Evenimentele asupra cărora 
este concentrată atenţia întregului 
cer sunt neînţelese și apariţia lor 
trece neobservată de conducătorii 
religioși și închinătorii din casa lui 
Dumnezeu. Oamenii Îl recunosc 
pe Hristos în istorie, în timp ce-I 
întorc spatele lui Hristos Cel viu. 
Hristos, în Cuvântul Sãu care chea-
mă la jertfire de sine, în cei săraci 
și suferinzi care cer ajutor, în cauza 
justă care implică sărăcie, trudă și 
defaimă, nu este primit nici astăzi 
mai bine decât a fost cu optspre-
zece veacuri în urmă.” (Hristos lu-
mina lumii, pg. 56).

Totuși, așa cum pe vremuri au 
existat puţini, foarte puţini care 
l-au așteptat și cărora Dumnezeu 
le-a îngăduit să li-L facă cunoscut, 
și în istoria finală a Pământului 
vor exista unii, puţini la număr, 
care se vor pregăti pentru acest 
eveniment. Asemenea bătrânului 
Simeon și a prorociţei Ana care 
mergeau adesea la temple, spe-
rând că într-o zi Îl vor vedea, cei 
care-L așteaptă astăzi nu vor fi 
dezamăgiţi. 

Isus va veni și El Se va arăta tu-
turor, iar cei care L-au așteptat se 
vor bucura nespus. 

Poate că nu înţelegem pe deplin 
mersul evenimentelor. Despre Ma-
ria aflăm că nici ea nu a înţeles sufi-
cient misiunea fiului divin care-I fu-
sese încredinţat. Totuși ea a păstrat 
în inima ei toate cuvintele cu privire 
la El și a fost gata să spună: “Să faceţi 
așa cum vă va spune”. Ea însăși nu 
L-a condamnat pentru atitudinea Sa 
ciudată, ci a rămas la piciorul crucii 
până în ultimul moment, având în 
final parte de o minunată revedere 
cu Fiul ei și al lui Dumnezeu, după ce 
Acesta a înviat. 

 “În cer Satana urâse pe Hristos 
pentru poziţia Sa la tronul lui Dum-
nezeu. L-a urât și mai mult atunci 
când el însuși a fost înlăturat. A urât 
pe Acela care Se legase să răscum-
pere pe păcătoși. Cu toate acestea, 
în lumea în care Satana se pretin-
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dea stăpân, Dumnezeu a îngăduit 
Fiului Său să vină ca un prunc slab, 
supus slăbiciunii omenești. El I-a în-
găduit să dea piept cu primejdiile 
vieţii la fel ca oricare alt om, să ducă 
lupta vieţii așa cum trebuie să o 
ducă orice vlăstar omenesc, cu ris-
cul de a da greș și a pierde veșnicia. 
(Hristos lumina lumii, pg. 49)

El Îl urăște astăzi la fel de mult 
și în timp ce nu poate nega exis-
tenţa Sa, caută să ne depărteze 
de la orice ne-ar putea apropia de 
El. Astăzi nici măcar Biblia nu mai 
poate fi ţinută ascunsă, ca pe vre-
muri. Dar el și-a schimbat tactica. 
El are grijă ca oamenii să fie ori 
prea ocupaţi, ori prea nepăsători, 
astfel încât Cuvântul lui Dumne-
zeu care le-ar putea schimba viaţa, 
conducându-I la meditaţie, părere 
de rău pentru păcat și dorinţa de a 
fi asemenea Lui, să fie neglijat. 

“Cercetaţi Scriptu-
rile”, spunea Domnul 
Hristos celor care în-
tr-adevăr le cercetau,  
remarcând faptul că 
ei credeau în puterea 
acestora [a Scripturi-
lor] de a le oferi ceva: 
“pentru că socotiţi 
că în ele aveţi viaţa 
veșnică”. Apoi el com-
pletează: “dar tocmai 
ele mărturisesc des-
pre Mine.” (Ioan 5:39). 

Cu alte cuvinte: “Eu sunt cheia, Eu 
sunt esenţa mântuirii, Eu sunt ca-
lea pentru obţinerea acestui dar 
care este viaţa veșnică.” 

“Biblia este regula noastră în 
ce priveste credinţa și învăţătura. 
Biblia este capabilă să înnobileze 
gândurile și să confere vigoare în-
sușirilor intelectului. Dacă Biblia ar 
fi fost studiată așa cum trebuia, oa-
menii ar fi avut o vastitate intelec-
tuală, o nobleţe a caracterului și o 
tenacitate în atingerea scopurilor, 
cum rar se văd în aceste timpuri.” 
(Slujitorii Evangheliei, Cap. “Studiul 
bibliei”).

Elena Cristina Dinescu
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Era o practică obișnuită a 
Domnului Isus aceea de a 

cere cuiva ceva, atunci când avea 
de fapt de dat, de a pune oame-
nilor întrebări, atunci când El avea 
de fapt răspunsuri de oferit... Prin 
solicitarea unui serviciu sau a unei 
informaţii din partea cuiva, Dom-
nul Isus pregătea calea pentru a 
le transmite o lecţie sau a le oferi 
vreo binecuvântare.

Tot în contextul acestor efor-
turi se încadrează și întrebarea Sa 
adresată ucenicilor când se aflau 
în părţile Cezareii lui Filip: „Cine 
zic oamenii că sunt Eu, Fiul omu-
lui?” (Matei 16:13). Bucuroși că au 
posibilitatea să-și dovedească uti-
litatea, ucenicii par să uite pentru 
moment cu cine stăteau de vorbă, 
și se grăbesc să-L „informeze” pe 
atotștiutorul Fiu al lui Dumnezeu 
despre diferitele versiuni care cir-
culau prin popor cu privire la iden-

titatea Lui: „Unii zic că ești Ioan Bo-
tezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia, sau 
unul din prooroci.” (Matei 16:14).

La acest răspuns urmă a doua 
întrebare – cea esenţială: „Dar 
voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că 
sunt?”(Matei 16:15). Prin aceasta 
Mântuitorul le dădea posibilitatea 
să se identifice cu afirmaţiile con-
temporanilor lor, sau să se delimi-
teze de ele, având o convingere 
proprie, diferită de a celorlalţi. Fie 
într-un fel, fie în celălalt, ei erau 
solicitaţi să-și exprime în mod in-
dividual poziţia cu privire la prin-
cipalul punct de controversă din 
societatea iudaică a acelor zile: 
adevărata identitate a lui Isus.

Fără a aștepta să mai fie rugat a 
doua oară, „Simon Petru, drept răs-
puns, I-a zis: ‚Tu ești Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!’”(Matei 
16:16). Curajul de a adopta o po-
ziţie proprie și de a-și exprima fără 
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echivoc convingerea sa cu privire la 
identitatea Mântuitorului, i-a atras 
o fericire din partea Mântuitoru-
lui: „Ferice de tine, Simone, fiul lui 
Iona; fiindcă nu carnea și sângele 
ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Ta-
tăl Meu care este în ceruri.”(Matei 
16:17). Există o deosebire esenţia-
lă între a ști ce zic sau ce cred alţii, 
și a avea propriile tale certitudini.

În urma istorisirii de către fe-
meia Samariteancă a discuţiei 
sale cu Isus, concitadinii acesteia 
au fost impresionaţi până acolo 
încât să creadă în Isus pe baza re-
latării ei. Acesta era primul pas al 
credinţei, care „vine în urma auzi-
rii” (Romani 10:17), însă călătoria 
credinţei lor nu s-a oprit acolo, ci a 
depășit acest stadiu, dobândind o 
dimensiune superioară, individua-
lă, în urma întâlnirii lor personale 
cu Isus: „Mai mulţi au crezut în El, 
din pricina cuvintelor Lui. Şi ziceau 
femeii: ‚Acum nu mai credem din 
pricina spuselor tale, ci din prici-
nă că L-am auzit noi înșine și știm 
că acesta este în adevăr Hristosul, 
Mântuitorul lumii.’” (Ioan 4:41,42).

Nici chiar afirmarea unui adevăr 
cât se poate de curat nu ne este de 
vreun folos, dacă acesta este doar 
ecoul părerilor sau convingerilor 
altora, și nu exprimarea convinge-
rii noastre proprii, iar veridicitatea 
acestui fapt se desprinde în modul 
cel mai dureros din experienţa lui 

Pilat, care, în urma întrebării cu pri-
vire la Hristos ca împărat al iudei-
lor, a refuzat să răspundă la între-
barea personală adresată de Isus: 
„De la tine spui lucrul acesta, sau ţi 
l-au spus alţii despre Mine?”(Ioan 
18:34). Credinţa altora, oricât de 
bună ar fi fost ea, nu i-a folosit la 
nimic.

Un alt exemplu cu nuanţe tragi-
comice este cel descris în Faptele 
Apostolilor 19:13-16, când niște 
fii ai lui Sceva au încercat să izgo-
nească duhurile rele, în numele 
unui Isus pe care nu-L cunoșteau 
personal, ci doar din auzite, de 
la alţii: „Niște exorciști iudei, care 
umblau din loc în loc, au încercat 
să cheme Numele Domnului Isus 
peste cei ce aveau duhuri rele, zi-
când: ‚Vă jur pe Isus, pe care-L pro-
povăduiește Pavel, să ieșiţi afară!’ 
Cei ce făceau lucrul acesta erau 
șapte feciori ai lui Sceva, un preot 
iudeu din cei mai de seamă. Duhul 
cel rău le-a răspuns: ‚Pe Isus Îl cu-
nosc și pe Pavel îl știu; dar voi, cine 
sunteţi?’ Şi omul, în care era duhul 
cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit 
pe amândoi și i-a schingiuit în așa 
fel, că au fugit goi și răniţi din casa 
aceea.” (Fapte 19:13-16). 

Isus, pe care-l propovăduia Pa-
vel, era foarte eficient în cazul lui 
Pavel, pentru că exista o relaţie 
personală între ei, dar invocarea Lui 
era fără efect în cazul unora care nu 
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aveau o relaţie personală cu El, ci îl 
cunoșteau doar din auzite...

Un proces interesant îl putem 
observa în viaţa patriarhului Ia-
cov, care, în primă instanţă, face 
referire la Dumnezeu ca la un 
Dumnezeu „moștenit”: „Dumne-
zeul tatălui meu, pe Dumnezeul 
lui Avraam, pe Acela de care se 
teme Isaac” (Geneza 31:42). Însă, 
în urma experienţei Sale cu Dum-
nezeu, care a culminat cu ceea ce 
numim astăzi „noaptea strâmtoră-
rii lui Iacov”, Dumnezeu este numit 
„Dumnezeul lui Avraam, Isaac și 
Iacov” (Exodul 3:6) pentru că Iacov 
și l-a „însușit” așa încât a devenit și 
Dumnezeul său.

În mod oarecum similar, Toma, 
cel care iniţial se delimitase de 
Mântuitorul fraţilor săi, pe care nu 
voia să-L recunoască decât în urma 
îndeplinirii mai multor condiţii 
stabilite de el, avea să-și schimbe 
radical atitudinea în urma întâlnirii 
personale cu Isus, iar când Acesta 
l-a îndemnat să vină și să-și pună 
degetul în rănile lui, pentru a se 
convinge de autenticitatea lor, tot 
ce a mai putut exclama el a fost: 
„Domnul meu și Dumnezeul meu!” 
(Ioan 20:28).

Tot aspectul personal al rela-
ţiei lor cu Dumnezeu reiese și din 
afirmaţia făcută de cei trei tineri 
când erau ameninţaţi cu flăcările 
mistuitoare ale cuptorului aprins, 

ca sancţiune pentru refuzul lor de 
a se închina chipului împăratului: 
„Iată, Dumnezeul nostru, căruia 
îi slujim, poate să ne scoată din 
cuptorul aprins, și ne va scoate 
din mâna ta, împărate. Şi chiar de 
nu ne va scoate, să știi, împărate, 
că nu vom sluji dumnezeilor tăi, 
și nici nu ne vom închina chipului 
de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 
3:17,18).

Asocierea ideii unui Dumnezeu 
personal cu aceea de slujire a Lui, 
nu este deloc întâmplătoare, ci se 
regăsește în toate cazurile unei 
adevărate relaţii, iar un alt exem-
plu din aceeași carte a lui Daniel 
nu poate decât să confirme acest 
lucru: „În revărsatul zorilor, însă, 
împăratul s-a sculat și s-a dus în 
grabă la groapa cu lei. Şi, apropiin-
du-se de groapă, a chemat pe Da-
niel cu un glas plângător. Împăra-
tul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: 
‚Daniele, robul Dumnezeului celui 
viu, a putut Dumnezeul tău, căru-
ia îi slujești necurmat, să te scape 
de lei?’ Şi Daniel a zis împăratului: 
‚Veșnic să trăiești, împărate! Dum-
nezeul meu a trimis pe îngerul Său 
și a închis gura leilor, care nu mi-au 
făcut nici un rău, pentru că am fost 
găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici 
înaintea ta, împărate, n-am făcut 
nimic rău!”(Daniel 6:21,22).

Aceeași certitudine în ceea ce 
privește veridicitatea lui Dumne-
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zeu au manifestat-o și apostolii, 
care nu vorbeau despre El ca des-
pre un personaj ireal, ci ca despre 
un Mântuitor viu, pe care-l cunoș-
teau din experienţă personală: „Ce 
era de la început, ce am auzit, ce am 
văzut cu ochii noștri, ce am privit 
și ce am pipăit cu mâinile noastre 
cu privire la Cuvântul vieţii – pen-
tru că viaţa a fost arătată și noi am 
văzut-o și mărturisim despre ea și 
vă vestim viaţa veșnică, viaţă care 
era la Tatăl și care ne-a fost arătată; 
deci ce am văzut și am auzit, aceea 
vă vestim și vouă, ca și voi să aveţi 
părtășie cu noi.” (1 Ioan 1:1-3). „În 
adevăr, v-am făcut cunoscut pu-
terea și venirea Domnului nostru 
Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe 
niște basme meșteșugit alcătuite, 
ci ca unii care am văzut noi înșine 
cu ochii noștri mărirea Lui... Şi noi 
înșine am auzit acest glas venind 
din cer, când eram cu El pe munte-
le cel sfânt.” (2 Petru 1:16-18).

Există în trecut exemple ale 
unei credinţe „moștenite,” însă nu 
și asumate în mod personal, care 
au funcţionat până într-un anumit 
punct, însă în cele din urmă au 
eșuat amarnic.

Deși fiii lui Noe au supravieţuit 
potopului datorită credinţei tatălui 
lor, Canaan a fost totuși blestemat 
datorită păcatului său.

Tot la fel și soţia lui Lot și fiicele 
acestuia au supravieţuit iniţial ca-

tastrofei ce se abătuse asupra So-
domei și Gomorei, datorită faptu-
lui că l-au urmat pe Lot, însă pentru 
că nu aveau o credinţă individuală, 
nevasta lui Lot și-a pierdut viaţa fi-
zică în timpul ieșirii, iar fiicele ei au 
ajuns să se facă vinovate de incest 
și să dea naștere la două popoare 
blestemate.

De aceea, pentru a nu ne lăsa 
amăgiţi de iluzii false, că am putea 
avea o experienţă spirituală favo-
rabilă cu un Dumnezeu „moștenit” 
de la părinţi și poate cunoscut doar 
„din auzite”, Biblia declară în modul 
cel mai categoric: „...și [dacă] ar fi în 
mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe via-
ţa Mea – zice Domnul, Dumnezeu 
– că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci 
numai ei și-ar mântui sufletul prin 
neprihănirea lor.” (Ezechiel 14:20).

Este foarte posibil ca și noi să fi 
„moștenit” informaţia despre Dum-
nezeu din familie, și să trăim într-un 
anumit fel pentru că „așa ne-am 
pomenit”, însă o asemenea experi-
enţă nu este suficientă pentru a ne 
motiva să luăm deciziile corecte în 
viaţă, mai ales că, în multe cazuri, 
acestea par a fi contrare înclinaţiilor 
noastre firești sau intereselor noas-
tre imediate. De aceea, avem ne-
voie de o experienţă personală cu 
Dumnezeu și o cunoaștere practică 
a Lui în viaţa noastră, iar aceasta o 
putem cultiva prin studiu, rugăciu-
ne și comunicare permanentă cu 
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El, până când Îl vom putea recu-
noaște și identifica în viaţa noastră 
de zi cu zi și vom umbla împreună 
ca doi prieteni, asemenea lui Enoh 
în vechime.

Așa cum se desprinde și din pil-
da celor zece fecioare, în momen-
tele finale ale istoriei, nimeni nu va 
putea împrumuta din experienţa 
altora, ci fiecare trebuie să trăiască 

în virtutea experienţei proprii cu 
Dumnezeu, pe care a acumulat-o 
până în acel timp. Fiecare trebuie 
să poată spune „știu în cine am cre-
zut, și sunt încredinţat...” (2 Timotei 
1:12) pentru că doar „aceia din po-
por, care vor cunoaște pe Dumne-
zeul lor, vor rămâne tari, și vor face 
mari isprăvi” (Daniel 11:32).

Marius Stroia

Meditaţie

Dacă n-aș fi cunoscut personal pe Dumnezeu
Probabil, dacă ne-am fi întâlnit aș fi spus că merge … bine…
Poate zâmbeam, poate glumeam sau poate
Nu eram preocupat să știu, Doamne, de Tine. 
De fapt nu „poate”, că sigur nu mă interesa.
Credeţi-mă, când ajungi să te obișnuiești cu păcatul
E cam greu să te lepezi de el.
Îţi potrivești viaţa alături de el
Şi-l iei orișiunde, îl faci parte din tine
Şi nu mai ai remușcări, și nu mai ai rușine.
Trăiești cu o stare de bine lăuntric:
„E bine și așa! Putea să fie mult mai rău!
Doar n-am bătut pe nimeni și n-am ucis pe nimeni…
Așa că n-oi fi eu acela dat afară.”
Şi Domnul aude…
Şi-apar momente când mă-ncearcă
Nu mai merg pe ape, mai în barcă…
Mă mai arăt plin de credinţă,
Mă mai sfiesc de pocăinţă.
Ba mai alerg, ba mă opresc
Ori sunt sătul de când promit c-o să mă pocăiesc. 
M-am obișnuit și cu strigătul de scăpare
Că L-am strigat de-atâtea ori în strâmtorare
Şi de-atâtea ori am vrut ca să renunţ
Dar pe zi ce trece, e tot mai greu și... nu mai poţi.
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Şi primul meu gând a fost s-alerg spre o biserică.
Poate dintre toate alergările mele
Acesta a fost cea mai bună. 
Nu m-a-ntâmpinat nimeni cu cunună 
Şi n-am fost lumină-n ochii nimănui.
Am îngenuncheat ca toată lumea
Am stat și eu ‘naintea Domnului
La început cu gestul meu
Apoi cu trupul meu, cu tot sufletul meu.
Şi Domnul m-a văzut și m-a reţinut
De parcă El ar fi avut trebuinţă de mine
Pe când eu ardeam să fiu, Doamne, cu tine. 
De-aceea nu cred că este cineva
Care să fi cunoscut pe Dumnezeu și-acum să regrete.
Dar cred că sunt mai multe haine albe
Pe care mai ies pete. 
Şi mulţi își amintesc de un păcat trecut
Așa mai .. dulce și … vai …
Vai ce repede mintea aleargă și cum fuge!
Dar Domnul știe și așa de mult m-alină gândul că El știe
Şi că-i pasă de noi!
El vede că ne zbatem să nu pășim pe lângă.
Şi parcă tot pe lângă pășim și prin noroi. 
Dar așa de dulce ne șoptește:
„Nu-i nimic. Ne ridicăm împreună. Te ţin și astăzi de mână
Şi mergem mai departe”
Şi parcă simt cum sufletul îmi arde 
Şi o bucurie de reușită mă inundă
Şi parcă și amărâta barcă nu se mai scufundă.
Cam așa văd eu drumul cu Dumnezeu.
Parcă aceeași nestatornicie din partea mea
Dar siguranţă și nădejde-n mâna Lui.
Nu promisiuni adânci că voi ţinea
Cât o tărie în cântări și rugăciuni.
Şi de-or mai fi momente de-mpietrire
Şi n-oi ști să mă rog și ce să-Ţi spun
Să-mi amintești atunci, Isus, de toate
Căci am spus „Da” în faţa Ta 
Şi n-am spus „Poate”
Şi „Da” rămâne și de sunt pe moarte
Şi „Da” rămâne și de stau căzut în drum.
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“Când voi închide cerul şi nu va fi 
ploaie, când voi porunci lăcustelor să 
mănânce ţara, când voi trimite ciuma 
în poporul Meu...”  (2 Cronici 7:13).

Creditul este una dintre cele 
mai frecvente tranzacţii în-

tâlnite în sistemul financiar al lumii 
moderne. Conform dicţionarului 
explicativ, el este definit ca o “rela-
ţie economică ce se stabilește între 
o persoană fizică sau juridică (cre-
ditor), care acordă un împrumut 
de bani și o altă persoană fizică sau 
juridică (debitor), care primește îm-
prumutul sau cumpără pe datorie”. 

Regulile generale prevăd un 
angajament scris din partea debi-
torului. După ce condiţiile de cre-
ditare sunt îndeplinite și creditul 
acordat, el declară că-și va plati la 
timp ratele și va respecta clauzele 
impuse în contract. 

În articolul de faţă aș vrea să ne 
oprim câteva momente pentru a 
face o paralelă între modul în care 
suntem obișnuiţi să se întâmple 
lucrurile între noi ca pământeni și 
modul în care lucrează Dumnezeu, 
cel care ne-a dat totul.

În sistemul Său “bancar”, nu 
există condiţii de creditare. El nu 
acordă binecuvântările Sale în 
funcţie de merite personale sau 
statut economic/social: “Căci El 
face să răsară soarele Său peste 
cei răi și peste cei buni și dă ploa-
ie peste cei drepţi și peste cei ne-
drepţi.” (Matei 5:45 u.p.). Aria lor de 
acoperire e foarte largă, la fel ca în 
sistemul omenesc, mergând de la 
darul primordial, viaţa și continu-
ând cu cele materiale:

a. creditul de nevoi personale

“Domnul Dumnezeu a făcut pe 
om din ţărâna pământului, i-a su-
flat în nări suflare de viaţă, și omul 
s-a făcut astfel un suflet viu.” (Ge-
nesa 2:7) - viaţa

“Şi Dumnezeu a zis: ‘Iată că v-am 
dat orice iarbă care face sămânţă și 
care este pe faţa întregului pământ 
și orice pom care are în el rod cu 
sămânţă: aceasta să fie hrana voas-
tră’.” (Genesa 1:29) - sănătatea

În Exodul 20, ni se atrage aten-
ţia asupra unui alt dar important 
primit de la El - legi şi porunci 
pentru bunul nostru mers. 

Când împuternicitul 
ceresc face 

executarea silită
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b. creditul de investiţii

Este interesat Dumnezeu și de 
bunăstarea noastră materială?

“Domnul te va face să fii cap, 
nu coadă; întotdeauna vei fi sus, 
și niciodată nu vei fi jos, dacă vei 
asculta de poruncile Domnului 
Dumnezeului tău pe care ţi le dau 
astăzi, dacă le vei păzi și le vei îm-
plini.” (Deuteronom 28:13)

c. creditul imobiliar: 

Un alt exemplu al istoriei de-
monstrează că până și acest gen 
de credit bancar are un corespon-
dent în sistemul divin, El fiind pre-
ocupat și de acest aspect al exis-
tenţei noastre:

“Pentru că moașele se temuse-
ră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a 
făcut case.” (Exod 1:21).

Semnătura umană: Iacov a făcut o juruinţă și a zis: “Dacă va fi Dum-
nezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi 
va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în 
pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu.” (Genesa 
28:20-21).

Cum funcţionează principiul returnării capitalului în viaţa spirituală? 
Capitolul “Talanţii” din Parabolele Domnului Hristos desfășoară în-

aintea noastră un tablou complet al responsabilităţilor ce decurg din 
calitatea de fii ai cerului, binecuvântaţi în mod deosebit de Dumnezeu: 
“Urmașii Domnului Hristos au fost răscumpăraţi pentru a-I sluji. Domnul 
nostru ne învaţă că adevăratul scop al vieţii este slujirea. El însuși a fost 
un slujitor și tuturor urmașilor Săi le cere să respecte legea slujirii - a 
slujirii faţă de Dumnezeu și a slujirii faţă de semeni.”

Există un împuternicit pentru executare silită în cazul încălcării con-
tractului?

Modul ideal de a trata un contract este cel în care ambii parteneri 
își îndeplinesc sarcinile la timp. Când acest lucru nu se întâmplă însă, 
creditorul este obligat să ia măsuri. Evanghelia spune că, din nefericire, 
există și cazuri de acest fel: “Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: ‘Legaţi-i 
mâinile și picioarele și luaţi-l și aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va 
fi plânsul și scrâșnirea dinţilor’.” (Matei 22:13).

Fie ca El să ne ajute să folosim mintea, vorbirea, influenţa, timpul, 
sănătatea, puterea, sau posesiunile noastre spre slava Sa! Amin!

Ovidiu Dărămuş
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Puterea   
      gândului

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 420

A trecut un cunoscut pe lângă tine fără să te salute? Care e explicaţia 
pe care ţi-o dai? Sunt două variante în care îţi poţi explica atitudinea 
lui. 

1. Nu m-a observat, se gândea la altceva, era obosit etc.
2. Intenţionat a întors capul în partea cealaltă să nu mă salute, nu a 

dorit să mă salute, s-a făcut că nu mă observă etc.
E important modul în care te raportezi la acest eveniment până la 

urmă atât de banal? Pentru cunoscutul tău nu e important deloc ce gân-
dești tu despre el, poate nu te-a observat, sau poate chiar nu a dorit să 

te observe, nu ai niciodată de unde să știi cu certitudine 
motivaţia cuiva, însă pentru tine e foarte, foarte im-

portant acest lucru. De ce? Pentru că prin aces-
te gânduri minore se formează tiparul tău de 

gândire, modul în care te raportezi la tine, 
la celilalţi, la lume în general, și de ce nu, 

până la urmă, la Dumnezeu. 
Gândul - această străfulgerare de o 

clipă, atât de scurt, atât de intim, atât de 
important. 

“Nenumăratele gânduri alcătuiesc 
istoria nescrisă a unei singure zile, iar 
aceste gânduri au o mare înrâurire în 
formarea caracterului. Gândurile noastre 
trebuie păzite cu stricteţe, căci un sin-
gur gând necurat lasă o urmă adâncă în 
suflet. Un singur gând rău exercită o in-
fluenţă rea asupra minţii. Prin cultivarea 
gândurilor curate și sfinte, omul devine 
mai bun. Pulsul spiritual este accelerat și 
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puterea de a face binele este mări-
tă. Așa cum un strop de ploaie pre-
gătește calea următorului strop, 
înmuind pământul, tot astfel, un 
gând bun pregătește calea pentru 
un alt gând bun. Stă în puterea fie-
cărui om să aleagă subiectele care 
îi ocupă gândurile și îi modelează 
caracterul. Nimeni, în afară de tine, 
nu poate să-ţi controleze gându-
rile. Succesul sau eșecul în lupta 
pentru atingerea celui mai înalt 
standard depinde în mare măsu-
ră de caracterul și maniera în care 
sunt disciplinate gândurile” (MCP, 
cap 72, pag. 285)

Iar gândurile noastre nu se li-
mitează doar la modul în care te 
raportezi la vecinul tău, la fratele 
tău, ci se extind și la modul în care 
te vei raporta la Cuvântul lui Dum-
nezeu, și chiar la Dumnezeu Însuși. 
Sunt multe rele care ne stăpânesc 
gândurile, murmurarea, cârtirea, 
nemulţumirea, gândul rău despre 
ceilalţi, gândul prea bun despre 
noi. Toate aceste lucururi le ascun-
dem uneori faţă de semenii noștri, 
dar există două mari probleme: 
una e că odată cu înaintarea în 
vârstă orice defect nebiruit nu mai 
poate fi stăpânit, ci pune stăpâni-
re pe om, de aceea sunt atât de  
 mulţi oameni în vârstă nemulţu-
miţi, nu pentru că tinerii ar fi mai 
puţin atinși de acest sentiment, 
doar că îl stăpânesc mai bine. A 

doua mare problemă e faptul că 
gândurile, oricât de ascunse ar fi, 
zămislesc până la urmă fapte, și să 
nu uităm că se poate păcătui chiar 
și cu gândul (Matei 5). 

Mintea noastră e cel mai de preţ 
bun pe care Dumnezeu ni l-a dat: 
raţiunea - ceea ce ne deosebește 
de animal, conștiinţa: cea prin care 
Dumnezeu ne vorbește. Stă în pu-
terea noastră să le păzim așa cum 
Dumnezeu ni le-a dat, sau dimpo-
trivă să le tocim, să le umplem de 
nimicuri, de gunoaie, până când 
nu mai auzim aproape nimic din 
ceea ce ne spune Dumnezeu. 

Sunt multe lucruri legate de 
gândire pe care le putem studia. În 
cele ce urmează m-aș opri asupra 
câtorva aspecte legate de acest 
măreţ edificiu, acest calculator su-
perperformant cu care Dumnezeu 
ne-a înzestrat încă de la naștere. 
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1) Primul aspect pe care aș dori 
să-l amintesc este voinţa. 

Este definită ca fiind o „funcţie 
psihică caracterizată prin orienta-
rea conștientă a omului spre rea-
lizarea unor scopuri și prin efortul 
depus pentru atingerea lor”. Cu 
această funcţie ne-a dotat Dum-
nezeu pe fiecare dintre noi. Ea este 
puterea cea mai mare pe care o 
avem în lupta împotriva vrăjma-
șului. De fapt e singura putere pe 
care o avem noi, orice altă putere 
venind de la Dumnezeu. Voinţa e 
singura putere dată nouă și cu aju-
torul căreia ne prindem de braţul 
puternic al lui Dumnezeu. Duhul 
Sfânt lucrează în noi împlinirea ori-
cărui lucru, însă niciodată El nu va 
lucra împotriva voinţei noastre. Noi 
suntem cei care prin voinţă alegem 
să-I slujim, să ne predăm Lui sau 
dimpotrivă să-L respingem.  

„Făgăduinţele și hotărârile tale 
sunt asemenea unor funii de nisip. 
Singur nu-ţi poţi controla și stă-
pâni gândurile, impulsurile și sim-
ţămintele. Amintirea făgăduielilor 
nerespectate și a angajamentelor 
neîmplinite slăbește încrederea 
în propria ta sinceritate și te face 
să crezi că Dumnezeu nu te poa-

te primi; dar nu trebuie să deznă-
dăjduiești. Ce trebuie să înţelegi 
este adevărata putere a voinţei. 
Aceasta este puterea care guver-
nează natura omului, puterea ce 
ia hotărâri sau care face alegerea. 
Totul depinde de dreapta lucrare 
a voinţei. Dumnezeu a dat oame-
nilor puterea alegerii; datoria lor 
este aceea de a o exercita. Nu stă 
în puterea noastră să ne schim-
băm inima și nici să predăm lui 
Dumnezeu simţămintele; dar pu-
tem alege să-I slujim. Putem să-I 
dăm voinţa; atunci El va lucra în 
noi și voinţa și înfăptuirea, după 
buna Sa găsire cu cale. În acest fel, 
întreaga noastră fiinţă va fi adusă 
sub controlul Duhului lui Hristos; 
simţămintele noastre vor fi atunci 
îndreptate numai spre El, iar gân-
durile vor fi în armonie cu El.” (CCH, 
cap. 5, pag. 27).

Fraţii mei, de multe ori mini-
malizăm această putere pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o. Eu am auzit 
de multe ori și sunt convinsă că și 
voi, expresii de genul „ce să faci, eu 
așa sunt, eu așa am fost crescut/ă, 
eu așa m-am obișnuit etc.” pentru 
a scuza anuminte imperfecţiuni, 
păcate pe care de fapt nici nu în-
cercăm să le biruim. Dumnezeu ne 
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îndeamnă să-L punem la încerca-
re: “Gustaţi și vedeţi ce bun este 
Domnul!” (Ps. 34.8). Să credem 
că El ne poate ajuta să biruim. 
Chiar dacă este greu, punem să-I 
spunem: “Doamne, acest defect 
mă biruiește, acest păcat mă stă-
pânește, îl iubesc, îmi place, dar, 
Doamne, nu-l mai doresc în viaţa 
mea. Dacă Tu îl urăști, ajută-mă și 
pe mine să-l urăsc”. Cunosc atâţia 
oameni în jurul meu care se agaţă 
de nimicuri (și eu fac acest lucru 
uneori), care se complac în situaţia 
în care se găsesc de teama că nu 
pot birui, fără ca măcar să încerce. 
Puneţi-L pe Dumnezeu la încerca-
re. Puterea Sa e mai tare decât ori-
ce legătură a vrăjmașului, dar pen-
tru a primi puterea Sa trebuie să 
dorim acest lucru, să alegem acest 
lucru, să ne exercităm voinţa. 

„Cel ispitit trebuie să înţeleagă 
adevărata putere a voinţei. Ea este 
puterea ce guvernează natura 
umană - puterea de a decide sau 
puterea de a alege. Totul depinde 
de acţiunea corectă a voinţei. Do-
rinţa de a fi bun și curat din punct 
de vedere moral este corectă, atâ-
ta timp cât este dusă la îndeplinire; 
dar, dacă ne limităm la aceasta, nu 
valorează nimic. Mulţi se vor pră-
buși în ruină, sperând și dorind să 

biruie predispoziţiile rele. Ei nu se 
supun voinţei lui Dumnezeu. Ei nu 
aleg să-I slujească.” (MCP, cap. 76, 
pag 312)

Mi-e teamă că așa se vor pier-
de majoritatea ceștinilor, dorind 
doar lucrurile bune fără a le pune 
în practică. Haideţi  să începem de 
la nivelul gândurilor. Să ne schim-
băm modul de gândire acolo unde 
nu este încă după voia lui Dumne-
zeu. 

•	 putem	 murmura	 mereu	
pentru ceea ce nu avem, pentru 
ceea ce ne dorim, sau putem să-I 
fim recunoscători lui Dumnezeu 
pentru ceea ce ne-a dat;

•	 când	 cineva	 ne	 supără,	
ne nedreptăţește, putem să-l ju-
decăm sau putem să-l rugăm pe 
Dumnezeu să ne ajute să gândim 
bine despre el;

•	 când	cineva	vine	la	noi	cu	
o bârfă putem să-l ascultăm, să-l 
aprobăm,  să luăm parte la răspân-
direa zvonurilor, sau putem alege 
să nu judecăm, să stopăm acest 
obicei;

•	 dacă	cineva	s-a	supărat	pe	
noi putem să ne măgulim repede 
că e vina lui (o fi supărăcios), sau 
ne putem cerceta cu sinceritate în 
faţa Domnului: oare nu am cumva 
și eu o vină;
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•	 şi	 exemplele	 ar	 putea	 conti-
nua. Vă îndemn pe fiecare să în-
cercaţi să le găsiţi în propria viaţă. 
Identificarea cu sinceritate a tipa-
relor negative de gândire este pri-
mul pas în corectarea lor. 

2) Al doilea aspect legat de 
modul de gândire asupra căruia aș 
dori să mă opresc este imaginaţia. 

Imaginaţia reprezintă „capa-
citatea omenească de a crea noi 
reprezentări sau idei pe baza per-
cepţiilor, reprezentărilor sau ide-
ilor acumulate anterior”. Este o 
capacitate cu care tot Dumnezeu 
ne-a întestrat, asemenea voinţei, 
pe fiecare dintre noi. Ea este un 
factor motivaţional al voinţei. Cu 
ajutorul imaginaţiei putem perce-
pe lucrurile care nu se văd, ne pu-
tem face o imagine despre timpu-

rile patriarhilor, putem citi despre 
viaţa lui Isus pe acest pământ și 
putem vedea ţara pe care Dumne-
zeu ne-o pregătește. Ea ne-a fost 
dată de Dumnezeu ca un ajutor 
pentru perceperea lucrurilor ne-
văzute. Însă așa cum s-a întâmplat 
cu orice lucru bun pus de Dumne-
zeu în om, după căderea în păcat 
Satana l-a subjugat, în așa fel încât 
să slujească planurilor sale. Așa 
cum am amintit, imaginaţia – gân-
durile pe care le fabricăm cu pri-
vire la anumite lucruri, fapte, idei, 
persoane – reprezintă un impuls 
pentru exercitarea voinţei, adică 
ceea ce ne imaginăm ne ajută să 
ne dorim lucruri bune sau rele, ne 
ajută să ne punem voinţa la lucru 
într-o direcţie sau alta și implicit să 
acţionăm într-un fel sau altul. 

De aceea aș dori să studiem mai 
mult această capacitate cu precă-
dere dezvoltată la tineri, pentru 

că ea ne poate ajuta să ne do-
rim mântuirea sau poate avea 

efecte devastatoare asupra 
vieţilor noastre. „Puţini con-
știentizează faptul că exer-
citarea controlului asupra 
gândurilor și asupra imagi-
naţiei constituie o datorie.” 
(MCP, cap 63. pag. 219).

Societatea în care trăim 
promovează o imaginaţie 

nebiblică, într-un mod foar-
te agresiv prin romane, filme, 
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reviste, muzică, prin orice mijloc 
posibil, și inevitabil într-un anume 
grad tinde să ne influenţeze și pe 
noi. Trebuie să depunem eforturi 
serioase pentru a studia continuu 
modul biblic de raportare la pro-
blemele vieţii pentru a nu cădea în 
capcana acestei imaginaţii bolna-
ve. Roadele ei sunt teribile, și efec-
tele ei negative sunt foarte multe, 
câteva dintre ele sunt amintite în 
cartea Minte Caracter și Personali-
tate:

•	 imaginaţia	 întreţine	şi	uneori	
chiar produce boala: „Uneori, boa-
la este generată de imaginaţie și, 
de cele mai multe ori, este agrava-
tă de aceasta. Mulţi oameni care 
sunt toată viaţa bolnavi ar fi putut 
fi sănătoși, pur și simplu dacă ar fi 
gândit într-un mod sănătos.”

•	conduce	la	eşecul	multor	căs-
nicii:  “Aceste femei suferă de un 
sentimentalism bolnav, conside-
rând fără încetare că nu sunt apre-
ciate; că soţii lor nu le oferă toată 
atenţia pe care o merită. Ele se 
imaginează ca fiind niște martire.” 

•	conduce	la	o	sensibilitate	exa-
gerată: “Tu ești extrem de sensibil 
și, dacă cineva se pronunţă în fa-
voarea unei căi opuse celei pe care 
o urmezi, te simţi jignit. Tu trăiești 
cu impresia că ești criticat, că tre-
buie să te aperi și să-ţi salvezi via-
ţa; iar în efortul tău stăruitor de a-ţi 
salva viaţa, o pierzi.” 

•	accentuează	 	problemele	sis-
temului nervos: ” Stă în puterea ta 
să-ţi controlezi imaginaţia și să în-
vingi aceste accese de nervozitate. 
Ești înzestrat cu o putere a voinţei 
pe care ar fi trebuit să o folosești 
spre binele tău. Dar tu nu ai pro-
cedat astfel, ci ai îngăduit ca ima-
ginaţia ta extrem de afectată să-ţi 
domine raţiunea.” (MCP. cap 63).

Colegii noștri, vecinii noștri, so-
cietatea în ansamblu, toate își pun 
amprenta câte puţin asupra mo-
dului nostru de gândire. Nu putem 
evita societatea în care trăim,  dar 
putem evita expunerea nenecesa-
ră la acest mod de gândire, putem 
evita vizionarea filmelor, emisiuni-
lor, jocurilor de calculator și a altor 
lucruri atât de plăcute la prima 
vedere, dar cu o influenţă atât de 
subtilă și totuși sigură asupra tipa-
rului nostru de gândire. Să nu ne 
amăgim cu ideea că pe noi nu ne 
va influenţa, că doar cunoaștem 
adevărul, și că putem discerne ceea  
ce e ficţiune; să nu ne amăgim cu 
acest gând,  pentru că tot ceea ce 
vedem și auzim lasă o amprentă 
asupra modului în care percepem 
lumea, și această amprentă e atât 
de fină încât nici nu îţi dai seama 
când ţi-ai schimbat modul de gân-
dire. La un moment dat ai impresia 
că ceilalţi s-au schimbat, că ei sunt 
greșiţi, că tu gândești bine, așa 
cum gândește toată lumea. 
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“Toate fiinţele omenești sunt 
înzestrate cu libertate morală și, 
prin urmare, au responsabilitatea 
de a-și controla gândurile și de a 
le conduce pe calea cea dreaptă. 
Această cale este suficient de largă 
pentru ca mintea lor să se poată 
dezvolta în condiţii de siguranţă. 
Dacă Satana încearcă să vă abată 
gândurile spre lucrurile josnice 
și senzuale, aduceţi-le înapoi pe 
cale și îndreptaţi-le asupra lucru-
rilor veșnice. Când vede efortul 
hotărât pe care îl faceţi pentru a 
vă menţine atenţia numai asupra 
gândurilor curate, Domnul vă va 
atrage mintea ca un magnet, vă va 
purifica gândurile și le va face în 
stare să se elibereze de orice păcat 
ascuns.”(MCP. cap 63, pag. 227). Ce 
frumoasă asigurare: Domnul ne va 
atrage gândurile ca un magnet. 
Efortul nostru este minim, noi tre-
buie să ne dorim, să ne opunem 
răului, lucrarea o desăvârșește El. 

3) Un al treilea aspect care are o 
mare influenţă asupra vieţii noas-
tre spirituale este preocuparea 
gândurilor noastre. 

Poate faci parte din categoria 
celor care nu au timp să-și lase ima-
ginaţia la voia întâmplării, poate nu 
vizionezi filme, emisiuni, nu te joci 
pe calculator, nu ai nici timp de citit 
romane, ești ocupat, de dimineaţa 
până seara, la servici – muncă,  pro-
bleme, criză;  acasă - grijile de acasă, 
familie, copii, treabă și aici, mai ai și 

câţiva stupi, sau puţină grădină, sau 
un al doilea loc de muncă, poate te 
ocupi chiar de lucruri bune, fapte 
de caritate,  oare situaţia gândurilor 
tale e mai bună?  

Sunt oameni cu care poţi dis-
cuta despre politică, despre fotbal, 
despre calculatoare, despre case, 
mașini, despre meseria lor, despre 
aproape orice, dar pe care îi auzi 
atât de rar preocupaţi de lucruri 
spirituale. 

“Dacă gândurile, obiectivele și 
planurile voastre sunt îndreptate 
în întregime spre acumularea de 
lucruri pământești, toate preocu-
pările, cercetările și grijile voas-
tre vor fi orientate asupra lumii. 
Frumuseţile cerului își vor pierde 
atracţia... Nu veţi avea timp să vă 
consacraţi studiului Scripturilor și 
rugăciunii stăruitoare, ca să puteţi 
scăpa de cursele lui Satana.”  

Poate gândurile nu sunt rele, ci 
doar preocupate de munca noas-
tră, de cele pământești. Consecin-
ţa inevitabilă este că vom cădea 
în cursele lui Satana, vom deveni 
lumești crezând că suntem creș-
tini, vom aplica în biserică modul 
nostru lumesc de gândire și de ac-
ţiune, și de cele mai multe ori nici 
nu ne vom da seama de asta. 

„Dacă minţii i s-a permis să se 
preocupe prea mult cu lucruri pă-
mântești, schimbarea tiparelor de 
gândire va fi o sarcină deosebit de 
dificilă. ...Dar, dacă dorim să intrăm 
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în cetatea lui Dumnezeu și să-L ve-
dem pe Domnul Isus și slava Lui, 
trebuie să ne obișnuim încă de aici 
să-L privim cu ochii credinţei.” 

Soluţia:  „Cuvintele și caracterul 
Domnului Hristos ar trebui să fie 
cât mai des subiectul gândurilor și 
al conversaţiilor noastre și trebuie 
să dedicăm zilnic un timp special 
pentru rugăciune și meditaţie asu-
pra acestor subiecte sfinte.” (MCP, 
cap 72, pag. 291)

Cunoaștem cred cu toţii acea 
poveste veche despre un bunic 
care îi explica nepoţelului său des-
pre cele două tendinţe – una spre 
bine și cealaltă spre rău – existente 
în om, asemănându-le cu doi  lupi 
care se luptă mereu. Şi băieţelul 
curios întreabă: – Bunicule, și care 
din cei doi lupi va câștiga?, iar bu-
nicul înţelept răspunde:  – Cel pe 
care îl hrănești.

Aș dori ca majoritatea celor 
care citiţi acest articol să consi-
deraţi că nu vă este folositor, să fi 
depășit de mult acest stadiu de ex-
perienţă și gândurile voastre să fie 
predate întru-totul Domnului, dar 
pe cei  care vă  regăsiţi oarecum în 
cele scrise aș vrea să vă îndemn, să 
vă conving, să vă determin, să vă 
rog,  nu mai zăboviţi, viaţa trece 
mai repede decât ne închipuim și 
caracterele noastre se formează 
cu fiecare clipă, iar într-o zi ne vom 
da seama că e prea târziu să mai 
schimbăm ceva. 

 Haideţi să fim mai atenţi la 
gândurile noastre, să  învăţăm să 
gândim bine, să ne punem la lucru 
voinţa ori de câte ori vine vreo is-
pită, să alegem binele și adevărul 
în orice situaţie,  să ne păzim ima-
ginaţia de orice influenţă nesfântă 
și să ne îndreptăm  gândurile mai 
mult asupra cuvintelor și caracte-
rului Domnului Hristos, până când 
„Domnul vă va atrage mintea ca 
un magnet, vă va purifica gânduri-
le și le va face în stare să se elibere-
ze de orice păcat ascuns.”

 „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi 
cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cu-
noaşte-mi gândurile!

Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-
mă pe calea veşniciei!” (Ps. 139: 23,24). 

Adriana Crăcea



Muzica  

“Muzica a fost dată 
pentru a îndeplini un 
scop sfânt, acela de a 
înălţa gândurile către 
cele curate, sfinte şi 
înălţătoare şi pentru a 
trezi în suflet ardoarea 
şi recunoştinţa faţă de 
Dumnezeu.” 

Prin muzica  
ce-ţi place să asculţi
Arăţi de ştii 
să te respecţi,  
sau ştii 
să te insulţi. 
(Cornel Stelian Popa)

   
între 

autentic şi 
contrafacere
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O tânără mamă fredonea-
ză un cântec de leagăn și 

suspinele copilașului fac loc som-
nului… Regina Angliei aude corul 
„Aleluia” din Oratoriul Messiah de 
Haendel și, pătrunsă de maiestatea 
lui, se ridică în picioare și oferă un 
tribut marelui Dumnezeu care este 
Suveranul ei… Un bătrânel visand 
ziua pe o bancă în parc, bate greoi 
din picior ritmul unui marș vioi al 
unei orchestre din tinereţea sa… 
Difuzoarele mari, reglate la maxim, 
răspândesc ritmul violent al unei 
trupe și, aproape de scenă, tinerii, 
în extaz, ţipă și dansează frenetic… 
Un vechi imn trezește amintiri pe 
jumatate îngropate și iată că un fiu 
care s-a depărtat de Dumnezeu își 
începe călătoria înapoi spre casă…

Bătrânul și copilașul, adoles-
cenţii frenetici și marea regină, 
precum și fiul pierdut, au ceva în 
comun. Fiecare din ei s-a expus 
muzicii la un moment dat și fieca-
re dintre ei a fost influenţat de ea.

Forţa inegalabilă a muzicii a fost 
recunoscută încă din vremuri stră-
vechi. Există rapoarte în Scriptură 
asupra muzicii ca fiind un element 
vital în schimbarea simţămintelor 
și comportamentului.

 Când regele Saul suferea din 
pricina unor simptome acute de 
depresie, muzica liniștitoare a lui 
David l-a ajutat să își refacă echili-
brul emoţional.

Muzica este o formă de artă 
subtilă, dar și puternică, înălţătoa-
re, ajungând până la sublim. Ea 
este compusă din elemente pre-
cum: melodie, armonie, ritm, din 
echilibrul cărora muzica poate fi 
liniștitoare sau înviorătoare, înno-
bilatoare sau profanatoare.

Muzica  are ca scop influenţa-
rea sistemelor noastre emoţiona-
le. Acesta este motivul pentru care 
este atât de îndrăgită. A asculta 
muzică înseamnă a răspunde la 
ea. Pe măsură ce ascultăm, secre-
ţiile glandulare modifică emoţiile 
noastre și produc ceea ce psiholo-
gii numesc un răspuns afectiv.

Acest răspuns poate fi determi-
nat sau modificat de fiecare ele-
ment muzical în parte.

Melodia este în general ele-
mentul cel mai plăcut și atrăgător 
din muzică. Ea este linia conducă-
toare, care pătrunde cel mai ușor 
în inima ascultatorului.

Viteza sau tempo-ul cu care se 
interpretează o piesă poate deter-
mina reacţia celui care o ascultă. Un 
tempo rapid tinde să dea impresia 
de fericire, bucurie, dinamism, în 
timp ce un tempo rar are efect 
opus. Howart Hanson scria că pe 
masură ce se accelerează tempo-ul 
faţă de pulsul normal al inimii, ten-
siunea emotională crește.

Armonia este de asemenea un 
element important. Johann Sebas-
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tian Bach a folosit consonante și 
disonante pentru a exprima emo-
ţii puternice. De exemplu, deschi-
derea corului final din Matheuss 
Passion, unde folosește un acord 
disonant pe timp accentuat este 
unul din cele mai nobile exemple 
de exprimare a tristeţii din toată 
literatura muzicală.

Ritmul, un alt element, poate 
avea efecte nebănuite aspra psihi-
cului ascultătorului. Vorbind des-
pre efectele accentelor muzicale, 
Hanson spunea: „Tensiunea crește 
până la limita în care accentul di-
namic este pus greșit pe unităţi de 
accent metric. ”

Aceasta înseamnă că în măsu-
ra de patru timpi cu accent me-
tric normal pe timpul unu și trei, 
se poate obţine o tensiune foarte 
mare mutând accentul pe timpii 
slabi sau neaccentuaţi.

Muzica ușoară sau populară, cu 
mare priză la public, chiar și religios 
fiind, se bazează pe una sau două 
trăsături, acestea fiind în general 
fie melodice, fie ritmice. În muzica 
clasică, mai complexă, sau religioa-
să, există multe variaţii melodice, 
ritmice, structurale, armonice, de 
frazare, care solicită ascultătorul nu 
doar la o implicare afectiv-emoţio-
nală, ci și intelectuală.

Cu mult timp înainte de venirea 
Domnului Hristos în lume, oame-
nii și-au exprimat îngrijorarea cu 

privire la influenţa muzicii asupra 
minţii și sufletului.

Întrucât muzica declanșează 
atâtea tipuri de sentimente, iar 
acestea influenţează gândurile 
care, la rândul lor, determină com-
portamente, nu este oare de o 
importanţă vitală să manifestăm 
o grijă deosebită în selectarea mu-
zicii pe care o ascultăm sau o pro-
movăm?

Nu ar trebui considerat ca fiind 
inexplicabil faptul că Satana se 
folosește de forţa muzicii pentru 
scopurile lui diabolice.

Există oare vreun lucru bun pe 
care l-a dat Dumnezeu omenirii și 
pe care Satana să nu-l fi pervertit?

„Satana nu se împotrivește 
muzicii, dacă poate face din ea un 
mjiloc prin care să poată ajunge 
la minţile tinerilor. Ea devine de 
multe ori unul din agenţii cei mai 
atractivi ai Satanei pentru a prinde 
sufletele în capcană.”

Sunt astfel binecunoscute efec-
tele pe care muzica seculară ,rock, 
hard-rock, folk etc. le poate avea 
asupra minţii celor care o ascultă. 
În acest context am putea crede 
că noi, ca și crestini, suntem puși 
la adăpost de influenţa ei pentru 
faptul că promovăm sau ascultăm 
o  muzică creștină. Să fie acesta 
însă adevărul?

Din păcate ne confruntăm, chiar 
în ce privește muzica creștină, cu 
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un fenomen  extrem de puternic 
și care se extinde rapid. Acesta 
constă în tendinţa crescândă de 
a „creștina” muzica seculară cu 
versuri religioase. Un alt fenomen 
care a condus la desacralizarea 
muzicii este introducerea unor 
formule ritmice precum sincopa, 
contratimpul, schimbarea accen-
telor metrice, precum și stiluri de 
interpretare și modulaţii ale vocii, 
care trimit mintea și sufletul ascul-
tătorului și pe cea a interpretului 
într-o sferă de influenţă nesfântă.

Compozitorii bisericești din 
trecut, ale căror lucrări au rămas 
până astăzi încadrate în muzica 
pură, sacră a bisericii, precum Jo-
hann Sebastian Bach, Palestrina 
sau Marthin Luther, au folosit une-
ori și cântece din popor, însă le-au 
prelucrat, perfecţionat, le-au dat o 

influenţă sfântă prin darul cu care 
Dumnezeu i-a înzestrat. Însă mu-
zica: „de stradă” nu era nicidecum 
acceptată în scantuar neschimba-
tă și nesfinţită.

Muzica sacră în adevăratul sens 
al cuvântului va fi ca o jerftă plăcu-
tă, curată și bine primită înaintea 
lui Dumnezeu. Orice fel de muzică 
ce tinde să iasă din această sferă 
nu va mai reuși să atingă scopul 
primordial al lui Dumnezeu, iar 
consecinţele se vor simţi din ce în 
ce mai puternic.

Dacă dorim sincer ca sufletele 
noastre să poată beneficia de bi-
necuvântarea dată de Dumnezeu 
prin muzică, atunci aceasta trebuie 
să fie cu adevărat înălţătoare, con-
ducând întreaga fiinţă la reverenţă 
și armonie deplină cu Creatorul.

Veronica Şchiopu
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La Şcoala Timotei la ora de dirigenţie am avut tema ,,Ce înseamnă a 
fi un părinte  sau a fi un copil responsabil?”

La prima parte a întrebării „Ce înseamnă a fi un părinte responsabil?” 
am discutat în comun cu copiii.

A fi responsabil ca părinte înseamnă a-ţi asuma răspunderea sănă-
tăţii fizice și psihice a copilului. A-i asigura o familie, un cămin,  a-i oferi 
căldură, afecţiune, a-l îndruma pe calea care duce spre mântuire. 

La a doua parte a întrebării: „Ce înseamnă a fi un copil responsabil?” 
copiii au lucrat pe gru-
pe. Ideile lor mi-au plă-
cut atât de mult încât aș 
vrea sa le împărtășesc și  
vouă.

Responsabilitatea  
copiilor faţă de părinţi:
s să îi ajute
s să îi asculte
s să-i iubească
s să îi respecte
s să îi cinstească
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s la rândul lor și copiii 
să îi îngrijească pe pă-
rinţi
s atunci când părinţii 
sunt supăraţi, copiii să 
fie un motiv de bucurie 
pentru ei
s să nu ceară imposi-
bilul
s să spună adevărul 
s să îi înţeleagă în situ-
aţii dificile
s copiii să fie cei care 
produc buna armonie 
în familie
s să nu îi supere
s să-i facă să zâmbească
s să le urmeze sfaturile
s să nu-i batjocorească
s să nu profite de ei
s să aibă încredere în ei, pentru că 
sunt trecuţi prin viaţă și au expe-
rienţă
s să-i sprijinească la nevoie
s să le fie mulţumitori cu tot ceea 
ce ei le pot oferi
s să nu-i facă de rușine
s să fie o binecuvântare pentru pă-
rinţi

Din cele scrise de copii reiese 
că ei știu foarte bine care sunt res-
ponsabilităţile lor faţă de părinţi.

La întrebarea ,,Dacă v-aș da un 
pix roșu și unul negru pentru a vă 

autoevalua, câte buline roșii și câte 
buline negre aţi avea în dreptul 
acestor responsabilităţi?”, răspun-
surile au fost de mai multe feluri:  
unii considerau că nu le-ar trebui 
pix roșu, alţii constatau că la fieca-
re dintre responsabilităţi ar avea 
de bifat jumătate negru, jumătate 
roșu, etc.

Concluzia este că din punct de 
vedere teoretic atât cei mici cât si 
ce mari știm foarte bine care sunt 
responsabilităţile noastre faţă de 
părinţii noștri, dar  când e de pus 
în practică nu mai avem nevoie 
de pix roșu. Ar fi bine să nu uităm 
porunca a V-a din Decalog, care 
este singura poruncă însoţită de 
o făgăduinţă. Atunci Îl vom iubi 
deopotrivă și pe Dumnezeu și El 
nu va fi nevoit să folosească pix 
NEGRU.

                                        Breda  Cristina
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Prea puţină atenţie s-a acordat 
copiilor și tinerilor noștri. Mieii tur-
mei trebuie să fie hrăniţi, și Dom-
nul cerului privește să vadă cine 
face lucrarea pe care El doreșe să 
o vadă făcându-se pentru copii și 
tineri.

Părinţi, alegeţi școli în care 
Dumnezeu Se află la temelie!

În primul rând mulţumesc lui 
Dumnezeu că și în câmpul nostru 
s-au înfiinţat asemenea școli și le 
mulţumesc totodată și profeso-
rilor, care predau în aceste școli 
și tuturor celor care se ocupă de 

buna desfășurare a întrunirilor de 
acest gen. 

În calitate de părinte, în ceea ce 
privește progresul spiritual al tine-
rei generaţii, susţin aceste preocu-
pări, de a crea părtășie între copiii 
noștri. Relaţia dintre copii și dintre 
noi, părinţii care venim cu copii la 
aceste întâlniri, relatia dintre noi, 
prosperă prin petrecerea unui 
timp de calitate. Domnul va folosi 
școala bisericii ca un ajutor pentru 
noi, părinţii, în educarea și pregă-
tirea copiilor noștri pentru viaţa 
care le stă înainte. 

Şcoala Betel - 

Conferinţa Ardealul de Sud
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Am întrebat pe câţiva copii cam 
ce le place la scoala Betel și parcă 
ar fi răspuns cu toţi în cor: “Am vrea 
să fie în fiecare zi”. Plăcerea lor este 
să fie împreună, să viziteze copii 
care sunt mai puţin favorizaţi de-
cât ei, să iasă în natură, să cânte 
împreună, să își spună micile lor 
experienţe, care pentru ei înseam-
nă mult. Tot împreună învaţă să-L 
descopere pe Dumnezeu in tot 
ceea ce fac și învaţă să facă expe-
rienţă cu El. 

Şcolile noastre sunt mijlocul 
special prin care Domnul îl califică 
pe copil și pe tânăr pentru lucra-
rea misionară. Părinţii trebuie să-și 
înţeleagă și ei responsabilitatea 
și să-și ajute copiii, să preţuiască 
marile privelegii și binecuvântari 
pe care Dumnezeu le oferă prin 
aceste școli.

A consemnat Lia Iordache
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Tabără de Tineret

Ocoliş, Maramureş

“Pregãtiţi-vã!  
E întâlnirea decisivã”

Acesta a fost genericul Taberei 
de Tineret care a fost organizatã în 
perioada 10-12 septembrie 2010, 
într-o zonă pitorească deosebită, 
la Poieniţa Ocoliș aproape de ora-
șul Baia Mare. 

La această tabără au participat 
aproape 40 de persoane: tineri, 
părinţi, frați pastori, ocazia aceasta 
oferindu-ne posibilitatea de a stu-
dia din cuvântul lui Dumnezeu și 
de a admira lucrurile minunate din 
natură pe care Creatorul le-a fãcut 
pentru bucuria noastră. 

Moto-ul întâlnirii a fost verse-
tul din Apocalipsa 22:12: ‘Iată, Eu 
vin curând și răsplata Mea este cu 
Mine, ca să dau fiecãruia după fap-
ta lui’. În cadrul studiilor prezenta-
te a fost evidenţiat apropiatul eve-
niment al revenirii a lui Isus, dar și 
pregătirea necesară prin care ne 
putem așeza într-o poziție pe care 
Dumnezeu o aprobă, considerân-
du-ne potriviți (prin meritele Dom-

nului Hristos), de a locui în Cetatea 
cea sfântă. ‘În ea vor aduce slava și 
cinstea Neamurilor. Nimic întinat 
nu va intra în ea, nimeni care tră-
iește în spurcãciune și în minciunã, 
ci numai cei scriși în cartea vieţii 
Mielului’. Apocalipsa 21:26,27. 

Deasemenea a fost menţionată 
și ideea că faptele noastre, deși nu 
ne califică pentru cer, vorbesc mai 
tare în favoarea sau defavoarea 
noastră, decât cuvintele pe care le 
rostim.  

În Sabat dupã amiazã am avut 
un program de laudă, diversificat 
prin cântãri, poezii, experienţe și 
studiu. Reamintindu-ne în cadrul 
studiului din cartea Marea Luptă 
de lucrarea reformatorilor englezi, 
am putut admira curajul acestor 
bărbaţi călăuziţi de Duhul Sfânt de 
a traduce Biblia în limba englezã și 
de a prezenta adevărurile acesteia 
în faţa oamenilor în Anglia, Scoţia, 
America etc. 

‘Pretenţiei papale că biserica a 
dat Biblia și numai biserica o pu-
tea explica, Tyndale îi rãspundea: 
"Ştiţi cine i-a învãţat pe vulturi să-și 
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gãsească prada? Ei bine, același Dumnezeu îi 
învaţa pe copiii Săi flămânzi să-L găsească pe 
Tatăl lor în Cuvântul Său’. M.L.246,247. Experien-
ţa acestor bărbaţi ne-a înfăţișat modul în care 
Dumnezeu a lucrat în trecut și felul în care El 
vrea sã lucreze în aceste timpuri ale sfârșitului, 
prin acei care sunt gata să renunţe la orice de 
dragul Evangheliei și de dorinţa de a contribui 
la mântuirea semenilor. 

În ziua de duminică, ultima zi a întâlnirii noastre, am organizat o ex-
cursie la grădina zoologicã din Baia Mare. 

Dorim ca experienţa acestei întâlniri sã rãmânã vie în amintirea 
noastrã, înţelegând menirea noastrã pe acest pământ, sã ne pregãtim 
pentru întâlnirea decisivă cu acela care ne-a iubit și ne-a sãpat pe pal-
mele Lui.

                        Gheorghe Ulici    
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s Care e cea mai mare avuţie pe care o posedăm ca oameni?
s Care e diferenţa dintre înţelepciunea lui Dumnezeu şi inteligenţa umană?
s Cum putem dobândi adevărata înţelepciune?

Întrebările de mai sus au fost punctul de plecare al taberei de tineret 
din Ardealul de Sud, desfășurată în perioada 12-14 noiembrie 2010 la 
Făgăraș. 

Binecuvântaţi de Dumnezeu cu o vreme excelentă, neașteptat de 
caldă pentru perioada târzie a toamnei, tinerii din zona centrală a ţării 
(și nu numai) au avut încă o ocazie de a gusta din frumuseţea părtășiei 
creștine.

Temele prezentate, care au accentuat dependenţa noastră de Dum-
nezeu, ca izvor al adevăratei înţelepciuni, discuţiile libere și programele 
de laudă și mulţumire au fost  cărămizi trainice în zidirea spirituală a 
tuturor celor care au participat.

Fiind implicaţi în programe și activităţi, îndemnul constant adresat 
tinerilor a fost acela de a se implica active în viaţa bisericii, ca viitori “pur-
tători de stindard”. Domnul să-i ţină puternici până la capăt!

A consemnat Ovidiu Dărămuş

Tabără de tineret - Făgăraş
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Despre adevăr şi Reputaţie
Mai bine să suferi tu din pricina adevărului decât să sufere 
adevărul din pricina ta.

Adevărul doare; dar ceea ce lasă urme adânci este totuşi min-
ciuna.

Sunt unii oameni care nu pot spune adevărul. Alţii care nu pot 
spune o minciună şi mulţi alţii care nu pot deosebi adevărul de 
minciună.

Nu este atât de important ceea ce nu ştiu oamenii cât ceea ce ştiu 
şi nu este adevărat.

Cele mai rele minciuni sunt cele care se aseamănă aproape la 
perfecţie cu adevărul.

Reputaţia este ceea ce cred oamenii despre noi, caracterul este 
ceea ce vede Dumnezeu că suntem.

La jocuri caracterul se vede cel mai bine în modul în care ştii să 
pierzi.

Dacă vrei să vezi caracterul cuiva uită-te la modul în care îi 
tratează pe cei de la care nu poate câştiga nimic.

Reputaţia este ceea ce avem la sosire, caracterul este ceea ce 
avem la plecare.

s

s

s

s

s

s
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s
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