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Ghiţă Bizău 

– Aș vrea să-l văd pe Avraam!
– Desigur, toţi mântuiţii îl caută pe „ta-

tăl tuturor celor care cred” (Romani 4:11).
Și l-ai întâlnit. Ce zi! Și-apoi să-ntâl-

nești pe Adam, pe Noe, pe Iosif, pe Estera, 
pe Daniel, pe Rut… să povestești cu fiecare.

– Vă știu… din carte. Dar acum v-am 
și întâlnit.

Și ei să întrebe:
– Și despre tine e scris în carte?
– Eu am venit la sfârșit de timp...
Dar mai e în carte cineva. Nu știi cum 

să întrebi. Pare că niciun scriitor n-a cerce-
tat suficient. Sau poate știau toţi cum l-a 
chemat, dar ni l-au lăsat așa cum urma să 
fie numit încă două mii de ani…

– Aș vrea să cunosc tâlharul!
Nu. Nu pot spune asta. Nu aici. Dar 

cum...? Omul care a sperat când Speranţa 
apunea? Cel ce și-a legat credinţa de un 
Mântuitor murind? Cel care în batjocura 
colectivă, lăsând la o parte propria-i dra-
mă, a putut să mărturisească: „Pentru noi 
este drept, căci primim răsplata cuvenită 
pentru fărădelegile noastre; dar Omul 

Nume uitat

acesta n-a făcut niciun rău.” (Luc.23:41)? 
Sună diferit. Și totuși - în două milenii - nu 
i-am găsit măcar un nume fictiv.

Poate că vei întâlni atunci privirea 
Mântuitorului, iar El - cunoscându-ţi gân-
dul - îţi va face cunoscut unul câte unul, 
oameni cerești, cu coroane strălucitoare și 
nume noi. Pentru că „Atunci neamurile vor 
vedea mântuirea ta, și toţi împăraţii, slava 
ta; și-ţi vor pune un nume nou pe care-l va 
hotărî gura Domnului.” (Isaia 62:2)

Aici și acum încă îl numim „tâlharul”. 
Sau „tâlharul pocăit”. Poate că acolo și atunci 
vom realiza că tocmai această ciudată uitare 
a unui nume a aprins licăriri de credinţă 
mântuitoare în multe minţi. Dacă aici și 
acum Evanghelia se ocupă să rezolve carac-
terul, nu neapărat reputaţia cuiva, acolo și 
atunci totul va fi nou și vom fi numiţi „fii ai 
Dumnezeului celui Viu”. (Romani 9:26)

„Le voi da în Casa Mea și înăun-
trul zidurilor Mele un loc si un nume 
mai bune decât fii și fiice; le voi da un 
nume veșnic, care nu se va stinge.” 
(Isaia 56:5)    z
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Drag tânăr, ai simţit vreodată că nu 
mai poţi? Cu cât încerci mai mult 
să te apropii de Dumnezeu, nu 

reușești? Încerci să te rogi mai mult, dar îţi 
lipsesc cuvintele? Când încerci să citești Bi-
blia, ai puţin interes? Poate încerci să mergi 
la biserică, dar ai puţină voinţă? Încerci să te 
schimbi, dar nu poţi? Nu știi ce se întâmplă, 
dar te simţi atât de slab și ai vrea atât de 
mult să fii diferit, să fii ferm în credinţă și să 
simţi prezenţa lui Dumnezeu în viaţa ta! Ai 
vrea atât de mult să fii pregătit pentru veni-
rea lui Isus, știi că ai nevoie de o schimbare, 
dar nici nu știi de unde să începi?

Atât de mulţi tineri se simt slabi spiritual 
și gândesc la fel. Simt o răceală faţă de 
lucrurile sacre. Dar de ce se întâmplă astfel?

În primul rând cercetează-te și încearcă 
să vezi ce L-a detronat pe Isus din inima 
ta? Există ceva care ţi-a ocupat timpul tău. 
Poate ţi-ai irosit vremea folosind excesiv te-
lefonul mobil, poate darurile și talentele tale 
le-ai folosit undeva sau la ceva care nu este 
după voia lui Dumnezeu. Poate folosești re-
sursele tale într-un mod în care să îţi aducă 
doar beneficii proprii și nu pentru necesită-
ţile celor care cu adevărat au nevoie. Poate 
felul de muzică pe care o asculţi te poate 

Gând pentru 
tineri...

defocaliza de la Isus sau mulţimea de filme 
pe care le privești în fiecare zi, te împiedică 
să auzi vocea lui Dumnezeu. Poate prietenii 
de la școală, facultate sau muncă te hrănesc 
cu glume sau conversaţii care nu folosesc 
la nimic. Poate sunt lucrurile care apar pe 
ecranul tău, lucruri de care Isus nu s-ar 
bucura deloc dacă le-ar vedea. Cercetează și 
vezi ce Îl detronează pe Isus din inima ta!

Se întâmplă ceva în inima ta, ce nimeni 
nu poate vedea, doar tu știi. Probabil ești 
dezamăgit pe biserică pentru că biserica nu 
organizează conferinţe sau adunări de tabără, 
coruri sau excursii. Îţi pare că biserica stă 
pe loc și te simţi slab spiritual? Tinere! Dacă 
sacrificiul lui Hristos pe crucea de la calvar nu 
este suficient să te menţină ferm în credinţă, 
atunci nici programele, nici adunările, excur-
siile, taberele sau nimic altceva ce biserica ar 
putea face, nu ar reuși să facă aceasta. Amin-
tește-ţi de tot ce a făcut Isus pentru noi.

Dragul meu, nu există nimic în lumea 
această capabil să întreacă această iubire 
măreaţă a lui Isus. Dacă simţi că ai nevoie să 
reînnoiești legământul tău cu Dumnezeu, 
fă-ţi timp pentru aceasta. Niciodată nu 
vei crește spiritual, dacă până acum te-ai 
alimentat cu lucruri care nu te-au clădit în 

Alina Meşteşug Barnea
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viaţa spirituală. Avem două puteri care se 
luptă în noi și acea putere care este cel mai 
bine hrănită în timpul zilei, săptămânii, 
aceea este puterea care tot timpul va birui.

Acum poţi să înţelegi de ce de-atâtea 
ori nu simţi nevoia de a citi Biblia? Pentru 
că pur și simplu puterea spirituală moare în 
tine fără hrană, și cealaltă putere plină de 
hrană de la televizor, telefon, reţelele de so-
cializare, internet, muzică, filme și multe alte 
lucruri, învinge. Puterea aceasta este foarte 
bine hrănită în timp ce cealaltă putere moa-
re. Inamicul umple viaţa noastră cu prostii; 
el pune atâtea ispite înaintea noastră, ca să 
ne facă să cădem. Și cel mai rău este că noi 
chiar cădem, noi cădem pentru mult mai 
puţin de 30 de arginţi. Iuda l-a vândut pe 
Isus cu acest preţ, iar noi vindem credinţa 
noastră cu mult mai puţin.

Care sunt priorităţile tale? Unde este 
Isus în viaţa ta? Oare Biblia ta petrece tot 
atât timp închisă cât și lumina telefonului 
tău? Se întâmplă la fel precum ai aștepta și 
ai dori să te sune un prieten drag, dar ai ţine 
telefonul închis?

Lumea este înșelătoare. Satan poate să 
facă să pară atât de frumoasă lumea, cu atâ-
tea bucurii și să pară un cadou atât de fru-
mos şi o surpriză atât de minunată, iar când 
o deschizi bucuria e atât de trecătoare și atât 
de mică cât o fărâmitură. Atunci inamicul se 
uită la noi și ne râde în faţă. Nu lăsa ca să se 
întâmple aceasta cu tine! Dumnezeu este 
nerăbdător să vadă o generaţie de tineri în 
acord cu cuvântul Său, tineri care să stea în 
picioare în faţa lumii și să ridice steagul lui 

Hristos; care să spună că lumea pentru ei nu 
are niciun rost. 

Oamenii zâmbesc, dar au inimile 
distruse pe dinăuntru. Nimeni nu poate să 
vadă ce se ascunde în spatele zâmbetelor 
din poze. Sunt atâţia tineri care par fericiţi 
la petreceri, dar petrec ore în șir plângând 
în perna lor, pentru că nu se simt împliniţi. 
Doar Isus poate umple acest gol.

„Fiecare suflet este pe deplin cunoscut 
de Isus, ca și cum ar fi singurul pentru care 
a murit Mântuitorul. Suferinţa fiecăruia Îi 
mișcă inima.” (Hristos lumina lumii, pg. 480, cap. 

52: Păstorul divin). 

Nu te lăsa dus de fărâmiturile vieţii 
acesteia, nici de gunoiul pe care cel rău ţi-l 
pune în faţă. Isus are viaţa veșnică. El îţi 
poate oferi cel mai mare cadou pe care l-ai 
putea primi, care este viaţa veșnică. „El a 
suferit moartea, care era a noastră, ca noi 
să putem primi viaţa care era a Lui.” (Hristos, 

lumina lumii, pg. 25, cap.1: Dumnezeu cu noi).

De ce ne lăsăm duși de-atâtea ori de 
lucruri care nu au rost? Pune slăbiciunea ta 
spirituală la picioarele lui Hristos! El te va 
ridica. Roagă-te, predă-ţi viaţa, încredinţea-
ză-te pe tine în mâinile Aceluia care știe să 
aibă grijă de tine. Nu pierde nici măcar o 
zi departe de Isus, căci mâine poate fi prea 
târziu. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă 
împietriţi inimile!” (Evrei 3:7, 8).

Isus nu a zis niciodată că va fi calea 
ușoară, dar El a promis că va fi alături de 
tine, prin orice încercare. 

„Pot totul în Hristos, care mă întărește.” 
( Filipeni 4:13).     z
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Dragul meu tânăr, trăim în timpul 
celui mai important război. Un 
război care se dă pentru sufletul 

meu și al tău. Lupta este și mai aprigă dacă 
ne-am hotărât să trăim nu doar pentru lumea 
aceasta și să nu lăsăm ca inima noastră să se 
armonizeze cu sugestiile vrăjmașului. Este 
timpul, dragul meu, să ne înrolăm sub steagul 
însângerat al prinţului Emanuel. Întregul 
Univers privește la acest conflict, care se dă 
pentru inima și mintea noastră. Oare noi mai 
luptăm, sau am depus armele? Oare avem ar-
mele corespunzătoare? În acest articol aș dori 
să primești cele mai puternice făgăduinţe, și 
să întâlnești ”arma” care te va face biruitor. 

Profeta Domnului a văzut starea noastră 
și spunea: „Aceasta este o declaraţie solem-
nă, pe care o fac pentru biserică, și anume că 
nici unul din douăzeci de membri, ale căror 
nume sunt scrise în registrul bisericii, nu 
este pregătit pentru a-și încheia istoria lui pe 
pământ și va fi tot așa de lipsit de Dumnezeu 
și de speranţă în lume, ca păcătosul de rând. 
(Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, pg. 41).

Cauze ale stării noastre
Domnul n-a închis cerul pentru noi, 

dar viaţa noastră de continuă apostazie 
ne-a despărţit de El.” (Sfaturi pentru o slujire 

creștină eficientă, pg. 38).

Dragi tineri, trăim cele mai periculoase 
timpuri, când mintea este asaltată din toate 

Tânăr biruitor

direcţiile. Bătălia cea mai puternică se dă la 
nivelul minţii noastre.

„Răspândirea imoralităţii astăzi. Mi-a 
fost prezentat un tablou teribil al stării 
existente în lume. Imoralitatea abundă pre-
tutindeni. Imoralitatea este păcatul special 
al acestui veac. Niciodată nu şi-a înălţat 
viciul capul lui respingător cu atâta 
obrăznicie ca acum. Oamenii parcă sunt 
amorţiţi, iar cei care iubesc virtutea şi 
adevărata bunătate sunt aproape descu-
rajaţi datorită obrăzniciei şi răspândirii 
acesteia. Nelegiuirea care abundă nu se 
limitează numai la cei necredincioşi şi batjo-
coritori. Ar fi fost bine să fie aşa, însă nu este 
aşa. Mulţi bărbaţi şi femei, care susţin religia 
lui Hristos, sunt vinovaţi. Chiar unii dintre 
cei care mărturisesc că aşteaptă venirea Lui 
nu sunt mai pregătiţi pentru acel eveniment 
decât Satana însuşi. Ei nu s-au curăţit de ori-

Cristian Paulescu
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ce întinare. Ei au făcut atât de mult pe plac 
firii lor, încât este natural ca gândurile lor să 
fie necurate şi imaginaţia lor coruptă. Este 
la fel de imposibil ca mintea lor să cugete la 
lucruri curate şi sfinte, cum este pentru cas-
cada Niagara să-şi schimbe cursul şi apele 
să curgă în susul curentului... Fiecare creştin 
va trebui să înveţe să-şi înfrâneze patimile 
şi să fie condus de principii. Dacă nu face 
acest lucru, el nu este demn de numele 
de creștin.” (Căminul advent, cap. 57). 

„Aceasta este o epocă în care corupţia 
abundă peste tot. Pofta ochilor şi pasiuni stri-
cate sunt trezite prin privire şi lectură. Inima 
este coruptă prin imaginaţie. Mintea găseşte 
plăcere în contemplarea scenelor care trezesc 
cele mai josnice pasiuni. Aceste imagini 
ruşinoase, văzute printr-o imaginaţie mânjită, 
corup purtarea şi pregătesc fiinţele înşelate şi 
orbite să dea frâu liber patimilor păcătoase. 
Apoi, urmează păcate şi abateri care trag fiin-
ţele făcute după chipul lui Dumnezeu în jos, 
la un nivel cu animalele, afundându-le în cele 
din urmă în pierzare. Evitaţi să citiţi sau să pri-
viţi la lucruri care vă vor sugera cugete mur-
dare. Cultivaţi puterile morale şi intelectuale. 
Nu lăsaţi ca aceste puteri nobile să ajungă 
slăbite prin multa citire chiar şi a cărţilor de 
poveşti. Eu cunosc minţi puternice, care au 
fost dezechilibrate şi amorţite sau paralizate 
prin necumpătare la citire. În mod deosebit, 
să nu permiteţi pe mesele voastre reviste şi 
ziare în care se află poveşti de dragoste. Este 
imposibil pentru tineri să posede un nivel 
sănătos al minţii şi principii religioase corecte, 
dacă nu le place citirea atentă a Cuvântului 

lui Dumnezeu. Cartea aceasta conţine cele 
mai interesante istorisiri, arată calea mântuirii 
prin Hristos şi este călăuza lor pentru o viaţă 
mai înaltă şi mai bună. Ei ar declara-o cea mai 
interesantă carte pe care au citit-o vreodată, 
dacă imaginaţia lor n-ar fi ajuns pervertită din 
cauza povestirilor captivante despre perso-
naje fictive. Voi, care aşteptaţi ca Domnul să 
vină a doua oară, să schimbe trupurile voastre 
murdare şi să vă facă asemenea trupului Său 
slăvit, trebuie să urcaţi pe un plan de acţiune 
mai înalt. ” (2 T., pg. 410). 

Biruinţa este o alegere
„Nu există siguranţă pentru om, tânăr 

sau bătrân, decât dacă simte nevoia de a-L că-
uta pe Dumnezeu pentru sfat, la fiecare pas. 
Numai aceia care menţin o strânsă comu-
niune cu Dumnezeu vor învăţa să-i apropie 
pe oameni, aşa cum îi preţuieşte El, şi să 
preţuiască lucrurile curate, bune, umile şi mo-
deste. Mintea trebuie apărată aşa cum a fost 
cea a lui Iosif. Atunci ispitele de îndepărtare 
de integritate vor fi întâmpinate cu hotărâre: 
„Cum aş putea să fac un rău atât de mare şi 
să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Cea 
mai puternică ispită nu este scuză pentru 
păcat. Oricât de mare ar fi presiunea care este 
exercitată asupra ta, păcatul este un act pe 
care îl comiţi pentru că tu ai ales astfel. Locul 
de unde porneşte dificultatea este inima 
nerenăscută. ” (Căminul adventist, cap. 57).

Ce este mai valoros pentru noi?
Cât de mult Îl mai preţuim pe Isus? Mai 

valorează ceva El pentru noi? Valorează Isus 
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mai mult decât funcţia mea, afacerea mea, 
cariera mea, casa mea, maşina mea, banii 
mei, relaţiile mele, familia mea? 

 Ce-i dau eu Lui? Care e aprecierea mea 
pentru El? Doar un gând, o rugăciune spusă 
pe fugă de câteva secunde sau de două 
minute? Atât valorează El pentru mine?

Doar o închinare în Sabat, doar să fii 
vegan? Acesta e preţul credinţei mele? 
Doar atât? Voi fi eu cândva biruitor în felul 
acesta?

 Cât mai valorează Isus pentru mine? 
Dacă Isus mai valoarează ceva pentru 
mine, atunci păcatul deja nu mai este valo-
ros pentru mine.

„Astăzi, vrăjmașul cumpără sufletele 
foarte ieftin. V-aţi vândut pe nimic, aces-
ta este limbajul cerului. Unul își vinde 
sufletul pentru aplauzele lumii, altul pentru 
bani; unul își satisface pasiunile josnice, 
altul pentru amuzamentele lumeşti. Astfel 
de târguieli se fac zilnic. Satana se oferă să-i 
cumpere pe cei răscumpăraţi prin sângele 
Domnului Hristos şi-i cumpără ieftin, în 
ciuda preţului infinit care a fost plătit pentru 
răscumpărarea lor.” (5 T, pg. 133).

Minciunile vrăjmașului
• Ai suficient timp să fi biruitor, 

nu te grăbi!
„Ca un leu care răcneşte, Satan îşi caută 

prada. El încearcă vicleniile lui asupra fiecă-
rui tânăr nebănuitor; siguranţa este numai în 
Hristos. Numai prin harul Lui, Satana poate 
fi înfrânt cu succes. Satana spune tinerilor 
că mai este încă destul timp, că se pot 

lăsa în voia păcatului şi viciului numai de 
această dată şi apoi niciodată mai mult; 
dar acea singură îngăduinţă va otrăvi 
întreaga lor viaţă. Nu te aventura nici o 
singură dată pe teren interzis. În aceste 
periculoase vremuri rele, când ademenirile 
spre viciu şi corupţie sunt peste tot, fie ca 
strigătul serios şi sincer al tinerilor să se ridi-
ce spre cer: „Cum îşi va ţine tânărul curată 
cărarea?“ (Ps. 119,9). Şi fie ca urechile lui să 
fie deschise şi inima înclinată spre ascultare 
de instrucţiunea dată în răspuns: „Îndreptân-
du-se după Cuvântul Tău“. Unica siguranţă 
pentru tinerii din acest veac poluat este să-şi 
pună încrederea în Dumnezeu. Fără ajutor 
divin, ei nu vor fi în stare să-şi stăpânească 
apetitul şi pasiunile omeneşti. Ajutorul foar-
te necesar se află în Hristos, dar cât de puţini 
vor să vină la El după acel ajutor. În Hristos, 
toţi pot să biruiască. ” (2M, pg. 408).

• Nu se poate să fii biruitor
„Prin defectele de caracter Satana 

lucrează pentru a pune stăpânire pe toată fi-
inţa şi el ştie că dacă aceste defecte sunt cul-
tivate, va avea succes. De aceea el caută fără 
încetare să amăgească pe urmaşii lui Hristos 
cu sofistăria lui fatală că ei nu pot fi biruitori. 
Dar Isus mijloceşte în favoarea lor cu mâinile 
Sale rănite, cu trupul Său zdrobit. El declară 
tuturor celor care Îl urmează: „Harul Meu îţi 
este de ajuns”. (2 Corinteni 12:9). Nimeni 
deci să nu socotească defectele sale ca fiind 
de nevindecat. Dumnezeu va da credinţă şi 
har pentru a le învinge.” (T.V., pg. 448).

Satana vrea sa ne amăgească cu ideea 
ca nu se mai poate să fi biruitor. Ne spune: 
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„nu vezi că ai încercat de atâtea ori și nu 
ai reușit. Vezi că nu se poate. Mai bine bucu-
ră-te de păcat, dacă tot nu poţi scăpa de el.”

Și acum ce să fac?
Poate prea mult stăm si analizăm starea 

noastră, stăm și facem mereu constatări, 
poate chiar avem și intenţia să facem ceva, 
dar nu este suficient. Trebuie să acţionăm. 

„Haideţi să nu mai discutăm de ine-
ficienţa şi de neputinţa noastră. Să uităm 
lucrurile care sunt în spate, haideţi să 
înaintăm pe calea spre cer. Să nu neglijăm 
nici o ocazie care, valorificată, ne va face 
mai utili în serviciul lui Dumnezeu. Apoi, 
ca nişte filoane de aur, sfinţenia va inunda 
viaţa noastră şi îngerii, văzând consacrarea 
noastră, vor repeta promisiunea: „Voi face 
pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai 
scumpi decât aurul din Ofir”. Tot cerul se 
bucură când fiinţe omeneşti slabe şi vinova-
te îşi predau viaţa lui Isus, pentru a trăi viaţa 
Lui. “ (Review and Herald, 1 octombrie 1908). 

Lui Isus chiar îi pasă de fiecare dintre 
noi. Dragul meu tânăr, poate ai lupte! Să știi 
că și Isus a avut, dar nu a abandonat nici-
odată lupta. Niciodată El nu S-a dat bătut. 
Poate ai încă povara grea a păcatului care 
apasă pe sufletul tău. Nu ai vrea să vii la Isus 
și să arunci asupra Lui toată povara ta?

Poate am suferit înfrângere după 
înfrângere. Poate ne-am pierdut încrederea 
că mai putem fi biruitori, datorită nerealiză-
rilor împlinirii voii Lui Dumnezeu. Haide să 
lăsăm disperarea la o parte și să ne prindem 
de braţul Celui Atotputenic.

Dragi mei, biruinţa este garantată prin 
El. Există speranţă în Hristos. Doar să fim 
dispuși să venim în fiecare dimineaţă la 
piciorul crucii să-L întâlnim pe Isus și să 
rămânem cu El.

„Când ispitele vă asaltează, aşa după 
cum cu siguranţă o fac, când sunteţi înconju-
raţi de confuzie, când, distraşi şi descurajaţi, 
sunteţi aproape gata să cedaţi disperării, ui-
taţi-vă spre locul unde cu ochii credinţei 
aţi văzut ultima dată lumina, şi întunericul 
care s-a adunat tot mai compact va fi împrăş-
tiat de lumina strălucitoare a gloriei Sale. 
Când păcatul se luptă să obţină supremaţia 
în sufletul vostru şi împovărează conşti-
inţa, când norii necredinţei apar în minte, 
îndrepta-ţi-vă către Salvator. Harul Său este 
suficient pentru a supune păcatul. El ne va 
ierta, umplându-ne de bucurie în Dumne-
zeu...” (Review and Herald, 1 octombrie 1908).

„Trebuie să alegem. Dumnezeu ne-a dat 
puterea de a alege; partea noastră este să o fo-
losim. Noi nu putem să ne schimbăm inima, 
nu putem să ne controlăm gândurile, impul-
surile sau sentimentele. Nu ne putem curăţi 
singuri, nu ne putem califica pentru slujirea 
lui Dumnezeu. Dar putem alege să-I slujim lui 
Dumnezeu, putem să-I dăm voinţa noastră; 
atunci, El va lucra în noi voinţa şi înfăptuirea, 
potrivit dorinţei Lui. Astfel, întreaga noastră 
natură va fi adusă sub controlul lui Hris-
tos.” (Temperanţa creștină, pg. 112).

Mai mult decât biruitori
„Cel mai slab strigăt de ajutor este auzit. 

Fiecare dintre noi poate să ştie că există o 
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putere care lucrează alături de eforturile 
noastre, pentru biruinţă. De ce nu se prind 
oamenii de acest ajutor dat, pentru a deveni 
superiori şi nobili? De ce se autodegradează 
ei prin îngăduirea unui apetit stricat? De 
ce nu se ridică ei în puterea lui Hristos, 
devenind biruitori în Numele Lui? Isus va 
auzi chiar şi cea mai slabă rugăciune pe care 
o putem înălţa. Lui îi este milă de slăbiciu-
nea oricărui suflet. La Cel care are puterea 
de a mântui există ajutor pentru oricine. 
Vi-l recomand pe Isus Hristos, Mântuitorul 
păcătosului, singurul care poate să vă dea 
puterea de a învinge în orice punct.” (Tempe-

ranţa creștină, pg. 114).

Trebuie să biruim fiecare obstacol. Am 
biruit primul obstacol, vom fi mai puternici 
pentru a ne confrunta cu următorul. Privind 
la Isus vom fi mai bine pregătiţi pentru 
progres și vom fi biruitori. 

Dragi tineri, nu trebuie să îi acordăm 
celui rău nici cea mai mică atenţie. Haideţi 
să nu mai avem discuţii sau tratative cu cel 
rău. Cu fiecare concesie pe care i-o facem, 
dușmanul va pretinde mai mult. Să-l respin-
gem cu promptitudine.

„Prin meritele lui Hristos, Dumne-
zeu ne-a oferit suficient har pentru a 
ne împotrivi lui Satana şi pentru a fi 
mai mult decât biruitori. Împotrivirea 
înseamnă succes. „Împotriviţi-vă diavolului 
şi el va fugi de la voi.“ Împotrivirea trebuie 
să fie hotărâtă şi perseverentă. Vom pierde 
tot ce am câştigat, dacă ne împotrivim 
astăzi, numai pentru a capitula mâine. ” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, pg. 24).

Coroane pentru biruitori
„Coroane pentru toţi cei care înving. 

Cerul merită totul, pentru noi. Nu tre-
buie să riscăm nimic, în această privinţă. 
Aici nu facem aventuri. Noi trebuie să ştim 
că paşii ne sunt puşi în ordine de Domnul. 
Să-L lăsăm pe El să ne ajute în marea lu-
crare a biruinţei. El are coroane pentru 
cei care înving, haine albe pentru cei 
drepţi şi o lume veşnică a slavei pentru 
cei care caută slavă, onoare şi nemuri-
re. Oricine intră în cetatea lui Dumne-
zeu va intra acolo ca biruitor. El nu va 
intra ca un criminal condamnat, ci ca 
un fiu al lui Dumnezeu. Iar întâmpinarea 
pentru cei care vor intra acolo este: „Veniţi 
binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi 
împărăţia care v-a fost pregătită de la înte-
meierea lumii.“ (Matei 25:34). ” (Temperanţa 

creștină, pg. 114).

Ultimele cuvinte ale lui David către So-
lomon, tânăr pe atunci şi aproape de primi-
rea coroanei lui Israel, au fost: „Întăreşte-te 
şi fii om!“ (1 Regi 2:2). Aceleași cuvinte ale 
inspiraţiei sunt spuse pentru orice copil al 
omenirii, candidat la o coroană nemuritoa-
re: „Întăreşte-te şi fii om!“ 

„Cei îngăduitori de sine trebuie aduşi să 
vadă şi să simtă că, dacă vor să fie oameni, 
este necesară o mare reformă morală. 
Dumnezeu îi cheamă să se ridice şi, în 
puterea lui Hristos, să-şi recâştige starea 
de om pe care le-a dat-o El şi pe care ei 
au sacrificat-o prin obiceiuri păcătoase.” 
(Temperanţa creștină, pg. 111).     z
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D  e fiecare dată când iau o carte în 
mână, în vederea achiziţionării, 
sau lecturării, primul pas este 

acela de a citi cu atenţie datele despre 
autor și introducerea. Deși cititorul grăbit 
sare peste aceste file introductive ale 
cărţii, consider că este de mare folos să ne 
informăm în detaliu despre materialul pe 
care dorim să-l lecturăm. Cititorul atent își 
pune întrebări precum: 

Cine a scris această carte? Cât de 
informat este despre acest subiect? Cât de 
acreditat este în acest domeniu? Are ceva 
relevant de spus pentru zilele noastre? 

Așa cum afirmă și autorul John Stott, în 
una din cărţile sale: ,,Este o mare greșeală 
că cititorii Bibliei nu pun acest gen de 
întrebări!” Atunci când deschidem Biblia, 
merită să ne punem întrebări. Merită să 

Beni Chirilă

căutăm să-i cunoaștem mai bine autorii, să 
înţelegem mai mult despre modul în care 
a fost scrisă, ce domeniu tratează și ce fel 
de literatură este. 

Ce fel de carte este Biblia  
în realitate?

Trebuie să recunoaștem că Biblia nu 
este o simplă carte, cu un singur autor, 
specializat pe un domeniu anume, care 
încearcă să ne introducă într-un anumit 
sector, știinţific sau de altă natură. Biblia 
este o carte complexă, deși este o carte 
foarte veche, una dintre cele mai vechi, 
prin urmare un tezaur al literaturii clasice, 
totuși ea nu este doar atât. Biblia este o 
carte unică, cu un mesaj unic, puternic și 
mântuitor, este o carte a mântuirii. Dacă 
ne referim la complexitatea ei, putem 

Tu ce știi despre Biblie?
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alege să studiem multe sectoare care o 
definesc. Unul dintre cele mai discutate 
subiecte despre Biblie este inspiraţia. Nu 
vom trata acum acest capitol. Deși subiec-
te precum inspiraţia, manuscrisele, cano-
nizarea, genul literar, interpretarea, sunt 
subiecte teologice principale, dezbătute 
atât în rândul teologilor cât și a criticilor 
ei, ele necesită mult spaţiu și elaborare. 
Ele pot fi analizate cel mai bine, probabil, 
într-un număr periodic al revistei. Astăzi 
vom încerca să lucrăm la formarea unei 
imagini de ansamblu a Bibliei.

O privire generală
În creștinism, atât Vechiul cât și Noul 

Testament sunt considerate împreună 
o carte sacră. Iudeii, nerecunoscând 
mesianitatea Domnului Hristos, consideră 
doar Vechiul Testament cu cele 24 de cărţi 
(după împărţirea ebraică) inspirat și sacru. 
La Biblia ortodoxă și la cea catolică sunt 
adăugate 14 cărţi, nerecunoscute nici de 
protestanţi, nici de evrei drept cărţi cano-
nice. Biblia, așa cum o avem noi, în Vechiul 
și Noul Testament, este o carte completă, 
revelaţia scrisă (Apocalipsa 22:18,19), o 
carte care, deși conţine istorie, nu este o 
carte de istorie, deși conţine geografie, nu 
este o carte de geografie, nici de biologie 
sau alte știinţe. Ea este o carte a mântuirii, 
Revelaţia Divină, Cuvântul lui Dumnezeu 
revelat prin Domnul Isus Hristos. Cu cât o 
cunoaștem mai bine, cu atât mai bine Îl cu-
noaștem pe El, pe Fiul lui Dumnezeu, omul 
Isus, Profetul mai mare ca Moise, Preotul 

mai mare ca Aaron și Regele mai mare ca 
David, nădejdea lui Israel. Pe de altă parte, 
dacă nu cunoaștem și nu studiem Scriptu-
rile, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu 
vom fi recunoscuţi de El.

Origini și formare
Denumirea de Biblie vine din gre-

cescul (singular) biblion, biblia (plural). 
Această denumire este originară din ve-
chiul port fenician Gebal, portul principal 
prin care s-a făcut comerţul cu papirus, 
material care a fost folosit pentru scrierea 
manuscriselor din Biblia ebraică. Deși 
textele antice au fost scrise pe mai multe 
materiale, precum: lemn, materiale din 
pământ ars sau chiar metale, papirusul a 
fost cel mai utilizat material de scris din 
antichitate. Se consideră că ar fi fost cu-
noscut încă din mileniul III n. Hr. Papirusul 
era confecţionat din tulpina unei plante 
cu acest nume, din Egipt. Fiind un material 
natural, foarte rezistent, au fost descoperi-
te suluri cu manuscrise ale Bibliei din acest 
material, după sute de ani de la scriere.

Un material concurent papirusului a 
fost pergamentul. Există date care arată 
că a fost folosit în Iudeea prin anii 750 î. 
Hr. Pergamentul era confecţionat din piei 
ale animalelor și prelucrat în acest scop al 
scrisului. Numele lui are legătură cu orașul 
Pergam din Asia Mică. Acolo a fost inven-
tat un anumit mod de prelucrare al lui. 
Biblia a fost scrisă pe astfel de suluri. Abia 
din sec. II-III d.Hr. a început să fie scrisă pe 
foi care să fie prinse împreună, cum aveau 
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să fie cărţile mai târziu. Setul de foi al unui 
manuscris a fost denumit ,,codex”. Cele 
mai cunoscute codexuri sunt:

,,Codex Vaticanus (B), fiind cel mai 
vechi manuscris al Bibliei. Conţine 759 
de foi din care 142 pentru Noul Testa-
ment și a fost publicat după mult efort de 
cercetătorul german Constantin Tischen-
dorf în 1867.

Codex Sinaiticus (S), este considerat 
următorul ca vechime și a fost descoperit 
tot de către C. Tischendorf, la mănăsti-
rea Sfânta Caterina din Sinai. Nu a fost 
descoperit integral, ci în diferite faze, în 
mai mulţi ani. După un traseu mai lung 
ajunge prin Rusia, dar în prezent se află 
în British Museum, Londra.

Codex Alexandrinus (A), mult timp 
a fost considerat cel mai vechi manus-
cris. A fost scris în sec.V în Egipt. În anul 
1621 patriarhul Ciril Lucalis l-a adus 
la Constantinopol, iar 7 ani mai târziu 
a fost prezentat regelui Angliei Carol I, 
după care ajunge la British Museum. 
Ar fi multe de spus despre acest proces 
al canonizării Sfintelor Scripturi, însă 
spaţiul nu ne permite. Termenul ,,canon” 
vizează colecţia completă a scrierilor 
sfinte din V.T. și N.T., având sensul de: 
,,normă” sau ,,regulă”. Cuvântul era 
folosit și pentru trestia de măsurat în 
arhitectură. Cu timpul a ajuns să fie 
utilizat pentru literatură și a ajuns să fie 
folosit pentru Biblie. Cărţile V.T. au fost 
colectate și citite în public de către Ezra 
și Neemia în sec.V î.Hr. Ele au continuat 

să fie păstrate într-un set bine definit și 
să fie numite ,,Scripturi” (TaNaKa). Ta = 
Tora sau Pentateuhul (primele 5 cărţi ale 
Bibliei), (Na = Neviim) cărţile profeţi-
lor și (Ka = Ketuvim) Psalmii, așa cum 
amintește și Domnul Isus în Luca 24:44. 
După distrugerea Templului în anul 70 d. 
Hr. învăţaţii evrei din sinodul de la Iavne, 
sub conducerea lui Iohanan Ben Zacai au 
decis formularea canonului Bibliei ebra-
ice, numită Tanak. Creștinii au acceptat 
acest canon al Vechiului Testament, fixat 
de rabini, care era de fapt, general accep-
tat pe timpul Domnului Hristos.”

Învăţaţi precum Melito, Origen, 
Atanasiu de Alexandria, au elaborat liste 
cu o anumită ordine a cărţilor canonului 
Bibliei, conforme cu canonul ebraic, așa 
cum este cea a lui Melito, fără cărţile 
apocrife, care sunt produsul eretici-
lor. (Ar fi multe de spus despre aceste 
aspecte însă spaţiul nu ne permite). Cu 
toate acestea putem afirma cu încredere 
că Biblia a fost și va rămâne Marea Carte, 
descoperirea lui Dumnezeu. Precum 
natura Domnului nostru Isus Hristos, 
100% divin 100% uman, așa este și ea. 
De o complexitate și o frumuseţe neîn-
trecută, Cuvântul revelat este mesajul 
prin care Dumnezeu ne vorbește și Își 
descoperă voinţa, ne invită, ne îndeamnă 
și ne mângâie inima cu promisiunile Sale. 
Biblia a fost și va rămâne una dintre cele 
mai citite cărţi din lume, ea va rămâne 
măreaţă. Să o citim cu bucurie ca să-L 
cunoaștem pe Dumnezeu!    z
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Altruismul este marea lege a univer-
sului, alterată  de păcat,  luând astfel 
naștere dragostea egocentrică, care 

sălășluiește în fiecare fiinţă umană ce nu a 
cunoscut și nu s-a supus harului divin. Iar 
noi, ca urmași ai lui Isus, avem privilegiul, 
cât și datoria, de a ne orienta dragostea 
către cei din jurul nostru, iar acest lucru 
înseamnă a fi în primul rând interesaţi de 
bunăstarea spirituală a semenilor noștri, 
dar și de nevoile lor vremelnice. 

Marcu în evanghelia sa, surprinde un 
episod deosebit de interesant. În capitolul 
10, se află scrisă o întâmplare cu titlul 
Tânărul bogat. Deși este foarte cunoscută, 
ea dezvăluie adevăruri profetice cu privire 
la timpul în care trăim și la viaţa noastră. 

Înainte să continui a citi acest articol, te 
invit să deschizi Biblia și să citești cu atenţie 
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această întâmplare. Fă-ţi timp și savurează 
Cuvântul, apoi haide să aprofundăm textul. 

Ai citit? Nu-i așa că această istorisire 
e fantastică? În multe moduri ne reflectă 
viaţa. Poate te-ai regăsit în atitudinea 
tânărului, sau în întrebările pe care le-a 
adresat. Poate răspunsurile lui Isus ţi-au 
vorbit într-un mod special sau poate ai ex-
perimentat o situaţie asemănătoare. Însă 
haide să aprofundăm această întâmplare. 

Tabloul se împarte în trei scene, trei 
acte, inegale ca întindere. 

Scena 1 – Plecarea 
În primul verset Marcu ne precizează 

că Isus era gata să pornească la drum. Deși 
omite exact încotro Se îndrepta, el stabilește 
intriga acestei întâmplări, situaţia se afla în 
tensiune, pe ultima sută de metri. Dacă mai 

Un tânar mai bogat
(Bazat pe Marcu 10:17-21)
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aveai ceva de rezolvat, era bine să te grăbești 
sau ai fi ratat șansa. Acest verset are o deose-
bită corelaţie profetică. Isus e în Sanctuarul 
din cer, pe punctul de a pleca. În Iudeea 
făcuse multe minuni, vindecase pe bolnavi, 
îi mângâiase pe cei cu inima zdrobită și îi 
învăţase pe oameni, iar în cer, El a mijlocit 
pentru vindecarea inimii tale, ţi-a vorbit în 
fiecare zi, te-a învăţat și ţi-a arătat minunile 
iubirii Sale. Însă acum e gata de plecare. 
Intriga e autentică. Tensiunea e reală. 

Scena 2 – Întâlnirea 
Deodată printre oamenii adunaţi își 

face loc un tânăr. Aleargă, nu glumă. Oare 
unde se grăbește așa? Nu zice nici măcar 
„pardon” eruditului rabin pe care tocmai îl 
călcase pe pantof sau negustorului căruia îi 
vărsase marfa. Aleargă, conștient că acum e 
momentul și nu mai poate ezita. Dar totuși 
ce are așa important de rezolvat? Unde se 
grăbește? Și mâine e o zi! Repezitul! 

Lucrurile stau puţin diferit. Nu vorbim 
de datorii neplătite sau contracte nesem-
nate. Nu! Motivul se afla altundeva, în 
sufletul său. Da, chiar în sufletul său. Privi-
se cum, cu puţin timp mai devreme, Isus a 
luat niște copilași în braţe și i-a binecuvân-
tat. A simţit dragostea eternă ce curgea din 
inima Lui de Dumnezeu. A simţit tandreţea 
și mângâierea Sa pe când își pusese mâinile 
peste acești micuţi și această imagine i-a 
trezit un profund interes. Și-a dat seama că 
acest Om avea ceva divin. 

Răscolit până în adâncul sufletului de 
forţa dragostei manifestată de Hristos nu 

a mai putut aștepta pregătirea trăsurii și 
înhămarea cailor sau programarea unei 
întâlniri oficiale ci, prin praful și mizeria de 
pe drum, a alergat și a îngenuncheat înain-
tea Lui. Apoi, după ce și-a mai tras sufletul 
și poate și-a șters lacrimile, a întrebat: ce 
să fac ca să moștenesc viaţa veșnică? Am 
văzut mai devreme modul în care i-ai iubit 
și binecuvântat pe copii și sunt convins 
că această dragoste are soluţia întrebării 
mele, a salvării sufletului meu. 

– Bunule Învăţător, ce să fac? 
Privește introspectiv. Te-ai regăsit? 

Acest tânăr sunt eu, ești tu. Simţind cât de 
bine e în braţele Sale, privind și gustând 
din bunătatea Lui, alergăm și noi adresând 
simpla întrebare: Vreau să fiu salvat, vreau 
să mă bucur veșnic cu Tine, însă cum pot 
primi acest lucru? Realizăm că Isus e gata 
să plece, și îndrăznim să-L întârziem cu 
mica noastră nelămurire. 

– Pentru ce Mă numești bun, i-a zis 
Isus? Tu însuţi ești suficient de bun. Ai un 
doctorat în filozofie teologică, o afacere care 
prosperă și mai frecventezi cursurile unei 
universităţi de top, iar prin toate astea ţi-ai 
asigurat viitorul profesional și financiar. Ești 
atât de preocupat de sinele tău. Tu nu ai 
nevoie de minuni, pentru că deţii controlul 
și resursele pentru orice fel de viitor. Tu 
știi atâtea, încât nu ai nevoie de Cuvântul 
Meu, care este singurul Adevăr. De fapt în 
fiecare zi ai încercat să demonstrezi că tu știi 
cel mai bine, că poţi singur, că ești în stare 
să îţi schimbi viaţa, că fără tine biserica și 
societatea ar fi fost cu mult în urmă. Pentru 
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ce Mă numești bun, dacă prin gând și prin 
comportament contești existenţa a ceva 
mai bun, contești nevoia ta de un Salvator? 
Nimeni nu este bun decât Unul singur: 
Dumnezeu, a concluzionat Isus. Cu alte cu-
vinte: pentru a avea viaţa veșnică ai nevoie 
de Mine, omule! E atât de simplu! 

– Cunoști poruncile? 
– Da, le cunosc, răspunde prompt 

și încrezător tânărul. Le-am păzit din 
tinereţe, cunosc Biblia; când eram copilaș 
recitam versete și poezii; apoi am învăţat 
profeţiile și chiar le-am explicat altora. Am 
condus programe și m-am remarcat ca 
lider. Prin muzica mea am adus zâmbete 
pe feţele oamenilor. Am făcut acţiuni 
caritabile și am organizat voluntariate. Am 
oferit din timp și resurse, ca să îi fac pe alţii 
să se simtă apreciaţi, valoroși, iubiţi. 

– Dragul Meu, toate aceste lucruri 
sunt bune. Însă ai o problemă, îţi lipsește 
un lucru. 

O oprire bruscă intervine în discuţie, 
dialogul s-a oprit. Isus l-a privit ţintă și l-a 
iubit. Tânărul stând îngenuncheat și ridi-
cându-și capul, a putut privi cei doi ochi 
umezi și dragostea de necuprins ce se re-
vărsa spre el. S-a simţit iubit și a înţeles că 
acest Om, era Fiul lui Dumnezeu. Știa cât 
de mult era dorit de Isus. Simţind această 
tainică chemare, ardea de nerăbdare să 
audă cuvintele Mântuitorului. Îl implora 
prin privire să continue să-i vorbească, să 
răspundă întrebării care nu-i dădea pace. 

Privindu-l Isus i-a oferit garanţia încre-
derii, i-a arătat că reprezintă interesul Său 

și că ar mai zăbovi puţin timp pentru a-i 
da binecuvântarea mântuirii pe care atât 
de mult și-o dorea. Privirea întotdeauna 
reprezintă atenţia și interesul interlocuto-
rului într-o conversaţie. 

Iubindu-l Isus i-a oferit garanţia supor-
tului emoţional și psihic. Dragostea este 
o forţă puternic motivatoare, care poate 
antrena rezultate omenește imposibile. 

Știind cât de grea era decizia ce tânărul 
urma să o ia, Isus S-a oprit să îl asigure că 
va fi cu el, indiferent cum i se va complica 
viaţa și cât de nesigur va fi viitorul.

Scena 3 – Renunţarea 
„Și i-a zis: Îţi lipsește un lucru; du-te 

de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea 
o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea și 
urmează-Mă.” 

Adresarea Învăţătorului era profundă 
și lovea adânc în inima tânărului: trebuie 
să vinzi lucrurile care leagă viaţa ta de acest 
pământ; vinde egoismul tău, vinde nevoia 
ta de securitate financiară, ce te împiedică 
să experimentezi grija Tatălui Meu; vinde 
obiceiurile care te ţin departe de dragostea 
Mea; vinde interesele tale care, deși nu sunt 
neapărat nocive, te distrag de la Dumnezeu; 
vinde faptele tale cu care te lauzi și prin care 
încerci să-ţi liniștești conștiinţa; vinde tim-
pul prost folosit, cu lucruri pieritoare pentru 
a avea zilnic timp cu Mine; vinde păcatele 
tale, ohh, și sunt atât de multe... 

Totuși de ce „să vinzi”? Cine ar valorifi-
ca așa ceva? Cine ar cumpăra păcate, ego-
ism, greșeli? Cine ar fi interesat de ceva fără 
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valoare, de timp irosit, de vorbe jignitoare? 
Ai putea fi surprins la fel ca mine, însă da, 
există cineva care e interesat să cumpere 
toate acestea. Deși tranzacţia în sine nu are 
niciun sens, în moneda cerului, este cea 
mai bună afacere. E simplu. Vinzi lui Hris-
tos mizeria vieţii tale și apoi cumperi aur, 
haine albe și alifie. Wow! Să se găsească 
cineva care să liciteze pentru toate greșelile 
din viaţa mea? Pare imposibil. Dar e real! 
Da, e o nebunie când te gândești că pentru 
toate lucrurile greșite și defectele tale de 
caracter cineva a pus un preţ. Și încă ce 
preţ! Să poţi avea acces la piaţa din cer? Să 
poţi cumpăra comori acolo? Poate chiar o 
asigurare de viaţă? Fantastic!!! 

Cumpărând aur, haine albe și alifie 
obţii o viaţă nouă, devii o persoană nouă, 
o persoană plină de iubire altruistă, o per-
soană cu adevărat înţeleaptă, o persoană 
care impulsionează și inspiră lumea, o per-
soană care trăiește în paradis. Dar trebuie 
să vinzi, să renunţi! 

Deznodământ 
Versetul 22, e un verset al speranţei și 

al nașterii credinţei. Da, știu... Și în Biblia 
mea e scrisă tragica alegere pe care tână-
rul a făcut-o. Însă speranţa stă în tine! Tu 
poţi rescrie Biblia în viaţa ta. Chiar dacă 
acest tânăr a considerat că nu poate avea 
încredere în Învăţător, că răspunsul nu 
e suficient de bun, tu ești persoana care 
poate răspunde cu încredere, invitaţiei 
lui Isus. Alegând astăzi să vinzi ceea ce El 
îţi spune că te ţine despărţit de dragostea 
Sa, să nu mai reţii nimic pentru tine, ci 
să alegi o comoară în ceruri, vei duce 
lumina în capitolul din Marcu. Titlul nu 
va mai fi Tânărul Bogat ci Un tânăr mai 
bogat. Oamenii vor fi inspiraţi de curajul 
deciziei tale. Tu ești speranţa acestui 
deznodământ. 

Încrezător în aceste cuvinte, ai plecat 
spre Acasă plin de bucurie, căci ai găsit 
răspunsul profundei dorinţe a inimii tale. 
– Marcu 10:22 (Versiunea vieţii tale).     z
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C            itind pilda celor doi închinători de 
la Templu, am zăbovit puţin timp 
asupra ei pentru a medita și pentru 

a culege învăţătura pe care ea dorește să o 
transmită sufletului. 

Când vine vorba de mândrie, noi ne du-
cem cu gândul la atitudinea înfumurată pe 
care o manifestă cineva din diferite motive, 
precum superioritate materială, inteligenţă, 
faimă, renume, etc. Astfel asociem mândria 
cu pompă, etalare și împodobire exterioară. 
Și într-adevăr acest fel de mândrie nu este 
plăcut înaintea lui Dumnezeu. 

Dar, pentru că știm experienţa Israelului 
din vechime, noi ar trebui să fim atenţi în 
ceea ce privește mândria spirituală. Aceasta 
apare din două mari motive: tendinţa de a 
stărui asupra calităţilor noastre și compara-
rea caracterului nostru cu al celorlalţi.

De asemenea, un lucru important pe 
care doresc să îl punctez în această temă, este 
acela că Dumnezeu dorește ca noi să fim dia-
mante preţioase în mâna Sa, șlefuite de Însuși 
Maestrul ceresc. Cu toţii avem colţuri groase 
și ascuţite ce trebuie îndepărtate, dar micile 
asperităţi trebuie finisate de asemenea, pen-
tru ca diamantul să fie neted și strălucitor.

În cercetarea noastră de sine, citind 
pilda vameșului și fariseului, vedem un 
fariseu mândru și îngâmfat, cu care noi 
nu ne asemănăm nicidecum. Haideţi să îi 
analizăm atitudinea:

Lorena Amelia Aria

„Fariseul sta în picioare” - în mintea 
noastră, ne imaginăm un om ce are o 
poziţie de superioritate, cu privirea ridicată 
în sus și plină de dispreţ. Chiar și ilustraţiile 
parabolei din diferite reviste înfăţișează ace-
eași imagine. Avem noi o astfel de atitudine 
când ne rugăm în adunare, sau la masă, sau 
în taină? Nicidecum. 

„..a început să se roage în sine astfel: 
,Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacur-
viri sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc 
de două ori pe săptămână, dau zeciuială din 
toate veniturile mele.”(Luca 18:11)  - conţin 
rugăciunile noastre cuvinte asemănă-
toare acestora? Mă îndoiesc. Într-adevăr 
obișnuim a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru 
binecuvântările Sale și purtarea de grijă, dar 
niciodată, în rugăciune, nu începem  a ne 
enumera calităţile, faptele de binefacere sau 
posturile și zeciuielile. Și nicidecum nu ne 
comparăm cu ceilalţi în rugăciune, punân-
du-ne deasupra lor. 

De aici rezultă faptul că, judecând după 
dreptate, noi nu suntem în poziţia fariseului, 
plin de mândrie spirituală. 

Dar totuși... spuneam mai devreme că, 
pe lângă colţurile groase ce trebuie șlefuite, 
micile asperităţi și denivelări trebuie luate în 
seamă. Și anumite atitudini ale noastre, deși 
nu sunt ostentative, arată un sâmbure de 
mândrie în inimă.

,Fariseul si mândria
U

lti
m

a 
ge

ne
ra

ţie
 / 

An
ul

 X
XV

 - 
N

r. 
4

18



1. Tendinţa de a zăbovi asupra 
calităţilor proprii:

Să ne gândim acum la numeroasele 
momente în care, analizându-ne pe noi 
înșine, zăbovim asupra trăsăturilor bune pe 
care le-am moștenit sau cultivat și ne arătăm 
mulţumiţi și satisfăcuţi. Deși poate sunt jus-
te, aceste analize ne fac de multe ori să uităm 
că nu suntem perfecţi, ba chiar ne împiedică, 
din cauza mulţumirii de sine, a ne vedea 
părţile neșlefuite și tăioase și a înainta în 
dezvoltarea caracterului nostru. Uneori chiar 
pretindem recunoștinţă sau apreciere din 
partea celorlalţi, având în vedere moștenirea 
genetică bună pe care am primit-o.

Fariseul spunea „nu sunt hrăpăreţ, 
nedrept, preacurvar..” și e foarte posibil 
că avea dreptate și nu avea aceste defecte 
urâte. Dar, pe de altă parte, uita mândria și 
dispreţul ce îl caracterizau, fiind la fel de rele 
și de condamnat în faţa lui Dumnezeu. 

Deci, să nu analizăm prea mult „cât de 
buni suntem și cât de răi nu suntem”, ci să 
căutăm mai degrabă lipsurile noastre ce 
trebuie umplute.

2. Compararea cu ceilalţi
Un lucru și mai vrednic de luat în seamă 

este compararea cu ceilalţi. Noi putem face 
acest lucru în mai multe feluri: 

– fie ne comparăm literalmente, stăru-
ind asupra greșelilor celuilalt, uneori destul 
de minore: de câte ori nu am zis în sinea 
noastră: „Eu nu sunt așa, ca X sau Y!”? 

– fie privim cu ochi critici greșelile sau 
defectele unei persoane, trecându-le cu 

vederea pe ale noastre, care pot fi mai mari. 
Care ar fi motivele concrete pentru care 

acest lucru, compararea, nu este bună?
A. Ellen White spune că „neprihănirea 

fariseului este preţuită după a altora, şi cu 
cât sunt aceștia mai răi, cu atât mai neprihă-
nit apare prin contrast, el.” (PDH, pg. 151). 

A ne compara cu defectele celorlalţi 
care, în ochii noștri,  cu siguranţă vor apărea 
ca „bârne”, ne face să ne vedem cu atât mai 
neprihăniţi și superiori. 

B. „Îndreptăţirea sa de sine îl face să 
acuze. Ceilalţi sunt condamnaţi de el ca fi-
ind călcători ai Legii lui Dumnezeu. În acest 
fel el manifestă același spirit ca al lui Satana, 
acuzatorul fraţilor săi. Cu un astfel de spirit, 
îi este imposibil să intre în comuniune cu 
Dumnezeu..” (PDH, pg. 151). 

Mai mult, compararea cu ceilalţi trezeș-
te în noi spiritul de acuzare și critică.

Dar de câte ori, în diferite circumstanţe 
ale vieţii, nu ne punem în balanţă cu cei din 
jurul nostru, înclinând-o în favoarea noastră!

În consecinţă aceste mici „scăpări”, 
mici asperităţi, ce necesită șlefuire și care 
sunt trecute destul de ușor cu vederea, nu 
ilustrează altceva decât mândria noastră 
interioară și eul nostru ce tronează. 

Nu, noi nu suntem ca fariseul ce 
manifestă sfidare și superioritate chiar în 
rugăciune, noi poate suntem chiar mai rău 
decât atât, lăsând sâmburele mândriei să 
mocnească în interior, fără a-l da pe faţă. 

Fie ca Domnul să ne ajute să biruim 
ceea ce nouă ni se pare neînsemnat și să în-
depărtăm orice urmă de înălţare de sine. z
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F             iul omului! Copiii poporului tău 
vorbesc de tine pe lângă ziduri şi pe la 
uşile caselor şi zic unul altuia, fiecare 

fratelui său: ‚Veniţi dar şi ascultaţi care 
este cuvântul ieşit de la Domnul!’ Şi vin cu 
grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al 
Meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împli-
nesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar 
cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că 
tu eşti pentru ei ca un cântăreţ plăcut, cu un 
glas frumos şi iscusit la cântare pe coarde. 
Ei îţi ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc 
deloc.” (Ezechiel 33:30-32).

Prin păcătuirea lui Adam și Eva, diavolul 
și-a început lucrarea de distrugere a omului 
creat de Dumnezeu. Apostolul Pavel spu-
nea către romani că nu este niciunul care 
să nu aibă păcat înaintea lui Dumnezeu. 
Așadar, toţi suntem păcătoși înaintea Celui 
Infinit, dar câţi dintre noi vrem să recunoaș-
tem starea în care ne găsim?!

 Aceasta este o radiografie a stării în care 
se găsește biserica lui Dumnezeu în prezent, 
aruncând un ochi asupra trecutului ei, cu 
precădere la perioada când Domnul Isus i-a 
lăsat pe ucenici, mergând la cer. Numitorul 
comun pe care urmașii Domnului Isus L-au 
avut și Îl au și astăzi este chiar Domnul 
Nostru, diferenţa marcantă o face faptul ca 
unii L-au primit și I-au urmat învăţăturile 
din inimă, alţii o fac doar cu buzele, cu o 
mărturisire lipsită de putere.

Costel Ţarog

Cam așa era starea din biserică în urmă 
cu două mii de ani...

„În timp ce așteptau împlinirea făgădu-
inţei, ucenicii își umileau inimile în sinceră 
pocăinţă și își mărturiseau necredinţa lor. În 
timp ce își aminteau cuvintele pe care Hristos 
li le-a adresat înainte de moartea Sa, ei au pri-
ceput mult mai bine înţelesul lor. Adevărurile 
care le dispăruseră din memorie le erau acum 
aduse din nou în minte și ei le repetau unul 
după altul. Ei își reproșau unii altora faptul 
că nu-L înţeleseseră pe Mântuitorul. Ca o 
procesiune, scenă după scenă din minunata 
Sa viaţă, trecea pe dinaintea lor. Meditând la 
viaţa Lui curată și sfântă, ei au simţit că nicio 
strădanie nu va fi prea grea, niciun sacrificiu 
prea mare, ca să poată da mărturie în viaţa lor 
despre caracterul plin de iubire al lui Hristos.” 

(Istoria Faptelor Apostolilor, cap. Ziua cincizecimii).

Aceasta era atmosfera care domina 
acele zile de pregătire a ucenicilor pentru 
lucrarea care le stătea în faţă. Ucenicii s-au 
„achitat” de acest privilegiu, într-o maniera 
mai mult decât onorabilă. Primind Duhul 
Sfânt, ei au fost în stare să–și aducă aminte 
de ceea ce Domnul le-a spus, ba mai mult 
de atât, au putut să trăiască pentru ei înșiși 
aceste adevăruri, că, mai apoi, călăuziţi, să le 
poată duce și altora mai mult prin ce trăiau, 
decât prin ceea ce predicau.

Și astăzi credincioșii reformiști se roagă 
pentru a primi puterea Duhului Sfânt, totuși 

Radiografie - ce este și ce ar trebui să fie

„
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până se va întâmpla acest lucru, se încearcă 
a-i aduce la pocăinţă pe alţii prin diferite 
metode, fără rezultate notabile. De ce nu se 
vede o mulţime de oameni care să îmbrăţi-
șeze adevărul nostru?

Simplu de înţeles acest lucru. Noi vrem 
să cucerim cetatea Ai, în cazul acesta să-i 
pocăim pe alţii când Dumnezeu nu dublea-
ză eforturile noastre. 

E firesc în cazul acesta să ne întrebăm la 
cine este problema... la noi sau la Dumne-
zeu? Fără echivoc că noi avem probleme. 
Mă întreb cum poate binecuvânta Dum-
nezeu eforturile unor oameni care trăiesc 
în dezbinare, ură, având doar o formă de 
evlavie și tăgăduindu-i puterea?! Cam asta 
ar fi trista realitate pe care cineva, venit din 
lume, o are de înfruntat, venind în biserică. 
Dincolo de imnuri creștine frumoase și 
rugăciuni interminabile, se află o realitate 
cruntă și aceea că, diavolul face prăpăd în 
biserica lui Dumnezeu, iar Domnul îngădu-
ie aceste lucru.

Făcând o paralelă între starea evocată și 
starea de acum, diferenţa este evidentă. Fi-
ind la capitolul din sfera evidentului, nu tot 
de atât este distinctă și linia de demarcaţie 
dintre biserica și lumea care ne înconjoară. 
Ce mi se pare la fel de trist, ca să nu spun în-
spăimântător este, cred eu, inconștienţa cu 
care se înalţă rugăciuni în care noi cerem lui 
Dumnezeu să vină mai repede. Îndrăznesc 
să numesc aceasta inconștienţă, deoarece, 
cerem să vină ziua cea mare și înfricoșată 
a Domnului, fără a se vedea sau simţi 
înviorarea venită de la faţa lui Dumnezeu. 

Ce așteptări avem noi, în starea deplorabilă 
în care ne găsim, și ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu vis-a-vis de ziua venirii? Iată ce 
stă scris: Vai de cei ce doresc ziua Domnu-
lui! Ce așteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea 
va fi întuneric şi nu lumină” (Amos 5:18), 
„Ziua cea mare a Domnului este aproape, 
este aproape şi vine în graba mare! Da, este 
aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi 
viteazul ţipă cu amar. Ziua aceea este o zi 
de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de 
pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negu-
ră, o zi de nori şi de întunecime,” (Ţefania 
1:14, 15). Mai bine L-am ruga pe Domnul 
Isus să mai amâne venirea Sa, să avem timp 
să facem cu adevărat o schimbare.

Prezentul ne este dat pentru a fi trăit, 
pentru a ne pregăti caractere. Nu elogiem 
trecutul, dar este de dorit să existe o credin-
ţă vie în loc de fariseism, ipocrizie, mândrie, 
răutate. Este de dorit să nu se ajungă la 
saturaţie, fiind nevoit să nu mai poţi asculta 
vorbindu-se de lucruri sfinte de către oa-
meni care nu trăiesc ceea ce spun.

Cine mai poate avea astăzi integritatea 
lui Iosif? Familia... știm și vedem cât de 
lovită este, unde trebuie să fie bucurie, este 
doar necaz.

Unde este Daniel și tovarășii lui din 
cuptor, când suntem ocupaţi peste măsură 
cu treburile împărăţiei acestei lumi, iar când 
vine un foc mai mic ne frigem?! 

Ce să mai spunem despre dragoste sau 
iubirea de fraţi? Pot fi spuse multe și se spun 
multe, doar se spun... Moise își iubea sincer 
poporul, tot la fel de sincer ne iubim și noi 
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pe noi înșine și cam atât. Cum te poate iubi 
cineva care, atunci când îi întinzi mâna în 
semn de salut, nu are bunul simţ măcar să 
te privească în faţă?! Asta e un fel de repulsi-
vă, iubire niciodată.

 Numai Dumnezeu știe câte suflete sunt 
și în biserică, persoane care tânjesc după puţi-
nă alinare, încurajare, și o dovadă de simpatie 
și nu primesc nimic decât răceală specifică.

Unde este spiritul valdenzilor, când 
astăzi se tinde tot mai mult spre extrava-
ganţă și opulenţă, o dorinţă de a impresiona 
prin ceea ce porţi, mașina pe care o conduci, 
casa în care locuiești sau, mai nou, concedi-
ile sau lunile de miere petrecute în „Paradis” 
și apoi imortalizate pe facebook?

Tipărim reviste și avem prelegeri pe 
tema reformaţiunii, reînviorării spiritului 
lui Ilie. Cu toate acestea, doar cu vorba ne 
reformăm, cu fapta... mai ridicăm un altar 
lui Baal pe muntele Carmel.

Dacă nu ar exista Biblia, cred că m-aș 
gândi bine dacă nu cumva mântuirea nu este 
decât o poveste bine ticluită, iar Domnul Isus 
doar un personaj având o carismă aparte.

 Legat de acest punct, există o sugestie 
folositoare într-o remarcă pe care a făcut-o 
un actor celebru. Episcopul de Canterbury 
îl întrebase de ce actorii, într-o piesă, îi 
impresionează atât de puternic pe spectatori, 
vorbind despre lucruri imaginare, în timp ce 
slujitorii Evangheliei îi impresionează adesea 
prea puţin, vorbind despre lucruri reale. „Cu 
tot respectul pe care-l datorez sfinţiei voas-
tre”, a răspuns actorul, „îngăduiţi-mi să spun 
că motivul este simplu: el constă în puterea 

entuziasmului. Noi, pe scenă, vorbim despre 
lucrurile închipuite ca fiind reale, câtă vreme 
dumneavoastră vorbiţi de la amvon despre 
lucrurile adevărate, ca fiind închipuite.

Nu doresc să mă ascund în spatele unor 
paragrafe din Spiritul Profetic; poate cineva 
va spune că aceste lucruri erau aplicabile 
contemporanilor sorei Ellen White. Asta e 
realitatea pe care eu o percep, până la urmă 
cu toţii avem noţiunea de păcat în minte 
sau realizăm cum ar trebuie să stea lucru-
rile. Este o dilemă destul de mare atunci 
când nu știi ce să faci: dacă spui lucrurilor 
pe nume, fraţii îţi devin dușmani, dacă taci 
și mergi mai departe, intri într-un conflict cu 
propria-ţi conștiinţă și poate cu Dumnezeu. 

Trăim într-un timp în care parcă nu ne 
mai impresionează nimic, chiar asta era și 
concluzia unui frate, spunând că pe fraţii 
din comunitatea ... parcă nu-i mai impre-
sionează nicio predică din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Reîntorcându-mă la versetul 
de început, Dumnezeu vorbește, însă noi, 
deși avem urechi, nu-L auzim, avem gură să 
minţim dulce de tot, ne minţim pe noi înșine 
și-i minţim și pe alţii, facem doar ce ne place 
nouă mai bine. Suntem orbi și nu vedem 
că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă 
la pocăinţă, orbi la suferinţele celor de-o 
credinţă cu noi și a celor din afara bisericii și 
totuși mai predicăm despre iubire.

Văzând starea de lucruri care se găsește 
în biserica de atunci, dar care se potrivește și 
pentru noi astăzi, sora White spunea:

„Sunt plină de tristeţe când mă gândesc la 
starea noastră, ca popor. Domnul n-a închis 
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cerul pentru noi, dar viaţa noastră de continuă 
apostazie ne-a despărţit de El. Aceasta este 
o declaraţie solemnă, pe care o fac pentru 
biserică și anume că niciunul din douăzeci de 
membri, ale căror nume sunt scrise în registrul 
bisericii, nu este pregătit pentru a-și încheia 
istoria lui pe acest pământ și va fi tot așa de lip-
sit de Dumnezeu și de speranţă, ca păcătosul 
de rând” (Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, pg. 

38 sau Devoţional din 14 Noiembrie, 2017).

Cred că ne putem întreba și noi, precum 
David, văzând și știind aceste lucruri: 

„Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel 
sfânt?” Dumnezeu va locui în cort cu oame-
nii... dar cine sunt acei oameni?

 Concluzie
„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele 

ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fap-
ta, cunoștinţa; cu cunoștinţa, înfrânarea; cu 
înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 
cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea 
de fraţi, iubirea de oameni.

Așa să ne ajute Dumnezeu.     z

Persida Savu

Muzica – 
pasi spre cer

Talentul muzical este un dar de 
la Dumnezeu și, împreună cu 
toate celelalte talente, ar trebui 

folosit în activităţi destinate salvării de 
suflete” (Testimonies, vol. 9, pg. 38).

„Tinerii au o mare înclinaţie spre 
muzică și Satan știe ce să facă astfel în-
cât să înjosească mintea, iar Hristos să 
nu fie dorit.” (Testimonies, vol.1, pg. 497).

Responsabilităţi solemne zac 
asupra noastră, a tinerilor, pe care le 
tratăm cu superficialitate. Nu trebuie 
să lăsăm ca pătrunderea muzicii în 
sufletele noastre, în loc să genereze 
sfinţenie, să ne îndepărteze minţile de 
la adevăr. „Niciunul din cei în a căror 

Motto:  
„Muzica este o armonie  

agreabilă în onoarea  
lui Dumnezeu și desfătarea  

permisă sufletului.” (J.S. Bach)

,
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inimă domnește Mântuitorul nu Îl va 
dezonora în faţa altora prin acorduri ale 
unor instrumente muzicale care îndepăr-
tează mintea de la Dumnezeu.” (Testimo-

nies, vol. 1, pg. 509).

„Există motive biblice, istorice, pentru 
a-i avertiza pe credincioșii adventiști cu 
privire la pericolele inerente ale muzicii 
de mare popularitate. Un studiu asupra 
istoriei copiilor lui Israel după ce au ajuns 
în Ţara Făgăduită, descoperă că muzica s-a 
dovedit a fi una dintre cauzele principale 
care l-a determinat pe poporul evreu să se 
asocieze cu păgânii.” (Evanghelizarea, pg. 510).

„Să ţinem minte faptul că în fiecare 
din adunările noastre sunt prezenţi îngerii 
lui Dumnezeu, ascultând mărturiile, 
cântecele și rugăciunile. Să ne amintim că 
laudele noastre sunt completate de către 
oștile de coruri îngerești din cer.” (Testimo-

nies, vol. 6, pg. 367).

Noi, muzicienii, ar trebui să medităm 
cu seriozitate și rugăciune la faptul că 
muzica noastră are scopul de „a-L lăuda 
pe Dumnezeu prin cântare” și nu de a 
ne etala capacităţile și talentele. Muzica 
reprezintă slava lui Dumnezeu exprimată 
prin cântec. Ar trebui să ne implicăm în 
această lucrare cu solemnitate, cu o atitu-
dine neegoistă, cu umilinţă și conștienţi de 
faptul că ceea ce facem are ca scop slăvi-
rea lui Dumnezeu și nu slava noastră per-
sonală. În cazul poporului Israel muzica le 
reamintea că sunt aleși ca popor deosebit 
al lui Dumnezeu și îi ajuta să-și întărească 
loialitatea faţă de poruncile Sale. Ei erau 

vestiţi pentru iscusinţa lor de a interpreta 
cântecele Sionului la harfele lor.

În timp ce ne pregătim pentru o viaţă 
veșnică cu Hristos, ar fi bine să ne punem 
câteva întrebări cu privire la pasiunile 
noastre muzicale:

Ar fi cântecul pe care-l cânt acum 
nepotrivit pentru locurile cerești? 

Ar putea fi cântate în faţa tronului de 
slavă al lui Hristos cântecele care îmi plac 
acum? 

Nu este întotdeauna ușor să iei o 
decizie cu privire la tipul de muzică pe 
care ar trebui să-l asculţi sau să-l interpre-
tezi! Putem doar să facem presupuneri cu 
privire la sunete, calitatea tonurilor care 
vor fi la îndemâna celor mântuiţi. Cu toate 
acestea, știm cu siguranţă, că fiecare dintre 
noi vom avea în cer capacităţi muzicale 
mult superioare celor mai buni muzicieni 
din această lume.

Dragi tineri, acum nu avem timp de 
pierdut în acele lucruri trecătoare care 
fac doar plăcere simţurilor. Haideţi să 
lăsăm lumina noastră să strălucească. 
Vocile noastre să se audă în rugăciune 
umilă, în mărturie împotriva necumpătării, 
nebuniei și distracţiilor acestei lumi, și în 
proclamarea adevărului pentru acest timp. 
Vocea, talentele, influenţa și timpul nostru 
– toate acestea sunt daruri de la Dumne-
zeu și trebuie folosite pentru câștigarea de 
suflete la Hristos. 

„Lăudaţi pe Domnul căci este bun, căci 
îndurarea Lui ţine în veci!” (Psalmii 106:1). 
Amin.     z
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pe dos…

Ce-i o vorbă? 
Un sunet… sau… câteva sunete cu 
sens de cugetare, gând, idee...

Scriitori antici, scriitori biblici, filozofi 
și înţelepţi ai vremurilor îndepărtate au 
observat că există: vorbe bune, vorbe de 
mângâiere, vorbe prietenoase, vorbe de 
pace, vorbe binevoitoare, vorbe sau cuvinte 
adevărate… De fapt și cuvintele sunt vorbe. 
Așa că, cel puţin în limba română, în Scrip-
tură, întâlnim expresii cu același înţeles, 
cum ar fi: cuvinte curate, cuvinte adevărate 
și chibzuite, cuvinte înţelese, cuvinte de 
mulţumire, cuvinte frumoase, cuvinte 
plăcute, cuvinte dulci (ca mierea), cuvinte 
înţelepte. 1

Și…!? Asta e tot? Oh, nu. Nu, nu. Există și 
contrariul. Tot din cele mai vechi timpuri.

Vorbe rele, vorbe trufașe, vorbe neprie-
tenoase, vorbe nimicitoare, vorbe fără rost, 
vorbe lingușitoare sau măgulitoare, vorbe 
deșarte, vorbe în vânt și… vorbe sau cuvinte 
mincinoase, cuvinte înșelătoare, cuvinte 
pripite, cuvinte de dezvinovăţire sau cuvinte 
de batjocură. 2 

Există totuși o diferenţă între vorbe și 
cuvinte? Desigur. Vorbele pot fi doar rostite, 
în timp ce cuvintele pot fi și scrise și rostite. 
Partea tristă este că noua tehnologie ne-a 
obișnuit să spunem cât mai puţine vorbe 
(mai ales de bine) prietenilor, copiilor, pă-
rinţilor sau soţilor noștri, în timp ce suntem 

1 Vorbe: Zah. 1:13; Ier. 12:6; Deut. 2:26; 1 Regi 12:7; 
  Cuvinte: Prov. 22:21; Ps. 12:6; Fapte 26:25;  
                       1 Cor.14:19; Efes. 5:4; Gen. 49:21;   
                       Ecl. 12:10; Ps. 119:103; Ps. 49:3.

2  Vorbe: 2 Ioan 1:10; Iuda 1:16; Ps. 52:4;  Gen. 37:4; 
Iov 35:16; Ps. 5:9; 1 Tes. 2:5; Efes. 5:6; Osea 10:4;  
2 Regi 18:20, Iov 16:4, Isaia 36:5;
Cuvinte: Isaia 32:7; Isaia 59:13; Ps. 34:13; 1 Petru 3:10; 
Ps. 34:13; Ecl. 5:2; 2 Cor. 7:11; Mat. 27:44.

LUMEA…
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 pe dos… 

 pe dos… 

Totul e în regulă.

gata oricând să scriem cuvinte, și mai ales 
cuvinte lingușitoare, cuvinte măgulitoa-
re, ba chiar cuvinte „deșarte”, lipsite de 
conţinut, iluzorii, înșelătoare, nu pentru că 
așa credem noi în realitate, ci, pentru că… 
Pentru că așa fac alţii, pentru că asta ne 
amuză, pentru că așa ne place…

Iată un exemplu:
Sanda are mulţi prieteni pe Facebook. 

Ana tocmai și-a schimbat fotografia de 
profil. Îi dă un like, scrie o apreciere: „Ce 
drăguţă ești! Ce bine îţi stă cu rochia asta!” 
Apoi îi scrie Mariei în privat: „Ai văzut ce 
poză oribilă și-a pus Ana? Uită-te pe profilul 
ei!” Primește de la Ana un like și o inimioară 
ca replică la aprecierea făcută. 

Ce e rău în asta? Ana e mulţumită, San-
da și Maria se amuză… Totul e în regulă.

Vă sună familiar? E o imaginaţie sau 
întâlnim la orice pas replici și amuzamente 
de genul celor de mai sus?

Pe de altă parte, multe dintre imaginile 
recent postate de prietenii noștri par chiar 
provocatoare pentru replici ironice (să fim 
sinceri, chiar dacă ne abţinem să notăm sub 
fotografia încărcată impresiile noastre reale 
ne străfulgeră gândul că ar fi potrivit să 
răspundem fiecăruia potrivit cu postarea pe 
care ne-o lasă la vedere). 

Intimitate… pe dos…

În plus, în timp ce pretindem cu 
cutezanţă dreptul la intimitate, postăm pe 
peretele virtual tot ce facem și… chiar și ce… 
nu facem. Imagini preluate în intimitatea 
dormitorului, în pat la culcare, la sculare, 

dormind (sau cel puţin surprinși în pat cu 
ochii închiși), - înainte de a intra la baie, la 
ieșirea din baie sau chiar în timpul îmbăierii, 
cu trupul gol imitând fotomodelele, cu faţa 
schimonosită, cu limba scoasă și multe alte 
înfăţișări, care mai de care mai „inspirate”, 
neglijând faptul că sunt lipsite de bună cu-
viinţă, nepotrivite pentru a fi făcute publice, 
indecente, impertinente chiar. Și toate aces-
tea, pentru a trezi admiraţii, pentru a aduna 
like-uri și cuvinte măgulitoare… 

Dragoste… pe dos…

Unii încântă privirea, 
alţii, vrând să arate bine, 
reușesc doar să scoată 
în evidenţă tocmai un 
temperament „nebunatic” și 
ignoranţa ce-i caracterizea-
ză, dar toate comentariile 
sunt „de bine”. Iar replicile…!? - o suită de 
mulţumiri, pupici și inimioare colorate. 
Și-așa… ne simţim apreciaţi, iubiţi, admiraţi. 
Chiar credeţi asta? Nu. Asta nu e iubire, nu 
e apreciere. La fel de sigur NU, precum în 
cazul cuplurilor care, deși aflate în pragul 
divorţului, își postează încă pe peretele 
virtual vorbe de bine, vorbe de drag, imagini 
inspirate din viaţa actorilor a căror relaţie 
durează cât ședinţa foto. 

Mă întreb, de ce trebuie să pun declara-
ţiile de dragoste în cuvinte (de multe ori co-
py-paste) în văzul lumii? Chiar simt că inima 
îmi e satisfăcută când toată lumea știe cum 
îmi felicit virtual tovarășul de viaţă, copilul 
sau părintele? Au mai rămas și vorbe care să 
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 pe dos… 

 pe dos… 

atingă sufletul, vorbe spuse în taină sufletului 
pereche, vorbe după care tânjește, cu sigu-
ranţă, o inimă reală și la auzul cărora ar vibra 
întreaga fiinţă a celui/celei de lângă mine? 
Sau vrem să ne facem doar „datoria” ca să ne 
„împăcăm” conștiinţa că „am făcut tot ce am 
putut, tot ce a depins de mine” pentru a-mi 
salva căsnicia, postând un gând de bine cules 
de pe pagina virtuală a prietenilor? 

Aprecieri… pe dos…

Iar noi, cei din afară, adăugăm cu 
prisosinţă aprecieri la postările unui cuplu 
proaspăt căsătorit, gânduri bune, admiraţii 
de genul „Ce bine vă stă! Sunteţi făcuţi unul 
pentru altul! Se citește fericirea pe chipul 
vostru!” Și… ce dacă!? Nimic rău în asta. 
Doar că, după câtăva vreme, când căsnicia li 
se destramă și ne surprinde că fiecare alege 
să își „refacă viaţa”, admirând cu aceeași 
pasiune alte cupluri cu aceleași personaje 
dăm click pe „like” și adăugăm aceleași 
urări, scrise ca la carte. Ba, mai mult, pentru 
că suntem oameni religioși, creștini auten-
tici, introducem și numele lui Dumnezeu în 
urările de bine, sfidând, parcă, faptul că El 
„urăște despărţirea în căsătorie” (Maleahi 
2:16), și nu acceptă ca recăsătoria în urma 
divorţului să facă parte din viaţa creștinului 
(1 Corinteni 7:11). 

Mă întreb: - Ce-ar fi dacă în loc de 
„Dumnezeu să vă binecuvânteze! (pe voi, 
cei recăsătoriţi) am scrie ca și profeţii din 
vechime: „Iată ce spune Domnul…-  Marcu 
10:11.” !!? 

Nu, nu e frumos să postăm public o 
mustrare, fie ea și din partea Domnului. 
Am fi judecaţi pe faţă, condamnaţi, izolaţi, 

Trăire… pe dos… 

Lumea e pe dos. Societatea modernă, 
ieșită din tiparele vechi și de demult, încearcă 
metode de actualizare a… sentimentelor. 
Trist este că și rezultatele sunt tot dintr-o 
lume pe dos. Prietenii superficiale, iubiri tre-
cătoare, căsnicii ce ţin cât povestea unui ro-
man, copii cărora pare că nu le mai pasă că 
a apărut un alt tată în casă, părinţi care nu 
se rușinează de copiii lor mai mici sau mai 
mari, minori sau adolescenţi să apară cu 
un alt bărbat sau cu o altă femeie, postând 
pentru a-și face cunoscută noua aventură 
de „dragoste”. Și toate astea pentru că doar 
imaginea contează, doar postarea e ceea ce 
interesează. Visele sunt iluzii și viaţa e film. 
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 pe dos… 

Pe dos… !!?

șterși din listă. Dar urările noastre „de bine” 
pentru alegeri pe care Domnul le urăște nu 
întristează pe nimeni? Nu încuviinţăm noi 
o viaţă trăită în păcat de prietenii noștri? 
Nu sunt încurajaţi și alţii să facă la fel? Nu 
au ei simpatia noastră în alegerea de a se 
recăsători?

Aprecierile, urările și comentariile noas-
tre (oricui i s-ar adresa) sunt ele profunde, 
sincere și reale sau sunt „deșarte”, „înșelă-
toare”, „vorbe în vânt”?

Sentimente… pe dos… 

Îmi place să-mi văd prietenii postând 
fericiţi sau entuziasmaţi. Mă bucur să le 
cunosc activităţile, frământările, să le gust 
bucuriile sau să le spun cuvinte de mângâie-
re și încurajare când sunt întristaţi. Îmi place 
să urmăresc postările online și să mă simt 
printre cei dragi, să-i simt aproape, chiar 
dacă ne despart mii de kilometri, dar când 
celui de lângă noi îi adresăm prin internet 
gândurile noastre de bine, urările și vorbele 
noastre dulci, aprecierile și flatările noastre 
amăgitoare, survine inevitabil întrebarea: 
- Chiar nu mai există viaţă reală? Nu mai 
există iubire adevărată? Nu suntem capabili 
să aducem culoare unei vieţi veritabile? Nu 
mai există originalitate și sentiment unic, 
pe care să simţim că-l trăim? Nu mai putem 
exprima ceea ce simţim? Nu putem formula 
fraze proprii de apreciere și încurajare? Nu 
mai există stări sufletești individuale? Ba 
da. Există. Există, dar sentimentul nostru nu 
poate fi exprimat, nu se vede. E acoperit de 
negura modernă a imitaţiei. Mulţi nu l-au 

descoperit încă, nu l-au cunoscut niciodată, 
deși tânjesc după ceva palpabil. Sunt îm-
presuraţi de aprecieri, dar așteaptă o vorbă 
bună, o vorbă de suflet. Adună zeci, ba sute 
de like-uri în timp ce se simt marginalizaţi, 
singuratici. Ei nu trăiesc viaţa lor, ci imită 
viaţa altora. De fapt nici nu vor să fie ceva, 
vor doar să pară ceea ce nu sunt. Nu au 
relaţii autentice, doar virtuale. 

Și uite-așa, odată pășind în lumea 
mondenă, nu mai reușim să-l vedem pe cel 
de lângă noi decât prin prisma internetu-
lui. Nu-i cunoaștem bucuriile, nu-i simţim 
durerile. Îl ajutăm doar cu un like și, poate, 
cu un SMS de 2 euro. Dar inima lui/ei nu 
este încălzită, rănile nu sunt unse, durerile 
nu sunt alinate. 

În plus, fără să vrem, susţinem cerșetori 
care profită de buna credinţă virtuală și fac, 
probabil, o sursă bună de câștig sensibi-
lizându-ne cu o poveste impresionantă 
alături de care își lasă numerele lor de cont. 

Iar noi, sensibili la durere, când simţim 
că trebuie să mai facem și câte un bine, do-
năm ceva… și ne simţim satisfăcuţi, ne-am 
împlinit datoria. Apoi, mergem mai departe 
la fel de reci, la fel de nepăsători, la fel de 
indiferenţi adăugând like-uri lângă like-uri 
(din obișnuinţă, ca să nu se supere, să-l/o 
băgăm în seamă, să creadă că mi-a plăcut). 
Sau poate doar pentru că m-a inspirat. 
Mâine voi posta și eu ceva asemănător. Să 
vedeţi că o să primesc mai multe like-uri! z

Utilizator profil… 
Pe dos... !!?
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Moise –  
un elev conștiincios

Școala din familie
Moise a petrecut numai 12 ani cu 

familia sa, fiind mai tânăr decât Iosif sau 
Daniel atunci când a fost luat de sub 
protecţia căminului său. Dar influenţa 
și educaţia primite în acești ani, au pus 
temelia măreţiei lui. Deși era o femeie 
umilă, o roabă, mama lui și-a îndeplinit 
cu credincioșie lucrarea și i-a sădit în ini-
mă iubirea și loialitatea faţă de Dumne-
zeu, străduindu-se să îi lege sufletul de 
cer, astfel că nimic din ce a urmat în anii 
cât a fost departe de influenţa familiei 
sale nu l-au putut face să renunţe la 
acele principii ale adevărului.

„Întreaga viaţă a lui Moise, marea 
misiune pe care a îndeplinit-o el în 
calitate de conducător al lui Israel, stă ca 
mărturie în legătură cu importanţa lu-
crării mamei creștine. Nicio altă lucrare 
nu o poate egala pe aceasta... Părinţii ar 
trebui să-și educe și să-și îndrume copiii 
încă de când sunt foarte mici, astfel ca la 
sfârșit ei să poată fi creștini. Ei ne-au fost 
încredinţaţi în grijă pentru a fi educaţi 
nu ca moștenitori ai unui tron pămân-

Teodora Moţ

„În Israel nu s-a mai ridicat  
proroc ca Moise, pe care Domnul  

să-l fi cunoscut faţă în faţă”  
(Deuteronom 34:10).

tesc, ci ca regi pentru Dumnezeu, pentru 
a domni timp de veacuri fără sfârșit.” 
(Căminul Adventist, pg. 238)

Școala de la palat
În școlile Egiptului, Moise a primit 

cea mai aleasă educaţie civilă și militară 
și a fost iniţiat în tainele religiei egipte-
ne, iar pe lângă acestea, avea un farmec 
personal și o ţinută nobilă, care l-au 
făcut favorit al împăratului și poporului, 
obișnuit să primească laude și aprecieri. 
Dar el a ales să jertfească toate aceste 
onoruri pentru onoarea lui Dumnezeu și 
pentru salvarea poporului său. Învăţătu-
rile primite de la părinţii săi l-au ferit de 
corupţia palatului și de primejdia de a 
deveni mândru în mijlocul splendorii ce 
îl înconjura și poziţiei care i se oferea. 

Credinţa l-a făcut pe Moise să pri-
vească la lucruri nevăzute, dar veșnice. 
El a părăsit atracţiile vieţii de la palatul 
faraonului pentru că acolo era păcatul. 
A renunţat la prezent și așa-zisul bine, 
care încânta numai pentru a ruina și a 
distruge. Adevăratele atracţii, cele  
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veșnice, erau valoroase pentru el. În rea-
litate, sacrificiile făcute de Moise nu erau 
sacrificii. El a lăsat un prezent, aparent un 
bine încântător, pentru un bine sigur, înalt și 
nemuritor.” (4 T, pg. 345).

Școala din pustiu
Totuși el nu era pregătit ca Dumnezeu 

să-i încredinţeze măreaţa lucrare pentru 
care îl alesese. Moise era din fire un impul-
siv. „Moise a învăţat toată înţelepciunea 
egiptenilor şi era puternic în cuvinte şi în 
fapte.” (Faptele Apostolilor 7:22). El cre-
zuse că educaţia primită la palat îl califica 
pentru a-și elibera poporul și spera să îm-
plinească aceasta prin propriile sale puteri. 
El a căzut la prima încercare, prin uciderea 
unui egiptean, dovedind astfel cât este de 
nepregătit să reprezinte caracterul unui 
Dumnezeu blând și iubitor. „Mai avea 
de deprins lecţia dependenţei de puterea 
divină. Se înșelase cu privire la scopul 
lui Dumnezeu. Speranţa sa era de a-l 
izbăvi pe Israel prin forţa armelor. Pentru 
aceasta, a riscat totul și a eșuat. Înfrânt și 
dezamăgit, a devenit fugar și exilat într-un 
ţinut străin.” (Educaţia, pag. 62). 

În cei 40 de ani petrecuţi în sălbăticia 
Madianului ca păstor la oi, Moise a învăţat 
lecţii de umilinţă, blândeţe, credinţă, răb-
dare, lepădare de sine și încredere, toate 
acestea legându-i sufletul mai strâns de 
Marele Păstor. El a ajuns să aibă o legătură 
atât de strânsă cu cerul, încât Dumnezeu 
i-a vorbit faţă către faţă, „cum vorbește un 
om cu prietenul lui” (Exod 33:11). Prin gri-

ja faţă de oi și mielușeii cei firavi, el trebuia 
să obţină experienţa care avea să-l facă un 
păstor credincios și îndelung răbdător al 
lui Israel. Aici, doar în prezenţa lui Dum-
nezeu, amprentele pe care influenţele din 
Egipt le-au lăsat asupra minţii și caracte-
rului său, spiritul său de independenţă, 
au fost șterse. În prezenţa Celui Infinit, el 
și-a dat seama de neputinţa omului și a 
devenit dependent de puterea divină.

Pregătit pentru misiune
Atunci când a venit timpul, și a fost 

chemat să își îndeplinească misiunea, era 
cu totul un alt om, neîncrezător în sine, 
cu o vorbire greoaie și timid, simţindu-se 
incapabil de a vorbi în  favoarea lui 
Dumnezeu. Dar a acceptat lucrarea, iar 
Dumnezeu l-a binecuvântat și el a deve-
nit elocvent, încrezător, cu stăpânire de 
sine, pregătit pentru marea lucrare care îi 
stătea înainte.

Moise a sacrificat o împărăţie care pu-
tea să fie în viitor a lui, o viaţă de cinstire 
lumească alegând mai degrabă să sufere 
strâmtorarea alături de poporul lui Dum-
nezeu „decât să se bucure de plăcerile de 
o clipă ale păcatului... El socotea ocara 
lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii 
pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:25-26). 
Din fire, Moise a fost nerăbdător, dar prin 
harul lui Dumnezeu a fost întărit şi a biruit 
nerăbdarea, iar Dumnezeu l-a numit „cel 
mai blând om de pe faţa pământului”. 
(Numeri 12:3).
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Un păstor consacrat
Moise este un reprezentant al carac-

terului lui Hristos. În momentele critice, el 
s-a manifestat ca un adevărat Păstor pen-
tru turma pe care o îngrijea. El s-a rugat ca 
mânia lui Dumnezeu să nu nimicească cu 
desăvârșire poporul ales. Prin mijlocirea 
lui a oprit braţul răzbunării pentru ca 
Israelul răzvrătit și neascultător să nu 
ajungă la capătul existenţei lui. El a purtat 
povara lui Israel, a purtat o copleșitoare 
greutate de responsabilitate, iar când 
poporul a păcătuit, el a suferit o aspră 
mustrare de cuget, ca și când el însuși ar 
fi fost vinovat. Din pricina necredinţei, 
cârtelilor și păcatelor grave ale poporului, 
dragostea lui Moise pentru ei era pusă la 
probă. Domnul a propus să-i nimicească 
și să facă din el o naţiune puternică. Dar 
Moise și-a arătat iubirea pentru Israel, 
pledând cu devotament în favoarea lor. 
În suferinţa lui, el L-a rugat pe Dumnezeu 
să stingă mânia Sa aprigă și să ierte pe 
Israel, sau să-i șteargă chiar lui numele 
din cartea vieţii.

Mai aproape de cer
Când Moise s-a rugat: „Arată-mi slava 

Ta”, Domnul nu l-a mustrat, ci a răspuns 
rugăciunii lui. Dumnezeu a declarat slujito-
rului Său: „Voi face să treacă pe dinaintea ta 
toată frumuseţea Mea”. 

„În istoria lui Moise putem vedea de ce 
comuniune apropiată cu Dumnezeu are 
omul privilegiul să se bucure. Pentru cel 
nelegiuit este un lucru înfricoșător să cadă 

în mâinile viului Dumnezeu. Dar Moise 
nu s-a temut să fie singur cu Autorul acelei 
legi care a fost rostită cu o așa grandoare 
înfricoșătoare de pe Muntele Sinai, pentru 
că sufletul lui era în armonie cu voinţa 
Făcătorului său.” (4 T., pg. 533).

Moise a avut un sentiment profund 
al prezenţei personale a lui Dumnezeu. El 
a crezut că Dumnezeu îi conduce viaţa în 
mod deosebit. El L-a văzut și L-a recunoscut 
pe Dumnezeu în fiecare detaliu al vieţii 
sale. „Dumnezeu era pentru el o viziune 
continuă. El n-a pierdut niciodată din vede-
re faţa Lui. L-a văzut pe Isus ca Mântuitor al 
său și a crezut că meritele Mântuitorului îi 
vor fi atribuite și lui. Pentru Moise, această 
credinţă nu era un fel de ghicire; ea era o 
realitate. De acest fel de credinţă avem noi 
nevoie, credinţă care să treacă testul cu 
bine. O, cât de adesea cădem în faţa ispitei, 
și aceasta pentru că nu avem ochii aţintiţi 
la Isus! Credinţa noastră nu este constantă 
pentru că, datorită cedării în faţa comodită-
ţii, păcătuim și apoi nu mai putem suporta 
să-L „vedem pe Cel care este nevăzut” 
(Evrei 11:27).” (5 T., pg. 652). 

Să lucrăm pentru Domnul cu o energie 
dezinteresată, păstrând înaintea noastră 
un sentiment al prezenţei constante a lui 
Dumnezeu! Să ne gândim la Moise, câtă 
rezistenţă și câtă răbdare au caracterizat 
viaţa lui! Să nu trăim pentru noi înșine, 
pentru plăcerea noastră, ci să încercăm 
să trăim pentru Dumnezeu, chiar dacă 
aceasta presupune o viaţă plină de riscuri 
și încercări!
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Când cei mari păcătuiesc
Moise a fost mai mare decât oricare alt 

om care trăise înainte de el. A fost înălţat de 
Dumnezeu, fiind privilegiat să vorbească 
cu Domnul faţă în faţă, așa cum un om 
vorbește cu prietenul său. I s-a îngăduit să 
vadă lumina strălucitoare și slava măreaţă 
care Îl învăluie pe Tatăl. De aceea, Dumne-
zeu nu a putut trece cu vederea atunci când 
numai pentru o singură dată Moise și-a 
îngăduit să lase impresia că el a scos apa din 
stâncă, când ar fi trebuit să înalţe Numele 
Domnului în mijlocul poporului. Domnul 
a vrut să îndepărteze pentru totdeauna din 
mintea lor această impresie, interzicându-i 
lui Moise să intre în ţara făgăduită. 

„Păcatele oamenilor buni, al căror 
comportament a fost în general vrednic de 
imitat, sunt în mod deosebit neplăcute lui 
Dumnezeu. Ele îl fac pe Satana să triumfe 
şi să-i necăjească pe îngerii lui Dumnezeu 
cu eșecurile uneltelor Sale alese şi le oferă 
nelegiuiţilor ocazia să se ridice împotriva lui 
Dumnezeu.” (Istoria Mântuirii, pg. 168).

La capăt de traseu
Moise nu a ascuns consecinţa păca-

tului, ci cu umilinţă, s-a pocăit în faţa lui 
Dumnezeu și și-a manifestat părerea lui de 
rău în faţa întregului Israel. El le-a arătat 
cât de grav este păcatul în ochii lui Dum-
nezeu și le-a amintit că El cere o ascultare 
deplină de poruncile Lui. Dumnezeu „nu 
a putut să asculte rugăciunea lui Moise 
de a avea parte de moștenirea lui Israel, 
Canaanul pământesc, dar nu l-a uitat și 

nu l-a părăsit pe slujitorul Său. El a notat 
fiecare faptă de slujire credincioasă în 
decursul anilor lungi de luptă și încercare. 
Pe înălţimile muntelui Pisga, Dumnezeu 
l-a chemat pe Moise la o moștenire infinit 
mai măreaţă decât aceea a Canaanului 
pământesc.” (Rugăciunea, pg. 130).  

Un simbol pentru cei ce mor
Pe Muntele Schimbării la faţă, s-a 

împlinit în cele din urmă ultima rugăciune 
a lui Moise. Acolo, el a stat pentru a-i re-
prezenta pe cei care vor fi înviaţi din morţi 
la cea de-a doua venire a lui Isus.

 „Viaţa de trudă și griji împovărătoare 
a lui Moise a fost luminată de prezenţa 
Aceluia „deosebindu-se din zece mii” și 
despre care spunem că „toată fiinţa lui 
este plină de farmec.” (Cântarea Cântărilor 

5:10,16). Cu Hristos în pustie, peregrinând, 
cu Hristos pe Muntele schimbării la faţă, 
cu Hristos în curţile cerești - viaţa lui pe 
pământ a fost una în care a binecuvântat 
și a fost binecuvântat, iar în ceruri este 
onorat.” (Educaţia, pg. 69). 

Secretul biruinţei
 Nu învăţătura școlilor Egiptului l-a 

făcut pe Moise să-i biruie pe vrăjmași, ci o 
credinţă necontenită și neșovăielnică, o cre-
dinţă care a rezistat celor mai mari încercări. 
„Măreţia Egiptului este în ţărână. Puterea și 
civilizaţia lui au trecut. Însă lucrarea lui Moi-
se nu poate pieri niciodată. Marile principii 
ale dreptăţii pe care a trăit ca să le întemeie-
ze sunt eterne.” (Educaţia, pg. 69).      z
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Laura Gheorghinoiu

partea a IIII-a

„Hotărârile Mele vor rămâne în picioare  
și îmi voi aduce la îndeplinire  

toată voia Mea.” (Isaia 46:10 u.p.)

Nu voi muri, ci voi trăi; și voi de-
masca mai departe faptele rele ale 
călugărilor” (Marea Luptă, pg. 84, 85), 

spunea Wycliffe clericilor care îi ceruseră să 
retracteze. Wycliffe nu își încheiase lucrarea, 
Dumnezeu avea un plan măreţ cu servul 
său credincios. Așa cum prezise Wycliffe, 
așa s-a întâmplat. Boala, despre care duș-
manii săi au crezut că îi va aduce moartea, 

l-a părăsit și el s-a ridicat din patul suferinţei 
sale pentru a-și încheia lucrarea, traducerea 
Bibliei în limba engleză. Erau Biblii în Anglia, 
însă acestea erau într-o limbă pe care oa-
menii nu o înţelegeau și astfel revelaţia lui 
Dumnezeu rămânea ascunsă oamenilor, ca 
și cum Dumnezeu nu ar fi vorbit niciodată. 
În legătură cu traducerea Scripturii în limba 
engleză Wycliffe spunea: „Eu voi umple 
Anglia cu lumină și teoriile fantomatice 
inspirate de preoţi și robia în care ei ţin 
oamenii prin temerile lor superstiţioase, vor 
fugi ca fantomele nopţii când răsare soarele. 
Voi redeschide canalul influenţei sfinte între 
pământ și cer. Iar faţa lumii va fi reînnoită.” 
(History of Protestantism, vol. 1 , pg. 108). 

În acele vremuri oamenii urmau cu 
încredere tradiţiile, filosofia scolastică și 
infailibilitatea papală, dar cu cât urmau 
acești ghizi, cu atât mai mult se îndepărtau 
de calea adevărului. „Dumnezeu era în 
lume, lumina divină se afla în Cuvântul 
Său, dar nimeni nu se gândea să dea la 
o parte perdeaua și să lase lumina să 
lumineze calea oamenilor. Reușind să 
realizeze acest lucru, Wycliffe a făcut mai 
mult pentru a plasa libertăţile Angliei pe o 
fundaţie imuabilă și pentru a-și ridica ţara 
în măreţie, decât o sută de victorii străluci-
te.” (Ibidem, pg. 109). Lumea din jurul lui era 
zguduită de furtuna provocată de lupta 
dintre cei doi papi rivali, Urban al VI-lea și 
Clement al VII-lea, care își aruncau anate-
mele unul asupra celuilalt. Wycliffe însă, 
și-a continuat lucrarea sublimă, netulburat 
de vuietul furtunii. 

„
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Patru ani a durat această lucrare în 
care reformatorul a avut sprijinul dr. 
Nicholas de Hereford, profesor la Oxford, 
care a lucrat la traducerea Vechiului Testa-
ment. Traducerea Bibliei în limba engleză 
de către Wycilffe nu a însemnat doar 
redeșteptare spirituală, ci a contribuit și la 
formarea limbii engleze, la perfecţionarea 
structurii și îmbogăţirea vocabularului 
acesteia. Wycliffe a fost numit tatăl prozei 
englezești. 

„Ce epocă în istoria Angliei! Wycliffe 
a aprins o lumină care nu putea să fie 
niciodată stinsă. El a pus în mâinile conce-
tăţenilor săi adevărata lor Magna Charta. 
... Wycliffe putea să vadă poporul saxon, 
condus de acest stâlp de foc, mărșăluind 
continuu spre libertate. Ar fi putut dura un 
secol sau cinci secole pentru a-și încheia 
emanciparea, dar cu Biblia în limba lor 
maternă, nicio putere din lume nu le putea 
opri înaintarea. Ușile casei robiei lor fuse-
seră deschise.” (Ibidem, pg. 110).

Lucrarea de publicare a fost aproape 
la fel de dificilă datorită lipsei tiparului. Au 
fost foarte mulţi care s-au oferit voluntari 
pentru a transcrie Biblia. Unii comandau 
copii complete, sau se asociau mai multe 
familii și comandau un exemplar. „Zelul 
episcopilor de a suprima Scripturile i-a 
promovat foarte mult vânzarea, iar cei 
care nu au putut să cumpere copii întregi, 
au procurat transcrieri ale anumitor Evan-
ghelii sau Epistole. Mai târziu, când focul 
persecuţiei s-a aprins, și lolarzii au fost 
trimiși la moarte, era o practică obișnuită 

de a prinde pe gâtul ereticului condamnat 
astfel, fragmente din Scriptură, așa cum 
au fost găsite în posesia lor.” (Fox Book of 

Martyrs, pg. 90).

Papistașii „s-au mângâiat cu gândul că 
mișcarea va muri odată cu Wycliffe, și că 
mai avea doar câţiva ani de trăit. Acum au 
văzut că un alt instrument mai puternic 
decât Wycliffe intrase în câmp; că un alt 
predicator a fost destinat să-i ia locul, când 
vocea Reformatorului avea să fie adusă la 
tăcere. Pe acest predicator nu au putut să îl 
lege și să îl ardă. Cu pași tăcuţi el traversa-
se deja Anglia în lung și în lat.” (History of 

Protestantism, vol. 1, pg. 111). 

Clerul a ridicat problema dreptului 
oamenilor de rând de a citi Biblia. În 
Anglia nu erau legi care să interzică 
citirea Bibliei de către popor, deoarece 
până atunci nu aveau Scriptura în limba 
maternă, au considerat deci că e inutilă 
o lege împotriva unei infracţiuni pe care 
era imposibil să o comiţi. Engleza a fost 
prima dintre limbile moderne în care a 
fost tradusă Biblia. Până s-au luat măsuri 
pentru interzicerea acesteia, Cuvântul lui 
Dumnezeu era deja răspândit cu putere. 
„Apa vieţii curgea prin pământ, iar pete 
de verdeaţă începură să înfrumuseţeze 
deșertul Angliei.” (Ibidem, pg. 111).

Pentru a combate influenţa crescândă 
a Scripturii, Henry de Kinghton, canonicul 
de Leicester, a rostit o cuvântare în care 
denunţa și înfiera lucrarea lui Wycliffe. El 
spunea: „Hristos a dat Evanghelia clerului 
și învăţaţilor Bisericii, pentru ca ei să o 
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poată administra laicilor și persoanelor 
mai slabe, în funcţie de vremuri și dorinţa 
oamenilor. Dar acest maestru John Wyclif-
fe a tradus-o din latină în engleză și astfel a 
deschis-o laicilor și femeilor care au putut 
să o citească. Și în acest fel perla Evanghe-
liei este aruncată în străini și călcată în 
picioare de porci, iar ceea ce a fost preţios 
atât pentru clerici, cât și pentru laici este 
făcut, obișnuit pentru amândoi.” (Ibidem, 

pg. 111). Wycliffe a dat Angliei cea mai 
mare binecuvântare, dar era considerat de 
clerici ca fiind eretic și infractor. 

În multe gospodării englezești ochii 
care odată au fost orbi, erau acum des-
chiși, inimi care cândva erau depravate 
acum deveneau pure. Dacă Wycliffe ar 
mai fi trăit o mie de ani și ar fi propovă-
duit Evanghelia, nu ar fi putut spera să 
mărească binele pe care îl vedea împlinit 
de acţiunea tăcută a Bibliei Engleze.

Traducerea Scripturii de către Wycliffe 
i-a pus pe papistași în faţa unui mijloc 
de răspândire a Adevărului în faţa căruia 
armele lor erau neputincioase. Aceasta 
le-a stârnit furia și conducătorii papali au 
complotat din nou să aducă la tăcere gla-
sul reformatorului. A fost somat să apară 
în faţa Arhiepiscopului de Canterbury, 
Courtenay, care l-a convins pe rege să 
emită un edict de persecuţie, însă Wycliffe 
a apelat la Parlament. Plângerea lui avea 
patru capete de acuzare și pentru fiecare 
cerea o amplă reformă. În urma presiunii 
puternice prietenii și susţinătorii săi au 
cedat, Herfordt, Repingdon și Ashton, iar 

el a rămas aparent singur în faţa furtunii. 
Papistașii erau convinși că era timpul ca el 
să cedeze. Să vină în faţă cu capul plecat și 
ei să îl conducă în lanţuri ca pe un trofeu 
al victoriei lor și a sfârșitului reformei. Însă 
el a pășit ferm cu capul sus fără să își ceară 
scuze și a reiterat acuzaţiile și a expus în 
faţa întregii naţiuni, corupţia, tirania și ero-
rile ierarhiei papale. Parlamentul trezit de 
apelurile reformatorului a revocat edictul 
de persecuţie. 

A fost chemat pentru a treia oară la ju-
decată, la Oxford, papistașii fiind convinși 
că acum va retracta sau va părăsi sala de 
judecată pentru a merge la rug. Wycliffe 
nu a retractat, a rămas statornic. Acuzaţia 
de erezie pe care ei o aduseseră împotriva 
lui, el a întors-o cu putere împotriva lor. El 
întreba: „De ce îndrăznesc ei să-și propage 
rătăcirile?... De dragul câștigului, pentru 
a face negustorie cu harul lui Dumne-
zeu?... Cu cine credeţi voi că luptaţi, cu un 
bătrân pe marginea mormântului? Nu! Cu 
Adevărul care este mai puternic decât voi 
și care vă va învinge.” (Marea Luptă, pg. 87). 
Judecătorii săi ascultau ţintuiţi cuvintele 
sale, iar la final el a plecat din sală fără ca 
să fie oprit. 

Lucrarea lui Wycliffe era încheiată 
și curând stindardul adevărului avea să 
îi cadă din mâini, însă trebuia mai întâi 
să dea mărturie pentru Hristos chiar în 
„citadela împărăţiei rătăcirii”. A fost somat 
să meargă în faţa tribunalului papal din 
Roma. Și ar fi mers, deși era conștient de 
pericol, însă a fost lovit de paralizie și nu 
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a putut să se supună somaţiei. A trimis 
totuși o scrisoare papei, care, deși respec-
tuoasă și creștinească, mustra pompa și 
mândria scaunului papal. 

Wycliffe se aștepta ca să fie condam-
nat la moarte însă Dumnezeu a hotărât 
că omul, care toată viaţa rezistase plin 
de curaj pentru apărarea adevărului, nu 
trebuia să cadă pradă dușmanilor. Wycliffe 
nu a căutat niciodată să se apere singur, 
însă Dumnezeu a fost scutul lui. 

„El a ieșit din întunericul Evului Mediu 
- un fel de Melhisedec. El nu avea niciun 
predecesor de la care să împrumute planul 
său de reformă a Bisericii și nu avea niciun 
succesor când a murit... Crescând dintr-o 
epocă întunecată el a stat în faţa lumii cu 
o lumină împrumutată nu din școli, nici 
de la învăţaţii Bisericii, ci din Biblie. El a 
predicat o schemă de reformare atât de 
cuprinzătoare încât niciun Reformator nu 
a putut să adauge la ea niciun principiu 
esenţial. Pe acest temei solid, el are dreptul 
să fie considerat Părintele Reformei. Odată 
cu înălţarea lui, noaptea creștinătăţii s-a 
încheiat și ziua a răsărit. (History of Protestan-

tism, vol. 1 , pg. 124).

În timpul lui Wycliffe și-a avut începu-
turile libertatea englezilor. Nu constituţia 
politică, acea Magna Charta a regelui Ioan 
Fără de Ţară de la 1215, ci constituţia 
morală, care reiese din acea Magna Charta 
Divină, a fost ancora Angliei. 

Lovit de paralizie, reformatorul a murit 
la 31 decembrie 1384 la Lutterworth. Atât 
de mare a fost ura papistașilor faţă de 

Wycliffe încât la 41 de ani de la moartea 
sa, în Conciliul de la Konstanz au dat un 
decret de deshumare a reformatorului 
englez și ardere a oaselor acestuia. Cenușa 
a fost aruncată într-un pârâu din apropie-
re. Un vechi scriitor spunea: „Acest pârâu 
a transportat cenușa lui în Avon, Avonul 
în Severn, Severnul în mare și de acolo în 
ocean. Și astfel cenușa lui Wycliffe a fost 
un simbol al învăţăturii lui, care acum 
este răspândită în toată lumea. Prea puţin 
și-au dat seama dușmanii lui de însem-
nătatea faptei lor pline de răutate.” (Marea 

Luptă, pg. 92, 93). Deși i-au ars oasele și i-au 
împrăștiat cenușa, totuși nu au putut să 
ardă Cuvântul lui Dumnezeu și adevărul 
doctrinelor sale, cu rodul și succesul lui. 

Oricât l-au urât papistașii și s-au 
străduit să îl omoare nu au reușit deoarece 
Dumnezeu era scutul său, planul Lui era 
ca servul său să trăiască și să își aducă la 
îndeplinire lucrarea. 

Hotărârea lui Dumnezeu rămâne 
totdeauna în picioare și planul Său este 
mereu adus la îndeplinire. În fiecare zi 
noi avem nevoie de credinţă pentru a ne 
încrede în Domnul, așa cum s-a încrezut 
Wycliffe, și de a înţelege și accepta voia sa 
în viaţa noastră. 

Să ne amintim că niciun fir de păr 
nu cade fără voia Lui. Avem făgăduinţa: 
„Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și 
râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin 
foc nu te va arde, și flacăra nu te va aprin-
de. (Isaia 43:2). Nihil Sine Deo (Nimic fără 
Dumnezeu). Amin!     z
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Cu ajutorul lui Dumnezeu în perioada 

20-22 octombrie 2017, a avut loc 

tabăra de tineret la vila Sântana din 

localitatea Sânmartin, judeţul Bihor. Genericul 

taberei a fost „Școala înţelepciunii”, având ca 

text de bază învăţăturile găsite în Proverbe 

15:33: „Frica de Domnul este școala înţelep-

ciunii și smerenia merge înaintea slavei.” La 

aceasta tabără au participat tineri din două 

conferinţe, Ardealul de Nord și Banat, iar prin 

harul lui Dumnezeu ne-am bucurat de învăţă-

turi deosebit de frumoase, părtășie cu tinerii și 

totodată am avut posibilitatea să ne apropiem 

de Creatorul nostru, care folosea orice ocazie 

la timpul, modul și momentul potrivit. 

Prezentările au fost susţinute de fratele 

Mihăiţă Lung, fratele Ghiţă Ulici și de alţi tineri 

implicaţi în program. Fie ca aceste versete din 

Proverbe 2:1-6 să ne însoţească pe fiecare din-

tre noi în viaţă: „Fiule, dacă vei primi cuvintele 

mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 

dacă vei lua aminte la înţelepciune și dacă-ţi 

vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţe-

lepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, 

dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după 

ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica 

de Domnul și vei găsi cunoștinţa lui Dumne-

zeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura 

Lui iese cunoștinţă și pricepere“.     z
A consemnat Viorel Birta

Tabăra de tineret 
Sânmartin-Bihor
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Prin harul Domnului în perioada 10-12 

noiembrie 2017, s-a desfășurat o întru-

nire de tineret în localitatea Ciocanu, 

judeţul Argeș, la care au participat tineri din 

diferite zone ale ţării noastre și din străinătate.  

  Înconjuraţi  de frumuseţile creaţiei și 

eliberaţi de agitaţia orașelor, s-a deschis 

Cuvântul care ne-a reamintit despre ţinta 

creștinului. Adevăraţii urmașii ai lui Hristos 

sunt implicaţi într-o alergare, pentru un pre-

miu ce nu se ofilește, nici nu ruginește, nici 

nu-l mănâncă molia sau îl fură hoţii. Pavel 

declara: „alerg spre ţintă, pentru premiul 

chemării cerești al lui Dumnezeu, în Hristos 

Isus. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aș ști 

încotro alerg.”

  În acest maraton nu putem alerga în pro-

pria noastră putere. Dacă vom încerca, vom 

pierde cununa. Domnul Hristos este puterea 

care ne face în stare să prindem cununa. El ne 

dă energia necesară pentru a nu cădea pe cale.

Drag cititor, tânăr sau mai în vârstă, tu ce 

ţintă ai? Care este scopul alergării tale?  

  „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi 

cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o 

parte orice piedică, şi păcatul care ne înfășoară 

așa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în aler-

garea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1).

 Vă anunţăm că „Înregistrările integrale 

ale programelor de la tabără sunt disponibile 

la adresa www.azsmr-bucov.ro/live-marato-

nul-celor-puternici/”.     z 

A consemnat Cristian Rădoiaș
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P                                                                 rivrivind pădurea într-o zi de iarnă pu- 
     tem observa cu ușurinţă că majo-
ritatea copacilor se dezbracă de frun-

zișul verde care-i împodobește începând 
de primăvara, până toamna. Pădurile de fo-
ioase, cele cu copaci precum stejarul, fagul, 
frasinul, petrec iarna cu crengile copacilor 
dezvelite, în timp ce frunzele căzute, așezate 
una peste alta, formează un covor bogat, 
multicolor. Apoi copacul închide orificiul 
prin care crenguţa comunica cu frunza, 
păstrând apa în trunchiul său. 

Frunzele copacilor foioși sunt mai 
puţin rezistente la scăderile valorilor tem-
peraturii. Acest soi de copaci sunt astfel 
concepuţi încât sunt mai în siguranţă să 
rămână fără frunze în timpul iernii. Înainte 
de a veni îngheţul ei încetează să mai pro-
ducă pigmenţi precum clorofila din frunze, 
motiv pentru care ele își schimbă culoarea 
devenind maronii. Apoi, la baza peţiolului 
care susţine frunza de ramură, se for-
mează un strat subţire de celule moarte, 
porţiunea aceea devenind tot mai fragilă, 
până când frunza reușește să se desprindă. 
Orificiul prin care apa circula spre frunză, 
este sigilat de către copac, iar apa rămâne 
înmagazinată în trunchiul lui. 

Dar pădurile de conifere? De ce brazii 
rămân verzi tot timpul anului? 

Copaci cu frunze, copaci dezgoliţi...
Există și pomi care rămân verzi tot 

timpul anului. Cei din familia coniferelor, 
cum ar fi brazii, molizii, pinii, cedri, își 
păstrează frunzele și în sezonul rece. Ele 
sunt pregătite să facă faţă temperaturilor 
scăzute, frunzele acestora fiind acoperite 
cu un strat de ceară protector care le per-
mite să păstreze apa în interiorul lor, fără 
ca aceasta să îngheţe. Lichidul care circulă 
prin acest tip de copaci, conţine substanţe 
care sunt rezistente la îngheţ. 

Avem un Dumnezeu minunat. El a 
făcut toate lucrurile desăvârșite. Deși că-
derea frunzelor nu a făcut parte din planul 
Creaţiei, ci acest fenomen s-a întâmplat 
abia după căderea în păcat, frunzele colo-
rate care se pregătesc să formeze covorul 
multicolor de la poalele copacilor, au far-
mecul și frumuseţea lor. Ele sunt păstrate 
sub zăpadă, redând pământului substanţe 
necesare pentru reînviorarea pomilor și 
astfel se menţine un continuu circuit de 
viaţă în natură. 

Să ne bucurăm de minunile creaţiei 
Bunului nostru Tată Ceresc și să fim încre-
dinţaţi că El pregătește lucruri mult mai 
minunate pentru copiii Săi credincioși, de 
care vor avea parte pentru toată veșnicia, 
pe Noul Pământ.     z
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„ Cât va fi pământul,  
nu va înceta semănatul  

şi seceratul, frigul şi căldura,  
vara şi iarna, ziua şi noaptea!”  

(Geneza 8:22). 


