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El a vestit săracilor Evanghelia. A 
tămăduit pe cei cu inima zdrobită. A 
propovăduit robilor de război elibe-

rarea și orbilor le-a dat vedere. Umbla din 
loc în loc, făcând bine și vindecând pe toţi 
cei ce erau apăsaţi de diavolul. Sate întregi 
erau izbăvite de sub geamătul bolilor. 
Pentru că Isus a trecut pe acolo vindecând 
toate suferinţele.

În fiecare descriere a Sa există o 
făgăduinţă pentru noi. Este speranţa a 
ceea ce putem deveni prin umblarea cu El, 
prin harul Său bogat și transformator. Nu 
stă în puterea noastră, dar stă în puterea 
Evangheliei, pe care n-ar trebui s-o subes-
timăm. El – Modelul – ne este Mântuitor, 
Învăţător, Ajutor, Apărător. De aceea 
putem ajunge să Îi semănăm. Deci cum 
era El? Cum este El? Descrierea din Calea 
către Hristos (idei preluate din capitolul 1) 
continuă și afirmaţiile sunt precise și pline 
de binecuvântare.

În fiecare act al vieţii Sale, dragostea, 
mila și compasiunea erau manifestate. 

Ghiţă Bizău

(Excepţii? Niciuna.) Cu multă simpatie ini-
ma Sa se deschidea fiilor oamenilor. Faţa 
Sa expresivă, blândă și iubitoare atrăgea 
pe toţi, inclusiv pe cei mai umili și pe copii.

Isus nu ascundea adevărul, dar tot-
deauna îl rostea cu iubire. (Fără excepţii.) 
Legăturile Sale cu oamenii erau încărca-
te de tact, atenţie profundă și plină de 
bunătate. El n-a fost niciodată (niciodată!) 
nepoliticos şi n-a rostit niciun cuvânt 
aspru, nefolositor (niciunul!).

„N-a pricinuit niciodată unui suflet 
sensibil o durere inutilă. Domnul Hristos 
nu critica slăbiciunea omenească. El a 
rostit adevărul, dar totdeauna l-a rostit cu 
iubire. A denunţat făţărnicia, necredinţa 
şi nedreptatea, dar lacrimile se simţeau în 
vocea Lui atunci când rostea mustrările 
Sale tăioase.”

Pentru că înaintea Sa orice suflet era 
preţios. Cu gingășie El Se pleca spre fiecare 
membru al familiei lui Dumnezeu. În toţi 
oamenii vedea suflete căzute în păcat, 
pentru mântuirea cărora a venit El.

Așa S-ar fi purtat cu noi 
dacă am fi trăit atunci. Așa Se 
poartă El cu noi, azi. Să urmăm 
Modelul! Creștinismul n-are 
nevoie de argument mai bun 
de-atât. Pentru că „dacă astfel 
ne-a iubit Dumnezeu pe noi, 
trebuie să ne iubim și noi unii 
pe alţii.” (1 Ioan 4:11)  z
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Cât de repede trece timpul! Aceasta este 
afirmaţia des folosită în conversaţiile 
noastre unii cu ceilalţi. Iată ce repede 

a trecut și anul 2018. De fapt, așa s-au 
scurs pentru unii dintre noi un număr mai 
mare de ani, pentru alţii un număr mai 
mic, în funcţie de vârsta fiecăruia. Cert este 
că majoritatea dintre noi constatăm că 
anii copilăriei, ai tinereţii sau anii de după 
această perioadă au trecut ca un vis.

Retrospectiva anului 2018
Privind în urmă, în acest an, fiecare 

dintre noi am avut anumite experienţe per-
sonale pozitive sau negative. Pentru unii 
au fost anumite evenimente de bucurie, 
de realizări, împlinirea unor deziderate. 
În experienţa altora poate au fost anumi-
te încercări dureroase, eșecuri, pierderi, 
neîmplinirea unor obiective propuse. Chiar 
dacă trăirile noastre au fost diferite faţă 
de alţii, putem spune plini de încredere: 
„Eben-Ezer: „Până aici Domnul ne-a aju-
tat.” (1 Samuel 7:12). Am avut încă parte 
de libertate, de prosperitate, și nenumărate 
binecuvântări din partea Tatălui nostru 

Ghiţă Ulici 

ceresc. Fiecare în mod personal ne putem 
face o autoevaluare, atât în ceea ce privește 
lucrurile materiale, și mult mai impor-
tant decât acestea, să reflectăm asupra 
experienţei noastre spirituale, în relaţia cu 
Dumnezeu și cu semenii noștri. În lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu și sub călăuzirea 
Duhului Sfânt putem să ne facem o analiză 
și să ne gândim dacă în acest timp preţios 
de har: am progresat în viaţa noastră 
spirituală?, am biruit anumite obiceiuri 
păcătoase?, am dedicat timp suficient pen-
tru rugăciune și studiul Scripturii?, am fost 
activi la întâlnirile de la biserică?, am reușit 
să transmitem, prin cuvinte sau exemplu 
mesajul evangheliei celor din jurul nostru? 
etc. Tinereţea este floarea vârstei, cea mai 
frumoasă perioadă a vieţii. Deciziile luate 
în această perioadă influenţează restul 
vieţii, cât și veșnicia. Unii tineri cred că 
această perioadă a vârstei trebuie folosită 
pentru satisfacerea tuturor dorinţelor după 
bunul plac, și că, la un moment dat, vor 
avea timp și pentru lucrurile spirituale. 
Cuvântul lui Dumnezeu declară: Eclesiastul 
11:9-10: „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, 
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fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe 
căile alese de inima ta și plăcute ochilor 
tăi; dar să știi că pentru toate acestea te va 
chema Dumnezeu la judecată. Gonește 
orice necaz din inima ta și depărtează răul 
din trupul tău; căci tinereţea și zorile vieţii 
sunt trecătoare.”

Evaluat după roade
În Biblie găsim anumite comparaţii 

prin care ne este descoperit faptul că 
Dumnezeu este interesat de fiecare dintre 
noi în mod personal, ne iubește atât de 
mult, ne oferă timp de har și șansa de a fi 
mântuiţi prin credinţa în Domnul Hristos 
ca mântuitor personal. De asemenea, El 
face o evaluare amănunţită a vieţii noas-
tre, cunoscând toate gândurile, cuvintele, 
acţiunile și obiceiurile noastre cu exacti-
tate. Iată ce spune cuvântul Scripturii: „El 
a spus și pilda aceasta: „Un om avea un 
smochin sădit în via sa. A venit să caute 
rod în el, și n-a găsit. Atunci a zis vierului: 
„Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod 
în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La 
ce să mai cuprindă și pământul degeaba? 
„Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l 
și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur 
și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că 
de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei 
tăia.” (Luca 13:6-9).

În această pildă se amintește timpul 
acordat acestui smochin, care în ciuda 
tuturor condiţiilor favorabile nu a adus 
roade. Vierul a mai mijlocit pe lângă stă-
pân, ca acestui pom să i se mai acorde încă 

un timp suplimentar de har,  încă un an în 
care să se ocupe și mai mult de acest pom, 
cu speranţa de a aduce rod, fiind cruţat 
astfel de tăierea propusă de stăpân. La fel 
se va întâmpla în experienţa noastră, fără 
vreo excepţie. Dumnezeu ne acordă an de 
an timp de har și nenumărate binecuvân-
tări, însă vine momentul decisiv când nu 
se va mai putea acorda timp suplimentar 
de har. În dreptul fiecărei persoane va 
trebui să fie luată o decizie în judecata de 
cercetare care are loc din sanctuarul din 
cer, în funcţie de caracterul pe care l-am 
format în viaţa de fiecare zi. Cuvântul 
Inspirat ne descoperă cum va decurge 
evaluarea finală a fiecăruia dintre noi. 

Cum va decurge judecata fiecărei 
persoane

„Se părea că a venit ziua cea mare a ju-
decăţii finale a lui Dumnezeu. De zece mii 
de ori zece mii erau adunaţi înaintea unui 
mare tron, pe care ședea o persoană cu o 
înfăţișare maiestuoasă. În faţa Lui se aflau 
mai multe cărţi, și pe fiecare copertă era 
scris cu litere de aur, care păreau ca niște 
flăcări de foc arzând: „Registrul cerului”. 
Una dintre aceste cărţi, care conţinea 
numele celor care susţineau a crede ade-
vărul, a fost apoi deschisă. De îndată am 
pierdut din vedere milioanele nenumărate 
din preajma tronului și atenţia mea a fost 
atrasă numai de cei care erau presu-
puși copii ai luminii și adevărului. Când 
persoanele acestea au fost numite una 
câte una și au fost amintite faptele lor cele 
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bune, feţele lor erau luminate de o bucurie 
sfântă, reflectată în toate părţile. Dar 
aceasta nu părea să rămână asupra minţii 
mele cu cea mai mare tărie. A fost deschisă 
o altă carte, unde erau înregistrate păca-
tele celor care mărturiseau adevărul. Sub 
titlul general al egoismului venea 
oricare alt păcat. Erau de asemenea titluri 
deasupra fiecărei coloane, și sub acestea, 
în faţa fiecărui nume, erau înregistrate 
în coloanele lor respective păcatele mai 
mici. Sub lăcomie veneau minciuna, furtul, 
jaful, frauda și zgârcenia; sub ambiţie, 
veneau mândria și extravaganţa; gelozia 
se afla în fruntea vrăjmășiei, invidiei și urii; 
și necumpătarea era titlul unei lungi 
liste de păcate, precum înclinaţie spre 
senzualism, adulter, satisfacerea poftelor 
senzuale, etc. Când priveam, am fost cu-
prinsă de un chin nespus și am exclamat: 
„Cine poate fi mântuit? Cine va sta drept 
înaintea lui Dumnezeu? Hainele cui sunt 
fără pată? Cine este fără greșeală în faţa 
unui Dumnezeu curat și sfânt?” Când 
Cel Sfânt de pe tron a întors încet foile 
registrului, privirea I s-a oprit pentru un 
moment asupra persoanelor. Privirea 
Lui părea că arde în sufletele lor, și în 
aceeași clipă, fiecare cuvânt și fiecare 
faptă din viaţa lor au trecut prin faţa lor 
asemenea unei panorame cu litere de 
foc. Au început să tremure, iar feţele lor au 
devenit palide. Prima lor înfăţișare când se 
aflau în jurul tronului era cea de indife-
renţă nepăsătoare. Dar ce schimbată era 
înfăţișarea lor acum! Simţământul de sigu-

ranţă a dispărut și în locul lui este o groază 
înspăimântătoare. O spaimă se află asupra 
fiecărui suflet, pentru ca să nu fie găsit 
printre cei care sunt ușori. Fiecare privire 
este aţintită asupra feţei Celui de pe tron, 
și când solemna Lui privire cercetătoare 
se rotește pe deasupra mulţimii, inima 
tremură, pentru că se condamnă singuri, 
fără să fie rostit nici un cuvânt. Cu sufletul 
în chinuri, fiecare își declară vinovăţia și 
cu teribilă claritate vede că, păcătuind, a 
ignorat preţioasa favoare a vieţii veșnice…  
Au fost amintite numele tuturor celor 
care mărturisesc adevărul. Unii au fost 
condamnaţi pentru necredinţa lor, alţii 
pentru că au fost servi leneși… „Toţi vor fi 
îndreptăţiţi prin credinţa lor și judecaţi 
după faptele lor.” (4 T., p. 384-386).

Perspective pentru următorul an
Având în vedere modul în care Dumne-

zeu ne va judeca pe fiecare individual, tim-
pul de har care încă ne este acordat trebuie 
să-l folosim cu maximă seriozitate. Un an 
nou ne stă în faţă, neștiind dacă vom mai 
ajunge la finalul acestuia. Poate fi ultimul 
an, poate nu, doar Dumnezeu știe cât timp 
de har ne mai acordă fiecăruia, sau întregii 
lumii. Evenimentele politice și religioase 
care au loc în jurul nostru ne arată foarte 
clar că venirea Domnului Hristos este 
aproape. Profeţiile se împlinesc sub ochii 
noștri. E timpul marilor decizii. Alegerile pe 
care le vom face pot să decidă destinul nos-
tru pentru timp și veșnicie. Caracterul pe 
care ni-l formăm va decide dacă vom primi 
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sigiliul lui Dumnezeu sau nu. Acela care 
Şi-a dat viaţa pentru noi, ne iubește atât de 
mult, ne oferă tot ceea ce este spre binele 
nostru și dorește să petrecem o veșnicie 
împreună cu El. Cuvântul lui Dumnezeu 
ne îndeamnă: „Fiule, ia aminte la cuvintele 
mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! Să 
nu se depărteze cuvintele acestea de ochii 
tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci 
ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc și 
sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ţi 
inima mai mult decât orice, căci din ea 
ies izvoarele vieţii. Izgonește neadevărul 
din gura ta și depărtează viclenia de pe 
buzele tale! Ochii tăi să privească drept, 
și pleoapele tale să caute drept înaintea 
ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă, și 
toate căile tale să fie hotărâte: nu te abate 
nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de 
rău.” (Proverbe 4:20-27). 

„Fugi de poftele tinereţii și urmărește 
neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul 
dintr-o inimă curată.” (2 Timotei 2:22). 

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tine-
reţea; ci fii o pildă pentru credincioși: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, 
în curăţie.” (1 Timotei 4:12). 

„Domnul Hristos îndeamnă pe 
fiecare să se gândească la aceste lucruri. 
Să le analizăm în mod sincer. Să punem 
într-o parte a balanţei pe Domnul Isus, 
ceea ce înseamnă o comoară veșnică, 
viaţă, adevăr, cerul și bucuria lui Hristos 
în sufletele celor mântuiţi, iar în cealaltă 
parte, orice atracţie pe care o poate oferi 
lumea, într-o parte pierderea propriei 
noastre mântuiri, cum și pierderea mân-
tuirii acelora care ar fi putut fi mântuiţi 
prin noi, iar în cealaltă parte pentru noi și 
pentru toţi ceilalţi, o viaţă ce se măsoară 
cu viaţa lui Dumnezeu. Cântăriţi bine 
pentru prezent și pentru veșnicie, în 
timp ce sunteţi angajaţi cu acest lucru, 
Domnul Hristos spune: „Și ce folosește 
unui om să câștige toată lumea, dacă își 
pierde sufletul?” (Marcu 8:36).” (Parabole-

le Domnului Hristos, p. 374).  z
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La o citire superficială a versetului 
16 din Eclesiastul, și cunoscându-l 
oarecum pe autor, ca pe unul care a 

părăsit la un moment dat frica de Domnul 
și s-a aventurat pe teren interzis, putem 
crede că sfatul lui Solomon este în favoa-
rea lejerităţii, încurajând frivolitatea și 
cochetarea cu păcatul. 

Se pare că el ne îndeamnă să fim 
aproape neprihăniţi, fără însă a depăși 
limitele, și toate acestea pentru a evita 
pericolul de a ne autodistruge.

Ne place un astfel de comportament: 
să fim neprihăniţi, dar nu foarte mult, să 
fim înţelepţi, dar nu peste măsură? De 
fapt acest stil de viaţă este adoptat de 
majoritatea oamenilor. Astăzi puţini sunt 
cei care se declară nereligioși. În general 
oamenii se pretind creștini, fiecare înţe-
legând aderarea la creștinism așa cum 
crede de cuviinţă. O stare de „încropea-
lă”, de superficialitate este confortabilă și 
le liniștește adesea conștiinţa. Cum stau 
lucrurile însă în realitate? Ce așteaptă 
Dumnezeu de la copiii Săi? 

Daniela Picu

Avem suficiente dovezi să credem că 
Dumnezeu ne vrea oameni integri, „desă-
vârșiţi în sfera noastră, așa cum Dumne-
zeu este desăvârșit în sfera Lui.” (Cugetări 

de pe munte, p. 77): „Voi fiţi dar desăvârşiţi, 
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit.” (Matei 5:48). Atunci la ce se 
referă Solomon când spune: „nu fi prea 
neprihănit?”

Citind în continuare versetul 17, 
observăm că el nu sprijină nicidecum 
răutatea și nici prostia. Pericolul acestei 
atitudini este, în înţelegerea lui, moarte 
prematură, iar în versetul următor subli-
niază păstrarea echilibrului și încredere 
deplină în Dumnezeu, cu promisiunea 
sprijinului și siguranţei. 

Pentru a avea o mai clară înţelegere 
a ideii conţinute în aceste versete, este 
necesar să definim termenul „neprihănire” 
și calitatea de a fi neprihănit. 

Conform dicţionarului, neprihănirea 
este „calitatea a ceea ce este fără priha-
nă, fără păcat, fără vină” (DEX). Dar cine 
stabilește dacă cineva este fără prihană? 

Nu fi prea neprihănit!

„Nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept.  
Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău  

şi nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme?  
Bine este să ţii la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o laşi din mână,  

căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea.” 
 (Eclesiastul 7:16-18)
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Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 
neprihănirea este primită de la Dumnezeu 
prin credinţa în Isus Hristos (vezi Romani 
3:22). „Mântuitorul răstignit și înviat... 
este neprihănirea noastră, înlocuitorul și 
Garantul nostru...” (Credinţa și faptele, p. 76). 

Prin urmare cineva nu poate stabili 
singur dacă este sau nu neprihănit, iar 
neprihănirea nu are grad de comparaţie, 
deoarece: „cine greșește într-o singură 
poruncă se face vinovat de toate.” (Iacov 
2:10). Dacă unii oameni își permit să se 
considere ajunși neprihăniţi, neprihănirea 
despre care este vorba în acest caz este 
una a lor despre care Domnul Hristos 
spunea: „dacă neprihănirea voastră nu 
va întrece neprihănirea cărturarilor și a 
fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în 
Împărăţia cerurilor.” (Matei 5:20).

Ce înţelegem prin această „neprihăni-
re a voastră” și „neprihănirea fariseilor”? 
Ambele sintagme vorbesc despre pretenţia 
de neprihănire, și nu despre neprihănirea 
adevărată oferită în dar de la Dumnezeu, 
pentru că aceasta din urmă este una per-
fectă și nu poate fi comparată cu ceva. 

Atunci, spunând „nu fi prea neprihă-
nit”, Solomon vrea să spună: „nu te arăta 
prea neprihănit”, așa cum se exprimă în 
continuare, referindu-se la înţelepciune: 
„nu te arăta prea înţelept”.   

Nu suntem chemaţi să ne considerăm 
neprihăniţi, ci doar să ascultăm de Dum-
nezeu în orice amănunt al vieţii, iar El ne 
va da neprihănirea. În plus neprihănirea 
are trei faze: 

– Neprihănirea atribuită (îndreptăţirea);
– Neprihănirea împărtășită (sfinţirea);
– Glorificarea sau proslăvirea. 
În ceea ce ne privește am primit deja 

neprihănirea atribuită, adică avem dreptul 
să trăim, deși suntem păcătoși. Prin moar-
tea Sa, Domnul Hristos a dat fiecărui om 
acest drept, atribuindu-ne tuturor propria 
Sa neprihănire. 

În continuare, dacă ne dorim lucrul 
acesta, Domnul Hristos va lucra în noi 
sfinţirea, desăvârșirea. El nu doar că ne-a 
răscumpărat din păcat, dar ne poate ajuta 
să nu mai păcătuim. Este un proces înde-
lungat, de o viaţă întreagă, în care suntem 
conlucrători: noi cerem, ne exprimăm 
acordul, iar Domnul Hristos face pentru 
noi ceea ce ne dorim. 

Următoarea fază, glorificarea, o vor ex-
perimenta cei mântuiţi, după ce Domnul 
Hristos îi va lua Acasă. Numai când soarta 
întregii omeniri va fi definitivată, când 
fiecare sfânt va fi sigilat, se vor rosti cuvin-
tele: „cine este ... fără prihană să trăiască 
și mai departe fără prihană.” (Apocalipsa 
22:11). Abia acolo, pe Noul Pământ, nu va 
mai exista pericolul căderii.

Deocamdată suntem în perioada de 
posibilă cădere și șanse de ridicare. Ne aflăm 
în atelierul de formare, de șlefuire. Referin-
du-se la acest aspect, profetul Ezechiel spune: 
„Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, 
dacă se încrede în neprihănirea lui şi săvâr-
şeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea 
lui se va uita şi el va muri din pricina nelegiui-
rii pe care a săvârşit-o.” (Ezechiel 33:13).
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Revenind la modul de exprimare al lui 
Solomon, ne punem din nou întrebarea: 
ce înseamnă să nu fii prea neprihănit? Fi-
ind vorba de propria noastră neprihănire, 
Solomon ne avertizează că nu este nevoie 
să ne străduim să afișăm fapte pentru a 
fi aplaudaţi. În timp ce ne putem păstra 
integritatea, nu este nevoie să ne izolăm 
ca „prea sfinţi”, „prea curaţi”, pentru a sta 
de vorbă cu oamenii obișnuiţi. Apostolul 
Pavel ne prezintă propriul său mod de a se 
raporta la oameni: „Cu iudeii m-am făcut 
ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce 
sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi 
fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), 
ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege; cu cei 
ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş 
fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o 
lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui 
Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.”  
(1 Corinteni 9:20, 21). 

Cu toţii suntem de acord că Pavel nu a 
cedat la principiile sale de credinţă pentru 
a se potrivi „mersului lumii” pentru că el 
însuși condamnă acest lucru, spunând: „Să 
nu vă potriviţi chipului veacului acestuia...” 
(Romani 12:2). El a reușit să-și păstreze 
integritatea, în timp ce se pleca cu înţelegere 
spre cei care nu ajunseseră această perfor-
manţă. Mai mult, el nu s-a considerat prea 
înţelept pentru a fi învăţat de alţii, ci a ales 
să se lase călăuzit de Dumnezeu, în timp ce 
păstra o legătură frăţească cu cei care aveau 
aceleași idealuri ca ale lui. 

„Prea neprihănit” înseamnă ajuns la 
saturaţie, prea plini pentru a mai putea 

primi vreun sfat, situaţie specifică laodi-
ceanului care nu duce lipsă de nimic. 

 „Dacă Răscumpărătorul lumii nu S-a 
considerat prea neprihănit, prea înţe-
lept, preasfânt pentru a mai căuta ajutor 
de la Dumnezeu, atunci noi, muritori 
supuși greșelii, avem o nevoie absolută 
de ajutorul divin. În pocăinţă și cu cre-
dinţă, fiecare creștin adevărat va merge 
adesea la „scaunul harului, ca să capete 
îndurare și să găsească har și să fie ajutat 
în vreme de nevoie”. (Signs of the Times, 26 

ianuarie 1882). 

Încercând noi înșine să fim neprihăniţi, 
vom ajunge să fim obsedaţi de ideea de 
a obţine acest statut, pierzând din vedere 
nevoia dependenţei de Dumnezeu pentru 
o vieţuire corectă. A fi prea neprihănit 
înseamnă a etala fapte, care în faţa lui 
Dumnezeu nu au o mai mare valoare de-
cât cea a unor haine mânjite (Isaia 64:6). 
Și aceasta nu pentru că Dumnezeu nu 
are plăcere de fapte de caritate, ci pentru 
faptul că orice faptă bună, dacă nu are o 
motivaţie de dragoste pentru Dumnezeu 
și semeni, nu poate fi acceptată de Cel care 
este plin de dragoste. 

Așa cum un etiopean nu-și poate 
schimba pielea, și nici un pardos nu-și 
poate modifica petele de pe blană, noi care 
suntem răi nu putem face binele (Ieremia 
13:23), numai adăpostindu-ne la umbra 
Domnului Hristos, care ne va ajuta să um-
blăm în „faptele bune pe care le-a pregătit 
Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în 
ele.” (Efeseni 2:10).  z
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Găsim în raportul Sfintelor Scripturi 
în Numeri la cap. 13 și cap. 14 o re-
latare a unor evenimente dureroa-

se și negre din viaţa poporului Israel, care 
nu demult se formase și pe care Dumnezeu 
îl conducea cu mână tare și făcea înaintea 
ochilor lor minuni și semne nemaiîntâlnite. 

Cred că știm cu toţii întâmplările din 
pustia Paran, unde poporul s-a răzvrătit 
împotriva lui Dumnezeu. Iată cum descrie 
solul Domnului starea poporului cu ocazia 
acelor evenimente: 

„Poporul se bucura că avea să intre 
în stăpânirea unei ţări atât de bune și a 
ascultat cu multă luare aminte raportul 
ce i se aducea lui Moise, ca să nu scape 
niciun cuvânt.

„Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis”, 
au început iscoadele; „cu adevărat, este 
o ţară unde curge lapte și miere, și iată-i 

Aneculăesei Silviu Daniel

roadele”. Poporul era plin de înflăcărare; ar 
fi fost gata să asculte de glasul Domnului și 
să pornească imediat să ia ţara în stăpânire.

Dar, după ce au descris frumuseţea și 
rodnicia ţării, toate iscoadele, în afară de 
două, au început să povestească pe larg 
greutăţile și primejdiile ce se aflau înaintea 
izraeliţilor dacă ar fi pornit la cucerirea 
Canaanului. ” (Patriarhi și profeţi, p. 387).

Urmărind pasajele ce descriu aceste 
întâmplări putem observa ca poporul își 
dorea mult să intre în ţara promisă și erau 
nerăbdători să vadă făgăduinţa lui Dum-
nezeu împlinită, dar nu erau pregătiţi să își 
îndeplinească partea lor din acesta lucrare 
și nici nu înţelegeau care este aceasta.

De aceea când au văzut că lupta este 
peste puterea lor, „poporul era disperat în 
dezamăgirea și deznădejdea lui. S-a auzit un 
vaiet ca de moarte, ce se amesteca cu mur-

Haidem să ne suim și să punem 
mâna pe ţară!
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murele neînţelese ale vocilor.” (Idem, p. 383). 

Uitaseră că oastea Egiptului nu a fost 
învinsă nici prin puterea, nici prin tăria lor; 
ei nici măcar cu un deget nu se atinsese de 
faraon, căci Domnul Dumnezeu luptase 
pentru ei.

„Înţelegând situaţia, plin de curaj în 
a lua apărarea cuvântului lui Dumne-
zeu, Caleb a făcut tot ce i-a stat în putere 
pentru a înfrânge influenţa rea a tovară-
șilor săi necredincioși. O clipă poporul 
a tăcut ca să asculte cuvintele sale pline 
de nădejde și curaj cu privire la ţara cea 
bună. El n-a tăgăduit ce se spusese până 
atunci – zidurile erau înalte și canaaniţii 
erau puternici. Dar Dumnezeu îi făgăduise 
poporului Israel această ţară. „Haidem 
să ne suim și să punem mâna pe ţară”, 
spuse Caleb în mod stăruitor, „căci vom fi 
biruitori”.” (Idem, p. 388). 

Caleb a făcut tot ce a putut pentru a 
planta din nou acea puţină credinţă, care 
fusese ștearsă prin prezentarea unor reali-
tăţi, dar nu din perspectiva a ceea ce poate 
face Dumnezeu pentru ei, ci din punctul 
lor de vedere și ce ar fi putut face ei pentru 
ei și pentru copii lor.

Ei au vrut să cucerească ţara prin pute-
rea lor și au uitat ce le făgăduise Dumnezeu, 
de cuvântul Său care lucra, chiar în faţa 
ochilor lor, lucruri mari de care nu mai 
auziseră nici până atunci și nici nu urmau 
să se mai întâmple vreodată. „Ei L-au lăsat 
pe Dumnezeu în afara preocupărilor lor și 
s-au purtat ca și când ar fi trebuit să depindă 
numai de puterea braţelor lor.” (Idem, p. 388). 

„În necredinţa lor, au limitat puterea 
lui Dumnezeu și au dovedit neîncredere 
în braţul care i-a călăuzit în siguranţă până 
aici. ” (Idem, p. 388).

Referitor la aceasta iată ce declară Moi-
se: „Cine este, în adevăr, omul acela, care să 
fi auzit vreodată, ca noi, glasul Dumnezeu-
lui celui viu vorbind din mijlocul focului, și 
totuși să fi rămas viu?” (Deuteronom 5:6). 
În mijlocul tuturor acestor lucruri ei au 
uitat de Dumnezeu și s-au pus pe ei înșiși, 
vieţile lor și copiii lor mai pe sus de orice și 
aceasta greșeală a fost teribilă pentru ei și 
pe copiii lor i-a costat 40 de ani de călătorie 
prin pustie, 40 de ani de încercări în care au 
reușit să înveţe lecţia credinţei și a depen-
denţei de Dumnezeu.

Iosua, spre finalul vieţii sale și a gene-
raţiei care a cucerit Canaanul, cucerire care 
s-a făcut prin credinţă, „căci prin credinţă 
au căzut zidurile Ierihonului”, arată care 
este rodul unei credinţe active în care  
Dumnezeu tronează și în care El își aduce 
planul Lui la îndeplinire. În cuvântarea 
sa finală el se adresează astfel poporului: 
„Recunoașteţi, dar, din toată inima voastră 
și din tot sufletul vostru, că niciunul din 
toate cuvintele bune rostite asupra voastră 
de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas 
neîmplinit; toate vi s-au împlinit, niciunul 
n-a rămas neîmplinit.” (Iosua 23:14).

La porţile Canaanului Ceresc
În cele ce urmează să ne îndreptăm că-

tre o altă scenă mult mai largă și mai vastă, 
o realitate în care evenimentele petrecute 
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atunci sunt o imagine, un tip ce își găsește 
împlinirea în aceste zile în care trăim noi. 

Iată, astăzi ne aflăm la porţile Canaa-
nului, găsindu-ne în aceeași situaţie ca și 
poporul evreu pe vremuri. Există totuși 
o diferenţă semnificativă între cele două 
situaţii, între poporul evreu la porţile 
Canaanului și poporul advent la porţile 
Canaanului Ceresc și acesta constă în 
faptul că necredinţa iscoadelor trimise a 
aruncat o umbră tristă asupra poporului 
Evreu pe când toţi cei ce au adus descope-
riri cu privire la patria cerească pentru noi 
au adus un raport bun asemănător celui 
adus de Iosua și Caleb.

Iată ce spune raportul lui Isaia despre 
acea ţară minunată: „ Vor zidi case și le vor 
locui; vor sădi vii, și le vor mânca rodul. Nu 
vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu 
vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce 
rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zi-
lele copacilor, și aleșii Mei se vor bucura de 
lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba, 
și nu vor avea copii ca să -i vadă pierind, 

căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată 
de Domnul, și copiii lor vor fi împreună cu 
ei. Înainte ca să Mă cheme, le voi răspun-
de; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi 
asculta! Lupul și mielul vor paște împreună, 
leul va mânca paie ca boul, și șarpele se va 
hrăni cu ţărână. Niciun rău, nici o vătămare 
nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, 
zice Domnul.” (Isaia 65:21-25).

Daniel, Ioan, Pavel și alţi profeţi ai 
Bibliei au prezentat un raport foarte bun al 
acelei ţării minunate ce ne stă în faţă și ne 
așteaptă să o luam în stăpânire. 

Prima viziune a profetului căruia 
Dumnezeu i-a încredinţat avertizările, 
sfaturile și îndemnurile acestor timpuri 
este despre Canaanul Ceresc. Ea declară 
despre acestă viziune că: „Am încercat 
să aduc înapoi un raport bun și câţiva 
struguri din Canaanul ceresc, pentru care 
mulţi m-ar omorî cu pietre, așa cum toată 
adunarea îndemna la uciderea cu pietre a 
lui Caleb și Iosua pentru raportul pe care-l 
aduseseră. (Numeri 14:10). Dar declar 

înaintea voastră, fraţi și surori 
în Domnul, că este o ţară foarte 
bună, minunată, și putem „să ne 
suim și să punem mâna pe ea”. 
(Scrieri timpurii, p. 13).

Acest raport al Canaanului ce-
resc este unul din cele mai înălţă-
toare și mai frumoase capitole ale 
Spiritului Profetic, de acea dragă 
cititorule, ţi-l recomand cu drag, 
citește-l și vei găsi în el speranţă și 
o nouă însufleţire vieţii tale.
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Uitându-ne la experienţa din vechime 
aș vrea să învăţam din greșeala pe care a 
făcut-o poporul lui Dumnezeul la Cadeș.

Dumnezeu cere astăzi de la noi același 
lucru: să avem încredere în El, să avem 
credinţă că El va face tot ce ne-a promis. 
Vom avea încercări, vom avea suferinţe, 
vor veni uriașii, fii ai lui Anac, dar Domnul 
Hristos ne spune „harul Meu îţi este de 
ajuns” pentru a fi biruitor.

Astăzi este nevoie de oameni despre 
care Dumnezeu să poată spune: „Ai văzut 
pe robul meu ... , nu este nimeni ca el pe 
pământ. Este un om fără prihană și curat 
la suflet, care se teme de Dumnezeu și se 
abate de la rău.” Astfel de oameni putem fi 
noi prin harul și puterea lui Dumnezeu, căci 
El are puterea de a schimba vieţile noastre și 
de a ne da o inimă nouă care va face voia Sa 
de plăcere, nu din obligaţie sau în aștepta-
rea unei răsplătiri, fie ea și mântuirea.

De astfel de oameni este nevoie astăzi 
pentru încheierea lucrării. Oameni care să 
iubească slava și onoarea lui Dumnezeu mai 
mult decât orice și să poată spune la fel ca 
Moise: „atunci șterge-mă din cartea Ta pe 
care ai scris-o”. (Exodul 32:31). Moise dorea 
mai bine să piardă viaţa veșnică decât să știe 
că numele lui Dumnezeu este dezonorat în 
faţa celorlalte popoare. Același lucru este 
așteptat și de la noi astăzi, oameni care să 
înţeleagă caracterul Divin a lui Dumnezeu 
și care mai degrabă ar muri pentru veșnicie 
decât să aducă dezonoare numelui Său.

 „Când Pavel a scris: „Dumnezeul păcii 
să vă sfinţească El însuși pe deplin”  

(1 Tesaloniceni 5: 23), el nu a sfătuit pe 
fraţii săi să tindă după un ideal cu nepu-
tinţă de ajuns; el nu se ruga ca ei să aibă 
binecuvântările pe care Dumnezeu nu ar 
fi fost voios să le dăruiască. El știa că toţi 
cei ce doreau a se învrednici să întâmpine 
pe Hristos în pace, trebuie să posede un 
caracter curat și Sfânt. „Toţi cei se ce luptă 
la jocurile de obște, se supun la tot felul 
de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să 
capete o cunună care se poate veșteji: noi 
să facem lucrul acesta pentru o cunună 
care nu se poate veșteji. Eu deci, alerg dar 
nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt 
cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în 
vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l 
ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am 
propovăduit altora, eu însumi să fiu le-
pădat.” (1 Corinteni 9:25-27). „Nu știţi că 
trupul vostru este templul Duhului Sfânt, 
care locuiește în voi și pe care l-aţi primit 
de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteţi ai 
voștri, căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. 
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul și în 
duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” 
(1 Corinteni 6:19-20).” (Sfinţierea vieţii, p. 26).

Domnul să ne ajute ca împreună să 
putem spune: „Am încercat să ne amintim 
cele mai mari încercări ale noastre, dar 
ele păreau atât de mărunte în comparaţie 
cu slava nespus de mare, eternă, care ne 
înconjura, încât nu am putut să le rostim 
și am strigat cu toţii „Aleluia, cerul este 
destul de ieftin!” și ne-am atins harpele 
minunate, făcând să răsune bolţile ce-
rești.” (Scrieri timpurii, p. 17).  z
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Viaţa creștină nu se impune cu 
forţa. Dumnezeu, Stăpânul 
Universului, nu obligă pe nimeni 

să-I poarte numele. Dacă Îi deschidem 
inima sau nu, este o chestiune legată de 
acţiunea voinţei noastre. Deși cred din 
toată inima că cea mai bună decizie pentru 
un tânăr, care începe viaţa de creștin, este 
să-I predea inima Creatorului Său, ai toată 
libertatea să faci propria alegere. 

Unele din cele mai frecvente întrebări 
ale tinerilor care încep cariera creștină 
este: „E bine să fac acest lucru?”; „Este 
interzis acela?”; „Dar de ce să nu fac cutare 
lucru?” etc.

În realitate, Isus ne oferă libertate 
deplină să acţionăm așa cum dorim. 
Domnul nu ne constrânge. Creștinul este 
cea mai liberă persoană din lume. Dar 
cum trebuie înţeleasă această libertate? 

Slavic Popa

Adevărata libertate duce la fericirea 
adevărată; și aceasta nu se găsește în 
exterior, ci în interior. Fericirea se desco-
peră prin iubire, și este plină de sacrificiu. 
O libertate oarbă, fără reguli, produce o 
stare de fericire oarbă, falsă, iluzorie, ce 
constituie un mare pericol pentru tineri și 
este profund egoistă. 

Libertatea lui Dumnezeu
Dumnezeu nu poate fi altfel, aceasta 

este esenţa fiinţei Sale: „Căci Domnul este 
Duhul și unde este Duhul Domnului, aco-
lo este slobozenia.” (2 Corinteni 3:17). 

În Ioan 8:32, citim: „Veţi cunoaște 
Adevărul și Adevărul vă va face slobozi.” 
Slobozi faţă de ce? Desigur că de legătura 
păcatului, care odinioară ne ţinea captivi 
și nu știam ce este adevărata fericire. 
Păcatul înseamnă sclavie. Cine ne arată 

Totul este îngăduit,  
dar nu totul este de folos

„Aleargă de vorbește TÂNARULUI acestuia.” (Zaharia 2:4)  
„Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu  toate sunt de folos,  

toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.” (1 Corinteni 10:23)
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păcatul? Legea Domnului. În concluzie, 
Legea aceasta este calea spre libertate; de 
aceea mai este numită și Legea slobozeniei 
sau a libertăţii” (Iacov 2:12). Deci cu cât 
ești mai în armonie cu ea, cu atât ești mai 
liber. Libertatea aceasta nu înseamnă să 
mergi după curentul lumii, ci conform voii 
lui Dumnezeu. Însă un lucru regretabil, 
libertatea care ne-a fost oferită în dar, prin 
sângele lui Isus, se transformă adesea în 
libertinaj (desfrâu, imoralitate, destrăbă-
lare, libertinism). Și aici ar trebui pus un 
semnal de alarmă. 

Toate-mi sunt îngăduite
Când spunem că toate lucrurile ne 

sunt îngăduire, reiese că Domnul Isus 
nu Se impune cu forţa, ci ne lasă liberul 
arbitru, ca să alegem ceea ce ne place și 
ne convine cel mai mult. Domnul ne lasă 
nouă să alegem cui vrem să slujim. Avem 
libertate deplină în acest sens. Regretabil 
este când oamenii se folosesc de această 
libertate pentru a trăi în păcat. „Numai nu 
faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi 
pentru firea pământească”, ne recomandă 
Cuvântul lui Dumnezeu. (Galateni 5:13). 

Dar nu toate îmi sunt de folos
Dacă ne oprim doar la prima parte 

a versetului și n-am mai ţine cont de 
continuarea lui sau n-ar mai fi continuat 
cu această a doua parte, atunci cred că 
păcatul ar fi ajuns la cote uriașe. Și totuși, 
mulţi trăiesc în raport cu prima parte a 
frazei, obișnuindu-se cu păcatul, până 

când acesta devine a doua lor natură. 
Ei obișnuiesc să spună: „dar ce este rău 
în acest lucru pe care-l fac?” Trebuie 
să înţelegem că terminaţia frazei nu 
vorbește atât despre o restricţie, cât mai 
degrabă despre o analiză. Cu alte cuvinte: 
dacă totul îmi este îngăduit, trebuie să 
și analizez dacă acele lucruri îmi sunt de 
folos, dacă sunt constructive. Din nefe-
ricire mulţi tineri entuziasmaţi fiind de 
dorinţele firii pământești, dau frâu liber 
cărnii, fără o analiză profundă a faptului 
dacă ceea ce fac folosește sau nu, și se 
lasă duși de curentul lumii, ca o frunză în 
bătaia vântului. 

Este trist să vezi tineri care odată erau 
consacraţi lui Dumnezeu, dar acum sunt 
pierduţi, aparent fără nicio nădejde și totul 
pentru simpla idee că „tot ce fac e bine” 
sau o anumită acţiune „n-ar fi chiar așa 
de rea”. Și cel mai trist este când un tânăr, 
deși rămâne în Biserică, totuși nu are o 
comuniune adevărată cu Tatăl Ceresc, 
datorită unei proaste gestionări a libertăţii 
oferite de Cer. 

Nu-i nimeni atât de pierdut ca să nu 
poată fi recuperat de harul divin. „...dar 
unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a 
înmulţit și mai mult.” (Romani 5:20). Tatăl 
din ceruri suferă enorm pentru fiecare co-
pil al Său care se pierde. Tu ai un loc unic 
în inima Sa. Această durere este exprimată 
în Osea 11:8 „Cum să te dau Efraime (poţi 
citi aici numele tău)? Cum să te predau 
Israele? ... Mi se zbate inima în mine și tot 
lăuntrul Mi se mișcă de milă.”
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Există un principiu după care putem 
să ne ghidăm în ce privește comportamen-
tul nostru: „Încolo, fraţii mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot 
ce este drept, tot ce este curat, tot ce este 
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de pri-
mit, orice faptă bună și orice laudă, aceea 
să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8). 

Sfaturi prietenești pentru o viaţă 
cu folos

În modul cel mai umil, aș vrea să 
împărtășesc câteva sfaturi în legătură cu 
viaţa creștină care este asaltată de multe 
încercări și provocări și cum să ieșim birui-
tori în numele lui Isus Hristos: 
1. Înainte de a lua o decizie pentru a face 

ceva, caută sfatul  lui Dumnezeu (studiu, 
rugăciune, providenţa faptelor, Duhul 
Sfânt, care îţi șoptește) dacă ceea ce ur-
mează să faci va onora numele lui Isus;

2. Ferește-te de acele locuri în care un 
fiu de Dumnezeu nu  trebuie să fie. 
(Influenţa lor este malefica pentru 
suflet, știind ca acelea sunt prezidate 
de Satan);

3. Nu  te lăsa captivat de acel lucru, care 
în aparenţă este inocent. Întreabă-te 
dacă Isus ar accepta să facă acel lucru;

4. Fii diferit! Fii tu însuţi! Păstrează-ţi 
personalitatea pe care o ai de la Dum-
nezeu și nu te lăsa influenţat de alţii și 
de comentariile lor;

5. Roagă-te!
6. Studiază Biblia (a citi nu înseamnă a 

studia!);
7. Lucrare misionară (spune și altora 

despre adevăr, sau fii de folos celor 
din jur. Salvând pe alţii, te vei salva 
pe tine însuţi).
Ceea ce-mi este îngăduit, de asemenea 

trebuie să-mi fie de folos!  z
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Dragul meu tânăr, înainte să începi 
să citești aceste rânduri te îndemn 
să-ţi pleci genunchiul și să-L rogi 

pe Tatăl ceresc să-ţi dea duhul călăuzitor.
 Avem privilegiul de a trăi secvenţele 

finale ale luptei dintre bine și rău, dintre 
adevăr și rătăcire, și fiecare dintre noi este 
un soldat pe câmpul de luptă. Lupta este 
din ce în ce mai aprigă, iar dușmanul nos-
tru este Diavolul, Șarpele cel vechi, care 
vrea să ne biruie cu orice preţ, trimiţând 
asupra noastră săgeţi cu ispitele sale.

 În epistola lui Pavel către tânărul 
Timotei, cuvântul ne arată că în zilele din 
urmă vor fi vremuri grele: oamenii vor fi 
iubitori de sine, neînfrânaţi, iubitori mai 
mult de plăceri decât de Dumnezeu.

 În Evanghelia lui Matei, Domnul Isus 
ne atenţionează că în zilele din urmă, va 
fi ca în zilele lui Noe și ale lui Lot, când 
oamenii trăiau numai pentru a-și satisfa-
ce plăcerea.

 Dragul meu, privind în jurul tău, 
observând că Biblia are dreptate, poate te 
întrebi ca David: „Cum își va ţine tânărul 
curată cărarea?” Cum pot să fiu diferit de 
majoritatea tinerilor care se comportă ca 
în zilele potopului și a Sodomei? Cum pot 
câștiga lupta și să fiu biruitor?

 Avem ca exemplu în Sfânta Scrip-
tură un tânăr puternic și statornic, care 
a ales să stea de partea lui Dumnezeu, 

Cristian Rădoiaș
Cum să te supăr, Doamne?

chiar dacă a trebuit să poarte lanţurile 
închisorii.

„Sosind în Egipt, Iosif a fost vândut 
lui Potifar, mai marele gărzilor împăratu-
lui, în a cărui slujbă a rămas zece ani. Aici 
el a fost expus unor ispite de un caracter 
cu totul ieșit din comun. Se afla aici în 
mijlocul idolatriei. Închinarea la zei era 
însoţită de întreaga pompă împărătească, 
susţinută de bogăţia și cultura celei mai 
civilizate naţiuni din vremea aceea. Cu 
toate acestea, Iosif și-a păstrat simplita-
tea și credincioșia sa faţă de Dumnezeu. 
Pretutindeni în jurul său erau priveliștile 
și chemările viciului, dar el era ca unul 
care nu auzea și nu vedea nimic. El nu 
îngăduia ca gândurile lui să zăbovească 
asupra subiectelor interzise. Dorinţa de 
a câștiga bunăvoinţa egiptenilor nu l-a 
putut determina să renunţe la principiile 
lui. Dacă ar fi încercat să facă acest lucru, 
atunci el ar fi fost biruit de ispite; dar el 
nu se rușina de religia părinţilor săi și n-a 
făcut niciun efort pentru a ascunde faptul 
că era un adorator al lui Iehova. „Domnul 
a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau 
bine.” Stăpânul lui a văzut că Domnul 
era cu el și că Domnul făcea să-i meargă 
bine ori de ce se apuca.” (Geneza 39:2-3). 
Încrederea lui Potifar în Iosif creștea zi 
după zi și, în cele din urmă, l-a ridicat la 
rangul de administrator, dându-i contro-
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lul deplin asupra tuturor averilor sale. 
„Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif 
tot ce avea, și n-avea altă grijă decât să 
mănânce și să bea.” (vers. 6).

 Purtarea cuviincioasă și credincioșia 
lui Iosif au câștigat inima dregătorului lui 
Faraon, care ajunsese să-l privească mai 
degrabă ca pe un fiu decât ca pe un sclav. 
Tânărul a fost adus în legătură cu oameni 
de vază, învăţaţi, și astfel a ajuns să 
aibă o cunoaștere a știinţei, a limbilor și 
afacerilor, o educaţie necesară viitorului 
prim-ministru al Egiptului.

 Dar credinţa și integritatea lui Iosif 
aveau să fie puse la probă prin încercări 
teribile. Soţia stăpânului său căuta să-l 
ademenească pe tânăr să calce Legea lui 
Dumnezeu. Până aici, el rămăsese neatins 
de stricăciunea care domnea în ţara aceea 
păgână; dar aceste ispite erau atât de neaș-
teptate, atât de puternice și seducătoare - 
cum avea oare să facă faţă? Iosif știa foarte 
bine care aveau să fie consecinţele împo-
trivirii sale. Pe de o parte erau tăinuirea, 
favorurile și răsplătirile; pe de altă parte, 
dizgraţia, închisoarea și, poate, moartea. 
Întreaga sa viaţă viitoare depindea de 
hotărârea unui moment. Va triumfa oare 
principiul? Va rămâne Iosif totuși credin-
cios lui Dumnezeu? Cu o îngrijorare ce nu 
se poate exprima în cuvinte, îngerii pri-
veau la scena aceasta. Răspunsul lui Iosif a 
dat pe faţă puterea principiului religios. El 
nu va trăda încrederea stăpânului său de 
pe pământ și, indiferent de consecinţe, el 
va fi credincios Stăpânului său din ceruri. 

Sub privirile cercetătoare ale lui Dum-
nezeu și ale sfinţilor îngeri, mulţi își iau 
libertatea de a face fapte de care n-ar vrea 
să se facă vinovaţi în prezenţa semenilor 
lor, dar primul gând al lui Iosif a fost la 
Dumnezeu: „Cum aș putea să fac eu un 
rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?” (vers. 9), zise el.” (Patriarhi 

și profeţi, cap. 22).

Te rog să te oprești din citit pentru 
câteva clipe și să te pui în locul lui Iosif. 
Să primești o funcţie bună, și într-o dimi-
neaţă să fii ademenit de o persoană de 
sex opus. Cum ai proceda?

 Te afli la şcoală sau la lucru, și știi că 
lucrurile interzise de Dumnezeu se prac-
tică lângă tine sau în grupul tău. Cum 
procedezi? Ce răspuns dai unei persoane 
care vrea să te ispitească și să te facă să 
pierzi relaţia cu Domnul Isus?

„Trebuie să avem mereu în minte 
îndemnul din  1 Petru 5:8: „Fiţi treji, și ve-
gheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, dia-
volul, dă târcoale ca un leu care răcnește, 
și caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă 
lui tari în credinţă.”

Putem să luăm hotărâre în inima 
noastră ca Iosif.

„Sufletul său a tresăltat când a luat ho-
tărârea supremă de a se dovedi credincios 
faţă de Dumnezeu - în toate împrejurările 
să se comporte așa cum se cuvine unui 
supus al Împăratului cerului. El avea să-I 
slujească lui Dumnezeu cu o inimă neîm-
părţită; el avea să dea piept cu încercările 
și să îndeplinească cu credincioșie orice 
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îndatorire. Experienţa unei singure zile 
fusese punctul de cotitură în viaţa lui Iosif. 
Nenorocirea ei îngrozitoare l-a schimbat 
dintr-un copil răsfăţat, într-un bărbat stă-
pân pe sine, curajos și serios.” (Idem). 

„Dacă am avea mereu simţământul 
că Dumnezeu vede și aude tot ceea ce 
facem și spunem și că înregistrează cu 
credincioșie cuvintele și faptele noastre, 
cum și faptul că va trebui să stăm faţă 
în faţă cu toate acestea, atunci ne-ar fi 
teamă să păcătuim. Trebuie să ne amin-
tim întotdeauna că, oriunde suntem și 
în tot ceea ce facem, suntem în prezenţa 
lui Dumnezeu. Niciun amănunt din 
comportamentul nostru nu scapă neob-
servat. Nu ne putem ascunde căile de Cel 
Prea Înalt. Întunericul cel mai adânc din 
miez de noapte nu poate fi acoperământ 
pentru fapta pe care o facem. Martorul 
nevăzut este lângă noi tot timpul. Acţiu-
nea lui Satana este să ne ispitească, dar a 
ne preda este propria noastră acţiune. 

Ca scut împotriva ispitei și inspiraţie 
către puritate și adevăr, nici o altă influen-
ţă nu poate egala sentimentul prezenţei 
lui Dumnezeu. „Totul este gol și descoperit 
înaintea ochilor Aceluia cu care avem de-a 
face.” „Ochii Tăi sunt așa de curaţi că nu 
pot să vadă răul, și nu poţi să privești nele-
giuirea!” (Evrei 4:13; Habacuc 1:13). Acest 
gând a fost scutul lui Iosif când se afla 
în mijlocul stricăciunii din Egipt. În faţa 
ispitelor, răspunsul său a fost ferm: „Cum 
aș putea să fac eu un rău atât de mare și să 
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Ge-

neza 39:9). Dacă este cultivată, credinţa 
va aduce un astfel de scut fiecărui suflet.” 
(Educatia, cap. 14).

 Avem exemplul Domnului Isus care 
a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El 
S-a împotrivit diavolului, folosind ca 
argument cuvântul scris. Astfel a ieșit bi-
ruitor și prin El putem și noi să înfruntăm 
ispitele care ne asaltează zilnic. 

 Și tu poţi să fii un Iosif în finalul 
istoriei pământului. Domnul  așteaptă 
să-ţi vină în ajutor. Hotărăște-te în inima 
ta că Îl vei urma, chiar dacă vei trece prin 
temniţă. Predă-te Lui pe deplin, așa cum 
ești. Gândurile, vorbirea, ascultarea, fap-
tele să fie curate. Trupul tău să rămână 
neîntinat. 

Lasă-l pe Isus să-ţi conducă viaţa ta, 
relaţia ta cu ceilalţi sau cu persoana iu-
bită. Nu-l supăra printr-un gest sau faptă 
necorespunzătoare. 

 Nu uita că pe porţile cerului vor intra 
doar cei care au caractere ca Domnul 
Isus, haine fără pată.

„Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea 
Lui, și voinţa și înfăptuirea... ca să fiţi fără 
prihană și curaţi, copii ai lui Dumnezeu, 
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos 
și stricat, în care străluciţi ca niște lumini 
în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii.” 
(Filipeni 2:13, 15).

„De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aș-
teptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi 
înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în 
pace.” (2 Petru 3:14).  z
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Problema
Nu auzim prea multe despre această 

problemă vorbindu-se de la amvon, totuși 
este o parte esenţială a închinării noastre 
și a experienţei creștine. Dacă pentru 
Dumnezeu are importanţă acest subiect, 
de ce nu ar avea și pentru copiii Săi. 
Tocmai am citit că toate lucrurile trebuie 
făcute în mod cuviincios și cu rânduială 
(decent și în ordine – traducerea BTF). 

Ce așteaptă Dumnezeu de la po-
porul Său, astăzi?

„Ordinea este cea dintâi lege a cerului, 
iar Domnul dorește ca poporul Său să aibă 
în casele lor o reprezentare a ordinii și 
armoniei care domnesc în curţile cerești. 
Adevărul nu își așază niciodată picioare-

Hudson Gessner

Organizare  
și curăţenie

„Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.” (1 Corinteni 14:40)

le lui delicate pe cărarea necurăţiei sau 
stricăciunii. Adevărul nu îi face niciodată 
pe oameni aspri, grosolani sau neglijenţi, 
dezordonaţi. El îi înalţă pe toţi cei care îl 
acceptă, la un nivel înalt. Sub influenţa 
lui Hristos, lucrarea de continuă rafinare 
merge înainte. 

Oștirilor lui Israel le-au fost date 
îndrumări speciale, pentru că tot ce era 
în interiorul și împrejurul corturilor lor să 
fie curat și așezat în ordine, pentru ca nu 
cumva îngerul Domnului, trecând prin 
tabără, să vadă necurăţia lor. Oare privea 
Domnul în amănunt aceste lucruri? Da, le 
avea în vedere în amănunt; căci lucrul era 
stabilit: dacă le-ar fi văzut necurăţite, nu ar 
fi însoţit oștirile lor în lupte. 
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El, care a fost atât de minuţios cu copiii 
lui Israel și dorea ca acestora să le placă 
curăţenia, nu va îngădui nicio necurăţie 
în casele copiilor Săi de astăzi. Dumnezeu 
privește cu neplăcere lipsa curăţeniei de 
orice fel. Cum L-am putea invita oare în 
casele noastre dacă totul nu ar fi curat 
și în ordine?” (Sfaturi pentru sănătate, p. 101, 

sublinieri adăugate). 

Extreme
„Curăţenia și ordinea sunt indispen-

sabile administrării corespunzătoare a 
gospodăriei. Însă atunci când mama face 
din acestea datoriile cele mai importante 
ale vieţii ei și se dedică lor în detrimentul 
dezvoltării fizice și educaţiei mintale și 
morale a copiilor ei, ea comite o greșeală 
tristă.” (Semnele timpului, 5 august, 1875).  

Viaţa creștinului trebuie să fie echili-
brată. Extremele nu funcţionează. Tindem 
să fim extremiști. 

Să urmărim câteva exemple: 

1. Corturile obișnuite
Profetul Balaam nu putea să blesteme 

pe Israel? De ce? „Balaam a ridicat ochii şi 
a văzut pe Israel tăbărât în corturi, după 

seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu 
a venit peste el.” (Numeri 24:2). Tabăra lui 
Israel era într-o ordine atât de uimitoare, 
încât Balaam știa că binecuvântarea lui 
Dumnezeu este asupra poporului.  

2. Ordinea lui Iosif
Iosif era un bun organizator chiar și în 

condiţii dificile – într-o temniţă!
„Şi mai-marele temniţei a pus sub 

privegherea lui pe toţi întemniţaţii care 
erau în temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo 
decât prin el.

Mai-marele temniţei nu se mai îngrijea 
de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru 
că Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea 
izbândă în tot ce făcea.” (Geneza 39:22, 23). U
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3. Minuţiozitatea lui Isus
Putem să privim creaţia și să observăm 

cât de ordonat se aliniază planetele, sime-
tria florilor și multe alte lucruri. Și după 
învierea Lui din mormânt, Isus Și-a luat 
timp să pună în ordine veșmintele care-L 
acoperiseră. 

„Iar ştergarul, care fusese pus pe capul 
lui Isus, nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut 
sul şi pus într-un alt loc, singur.” (Ioan 20:7). 

„Însuși Hristos a fost Acela care 
așezase veșmintele de îngropăciune cu 
atâta grijă la locul lor. Când îngerul cel 
puternic a coborât la mormânt, el s-a unit 
cu altul care împreună cu tovarășii lui 
păziseră trupul Domnului. Când îngerul 
din cer rostogolise piatra, celălalt intră și 
desfăcu legăturile de pe trupul lui Isus. Dar 
însăși mâna lui Isus fusese aceea care le-a 
împăturit, pe fiecare în parte, și le-a pus la 
locul lor. Înaintea Aceluia care călăuzește 
atât steaua, cât și atomul, nu e nimic fără 
însemnătate. Ordinea și desăvârșirea se 
văd în toate lucrările Lui.” (Hristos, lumina 

lumii, p. 789). [Subliniere adăugată]. 

„Cei care, după ce au primit adevărul, 
nu fac nicio schimbare în vorbire sau pur-
tare, în îmbrăcăminte și locul în care stau, 
trăiesc pentru ei înșiși, nu pentru Hristos. 
Ei nu au fost născuţi din nou în vederea 
curăţirii și sfinţirii.” (Căminul adventist, p. 21). 

Cum să facem aceasta?
Dacă vedeţi că trebuie să faceţi o 

reformă în acest punct, nu trebuie să faceţi 
totul astăzi sau mâine. 

– Caută ajutorul divin;
– Fă o listă;
– Verifică fiecare cameră.

Concluzie 
Noi Îl reprezentăm pe Dumnezeu pe 

acest pământ. Dacă nu facem lucrarea Sa, 
ne înșelăm singuri. 

„Corectaţi tot ceea ce este îndoielnic 
sau neglijent în vorbirea sau obiceiurile 
voastre. Nu treceţi peste acest lucru consi-
derându-l de mică importanţă. Oriunde vă 
aflaţi, păstraţi-vă camera curată și ordona-
tă. Să nu se acumuleze murdărie de gunoi, 
ca nu cumva „Domnul să treacă și să vadă 
necurăţia voastră”. Hristos este pur, sfânt 
și neîntinat. Nu întristaţi îngerii cerești 
preţuind obiceiuri neglijente și leneșe. 
Depinde de voi înșivă să decideţi dacă veţi 
fi acceptaţi de Domnul ca niște vase de 
onoare, potrivite pentru folosul Său.” (The 

Spalding and Magan Collection, p. 297).  z
(Articol tradus din Youth Messenger, vol. XXXVI, nr. 3)
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Să trezim în copii și tineri simpatie 
și spirit de sacrificiu pentru mi-
lioanele care suferă în ţinuturile 

îndepărtate, lăsându-i să se familiarizeze 
cu meleagurile acestora și cu popoarele 
lor. În loc să stăruie în a cerceta istoria cu 
privire la Alexandru și Napoleon, lăsaţi 
elevii să studieze vieţile oamenilor precum 
Pavel sau Marin Luther, Moffat, Livingso-
ne, Carey, Judson, Williams și Morrison, 
și prezentarea zilnică a istoriei eforturilor 
misionarului. În loc să-și împovăreze 
amintirile cu o gamă nesfârșită de nume și 
teorii, care nu au niciun fel de importanţă 
pentru vieţile lor, și despre care, după ce 
au ieșit din sălile de clasă, rar își mai aduc 
aminte, lăsaţi-i să studieze toate ţinutu-
rile în lumina efortului misionar și să se 
familiarizeze cu popoarele și nevoile lor.” 

(Buletinul Conferinţei Generale, 1 iulie 1902). 

Mai multe nume ale unor misionari 
renumiţi au fost menţionate mai sus – per-

Barbara Monteiro

Adoniram  
& Ann

Partea I

„
soane a căror viaţă este demnă de studiul 
nostru în folosul educaţiei noastre creștine. 
Unul din aceste nume amintite este Judson. 

Cine a fost Adoniram Judson?
Adoniram Judson s-a născut în 

nord-estul Statelor Unite ale Americii, în 
anul 1788, în perioada unei mari schimbări 
a gândirii multor oameni. Ca mulţi alţii se 
simţea neliniștit și nemulţumit de goliciu-
nea sufletului adusă de ideile celebrilor 
filozofi ai zilelor sale. Ca fiu al unui ministru 
congregaţional, Adoniram Judson a fost 
înzestrat cu o minte strălucită. Până la 
vârsta fragedă de 20 de ani, acest student 
eminent a întocmit deja două manuale de 
înaltă calitate - unul privitor la matematici 
și altul despre gramatica engleză.  

În timp ce frecventa Rhode Island 
Christian College, Adoniram a devenit 
prieten apropiat cu un coleg liber cugetă-
tor, Jacob Eames.  Sub influenţa unui astfel 
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de tovarăș, din nefericire credinţa pe care 
Adoniram o primise în copilărie, s-a deteri-
orat. Adoniram s-a răzvrătit curând împo-
triva credinţei sale de altădată și a părăsit 
casa părintească și religia sa – abandonând 
propria sa carieră de publicistică,  pentru 
orice amuzament și divertisment pe care 
lumea putea să-l ofere. Curând s-a alăturat 
unui grup de actori care călătoreau. 

Noaptea de la han
Viaţa nu-i era împlinită lui Adoniram 

și într-o noapte din călătoria sa, s-a oprit la 
un han să se odihnească. Hangiul i-a oferit 
o cameră și și-a cerut scuze anticipând că 
în apropiere se află un om bolnav – care 
poate chiar va muri, așa că era posibil ca 
liniștea să fie tulburată în timpul nopţii. 
Într-adevăr presupunerile s-au dovedit a 
fi adevărate – gemete jalnice, suspine și 
bocete au fost auzite curând în apropiere, 
alături de vocile slabe și pașii celor ce-l 
vegheau pe suferind. 

Moartea timpurie era foarte obișnuită 
în acel timp, așa că Adoniram nu se gân-
dea prea mult la starea fizică a acelui om, 
ci în mintea lui au început să încolţească 
gânduri despre moarte în general. El a în-
ceput să se întrebe – era omul pregătit să 
moară? ... Gândește-te la asta, Adoniram 
este pregătit să moară? Urma el - meticu-
losul, bine-cunoscutul savant, să fie într-o 
zi îngropat sub pământ, pentru a deveni 
hrană pentru viermi? 

Pe măsură ce soarele se ridica în dimi-
neaţa următoare, Adoniram a mers să plă-

tească hangiului și s-a interesat dacă omul 
bolnav se simte mai bine. Răspunsul a fost 
că omul murise în timpul nopţii. Uimit, 
Adoniram a întrebat cine era respectivul. 
Spre surprinderea lui a aflat că era vorba 
despre un tânăr de la Rhode Island Christi-
an College, pe numele de Jacob Eames. 

Preocupat de mântuire 
Jacob Eames? A murit atât de tânăr? 

Plecat, plecat, plecat pentru totdeauna. 
Da, pentru totdeauna. Jacob Eames fusese 
un foarte bine cunoscut al lui Adoniram. 
Cea mai mare tragedie era că prin filozofia 
sa despre viaţă și existenţă, acest tânăr nu 
a avut nicio grijă de veșnicie.  Conform 
normelor cunoscute ale Bibliei, era destul 
de probabil ca el să fie pierdut. Nu exista 
nicio dovadă reală să spere oarecum că 
acest om ar fi fost cumva în armonie cu 
Creatorul, nici că el ar fi murit în ignoranţă 
păgână sinceră. Dovezile erau puternic 
convingătoare că el a respins cu bună 
știinţă pe Dumnezeu, a respins pe Isus 
Hristos și a respins mântuirea. 

„Dar eu?” s-a gândit Adoniram. „Voi 
continua să urmez aceeași cale ca prietenul 
meu – numai pentru a ajunge la aceeași des-
tinaţie?” Adoniram a realizat că singura sa 
speranţă de salvare era în singurul Mântui-
tor al omenirii, Domnul Isus Hristos. Imediat 
el s-a întors în casa părinţilor săi cu o nouă 
energie și noi aspiraţii. Atunci seminţele 
plantate în inima lui în copilărie au început 
să răsară. El a fost un suflet convertit cu o 
povară nouă pentru sufletele altora. 
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„Fiecare ucenic adevărat este născut în 
Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela 
care bea din apa vie devine un izvor de via-
ţă. Primitorul devine un dătător. Harul lui 
Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, 
curgând pentru a-i răcori pe toţi și făcân-
du-i pe cei gata să piară doritori să bea din 
apa vieţii.” (Hristos, lumina lumii, p. 195). 

În acest moment al vieţii lui Adoniram 
vedem influenţa numelor misionarilor 
proeminenţi menţionaţi în primul paragraf 
al acestui articol. În acest timp, cizmarul 
britanic William Carey devenise cunoscut 
ca primul misionar în India, îndeplinind un 
aparent imposibil vis de a predica Evanghe-
lia într-o ţară îndepărtată a Asiei. Robert 
Marrison, travestit în comerciant și transla-
tor în China, a tradus în secret Biblia în limba 
chineză. Ambii se confruntau cu obstacole 
enorme în teritorii neprietenoase. Niciunul 
nu era american: după cum știa Adoniram, 
niciun american nu se gândise măcar să-și 
părăsească continentul pentru a face lucrare 
misionară și nu exista nicio organizaţie pen-
tru a sprijini pe misionarii americani. 

Cu toate acestea Adoniram a a simţit 
un apel convingător din partea lui Dum-
nezeu și a marii însărcinării care fusese 
dată în mod clar de Hristos: „Duceţi-vă 
şi faceţi ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19). Fă-
găduinţa prezenţei Domnului este clară 
și pentru acei care îndeplinesc această 
misiune: „Și iată că Eu voi fi cu voi până 
la sfârșitul veacului.” (vers. 20). 

Din fericire, Adoniram a găsit câţiva 
suporteri ai misiunii sale – familia sa 
dragă și o mână de credincioși, inclusiv un 
diacon pe nume Mr. Hasseltine. 

O cerere pentru domnul Hasseltine
Mintea lui Adoniram a fost întărită. 

El s-a hotărât să meargă în Asia. Înainte 
de plecarea lui, totuși, a simţit nevoia de 
a scrie o scrisoare importantă domnului 
Hasseltine, pe care o putem citi în cele ce 
urmează: „Vreau să te întreb dacă poţi să 
consimţi să te desparţi de fiica ta devreme 
în primăvara viitoare, să nu o mai vezi 
multă vreme în această lume? Dacă poţi 
consimţi la plecarea ei pe în teren păgân, și 
la supunerea ei la greutăţile și suferinţele 
unui misionar? Dacă poţi să-ţi dai acordul 
la expunerea ei la pericolele oceanului, la 
influenţa fatală a climatului din India, la 
orice fel de lipsă și suferinţă, degradare, 
insultă, persecuţie și, poate, moarte violen-
tă? Poţi să-ţi dai acordul la toate acestea, 
de dragul Celui care a părăsit Căminul 
ceresc și a murit pentru ea și pentru tine, 
de dragul sufletelor pierdute, de dragul 
Sionului și pentru slava lui Dumnezeu?”

Unii prieteni au gândit că această cerere 
este o nebunie. În orice caz părinţii lui Ann 
au lăsat decizia de partea ei. Tânăra era de 
fapt fascinată de provocare și a acceptat-o. 
La urma urmei, Isus i-a invitat pe ucenicii 
să meargă doi câte doi – și ce aventură mai 
plină de satisfacţii ca aceasta, și-ar putea 
dori un cuplu creștin tânăr? În numărul 
următor al revistei, vom afla mai mult!  z
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Așa cum a plâns pentru cetatea Ie-
rusalim, Hristos a plâns și plânge 
pentru fiecare oraș, ţară sau indi-

vid care nu își cunoaște vremea cercetării. 
La ușa fiecăruia se aude bătaia blândă a 
Lui, fiecare având un timp de probă, un 
timp în care poate primi lumina și astfel 
să poată primi pacea.  În Franţa au existat, 
încă înainte de pătrunderea  Reformaţiunii 
în secolul al XVI-lea, oameni care și-au dat 
viaţa secol după secol pentru a păstra Cu-
vântul lui Dumnezeu și credinţa lui Isus. 
Aceștia au fost albigenzii împotriva cărora 
Roma a organizat chiar cruciade. Au fost 
secole întregi de persecuţie. Papalitatea 
a încercat cu orice preţ să distrugă, să 
înăbușe lumina cunoașterii Bibliei care ar 
fi înălţat și înnobilat naţiunea.

De-a lungul secolelor de persecuţie, 
cea mai întunecată, cea mai groaznică 
dintre  faptele demonice a fost masacrul din 
noaptea Sfântului Bartolomeu. Hughenoţii 
au fost persecutaţi timp de aproape trei 
secole, timp în care bărbaţi de principiu, 

Laura Gheorghinoiu

intelectuali, care posedau tărie morală au 
suferit pentru credinţa lor, au trudit ca sclavi 
la galere, au fost închiși în temniţă sau și-au 
pecetluit credinţa cu viaţa, fiind arși pe rug.  
Protestanţii și mai ales luteranii din Paris 
erau învinuiţi de cele mai josnice acţiuni. 
„Lutheranilor le erau atribiute cele mai 
atroce planuri. Ei au conspirat, se spunea, să 
ardă toate clădirile publice și să masacreze 
toţi catolicii. Erau acuzaţi că urmăresc uci-
derea regelui, răsturnarea monarhiei și dis-
trugerea societăţii. Ei doreau să lase Franţa 
un deșert. Deci au fost răspândite și aceste 
teribile zvonuri au fost ascultate cu lăcomie 
și mulţimea a strigat: „Moarte, moarte ereti-
cilor!”  (HOPV, 2, 209). Dar nu a existat niciun 
protestant care să plănuiască așa planuri 
rele, nu au fost găsite dovezi care să arate ca 
fiind  adevărate acele zvonuri. 

După masacrul din noaptea Sfântului 
Bartolomeu și perioada marii terori, mare 
parte din aceștia au părăsit Franţa și timp de 
250 de ani, generaţii după generaţii, și-au 
găsit salvarea în fugă.  Au ascultat cuvântul 

Biblia şi 
Revoluţia 
franceză

        „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această  
            zi lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum 

ele sunt ascunse de ochii tăi.” (Luca 19: 42)
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Domnului Isus care a spus: „Când vă vor 
prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta.” 
(Matei 10:23 p.p.)  „Aproape nicio generaţie 
de francezi n-a existat în timpul acelei pe-
rioade lungi, care să nu fi văzut pe ucenicii 
Evangheliei fugind dinaintea furiei nebune 
a persecutorului și ducând cu ei inteligenţa, 
artele, hărnicia, ordinea în care de regulă ex-
celau, pentru a îmbogăţi ţările în care și-au 
găsit azil. Și în măsura în care îmbogăţeau 
alte ţări cu aceste daruri bune, lipseau de ele 
propria lor ţară. ” (Marea luptă, p. 276). Dacă 
acești oameni ar fi rămas în Franţa, prin 
munca și viaţa lor ţara ar fi fost prosperă și 
ar fi ajuns un model pentru naţiuni. 

Bigotismul orb a alungat pe cei care 
promovau virtutea, ordinea și erau apără-
tori sinceri ai monarhiei, punându-i să alea-
gă între exil și rug. „În final ruina statului a 
fost completă, nu a mai rămas conștiinţă 
care să fie proscrisă, nici religie care să fie 
târâtă la rug, patriotism care să fie exilat; 
revoluţia intrând în ţara devastată moral, 
a adus eșafod și masacru, doar că a fost o 
schimbare de victime.” (HOPV, 2, 213).

După fuga hughenoţilor Franţa a intrat 
în declin general, orașele industriale au 
decăzut, regiunile fertile au devenit sălba-
tice. O întunecime intelectuală și 
morală au urmat unei perioade 
de progres (perioada de progres a 
fost în timpul domniei lui Ludovic 
al XIV-lea supranumit și „regele 
soare”). Parisul s-a umplut de 
săraci „numai iezuiţii prosperau 
într-o ţară ruinată și conduceau 

cu o tiranie groaznică bisericile și școlile, 
temniţele și galerele.” (Marea luptă, p. 280).

Dacă ar fi primit lumina Evangheliei, 
Franţa, ar fi primit soluţia pentru pro-
blemele sociale și politice care au dus-o 
la ruină. Dominaţia Romei a îndepărtat 
practicarea sacrificiului de sine și a produs 
o prăpastie între bogaţi și săraci. Egoismul 
era la tot pasul, nobilii și regele erau inte-
resaţi doar de bunăstarea lor. De exemplu: 
Ludovic al XV-lea spunea consilierilor 
săi : „Căutaţi să meargă lucrurile bine cât 
trăiesc eu; după moartea mea fie ce-o fi.” 

Pe de altă parte papalitatea i-a influen-
ţat în acest sens, știind că statul va fi slăbit 
și urmărind ca să ţină în robia ei atât popo-
rul cât și pe conducători. Roma a înţeles că 
cea mai bună cale de a înrobi oamenii era 
aceea de a-i face incapabili de libertate. 
„Lipsit de Biblie și lăsat pradă învăţăturilor 
bigotismului și egoismului, poporul era 
învăluit în ignoranţă și superstiţie și cufun-
dat în viciu, încât era cu totul neînstare să 
se conducă singur.” (Marea luptă, p. 282). 

Însă rezultatul nu a fost cel plănuit de 
puterea romană. Planul lor în loc de a aduce 
populaţia în supunere, a transformat-o 
în revoluţionari și necredincioși. Singurul 
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Dumnezeu pe care oamenii îl cunoșteau era 
Dumnezeul Romei. Dumnezeu a fost repre-
zentat greșit, iar acum oamenii respingeau 
atât Scriptura, cât și pe Autorul ei. Voltaire și 
colaboratorii săi au dat deoparte Cuvântul 
lui Dumnezeu și au răspândit necredinţa. 
„Roma zdrobise pe oameni sub călcâiul ei 
de fier; iar acum masele, degradate și bruta-
lizate, în aversiunea lor faţă de tirania ei, au 
înlăturat toate restricţiile. Înfuriaţi că s-au 
închinat un timp atât de îndelungat unei 
șarlatanii sclipitoare, acum oamenii lepădau 
atât adevărul cât și rătăcirea; și confundând 
libertatea cu desfrâul, robii viciului jubilau 
de libertatea lor închipuită.” (Idem). 

La începutul Revoluţiei regele a acordat 
poporului o reprezentare în guvern, care de-
pășea ca număr pe cea a nobililor și clerului, 
însă ei nu erau gata să folosească înţelept 
această putere care le fusese dată. Dorind 
să corecteze toate nedreptăţile ei au hotărât 
reconstrucţia societăţii. „Oprimaţii aplicau 
lecţia pe care o învăţaseră sub tiranie și au 
devenit opresorii celor care-i asupriseră.” 
(Idem, p. 283). În cazul Franţei s-au împlinit 
cuvintele apostolului Pavel care, inspirat de 
Dumnezeu, spunea în epistola către Gala-
teni: „Nu vă înșelaţi: Dumnezeu nu se lasă 
să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va 
secera.” (Galateni 6:7). „Nefericita Franţă re-
colta în sânge secerișul pe care-l semănase. 
Teribile au fost urmările supunerii ei faţă de 
puterea stăpânitoare a Romei. Acolo unde 
Franţa, sub influenţa romanismului, înălţase 
primul rug la începutul Reformaţiunii, 
Revoluţia a instalat prima ghilotină. Chiar 

în locul în care primii martiri ai credinţei 
protestante au fost arși în secolul al XVI-
lea, au fost ghilotinate primele victime în 
secolul al XVIII-lea. Respingând  Evanghelia, 
care i-ar fi adus vindecare, Franţa a deschis 
ușa pentru necredinţă și ruină.” (Idem, p. 283). 
Războiul împotriva Bibliei a inaugurat o eră  
cunoscută în istorie sub numele de Domnia 
Teroarei. Nimeni nu era în siguranţă, cel vic-
torios astăzi era condamnat mâine. Cei care 
au decretat executarea regelui i-au urmat 
la eșafod. Cei suspectaţi de ostilitate faţă de 
Revoluţie erau executaţi. Franţa a devenit 
un vast câmp de luptă pentru mulţimile 
dominate de furia patimii. 

Lecţiile de cruzime și tortură predate 
de Roma, au fost învăţate cu sârguinţă; 
acum însă, nu ucenicii lui Isus erau duși 
în temniţă și la moarte, ei pieriseră sau 
fuseseră exilati cu mult înainte. „Necru-
ţătoarea Romă simţea acum puterea 
teribilă a acelora pe care ea îi învăţase să 
se delecteze în fapte sângeroase. Exem-
plul persecuţiei, pe care clerul Franţei îl 
prezentase timp de atât de multe secole, 
se întorcea acum contra lui cu mare 
putere. Eșafoadele se înroșeau de sângele 
preoţilor. Galerele și închisorile odinioară 
umplute de hughenoţi, erau acum pline de 
persecutorii lor. ” (Idem, p. 284).

Puterea ateistă care a condus Franţa în 
timpul Revoluţiei și Domniei Teroarei, a dus 
un asemenea război împotriva lui Dumne-
zeu și a Cuvântului Său, cum lumea nu mai 
văzuse până atunci. Adunarea Naţională a 
desfiinţat închinarea la Dumnezeu. Legea 
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lui Dumnezeu era călcată în picioare. Ziua 
de odihnă a fost desfiinţată, iar fiecare a ze-
cea zi a fost dedicată petrecerii și blasfemiei. 
Temerea de Dumnezeu era considerată 
atunci ca fiind începutul nebuniei. Episco-
pul constituţional al Parisului a declarat în 
cadrul unei procesiuni că religia pe care o 
susţinuse a fost o invenţie a preoţilor și a 
negat clar existenţa lui Dumnezeu. Franţa 
atee a adus la tăcere glasul mustrător al 
celor doi martori ai lui Dumnezeu. Oamenii 
sfidau public pe Regele regilor.              

După ce Franţa a părăsit închinarea 
la Dumnezeu a trecut puţin timp până a 
coborât într-o idolatrie degradantă prin 
închinarea la Zeiţa Raţiunii, în persoana 
unei femei desfrânate. Când a fost adusă 
în faţa Adunării, președintele Convenţiei a 
luat-o de mână și a declarat:  „Muritori, în-
cetaţi să mai tremuraţi înaintea tunetelor 
neputincioase ale unui Dumnezeu pe care 
temerile voastre L-au creat. De azi înainte 
să nu mai recunoașteţi nicio divinitate în 
afară de Raţiune. Vă prezint aici icoana 
cea mai nobilă și cea mai curată a ei; dacă 
trebuie să aveţi idoli, jertfiţi numai unora 
ca aceasta... Cazi înaintea Augustului Se-
nat al Libertăţii, o, voal al Raţiunii! La scurt 
timp această procesiune a fost urmată de 
arderea publică a Bibliei. Ateismul încheia 
astfel lucrarea începută de papalitate.  

Unul din preoţii noii ordini spunea: 
„Dumnezeule, dacă exiști, răzbună-Ţi nu-
mele ofensat. Te provoc la luptă! Rămâi tă-
cut; nu îndrăznești să arunci tunetele. După 
toate acestea, cine va mai crede în existenţa 

Ta?” (Idem, p. 275). Această hulă împotriva lui 
Dumnezeu nu a rămas fără efect. Timp de 
10 ani Franţa a fost sub puterea crudă a lui 
Satan. Istoria prezintă un tablou sumbru 
despre acea perioadă. În timp ce zilnic care 
întregi încărcate de victime erau duse la 
execuţie pe străzile Parisului, proconsulii, 
pe care comitetul suveran îi trimisese în 
departamente, manifestau un exces de 
cruzime necunoscut nici chiar în capitală. 
Cuţitul mașinii fatale se ridica și cădea prea 
încet pentru lucrarea măcelului lor. Șiruri 
lungi de prizonieri erau împușcaţi. Erau 
făcute găuri pe fundul șlepurilor supraa-
glomerate. Lyonul a fost transformat într-o 
pustietate. La Arras, chiar și mila crudă a 
unei morţi grabnice a fost refuzată prizo-
nierilor. Pretutindeni de-a lungul Loirei, de 
la Saumur și până la mare, stoluri mari de 
ciori se hrăneau din trupurile goale, unite în 
îmbrăţișări hidoase. Nu s-a arătat nicio milă 
faţă de sex sau vârstă. Numărul băieţilor 
și fetelor sub vârsta de șaptesprezece ani 
care au fost uciși de acel guvern tiran este 
socotit cu sutele. Copilași smulși de la sân 
erau aruncaţi din suliţă în suliţă de-a lungul 
trupelor iacobine.” (Idem, p. 285). 

Când Franţa a respins în mod public 
pe Dumnezeu și a dat la o parte Biblia, oa-
menii nelegiuiţi și duhurile întunericului 
au tresăltat pentru realizarea scopului - un 
regat fără restricţiile lui Dumnezeu. Încăl-
carea Legii lui Dumnezeu aduce în mod 
inevitabil nenorocire și ruină. Secolele de 
nelegiuire și apostazie au acumulat urgie, 
iar Franţa a înţeles prea târziu ce înseamnă 

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
I -

 N
r. 

4

30



să abuzezi de răbdarea divină. Dumnezeu 
nu face rău și nu i-a blestemat însă spiritul 
restrângător al Său, care ţinea sub control 
puterea crudă a lui Satan, a fost retras în 
mare măsură. În toată Franţa s-a auzit un 
strigăt de chin amarnic, ţara a fost zgu-
duită ca de cutremur. Astfel s-au împlinit 
cuvintele înţeleptului care spune: „cel rău 
cade prin însăși răutatea lui.”

„Voltaire cel necredincios a spus o dată 
cu îngâmfare: „Am obosit să-i tot aud pe 
oameni repetând că doisprezece bărbaţi 
au întemeiat religia creștină. Voi dovedi 
că un singur om este destul pentru a o 
distruge”. Au trecut generaţii întregi de la 
moartea lui. Milioane de oameni s-au unit 
în lupta împotriva Bibliei. Dar este departe 
de a fi distrusă, căci acolo unde, în vremea 
lui Voltaire, erau o sută, acum sunt zeci de 
mii, mai mult, sute de mii de exemplare 
ale cărţii lui Dumnezeu. Cuvintele unui 

reformator din primele timpuri, cu privire 
la biserica creștină afirmau: „Biblia este o 
nicovală de care s-au spart multe ciocane”. 
Domnul zice: „Orice armă făurită împotriva 
ta va fi fără putere; și pe orice limbă care 
se va ridica la judecată împotriva ta, o voi 
osândi”. (Isaia 54:17)” (Marea Luptă, p. 285).

Astăzi este timpul cercetării, astăzi e 
timpul când putem cunoaște lucrurile care 
ne pot da pacea. Azi Dumnezeu mă chea-
mă, și te cheamă la o reformă serioasă. Nu 
respinge chemarea lui Dumnezeu pentru 
că va fi un timp când va fi prea târziu. 
„Sau dispreţuiești tu bogăţiile bunătăţii, 
îngăduinţei și îndelungii lui răbdări? Nu 
vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te 
îndeamnă la pocăinţă? (Romani 2:4). Iar 
apostolul Pavel ne îndeamnă în epistola 
către evrei: „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, 
nu vă împietriţi inimile…” Spune DA astăzi 
lui Dumnezeu! Amin!  z
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La solicitarea Primăriei oraşului 
Făgăraş, în cadrul programului 
„Săptămâna Mobilităţii Europene”, 

un program pentru elevi, am participat 
câteva zile cu un stand de sănătate în 
centrul oraşului. Am avut alături de 
noi doi tineri studenţi la medicină, care 

Stand de  
sănătate  

la Făgăraş  
17-21 septembrie 2018
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au jertfit timp şi energie pentru a ajuta 
copiii, tinerii, persoanele interesate, prin 
sfaturile oferite în urma măsurării tensiu-
nii şi a glicemiei.

Clase de elevi de la diferite şcoli au 
avut ocazia să înveţe lucruri practice şi 
teoretice din domeniul medical.

 Am avut bucuria de a dărui si vinde 
cărti de sănătate persoanelor interesate.

 Acţiunea s-a încheiat cu o prezentare 
de sănătate la care au participat persoane 
dornice de a schimba stilul de viaţă.

Ne rugăm ca Domnul să lucreze mai 
departe în inimile unde s-a semănat 
sămânţa Evanghelie.  z

A consemnat Cristian Rădoiaș
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În data de 26–28 octombrie 2018 nu 
era încă așa neprietenos frigul cum 
este acum când scriu aceste rânduri. 

Cu un bagaj minuscul am urcat în mașină. 
Am virat la stânga, apoi la dreapta, tot în 
faţă și am tot repetat acest ritual, până am 
ajuns într-un sat numit Gura Râştii (Cluj).  
În curtea gigantică stăteau graţios câteva 
cabane dornice să ne cazeze. Pădurea de 
lângă noi asculta cu un interes profund 
râsetele de bucurie și vocile care repetau 
în cor: „HEY! Cât mă bucur să te văd!”

Vineri seara și Sâmbătă dimineaţa am 
dezbătut subiectul principal al taberei, 
am vorbit despre: Rolul poruncilor, Dra-
gostea și Legea care provin din aceeași 
sursă, O inimă curată, Un cuget curat. 

Am avut parte de cea mai bună 
mâncare pentru că fiecare a adus ceea 

 Tabără de tineret Ardealul de Nord  
„Realitatea dragostei”

„Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată,  
dintr-un cuget bun și dintr-o credinţă neprefăcută.” (1 Timotei 1:5)

ce îi place cel mai mult să mănânce, 
astfel că mesele se îndoiau parcă de 
greutatea bunătăţilor. 

Sâmbătă după masă am studiat capito-
lul 29 din Marea Luptă cu titlul „Originea 
răului”, într-un mod interactiv și prietenos. 
Discuţia s-a desfășurat pe grupe, iar parti-
cipanţii au fost îndrumaţi să colaboreze și 
să formuleze idei solide și clare.

Seara am ieșit afară „ca broascuţele 
la soare”, numai că noi am avut scopul 
de a îmblânzi frigul și de a înveseli 
stelele care priveau din depărtare cum 
leagănele urcau până atingeau întu-
nericul absolut și cum mingea sărea, 
se rostogolea și iar sărea, ghidată de 
picioarele băieţilor.

În camerele întunecate somnul s-a 
așezat pe pleoapele noastre, iar dimi-

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
I -

 N
r. 

4

34



neaţa, când s-a gândit să viziteze 
alţi oameni din alte ţări, grupa 
veselă a decis să se contopească 
cu natura și să exploreze împreju-
rimile.

Tabăra s-a terminat, noi ne-am 
despărţit cu râsete mai puţine, dar 
cu amintiri mai multe. E atât de 
plăcut să petreci timp cu cei care 
cred ca și tine, vorbesc ca tine, au 
scopuri asemănătoare cu ale tale! 
Taberele ar trebui să imite o familie 
perfectă, iar o familie perfectă este 
simbolul Raiului pe Pământ! 

Dacă vrei ca tabăra viitoare să 
fie una excepţională, atunci nu uita 
să te alături grupului nostru și să fii 
cea mai bună variantă a ta, adică – 
atunci când Tatăl Ceresc te privește 
să poată afirma „În tine îmi găsesc 
plăcerea!”.  z 

A consemnat Xenia Breda
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Sub binecuvântarea și ocrotirea lui 
Dumnezeu, în perioada 30 noiem-
brie-2 decembrie 2018 a avut loc 

o adunare de tineret în localitatea Beliu, 
judeţul Arad. Genericul acestei întâlniri 
a fost „Fiţi purtătorii luminii!”, iar textul 
motto a fost cel din Proverbe 4:18: „Dar 
cărarea celor neprihăniţi este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge me-
reu crescând până la miezul zilei.”

În temele prezentate: „Ce iubim mai 
mult?” și „Fiţi purtătorii luminii!” au fost 
evidenţiate paralelele dintre lumină și 
întuneric, atât din punct de vedere spiri-
tual cât și moral și, de asemenea, a fost 
evidenţiată nevoia de a primi lumină de la 
adevărata Sursă de lumină, Domnul nos-
tru Isus Hristos și de a o răspândi celor din 
jurul nostru, la fel cum luna reflectă razele 
soarelui, luminând Pământul.

„Integritatea, fermitatea și perseve-
renţa sunt calităţi pe care toţi ar trebui să 
caute să le cultive cu seriozitate, pentru 
că ele îmbracă pe posesor cu o putere 

Fiţi purtătorii luminii!
irezistibilă, o putere care-l face să fie 
puternic spre a face binele, puternic spre 
a rezista răului, puternic spre a suporta 
adversitatea. În acestea strălucește ade-
vărata desăvârșire de caracter cu cea mai 
mare strălucire.” (4T., p. 655).

Pe lângă acestea, programul a fost 
înfrumuseţat cu aportul extraordinar adus 
prin cântări de către tinerii instrumentiști, 
grupurile vocale de copii și tineri, spre 
slava și onoarea lui Dumnezeu. 

Fie ca Dumnezeu să reverse binecu-
vântarea Sa peste toţi cei care au făcut 
ca locașul de cult AZSMR din localitatea 
Beliu să fie neîncăpător. 

„Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
cerului, și cei ce vor învăţa pe mulţi să um-
ble în neprihănire vor străluci ca stelele, în 
veac și în veci de veci.” (Daniel 12:3).  z
A consemnat Departamentul de Tineret 

al Conferinţei Banat
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Putem să spunem Eben-Ezer, 
fiindcă am văzut mâna Lui care 
ne-a călăuzit. După două  zile de 

căutări pentru un loc de cazare în zona 
Moieciu, Dumnezeu ne-a pregătit un loc 
minunat unde să ne bucurăm împreună, 
să studiem, să cântăm, să învăţăm cum să 
trăim, nu doar să existăm.

Prin harul Lui în perioada 9-11 
noiembrie2018 ne-am strâns împreună 
cu câţiva zeci de tineri pentru a petrece 
câteva zile împreună şi a dezbate  un su-
biect foarte important în pregătirea noas-
tră pentru cer: „TRAIEŞTI SAU EXIŞTI”?

Am petrecut momente împreună, dar 
şi împărţiţi pe grupe, pentru a dezbate şi a 
ne exprima ideile cât mai mulţi dintre noi.

Creatorul nostru ne-a dăruit zile în-
sorite şi călduroase pentru a ne bucura în 

Întrunire de tineret  
la Moeciu de Sus

mijlocul naturii şi a admira ce El a creat. 
Sâmbătă ne-am bucurat de dealurile 
Moieciului, făcând miscare în aer liber, 
iar duminică am admirat frumuseţile 
Râşnovului.

Câteva concluzii ale tinerilor pentru 
fiecare dintre noi.
• Putem trăi pentru noi, adică doar să 

existăm şi putem trăi pentru Hristos 
ceea ce înseamnă că trăim cu adevărat.

• Trăirea vieţii este doar prin credinţă.
• Dacă doar trăieşti pentru această 

lume, dacă doar exişti după pofta 
inimii tale, atunci eşti pierdut cu 
adevărat.

• Schimbarea nu vine prin noi. Este ale-
gerea noastră şi ajutorul Domnului.

• Trăirea cu Dumnezeu este un proces 
(o linie), nu doar puncte ocazionale.
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• Dumnezeu mai ţine încă vânturile 
pentru ca noi să ne decidem să trăim 
pentru El.

Tu ce hotărâre iei în inima ta? 
Poţi hotărî la fel ca Pavel: „Căci pentru 

mine a trăi este Hristos.” (Filipeni 1:21).
 Trăieşte frumos! Trăieşte din plin 

pentru El!  z
A consemnat Rădoiaș Cristian
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Ai văzut cum se pregătesc 
părinţii tăi pentru iarnă? Mama 
pregătește conserve din roșii, 

ardei, vinete, fasole verde etc., astfel 
încât în iernile geroase, când în grădină 
nu găsești decât zăpadă, să poţi mânca 
cu plăcere legume sănătoase, conservate 
sau congelate. 

Dacă locuiţi în zone friguroase, 
mama are grijă să pună la adăpost plan-
tele decorative, astfel încât să nu îngheţe 
în timpul iernii. 

Tata procură lemne, dacă centrala sau 
soba din locuinţa voastră este încălzită 
cu lemne. Pentru mașină tata pregătește 
cauciucuri de iarnă, prevăzute cu șanţuri 
speciale, care le împiedică să alunece. 

Și animalele se pregătesc pentru 
iarnă. Unele, cum ar fi veveriţele, își fac 
provizii de nuci și alune în scorburile 
unde vor ierna. Altele își pregătesc cul-
cușuri pentru a hiberna. 

Pregatiti pentru iarna
Tu cum te pregătești pentru iarnă? 

Poate ţi-ai adus în dulapul din dormitor 
hainele de iarnă. Ţi-ai pregătit cizmele și 
săniuţa, căciula și mănușile? 

Un mod de a te pregăti pentru iarnă 
este și acela de a te gândi la oamenii 
care nu au căldură, haine călduroase sau 
alimente, pe timp de iarnă. 

În timp ce oamenii obișnuiesc să ofere 
daruri în perioada de iarnă, fă o listă cu per-
soanele nevoiașe pe care le cunoști și, din 
economiile tale, încearcă să procuri ceva util 
pentru ele. Fă-le o bucurie și ajută-i să zâm-
bească, dându-le ceva util și asigurându-i că 
Cineva se interesează de ei. Dumnezeu este 
bucuros când noi oferim daruri copiilor Săi. 
El este Cel care pune în inimile noastre gân-
dul dărniciei. Te poţi pregăti din timp pentru 
iarnă, strângând în pușculiţă bănuţi pe care 
îi economisești. Apoi dăruiește-i cu plăcere 
celor mai nevoiași decât tine. Nu doar ei vor 
zâmbi, ci și Domnul Isus.  z

,
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ISSN 1223-8872

 „Da, Tu îmi aprinzi lumina mea.  
Domnul Dumnezeul meu  

îmi luminează întunericul meu.”   
(Psalmii 18:28).


