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Încântaţi 
de  
cunoştinţă?

Aflam din presă că pe aeroportul 
din Manchester a fost imple-
mentat un scanner care „vede” 

prin haine, cu scopul sporirii eficienţei 
controlului de securitate şi al fluidi-
zării traficului de pasageri. În ciuda 
numeroaselor avantaje pe care le pre-
zintă noul sistem, părerile cu privire la 
această metodă de control sunt totuşi 
împărţite, mulţi nefiind prea încântaţi 
de ideea de a fi văzuţi aşa cum sunt în 
realitate, cu implanturi, silicoane etc.

Dar dacă oamenii se simt deranjaţi 
de ideea de a fi văzuţi aşa cum sunt, 
oare ce sentiment ar avea dacă ar exis-
ta un scanner care să le poată citi toate 
gândurile, chiar şi pe cele mai tainice? 
Aţi fi dispus să treceţi printr-un aseme-
nea scanner, sau aţi refuza categoric 
acest lucru?

Despre Isus, în relaţie cu contem-
poranii Săi citim că „nu se încredea în 

ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-
avea trebuinţă să-i facă cineva mărtu-
risiri despre nici un om, fiindcă El în-
suşi ştia ce este în om.” (Ioan 2:24,25). 
Credeţi că acesta este un lucru pozitiv, 
sau negativ? Apropo, v-ar plăcea să-L 
întâlniţi pe acel Isus, care poate vedea 
totul şi poate citi chiar şi cele mai in-
time gânduri? Şi cunoscându-vă, S-ar 
încrede El în voi?

Ar fi bine să ne obişnuim cu ideea 
că, deşi nu s-a reuşit crearea unui scan-
ner care să citească gândurile oameni-
lor, acestea sunt cunoscute de Dumne-
zeu şi descoperite înaintea Lui, chiar 
aşa cum sunt în realitate: „Doamne, Tu 
mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, 
ştii când stau jos şi când mă scol şi de 
departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când 
umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate 
căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul 
pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti 
în totul.” (Psalmii 139:1-4).

În funcţie de natura gândurilor 
noastre, vestea că Dumnezeu le cu-
noaşte pe toate întocmai cum sunt, 
poate fi una foarte îmbucurătoare – că 
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există cel puţin cineva care nu ne înţe-
lege greşit şi nu ne interpretează greşit, 
care ne cunoaşte sinceritatea şi bunele 
intenţii şi le apreciază ca atare – sau una 
extrem de neplăcută şi stânjenitoare.

Conştient de ataşamentul inimii 
sale faţă de Dumnezeu, Ieremia Se 
bucura că Dumnezeu îl cunoştea: „Tu, 
Doamne, mă cunoşti, mă vezi, îmi cer-
cetezi inima şi vezi că este cu tine…” 
(Ieremia 12:3 p.p.) în timp ce David 
era conştient de faptul că „nebunia” 
păcatului său nu-I erau ascunse lui 
Dumnezeu, mărturisea: „Dumnezeu-
le, Tu cunoşti nebunia mea şi greşelile 
mele nu-Ţi sunt ascunse…”

Pentru a risipi orice îndoială cu 
privire la posibilitatea ca unele gân-
duri, cuvinte sau fapte să rămână 
ascunse de Dumnezeu, El dă asigu-
rarea: „Căci ochii Mei sunt cu luare 
aminte la toate căile lor: ele nu sunt 
ascunse înaintea Feţei Mele şi nele-
giuirea lor nu este ascunsă de priviri-
le Mele.” (Ieremia 16:17).

În mod curios, după păcătuire, 
Adam şi Eva au încercat să-şi ascundă 
păcatul, confecţionându-şi haine din 
frunze de smochin… Dar s-au ascuns 
instinctiv atunci când au auzit glasul 
Domnului în grădină, ştiindu-se vino-
vaţi.

Şi Acan a crezut că dacă ascun-
de lucrurile prădate în pământ, în 
mijlocul cortului, nu se va şti că 
şi-a însuşit lucruri care nu i se cuve-
neau… dar s-a înşelat, şi aceasta cu 
consecinţe veşnice. Nici Ghehazi nu 

a avut mai mult succes, în tentativa lui 
de a-L înşela pe Dumnezeu – tot cu 
consecinţe veşnice. Anania şi Safira 
au încercat şi ei, însă tot fără sorţi de 
izbândă.

Şi toate acestea poate pentru că 
oamenii n-au conştientizat cu cine au 
de a face, şi şi-au închipuit că-L pot 
păcăli pe Dumnezeu, aşa cum o făceau 
cu semenii lor. Dar s-au înşelat, sub-
estimându-L pe Cel cu care aveau de 
a face: „Nici o făptură nu este ascunsă 
de El, şi totul este gol şi descoperit în-
aintea Aceluia cu care avem de a face.” 
(Evrei 4:13).
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„Căci e ruşine numai să spunem 
ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste 
lucruri, când sunt osândite de lumi-
nă, sunt date la iveală; pentru că ceea 
ce scoate totul la iveală este lumina.” 
(Efeseni 5:12,13).

Iar cunoaşterea noastră de către 
Dumnezeu se va materializa într-o jus-
tă apreciere a fiecăruia, independent 
de imaginea pe care omul se luptă să 
şi-o promoveze sau de campaniile 
publicitare pe care şi le organizează, 
fiindcă Dumnezeul „cu care avem de 
a face” pricepe mai mult de atât: „Căci 
Dumnezeu va aduce orice faptă la ju-
decată şi judecata aceasta se 
va face cu privire la tot ce este 
ascuns, fie bine, fie rău.” (Ecle-
siastul 12:14).

Prin urmare, să fructificăm 
şansa de a trăi ca nişte „fii ai 
luminii şi fii ai zilei” nutrind 
doar acele gânduri, rostind 
doar acele cuvinte şi săvârşind 
doar acele fapte, pe care vom 
fi bucuroşi şi onoraţi să le re-
întâlnim în ziua judecăţii lui 
Dumnezeu. 

Analizându-ne acum prin 
această perspectivă şi lăsându-
ne fără rezerve a fi corectaţi 
şi îndreptaţi de Duhul Sfânt, 
vom putea privi cu încredere în 
viitor la dreapta judecată a lui 
Dumnezeu, asemenea Apos-
tolului Pavel, care spunea des-
pre experienţa lui: „Cât despre 

mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt ju-
decat de voi sau de un scaun omenesc 
de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu 
mă mai judec pe mine. Căci n-am ni-
mic împotriva mea; totuşi nu pentru 
aceasta sunt socotit neprihănit: Cel 
ce mă judecă, este Domnul. De aceea, 
să nu judecaţi nimic înainte de vreme, 
până va veni Domnul care va scoate 
la lumină lucrurile ascunse în întune-
ric, şi va descoperi gândurile inimilor. 
Atunci fiecare îşi va căpăta lauda de la 
Domnul.” (1 Corinteni 4:3-5).
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“...cetăţenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor  
pe Domnul Isus Hristos.” (Filipeni 3:20).

În credinţă au murit toţi aceştia 
[Abel, Noe, Avraam], fără să fi că-
pătat lucrurile făgăduite: ci doar le-

au văzut şi le-au urat de bine de depar-
te, mărturisind că sunt străini şi călători 
pe pământ. Cei ce vorbesc în felul 
acesta, arată desluşit că sunt în căuta-
rea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere 
pe aceea din care ieşiseră, negreşit că 
ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 
Dar doreau o patrie mai bună, adică o 
patrie cerească. De aceea lui Dumne-
zeu nu-I este ruşine să Se numească 
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o ce-
tate.” (Evrei 11:13-16). 

Care este scopul existenţei noas-
tre? Pentru ce trăim? Care e cetăţenia 

noastră? Dorim noi să mergem Acasă, 
în ţara noastră?

„Noi trebuie să locuim aici ca stră-
ini şi călători, dacă vrem să câştigăm “o 
patrie mai bună, adică o patrie cereas-
că” (vers.16). Aceia care sunt copii ai 
lui Avraam vor umbla după cetatea pe 
care o aştepta şi el, “al cărei meşter şi 
ziditor este Dumnezeu”. (Patriarhi si 
profeti 138).

Apostolul Pavel ne spune că “noi dar, 
suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hris-
tos...” (2 Corinteni 5:20 p.p.). Aşadar noi 
suntem cetăţeni ai unei alte împărăţii, 
suntem ambasadori ai lui Hristos. 

Ce este un ambasador şi care e me-
nirea lui? Un ambasador este cineva 
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trimis, acreditat de către un guvern ca 
reprezentant al acelui guvern într-o 
altă ţară; cu alte cuvinte, este un repre-
zentant diplomatic de rang superior, 
însărcinat să reprezinte un stat pe lân-
gă un alt stat. Acest titlu îi interzice ori-
ce interferenţă de orice fel cu interese-
le politice ale guvernului către care 
este acreditat.

De exemplu, dacă ambasadorul Ma-
rii Britanii în Statele Unite, aflat la Wa-
shington, şi-ar exprima opinia asupra 
problemelor politice ale acestei tări, sau 
ar lua parte la ele, suveranul său ar fi 
imediat anunţat şi i s-ar cere să fie retras 
imediat din poziţia de ambasador în 
acestă ţară. (Solia îngerului al Treilea, 34).

Am amintit aceste lucruri doar 
pentru a înţelege principiul aflat la 
baza acestei funcţii, recunoscut printre 
oameni şi naţiuni.

Aplicând acest principiu la noi, în-
ţelegem că suntem doar trimişi împu-
terniciţi pentru a reprezenta interesele 
guvernului ceresc, suntem reprezen-
tanţii principiilor divine. Dar, nu tre-
buie să luăm parte la lucrurile caracte-
ristice acestei lumi: interese, ţeluri, 
dorinţe, felul de a trăi, hrană, îmbrăcă-
minte. Însuşi Domnul Isus, în rugăciu-
nea adresată Tatălui, spune: „Ei nu 
sunt din lume, după cum Eu nu sunt 
din lume”. (Ioan 17:14 u.p).

„Adevăratul ambasador al lui Hris-
tos este în perfectă unire cu Acela, pe 
care-L reprezintă, şi obiectivul care-l 
preocupă este salvarea de suflete. Bogă-

ţia pământească îşi pierde însemnătatea 
când este comparată cu valoarea unui 
singur suflet pentru care a murit Dom-
nul şi Învăţătorul nostru. El, care cântă-
reşte dealurile cu cântarul şi munţii cu 
cumpăna, socoteşte sufletul unui om de 
o valoare nemărginită. (4T 257). 

“...ţine minte că viaţa ta în lumea aceas-
ta este doar un peregrinaj, că cerul este 
patria către care mergem!” (8T 171).

„Isus a fost răstignit pe crucea de la 
Calvar, murind în locul nostru, pentru 
ca noi să putem avea viaţă veşnică. Este 
un fapt mărunt, că El a trebuit să sufere 
toate acestea pentru ca noi să putem fi 
numiţi copii ai lui Dumnezeu? Vă pare 
un lucru neînsemnat să deveniţi mem-
brii familiei împărăteşti, copii ai Împă-
ratului Ceresc, părtaşi ai unei moşteniri 
nepieritoare?” (GCB, 23 aprilie 1901).

„Inimile noastre ar trebui să dea pe 
dinafară de atâta iubire şi recunoştinţă 
pentru Cel care a fost atât de plin de iubi-
re şi compasiune pentru noi. Ar trebui 
să-L onorăm cu viaţa noastră şi să arătăm 
printr-o vorbire curată şi sfântă că sun-
tem născuţi de sus, că această lume nu 
este căminul nostru, ci că suntem străini 
şi peregrini aici, călătorind către o ţară 
mai bună.” (Scrieri timpurii, 110).

„Există cămine pentru peregrinii 
de pe pământ. Există haine pentru cei 
neprihăniţi, cu coroane de slavă şi ra-
muri de palmier ale victoriei. Tot ceea 
ce ne-a uimit din providenţa lui Dum-
nezeu ne va fi făcut cunoscut clar în 
lumea viitoare. Lucrurile greu de înţe-
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les îşi vor găsi atunci explicaţie. Tainele 
harului vor fi desfăşurate înaintea noas-
tră. Acolo unde minţile noastre mărgini-
te au descoperit numai confuzie şi făgă-
duinţe neîmplinite, vom vedea cea mai 
desăvârşită şi cea mai frumoasă armonie. 
Vom şti atunci că iubirea infinită a rându-
it experienţele care păreau cel mai greu 
de îndurat. Când ne vom da seama de 
grija duioasă a Aceluia care face ca 
toate lucrurile să lucreze împre-
ună spre binele nostru, ne 
vom bucura cu o bucurie 
nespusă şi plină de slavă... 
(Căminul advent, 493).

„Şi după ce Mă voi 
duce şi vă voi pregăti un 
loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo 
unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 
(Ioan 14:3).

„Timpul zăbovirii aproape a trecut. 
Străinii şi călătorii, care au dorit atât de 
mult după o patrie mai bună, sunt 
aproape acasă. Simt că ar trebui să strig 

tare: Ne îndreptăm spre 
casă! „De aceea, prea iubi-
ţilor, fiindcă aşteptaţi 

aceste lucruri, siliţi-
vă să fiţi găsiţi în-

aintea Lui fără 
prihană, fără 
vină şi în pace.” 

(RH. 13 Nov. 1913).   

Mirela Toma
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Firewall spiritual

Ce este un firewall?

Cetăţile medievale aveau în jurul 
lor un șanţ adânc umplut cu apă folo-
sit ca apărare, singura posibilitate de 
a intra fiind podul mobil care era păzit 
bine. Astfel cetatea era în siguranţă, 
inamicilor nefiindu-le permis accesul. 

Asemănător este și în cazul secu-
rităţii computerelor sau reţelelor de 
calculatoare. Pentru asigurarea secu-
rităţii datelor și prevenirea accesului 
neautorizat la datele private există fie 
aplicaţii, fie componente fizice care 
monitorizează și filtrează accesul (tra-
ficul de informaţie) venit din exterior 
(internet, alte calculatoare). Într-un 
cuvânt acest paravan de protecţie 
(echivalentul șanţului cu apă al cetă-
ţilor medievale) se numește firewall. 
Firewall (se citește ‘fa-iă-uol), este un 

termen în limba engleză care însema-
nă perete de foc. Așadar, firewall-ul 
(peretele de foc) asigură datele din 
calculator de eventualele atacuri ve-
nite din exterior.

avem nevoie de firewall spiritual?

Trăim într-o lume coruptă, în care 
păcatul este pretutindeni. Ispitele ne 
asaltează. Răul crește o dată cu apropi-
erea sfârșitului. Avem nevoie de firewall 
spiritual? Avem nevoie de ceva care să 
ne apere de atacurile vrăjmașului? Cu 
siguranţă!

există “perete de foc” spiritual?

Să ne amintim... Israeliţii au plecat 
din Egipt, fiind sub ocrotirea divină. 
Aveau și un „perete de foc”? Da: Stâl-
pul de foc! 
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„În timpul nopţii, stâlpul de foc îi 
asigura de protecţia divină” (Adevărul 
despre îngeri, pag. 99).

“Stâlpul de foc care inspiră groază și 
mânie pentru călcătorul Legii lui Dum-
nezeu este semnul luminii, al îndurării 
și al eliberării pentru aceia care au păzit 
poruncile Sale. Braţul destul de tare ca 
să lovească pe răzvrătit va fi puternic 
ca să-l scape pe cel credincios.” (Faptele 
Apostolilor, cap. 57 Descoperirea).

„Dumnezeul nostru este un foc 
mistuitor.” (Evrei 12:29) Şi viaţa noastră 
trebuie să fie “ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu” (Coloseni 3:3). Adică în foc? 
Da! Focul divin curăţă numai ce este 
rău, iar apoi ne apără. Viaţa celor trei 
tineri a fost curăţită de Dumnezeu, iar 
apoi fiind sub protecţia Sa au rezistat 
în cuptorul cu foc. Dacă focul divin 
mistuie păcatul din noi, vom rezis-
ta cuptorului încercărilor și nu vom 

fi afectaţi de focul final care va 
nimici răul. Dumnezeu 

este focul care ne 
apără!

Componente ale “peretelui  
de foc”

Un firewall are mai multe compo-
nente. La fel și firewall-ul spiritual.

Biserica este o cetate de scăpare. 
În interiorul ei găsim scăpare de vrăj-
mașul sufletelor, atât timp cât va trăi 
Marele Nostru Preot.

legea divină este un gard care 
ne apără.

“Ce Dumnezeu avem! El Își con-
duce Împărăţia cu grijă și a construit 
un gard - Cele Zece Porunci - pentru 
a-i feri pe supușii acestei împărăţii de 
rezultatele păcatului. Prin respectarea 
legilor Împărăţiei, Dumnezeu oferă 
poporului Său sănătate, fericire, pace 
și bucurie.” (Sfaturi pentru părinţi, educa-
tori şi elevi, pag. 454).

Cuvântul lui Dumnezeu “este sin-
gurul nostru scut împotriva relelor care 
duc lumea la pierzare.” (Mărturii pentru co-
munitate, vol. 6, pag. 119).

Armătura creștină ne ajută în lup-
tă, iar credinţa este un scut “cu care 

veţi putea stinge toate săgeţile ar-
zătoare ale celui rău.” (Efeseni 

6:16).
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Iată, deci, 
c ă în lupta în care 

ne aflăm avem asi-
gurată protecţia di-

vină. Fie ca să stăm sub 
ocrotirea Sa pentru că:
„El este locul meu de 

scăpare, și cetăţuia mea, Dum-
nezeul meu în care mă încred!”
Da, El te scapă de laţul vânăto-

rului, de ciumă și de pustiirile ei. El 
te va acoperi cu penele Lui, și te vei as-

cunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză 
este credincioșia Lui!
Nu trebuie să te temi nici de groaza din 

timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua, 
nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de 
molima, care bântuie ziua nameaza mare.

„O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la 
dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.

Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea 
celor răi. 

Pentru că zici: Domnul este locul meu de adă-
post!” şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpa-
re, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici 
o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va 
porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile 
tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi 
loveşti piciorul de vreo piatră.” (Psalmul 91).

Ghiţă Bizău
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tablouri 
în muzeul minţii

”adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit  
domnul dumnezeul tău.” (deuteronom 8:22 p.p.).

Domnul a dat poruncă Israelu-
lui din vechime să nu uite nici-
odată drumul pe care i-a călă-

uzit El. Această poruncă a fost dată 
chiar şi în detalii cu anumite ocazii. 

Porunca aceasta nu urmărea altce-
va decât bine lor propriu. Păstrând în 
minte lucrurile minunate pe care 
Dumnezeu le făcuse pentru ei, popo-
rul devenea încrezător şi puternic.

Să ne îndreptăm gândurile la călă-
toria lor din Egipt spre Canaan. Înain-
te de a intra în țara Canaan, Dumnezeu 
Şi-a manifestat puterea într-un mod 
minunat prin stăvilirea apelor Iorda-
nului, pentru a face posibilă trecerea 
poporului. 

Prin această minune Dumnezeu a 
intenționat să le dea asigurarea că El va 
fi cu ei în luptele care vor urma. Acesta 
este un exemplu în care Dumnezeu a 
dat această poruncă în detalii, de data 
aceasta primind instrucţiuni precise 

despre modul cum trebuia “înregistra-
tă” această minune, pentru ca aminti-
rea ei să rămână. (vezi Iosua 4:1-6 u.p.). 

Cu o altă ocazie, când Israeliții au 
câştigat o victorie deosebită asupra fi-
listenilor: ”Samuel a luat o piatră pe 
care a pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a 
pus numele Eben-Ezer (Piatră de aju-
tor), zicând: Până aici Domnul ne-a 
ajutat.” (1 Samuel 7:12).

În spatele fiecărei porunci pe care 
ne-o adresează Dumnezeu, se află cel 
puțin o binecuvântare, iar aceste bine-
cuvântări nu le primesc decât acei care 
îndeplinesc cerințele Sale. 

Dumnezeu nu a dat niciodată porun-
ci la întâmplare, în spatele fiecărei porun-
ci se află un scop bine definit, scop care 
se află şi în spatele acestei porunci. 

Un proverb inspirat spune: ”Un om 
înțelept învață din greşilele sale”. Prin 
contrast, un om mai puțin înțelept nu 
va învăța niciodată din greşelile sale. 
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Un alt proverb spune: ”Un popor 
sau o persoană care şi-a uitat istoria, 
este obligat să o repete.”

Porunca de a nu uita drumul pe 
care Dumnezeu ne-a condus, este la fel 
de importantă astăzi, ca şi în vremurile 
din vechime, ba chiar mai mult. 

În zilele în care trăim există multi-
ple mijloace de înmagazinare de 
informații, procedee care ne ajută să 
ne amintim probleme pe care le avem 
de rezolvat, să folosim anumite 
informații atunci când dorim, fără să 
fim nevoiți să înmagazinăm acea 
informație în intelectul nostru, sau să 
ne amintim momente plăcute de bu-
curie pe care le-am trăit cu anumite 
ocazii. 

Toate acestea vin în ajutorul me-
moriei noastre şi suplinesc în parte ne-
voia de a păstra mereu în amintire în-
treaga informație de care avem nevoie. 

Dumnezeu doreşte ca în muzeele de 
amintire care se găsesc în inimile noastre 
să fie expuse tablouri de amintire, care să 
surprindă scene din trecut, scene în care 
Dumnezeu ne-a călăuzit într-un mod 
providențial, manifestându-şi puterea şi 
iubirea în favoarea noastră. 

Dumnezeu Îşi manifestă grija Sa 
faţă de fiecare fiinţă şi Îşi descoperă iu-
birea Sa faţă de fiecare om în nenumă-
rate acte de compătimire gingaşă în fi-
ecare zi. “Ascultaţi-Mă casa lui Iacov şi 
toată rămăşiţa casei lui Israel, voi pe 
care v-am luat în spinare de la obârşia 
voastră, pe care v-am purtat pe umăr 

de la naşterea voastră; până la bătrâne-
ţea voastră Eu voi fi Acelaşi; până la 
cărunteţele voastre vă voi sprijini. 
V-am purtat şi tot vreau ca să vă mai 
port, să vă sprijinesc şi să vă mântu-
iesc.“ (Isaia 46:3,4). 

“Dumnezeu este iubire. Ca şi raze-
le de lumină ce vin de la soare, iubirea, 
lumina şi bucuria izvorăsc de la El pes-
te toate făpturile Sale. Natura Sa este 
de a da. Viaţă Sa însăşi este revărsarea 
iubirii neegoiste; slava Sa este binele 
fiilor Săi, iar bucuria Sa o părintească 
grijă pentru ei.” (Nestemate din tezaurul 
Înţelepciunii divine, pag. 68).

”Există mai multă încurajare pentru 
noi în cele mai neînsemnate binecuvân-
tări pe care le primim noi înşine decât 
în citirea de lucrări biografice cu privire 
la credinţa şi experienţa oamenilor de 
seamă ai lui Dumnezeu. Lucrurile pe 
care noi înşine le-am experimentat din 
binecuvântările lui Dumnezeu prin fă-
găduinţele Sale minunate, le putem 
expune în muzeul memoriei, şi fie că 
suntem bogaţi sau săraci, învăţaţi său 
neînvăţaţi, putem să ne uităm şi să pri-
vim aceste semne ale iubirii lui Dum-
nezeu. Fiecare semn al grijii lui Dum-
nezeu, al bunătăţii şi îndurării Sale, ar 
trebui expus ca o amintire nepieritoare 
în muzeul memoriei. Dumnezeu do-
reşte ca iubirea Sa şi făgăduinţele Sale 
să fie scrise pe tăbliţa minţii. Păziţi des-
coperirile preţioase ale lui Dumnezeu 
ca nici o literă să nu fie ştearsă sau întu-
necată… nu putem noi, având în  
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vedere trecutul, să privim la noi încer-
cări şi nedumeriri şi mai mari – chiar 
suferinţe, privaţiuni şi îndurerare – şi 
să nu fim descurajaţi, ci să privim la 
trecut şi să zicem: ,Până aici Domnul 
ne-a ajutat.’ Îmi voi încredinţa păstra-
rea sufletului meu Lui, ca unui Creator 
credincios. El va păzi ceea ce i-am în-
credinţat până în ziua aceea.” (Înalta 
noastră chemare, 134 eng.) 

Fiecare creştin are datoria şi privile-
giul de a avea o experiență personală cu 
Dumnezeu. Avem privilegiul să punem 
la încercare făgăduințele lui Dumnezeu, 
îndeplinind condițiile şi prin credință să 
cerem îndeplinirea acestor făgăduințe. 

Secretul biruinței poporului rămă-
şiței în zilele din urmă, care va trece 
prin noaptea strâmtorării lui Iacov, va 
fi experiența pe care au acumulat-o 
de-a lungul vieților lor, vor fi acele „ta-

blouri proaspete” care vor fi păstrate 
proaspete în minte, ilustrând purtarea 
de grijă compătimitoare a lui Dumne-
zeu pentru ei, în orice timp şi în orice 
împrejurări. 

”Să privim la acei stâlpi memoriali, 
amintiri a ceea ce Dumnezeu a făcut 
pentru noi, pentru a ne mângâia şi a ne 
mântui din mâna nimicitorului. Să 
păstrăm proaspete în mintea noastră 
toate actele de compătimire gingaşă pe 
care Dumnezeu ni le-a dat, lacrimile 
pe care El le-a şters, durerile pe care El 
le-a alinat, tulburările profunde pe 
care El le-a îndepărtat, temerile pe care 
le-a risipit, dorințele pe care le-a împli-
nit, binecuvântările pe care le-a revăr-
sat, întărindu-ne astfel pentru tot ce 
este în fața noastră, în restul pelerina-
jului nostru.” (S.C. 125). 

Samuel Negruț

Adu-ți aminte de tot drumul 
pe care te-a călăuzit Domnul
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Într-o vreme de deplină cunoaştere 
şi descoperire, într-o perioadă în 
care chiar şi copiii ştiu de toate, ci-

neva îşi permite să se adreseze omeni-
rii, spunându-le: „Şi nu ştii…”

„Cum să nu ştiu?”, ripostează gene-
raţia tânără multilateral informată, ca-
re-şi petrece timpul pe băncile facultă-
ţilor, care citeşte tot ce-i pică-n mână, 
care navighează pe internet punându-
se la curent cu ultimele noutăţi, care 
… ştie de toate.

Dacă citim toată remarca marto-
rului credincios, observăm că El nu 
menţionează că oamenii nu ştiu ni-
mic. Biblia nu neagă faptul că în zilele 
din urmă „cunoştinţa va creşte” şi nu 
contestă inteligenţa oamenilor cu care 

Dumnezeu a îngăduit să-i înzestreze în 
zilele noastre. Alături de afirmaţia: „Şi 
nu ştii”, El continuă nominalizând ce 
anume nu este ştiut de către generaţia 
laodiceană. Neştiinţa de care este vor-
ba aici este mai degrabă o nepăsare, un 
dezinteres, care a luat naştere datorită 
devalorizării în mintea noastră a lucru-
rilor esenţiale. O expresie sinonimă 
pentru această „neştiinţă”, ar putea fi 
expresii de genul: „nu vezi”, „nu pri-
cepi”, în sensul că „nu vrei să pricepi”.

Există multe lucruri în viaţă pe care 
oamenii le ştiu şi la un moment dat, se 
crede că acumulând cunoştinţe într-
un anumit domeniu cum ar fi ştiinţele 
matematicii, chimiei, astronomiei, sau 
oricare alta, ai ajuns la apogeu. Un om 
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inteligent ştie însă că nimeni nu poate 
cuprinde totul într-o viaţă limitată ca 
aceea de care avem parte, noi, oamenii. 
Oricât de învăţat ai fi există domenii 
neexplorate, există sectoare neapro-
fundate, există lucruri  în taina cărora 
nu ai pătruns. 

Amănuntul acesta nu ar trebui să ne 
descurajeze, gândind că dacă oricum 
nu putem şti totul, ar fi cazul să nu ne 
mai intereseze nimic. 

Important este să ne facem o prio-
ritate în minţile noastre, creând o listă 
a valorilor pentru a ne opri cu succes 
la însuşirea acelor cunoştinţe de care 
avem cea mai mare nevoie. 

Cu toate că atitudinea oamenilor 
reprezintă prima cauză a neştiinţei, nu 
trebuie să neglijăm faptul că există şi alt-

cineva care doreşte ca noi într-adevăr să 
nu ştim ceea ce trebuie să ştim. Avem un 
duşman în această lume care se opune 
oricărui lucru bun pe care oamenii l-ar 
putea face. De remarcat este faptul că el 
nu vine pe faţă să-i înveţe să se depăr-
teze de Dumnezeu. Din cele mai vechi 
timpuri el a obişnuit să se deghizeze, 
pozând în persoană foarte interesată de 
gradul nostru de inteligenţă. Îl întâlnim 
în grădina Eden deplângând faptul că 
primilor părinţi li s-a limitat domeniul 
cunoaşterii, Dumnezeu oprind pentru 
sine un lucru esenţial : cunoaşterea ră-
ului (alături de bine). 

Ce credeţi e bine să cunoaştem şi 
binele şi răul? Aceasta era provocarea 
cu care Satan a amăgit-o pe Eva. El i-a 
ascuns însă faptul că această cunoaşte-
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re a răului, nu era una teoretică, ci una 
practică. A avea cunoştinţă despre exis-
tenţa unui rău este una, şi a gusta răul, 
a-l experimenta pe propria piele, este cu 
totul altceva. Eva avea cunoştinţă des-
pre existenţa unui rău, pentru că îngerii 
le făcuseră cunoscut faptul că există un 
vrăjmaş care instigă la rău şi de care tre-
buie să se ferească. Dacă şarpele ar fi în-
trebat-o fără subtilitate: Vrei să probezi 
cum e să fii nefericită? – e clar că ea nu 
ar fi cedat ispitei. 

Astăzi Satan este mai şiret ca ori-
când, având o experienţă vastă. El ştie 
cum să abordeze fiecare fiinţă, potrivit 
tendinţei acesteia de a fi sedusă. Exis-
tă, de exemplu oameni cărora le place 
fotbalul. Pe aceştia îi abordează pe pro-
priul lor teren, făcându-i atât de ahtiaţi 
de acest subiect încât petrec mult timp 
practicând acest sport, sau urmărin-
du-i pe alţii care îl practică. Ei ajung 
să se certe, să se bată, să se comporte 
nefiresc, atunci când scorul nu iese aşa 
cum doresc ei. 

Pe alţii nu-i interesează sportul, sau 
nu acest gen de sport. Sunt oameni 
care dedică timp şi suflet politicii, alţii 
modei, alţii citirii de romane, alţii fil-
melor etc. De fapt Satan nu intenţio-
nează să-i corecteze pe oameni, îndru-
mându-i către ceva mai bun: el doreşte 
să le strice caracterul. Şi noi, oamenii 
nu ştim că suntem înşelaţi. Încercăm 
să ne liniştim conştiinţa enumerând 
lucrurile rele pe care nu le facem, fără a 
ne opri asupra acelora pe care le facem 

(chiar dacă ar fi vorba doar de un sin-
gur lucru rău practicat). În felul acesta 
ne considerăm superiori celorlalţi şi în 
afară de orice pericol. 

Atunci Martorul Credincios vine şi 
ne spune cu toată certitudinea: Şi nu 
ştii …

Despre oamenii care trăiau înainte 
de potop raportul Biblic spune: „Şi n-au 
ştiut nimic, până când a venit potopul 
şi i-a luat pe toţi” (Matei 24:39). Cum 
n-au ştiut? ne întrebăm noi, cei care ci-
tim astăzi istoria lor. Doar Noe le-a spus 
timp de 120 de ani că va veni un potop. 
Termenul potrivit ar fi: „şi n-au crezut”, 
pentru că nu era vorba de o neştiinţă, ci 
de o ignorare, o necredinţă. 

Noi ştim că anumite lucruri pe care 
le practicăm sunt rele? Ştim că vom fi 
judecaţi pentru „orice cuvânt nefolo-
sitor care ne iese din gură”? Ştim că 
vom răspunde pentru timpul nostru, 
pentru orice ban cheltuit pe lucruri 
nefolositoare, pentru apelurile căldu-
roase făcute la inima noastră prin di-
verse mijloace, pe care le-am nesoco-
tit? Ştim că vom răspunde pentru orice 
site indecent pe care ne-am permis să 
intrăm, sau pentru orice îmbrăcăminte 
indecentă pe care ne-am permis să o 
purtăm, fiind o ispită în calea altora? 

Să nu uităm că potopul a venit, chiar 
dacă oamenii au încercat să nesocoteas-
că ştirea venirii sale. Acelaşi lucru se va 
întâmpla şi în cazul nostru. Ignoranţa în 
privinţa stării omenirii, în privinţa ros-
tului nostru în această lume şi al menirii 
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pe care o avem, nu ne va scuza cu nimic 
înaintea lui Dumnezeu. În faţa Lui nu 
putem răspunde: Nu am ştiut. 

Avem la îndemână surse suficiente 
de informare. Biblia se află astăzi, mai 
mult ca oricând, la dispoziţia oricui 
doreşte să o studieze. Spiritul profetic, 
tradus în nenumărate limbi, ne oferă 
lumină în plus, iar tehnica avansată a 
difuzării de informaţii ne facilitează 
posibilitatea de a intra în posesia cu-
noştinţei de care avem nevoie. 

Şi pentru a nu rătăci prea mult prin 
„biblioteca” vastă a informaţiilor, Mar-
torul Credincios ne punctează clar lu-
crurile de care avem nevoie. 

„Te sfătuiesc să cumperi AUR” – 
spune El – nu lucruri fără valoare care 
pier odată cu întrebuinţarea lor. Şi dacă 
ar pieri, ar fi bine, dar astăzi există lu-
cruri care nu doar sunt rele, dar îşi lasă 
o amprentă vizibilă pe mintea şi inima 
noastră, slăbindu-ne sensibilitatea şi 
făcându-ne nesimţitori la toate apelu-
rile dragostei lui Dumnezeu. Aurul este 
ceea ce rămâne, chiar şi atunci când este 
probat în foc. Aurul reprezintă materia-
lul de valoare, caracterul, singurul lucru 

pe care îl vom lua cu noi în Patria cea 
nouă. Dumnezeu ne va schimba înfă-
ţişarea, ne va corecta diformităţile, dar 
caracterul va rămâne cel pe care l-am 
clădit aici cu minuţiozitate şi, de multe 
ori, fără să ne dăm seama. 

Puţini gândesc astăzi că citirea unei 
cărţi te poate influenţa spre bine sau 
spre rău. Cu atât mai mult vizionarea 
unui program sau cercul de prieteni în 
compania căruia alegi să-ţi petreci tim-
pul. Aşa cum o dietă inadecvată nu are 
efecte pe moment, ci doar în timp, re-
zultatul „hrănirii” minţii se va observa 
de asemenea în timp. O carenţă de cal-
ciu, neglijată în hrana copilului, poate 
fi observată la tânărul ale cărui picioa-
re nu sunt drepte, sau predispoziţia 
acestuia de a-şi fractura membrele. 
Greşeala unei diete bogată în grăsimi 
poate fi sesizată abia atunci când per-
soana adultă suferă un atac cerebral. Şi 
exemplele pot continua. 

Acelaşi lucru se poate spune şi în 
cazul formării caracterului. Toată lu-
mea deplânge starea de nervozitate 
a copiilor şi lipsa de stăpânire a tine-
rilor, dar nimeni nu observă că pro-

gramele aparent nevinovate 
cu care se delectează de fapt 
aceasta îi învaţă. A riposta, 
a fi „tare”, a „termina” pe cel 
slab şi … urât, sunt atitudini 
lăudabile în lumea filmelor 
„educative”. Deşi poveşti-
le par să promoveze binele, 
scoţând în evidenţă faptul 
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că „zânelor bune” le merge bine, nu 
oferă soluţii pentru cei înclinaţi spre 
rău sau mai puţin frumoşi. Biblia este 
singura carte care întinde o mână şi 
pentru astfel de persoane defavoriza-
te, şi nu dă nicidecum dreptul cuiva 
să se simtă superior. („Căci cine te 
face deosebit? Ce lucru ai pe care să 
nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de 
ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?”  
(1 Corinteni 4:7). 

Dacă în majoritatea filmelor cuplu-
rile se despart, astăzi opinia generală 
a tinerilor este că o familie ideală nu 
există şi că adevărata frumuseţe a vieţii 
este să încerci mai multe variante. Des-
părţirea în căsătorie este considerată 
un drept democratic, fiecare conside-
rându-se victimă care a ajuns la capătul 
puterilor. Răbdarea, iertarea, altruis-

mul, sunt termeni străini vocabularului 
comportamentului nostru. 

Şi toate acestea se întâmplă în timp 
ce noi nu ştim. 

„Te sfătuiesc să cumperi HAINE 
ALBE” – acea îndreptăţire pe care o dă 
Dumnezeu celor care sunt gata să re-
nunţe la orice păcat. Scuzele, motivaţiile, 
„hainele” acestea de diferite nuanţe ori-
cât de pale ar fi, nu reprezintă albul curat 
pe care îl doreşte Dumnezeu. Albul, care 
de fapt nu este o culoare, este caracteris-
tica unui singur veşmânt – Neprihănirea 
lui Hristos – pe care o va pune cu bună-
voinţă pe umerii celui care nu are un alt 
veşmânt, care se simte gol, neînstare, in-
capabil să se îmbrace singur. 

Te sfătuiesc să cumperi „ALIFIE 
PENTRU OCHI” – nu cremă cosme-
tizantă care ascunde adevărata stare a 
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lucrurilor, ci alifie cu efect tămăduitor, 
care te ajută să vezi realitatea, oricât de 
neplăcut ar fi ceea ce urmează să vezi. 
Numai având o imagine clară asupra 
situaţiei în care eşti, vei fi de acord ca 
Medicul să intervină. 

Alifia pentru ochi, ca de fapt oricare 
din ofertele Martorului credincios, nu 
se găseşte în nepăsare. Deşi este darul 
Duhului, oferit fără plată oricui îl doreş-
te, ea nu poate fi impusă cuiva. Acesta 
este motivul pentru care este nevoie să 
ne trezim în sfârşit din somn şi să deci-
dem pentru noi dacă într-adevăr vrem 
să ştim şi vrem să fim salvaţi. În cazul 
în care suntem de acord că nu ne pla-
ce starea noastră vom studia amănun-
ţit cuvântul lui Dumnezeu şi ne vom 
pune viaţa în lumina sa. Diferenţele 
evidente pe care le vom observa între 
ceea ce suntem şi ceea ce ar trebui să 
fim, ne vor determina să implorăm sân-
gele ispăşitor pentru curăţirea noastră. 
Atunci Domnul Hristos ne îmbracă cu 
veşmântul Său de neprihănire, (care nu 
acoperă păcate nemărturisite), aşa cum 

tatăl din parabolă l-a acoperit pe fiul său 
risipitor. Iar în faţa tronului de judecată 
nimeni nu va vedea adevărata noastră 
stare, ci pe Însuşi Fiul lui Dumnezeu 
identificându-se cu noi. El va spune: 
Tată, vreau ca împreună cu Mine să fie 
şi acest fiu al Meu. Eu am plătit deja pre-
ţul salvării lui şi el doreşte să fie salvat. 
Te rog, primeşte-l. 

Nu ştii? Te învăţ. Nu poţi? Te ajut. 
Iar dacă oamenii şi-au permis să şi impu-
nă, spunând în continuare: Nu vrei? Te 
oblig! Dumnezeu se opreşte aici la a ne 
înţelepţi şi a ne ajuta. El nu ne obligă. 

Este timpul să alegem corect. Ne-
am săturat să cunoaştem răul şi ar trebui 
ca, diferit de dorința Evei, să fim curi-
oşi să cunoaştem binele, binele singur, 
neamestecat cu nici un pic de rău şi lip-
sit de pericolul de a fi vreodată afectat. 
Dumnezeu pregăteşte un astfel de loc  
pentru mine şi pentru tine. Dacă vrem 
să locuim într-un astfel de loc trebuie 
doar să ne arătăm interesaţi pentru el. 
Şi Dumnezeu va face restul. 

Daniela Picu
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diN Cartea NatUrii

SeMPer  ideM

AISBERGUL
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” 

(Matei 24:35).

Aisbergul îşi ridică crene-
lurile dantelate spre cer 
scânteind orbitor aseme-

nea unui templu poleit cu argint. Mă-
reţia sa strălucitoare îţi ia ochii; este 
lucrul cel mai minunat pe care-l pot 
vedea marinarii ce străbat oceanele şi 
mările lumii... dar şi cel mai periculos.

El este un bloc mare de gheaţă des-
prins din una din calotele polare gla-
ciale ale Terrei, care navighează spre 
zonele calde ale globului influenţând 
clima zonelor învecinate şi stingherind 
navigaţia maritimă.

Ştiut fiind faptul că apa sărată nu 
îngheaţă la temperaturile de pe Ter-
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ra decât în anumite condiţii şi că nu 
poate forma blocuri masive şi stabile 
de gheaţă, aisbergurile sunt, de fapt, 
blocuri de gheaţă de apă pură. Din 
moment ce densitatea acesteia este 
de aproximativ 920 kg/m3, în timp 
ce a apei sărate a mărilor şi oceanelor 
este de circa 1025 kg/m3, aproximativ 
90–92% (11/12 după alte estimări) 
din întreg volumul unui aisberg este 
subacvatic. Ca atare, forma porţiunii 
scufundate poate fi estimată cu greu, 
doar privind partea vizibilă de deasu-
pra apei. Nu întâmplător, acest fapt a 
dus la crearea expresiei „partea văzută 
(sau nevăzută) a aisbergului” desem-
nând orice problemă ale cărei implica-
ţii sunt mult mai complexe decât apa-
renta privire a acesteia.

Unele dintre aisberguri sunt uriaşe 
şi par solide, de neclintit. De exemplu, 
aisbergul B-15, care s-a desprins în 
2000 din calota de gheaţă Ross, având 
o suprafaţă iniţială de 11.000 km² 
(cam cât jumătate din suprafaţa Alba-
niei), a fost cel mai mare aisberg înre-
gistrat vreodată. S-a separat în două 
în noiembrie 2002. Bucata mai mare 
rămasă, aisbergul B-15A, cu o supra-
faţă de circa 3.000 km², a rămas până 
în octombrie 2005, când s-a spart în 
mai multe aisberguri mai mici, cea mai 
mare bucată de gheaţă plutitoare din 
lume înregistrată vreodată. Mai mult, 
pe unele aisberguri se pot întâlni unii 
reprezentanţi ai faunei arctice: potâr-
nichea polară, huhurezul alb, iepurele 

polar, vulpea polară, lemingul, ursul 
polar etc. 

Acest munte fantastic, acoperit cu 
catedrale, palate şi temple stralucitoare 
care pur şi simplu taie respiraţia privi-
torului, nu are temelie. El este purtat 
de vânturi, valuri şi curenţi în toate di-
recţiile. Împins de aceştia spre zonele 
cu climă caldă, din uriaşul munte de 
gheţă razele soarelui desprind pe rând, 
bucată cu bucată, un palat aici, un turn 
dincolo, până când întregul munte se 
dizolvă. Slava de mai înainte a dispă-
rut.

STÂNCA
Fie că este de origine sedimentară, 

eruptivă sau metamorfică, stânca este 
cea care îşi ridică puternică fruntea 
spre cer chiar dacă vânturile, valurile, 
soarele verii şi urgia iernii o lovesc cu 
putere. Ele o lasă neschimbată, nu o 
pot distruge. Poate tot atât de veche ca 
şi lumea, rămâne acolo unde a fost aşe-
zată din vremuri străvechi. Este o fiică 
a pământului, cu rădăcinile bine înfip-
te în acesta. Stânca este întotdeauna 
marcată pe hărţi, oamenii ştiu unde se 
găseşte şi de aceea ea nu reprezintă un 
pericol pentru ei. 

PRINCIPIILE  
ADEVARATE SI  
PRINCIPIILE FALSE

Principiile false pot fi clar ilustrate 
de către aisberg. Ca şi acesta, ele nu au 

,

,
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nici o temelie; indiferent cât de mari, 
strălucitoare şi fascinante ar fi, ele sunt 
lipsite de soliditate. Asemenea ais-
bergului ele se schimbă continuu, iau 
formă după speculaţiile aflate la modă 
sau după necesităţile timpurilor. Ca şi 
aisbergul aceste principii sunt reci, nu 
aduc nici un fel de alinare sufletului, ci 
îi distrug puterea de viaţă. Ca şi aisber-
gul, principiile false se topesc sub soa-
rele arzător al adevărului. Nu merită 
să aveţi încredere în ele. V-aţi construi 
casa pe un aisberg?

Nu este acelaşi lucru în ceea ce pri-
veşte principiile adevărate; deşi pot 
părea cam banale pentru unii, la prima 
vedere, cu cât vor fi mai mult studiate 
şi contemplate, cu atât vor fi mai mult 
admirate. Asemenea stâncii, teme-
lia lor este largă, adâncă şi puternică. 

Principiile adevărului îşi au temelia în 
tronul Lui Dumnezeu, sunt tot atât de 
vechi ca şi veşnicia. La fel ca şi stânca, 
ele pot fi întotdeauna găsite, ele sunt 
pe harta Cuvântului lui Dumnezeu. 

1 Petru 1:25: „dar Cuvântul Dom-
nului rămâne în veac...”

Studiaţi Biblia, cuvântul lui Dum-
nezeu, pentru voi înşivă. Nu vă bazaţi 
credinţa nici pe cea a pastorului , nici 
pe cea a părinţilor. Ca să rezistaţi pro-
bei timpului VOI trebuie să aveţi în voi 
principiile adevărului veşnic. 

Nu uitaţi, că şi Stânca Veacuri-
lor, principiile adevărate vor exista şi 
atunci când nu va mai exista timpul. 

Ele sunt „semper idem” – întot-
deauna aceleaşi.

Luminiţa Husac

„Dacă-ţi supui voinţa lui Hristos,  
atunci te aliezi cu acea Putere  

care este mai presus de toate domniile  
şi stăpânirile. Atunci vei primi putere  
de sus ca să rămâi statornic şi astfel,  
printr-o continuă predare de sine lui 

Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăieşti 
viaţa nouă, viaţa de credinţă.” -  

Calea către Hristos, pag. 49
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Pornind de la ce „stă scris”  şi de la 
istorie, lăsaţi-vă imaginaţia să creeze. 
Intraţi în hainele personajelor. Vă sim-
ţiţi confortabil în îmbrăcămintea de 
păr de cămilă sau lână de oaie? Simţiţi 
cum pietrele colţuroase vă jenează prin 
talpa sandalelor din piele iar nisipul vă 
intră printre degete?

Călătoriţi mai departe cu gândul şi 
spuneţi-vă: aş renunţa la o casă con-
struită în mijlocul zidurilor de apărare 
ale oraşului pentru pereţii din piele de 
animale din mijlocul deşertului? Mi-ar 

În tabăra lui avraam
plăcea să dorm într-o „casă” în care în-
călzirea să fie asigurată de respiraţia şi 
blana oiţelor?

Vi s-ar părea atractivă petrecerea tim-
pului fiecărei zile, cu  mâinile printre fire-
le de păr de capră, printre seminţele de 
cereale, sau bulgării aspri ai pământului, 
pentru a le transforma în pături, haine, 
respectiv făină şi vase şi decoraţiuni?

Ce aţi spune dacă mulţimea între-
bărilor de felul: care?, unde?, cine?, de 
ce? cum? care vă învăluiesc atunci când 
deschideţi Scriptura ar primi răspuns?
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La toate aceste întrebări şi curiozi-
tăţi cei aproximativ 45 de „membri” ai 
Taberei lui Avraam au fost exploratori 
antrenându-se zilnic, trecând de la un 
atelier la altul, de la un decor la altul şi 
de la un personaj la altul.

Copiii vă îndeamnă:

„Luaţi-vă în mâini Biblia, îmbră-
caţi-vă în hainele personajelor ei, retra-
geţi-vă în liniştea câmpiei sau în singu-
rătatea munţilor şi lăsați ca mintea şi 
inima să vă fie umplute cu nebănuitele 
ei comori.

A consemnat Ramona Mocanu
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tem plini de recunoştinţă văzând cum roa-
dele încep să apară chiar de acum. Avem 
câteva suflete preţioase cu care lucrăm în 
mod deosebit şi care sperăm ca în curând 
să se ataşeze poporului lui Dumnezeu. 

Lucrarea este mult prea mare în com-
paraţie cu puterile noastre, iar numărul 
lucrătorilor este mic. Ne dorim ca Dumne-
zeu să mişte inimile şi altor tineri, îndem-
nându-i să pornească la lucru în via Dom-
nului, conştienţi că timpul este foarte scurt 
şi lumea trebuie avertizată. 

Fie ca versurile imnului nostru misio-
nar să vă impresioneze nu doar pentru 
moment, ci cu o hotărâre sigură de a pune 
umărul în lucrarea de colportaj, ducând 
solia Evangheliei oriunde este nevoie.“

Unde Domnul ne trimite
Noi vom merge bucuroşi
În lucrarea Lui cea mare
După planul lui Hristos. 
Misionari suntem cu Domnul
Misionari pe-acest pământ
Suflete nemântuite
La Isus cu drag chemând. 

Alina Paulescu

lucrători în via domnului

Răspunzând apelului pe care Dom-
nul Hristos l-a făcut cu privire la nevoia 
de a spune şi altora adevărul prezent, 
Departamentul de Colportaj al Confe-
rinţei Banat organizează acţiuni misio-
nare în diferite zone ale Câmpului. 

Un grup de 6 persoane colindă zilnic 
străzile satelor şi oraşelor,  ducând cu ei 
mesajul Evangheliei, vestea cea bună a 
apropierii revenirii Domnului Hristos. 

În cele ce urmează am spicuit din 
agenda lor câteva impresii:

„Misiunea pe care o avem şi pe care 
ne-am însuşit-o de bună voie nu este una 
simplă şi doar încununată de succes. În 
general oamenii resping solia, confundân-
du-ne cu alte secte sau considerându-ne 
fanatici. Ne bucurăm totuşi atunci când 
Dumnezeu mişcă inimile oamenilor şi în-
tâlnim suflete însetate după Cuvântul vie-
ţii. Chiar dacă  după o zi de alergare un 
singur suflet este interesat de adevăr, bucu-
ria este mare şi suntem mulţumitori lui 
Dumnezeu pentru aceasta.  

Ştim că răsplata muncii noastre o vom 
primi deplin pe Noul Pământ, totuşi sun-
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În urmă cu mai bine de un an, 
Dumnezeu a pus în inima şi mintea 
fraţilor din conducerea Conferinţei  
Ardealul de Sud ideea înfiinţării unei 
şcoli pentru copiii bisericii noastre şi 
nu numai.  Astfel de întâlniri existau 
deja în Banat, Muntenia, iar mai recent 
se organizează şi în Ardealul de Nord. 

Ne putem întreba, de ce e nevoie 
de astfel de întâlniri? Are biserica ceva 
de făcut pentru copiii săi?

Sora White ne spune: „În timp ce ar 
trebui să depunem eforturi stăruitoare 
pentru masele de oameni din jurul nos-
tru şi să ducem lucrarea în câmpuri stră-
ine, nici o cantitate de muncă în acest 
domeniu nu ne poate scuza să neglijăm 
educarea copiilor şi tinerilor noştri. Ei 

trebuie să fie formaţi a deveni lucrători 
pentru Dumnezeu. Atât părinţii cât şi 
profesorii trebuie să întipărească, prin 
învăţătură şi exemplu, principiile ade-
vărului şi cinstei în mintea şi inima tine-
rilor în aşa fel încât ei să devină bărbaţi 
şi femei tari ca oţelul pentru Dumnezeu 
şi pentru cauza Lui.”  (CT. p. 165)

„Domnul doreşte să se facă efor-
turile cele mai mari pentru educarea 
copiilor noştri. Adevărata lucrare mi-
sionară făcută de profesorii care zilnic 
sunt învăţaţi de Dumnezeu ar aduce 
multe suflete la cunoaşterea primită. 
Să dea oare membrii bisericii mijloa-
ce pentru înaintarea cauzei lui Hris-
tos printre alţii şi să-i lase pe proprii 
lor copii să facă lucrarea şi slujba lui 

Şcoala Betel
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Satana?”(Mărturii pentru comunitate 
vol. 8)

Nimic nu ne poate scuza să neglijăm 
educarea copiilor şi tinerilor noştri. E 
adevărat primii şi cei mai importanţi edu-
catori ai copiilor sunt părinţii. Nimeni 
şi nimic nu poate înlocui educaţia dată 
de aceştia.  „În educarea copiilor voştri, 
nu lăsaţi marile adevăruri ale Bibliei pe 
seama Şcolii de Sabat şi a predicatoru-
lui, presupunând că ei vor face lucrarea 
pe care voi neglijaţi să o faceţi. Biblia nu 
este atât de sacră şi sublimă pentru a nu 
fi deschisă zilnic şi studiată cu sârguinţă. 
Adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu 
trebuie puse în legătură cu acele lucruri 
care sunt considerate a fi mici în viaţă. 
Dacă sunt privite în mod corespunzător, 
ele vor da strălucire vieţii obişnuite, ofe-
rind motive pentru ascultare şi principii 
pentru formarea unui caracter drept.” 
(Căminul Adventist p. 161) 

Alături de părinţi şi în colaborare 
cu aceştia, noi, ceilalţi, putem ajuta 
doar, la îmbogăţirea experienţei spiri-
tuale a copiilor noştri. 

“Ar trebui să existe şcoli în toate co-
munităţile noastre … Aceste şcoli, în-
fiinţate în diferite localităţi şi conduse 
de bărbaţi sau de femei temătoare de 
Dumnezeu, după cum e cazul, ar tre-
bui să fie clădite pe aceleaşi principii ca 
şi şcolile profeţilor.“ (Îndrumarea copi-
lului, pag. 252)

Având în minte aceste sfaturi in-
spirate care ne îndeamnă să lucrăm 
pentru educarea copiilor şi tinerilor, 
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şi ţinând cont de posibilităţile sau mai 
bine zis imposibilităţile de a avea pro-
priile şcoli în care copiii să înveţe toa-
te materiile, s-a considerat oportună 
organizarea unei şcoli în care copiii să 
înveţe ce nu învaţă la şcolile lumii. Ast-
fel şcoala Betel a fost organizată de la 
început având în vedere două scopuri: 
v primul şi cel mai important 

este acela de a-i ajuta să-L înţeleagă 
mai bine pe Dumnezeu, să-şi îmbună-
tăţească relaţia cu El.
v cel de-al doilea este acela de 

a-şi face prieteni în biserică, deoarece 
majoritatea copiilor noştri sunt sin-
guri în biserica locală, iar tinerii prin 
excelenţă sunt fiinţe sociale şi la vârsta 
adolescenţei simt nevoia apartenen-
ţei unui grup. E bine să ştie că deşi în 
clasă, sau în şcoală nu mai e nimeni 
ca ei (care să mănânce aşa, care să se 
îmbrace aşa, care să meargă Sâmbăta la 
biserică etc.), nu sunt singuri, ci există 
şi alţi copii ca ei, iar când vor ajunge la 
adolescenţă să simtă că aparţin acestui 
grup de tineri creştini, cu scopuri şi 
preocupări nobile. Dacă nu le oferim 
prietenia copiilor creştini, îşi vor for-
ma singuri prieteni în afara bisericii, 
iar mai târziu mulţi dintre ei vor ac-
cepta valorile necreştine ale diverselor 
grupuri cărora doresc să le aparţină.

Aceasta a fost dorinţa şi intenţia 
noastră, să le oferim copiilor altceva 
decât ceea ce învaţă zi de zi la şcoală, 
şi să-i ajutăm să-şi formeze un cerc de 
prieteni în biserică.
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Şcoala a fost organizată pe trei gru-

pe de vârstă:
 -  mică (7 – 9 ani, şi preşcolarii co-

munităţii Făgăraş)
-   mijlocie (10 – 13 ani)
-  mare (peste 14 ani), fiecare grupă 

având activităţi adaptate particularităţi-
lor de vârstă ale copiilor. 

Ţinând cont de sfaturile sorei Whi-
te care spune: “Dacă Biblia trebuie să 
se afle pe primul loc în educarea copi-
ilor şi a tinerilor, cartea naturii este a 
doua, ca importanţă.” (Sfaturi pentru 
părinţi, educatori şi elevi, p. 169) s-a în-
cercat aplicarea acestui principiu şi în 
activităţile şcolii. 

Astfel grupa mică studiază în pri-
ma parte a zilei Biblia prin povestiri şi 
aplicaţii adaptate vârstei lor, iar grupa 
mijlocie şi mare studiază despre mo-
dul în care Dumnezeu ni Se descoperă 
prin intermediul naturii, şi despre cum 
putem să ne formăm obiceiuri 
şi implicit caractere plăcute 
Domnului. 

Alte lucruri care se studia-
ză în cadrul acestei şcoli sunt 
istoria biblică, noţiuni legate 
de sănătate şi muzică. 

În după-amiezele frumoase 
s-au făcut excursii în împreju-
rimi, la sanie astă iarnă, la Bâ-
lea în septembrie, la cules de 
plante medicinale (coajă de 
stejar şi coajă de salcie) în luna 
octombrie, precum şi o vizită 
la orfelinat.  

Anul acesta s-a încercat ca după 
amiezele în care nu se poate ieşi în na-
tură să fie dedicate lucrurilor practice, 
(bucătărie, deprinderi sociale) şi mu-
zicii. 

În ceea ce priveşte instructorii, 
aceştia sunt o mână de tineri, şi mai 
puţin tineri, care au simţit povara şi în 
acelaşi timp bucuria lucrării cu copiii 
şi tinerii. 

Nu suntem singurii care putem 
face acest lucru, nu suntem cei mai în-
ţelepţi, dar ne rugăm Domnului ca El 
să ne călăuzească în tot ceea ce facem, 
pentru ca puterea Sa să fie cea care să 
mişte inimile copiilor şi să îi ajute să se 
apropie de El. De aceea invităm toţi 
membrii care simt povara lucrării cu 
copiii să se implice în aceasta, cu spe-
ranţa că Dumnezeu va lucra prin fieca-
re talant pus la picioarele Sale.  

A consemnat Adriana Crăcea
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importanța timpului petrecut în cadrul 
acestei instituții, povestind diferite în-
tâmplări ce au avut loc în această peri-
oadă. Corul şcolii misionare a lăudat pe 
Dumnezeu cu această ocazie. 

Cei 37 de elevi care au terminat cur-
surile Institutului Misionar, au urat ”Bun 
venit” altor aproximativ 40, care le-au 
luat locul pentru următorii doi ani.  

Tuturor acestor tineri le dorim ca 
Dumnezeu să le impresioneze inimile, 
nu cu senzații de moment, ci cu impre-
sii trainice, care să-i îndrume pe calea 
cea dreaptă şi să-i conştientizeze de răs-
punderea solemnă ce le revine de a fi un 
ghid şi o călăuză pentru cei din jur. 

Cu ocazia festivității de absolvire a 
promoției 2007-2009 a Institutului Mi-
sionar Emanuel, a fost organizată o ta-
bără de tineret la care au participat ti-
neri din întreaga țară şi din străinătate. 

Frații Duraisamy Sureshkumar şi 
Paul Balbach au susținut în cadrul pro-
gramului câteva teme interesante, prin 
care s-a subliniat importanța aprecierii 
identității personale, dar şi ca popor, 
precum şi riscurile de pierdere ale 
acesteia. 

În cadrul festivității de absolvire ele-
vii şi-au exprimat sentimentele trăite pe 
parcursul celor doi ani de studiu, pre-
cum şi impresiile formate cu privire la 

tabără de tineret
- Făgăraș -  

31.12.2009 - 3.01.2010
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Nu m-am născut pe aceste me-
leaguri unde trăiesc acum, dar 
ele m-au adoptat foarte bine. 

Iubesc aceste ţinuturi pentru felul mi-
nunat în care ne fac să trăim pe mine şi 
familia mea şi de altfel pe toţi oamenii 
acestor locuri. 

Aerul este nepoluat, apa cristalină, 
iar bogăţiile pe care le dă solul sunt in-
estimabile… Nimeni nu poate socoti 
cantitatea de ozon, vegetaţia extraordi-
nar de bogată care creşte spontan şi de 
asemenea bogăţia de necalculat obţi-
nută din solul arabil prin munca oame-
nilor harnici şi în primul rând datorită 
iubirii şi binecuvântării lui Dumnezeu 
dăruite celor care trăiesc aici. 

Şi totuşi aceste condiţii minunate 
pot fi întrerupte şi de întâmplări nefe-
ricite sau chiar tragice. Capriciile vre-
mii de munte îi pot surprinde chiar şi 
pe cei foarte prevăzători. Despre o ast-
fel de întâmplare vreau să povestesc. 
Cred că merită scrisă pentru că avem 
de învăţat cu toţii din ea. 

Un tânăr păstor şi-a scos oile într-o 
ultimă păşune pentru acest an (anul 
2009). Nu ştim niciodată de ce se în-
tâmplă, dar o oaie s-a rătăcit… Curio-
zitate, obrăznicie, neascultare, obosea-
lă, durere, dezorientare… etc. Cert 
este că a rămas încâlcită într-un hăţiş 
vreo trei zile şi trei nopţi. 

A urmat foame, singurătate, deznă-
dejde, deshidratare, durere, neputinţă, 
slăbiciune, plâns, pierderea unor capa-
cităţi fizice… A venit ninsoarea şi la un 
moment dat biata fiinţă n-a mai putut 
striga după ajutor. 

Un alt tânăr, mânat la munte de o 
afacere sezonieră (tăia brăduţi de Cră-
ciun) a găsit acea oaie şi a hotărât să o 
salveze. A luat oaia pe umeri, a luat de 
asemenea şi câţiva pomişori, în spe-
ranţa că va reuşi să ajungă în vale. Pot 
să vă spun, ca una care cunosc zona, că 
drumul este foarte greu. Trebuie să co-
bori pe firul unui pârâu, care acum (la 
-10o) era îngheţat. De-a lungul apei 
sunt o mulţime de pietre ascuţite şi 

Cât de 
neînsemnat?...

     

     după o întâmplare adevărată
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alunecoase, iar coborâşul este abrupt 
şi periculos. Cum era de aşteptat, n-a 
reuşit cu ambele planuri, aşa că a hotă-
rât să renunţe la ceva. A renunţat la 
AFACERE şi a continuat să ducă oaia 
pe umeri (aproximativ 1,5 km) pentru 
că este un SUFLET. Aceasta fost măr-
turia lui. 

Cu ce a fost răsplătit? Nu merită 
discutat. Partea nefericită este că în 
acea noapte Cristi a murit. Medicul le-
gist a constatat că inima a cedat din 
cauza unui efort imens. 

Aş face aluzie în cele ce urmează la 
un fapt biblic, extras din paginile Sfintei 
Scripturi, pentru a comenta ceea ce a 
urmat acestei tragice întâmplări. Când 
Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr, după 
această cea mai mare minune, au înce-
put comentariile: mulţi din cei prezenţi 
au crezut în El. Preoţii cei mai de seamă 
şi fariseii au adunat Soborul şi din ziua 
aceea au hotărât să-L omoare. 

La fel a fost şi în cazul nostru. Unii 
au concluzionat: „Săracul, hotărât a 
fost nebun” (omul chiar avea ceva psi-
hic), iar aceasta a dat criticilor lui o 
„prestanţă” în plus şi o siguranţă a unei 
gândiri „logice” şi „normale”… Alţii au 
spus: era o oaie, poate o lână, un lap-
te… un grătar! 

Să nu mă întrebaţi părerea mea! Eu 
scriu acest articol pentru că aş vrea să 
fie o lecţie pentru mulţi care gândesc. 

 O oaie – un om – un suflet, nu eu 
am făcut această asemănare, ci Însuşi 
Domnul Isus. El a venit pentru a salva 

sufletele pierdute din această lume. El 
şi-ar fi dat viaţa chiar dacă ar fi fost un 
singur om de salvat. Spunea El că oaia 
pierdută, dispreţuită de oameni, este 
proprietatea lui Dumnezeu prin creaţi-
une şi răscumpărare. 

Pe câţi dintre cei ce rătăcesc i-ai că-
utat, iubite cititor şi i-ai adus înapoi în 
staul? Când întorci spatele celor ce ţi 
se par că nu sunt simpatici, sau nepro-
miţători, îţi dai seama că de fapt întorci 
spatele sufletelor pe care le caută Hris-
tos? Îngerii plâng în timp ce ochii oa-
menilor sunt uscaţi şi inimile lor fără 
pic de milă. 

Cu voia dumneavoastră o să trag o 
concluzie personală acestei întâmplări: 
Nişte părinţi credincioşi şi temători de 
Dumnezeu au reuşit să sădească un 
principiu ceresc în mintea acestui tâ-
năr, chiar dacă deznodământul  acestei 
întâmplări momentan este de neexpli-
cat şi pare tragic. Chiar dacă mintea lui 
a fost afectată şi bolnavă în comparaţie 
cu cei care sunt dotaţi cu mai multă 
pricepere, gestul său rămâne o taină 
pentru modul în care a acţionat într-o 
situaţie de criză. Acest principiu se nu-
meşte iubire până la sacrificiu total, al-
truism, bunătate, atribute ale Caracte-
rului lui Dumnezeu. 

În acest caz Cristi şi-a dat viaţa 
pentru unul dintre cei mai neînsem-
naţi. Dumnezeu să-L răsplătească pe el 
şi pe toţi acei care sunt dispuşi la astfel 
de sacrificii. 

Neli Butilcă
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