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Adevărata Educaţie: o ştiinţă
„Învaţă întotdeauna, şi nu sunt niciodată capa-

bili să ajungă la cunoştinţa adevărului” (2 Timotei 
3:7 engl.). Aceasta cu siguranţă descrie societatea 
de astăzi – inclusiv a marii părţi a creştinătăţii, nu e 
aşa? Instituţii sofisticate de educaţie şi cursuri online 
abundă în număr mare în era informaţională cu vas-
tele ei realizări tehnologice. Fără îndoială, cunoştinţa 
creşte. Cu toate acestea, în ciuda dezvoltărilor evi-
dente în diferite domenii, cât de rară este în această 
generaţie podoaba evlaviei vitale – perla nepreţuită a 
unui caracter asemenea caracterului lui Hristos!

Am ajuns la sfârşitul unui alt an. Ocaziile au 
venit şi au trecut, Spiritul Sfânt a continuat să lupte 
cu fiecare dintre noi. Am răspuns noi apelurilor 
Sale cu o creştere hotărâtă în har, în cunoaşterea 
personală a lui Isus Hristos?

Acum este şansa noastră de a examina cu aten-
ţie ce tip de educaţie căutăm noi zilnic. Care este 
punctul ei principal? Procesul de învăţare va conti-
nua de-a lungul veşniciei, ca urmare suntem chemaţi 
să ne educăm pe noi, copiii noştri şi pe vecinii noştri 
în domeniul ceresc, pentru împărăţia lui Dumne-
zeu. Avem nevoie să Îl cunoaştem pe Isus aşa cum 
nu L-am cunoscut niciodată până acum – şi să ne 
predăm Lui, reflectând caracterul Său plăcut pentru 
a-L întâlni în pace la venirea Sa în curând. 

Ca urmare, să ne aplecăm asupra acestor mesaje 
potrivite pentru timpul nostru, având minţi deschi-
se şi inimi dispuse să fie învăţate, împărtăşindu-le, 
de asemenea, cu alţii care poate sunt izolaţi sau 
imobilizaţi acasă. Să reţinem, de asemenea, urmă-
toarele date:

Rugăciune cu post 
 Sabat, 12 decembrie

Colectă pentru misiuni 
 Duminică, 13 decembrie

Rugăciunea noastră este ca Domnul să învioreze 
credinţa noastră reformând şi rafinând conceptul 
nostru despre adevărată educaţie creştină, pentru 
ca să putem reverbera sentimentele psalmistului: 
„Învaţă-mă să fac voia Ta; pentru că Tu eşti Dum-
nezeul meu; spiritul Tău este bun; condu-mă în 
ţara neprihănirii” (Psalmii 143:10 engl.).

„Timpurile în care trăim pretind acţiuni reformatoare.”  
(Mărturii, vol. 4, pg. 488 engl.)
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Ediţie specială  -  Săptămâna de rugăciune     
4 - 13 decembrie 2015

În acest număr:

- -

Vineri, 4 decembrie 
Adevărata ştiinţă a educaţiei

Sabat, 5 decembrie 
Căminul creştin

Duminică, 6 decembrie 
O educaţie completă: fizică,  
mentală şi spirituală

Miercuri, 9 decembrie 
Întorcând inima părinţilor spre copii

Vineri, 11 decembrie 
Scopul final – Căutând excelenţa

Sabat, 12 decembrie 
Influenţa unui cămin creştin

Duminică, 13 decembrie 
Slujindu-L pe Hristos în Noul Mileniu

Poezie
Cea mai înaltă educaţie
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Prima instituţie de educaţie

F amilia a fost prima instituţie 
întemeiată de Creator şi este 
una dintre cele mai importan-

te aspecte ale planului Său desăvârşit 
pentru rasa umană. Chiar la începu-
tul lucrării de slujire pe pământ a lui 
Hristos, El a acordat înaltă prioritate 
acestei instituţii, când a făcut prima 
Sa minune, transformând apa în suc 
de struguri pur. 

Moise a dat instrucţiuni detali-
ate despre educaţia pe care părinţii 
convertiţi să o dea copiilor:

„Ascultă, Israele! Domnul Dum-
nezeul nostru este singurul Domn: 
Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău şi cu toată puterea ta. Şi porun-
cile acestea, pe care ţi le dau astăzi, 
să le ai în inima ta. Să le întipăreşti 
în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti 
de ele când vei fi acasă, când vei 
pleca în călătorie, când te vei culca 
şi când te vei scula. Să le  legi ca un 
semn de aducere aminte la mâini şi 
să-ţi fie ca nişte fruntari între ochi” 
(Deuteronom 6:4-8).

De fapt, Dumnezeu porunceşte 
părinţilor să îndeplinească impor-
tanta lucrare de educaţie timp de 
şapte zile pe săptămână, 24 de ore 
pe zi. În aceste cuvinte inspirate 
este prezentată o educaţie comple-
tă, inclusiv mediul înconjurător şi 
metoda de predare.

Ioan Botezătorul, al doilea Ilie, a 
fost dat la moarte pentru că a apă-
rat cu curaj valorile familiei în faţa 
lui Irod, regele, un potenţial can-
didat de botez: „Irod a fost mişcat 
auzind mărturia puternică, directă, 
a lui Ioan şi, cu un interes profund, 
el a făcut cercetări referitor la ce 
trebuie să facă pentru a deveni uce-
nicul său. Ioan ştia faptul că acesta 
era pe punctul de a se căsători cu 
soţia fratelui său, cât timp soţul 
ei trăia încă, şi cu credincioşie i-a 
spus lui Irod că lucrul acesta nu era 
legitim. Irod nu era dispus să facă 
vreun sacrificiu. El s-a căsătorit cu 
soţia fratelui său, iar prin influenţa 

ei, l-a arestat pe Ioan şi l-a aruncat 
în închisoare... În curând Ioan a 
fost decapitat, prin influenţa neves-
tei lui Irod.”1

De asemenea, în epistolele 
lor, apostolii Pavel şi Petru au dat 
instrucţiuni precise despre păstrarea 
unităţii şi a sanctităţii familiei. Ei 
au recunoscut importanţa vitală a 
acestei instituţii în educarea credin-
cioşilor. 

În mod similar, în timpul nostru, 
cea mai importantă lucrare a soliei 
lui Ilie astăzi este de a păstra şi 
educa familia referitor la cum să 
îndeplinească scopul lui Dumnezeu 
– să pregătească un popor pentru 
a-L întâmpina pe Domnul Isus 
la a doua Sa venire. Prin Maleahi, 
Dumnezeu a rostit o profeţie cheie 
referitoare la lucrarea poporului 
lui Dumnezu în aceste ultime zile, 
când a declarat: „Iată că voi trimite 
pe proorocul Ilie, înainte de a veni 
ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşată. El va întoarce inimile 
părinţilor spre copii şi inima copi-
ilor spre părinţii lor, ca nu cumva, 
la venirea Mea, să lovesc ţara cu 
blestem.” (Maleahi 4:5, 6). 

În aceste ultime momente ale 
timpului nostru de probă, Satan 
este foarte ocupat să creeze di-

sensiune şi separare între mem-
brii familiei, declanşând conflicte 
interne între soţi şi soţii, între 
părinţi şi copii – cu scopul sinistru 
de a zădărnici frumosul plan al lui 
Dumnezeu. 

Este timpul ca poporul nostru să 
reclădească altarul familiei (închi-
narea de dimineaţă şi de seară), de-
dicând o atenţie specială cuvântului 
lui Dumnezeu atât ca persoane 
individuale, cât şi ca familii, con-
struind un scut de apărare pentru 
copii şi tinerii noştri împotriva 
şiretlicurilor vechiului şarpe. 

În timpul acestei Săptămâni de 
Rugăciune se vor studia mesajele 
speciale pregătite de servii lui Dum-
nezeu cu scopul de a ajuta familiile 
noastre să lucreze eficient pentru a 
ne salva pe noi înşine şi pe cei dragi 
ai noştri de la pierderea veşnică.

„Marea lucrare de reformă tre-
buie să înceapă prezentând taţilor, 
mamelor şi copiilor principiile legii 
lui Dumnezeu. Când sunt prezen-
tate principiile legii, iar bărbaţi şi 
femei sunt convinşi de datoria lor 
de a oferi ascultare, arătaţi-le res-
ponsabilitatea deciziei lor, nu doar 
pentru ei înşişi, ci şi pentru copiii 
lor. Arătaţi-le că ascultarea noastră 
de cuvântul lui Dumnezeu este 
singura noastră siguranţă împotri-
va relelor care împing lumea spre 
distrugere. Părinţii le oferă copiilor 
lor fie un exemplu de ascultare sau 
de neascultare. Prin exemplul şi în-
văţătura lor se decide în majoritatea 
cazurilor destinul veşnic al familii-
lor lor. În viaţa viitoare copiii vor fi 
ceea ce au făcut din ei părinţii lor.”2

Fie ca Domnul să ne ajute să 
luăm la inimă în mod serios aceste 
mesaje potrivite pentru timpul 
nostru!
Referințe
1 Experienţe şi viziuni, pg. 154 (engl.) 

(rom. cap. Prima venire a lui Hristos).
2 T 6, pg. 119 (engl.) (rom.secţiunea 2, 

subcap. „Învăţând religia în cămin”)
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Adevărata educaţie înseamnă 
mai mult decât a urma un anumit 
curs de studii. Ea este vastă. Ea 
include dezvoltarea armonioasă a 
tuturor puterilor fizice şi a facultăţi-
lor mentale. Ea ne învaţă dragostea 
şi temerea de Dumnezeu şi este o 
pregătire pentru îndeplinirea credin-
cioasă a datoriilor vieţii. 

Există o educaţie care este fun-
damental lumească. Scopul ei este 
succesul în lume, satisfacerea ambiţi-
ei egoiste. Pentru a-şi asigura această 
educaţie mulţi studenţi cheltuiesc 
timp şi bani aglomerându-şi mintea 
prin cunoştinţe nenecesare. Lumea 
îi socoteşte învăţaţi; însă Dumnezeu 
nu este în gândurile lor. Ei mănâncă 
din pomul cunoştinţei lumeşti, care 
hrăneşte şi întăreşte mândria lor. În 
inimile lor ei devin neascultători şi 
înstrăinaţi de Dumnezeu; şi darurile 
încredinţate lor sunt puse de partea 
vrăjmaşului. O mare parte a educaţi-
ei din timpul de faţă este de acest fel. 
Lumea poate considera că aceasta 
este foarte de dorit; însă ea creşte 
pericolul studentului. 

Există un alt fel de educaţie, care 
este foarte diferită. Principiul ei fun-
damental, după cum a fost enunţat 

de cel mai mare Învăţător pe care l-a 
cunoscut lumea vreodată, este: „Că-
utaţi mai întâi Împărăţia lui Dum-
nezeu şi neprihănirea Lui” (Matei 
6:33). Scopul ei nu este egoist; el este 
de a-L onora pe Dumnezeu şi de a-I 
sluji în lume. Atât studiile urmate cât 
şi instruirea profesională au în vedere 
acest scop. Cuvântul lui Dumnezeu 
este studiat; se menţine o legătură vi-
tală cu Dumnezeu, şi se exercită cele 
mai bune sentimente şi trăsături de 
caracter. Acest tip de educaţie pro-
duce rezultate care durează la fel de 
mult ca veşnicia. Pentru că „frica de 
Domnul este începutul înţelepciunii” 
(Proverbele 9:10), şi mai bună decât 
toată cunoştinţa este o înţelegere a 
cuvântului Său. 1

Dezvoltare fizică solidă
Dezvoltarea fizică este o parte 

esenţială a tuturor metodelor corecte 
de educaţie. Tinerii au nevoie să fie 
învăţaţi cum să îşi dezvolte puterile 
fizice, cum să îşi păstreze aceste pu-
teri în cea mai bună condiţie, şi cum 
să le facă utile în datoriile practice 
ale vieţii. Mulţi cred că aceste lucruri 
nu ţin de şcoala vieţii; însă aceasta 
este o greşeală. Lecţiile necesare 

pentru a-l face pe un om pregătit 
pentru utilitate practică trebuie să 
fie predate fiecărui copil în cămin şi 
fiecărui student în şcoli.

Locul unde trebuie să înceapă 
dezvoltarea fizică este în cămin, cu 
copilul mic. Părinţii trebuie să pună 
temelia unei vieţi sănătoase, feri-
cite. Una dintre primele probleme 
asupra căreia trebuie să decidă este 
cea a hranei de pe mesele lor; pentru 
că aceasta este o chestiune de care 
depinde într-o foarte mare măsură 
dezvoltarea celor micuţi şi sănătatea 
familiei. Îndemânarea în pregătirea 
hranei este foarte importantă, şi nu 
mai puţin importantă este cantitatea 
şi calitatea potrivită de hrană...

Fiecare mamă ar trebui să se pre-
ocupe ca micuţii ei să înţeleagă cor-
purile lor, şi cum să le îngrijească. Ea 
ar trebui să le explice modul în care 
sunt construiţi şi utilizaţi muşchii 
pe care ni i-a dat bunul nostru Tată 
ceresc. Noi suntem opera lui Dum-
nezeu, iar cuvântul Său declară că 
suntem „creaţi în mod înfricoşător 
şi admirabil” (Psalmii 139:14 engl.
KJV). El a pregătit această locuinţă 
vie pentru minte; ea este „ţesută în 
mod curios” (versetul 15, engl.KJV), 
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un templu pe care Domnul însuşi 
l-a pregătit pentru ca să locuiască în 
el Duhul Sfânt...

Exerciţiul fizic este un ajutor im-
portant pentru dezvoltarea fizică. El 
accelerează circulaţia sângelui şi oferă 
tonus sistemului. Dacă muşchilor li 
se permite să rămână nefolosiţi, în 
curând va deveni evident că sângele 
nu îi hrăneşte suficient. În loc de a 
creşte în mărime şi tărie, ei îşi vor 
pierde fermitatea şi elasticitatea şi vor 
deveni moi şi slabi. Inactivitatea nu 
este legea pe care Domnul a înteme-
iat-o în corpul omenesc. Acţiunea 
armonioasă a tuturor părţilor – creier, 
oase, şi muşchi – este necesară pentru 
dezvoltarea deplină şi sănătoasă a 
întregului organism uman...

Fiecare student ar trebui să 
înţeleagă cum să se îngrijească de 
sine însuşi pentru a păstra cea mai 
bună condiţie posibilă a sănătăţii, 
împotrivindu-se slăbiciunii şi bolii; 
şi dacă din vreo cauză boala totuşi 
vine, sau apar accidente, el ar trebui 
să ştie cum să facă faţă unor situaţii 
de urgenţă obişnuite, fără să solicite 
un medic şi fără a lua medicamente 
vătămătoare.

Domnul Însuşi a vorbit despre 
acest subiect al grijii faţă de corp. El 
spune în cuvântul Său: „Dacă dis-
truge cineva templul lui Dumnezeu, 
pe acela Dumnezeu îl va distruge; 
pentru că templul lui Dumnezeu 
este sfânt, templu care sunteţi voi” 
(1 Corinteni 3:17 RV). Acest pasaj 
biblic cere o grijă conştientă faţă de 
corp şi condamnă toată neglijenţa 
din ignoranţă sau indiferenţă. 2

Formarea caracterului în 
prima copilărie

Părinţii trebuie să îşi crească 
copiii în învăţătura şi mustrarea 
Domnului, educându-i să iubească 
împlinirea voii lui Dumnezeu. Este 
imposibil pentru noi să supraesti-
măm avantajele pietăţii din tinereţe. 
Impresiile primite în tinereţe sunt 
pentru mulţi la fel de durabile ca 
veşnicia. În tinereţe preceptele şi 
poruncile lui Dumnezeu sunt cel 
mai uşor înscrise pe tablele sufle-

tului. Instruirea copiilor a fost mult 
neglijată; neprihănirea lui Hristos 
nu le-a fost prezentată aşa cum ar fi 
trebuit să fie. 

Timpul de probă ne este dat ca 
să ne desăvârşim un caracter pentru 
veşnicie. Cât de solemn este gândul, 
părinţilor, că cei ce sunt copiii voştri 
sunt în mâinile voastre pentru a-i 
educa şi instrui ca să îşi dezvolte 
caractere pe care Dumnezeu le va 
aproba, sau caractere cu care Satan 
şi îngerii săi se pot juca după cum 
doresc! Isus a vorbit din stâlpul de 
nor şi de foc şi a poruncit poporului 
Său să îşi instruiască în mod temei-
nic copiii cu privire la poruncile lui 
Dumnezeu. Cine ascultă de această 
instrucţiune? Cine sunt cei care în-
cearcă să îi facă pe copiii lor aşa cum 
va aproba Dumnezeu? Cine păstrea-
ză în minte gândul că toate darurile 
şi talentele copiilor lor aparţin lui 
Dumnezeu şi că ar trebui consacrate 
pe deplin în serviciul Său?

Ana l-a dedicat pe Samuel Dom-
nului, iar Dumnezeu i s-a descoperit 
în copilăria şi în tinereţea sa. Noi tre-
buie să lucrăm mult mai mult pentru 
copiii noştri şi pentru tineri; pentru 
că Dumnezeu îi va accepta să facă lu-
cruri mari în numele Său, învâţându-i 
adevărul Său pe cei din ţări străine, 
pe cei care sunt în întunericul erorii 
şi superstiţiei. Dacă îi îngăduiţi pe 
copiii voştri satisfăcându-le dorinţele 
egoiste, dacă încurajaţi în ei iubirea de 
îmbrăcăminte şi dezvoltaţi vanitatea 
şi mândria, veţi face o lucrare care Îl 
va dezamăgi pe Isus, care a plătit un 
preţ infinit pentru răscumpărarea lor. 
El doreşte ca şi copiii să Îi slujească 
cu o afecţiune neîmpărţită. 3

Copiii care sunt naturali, simpli, 
sunt cei care sunt cei mai atrăgători. 
Nu este înţelept să li se dea atenţie 
specială şi să se repete în faţa lor 
cuvintele lor de duh. Vanitatea nu ar 
trebui încurajată prin laude la adresa 
înfăţişării, a cuvintelor sau a acţiuni-
lor lor. De asemenea, ei nu ar trebui 
îmbrăcaţi într-un mod scump sau 
pentru etalare. Aceasta încurajează 
în ei mândria şi trezeşte invidia în 
inimile tovarăşilor lor. 

Micuţii ar trebui educaţi în 
simplitate copilărească. Ei ar trebui 
instruiţi să fie mulţumiţi cu datori-
ile mărunte, utile, şi cu plăcerile şi 
experienţele naturale pentru anii lor. 
Copilăria corespunde cu firul verde 
al grâului din parabolă, iar firul verde 
are o frumuseţe tipică pentru el. Co-
piii nu ar trebui forţaţi să se maturi-
zeze precoce, ci ar trebui să menţină 
cât de mult timp posibil prospeţimea 
şi harul anilor lor timpurii. 4

Primele lecţii sunt de o mare 
importanţă. Este ceva obişnuit să se 
trimită copiii de foarte timpuriu la 
şcoală. Li se cere să înveţe din cărţi 
lecţii care solicită minţile lor tinere, 
şi adesea li se predă muzică. Frec-
vent părinţii au mijloace financiare 
limitate, iar aceasta atrage o cheltu-
ială pe care ei abia şi-o pot permite; 
însă trebuie să se facă totul pentru a 
se integra în această direcţie artifi-
cială de educaţie. Acest curs nu este 
înţelept. Un copil nervos nu trebuie 
suprasolicitat în nici o direcţie, şi nu 
ar trebui să înveţe muzica până când 
nu este bine dezvoltat fizic. 

Mama trebuie să fie învăţătorul, 
iar căminul, şcoala unde să primeas-
că primele lecţii de hărnicie. Mame-
lor, lăsaţi-i pe cei mici să se joace în 
aer liber; lăsaţi-i să asculte cântecul 
păsărelelor şi să înveţe dragostea lui 
Dumnezeu, după cum este expri-
mată în lucrările Sale frumoase. 
Învăţaţi-i lecţiile simple din cartea 
naturii şi din lucrurile care îi încon-
joară; şi pe măsură ce mintea lor se 
extinde, se pot adăuga lecţii din cărţi 
şi se pot fixa în mod ferm în memo-
rie. Însă, faceţi ca ei să înveţe, chiar 
în primii lor ani, să fie utili. Învăţaţi-
i să se gândească la faptul că, fiind 
membrii ai casei, ei trebuie să joace 
cu interes un rol util, preluând po-
veri casnice şi căutând un exerciţiu 
fizic sănătos în îndepinirea datoriilor 
din cămin ce sunt necesare.

Este esenţial pentru părinţi să 
găsească o activitate utilă pentru co-
piii lor, care îi va implica în purtarea 
responsabilităţilor după cum permit 
vârsta şi tăria lor. Copiilor ar trebui 
să li se dea de făcut ceva ce nu doar 
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că îi ţine ocupaţi, ci îi şi interesează. 
Mâinile şi mințile active trebuie an-
gajate din primii ani. Dacă părinţii 
neglijează să canalizeze energiile 
copiilor lor pe căi utile, le produc o 
mare vătămare; pentru că Satan este 
gata să găsească ceva de lucru pentru 
ei. Nu ar trebui ales ce să facă ei, 
părinţii fiind instructorii?

Învăţând slujirea utilă
Când copilul este suficient de 

mare pentru a fi trimis la şcoală, învă-
ţătorul ar trebui să coopereze cu pă-
rinţii, iar instruirea manuală ar trebui 
să fie continuată ca o parte a datorii-
lor sale şcolare. Există mulţi studenţi 
care obiectează faţă de acest gen de 
lucru în şcoli. Ei cred că ocupaţiile 
utile, cum ar fi învăţarea unei me-
serii, sunt degradante; însă astfel de 
persoane au o idee incorectă despre 
ceea ce constituie adevărata demni-
tate. Domnul şi Mântuitorul nostru 
Isus Hristos, care este una cu Tatăl, 
Comandantul din curţile cereşti, 
era instructorul şi călăuza copiilor 
lui Israel; şi între aceştia se cerea ca 
fiecare tânăr să înveţe cum să lucreze. 
Toţi trebuia să fie educaţi într-un 
domeniu de afaceri, ca să poată avea o 
cunoştinţă a vieţii practice, şi să nu fie 
doar independenţi, ci şi utili. Aceasta 
era instrucţiunea pe care Dumnezeu 
a dat-o poporului Său.

În viaţa Sa pământească, Hristos 
a fost un exemplu pentru întreaga 
familie omenească, iar El era ascul-
tător şi util acasă. El a învăţat me-
seria de tâmplar, lucrând cu mâinile 
Sale în micul atelier din Nazaret. El 
trăise în mijlocul gloriilor cereşti; 
dar a îmbrăcat divinitatea Sa cu 
natura umană, ca să se poată asocia 
cu omenirea, şi să ajungă la inimi pe 
căile obişnuite ale simpatiei. Când 
era la înfăţişare ca un om, S-a umilit 
pe Sine, şi a lucrat pentru restaurarea 
sufletului omenesc, adaptându-Se la 
situaţia în care a găsit omenirea...

Timpul petrecut în exerciţiu fizic 
nu este pierdut. Studentul care în 
mod continuu e cufundat în cărţi-
le sale, în timp ce face doar puţin 
exerciţiu fizic în aer liber, îşi produce 

vătămare. O exersare proporţională 
a tuturor organelor şi facultăţilor 
trupului este esenţială pentru func-
ţionarea cea mai bună a fiecăruia. 
Când creierul este în mod constant 
solicitat în timp ce alte organe ale 
maşinăriei vii sunt inactive, există 
o pierdere a tăriei fizice, precum şi 
a celei mentale. Sistemul fizic este 
jefuit de tonusul său sănătos, mintea 
îşi pierde prospeţimea şi vigoarea, 
iar rezultatul este o excitabilitate 
bolnăvicioasă. 

Cel mai mare beneficiu nu este 
câştigat din exerciţiu fizic făcut ca o 
joacă sau doar ca exerciţiu. Există un 
oarecare beneficiu obţinut din tim-
pul petrecut în aer liber şi, de ase-
menea, din exersarea muşchilor; însă 
folosiţi aceeaşi cantitate de energie 
pentru îndeplinirea datoriilor utile; 
beneficiul va fi mai mare şi se va 
obţine un sentiment de satisfacţie; 
pentru că un asemenea exerciţiu 
aduce cu sine sentimentul utilităţii şi 
aprobarea conştiinţei pentru datoria 
bine îndeplinită. 

În copii şi tineri trebuie trezită 
o ambiţie de a-şi face exerciţiul lor 
fizic prin îndeplinirea lucrurilor care 
vor fi benefice pentru ei înşişi şi utile 
pentru alţii. Exerciţiul care dezvol-
tă mintea şi caracterul, care învaţă 
mâinile să fie utile şi îi instruieşte pe 
tineri să poarte partea lor din po-
verile vieţii, este ceea ce va da tărie 
fizică şi va trezi fiecare facultate. Şi 
există o răsplată în hărnicia demnă, 
în cultivarea obiceiului de a trăi 
pentru a face binele. 

Copiii celor bogaţi nu ar trebui 
lipsiţi de marea binecuvântare de a 
avea ce să facă pentru a spori tăria 
creierului şi a muşchilor. Munca nu 
este un blestem, ci o binecuvântare...

Aprobarea lui Dumnezeu se 
odihneşte cu asigurare iubitoare 
asupra copiilor care îşi îndeplinesc 
cu voioşie partea lor în datoriile vieţii 
casnice, purtând poverile tatălui şi ale 
mamei. Ei vor fi răsplătiţi cu sănă-
tate a corpului şi pace a minţii; şi se 
vor bucura de plăcerea de a-şi vedea 
părinţii împărtăşindu-le bucuriile 
sociale şi recreaţia sănătoasă, prelun-

gindu-şi astfel vieţile. Copiii instruiţi 
în datoriile practice ale vieţii vor pleca 
din cămin ca membrii utili ai socie-
tăţii. Educaţia lor este mult superi-
oară aceleia dobândite de la o vârstă 
fragedă în spațiul închis al clasei, 
când nici mintea nici corpul nu sunt 
suficient de puternice pentru a îndura 
solicitarea. 

Copiii şi tinerii ar trebui să aibă 
în mod continuu înaintea lor, atât 
acasă cât şi la şcoală, prin învăţătură 
şi exemplu, a fi sinceri, neegoişti şi 
harnici. 

Mediul educaţional 
În alegerea unui cămin, părinţii 

nu ar trebui să fie conduşi doar de 
consideraţii temporare. Nu este de-
loc o problemă a locului în care pot 
face cei mai mulţi bani, sau unde vor 
avea cel mai plăcut mediu înconjură-
tor, sau cele mai mari avantaje soci-
ale. Influenţele care îi vor înconjura 
pe copiii lor, şi îi vor mişca spre bine 
sau spre rău, sunt de o mai mare im-
portanţă decât oricare dintre aceste 
consideraţii. Asupra părinţilor zace o 
foarte importantă responsabilitate în 
alegerea domiciliului. Pe cât posibil, 
ei trebuie să îşi stabilească familiile 
în calea luminii, unde afecţiunile lor 
vor fi păstrate curate, iar dragostea 
lor pentru Dumnezeu şi unii pentru 
alţii va fi activă. Acelaşi principiu se 
aplică şi pentru amplasarea şcolilor 
noastre, unde tinerii vor fi strânşi, 
iar familiile vor fi atrase de dragul 
avantajelor educaţionale. 

Nu ar trebui cruţat niciun efort 
pentru a selecta pentru şcolile noastre 
locuri unde atmosfera va fi cât mai 
sănătoasă posibilă; pentru că influ-
enţele care predomină vor lăsa o 
impresie profundă asupra caracterelor 
tinere, în formare. Pentru acest motiv, 
o localitate retrasă este cea mai bună. 
Marile oraşe, centrele de afaceri şi 
învăţământ, pot prezenta unele avan-
taje; însă aceste avantaje sunt decom-
pensate de alte consideraţii...

Tinerii educaţi în oraşe mari 
sunt înconjuraţi de influenţe 
similare celor care au predominat 
înainte de potop. Aceleaşi principii 
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ale nepăsării faţă de Dumnezeu şi 
de Legea Sa; aceeaşi dragoste de 
plăceri, de satisfacere egoistă, de 
mândrie şi vanitate, sunt la lucru în 
prezent. Lumea este dedată plăcerii; 
imoralitatea predomină; dreptu-
rile celor slabi şi neajutoraţi sunt 
desconsiderate; şi, în întreaga lume, 
oraşele mari devin incubatoare ale 
nelegiuirii...

Setea continuă după amuza-
mente atrăgătoare scoate la iveală 
aleanul profund al sufletului. Însă 
cei care beau din această fântână a 
plăcerilor lumeşti îşi vor descoperi 
cu toate acestea setea sufletului ne-
alinată. Ei sunt înşelaţi; ei confundă 
veselia cu fericirea; şi când agita-
ţia se stinge, mulţi se cufundă în 
adâncimile descurajării şi disperării. 
O, ce nebunie, ce absurditate să 
părăseşti „Izvorul apelor vii” pentru 
„puţurile crăpate” ale plăcerilor 
lumeşti! Simţim până în adâncul 
sufletului pericolul care îi încon-
joară pe tineri în aceste ultime zile; 
şi să nu fie ocrotite, pe cât posibil, 
de aceste influenţe seducătoare şi 
demoralizatoare cei care vin la noi 
pentru educaţie, precum şi familiile 
care sunt atrase de şcolile noastre?...

Există în natură o influenţă 
înnobilatoare, care îmblânzeşte, ce 
ar trebui luată în considerare în ale-
gerea locului unde să fie amplasată 
o şcoală. Dumnezeu a luat acest 
principiu în considerare în pregă-
tirea bărbaţilor pentru lucrarea Sa. 
Moise a petrecut patruzeci de ani 
în pustia Madianului. Ioan Bote-
zătorul nu a fost pregătit pentru 
înalta sa chemare ca premergător al 
lui Hristos prin asocierea cu marii 
oameni ai naţiunii în şcolile de la 
Ierusalim. El a mers în pustie, unde 
obiceiurile şi tradiţiile oamenilor 
nu puteau să îi modeleze mintea, ci 
unde putea să menţină o comunica-
re neîmpiedicată cu Dumnezeu. 

Când persecutorii lui Ioan, 
ucenicul iubit, au căutat să reducă la 
tăcere vocea sa şi să distrugă influ-
enţa sa între oameni, ei l-au exilat 
pe Insula Patmos. Însă nu au putut 
să îl despartă de Învăţătorul divin...

Dumnezeu ar vrea ca noi să apre-
ciem binecuvântările Sale în lucrările 
create de El. Cât de mulţi copii se 
află în oraşele aglomerate, care nu 
au nici un petec de iarbă pe care să 
îşi pună picioarele. Dacă ar putea fi 
educaţi la ţară, în mijlocul frumuseţii, 
păcii şi purităţii naturii, li s-ar părea 
locul cel mai apropiat de cer. În locuri 
retrase, unde suntem cel mai departe 
de sloganele, obiceiurile şi agitaţia 
corupătoare a lumii şi cel mai aproa-
pe de inima naturii, Hristos îşi face 
simţită în mod real prezenţa Sa faţă 
de noi şi rosteşte sufletelor noastre 
pacea şi dragostea Sa. 5

Ţintind sus pentru o sluji-
re neegoistă

Dumnezeu este sursa pute-
rii intelectuale, precum şi a celei 
spirituale. Cei mai mari bărbaţi, care 
au atins ceea ce lumea consideră 
culmi minunate în ştiinţă, nu pot 
fi comparaţi cu iubitul Ioan sau cu 
marele apostol Pavel. Atunci când 
puterea intelectuală şi cea morală 
sunt combinate, se atinge cel mai 
înalt standard al bărbăţiei. 6

„Daniel stătea în poarta împăra-
tului” (Daniel 2:49) – un loc unde 
se făcea dreptatea, cei trei prieteni ai 
săi au fost făcuţi consilieri, judecă-
tori şi conducători în interiorul ţării. 
Aceşti oameni nu erau îngâmfaţi de 
vanitate, ci au văzut şi s-au bucurat 
că Dumnezeu era recunoscut mai 
presus decât toţi potentaţii pămân-
teşti, şi că împărăţia Sa era înălţată 
mai presus de toate împărăţiile 
pământeşti. 7

Fiecare ar trebui să ţintească atât 
de sus pe cât este posibil pentru el să 
ajungă prin unirea omenescului cu 
puterea divină. 

Mulţi nu devin ceea ce ar putea, 
pentru că nu folosesc puterea care 
este în ei. Ei nu se prind, aşa cum 
ar putea, de puterea divină. Mulţi 
sunt abătuţi de la domeniul în care 
ar putea obţine succesul cel mai au-
tentic. Căutând o onoare mai mare 
sau o sarcină mai plăcută, ei încearcă 
ceva pentru ce nu sunt pregătiţi. 
Mulţi oameni ale căror talente sunt 

adaptate pentru o altă vocaţie sunt 
ambiţioşi să intre într-o anumită 
profesie; şi cel care ar fi putut fi un 
fermier, un meseriaş sau o asistentă 
de succes, ocupă în mod nepotrivit 
poziţia unui predicator, avocat sau 
medic. Sunt, din nou, alţii care ar fi 
putut ocupa o poziţie de responsabi-
litate, însă care, din lipsă de energie, 
dedicare sau perseverenţă, se mulţu-
mesc cu un loc mai uşor. 

Avem nevoie să urmăm mai 
îndeaproape planul lui Dumnezeu 
pentru viaţă. A face ce putem noi 
mai bine în lucrarea care se află cel 
mai aproape de noi, a încredinţa 
căile noastre lui Dumnezeu şi a 
veghea aşteptând indicaţiile provi-
enţei Sale – acestea sunt reguli care 
asigură o călăuzire sigură în alegerea 
unei ocupaţii.

Cel care a venit din cer pen-
tru a fi exemplul nostru a petrecut 
aproape treizeci de ani din viaţa Sa 
în muncă obişnuită, de rutină; însă 
în timpul acesta El studia cuvân-
tul lui Dumnezeu şi lucrările lui 
Dumnezeu, îi ajuta şi învăţa pe cei la 
care putea ajunge prin influenţa Sa. 
Când Şi-a început slujirea publică, 
El mergea din loc în loc vindecân-
du-i pe cei bolnavi, mângâindu-i pe 
cei întristaţi şi predicând săracilor 
evanghelia. Aceasta este lucrarea 
tuturor urmaşilor Săi.

„Cel care este cel mai mare între 
voi,” a spus El, „să fie ca cel mai mic; 
şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte. 
Pentru că... Eu... sunt în mijlocul 
vostru ca cel ce slujeşte la masă.” 8

Referințe
1  Special Testimonies on Education, pg. 47, 48
2  Idem, pg. 32-34.
3  Solii alese, vol.1, pg. 318, 319. (rom.

cap. 47, „Adevărul, aşa cum este el în 
Isus”).

4  Parabolele Domnului, pg. 83, 84 (engl.) 
(rom. cap. 6, „Alte lecţii din semănarea 
seminţei”).

5  Special Testimonies on Education, pg.  37-47.
6  Idem, pg. 50.
7  Idem, pg. 12
8  Educaţia, pg. 267, 268 (engl.) (rom.

cap. 31, „Lucrarea vieţii”).
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În ziua a şasea a Creaţiunii, 
Dumnezeu a format prima familie. 
Întrucât Hristos este Creatorul, El 
este Întemeietorul familiei, şi El ştie 
ce este mai bine pentru fiecare din-
tre membrii ei. La începutul slujirii 
Sale pe pământ, prima minune pe 
care a îndeplinit-o Hristos a fost la o 
sărbătoare de nuntă, când a transfor-
mat apa în vin, aducând astfel ferici-
re noului cuplu. Prezenţa lui Hristos 
în familie este factorul numărul unu 
pentru fericire. 

Un creştin este o persoană care 
Îl urmează pe Hristos. Ca urmare, 
pentru a avea un cămin creştin, avem 
nevoie să Îl cunoaştem pe Isus şi să 
ştim cum era viaţa Sa în căminul din 
Nazaret, un orăşel din Galileea.

De fapt, Hristos este exemplul 
desăvârşit atât pentru părinţi, cât 
şi pentru copii. Vorbind despre El 
când era copil, Luca ne informează 
că Isus „creştea şi se întărea în spirit; 
era plin de înţelepciune, şi harul lui 
Dumnezeu era peste El” (Luca 2:40 
engl.KJV).

La vârsta de doisprezece ani, 
Hristos i-a însoţit pe părinţii săi 
pământeşti la Ierusalim pentru a lua 

parte la una dintre cele mai mari săr-
bători din calendarul evreiesc – Paş-
tele. După ce s-a încheiat sărbătoarea, 
El a fost uitat în templul din Ierusa-
lim, unde s-a întâlnit cu cei învăţaţi în 
ale Legii, „ascultându-i şi punându-le 
întrebări” (versetul 46).

Luca notează că după acest in-
cident, Isus s-a întors la Nazaret cu 
părinţii Săi, şi „le era supus” (versetul 
51). În ciuda poziţiei Sale anterioare 
în cer, Domnul s-a supus lui Iosif 
şi Mariei, dându-ne un exemplu 
perfect de ascultare filială. 

„Pe măsură ce creştea în înţe-
lepciune şi statură, Isus creştea în 
favoare în faţa lui Dumnezeu şi 
a oamenilor. El atrăgea simpatia 
tuturor inimilor, arătându-se capabil 
să simpatizeze cu toţi. Atmosfera de 
speranţă şi curaj care Îl înconjura, 
Îl făcea o binecuvântare în fiecare 
cămin. Şi adesea în sinagogă, în 
ziua de Sabat, era chemat să ci-
tească lecţia din profeţi, iar inimile 
ascultătorilor vibrau pe măsură ce o 
nouă lumină strălucea din cuvintele 
familiare ale textului sacru. 

Totuşi, Isus evita etalarea. În 
timpul tuturor acelor ani ai şederii 

Sale în Nazaret, El nu a făcut nici o 
demonstraţie a puterii Sale miracu-
loase. El nu a căutat nici o poziţie 
înaltă, nici nu Şi-a asumat nici un 
titlu. Viaţa Sa liniştită şi simplă, şi 
chiar tăcerea Scripturilor cu privire 
la primii Săi ani, ne învaţă o lecţie 
importantă. Cu cât mai tăcută şi 
mai simplă este viaţa unui copil – cu 
cât mai liberă de agitaţie artificială, 
şi cu cât mai în armonie cu natura 
– cu atât mai favorabilă este pentru 
vigoarea fizică şi mintală, şi pentru 
puterea spirituală.

Isus este exemplul nostru. Există 
mulţi care zăbovesc cu interes asupra 
perioadei de slujire publică a Sa, în 
timp ce trec fără să observe învăţătu-
ra despre primii Săi ani. Însă în viaţa 
Sa din cămin se află modelul pentru 
toţi copiii şi tinerii. Mântuitorul s-a 
coborât în sărăcie, ca să ne înveţe cât 
de aproape putem umbla de Dum-
nezeu într-o soartă umilă. El a trăit 
pentru a plăcea Tatălui Său, pentru 
a-L onora şi glorifica în lucrurile 
obişnuite ale vieţii. Lucrarea Sa a 
început prin consacrarea meseriei 
umile a meşteşugarilor care trudesc 
pentru pâinea zilnică. Lucrând la 
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bancul de lucru al tâmplarului, El 
Îl slujea pe Dumnezeu în aceeaşi 
măsură ca atunci când îndeplinea 
miracole pentru mulţime. Şi fiecare 
tânăr care urmează exemplul lui 
Hristos de credincioşie şi ascultare 
în căminul său umil poate pretinde 
acele cuvinte rostite despre El de 
către Tatăl prin Duhul Sfânt: ‚Iată 
robul Meu, pe care-L sprijinesc; 
Alesul Meu în care îşi găseşte plăce-
rea sufletul Meu’ (Isaia 42:1).” 1

De la naşterea Sa până la vârsta 
de 30 de ani, Isus a lucrat din greu 
în atelierul de tâmplărie al lui Iosif, 
luând parte la datoriile familiei, şi co-
operând la întreţinerea căminului Său 
pământesc. Apoi Şi-a părăsit căminul 
pentru a fi botezat de Ioan Botezăto-
rul, şi uns de Duhul Sfânt, fiind astfel 
pregătit pentru misiunea Sa. 

Din viaţa lui Isus şi a altora care 
L-au precedat – oameni ai lui Dum-
nezeu precum Avraam, Isaac, Iacov 
şi copiii săi, Ilie, Elisei, David şi 
mulţi alţii – învăţăm că o viaţă sim-
plă în mijlocul naturii este cea care 
conduce cel mai sigur la iscusinţă 
practică şi dezvoltare spirituală. Cu 
cât familia e mai puţin înconjurată 
de zgomotul şi agitaţia oraşelor, cu 
atât mai bună va fi pregătirea pentru 
o viaţă de utilitate în această lume şi 
calificare pentru căminul ceresc.

Comuniune zilnică cu 
Dumnezeu şi natura

Nazaret era un orăşel foarte mic 
din Galileea, iar Isus S-a bucurat 
de mediul natural care înconjura 
căminul Său pământesc. Dimineaţa 
devreme El pleca din cămin pentru a 
fi în comuniune cu Tatăl Său ceresc 
în mijlocul naturii. Mama Sa, Maria, 
a fost primul Său învăţător omenesc, 
şi de la ea a învăţat El Scripturile.

Deşi Isus era Dumnezeu în trup, 
El a manifestat un respect deosebit şi 
grijă pentru mama Sa până în ultimul 
moment când atârna pe cruce. El este 
exemplul perfect de iubire filială. 

Betel 
Căminele creştine au nevoie să fie 

un Betel – o casă a lui Dumnezeu. 

Lauda, rugăciunea şi studiul Biblic 
trebuie să fie o activitate religioasă 
permanentă dacă vrem să ne putem 
baza pe prezenţa lui Hristos şi a 
sfinţilor Săi îngeri în căminul nostru. 
Devoţiunea individuală precum şi cea 
a familiei vor fi o apărare puternică în 
favoarea tuturor membrilor familiei. 
„Familia care se roagă împreună 
rămâne împreună” este o expresie 
cunoscută pentru valabilitatea ei.

Dimineaţa, prima noastră datorie 
este de a ne strânge în jurul altaru-
lui familiei pentru a-i mulţumi lui 
Dumnezeu pentru grija şi protecţia 
Sa din timpul nopţii. Imnuri melo-
dioase, inspiratoare, rugăciuni scurte 
şi studiul Bibliei ar trebui conduse 
într-un asemenea mod încât timpul 
de închinare să nu fie o datorie obo-
sitoare. Apoi, când membrii familiei 
părăsesc căminul pentru a merge la 
responsabilităţile lor din afară, ei vor 
duce cu ei o influenţă cerească ori 
încotro vor merge. Aceasta va fi o 
apărare puternică împotriva atacuri-
lor celui rău. 

După ce se întorc acasă, familia 
ar trebui să se strângă încă odată în 
jurul altarului familiei, pentru a-I 
mulţumi lui Dumnezeu pentru bi-
necuvântările Sale din timpul zilei. 
Când mergem la odihna noastră 
de seară meditând la Isus, ne vom 
trezi în dimineaţa următoare cu 
gândul la El.

Relaţia creştină 
Apostolii Pavel şi Petru prezintă 

instrucţiuni minunate referitoare la 
relaţia creştină de familie.

În Efeseni capitolul 5, Pavel 
descrie atmosfera din familia creş-
tină, „vorbind între voi cu psalmi şi 
imnuri şi cântări spirituale, şi făcând 
melodie în inima voastră pentru 
Domnul; mulţumind totdeauna lui 
Dumnezeu Tatăl în numele Dom-
nului nostru Isus Hristos pentru 
toate lucrurile; supunându-vă unii 
altora în temerea lui Dumnezeu. 
Nevestelor, supuneţi-vă bărbaţilor 
voştri ca Domnului. Căci bărbatul 
este capul soţiei, aşa cum Hristos 
este capul bisericii: şi El este Mân-

tuitorul trupului. De aceea, după 
cum biserica este supusă lui Hristos, 
tot astfel să fie supuse nevestele 
bărbaţilor lor în orice lucru. Bărba-
ţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit 
Hristos biserica, şi S-a dat pe Sine 
însuşi pentru ea; ca să o sfinţească 
şi să o curăţească prin spălarea cu 
apă prin cuvânt, pentru ca să poată 
prezenta înaintea Sa o biserică glo-
rioasă, fără pată, fără zbârcitură sau 
vreun astfel de lucru; ci sfântă, şi fără 
cusur. Tot astfel soţii trebuie să îşi 
iubească soţiile ca pe trupurile lor. 
Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte 
pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a 
urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneş-
te, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hris-
tos biserica; pentru că noi suntem 
mădulare ale trupului Lui, carne din 
carnea Lui şi oase din oasele Lui. De 
aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe 
mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa 
şi cei doi vor fi un singur trup. Taina 
aceasta este mare – (vorbesc despre 
Hristos şi despre biserică). Încolo 
fiecare din voi să-şi iubească nevasta 
ca pe sine, şi nevasta să se teamă de 
bărbat” (Efeseni 5:19-33 engl.). 

Să ne imaginăm un cămin în 
care membrii acestuia întotdeau-
na „vorbesc cu psalmi şi imnuri şi 
cântări spirituale, cântând şi făcând 
melodie în inimile lor Domnului.” 
Într-un astfel de cămin, diavolul 
nu ar deloc acces. Mai mult decât 
atât, membrii familiei vor „mulţumi 
întotdeauna... lui Dumnezeu Tatăl 
în numele Domnului nostru Isus 
Hristos” (versetul 20).

Urmând aceste instrucţiuni, 
Pavel continuă spunând că avem 
nevoie să ne „supunem” „unii altora 
în temere de Dumnezeu.” Dacă 
suntem mai întâi supuşi lui Hristos, 
nu va fi atât de dificil să ne supunem 
„unii altora în temere de Dumne-
zeu” (versetul 21).

Apoi Pavel explică supunerea 
soţiei creştine faţă de un soţ creştin, 
„după cum biserica este supusă lui 
Hristos, tot astfel să fie nevestele su-
puse bărbaţilor lor în toate lucrurile” 
(versetul 24). Pe de altă parte, soţul 
trebuie să îşi iubească nevasta „cum 
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a iubit Hristos biserica, şi s-a dat pe 
Sine însuşi pentru ea” (versetul 25). 
Nu este dificil pentru o soţie să se 
supună unui soţ care o iubeşte aşa 
cum a iubit Hristos biserica.

Apostolul Petru are de aseme-
nea instrucţiuni foarte importante 
pentru soţi şi soţii:

„Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse 
şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, 
dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie 
câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea 
nevestelor lor. Bărbaţilor, purtaţi-vă 
şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciu-
ne cu nevestele voastre, dând cinste 
femeii ca unui vas mai slab, ca unele 
care vor moşteni împreună cu voi 
harul vieţii, ca să nu fie împiedicate 
rugăciunile voastre. Încolo, toţi să 
fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu 
alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 
Nu întoarceţi rău pentru rău, nici 
ocară pentru ocară; dimpotrivă, 
binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost 
chemaţi: să moşteniţi binecuvânta-
rea” (1 Petru 3:1, 7-9).

În acest pasaj descoperim că:
Soţiile creştine trebuie să se 

supună soţilor lor creştini.
Un soţ creştin trebuie să dea 

cinste soţiei sale, ca unui vas mai 
slab, întrucât ambii sunt împreună 
moştenitori ai harului vieţii.

Dacă aceste condiţii sunt în-
deplinite, rugăciunile lor nu vor fi 
împiedicate. 

Cei doi trebuie să aibă acelaşi 
scop, având compasiune unul faţă de 
altul, fiind miloşi, amabili, neîntor-
când rău pentru rău sau ocară pentru 
ocară.

Comportându-se în felul lui Hris-
tos, ei vor moşteni o binecuvântare. 

Părinţi şi copii 
După ce îi instruieşte pe părinţi 

referitor la relaţia lor, Pavel îşi în-
dreaptă cuvintele spre relaţia dintre 
părinţi şi copii:

„Copii, ascultaţi în Domnul de 
părinţii voştri, căci este drept. „Să 
cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta” – 
este cea dintâi poruncă însoţită de 
o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să 
trăieşti multă vreme pe pământ.” 

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la 
mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în 
mustrarea şi învăţătura Domnului.” 
(Efeseni 6:1-4)

În Coloseni 3:18-21 Pavel 
rezumă comportamentul creştin al 
întregii familii: 

„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor 
voştri, cum se cuvine în Domnul. 
Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu 
ţineţi necaz pe ele. Copii, ascultaţi 
de părinţii voştri în toate lucrurile, 
căci lucrul acesta place Domnului. 
Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii 
voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.”

„Părinţii au dreptul la o măsură 
de dragoste şi respect, care nu se cu-
vine nici unei alte persoane. Dum-
nezeu Însuşi, care a aşezat asupra lor 
o responsabilitate pentru sufletele 
încredinţate grijii lor, a rânduit ca în 
anii timpurii ai vieţii, părinţii să stea 
în locul lui Dumnezeu pentru copiii 
lor. Iar cel care respinge autoritatea 
de drept a părinţilor săi respinge 
autoritatea lui Dumnezeu. Porunca 
a cincea cere copiilor nu doar să le 
ofere respect, supunere şi ascultare 
părinţilor lor, ci de asemenea să le 
ofere dragoste şi tandreţe, să le uşu-
reze poverile, să le păzească reputa-
ţia, şi să îi aline şi mângâie la vârsta 
bătrâneţii. Ea cere de asemenea 
respect pentru predicatori şi condu-
cători şi pentru toţi ceilalţi cărora 
Dumnezeu le-a delegat autoritate. 

„Aceasta,” spune apostolul, „este 
cea dintâi poruncă însoţită de o făgă-
duinţă” (Efeseni 6:2). Pentru Israel, 
care aştepta să intre în curând în 
Canaan, era o garanţie dată celor as-
cultători pentru o viaţă lungă în acea 
ţară bună; însă, are o însemnătate mai 
vastă, incluzând întregul Israel al lui 
Dumnezeu, promiţând viaţa veşnică 
pe noul pământ, când acesta va fi 
eliberat de blestemul păcatului.” 2

Hristos, centrul familiei şi 
al bisericii

„Care este cauza disensiunilor şi 
a discordiei? Este rezultatul umblării 
despărţiţi de Hristos. Aflându-ne 
la distanţă de el, pierdem dragostea 
noastră pentru El, şi ne răcim faţă de 

urmaşii Săi. Cu cât mai departe de 
centrul lor ajung razele de lumină, cu 
atât mai mare este distanţa dintre ele. 
Fiecare credincios este ca o rază de 
lumină de la Hristos, Soarele nepri-
hănirii. Cu cât mai aproape umblăm 
de Hristos, centrul a toată dragostea 
şi iubirea, cu atât mai puternică va fi 
afecţiunea noastră pentru purtătorii 
luminii Sale. Când sfinţii sunt atraşi 
aproape de Hristos, ei se apropie în 
mod inevitabil unii de alţii, pentru că 
harul sfinţitor al lui Hristos va lega 
inimile lor laolaltă. Nu puteţi să Îl 
iubiţi pe Dumnezeu şi totuşi să nu îi 
iubiţi pe fraţii voştri.” 3

„Motivul diviziunilor şi al discor-
diei în familii şi în biserică este des-
părţirea de Hristos. A veni aproape 
de Hristos înseamnă a veni aproape 
unii de alţii. Secretul adevăratei 
unităţi în biserică şi în familie nu este 
diplomaţia, nici conducerea, nici un 
efort supraomenesc de a birui dificul-
tăţile – deşi vor fi multe din acestea 
de făcut – ci unirea cu Hristos.

Imaginaţi-vă un cerc, de la 
marginea căruia pornesc spre centru 
multe linii drepte. Cu cât mai mult 
se apropie de centru aceste drepte, cu 
atât mai aproape sunt unele de altele. 

Tot astfel este în viaţa creştină. 
Cu cât mai aproape venim de Hris-
tos, cu atât mai aproape vom fi unii 
de alţii. Dumnezeu este mărit când 
noi ca popor ne unim în acţiune 
armonioasă.” 4

„Fraţilor, predicaţi-L pe Hris-
tos... Pana inspiraţiei a notat cuvin-
tele pe care le-a rostit Hristos pentru 
ca cei care cred în El să poată da 
altora cuvintele pe care El li le-a dat 
lor. Predicatorii ar trebui să prezinte 
înaintea poporului lecţiile care tre-
buie aplicate în viaţa de cămin.” 5

Faruri pentru lume
„Misiunea căminului se extinde 

dincolo de membrii săi. Căminul 
creştin trebuie să fie o pildă, ilustrând 
excelenţa adevăratelor principii ale 
vieţii. O astfel de ilustraţie va fi o pu-
tere spre bine în lume. Cu mult mai 
puternic decât orice predică ce poate 
fi ţinută este influenţa unui adevărat 



Săptămâna de rugăciune, 4 - 13 decembrie 2015 11

cămin asupra inimilor şi vieţilor ome-
neşti. Când tinerii ies dintr-un astfel 
de cămin, sunt răspândite lecţiile pe 
care ei le-au învăţat. Principii mai 
nobile de viaţă sunt introduse în alte 
cămine, şi în comunitate lucrează o 
influenţă înălţătoare.

Există mulţi alţii pentru care 
putem face căminele noastre o bine-
cuvântare. Recreaţiile noastre sociale 
nu trebuie guvernate de ceea ce dic-
tează obiceiul lumesc, ci de Spiritul 
lui Hristos şi de învăţătura cuvântu-
lui Său... Cât de mult poate să facă 
o astfel de primire pentru a înveseli 
şi încuraja asistenta misionară sau 
profesorul, mama împovărată, care 
munceşte din greu, sau pe cel slab şi 
în vârstă, atât de frecvent lipsit de un 
cămin, şi luptându-se cu sărăcia şi cu 
multe descurajări.

’Când dai un prânz sau o cină,’ 
spune Hristos, ’să nu chemi pe 
prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe 
neamurile tale, nici pe vecinii bo-
gaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei 
la rândul lor pe tine, şi să iei astfel o 
răsplată pentru ce ai făcut. Ci când 
dai o masă, cheamă pe săraci, pe 
schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va 
fi ferice de tine, pentru că ei n-au 
cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va 
răsplăti la învierea celor neprihăniţi’ 
(Luca 14:12-14).

Aceştia sunt oaspeţi care nu vor 
pune o povară mare asupra ta ca să îi 
primeşti. Nu va fi nevoie să procuri 
pentru ei ospitalitate elaborată sau 
costisitoare. Nu va fi nevoie să faci 
nici un efort pentru etalare. Căldura 
unui bun-venit sincer, un loc lângă 
focul vostru, un loc la masa din 
căminul vostru, privilegiul de a se 
împărtăşi din binecuvântarea orei de 
rugăciune, ar fi pentru mulţi dintre 
aceştia ca o licărire a cerului.

Simpatiile noastre trebuie să de-
păşească marginile eului şi graniţele 
zidurilor familiei. Există ocaziii pre-
ţioase pentru cei care vor să facă din 
căminul lor o binecuvântare pentru 
alţii. Influenţa socială este o putere 
minunată. O putem folosi, dacă 
vrem, ca un mijloc de a-i binecuvân-
ta pe cei din jurul nostru. 

Căminele noastre ar trebui să fie 
un loc de refugiu pentru tinerii ispi-
tiţi. Există mulţi care stau la răscruce 
de drumuri. Fiecare influenţă, fiecare 
impresie, hotărăşte alegerea care dă 
formă destinului lor atât pentru aici, 
cât şi pentru viaţa viitoare. Răul îi 
ademeneşte. Locurile sale de odihnă 
sunt făcute strălucitoare şi atractive. 
Ele spun un bun venit fiecăruia care 
vine. Peste tot în jurul nostru sunt 
tineri care nu au cămin, iar mulţi care 
au cămine lipsite de puterea care să-i 
ajute, să-i înalţe, iar tinerii plutesc în 
derivă spre rău. Ei coboară spre ruină 
chiar la umbra propriilor noastre uşi.

Aceşti tineri au nevoie de o mână 
întinsă pentru ei cu simpatie. Cuvinte 
amabile rostite cu simplitate, micile 
atenţii oferite nepretenţios, vor înlătu-
ra norii de ispită care se adună asupra 
sufletului. Adevărata expresie a sim-
patiei de origine cerească are puterea 
de a deschide uşa inimilor care au ne-
voie de parfumul cuvintelor asemenea 
celor ale lui Hristos, şi de atingerea 
simplă, delicată, a spiritului iubirii lui 
Hristos. Dacă am vrea să arătăm un 
interes tinerilor, să îi invităm în casele 
noastre şi să îi înconjurăm cu influ-
enţe înălţătoare, vesele  –  sunt mulţi 
care şi-ar întoarce cu bucurie paşii pe 
cărarea care duce în sus. 

Timpul nostru aici este scurt. 
Putem trece prin această lume doar 
odată; pe măsură ce trecem, să facem 
tot ce putem mai bun din viaţă. 
Lucrarea la care suntem chemaţi 
nu cere bogăţie, sau poziţie socială, 
sau abiltăţi mari. Cere un spirit de 
amabilitate, de jertfire de sine şi un 
scop neclintit. O lampă, oricât ar fi 
de mică, dacă e menţinută arzând, 

poate fi mijlocul de a lumina multe 
alte lămpi. Sfera noastră de influ-
enţă poate părea îngustă, abilităţile 
noastre mici, ocaziile noastre puţine, 
realizările noastre limitate; totuşi 
avem posibilităţi minunate prin 
utilizarea credincioasă a ocaziilor din 
propriile noastre cămine. Dacă vrem 
să ne deschidem inimile şi căminele 
pentru principiile divine de viaţă, 
vom deveni canale pentru torentele 
de putere dătătoare de viaţă. Din 
căminele noastre vor curge râuri de 
vindecare, aducând viaţă, frumuseţe 
şi rodnicie acolo unde acum este 
infertilitate şi ariditate.” 6

Dacă prin harul lui Dumnezeu 
noi, care suntem copiii Săi, luăm 
în mod serios în considerare aceste 
intrucţiuni inspirate, atunci famili-
ile noastre vor fi cea mai puternică 
predică pentru cei din afară, şi cu 
siguranţă vom primi moştenirea 
promisă celor credincioşi. 

Fie ca Domnul să ne ofere 
această experienţă tuturor celor care 
participăm la această Săptămână de 
Rugăciune!

Referințe
1 Hristos, Lumina lumii, pg. 74 (engl.) 

(rom. cap. 7, „Ca un copil”).
2 Patriarhi şi profeţi, pg. 308 (engl.) 

(rom. cap. 27, „Legea dată lui Israel”).
3 Ye Shall Receive Power, pg. 87.
4 Minte, caracter şi personalitate, vol.2, pg. 

501, 502 (engl.)(rom. cap. 53 – „Con-
troversa-Aspecte pozitive şi negative”)

5 The Ellen G.White 1888 Materials, pg. 
1253.

6 Pe urmele Marelui Medic, pg. 352-355 
(engl.)(rom.cap.28, „Slujirea în cămin”)
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O educaţie completă:

Cu câţiva ani în urmă un tânăr a 
devenit păzitor al Sabatului ca ur-
mare a unui program de evanghe-
lizare prin sănătate. Foarte entuzi-
asmat de solie, el avea o dorinţă de 
a excela, însă era împiedicat de un 
defect serios – avea rezultate şcolare 
foarte slabe. După ce s-a chinuit 
să obţină o instruire misionară, el 
a reuşit să intre în lucrarea Biblică 
pentru o vreme. Cu toate acestea, 
ceea ce dorea el cu adevărat era să 
studieze medicina. Când a menţio-
nat acest lucru unui prieten medic, 
acesta a simţit părere de rău pentru 
el, dar nu a vrut să îl descurajeze. În 
schimb, i-a amintit tânărului despre 
dificultatea unui studiu al medici-
nii, apoi i-a sugerat ca mai întâi să 
se pregătească punând în practică 
sfaturile de stil de viaţă care sunt 
date în Spiritul Profetic – inclu-
zând o dietă corectă, exerciţiu fizic 
zilnic, somn adecvat, cumpătare şi 
încredere în Dumnezeu. În mod 
uimitor, după ce a urmat cu atenţie 
sfatul prietenului său, tânărul a fost 
în stare să treacă examenul preli-
minar de la medicină şi să intre la 

şcoala medicală, reuşind destul de 
bine cu studiile. 

Această istorie ilustrează cât e 
de important a lua în considerare 
întreaga persoană în lucrarea de 
educaţie. Educaţia completă trebuie 
să se adreseze mai mult decât doar 
instruirii mentale şi acumulării de 
informaţie.

Planul lui Dumnezeu
Planul lui Dumnezeu pentru 

omenire cuprinde întreaga fiinţă. 
Când la creaţiune Dumnezeu a su-
flat primei fiinţe umane suflarea de 
viaţă în nări, a luat imediat fiinţă o 
persoană completă, făcută „după chi-
pul lui Dumnezeu” (Geneza 1:27). 
„Când Adam a ieşit din mâinile 
Creatorului, el purta, în natura sa 
fizică, mentală şi spirituală, asemă-
narea cu Creatorul Său.” 1

Păcatul ne-a făcut să pierdem 
într-o mare măsură acea asemănare 
cu Dumnezeu pe care o aveam la 
început. Însă promisiunea răscumpă-
rării include restaurarea. Apostolul se 
ruga ca „duhul vostru, sufletul vostru 
şi trupul vostru să fie păzite fără cusur 

până la venirea Domnului nostru Isus 
Hristos” (1 Tesaloniceni 5:23).

Educaţia creştină caută această 
dezvoltare a întregii persoane, spre 
idealurile înalte pe care Dumnezeu 
le are pentru creaturile Sale. El ne 
spune: „Cât sunt de sus cerurile faţă 
de pământ, atât sunt de sus căile 
Mele faţă de căile voastre şi gându-
rile Mele faţă de gândurile voastre.” 
(Isaia 55:9). „Ideile noastre despre 
educaţie sunt prea înguste şi au un 
nivel prea mic. E nevoie de o ampli-
tudine mai mare, o ţintă mai înaltă. 
Adevărata educaţie... este dezvol-
tarea armonioasă a puterilor fizice, 
mentale şi spirituale.” 2

Întrucât planul lui Dumnezeu 
implică educarea întregii persoane, 
corp, minte şi spirit, prima noastră 
prioritate trebuie să fie credincio-
şia în urmarea instrucţiunilor Sale. 
„Adevăratul succes în educaţie de-
pinde de fidelitatea cu care oamenii 
îndeplinesc planul Creatorului.” 3

Tărie fizică
Un studiu recent compara reali-

zările academice ale studenţilor cu 
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cantitatea de exerciţiu fizic în care 
erau implicaţi. Cercetătorii au con-
cluzionat că studenţii care se angajau 
în activitate fizică viguroasă aveau 
note semnificativ mai mari decât 
studenţii care nu aveau o activitate 
fizică viguroasă. 4

Există o legătură puternică 
între sănătatea corpului şi sănătatea 
minţii. De aceea, o educaţie com-
pletă trebuie să înceapă cu educarea 
naturii fizice.

Chiar la început, când a creat un 
mediu în care să locuiască primii 
oameni, „Dumnezeu l-a luat pe om 
şi l-a pus în grădina Eden, ca să o 
lucreze şi să o păzească” (Geneza 
2:15). Grădina Eden nu a fost doar 
un loc, ci un sistem – un mod de 
viaţă. „Sistemul de educaţie insti-
tuit la începutul lumii trebuia să fie 
un model pentru om de-a lungul 
a tot timpul care urma să vină. Ca 
o ilustraţie a principiilor sale a fost 
instituită o şcoală model în Eden, 
căminul primilor noştri părinţi. Gră-
dina Eden era sala de clasă, natura 
era manualul de studiu, Creatorul 
Însuşi era instructorul, iar părinţii 
familiei umane erau studenţii.” 5

Acest sistem este în sine atât de 
important, încât suntem sfătuiţi cu 
privire la întemeierea de instituţii: 
„Studiul în domeniul agriculturii ar 
trebui să fie alfabetul educaţiei date în 
şcolile noastre. Aceasta este chiar pri-
ma lucrare care ar trebui începută.” 6

Exemple biblice
Biblia descrie multe exemple 

remarcabile de conducători şi edu-
catori importanţi, a căror instruire 
practică a fost o parte semnificativă 
a lucrării lor şi pregătirea lor de a-i 
conduce şi învăţa pe alţii.

Elisei a plecat de la coarnele 
plugului şi a continuat în slujirea 
credincioasă a lui Ilie în sarcinile 
umile, înainte de a fi înzestrat cu o 
îndoită putere din spiritul lui Ilie, şi 
de a inaugura o perioadă importantă 
în lucrarea educaţională pentru Isra-
el, conducând şcolile profetice.

Apostolul Pavel a ajuns la înălţi-
me în naţiunea iudaică, un tânăr cu 
un intelect sclipitor şi curaj şi energie 

neînduplecate. El dădea dovadă de o 
educaţie multilaterală, prin faptul că 
putea să recurgă cu promptitudine la 
meseria sa de făcător de corturi, sus-
ţinându-se prin munca mâinilor sale 
oridecâte ori era necesar. Toate aceste 
capacităţi erau aduse în lucrarea sa 
ca cel mai mare lucrător misionar al 
istoriei creştine.

Isus, marele Educator, şi-a 
petrecut tinereţea şi anii timpurii ai 
maturităţii Sale în muncă practică 
asociată cu instruire mentală. Chiar 
în timpul puţinilor Săi ani de slujire 
activă, mâinile Sale vindecătoare 
erau mai des simţite restaurând 
sănătatea celor bolnavi şi infirmi, 
decât se auzea vocea Sa predicând 
mulţimilor.

Lucrul practic
Studiile au arătat faptul că mun-

ca efectuată cu mâinile promovează 
dezvoltarea intelectuală, conducând 
la o capacitate general mai mare de 
a lucra interdisciplinar. O lucrare 
ştiinţifică trăgea concluzia că „a lucra 
cu mâinile într-un mediu de lucru 
tridimensional, ca o ‚lume reală’, este 
imperativ pentru dezvoltarea cogni-
tivă şi intelectuală completă.” 7

Există ceva inerent muncii ma-
nuale, care dezvoltă traiecte nervoase 
importante în creier şi care este 
benefic pentru o persoană în mai 
multe domenii decât ne-am putut da 
noi seama. De aceea, o educaţie nu 
poate fi considerată completă dacă 
nu dă studentului darul îndemânării 
în munca practică, manuală.

„Munca practică încurajează ob-
servaţia atentă şi gândirea indepen-
dentă. Îndeplinită în mod corect, ea 
tinde să dezvolte acea înţelepciune 
practică pe care o numim bun simţ. 
Ea dezvoltă abilitatea de a planifica 
şi executa, întăreşte curajul şi perse-
verenţa, şi solicită exercitarea tactului 
şi îndemânării.” 8

În modelul pe care ni l-a dat 
Dumnezeu, agricultura este un 
aspect foarte important al instruirii 
fizice. „Studenţilor ar trebui să li 
se dea o educaţie practică în agri-
cultură. Aceasta va fi de o valoare 
inestimabilă pentru mulţi în lucrarea 

lor viitoare... Agricultura va deschide 
resurse pentru auto-întreţinere... 
Noi ar trebui să îi instruim pe tineri 
în aşa mod, încât să iubească să se 
angajeze în cultivarea solului.” 9

Măsurile adecvate pentru munca 
practică, incluzând agricultura, sunt 
atât de importante în educaţie, încât 
Domnul spune: „Unii nu aprecia-
ză valoarea muncii în agricultură. 
Aceştia nu ar trebui să planifice 
pentru şcolile noastre, pentru că ei 
vor împiedica lucrurile să înainteze 
în direcţia corectă.” 10

Meserii
„Pentru a asigura un caracter 

puternic, bine echilibrat, atât pute-
rile mentale cât şi cele fizice trebuie 
exercitate şi dezvoltate... Fiecare ar 
trebui să dobândească o cunoştinţă 
a unui domeniu de muncă manuală 
prin care, dacă e necesar, să poată să 
îşi câştige existenţa.” 11

Uneori putem fi ispitiţi să privim 
munca manuală ca un lucru de evitat, 
pe cât posibil. Cu toate acestea, ni se 
spune că până şi dacă „ar fi sigur că o 
persoană nu ar avea niciodată nevoie 
să recurgă la munca manuală pentru 
a se întreţine, totuşi şi atunci ea ar 
trebui învăţată să lucreze.” 12 „Dacă 
şcolile ar fi fost întemeiate conform 
planului pe care l-am menţionat, 
acum nu ar fi fost atât de multe minţi 
dezechilibrate.” 13

Din nefericire, instruirea fizică 
este adesea neglijată în educarea 
tinerilor noştri. „Îndeletnicirea con-
stantă cu studiul, în modul în care 
sunt conduse acum şcolile, îi face pe 
tineri nepotriviţi pentru viaţa practi-
că. Mintea umană va fi activă. Dacă 
nu este activă în direcţia cea bună, va 
fi activă în cea greşită.” 14

„Pentru a păstra echilibrul minţii, 
munca şi studiul ar trebui îmbinate în 
şcoli... Şi, în fiecare zi, o parte a tim-
pului ar trebui dedicată muncii, pentru 
ca puterile fizice şi mentale să poată 
fi exersate în mod egal.” 15 Instituţiile 
care au urmat acest sfat dedicau în 
general o jumătate de zi muncii fizice.

Cu siguranţă beneficiile s-au 
văzut în acordarea timpului pentru 
muncă fizică. „Urmând acest plan 
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studenţii vor obţine elasticitate a 
spiritului şi vigoare a gândului, şi 
într-un timp dat ei pot realiza mai 
multă muncă mentală decât ar reali-
za dacă doar ar studia.” 16

Ascuţime a minţii
Apariţia motoarelor de căutare ale 

internetului a introdus o problemă în 
societatea modernă. Oamenii se obiş-
nuiesc cu ideea că oricând au nevoie 
să ştie ceva, trebuie să scrie doar câte-
va cuvinte într-un formular de căutare 
şi primesc instantaneu răspunsurile. 
Totuşi, aceasta are un efect negativ 
asupra minţilor noastre. Întrucât ştim 
că informaţia este la dispoziţia noastră 
aproape instantaneu, devine mai puţin 
probabil că vom memora, şi mai puţin 
probabil că ne vom dedica cercetării 
unui subiect anume.

O echipă de cercetători a formulat 
acest lucru astfel: „Apariţia ‚erei infor-
maţionale’ pare să fi creat o generaţie 
de oameni care simt că ştiu mai multe 
decât oricând înainte – pe când faptul 
că se bazează pe internet înseamnă că 
ei ar putea şti mai puţin decât oricând 
despre lumea care îi înconjoară.” 17

Pe de altă parte, lucrurile spiritua-
le reclamă perseverenţă şi o dedicare 
faţă de un studiu serios. Pe măsură ce 
studiem trebuie să construim cunoş-
tinţa pas cu pas, prin cercetare atentă, 
cu rugăciune. „Căci dă învăţătură 
peste învăţătură, învăţătură peste 
învăţătură; poruncă peste poruncă, 
poruncă peste poruncă; puţin aici, 
puţin acolo” (Isaia 28:10). 

„O, adâncul bogăţiei, înţelepciu-
nii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de 
nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât 
de neînţelese sunt căile Lui!” (Ro-
mani 11:33). „Percepţii ascuţite, clare, 
despre adevăr, nu vor fi niciodată 
răsplata indolenţei... Nu putem să 
ne aşteptăm să câştigăm cunoştinţe 
spirituale fără o trudă serioasă... Este 
esenţial ca bătrâni şi tineri, nu doar 
să citească cuvântul lui Dumnezeu, ci 
să îl studieze cu seriozitate din toată 
inima, rugându-se şi căutând după 
adevăr ca după o comoară ascunsă.” 18

La studiul Bibliei nu este vorba 
doar de a găsi informaţii. „Mintea 
se va dezvolta, dacă este folosită în 

urmărirea relaţiei dintre subiectele 
Bibliei, comparând verset cu ver-
set, şi lucrurile spirituale cu lucruri 
spirituale.” 19 Când cauţi răspunsuri, 
tu creezi noi conexiuni în creierul 
tău – faci legături noi şi îţi întăreşti 
puterea mentală. 

O tânără căreia am avut privi-
legiul să îi predau studii biblice a 
avut o experienţă remarcabilă, care 
ilustrează acest lucru. Ea nu absol-
vise liceul şi avea nevoie să studieze 
pentru un examen de echivalare, la 
care deja căzuse odată. Între timp 
am început să îi prezentăm studii 
biblice temeinice, şi ea a început să 
studieze cuvântul lui Dumnezeu 
pentru sine însăşi. La câteva luni 
după ce începuse aceasta, ea a primit 
o ocazie neaşteptată de a da exame-
nul de echivalare a liceului. Fără nici 
o şansă de a se pregăti, ea a mers 
şi a luat examenul. Când a primit 
rezultatele, a venit la mine foarte 
încântată, să îmi spună că trecuse cu 
o notă mare. Ea credea ferm că se 
datora beneficiilor studiului biblic, 
care îi întărise puterile mentale.

O educaţie completă va include 
învăţarea hărniciei, a perseverenţei şi 
a disciplinei mentale. Aceste calităţi 
sunt necesare pentru succes în viaţă, 
iar studiul Biblic te ajută în dezvol-
tarea lor. „Studiul Biblic este superior 
tuturor celorlalte studii în întărirea in-
telectului. Ce domenii de gândire pot 
găsi tinerii în explorarea cuvântului lui 
Dumnezeu! Mintea poate pătrunde 
mai adânc şi mai adânc în cercetare, 
strângând tărie cu fiecare efort de a 
înţelege adevărul; şi totuşi mai există o 
infinitate dincolo de aceasta.” 20

Tărie spirituală
Studiul Scripturii aduce de 

asemenea şi beneficii mai profunde. 
O investiţie în umplerea minţii de 
cuvântul lui Dumnezeu aduce rezis-
tenţă morală sufletului. Psalmistul 
spune: „Strâng Cuvântul Tău în ini-
ma mea, ca să nu păcătuiesc împo-
triva ta” (Psalmii 119:11). Când as-
cundem Cuvântul lui Dumnezeu în 
inima noastră, acesta schimbă natura 
noastră, aşa încât suntem mai puţin 
susceptibili la ispită. „O cunoaştere 

familiară a Scripturii ascute puterile 
de discernământ şi întăreşte sufletul 
împotriva atacurilor lui Satan.” 21 
De aceea, o cunoaştere profundă şi 
intimă a Bibliei este o parte esenţială 
a unei educaţii complete, atât pentru 
beneficiile ei mentale, cât şi pentru 
cele morale.

Adesea noi considerăm că educa-
ţia înseamnă plantarea de informaţii 
în minte. Însă este esenţial să mer-
gem mai profund decât aceasta. „Dar 
Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul 
inimii: fă dar să pătrundă înţelepciu-
nea înlăuntrul meu!” (Psalmii 51:6). 
„Legea [morală] este o expresie a 
gândului lui Dumnezeu; când este 
primită în Hristos, ea devine gândul 
nostru. Ea ne înalţă deasupra puterii 
dorinţelor şi tendinţelor naturale, 
deasupra tentaţiilor care conduc la 
păcat.” 22 „Cuvântul [lui Dumnezeu] 
distruge natura firească, pământeas-
că, şi împarte o nouă viaţă în Hristos 
Isus... Prin influenţa transformatoare 
a harului Său, chipul lui Dumnezeu 
este reprodus în ucenic; el devine o 
nouă creatură.”  23

„Dându-ne privilegiul de a studia 
cuvântul Său, Domnul a pus înain-
tea noastră un ospăţ bogat... Împăr-
tăşindu-ne din acest cuvânt, tăria 
noastră este sporită; noi creştem în 
har şi într-o cunoaştere a adevăru-
lui.” 24 Această lucrare este în mod 
strâns legată de solia ultimelor zile, 
când poporul lui Dumnezeu este 
sigilat, „confirmat în adevăr, atât 
intelectual cât şi spiritual, aşa încât 
nu pot fi clintiţi.” 25

Când înţelegem iubirea lui 
Hristos, „Îl iubim pentru că El ne-a 
iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Când 
vom ajunge să „cunoaştem dragos-
tea lui Hristos”, putem fi „umpluţi 
de toată plinătatea lui Dumnezeu” 
(Efeseni 3:19). „Dragostea, temelia 
creaţiunii şi al răscumpărării, este 
temelia adevăratei educaţii... Lipsa 
de egoism stă la baza a toată adevă-
rata dezvoltare. Prin slujire neegoistă 
noi primim cea mai înaltă cultură a 
fiecărei facultăţi.” 26

Obiectivul spiritual al educaţiei 
are scopuri mai înalte decât putem 
înţelege noi chiar acum. „Idealul lui 
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Dumnezeu pentru copiii Săi este 
mai înalt decât poate ajunge cel mai 
înalt gând omenesc. Evlavia – ase-
mănarea cu Dumnezeu – este scopul 
la care să ajungem.” 27

Ca lucrare spirituală, educaţia va 
continua dincolo de lumea aceasta. 
„Educaţia începută aici nu va fi în-
cheiată în această viaţă; ea va conti-
nua de-a lungul eternităţii, progre-
sând mereu, niciodată încheiată.” 28

Intrând în rând
Astăzi avem nevoie dispera-

tă de tineri energici care „nu vor 
fi vânduţi sau cumpăraţi,” care 
„sunt sinceri şi oneşti în adâncul 
sufletului lor”, care „nu se tem să 
numească păcatul pe nume”, a căror 
conştiinţă „este la fel de loială da-
toriei, precum e acul busolei faţă de 
pol”, şi care „vor sta pentru dreptate 
chiar dacă s-ar nărui cerul.” 29

Cum poate fi dezvoltat acest gen 
de caracter? El „nu este rezultatul 
întâmplării; nu se datorează unor 
favoruri speciale sau înzestrări din 
partea Providenţei. Un caracter 
nobil este rezultatul auto-disciplinei, 
al supuneri naturii inferioare faţă de 
natura superioară – supunerea eului 
în serviciul iubirii faţă de Dumne-
zeu şi om.” 30

Acum trăim la mai mult de o 
sută de ani după evenimentele care 
au dus la apariţia Mişcării de Re-
formă. Când reflectăm la acest fapt 

trebuie să ne întrebăm ce am făcut 
pentru grăbirea venirii Domnului 
nostru? Ce se poate face pentru 
a răscumpăra timpul? Răspunsul 
ne vine: „Cu o astfel de armată de 
lucrători pe care o pot forma tinerii 
noştri, bine instruiţi, cât de curând 
ar ajunge la întreaga lume mesajul 
despre un Răscumpărător răstignit 
şi înviat! Cât de curând ar putea 
veni sfârşitul – sfârşitul suferinţei şi 
durerii şi al păcatului!” 31

Lumea de astăzi tânjeşte după o 
„mare lucrare de reformă”, „şi doar 
prin harul lui Dumnezeu poate 
fi realizată lucrarea de restaurare, 
fizică, mentală şi spirituală.” 32 De 
aceea, „mai mult ca oricând până 
acum, avem nevoie să înţelegem 
adevărata ştiinţă a educaţiei. Dacă 
nu reuşim să înţelegem aceasta, nu 
vom avea niciodată un loc în împă-
răţia lui Dumnezeu. ‚Viaţa veşnică 
este aceasta, să te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu’ 
(Ioan 17:3). Dacă acesta este preţul 
cerului, nu va fi condusă educaţia 
noastră după aceste direcţii?”  33

Lucrarea care stă înaintea noas-
tră este de a căuta o educaţie com-
pletă – fizică, mentală şi spirituală 
– pentru noi înşine şi pentru copiii 
şi tinerii noştri. „Înainte de a putea 
duce mesajul adevărului prezent în 
toată plinătatea sa în toate ţările, 
trebuie mai întâi să rupem orice 
jug. Trebuie să ne aliniem în rând 
cu adevărata educaţie, umblând în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, nu 
în înţelepciunea lumii. Dumnezeu 
cheamă mesageri care vor fi adevă-
raţi reformatori. Trebuie să educăm, 
să educăm, să pregătim un popor 
care va înţelege mesajul, iar apoi să 
dăm lumii solia.” 34
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Un tablou al tihnei familiale

Psalmistul declară: „Iată, fiii 
sunt o moştenire de la Domnul, 
rodul pântecelui este o răsplată 
dată de El. Ca săgeţile în mâna 
unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi 
la tinereţe. Ferice de omul care îşi 
umple tolba de săgeţi cu ei! Căci 
ei nu vor rămânea de ruşine, când 
vor vorbi cu vrăjmaşii lor la poartă” 
(Psalmii 127:3-5).

Înţelegând că cei ce sunt copiii 
noştri sunt moştenirea Domnului, 
ni se aminteşte aici că ei nu sunt 
proprietatea noastră. Trebuie să ne 
amintim întotdeauna că ei aparţin 
lui Dumnezeu. Totuşi, ca şi săgeţi-
le, ei au nevoie de o direcţie clară. 
Ce nenorocire poate să apară când 
o săgeată nu are o direcţie cores-
punzătoare! Deci este într-adevăr 
responsabilitatea noastră solemnă 
să ne îndreptăm copiii pe calea 
Domnului. 

Psalmistul rosteşte de asemenea 
încă o altă binecuvântare: „Binecu-
vântat este fiecare, care se teme de 
Domnul, care umblă pe căile Lui... 
Nevastă-ta este ca o viţă roditoare 
înlăuntrul casei tale; copiii tăi stau 
ca nişte lăstare de măslin împrejurul 
mesei tale” (Psalmii 128:1, 3). Re-
cunoscător ar trebui să fie bărbatul 
a cărui soţie îşi găseşte plăcerea să 
se prindă de el ca o viţă gingaşă. 
Acesta este un aşa indiciu de dra-
goste pentru faptul că el, în temere 
de Dumnezeu şi în harul Lui, a 
fost capabil să îi câştige încrederea 
într-o asemenea măsură! Totuşi, 
copiii lor nu sunt prezentaţi aici 
ca viţele; ei sunt strânşi laolaltă ca 
plante mici, separate, autonome, cu 
speranţă şi un viitor în mod dis-
tinct al lor. Cât de semnificativ este 
faptul că ei sunt plante de „măslin”, 
ducând în ei seva măslinului ce 
simbolizează Duhul Sfânt (Zaharia 
4:11-14), lucru posibil prin rugă-

ciunile şi eforturile dedicate ale 
acestor părinţi consacraţi. 

Unde suntem noi acum în 
istorie?

Scena de mai sus este într-ade-
văr frumoasă, totuşi, din nefericire 
este prea rar întâlnită astăzi. Avem 
de înfruntat în faţă realitatea cu-
rentă, atât de prevalentă în societa-
tea modernă de astăzi: 

„Este o generaţie care blestemă 
pe tatăl lor şi nu binecuvântează pe 
mama lor. Este o generaţie care este 
curată în proprii lor ochi şi totuşi 
nu este spălată de murdăria lor... 
Este o generaţie a căror dinţi sunt 
ca săbiile şi a căror colţi sunt ca 
nişte cuţite, ca să mănânce pe sărac 
de pe faţa pământului şi pe nevoiaş 
din mijlocul oamenilor. Lipitoarea 
are două fiice, care strigă: Dă, dă!” 
(Proverbele 30:11-15 engl.).

Cu toate acestea, prin harul lui 
Dumnezeu, chiar în ciuda acestei 
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răvăşeli, există un minunat mesaj 
de speranţă care trebuie dat: 

„Profetul Maleahi declară: 
Iată, vă voi trimite pe Ilie, profetul 
înainte de venirea marii şi îngrozi-
toarei zile a Domnului: şi el va în-
toarce inimile părinţilor spre copii, 
şi inimile copiilor spre părinţii lor” 
(Maleahi 4:5,6 engl.). Aici profetul 
descrie caracterul lucrării. Cei care 
vor pregăti calea pentru a doua 
venire a lui Hristos sunt reprezen-
taţi de credinciosul Ilie, după cum 
Ioan a venit în spiritul lui Ilie pen-
tru a pregăti calea pentru prima 
venire a lui Hristos. Marele subiect 
al reformei trebuie agitat şi mintea 
publicului trebuie trezită.” 1

Da, în cartea lui Maleahi găsim 
o profeţie bine cunoscută, o străda-
nie nobilă. Cât de mulţi astăzi au 
tânjit să vadă copii nobili, ascul-
tători, într-o generaţie descrisă în 
mod trist ca o eră când „în zilele 
din urmă vor veni vremuri grele. 
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, 
lacomi, lăudăroşi, mândri, hulitori, 
neascultători de părinţi, nemulţu-
mitori, nesfinţi, fără dragoste na-
turală, călcători de pace, acuzatori 
falşi, lipsiţi de autocontrol, feroce, 
dispreţuitori ai celor buni, trădători, 
impulsivi, îngâmfaţi, iubitori de 
plăceri mai mult decât iubitori de 
Dumnezeu” (2 Timotei 3:1-4 engl. 
KJV, rom. BTR)!

Pare imposibil. Cum se poate să 
se întâmple aceasta vreodată?

Trăind după „Regula de Aur”
Majoritatea dintre noi ar fi de 

acord că regulile casei sunt absolut 
esenţiale în guvernarea eficientă 
a unui cămin fericit, plin de pace.
Totuşi, poate cea mai importantă 
„regulă” de autoritate pe care pă-
rinţii ar trebui să o exercite con-
tinuu în favoarea celor mai tineri 
încredinţaţi grijei lor speciale este 
faimoasa „Regulă de Aur.” Domnul 
dă o poruncă veşnică, raportată de 
mai multe ori în scriptură: „Ce vo-
iţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-
le şi voi la fel” (Luca 6:31). „Tot 
ce voiţi să vă facă vouă oamenii, 

faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta 
este cuprinsă Legea şi Proorocii” 
(Matei 7:12).

Există multe epave ale omenirii 
în această lume tristă, multe suflete 
frustrate, care suferă obstacole 
dureroase în viaţa lor adultă, atât 
de adesea din cauza lipsei unei 
instruiri temeinice în tinereţe. 
Probabil li s-a permis să facă după 
cum au vrut pe când erau copii – 
şi, în mod inevitabil, mai târziu 
a trebuit ca ei să se trezească la o 
crudă realitate în viaţa de adult, 
când au realizat că restul lumii nu 
li se închină şi nu umblă în rândul 
toanelor lor. 

De ce se întâmplă aceasta?
„Unii copii, crescând, cred că 

trebuie să îşi urmeze calea lor, şi că 
părinţii trebuie să se supună do-
rinţelor lor. Ei aşteaptă ca părinţii 
lor să le slujească. Sunt nerăbdători 
sub restricţii, şi când sunt de o 
vârstă suficient de mare să îşi ajute 
părinţii, nu poartă poverile pe care 
ar trebui să le poarte. Ei au fost 
scutiţi de responsabilităţi şi cresc 
fără valoare acasă şi fără valoare 
între străini. Ei nu au puterea 
de rezistenţă. Părinţii au purtat 
povara şi i-au tolerat să crească în 
lenevie, fără obiceiuri de ordine, 
hărnicie, sau economie. Ei nu au 
fost învăţaţi obiceiuri de tăgăduire 
de sine, ci au fost răsfăţaţi şi tole-
raţi, poftele lor au fost satisfăcute, 
şi ei cresc cu o sănătate slăbită. 
Manierele şi comportamentul lor 
nu sunt agreabile. Ei sunt ei înşişi 
nefericiţi, şi îi fac şi pe cei din jurul 
lor nefericiţi. Şi în timp ce copiii 
sunt doar copii, în timp ce au ne-
voie să fie disciplinaţi, li se permite 
să iasă cu tovarăşii lor şi să se 
amestece cu societatea celor tineri, 
iar unul are o influenţă corupătoa-
re asupra altuia.

Blestemul lui Dumnezeu se 
va afla cu siguranţă asupra părin-
ţilor necredincioşi. Nu doar că ei 
plantează spini care îi vor răni aici, 
ci ei trebuie să întâlnească propria 
lor necredincioşie atunci când se 

va face judecata. Mulţi copii se vor 
scula la judecată şi îi vor condam-
na pe părinţii lor pentru că nu 
le-au impus limite, şi îi vor acuza 
de ruina lor. Falsa simpatie îi face 
să scuze greşelile copiilor lor şi să 
treacă pe lângă ei fără să-i corecte-
ze şi, ca urmare, copiii lor se pierd, 
iar sângele sufletelor lor se va afla 
asupra părinţilor necredincioşi. 

Copiii care sunt crescuţi nedis-
ciplinaţi vor trebui să înveţe totul, 
când mărturisesc că sunt urmaşi ai 
lui Hristos. Întreaga lor experienţă 
religioasă este afectată de felul în 
care au fost crescuţi în copilărie. 
Aceeaşi voinţă proprie va apă-
rea adesea; există aceeaşi lipsă de 
tăgăduire de sine, aceeaşi nerăbdare 
când sunt mustraţi, aceeaşi iubire 
de sine şi aceeaşi indisponibilitate 
de a căuta sfatul altora sau de a 
fi influenţaţi de judecata altora, 
aceeaşi indolenţă, aceeaşi evitare a 
poverilor, aceeaşi lipsă în purtarea 
responsabilităţilor. Toate acestea se 
văd în relaţia lor cu biserica. Este 
posibil ca unii ca aceştia să biru-
iască; însă cât de grea este bătălia! 
Cât de sever conflictul! Cât de greu 
să treci prin cursul unei discipline 
aspre care este necesară ca ei să 
ajungă la înălţimea caracterului 
creştin! Totuşi, dacă vor birui în 
cele din urmă, li se va permite să 
vadă, înainte de a fi mutaţi la cer, 
cât de aproape de prăpastia ruinei 
veşnice au ajuns, din cauza lipsei de 
instruire în tinereţe, a eşecului de a 
învăţa supunerea în copilărie.” 2

Deci, vedem aici consecinţe-
le amare ale eşecului de a învăţa 
supunerea în anii copilăriei. Totuşi, 
ca părinţi ar trebui să ne întrebăm: 
Trebuie ca instruirea necesară 
copiilor noştri să fie realizată prin 
măsuri aspre, brutale? Răspunsul 
se găseşte în Regula de Aur: Dacă 
tu ai fi copilaşul care primeşte 
instruirea, cum ai prefera? Probabil 
ai tânji după un echilibru perfect 
contopit al dreptăţii şi milei. 

Dreptatea solemnă, rezona-
bilă, care să te pregătească să stai 
responsabil, cultivând un autocon-
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trol matur pentru a fi capabil să 
exerciţi virtute neprihănită în toate 
aspectele vieţii. 

Şi tu ţi-ai dori ca această in-
struire să fie unită cu milă gingaşă, 
rezonabilă, aşa încât să poţi înflori 
şi prospera într-un mod încântător, 
ca un produs al dragostei – o per-
soană individuală, neegoistă, care 
răspunde la dragostea vibrantă, pli-
nă de grijă, a unor părinţi devotaţi. 
O relaţie atât de frumoasă reflectă 
într-un mod competent acele raze 
strălucitoare care emană de la 
Tatăl nostru ceresc: „Noi Îl iubim, 
pentru că El ne-a iubit întâi” 
(1 Ioan 4:19).

Secretul succesului
Tatăl meu mi-a explicat odată 

un proces format din trei paşi, vital 
în instruirea unui copil. Acesta 
constă dintr-o reţetă simplă, totuşi 
profundă: 

•	 Cuvinte amabile
•	 Priviri iubitoare
•	 Atingere gingaşă.
Cuvintele sunt întotdeauna 

amabile, pentru că sunt alese cu 
grijă şi drese cu sare (Coloseni 
4:6) pentru a da har ascultătorilor. 
Privirile şi expresiile feţei oferă 
dragoste pentru că propria noastră 
recunoştinţă faţă de Dumnezeu 
pentru copiii noştri este întotdeau-
na o parte intrinsecă a legăturii 
familiei. Atingerea poate varia în 
gradul de gentileţe, dar şi aceasta, 
de asemenea, abundă întotdeauna 
de acel element preţios al iubirii 
jertfitoare de sine, duioase. 

Amintindu-ne că noi, de 
asemenea, am fost cândva copii, 
părinţii ar trebui să înţeleagă că 
cei mici nu răspund favorabil când 
sunt provocaţi la mânie, pentru 
că îi descurajază (Coloseni 3:21). 
Orice le spunem trebuie să fie spus 
cu dragoste, iar cuvintele noastre 
trebuie să fie susţinute consecvent 
de acţiunile noastre, deoarece copi-
ii, de asemenea, au propria lor res-
ponsabilitate: Ei sunt de asemenea 
îndemnaţi să asculte de părinţii lor 
„în toate lucrurile: pentru că aceas-

ta este plăcut Domnului” (versetul 
20). De ce să nu facem să fie mai 
uşor, mai credibil, şi mai plăcut 
pentru ei să se afle într-o poziţie în 
care să ofere cu voioşie ascultare?

Începeţi din vreme procesul:
„Mama nu ar trebui să îi permi-

tă copilului ei să câştige un avantaj 
asupra ei nici măcar într-o singu-
ră situaţie; şi, pentru a menţine 
această autoritate, nu e necesar să 
recurgi la măsuri aspre; o mână 
fermă, statornică, şi o amabilitate 
care îl convinge pe copil de dra-
gostea voastră vor atinge scopul. 
Însă lăsaţi ca egoismul, mânia, şi 
voinţa proprie să îşi urmeze cursul 
în primii trei ani ai vieţii unui 
copil, şi va fi greu să îl faci să se 
supună unei discipline sănătoase. 
Dispoziţia sa a devenit acrită; el 
se desfătează în calea sa; controlul 
părintesc este dezgustător. Aceste 
tendinţe rele cresc odată ce creşte 
el, până când, la maturitate, egois-
mul suprem şi o lipsă de autocon-
trol îl pun la dispoziţia relelor care 
fac ravagii în ţara noastră.

Niciodată nu ar trebui să le 
fie permis [copiilor] să arate lipsă 
de respect faţă de părinţi. Voinţei 
proprii nu ar trebui să i se permită 
niciodată să treacă nemustrată. 
Bunăstarea viitoare a copilului cere 
o disciplină amabilă, iubitoare, dar 
fermă.” 3

Pentru a realiza aceasta, tre-
buie să menţinem în minte faptul 
că „ascultarea [cerută] nu trebuie 
obţinută prin mustrare şi ame-
ninţări. Mulţi părinţi trebuie să 
înveţe încă faptul că prin izbucniri 
de dojane nu se realizează nici un 
bine. Mulţi nu îşi dau seama de 
nevoia de a vorbi amabil copiilor. 
Ei nu îşi amintesc faptul că aceşti 
micuţi sunt cumpăraţi cu un preţ 
şi sunt proprietatea răscumpărată a 
Domnului Isus.” 4

„Nu este drept ca părinţii să îi 
alinte şi să le îndeplinescă toate 
dorinţele copiilor; nici nu este 
drept să abuzeze de ei. Un curs de 
acţiune ferm, hotărât, direct, va 
avea cele mai bune rezultate.” 5

„Când am atras atenţia mame-
lor la obiceiurile greşite pe care 
le încurajau în cei mici, unele au 
ascultat cu indiferenţă, în timp ce 
altele au spus, cu un zâmbet: ‚Nu 
pot suporta să mă pun în calea 
copiilor mei. Ei vor face mai bine 
când vor creşte mai mari. Atunci o 
să se ruşineze de aceste izbucniri 
ale temperamentului. Nu este bine 
să fii prea strict cu cei mici. Odată 
ce cresc ei vor depăşi înclinaţia de 
a spune neadevăruri, de a întreru-
pe, de a fi indolent şi egoist.’

Un mod foarte simplu, într-
adevăr, de a te debarasa de pro-
blemă, dar un mod care nu este în 
armonie cu voinţa lui Dumnezeu. 
Dacă un câmp rămâne necultivat, 
va apărea cu siguranţă o recoltă 
de buruieni. La fel este cu copiii. 
Dacă terenul inimii este necultivat, 
Satan seamănă seminţele sale de 
mânie şi ură, egoism şi mândrie, 
şi ele răsar cu rapiditate, pentru 
a aduce o recoltă pe care părinţii 
o vor secera cu regrete amarni-
ce. Prea târziu ei îşi văd teribila 
greşeală. Răul pe care l-au făcut 
nu va putea fi reparat niciodată cu 
totul. Chiar dacă în cele din urmă, 
prin grijă răbdătoare, neobosită, 
copilul este în cele din urmă salvat 
pentru Mântuitorul, caracterul său 
va purta pentru totdeauna semnele 
semănării seminţei lui Satan.

Copiii lăsaţi de capul lor cresc 
egoişti, pretenţioşi, greu de iubit. 
Incapabili de a se bucura singuri 
sau de tovărăşia altora, vieţile lor 
sunt pline de nemulţumire.” 6

Cât de timpuriu poate 
începe o disciplină sănă-
toasă – şi cum este culti-
vată?

Mama poate să îşi restricţione-
ze şi controleze dorinţele în timpul 
perioadei prenatale şi poate să îşi 
menţină propriile alegeri supuse 
controlului raţiunii. Apoi, după 
naştere: 

„Micuţii, înainte de a fi în 
vârstă de un an, aud şi înţeleg 
ceea ce se spune cu referire la ei, şi 
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ştiu în ce măsură vor fi îngăduiţi. 
Mamelor, ar trebui să îi învăţaţi pe 
copiii voştri să se supună dorinţe-
lor voastre...

Influenţa mamei este o influen-
ţă neîncetată; iar dacă aceasta este 
întotdeauna de partea dreptăţii, 
caracterele copiilor ei vor mărturisi 
despre seriozitatea şi valoarea ei 
morală. Zâmbetul ei, încurajarea 
ei, pot fi o forţă care inspiră. Ea 
poate aduce raze de soare în inima 
copilului ei printr-un cuvânt iubi-
tor, un zâmbet de aprobare.” 7

Cât timp durează disciplina?
„Disciplină” provine de la 

acelaşi cuvânt ca „discipol”, un 
elev sau ucenic. Disciplina creştină 
implică faptul că părinţii iau pe 
copiii lor ca ucenici pentru Hris-
tos, în pregătirea pentru veşnicie. 
Domnul nu caută roboţi care să Îl 
urmeze orbeşte, însă, de asemenea, 
împărăţia Sa nu va fi stricată de 
ştrengari răsfăţaţi, rebeli. Dumne-
zeu îşi pregăteşte un popor aseme-
nea lui Hristos, care să Îl slujească 
de bună voie, din dragoste, nu 
de teamă – şi El caută o slujire 
autentică, din inimă, nu doar un 
spectacol exterior. Puritatea inimii 
în interior trebuie să nutrească 
comportamentul drept ce strălu-
ceşte dinăuntru. Planul lui Dum-
nezeu este ca „fiii noştri să fie nişte 
odrasle care cresc în tinereţea lor; 
fetele noastre ca nişte stâlpi săpaţi 
frumos, care fac podoaba caselor 
împărăteşti” (Psalmii 144:12).

Exemplul va vorbi întotdeauna 
mai tare decât cuvintele. Tinerii 
noştri vor imita mai îndeaproape 
ceea ce suntem noi şi ceea ce fa-
cem, decât orice am pretinde. Aşa 
că probabil cea mai mare influenţă 
pentru îmbunăţirea eforturilor 
noastre de instruire a copilului va 
fi să ridicăm nivelul propriei noas-
tre consacrări faţă de Dumnezeu. 
Predicaţi-le evanghelia tot timpul, 
şi dacă e necesar, folosiţi cuvinte. 

Domnul ne porunceşte: „Pu-
neţi-vă dar în inimă şi în suflet 
aceste cuvinte pe care vi le spun. 

Să le legaţi ca un semn de aducere 
aminte pe mâinile voastre, şi să fie 
ca nişte fruntari între ochii voştri. 
Să învăţaţi pe copiii voştri în ele, 
şi să le vorbeşti despre ele când vei 
fi acasă, când vei merge în călăto-
rie, când te vei culca şi când te vei 
scula” (Deuteronom 11:18, 19).

Astfel noi trebuie să menţinem 
calea Domnului mereu înaintea 
noastră drept propria noastră 
calea a vieţii şi în mod natural să o 
împărtăşim cu copiii noştri ca un 
ghid practic pentru viaţa zilnică.

Amabilitatea răsplătită
„Dacă fiecare familie care pre-

tinde că sunt copii ai lui Dum-
nezeu ar fi într-adevăr ceea ce 
pretind că sunt, ce fericire ar exista 
în cămin. Hristos ar fi reprezentat 
în viaţa de familie, iar părinţii şi 
copiii L-ar reprezenta în biserică.

Dumnezeu cere copiilor să îi 
îngrijească pe părinţii lor când 
aceştia nu mai sunt capabili să se 
îngrijească singuri. Există în căr-
ţile cerului un raport care se ţine 
despre crima neglijării părinţilor. 
Unii copii pot acorda părinţilor lor 
un cămin, însă le reţin dragostea, 
tandreţea şi simpatia, şi îşi privează 
tatăl şi mama de lucrul după care 
aceştia tânjesc cel mai mult la bă-
trâneţea lor. Cât timp trăiesc tatăl 
şi mama voastră, ar trebui să fie 
preocuparea voastră constantă cum 
să aduceţi voioşie şi raze de soare 
în vieţile lor. Ar trebui să le nete-
ziţi cărarea spre mormânt. Acest 
comportament faţă de părinţi v-ar 
recomanda lumii şi vă va recoman-
da cerului, ca un copil care ascultă 
de preceptele divine. 

Copiii ar trebui să îşi aminteas-
că faptul că părinţii în vârstă au, în 
cele mai fericite cazuri, doar puţină 
bucurie şi mângâiere, şi ei nu ar 
trebui să îngrămădească pe inima 
părinţilor necaz peste necaz prin 
neglijenţă şi indiferenţă. Faptul că 
unii copii urmează un curs lipsit de 
inimă nu este doar o mâhnire teribi-
lă pentru tatăl şi mama în vârstă, ci 
aduce mâhnire şi cerului, pentru că 

astfel de copii sunt înregistraţi drept 
călcători ai poruncilor lui Dumne-
zeu. Cei care nu îşi respectă şi nu îşi 
iubesc părinţii nu vor avea niciodată 
reverenţă faţă de Dumnezeul ceru-
lui, nici nu vor fi consideraţi demni 
de un loc pe noul pământ.” 8

Concluzie
În rezumat, să ţinem mereu 

minte faptul că „părinţii au primit 
în grijă interesele prezente şi veş-
nice ale copiilor lor. Ei trebuie să 
ţină frâiele guvernării şi ale călău-
zirii căminelor lor spre onoarea lui 
Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu 
ar trebui să fie standardul lor, iar 
dragostea ar trebui să conducă în 
toate lucrurile.” 9

Da, degradarea realizată în 
familiile omeneşti prin blestemul 
păcatului poate fi ştearsă prin 
jertfa lui Hristos pe crucea Calva-
rului. Domnul are pentru noi un 
plan – o speranţă şi un viitor, de a 
obţine o experienţă minunată ce 
poate fi dobândită prin harul Său. 
Scumpii noştri copii nu e nevoie să 
cadă pradă vrăjmaşului, lipsiţi de 
pace. Însă adevărul este că aceas-
tă lucrare de reformă trebuie să 
înceapă mai întâi cu noi, nu cu ei – 
şi ca urmare e probabil că ei vor fi 
atraşi să răspundă la rândul lor. Ca 
urmare, să răscumpărăm vremea şi 
să începem din nou procesul!

„Toţi fiii tăi vor fi învăţaţi de 
Domnul, şi mare va fi pacea copii-
lor tăi” (Isaia 54:13).

Referințe
1 Mărturii, vol. 3, pg. 62 (engl.)(rom.

cap. 5, „Lucrarea în New York”).
2 Idem, vol. 1, pg. 218-220 (engl.)(rom.

cap. 40, „Datoria faţă de copii”).
3 Îndrumarea copilului, pg. 83 (engl.)(rom.

cap. 11, „De învăţat din copilărie”).
4 Idem, pg. 76 (engl.)(rom. cap. 9, „O 

chemare la progres personal”).
5 Mărturii, vol. 4, pg. 313 (engl.)(rom. cap. 

26, „Pregătire pentru venirea lui Hristos”).
6 The Review and Herald, 24 ianuarie 

1907 (Sublinierea adăugată).
7 The Signs of the Times, 16 martie 1891.
8 Manuscript Releases, vol. 13, pg. 84, 85.
9 The Signs of the Times, 16 martie 1891.
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O imagine sumbră
Populaţia generală a planetei 

Pământ este estimată în prezent la 
peste 7 miliarde de locuitori, ma-
joritatea dintre aceştia trăind doar 
pentru că există – fără să aibă vreo 
explicaţie pentru motivul existenţei 
lor, nici un scop clar, de valoare, în 
viaţă. O altă categorie, destul de 
numeroasă, au moştenit sau adoptat 
diferite tipuri de explicaţii îndoiel-
nice, imaginându-şi că ştiu de ce 
trăiesc, pe când, în realitate, sunt 
doar biete victime ale unor ideologii 
confuze care promit mult, dar nu 
oferă răspunsuri satisfăcătoare. 

Inconştienţi de scopul real al 
existenţei lor, oamenii au tendin-
ţa de a se concentra pe obiective 
pe termen scurt, încercând să facă 
din timpul lor limitat de aici de 
pe pământ unul cât de plăcut şi de 
confortabil cu puţinţă. Totuşi, puţini 
dintre ei au succes în îndeplinirea 
chiar a acestui obiectiv temporar. 
Majoritatea eşuează atât în obţinerea 
împlinirii în această lume, cât şi în 
obţinerea vieţii veşnice.

Conform Bibliei, omenirea a 
fost creată perfectă în orice privinţă 

şi avea perspectiva minunată de a 
fi absolut fericită pentru veşnicie. 
Totuşi, din cauza păcatului, această 
perfecţiune iniţială a tuturor com-
ponentelor sale – trupul, intelectul 
şi partea afectivă – a început să se 
deterioreze într-un pas alarmant, 
aşa încât nu a durat mult până când 
răutatea omenirii a devenit aproape 
universală, până când, în cele din 
urmă, „I-a părut Domnului rău că a 
făcut pe om pe pământ, şi S-a mâh-
nit în inima Lui” (Geneza 6:6).

Nu doar comportamentul exte-
rior a devenit corupt. În majoritatea 
cazurilor, chiar gândurile şi senti-
mentele erau atât de departe de orice 
limită a decenţei, încât nu rămăsese 
nimic să răspundă la îndemnurile 
Duhului Sfânt: „Şi Dumnezeu a 
văzut că răutatea omului era mare 
pe pământ, şi că fiecare imaginaţie a  
gândurilor din inima lui era doar rea 
în mod continuu.” (versetul 5 engl.
KJV, sublinierea adăugată).

Lepădând legătura cu Creatorul, 
omenirea s-a împrietenit cu vrăjma-
şul sufletelor – şi, sub influenţa sa, a 
devenit atât de coruptă, până când 
orice asemănare cu Dumnezeu a 

fost ştearsă, iar rasa umană a înce-
put să reflecteze chipul vrăjmaşului. 
Păcatul nu mai era „accident” sau 
„greşeală”, ci mai degrabă devenise 
componenta principală a stilului de 
viaţă al oamenilor: „Care pierzându-şi 
orice simţire s-au dedat la desfrâna-
re, pentru a săvârşi cu lăcomie orice 
necurăţie.”  (Efeseni 4:19 engl., 
sublinierea adăugată).

Urmându-l pe arhiamăgitor, 
valoarea umană a scăzut dramatic, 
aducând zilnic rasa umană mai 
aproape de zero – o valoare care în-
semna că nu mai exista nici un bine 
în omenire, la fel ca locuitorii lumii 
antediluviene din timpul lui Noe sau 
vechii Canaaniţi, care era consideraţi 
„copţi” pentru distrugere.

Întrucât plata păcatului este 
moartea (Romani 6:23), omenirea, 
prin intermediul alegerilor rele, a 
fost condamnată să ducă o viaţă 
lipsită de împlinire pe Pământ, 
însetând permanent, şi nicioda-
tă capabilă să obţină o satisfacţie 
durabilă, pe termen lung. Acest gen 
de viaţă urma să se finalizeze în cele 
din urmă cu o moarte disperată, 
deznădăjduită, care avea să ducă la 
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o încheiere tragică a unei vieţi de 
păcat ales în mod deliberat, şi să 
reducă la zero toate realizările, care 
urmau să nu mai fie de mare folos. 

Speranţă la orizont
Dumnezeu, fiind însăşi esenţa 

iubirii, nu putea să stea indiferent 
şi să privească omenirea – coroana 
creaţiunii Sale pământeşti – îndrep-
tându-se spre ruină sigură, fără să îi 
acorde şansa de a scăpa de această 
soartă. Ca urmare, în infinita Sa 
bunătate şi milă, ca un Tată iubitor, 
El a procurat o cale de ieşire din 
această situaţie disperată, cu preţul 
infinit al vieţii singurului Său Fiu, 
oferind rasei umane o şansă de a fi 
reabilitată prin planul de mântuire la 
desăvârşirea ei iniţială.

Acesta este de fapt miezul 
mesajului Scripturii – oportunita-
tea inestimabil de preţioasă de a fi 
mântuiţi şi restaurarea oferită nouă 
prin jertfa Domnului şi Salvatorului 
nostru, Isus Hristos.

„Tema centrală a Bibliei, tema 
în jurul căreia gravitează orice altă 
temă din întreaga carte, este planul 
de mântuire, restaurarea sufletului 
omenesc după chipul lui Dumne-
zeu... Povara fiecărei cărţi şi a fie-
cărui pasaj din Biblie este revelarea 
acestei teme minunate – înălţarea 
omului – puterea lui Dumnezeu, 
‚care ne dă biruinţa prin Domnul 
nostru Isus Hristos’ (1 Corinteni 
15:57). ” 1

Prin jertfa ispăşitoare a lui Hris-
tos, fiinţele omeneşti nu sunt doar 
iertate de păcatele şi fărădelegile 
trecutului, ci trebuie să fie schimba-
te de la o stare de degradare fizică, 
intelectuală şi morală la asemănarea 
cu Dumnezeu, pentru că „dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credin-
cios şi drept ca să ne ierte păcatele, 
şi să ne curăţească de toată nelegiu-
irea” (1 Ioan 1:9 engl.KJV, sublinie-
rea adăugată).

Aceasta este oportunitatea supre-
mă a vieţii noastre – şi întrucât ne-a 
fost pusă la îndemână cu un cost ce 
nu poate fi calculat, noi purtăm o 
uriaşă responsabilitate referitor la 

modul în care o tratăm. Putem să o 
ignorăm pur şi simplu, sau putem 
să o folosim în cel mai bun mod, 
ajungând astfel la nivele din ce în 
ce mai înalte de perfecţiune prin 
puterea şi călăuzirea Spiritului Sfânt 
al lui Dumnezeu: „Prima datorie 
a noastră faţă de Dumnezeu şi de 
semenii noştri este dezvoltarea 
personală. Fiecare facultate cu care 
ne-a înzestrat Creatorul ar trebui 
dezvoltată până la cel mai înalt grad 
de perfecţiune, pentru ca să putem 
îndeplini cea mai mare cantitate de 
bine de care suntem capabili. Pentru 
a purifica şi rafina caracterele noas-
tre, avem nevoie de harul dat nouă 
de Hristos, care ne va face în stare să 
vedem şi să ne corectăm deficienţele 
şi să îmbunătăţim ceea ce este exce-
lent în caracterele noastre.” 2

Această lucrare de curăţire, 
îndeplinită de Duhul Sfânt, nu 
este doar o lucrare de suprafaţă. În 
schimb, aceasta pătrunde chiar până 
în adâncul naturii umane, în esenţa 
fiinţei noastre, transformând nu 
doar câteva aspecte ale înfăţişării şi 
comportamentului nostru exterior, 
ci mai degrabă, aceasta afectează 
întreaga noastră înţelegere, percep-
ţiile şi sentimentele. După cum i-a 
spus Isus lui Nicodim în remarcabila 
conversaţie din timpul nopţii, pentru 
a fi autentică, această schimbare nu 
poate să fie nimic mai puţin decât o 
naştere din nou. Hristos a explicat: 
„Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă 
nu se naşte cineva din nou, nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu” 
(Ioan 3:3). Această naştere din nou 
implică o schimbare temeinică a 
caracterului şi identităţii noastre, 
aşa încât în cele din urmă ajungem 
să fim cu totul alţi oameni, fiind 
restauraţi să purtăm asemănarea cu 
Dumnezeu: „Să vă dezbrăcaţi de 
omul cel vechi, care se strică după 
poftele înşelătoare, şi să vă înoiţi în 
duhul minţii voastre, şi să vă îm-
brăcaţi în omul cel nou, făcut după 
chipul lui Dumnezeu, de o neprihă-
nire şi sfinţenie pe care o dă ade-
vărul” (Efeseni 4:22-24 sublinierea 
adăugată).

Cooperarea cu procesul 
de origine cerească

Ce aspecte ale vieţii sunt im-
plicate în planul lui Dumnezeu de 
a ne transforma şi cât de departe 
trebuie să ajungă? Prin harul dat de 
Isus Hristos, copiii lui Dumnezeu 
ar trebui să fie îmbogăţiţi în mod 
progresiv în absolut fiecare aspect 
al existenţei lor, crescând „în toate 
lucrurile în El, care este capul, chiar 
Hristos” (versetul 15, sublinierea 
adăugată) „în orice vorbire şi orice 
cunoştinţă; ... aşa încât să nu duceţi 
lipsă de niciun fel de dar” (1 Corin-
teni 1:4-7, sublinierea adăugată) şi 
„să fii desăvârşit şi cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună” (2 Timo-
tei 3:17, sublinierea adăugată).

Nu există nici un aspect al vieţii, 
nici un câmp al existenţei noastre, 
oridecare ar fi, care ar fi exclus de la 
acest proces de transformare temei-
nică: „[Proverbele 4:7; 15:2 citat.] 
Adevărata educaţie oferă înţelep-
ciunea aceasta. Ea ne învaţă cum să 
folosim cel mai bine nu doar una, ci 
toate puterile şi realizările noastre. 
Astfel ea cuprinde întregul cerc al 
obligaţiilor – faţă de noi înşine, de 
lume şi de Dumnezeu.” 3

Acest proces, de asemenea 
cunoscut ca sfinţire, va conduce 
în cele din urmă la acea stare de 
sfinţenie sau de desăvârşire oferită 
de Dumnezeu în toate lucrurile, care 
constituie pregătirea noastră pentru 
cer: „Dar mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, pentru că aţi fost robi ai 
păcatului, dar aţi ascultat din inimă 
de acea formă de doctrină care v-a 
fost dată. Fiind făcuţi liberi de păcat, 
aţi devenit slujitori ai neprihănirii... 
Însă fiind făcuţi acum liberi de pă-
cat, şi devenind servi ai lui Dum-
nezeu, aveţi roade spre sfinţire şi la 
sfârşit viaţa veşnică” (Romani 6:17, 
18, 22, sublinierea adăugată).

„Adevărata sfinţire înseamnă 
dragoste desăvârşită, ascultare 
desăvârşită, conformare desăvârşi-
tă cu voia lui Dumnezeu. Trebuie 
să fim sfinţiţi pentru Dumnezeu 
prin ascultare de adevăr. Conştiinţa 
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noastră trebuie să fie curăţată de 
faptele moarte, pentru a sluji viului 
Dumnezeu. Nu suntem încă desă-
vârşiţi; însă este privilegiul nostru să 
ne despărţim de toate piedicile eului 
şi ale păcatului, şi să înaintăm spre 
desăvârşire. Mari posibilităţi, reali-
zări înalte şi sfinte, sunt la îndemâna 
tuturor.” 4

Aceste realizări sfinte cresc 
valoarea credinciosului dincolo de 
orice imaginaţie omenească, desă-
vârşind în el sau în ea un caracter 
creştin simetric, făcând ca acea 
persoană să devină cea mai de dorit 
şi vrednică de iubit în această viaţă, 
şi cu totul pregătită pentru viaţa 
glorioasă care va veni.

„Idealul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi este mai înalt decât poate 
ajunge cel mai înalt gând omenesc. 
Evlavia – asemănarea cu Dumne-
zeu – este ţinta de atins. Înaintea 
studentului se află deschisă o cale 
de progres continuu. El are de ajuns 
un scop, de atins un standard, care 
include tot ceea ce e bun, pur şi 
nobil. El va înainta atât de rapid 
şi atât de departe cât e posibil 
în fiecare domeniu al adevăratei 
cunoaşteri. Însă eforturile sale vor 
fi direcţionate spre scopuri cu atât 
mai înalte decât interesele egoiste şi 
temporare, cu cât cerurile sunt mai 
înalte decât pământul.” 5

„Niciodată religia lui Hristos nu 
îl degradează pe primitorul ei. Ea nu 
îl face niciodată aspru sau necioplit, 
nepoliticos sau cu importanţă de 
sine, impulsiv sau împietrit. Din 
contră, ea rafinează gustul, sfinţeş-
te judecata, purifică şi înnobilează 
gândurile, aducându-le în supunere 
faţă de Isus Hristos.

Idealul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi este mai înalt decât 
poate ajunge cel mai înalt gând 
omenesc. Viul Dumnezeu a dat 
în sfânta Sa lege o transcriere a 
caracterului Său...

Idealul caracterului creştin este 
asemănarea cu Hristos. Există 
deschisă în faţa noastră o cale pe 
care să înaintăm continuu. Avem 
un obiectiv de atins, un standard de 

obţinut, care include tot ceea ce este 
bun, pur, nobil şi înălţat. Ar trebui să 
existe o luptă continuă şi o înain-
tare constantă înainte şi în sus spre 
perfecţiunea caracterului.” 6

Domnul ne asigură că: „Pe cei ce 
mă onorează, îi voi onora” (1 Samuel 
2:30). Istoria lui Daniel şi a celor 
trei prieteni ai săi testaţi de rege şi 
găsiţi de zece ori mai capabili decât 
toţi tovarăşii lor este doar unul din 
multele exemple care evidenţiază 
faptul că o credincioşie neabătută, 
în special în încercări severe, este 
adesea onorată chiar în această viaţă 
(Daniel 1:19, 20; 2:48, 49).

Dacă ne-am gândi la viaţa altor 
bărbaţi de credinţă, cum ar fi Iosif, 
Moise sau David, am putea re-
cunoaşte acelaşi şablon peste tot: 
Dumnezeu i-a luat pe fiecare dintre 
ei,i-a condus progresiv la desă-
vârşirea caracterului, arătându-le 
punctele lor slabe, şi ajutându-i să 
biruiască şi să crească „spre statura 
de om desăvârşit, la măsura staturii 
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13). 
În multe cazuri, chiar statutul lor 
social s-a schimbat dramatic, reflec-
tând aprobarea dată de Dumnezeu 
pentru credincioşia lor, precum şi 
disponibilitatea lor de a fi schimbaţi 
de Dumnezeu conform cu voia Sa.

Întrucât Isus este „acelaşi ieri, 
azi şi în veci” (Evrei 13:8), El are un 
mod similar de a se purta cu poporul 
Său de-a lungul timpului. Astăzi El 
este la fel de dispus să îi conducă 
pe cei credincioşi ai Săi la cele mai 
înalte culmi ale realizărilor spiri-
tuale, precum a făcut în trecut. Cu 
toate acestea, Hristos nu va îndeplini 
aceasta ca pe o intervenţie arbitrară 
în viaţa cuiva. El schimbă o persoană 
în bine doar în măsura în care el sau 
ea sunt dispuşi să spună bun-venit 
Duhului Sfânt pentru a prelua con-
trolul cu scopul de a le îmbunătăţi 
viaţa spre desăvârşire. 

„Domnul nu face nimic fără 
cooperarea noastră.” 7 Domnul poate 
să accepte doar ascultare de bună 
voie, voioasă; este împotriva naturii 
şi a caracterului Său să încerce să ne 
forţeze să facem vreun lucru – chiar 

nici ascultarea. De aceea, fiecare pas 
de înaintare reclamă acceptarea şi 
cooperarea noastră. Domnul nu poate 
să înainteze în procesul de schimbare 
a noastră mai rapid decât suntem noi 
gata şi dispuşi să acceptăm.

„Noi suntem toţi îndatoraţi 
faţă de Dumnezeu. El are asupra 
noastră pretenţii pe care noi nu le 
putem îndeplini fără să ne oferim 
pe noi ca jertfă deplină şi de bună 
voie. El cere ascultare promptă şi 
de bună voie, şi nu va accepta nimic 
mai puţin decât atât.” 8

Supunerea faţă de procesul de 
schimbare nu este întotdeauna un 
proces lipsit de durere sau confor-
tabil, însă fără îndoială merită să îl 
acceptăm, pentru că este condiţia cu 
care noi ca păcătoşi putem scăpa de 
blestemul nostru şi putem fi înzes-
traţi cu o valoare incomparabil mai 
mare decât orice valoare materială 
din univers: „Dumnezeul oricărui 
har, care v-a chemat în Hristos Isus 
la slava Sa veşnică, după ce veţi fi 
suferit puţină vreme, vă va desăvârşi, 
vă va întări, vă va da putere şi vă va 
face neclintiţi” (1 Petru 5:10, subli-
nierea adăugată).

O viaţă disciplinată
Apostolul Pavel compară viaţa 

creştină cu antrenamentul spor-
tivilor de performanţă care duc o 
viaţă foarte disciplinată, guvernată 
de tot felul reguli şi restricţii pentru 
a le creşte performanţa fizică şi a 
dezvolta condiţia fizică potrivită 
pentru a obţine un anumit tip de 
rezultat – o cunună care în cele din 
urmă se va vesteji. Pentru aceasta ei 
îşi dedică vieţile, ca şi când ar trăi 
pentru acest unic scop. „Toţi cei ce 
luptă la jocurile de obşte se supun 
la tot felul de înfrânări. Şi ei fac 
lucrul acesta pentru ca să capete o 
cunună care se poate vesteji: noi să 
facem lucrul acesta pentru o cunună 
care nu se poate vesteji” (1 Corin-
teni 9:25).

„Acest scop unic de a câştiga 
alergarea pentru viaţa veşnică era cel 
pe care dorea Pavel să îl vadă în vie-
ţile credincioşilor din Corint. El ştia 
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că pentru a ajunge idealul lui Hris-
tos pentru ei, ei aveau înaintea lor o 
luptă de o viaţă, în care nu era răgaz. 
El i-a implorat să lupte conform 
legilor, căutând zi după zi evlavia şi 
excelenţa morală. El a stăruit ca ei 
să dea la o parte orice piedică şi să se 
grăbească înainte spre ţinta desăvâr-
şirii în Hristos.” 9

Puterea uimitoare a Cu-
vântului lui Dumnezeu

Cei care recunosc valoarea su-
perioară a realizărilor spirituale vor 
încerca să promoveze dezvoltarea lor 
intelectuală şi spirituală, dedicând 
timp de calitate pentru relaţia lor cu 
Dumnezeu. Între toate, studiul cu 
rugăciune al Scripturii se remarcă 
drept unul dintre cele mai eficiente 
mijloace care conduc spre realizarea 
acestui scop. Acesta poate evoca 
rezultate supreme, întrucât Cuvântul 
lui Dumnezeu este mijlocul puter-
nic folosit de Dumnezeu pentru a 
schimba vieţi.

„Energia creatoare care a chemat 
la existenţă lumile este în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Acest cuvânt con-
feră putere; el crează viaţă. Fiecare 
poruncă este o promisiune: acceptată 
de voinţă, primită în suflet, ea aduce 
cu sine viaţa Celui Infinit. Ea trans-
formă natura şi recrează sufletul 
după chipul lui Dumnezeu.” 10

„Cel care studiază Cuvântul 
lui Dumnezeu cu un spirit sincer 
şi dornic de a fi învăţat, căutând să 
înţeleagă adevărurile sale, va fi adus 
în legătură cu Autorul acestuia; şi, 
nu există limită pentru posibilităţile 
sale de dezvoltare, decât cele impuse 
de voinţa sa.” 11

Privind suntem schimbaţi 
conform subiectului pe care îl con-
templăm. Dacă acesta este Hristos, 
fixându-ne ochii asupra Lui şi 
contemplându-L zilnic cu un interes 
profund, natura noastră va fi schim-
bată prin aceasta după chipul Lui. 
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, 
ca-ntr-o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip din 
slavă în slavă, prin Duhul Domnu-
lui” (2 Corinteni 3:18).

Privind spre Isus (Evrei 12:1-3) 
vom privi înainte, întrucât fiecare zi 
care trece va avea sens pentru noi, 
aducându-ne la un nou nivel de 
dezvoltare. În ciuda trecerii timpului, 
care ar putea lăsa unele urme asupra 
corpului nostru fizic, noi nu vom 
deveni descurajaţi sau deprimaţi, 
cum fac mulţi, ci mai degrabă vom 
înainta cu voioşie, curaj şi credinţă 
puternică, fără să cădem – pentru că 
avem asigurarea: „chiar dacă omul 
nostru din afară se trece, totuşi omul 
nostru dinăntru se înnoieşte din zi 
în zi” (2 Corinteni 4:16).

Concentrându-ne asupra 
veşniciei

Fiind încrezători că Domnul care 
a început în noi această lucrare bună 
„o va îndeplini până la ziua lui Isus 
Hristos” (Filipeni 1:6), avem cea mai 
măreaţă şi mai minunată motivaţie 
pentru a ne menţine tari în credinţa 
dată cândva sfinţilor (Iuda 3) aşa 
încât nimeni nu ne înşela în legătură 
cu răsplata noastră (Coloseni 2:18). 
În vederea acestui scop, apostolul 
ne îndeamnă să nu renunţăm, „Căci 
aveţi nevoie de răbdare, pentru ca, 
după ce aţi împlinit voia lui Dum-
nezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost 
făgăduit. Încă puţină, foarte puţină 
vreme, şi cel ce vine, va veni, şi nu va 
zăbovi” (Evrei 10:36,37).

Când va veni Domnul, noi vom 
fi pentru veşnicie cu El (1 Tesaloni-
ceni 4:17; Ioan 14:3), totuşi dez-
voltarea noastră personală nu se va 
încheia niciodată. 

Pe pământul înnoit, „minţi 
nemuritoare vor contempla cu o 
desfătare neepuizată tainele iubirii 
răscumpărătoare. Nu va mai exis-
ta nici un vrăjmaş crud, înşelător, 
care să ne ispitească să Îl uităm pe 
Dumnezeu. Fiecare facultate va fi 
dezvoltată, fiecare capacitate spo-
rită. Dobândirea de cunoştinţe nu 
va obosi mintea, nici nu va epuiza 
energiile. Acolo cele mai măreţe în-
treprinderi vor putea fi realizate, cele 
mai îndrăzneţe aspiraţii atinse, cele 
mai înalte ambiţii pot fi realizate; şi 
totuşi se vor ivi noi înălţimi de urcat, 

noi minuni de admirat, noi adevă-
ruri de înţeles, obiective noi care să 
atragă puterile minţii, ale sufletului 
şi ale trupului.

Toate comorile universului vor 
fi deschise celor răscumpăraţi ai lui 
Dumnezeu pentru a fi studiate...

Şi anii veşniciei, în trecerea lor, 
vor aduce descoperiri mai bogate şi 
mai glorioase despre Dumnezeu şi 
despre Hristos. După cum cunoştinţa 
este progresivă, tot astfel vor creşte 
dragostea, reverenţa şi fericirea. Cu 
cât oamenii învaţă mai mult despre 
Dumnezeu, cu atât mai mare va fi 
admiraţia lor pentru caracterul Său...

Un puls de armonie şi fericire 
bate prin vasta creaţiune. De la cel 
care a creat totul curg viaţa şi lumina 
şi bucuria, prin toate domeniile spa-
ţiului nelimitat. De la cel mai mic 
atom până la cea mai mare lume, 
toate lucrurile, însufleţite şi neînsu-
fleţite, în frumuseţea lor neumbrită 
şi bucuria lor desăvârşită, declară că 
Dumnezeu este dragoste.” 12

Referințe
1 Educaţia, pg. 125, 126 (Sublinierea 

adăugată).
2 Îndrumarea copilului, pg. 164 (engl.)

(rom. cap. 32, „Cum se formează 
caracterul”)(sublinierea adăugată).

3 Educaţia, pg. 225 (engl.)(rom. cap. 25, 
„Educaţia şi caracterul”).

4 Istoria faptelor apostolilor, p.565 (subli-
nierea adăugată) (engl.) (rom.cap.55, 
„Transformat prin har”) .

5 Educaţia, pg. 18, 19 (engl.)(rom. cap. 1, 
„Sursa şi scopul adevăratei educaţii”).

6 Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, 
pg. 365 (engl.)(rom. cap. 52, „Un eşec 
de a recunoaşte solul lui Dumnezeu”).

7 Solii alese, vol. 2, pg. 236 (sublinierea 
adăugată) (engl.)(rom. cap. 25, „Tărie 
în încercări”).

8 Mărturii, vol. 3, pg. 369 (sublinierea 
adăugată) (engl.)(rom. cap. 32, „Apel 
către tineri”).

9 Istoria faptelor apostolilor, pg. 315 (sublini-
erea adăugată)(engl.) (rom. cap. 30, „Che-
maţi să ajungă la un nivel mai înalt”).

10 Educaţia, pg. 126 (sublinierea adău-
gată) (engl.) (rom. cap. 13, „Cultura 
mentară şi spirituală”).

11 Idem, pg. 124 (sublinierea adăugată).
12 Marea luptă, pg. 677, 678 (engl.)

(rom. cap. 42, „Sfârşitul luptei”).
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„Să le păziţi şi să le împli-
niţi [poruncile şi legile date de 
Domnul]; pentru că aceasta este 
înţelepciunea şi priceperea voastră 
înaintea popoarelor, care vor auzi 
vorbindu-se de toate aceste legi şi 
vor zice: ‚Acest neam mare este un 
popor cu totul înţelept şi priceput!’ ” 
(Deuteronom 4:6).

„În adevăr, noi suntem înaintea 
lui Dumnezeu o mireasmă a lui 
Hristos printre cei ce sunt pe calea 
mântuirii şi printre cei ce sunt pe 
calea pierzării” (2 Corinteni 2:15).

O ilustrare frumoasă a acestui 
verset scris de Pavel către corinteni 
a fost relatată de primul misionar 
protestant în Japonia. El s-a întors 
în Anglia în concediu, şi aici, în 
apartamentul său a fost vizitat de 
câţiva membrii ai familiei regale 
japoneze. Aceştia erau cunoscuţi ai 
săi şi erau în circuit prin Europa. 
După vizita lor, un alt grup de tu-
rişti japonezi au venit să îl viziteze 
pe misionar. „O,” a exclamat unul 
dintre ei, „tu ai primit aici regi 
astăzi.” „Ce te face să crezi asta?” 
a întrebat misionarul. „Păi, în ţara 

noastră se produce un parfum pen-
tru a fi folosit exclusiv de familia 
regală. Nimănui altcuiva nu i se 
permite să îl folosească, şi miro-
sul său parfumat este evident în 
apartamentul acesta. Putem spune 
sigur că ai avut în vizită musafiri 
din familia regală.”

Astăzi noi pretindem că sun-
tem cetăţeni împreună cu sfinţii, 
şi membrii ai familiei regale a lui 
Dumnezeu. Dacă suntem în fapt 
ceea ce pretindem că suntem, vom 
lăsa şi noi în urma noastră un par-
fum spiritual care ne va identifica 
cu familia din cer. Atunci, când 
oamenii privesc la noi, observă 
atitudinea noastră şi aud cuvin-
tele noastre, ei vor fi constrânşi 
să spună despre noi la fel cum au 
spus conducătorii naţiunii iudaice 
despre Petru şi Ioan: „Aceştia au 
fost cu Isus.”

Am fost aşezaţi aici cu un 
scop

Există un scop pentru orice 
a ieşit din mâinile Creatorului 
nostru. Când Dumnezeu a făcut 

oamenii după chipul Său, El i-a 
făcut bărbat şi femeie, pentru 
că „nu este bine ca omul să fie 
singur.” „De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa, şi se va 
alipi de nevasta sa: şi cei doi vor fi 
un singur trup” (Geneza 2:18, 24). 
Unul din scopurile acestei asocieri 
a două persoane a fost anunţat cu 
cuvintele: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi 
umpleţi pământul” (Geneza 1:28).

„Dumnezeu însuşi a întocmit 
pământul...; El l-a întocmit ca să fie 
locuit” (Isaia 45:18). După ce Lu-
cifer a fost aruncat afară împreună 
cu îngerii care s-au răsculat, „scopul 
lui Dumnezeu a fost să repopule-
ze cerul cu familia umană, dacă ei 
urmau să se dovedească ascultători 
de fiecare cuvânt al Său.” 1

Dacă păcatul nu ar fi intrat în 
lume prin neascultarea primilor 
noştri părinţi, scopul lui Dum-
nezeu pentru omenire ar fi putut 
fi îndeplinit într-un timp scurt. 
Familia umană ar fi devenit una 
cu familia cerească. Însă intrarea 
păcatului a adus o amânare în 
îndeplinirea planului lui Dumne-
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zeu. Păcatul a cauzat un gol în cer. 
Fiinţele umane păcătoase nu pu-
teau umple golul produs de îngerii 
alungaţi, care păcătuiseră. Păcătoşii 
trebuiau să înceteze a mai fi păcă-
toşi înainte să poată avea un loc în 
mijlocul familiei cereşti. Şi această 
schimbare în păcătoşi este îndepli-
nită prin planul de răscumpărare. 

Iubirea lui Dumnezeu se 
descoperă prin faptul că a oferit 
mântuire fără nici un preţ tuturor 
oamenilor. Cât de trist că atât de 
puţini acceptă această dragoste şi 
sunt dispuşi să fie salvaţi. „Mulţi 
sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi” 
(Matei 22:14).

De ce atât de mulţi dintre noi 
care sunt păcătoşi desconsideră 
dragostea lui Dumnezeu şi resping 
salvarea? Pentru că mulţi prefe-
ră să urmeze exemplul lui Cain, 
tocmindu-se cu Dumnezeu. Ei nu 
vor să fie salvaţi în modul pe care 
l-a prescris Dumnezeu. Dacă vrem 
într-adevăr să fim primiţi în îm-
părăţia cea veşnică la revenirea lui 
Hristos, atunci vom avea un mare 
interes pentru programul pe care 
l-a prescris Dumnezeu pentru noi.

Domnul ne-a chemat „din 
întuneric la lumina Sa minuna-
tă” (1 Petru 2:9), pentru ca noi să 
putem „străluci ca lumini în lume” 
(Filipeni 2:15). Hristos a spus: „Voi 
sunteţi lumina lumii” (Matei 5:14). 
Ce privilegiu avem eu şi tu! Şi ce 
responsabilitate! Dumnezeu vrea 
ca fiecare creştin să fie o influenţă 
spre bine în această lume. Trebuie 
să experimentăm aici o pregustare 
a desfătărilor vieţii din cer. Trebuie 
să le permitem vecinilor noştri să 
obţină o licărire a frumuseţilor unei 
existenţe superioare. Cu alte cuvin-
te, Dumnezeu a luat orice măsură 
ca să ne facă în stare să ne bucu-
răm parţial şi aici pe pământ şi să 
exemplificăm „lucrurile pe care le-a 
pregătit El pentru cei ce-L iubesc” 
(1 Corinteni 2:9) înainte de a intra 
în bucuria propriu-zisă şi completă 
a binecuvântărilor din cer.

Şi aici intră în scenă căminul 
creştin. Programul lui Dumnezeu 

pentru familia creştină are bine-
cuvântări rezervate pentru cei care 
clădesc familia, biserica, societatea, 
şi guvernul. Căminul creştin va fi 
o bucăţică de cer pe pământ. „O 
familie fericită,” spunea omul de 
stat Sir John Bowring, „este doar 
un cer timpuriu.”

Binecuvântări în cămin
Una dintre binecuvântările pe 

care Dumnezeu vrea să le posedăm 
noi este binecuvântarea fericirii. 
O viaţă de familie bună poate fi o 
mare sursă de fericire. Aceasta a 
fost în general recunoscut şi con-
firmat de mulţi scriitori.

A. Edward Newton scria: 
„Dacă lumea aceasta permite 
adevărată fericire, aceasta se va găsi 
într-un cămin unde dragostea şi 
încrederea cresc odată cu trecerea 
anilor.” Goethe, poet şi filozof ger-
man, a afirmat: „Acela este cel mai 
fericit, fie că e rege sau ţăran, care 
îşi găseşte pacea în cămin.”

În Biblie, un om fericit este 
prezentat nu ca unul care stă ca un 
monah, ci în compania soţiei sale 
şi a copiilor (Psalmii 128:1-3).

Observaţi că nu este destul să 
ai un cămin pentru a te bucura 
de binecuvântarea promisă. Un 
om secular poate spune: „Toate 
lucrurile sunt bune cu mine şi 
familia mea, fără Dumnezeu,” 
însă nu e binecuvântat şi fericit în 
cel mai deplin sens. De-a lungul 
anilor am observat că o persoană 
care nu are pace cu Dumnezeu 
nu poate fi cu adevărat fericită. O 
astfel de persoană este înşelată, 
fără speranţă şi, de fapt, pe calea 
spre distrugerea sa. Nu poate exista 
fericire în perspectiva distrugerii 
(Maleahi 4:1-3). Nu doar cei ce 
nu sunt creştini sunt înşelaţi, ci 
de asemenea şi creştinii pe jumă-
tate convertiţi, care „pretind că 
Îl cunosc pe Dumnezeu; dar Îl 
tăgăduiesc prin faptele lor” (Tit 
1:16). Dacă ne gândim că Îi putem 
sluji lui Dumnezeu o dată pe 
săptămână şi să umblăm pe căile 
păcatului în celelalte şase zile ale 

săptămânii, suntem înşelaţi. Nu 
există o înşelăciune mai mare decât 
auto-înşelarea. 

Iubirea de lume, pofta cărnii, 
dorinţele lacome ale ochilor şi 
mândria vieţii (1 Ioan 2:15,16) 
vin de la cel care l-a ispitit pe Isus 
în pustie. Satan „i-a arătat toate 
împărăţiile lumii şi strălucirea lor,” 
însă a făcut foarte clar faptul că 
acceptarea acestor lucruri  implică 
un angajament serios: „Toate aces-
te lucruri Ţi le voi da Ţie,” a spus 
ispititorul, „dacă Te vei arunca cu 
faţa la pământ şi Te vei închina 
mie” (Matei 4:8,9). Când suntem 
ispitiţi să iubim lumea şi lucru-
rile ce ţin de ea, realizăm noi cui 
suntem ispitiţi să ne închinăm prin 
atitudinea noastră greşită?

Binecuvântarea pe care a pro-
mis-o Domnul în Psalmul 128 este 
pentru „cel ce se teme de Domnul” 
şi „umblă în căile Lui.” De aceea, 
lucrul cel mai important în orice 
cămin este prezenţa Domnului, 
care spune: „Iată, Eu stau la uşă şi 
bat: dacă aude cineva glasul Meu, 
şi deschide uşa, Eu voi veni la el, 
voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apo-
calipsa 3:20). Căminul creştin este 
ca o seră în care seminţele preţi-
oase ale principiilor cerului au cea 
mai mare şansă să încolţească, să 
crească şi să aducă rod, dacă sunt 
cultivate în mod adecvat de părinţi 
şi de ceilalţi membrii ai familiei.

Această binecuvântare a lui 
Dumnezeu va conduce fiecare că-
min care experimentează influenţa 
lui Hristos pentru a demonstra 
dragoste faţă de fiecare membru al 
familiei. Fiecare părinte şi copil va 
fi tratat în mod corect, cu demni-
tate şi bunăvoinţă. Fermitatea şi 
mila vor fi evidente. Bunăstarea 
fiecărui membru al familiei va fi 
scopul constant al fiecărui membru 
al familiei.

Chiar pentru cei care au fost 
atât de vătămaţi de păcat şi de 
Satan, încât să îşi piardă familia de 
pe pământ, ei pot şi vor învăţa să 
îi trateze – pe prietenii apropiaţi 
şi familia „adoptată” – atât de bine, 
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încât lumea va şti că aceşti oameni 
suferinzi au fost cu Isus.

Influenţa copiilor
„Imediat după revoluţia bolşe-

vică în Uniunea Sovietică, liderii 
ruşi au încercat să distrugă familia 
şi căsătoria, eliminând aşa-numita 
monogamie capitalistă... În locul 
instituţiei căsătoriei, exista doar 
un contract social în care intrau un 
bărbat şi o femeie pentru a trăi îm-
preună pentru o perioadă de timp 
de un an, o lună, o săptămână sau 
chiar o noapte. Divorţul se obţinea 
de câte ori se dorea. La câţiva ani 
după aceea, cete de ... copiii fără 
cămin au devenit o ameninţare 
chiar pentru Uniunea Sovietică. 
Milioane de vieţi au fost ruinate, 
în special ale fetelor. Ura şi con-
flictul dintre poligami şi poliandre 
a crescut, şi la fel a făcut şi psi-
honevroza lor. Lucrul în fabrici a 
descrescut. Această stare de lucruri 
a impus o schimbare în arena poli-
tică. Statul a înălţat apoi castitatea 
şi sanctitatea căsătoriei, iar în 1944 
s-a dat o lege care făcea ca divorţul 
să fie virtual imposibil de obţinut 
pentru majoritatea cetăţenilor. 
Aceste măsuri par să fi ameliorat 
situaţia.” 2

O societate atee, care nu a 
recunoscut familia ca o institu-
ţie divină, a ajuns la concluzia că 
abolirea familiei este un dezastru 
social şi că restaurarea familiei 
este o necesitate absolută pentru 
supravieţuirea societăţii şi pentru 
siguranţa guvernării. Noi, creş-
tinii, mergem un mare pas mai 
departe. Noi credem că familia 
este într-adevăr restaurată doar 
dacă prezenţa lui Dumnezeu este 
în cămin. Doar dintr-un cămin în 
care Dumnezeu domneşte suprem, 
unde sunt exemplificate principi-
ile cerului, copiii pot duce bine-
cuvântări, amintiri fericite şi un 
discernământ clar între bine şi rău. 
De aceea, să ţinem minte faptul că 
prin exemplul nostru, care poate 
să fie un miros de viaţă spre viaţă, 
sau unul de moarte spre moarte, 

noi îi ajutăm pe copiii noştri să îşi 
asigure un paşaport – fie spre viaţă 
veşnică, fie spre moarte veşnică.

Câteva exemple vor arăta ce rol 
important joacă religia creştină în 
cămin, şi cât de dăunătoare poate 
fi în cămin absenţa creştinismului. 

Când teologul englez Henry 
Alford a hotărât să îşi abandone-
ze cariera de profesor, el i-a scris 
soţiei sale:

„Anticipez cu multă plăcere 
viaţa noastră de familie, care e 
pe punctul să înceapă acum. Fie 
ca ea să fie petrecută în beneficiu 
reciproc, în dragoste şi progres, 
şi, mai presus de toate, în teme-
re de Dumnezeu. Iubiţii noştri 
copii sunt la o vârstă când trebuie 
să pătrundă în toate gândurile şi 
sentimentele noastre – [gânduri] 
de caractere bune şi inimi calde. 
Să nu le mânjim... Voi încerca să 
îmi îndeplinesc partea, veghind 
împotriva unui temperament brusc 
şi a cuvintelor pripite; şi tu, dragă, 
să ţi-o îndeplineşti pe a ta luptând 
împotriva unei răceli în compor-
tament. Şi să ne rugăm amândoi 
ca Dumnezeu să ne facă o binecu-
vântare unul pentru altul şi pentru 
scumpii noştri copii.”

Aici Alford prezintă bine-
cuvântările care aparţin fiecărei 
familii cu adevărat creştine.

Johann Heinrich Pestalozzi, un 
elveţian, reformator al educaţiei, 
care a pus bazele unei metode de 
predare bazată pe valoarea muncii 
grele, lăuda atmosfera căminului 
creştin în următoarele cuvinte:

„Bucuriile căminului nostru 
sunt cele mai plăcute [bucurii] pe 
care ni le poate oferi pământul, şi 
bucuria părinţilor în copiii lor este 
cea mai sfântă bucurie a omenirii. 
Ea face inima lor pură şi bună, şi 
îi înalţă pe oameni spre Tatăl lor 
din cer.”

În contrast, priviţi, vă rog, un 
exemplu foarte diferit. În Rio de 
Janeiro, Brazilia, ca în orice alt oraş 
mare, sunt mulţi copii fără familie. 
Cerşetoria, furturile şi prostituţia 
de la o vârstă tânără sunt mijloace-

le lor de trai. Într-o zi un poliţist 
a prins un băiat şi l-a dus la casa 
de corecţie. „Care este numele 
tău?” „Joe.” Întrebările de rutină au 
continuat şi în curând i-au uimit 
pe ofiţeri. „Cine este mama ta?” 
„O curvă.” „Şi cine este tatăl tău?” 
„Diavolul.” „Unde trăieşti?” „În 
iad.” Ofiţerii nu puteau să îl înţe-
leagă, până când, după întrebările 
care au urmat, a devenit clar că pă-
rinţii se certau practic în fiecare zi. 
În timpul gâlcevelor obişnuite tatăl 
ţipa la mama: „Eşti o curvă,”  şi ea 
striga: „Tu eşti diavolul.” Şi când 
nu erau mulţumiţi cu un torent 
bidirecţional de cuvinte aspre şi 
abuzive, se încăierau. Şi în cele din 
urmă, când se calmau, cădeau de 
acord asupra unui punct: „Acesta 
este iadul.” În acest mediu dezgus-
tător dezvoltase băiatul starea sa 
mentală unică, şi aceasta era pen-
tru el un mare blestem. Acesta este 
cu siguranţă rezultatul lipsei unei 
influenţe creştine reale în cămin. 
Şi ce se poate aştepta de la copii 
care ies din asemenea cămine?

Hans Christian Andersen, 
autor danez, spune: „Optzeci la 
sută din delicvenţii noştri provin 
din cămine lipsite de simpatie.” Cu 
siguranţă acea cauză ar dispărea 
când permitem iubirii lui Isus să 
ne umple căminele cu simpatie şi 
bunăvoinţă creştină.

Albert B.Hines, fostul direc-
tor al Clubului Băieţilor din New 
York, a afirmat că optzeci la sută 
din infracţiunile comise în Statele 
Unite sunt comise de bărbaţi şi bă-
ieţi care nu au o instruire religioasă 
reală.

Samuel Smiles spune că soci-
ologii au studiat efectele ereditare 
ale caracterului şi comportamentu-
lui a doi indivizi, cu obiectivul de a 
aprecia influenţa pe care o exercită 
ei asupra descendenţilor lor până 
la a cincea generaţie. Unul era un 
marinar, pe care el l-a numit Jukes. 
Acesta juca jocuri de noroc, era 
beţiv, fumător, şi desfrânat. Celă-
lalt, un anume Jones, era un creştin 
echilibrat, decent. Jukes avea cinci 
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fiice, care s-au căsătorit, însă în 
decurs de puţini ani au devenit 
prostituate. În a cincea generaţie, 
Jukes avea 1200 de urmaşi, între 
care erau 450 bolnavi de sifilis, 300 
cerşetori profesionişi, 130 hoţi şi 
şapte criminali. Între urmaşii lui 
Jones, în a cincea generaţie erau 
300 de persoane care aveau diferite 
grade academice, 100 avocaţi, 80 
funcţionari guvernamentali, 60 
medici, 60 de scriitori, 30 magis-
traţi, trei senatori şi un oarecare 
număr de bancheri şi oameni de 
afaceri. În lumina acestor statistici, 
cine poate tăgădui faptul că ome-
nirea este rezultatul influenţelor 
din cămin?

În timpul unei întâlniri ţinute 
în Valparaiso, Indiana, SUA, o 
mamă a mărturisit următoarele: 
„Am fost părăsită, având 5 copii. 
Fiul meu cel mai mare a devenit 
rebel, şi nu am putut face nimic cu 
el. Minţea, fura, şi am început să 
cred că trebuie să îl duc la casa de 
reeducare (predecesoarea casei de 
corecţie).  Într-o noapte am visat 
că o voce a venit la mine, spunân-
du-mi să citesc Biblia împreună cu 
copiii mei. Nu citisem niciodată 
Biblia cu copiii mei, deşi aveam o 
Biblie frumoasă pe masa din su-
fragerie, ca element de decor. Am 
început să o citesc cu copiii, şi, o, 
ce diferenţă a făcut aceasta în că-
minul nostru! Copiii se adunau în 
jurul meu ca nişte pisicuţi blânzi, 
iar fiul meu cel mai mare, la două 
sau trei zile după ce am început 
să citesc, s-a prăbuşit şi punându-
şi braţele în jurul gâtului meu a 
promis că va fi un băiat bun şi va fi 
mântuit.” 3

Împreună cu David trebuie să 
spunem, cu adevărat, „descoperirea 
cuvintelor tale dă pricepere” (Psal-
mii 119:130). Biblia transformă 
căminul, iar căminul transformat, 
transformă societatea. 

Influenţa societăţii
Influenţa căminului asupra so-

cietăţii este un fapt bine stabilit, şi 
nici o persoană nu o poate tăgădui. 

„Prin tinerii şi copiii de astăzi se 
hotărăşte viitorul societăţii, iar 
ceea ce vor deveni aceşti tineri şi 
copii va depinde de cămin...

Părinţii pot pune pentru copiii 
lor temelia unei vieţi sănătoase, 
fericite. Ei îi pot trimite din cămin 
având forţă morală pentru a se 
împotrivi ispitei, şi curaj şi tărie 
pentru a se lupta cu succes cu 
problemele vieţii. Ei pot inspira 
în aceştia scopul şi să dezvolte pu-
terea de a face vieţile lor o onoare 
pentru Dumnezeu şi o binecuvân-
tare pentru lume. Ei pot croi cărări 
drepte pentru picioarele lor, prin 
raze de soare şi prin umbră, spre 
înălţimile strălucitoare de sus.

Misiunea căminului se extin-
de dincolo de proprii ei membrii. 
Căminul creştin trebuie să fie o 
pildă, care să ilustreze excelenţa 
adevăratelor principii ale vieţii. O 
astfel de ilustraţie va fi o putere 
spre bine în lume. Influenţa unui 
cămin adevărat asupra inimilor 
şi vieţilor omeneşti este cu mult 
mai puternică decât orice predică 
ce poate fi ţinută. Când tinerii ies 
dintr-un astfel de cămin, lecţiile 
pe care le-au învăţat ei sunt date 
mai departe. Principii mai nobile 
sunt introduse în alte cămine, iar 
în comunitate lucrează o influenţă 
înălţătoare.” 4

Următorul citat este reprodus 
din Wall Street Journal: „Lucrul de 
care are America mai multă nevoie 
decât de extinderea căilor ferate şi 
a sistemului de irigaţie în vest, şi 
de un tarif mai mic, şi o recoltă de 
grâu mai mare, şi o flotă comercia-
lă, şi de o flotă nouă, e reînviorarea 
adevăratei evlavii,  şi felul de mamă 
şi tată pe care îi aveam noi; evlavia 
care socotea că e o afacere bună 
să se oprească pentru rugăciunile 
de familie, zilnic, înainte de micul 
dejun, chiar în mijlocul recoltei; 
care îşi încheia lucrul cu o jumătate 
de oră mai devreme joi seara, aşa 
încât să îşi încheie treburile cas-
nice şi să meargă la întâlnirea de 
rugăciune; care împrumuta bani ca 
să plătească salariul predicatorului 

şi se ruga în taină, fierbinte, pentru 
mântuirea celui avut care privea cu 
dispreţ la un comportament atât 
de contrar spiritului de afaceri. De 
aceasta avem acum nevoie pentru a 
curăţa această ţară de mizeria ciu-
bucurilor şi a lăcomiei, meschine şi 
însemnate.”

Cineva scria: „Imaginea cercu-
lui familiei, tatăl, mama şi copiii 
stând împreună laolaltă citind 
Biblia, este o scenă de o frumuseţe 
care inspiră. Acolo Cuvântul lui 
Dumnezeu este la lucru – mode-
lând caracterul, luminând cărarea 
faptelor bune, de slujire, care 
inspiră. Religia are o semnificaţie 
vitală, atingând fiecare aspect al 
vieţii.” De acest lucru are lumea 
nevoie acum mai mult decât de 
oricare altul.

Jane Addams, asistent social 
american, făcea un apel la părinţii 
din SUA: „Viitorul Americii va fi 
determinat de cămin şi de şcoală. 
Copilul devine în mare parte ceea 
ce este învăţat; ca urmare, trebuie 
să luăm seama ce îl învăţăm şi cum 
trăim în faţa lui.”

Willim Aikman, un pictor 
englez faimos pentru portrete, a 
spus: „Civilizaţia variază odată cu 
familia, iar familia cu civilizaţia. 
Realizarea ei cea mai mare şi mai 
completă se află acolo unde predo-
mină un creştinism informat.”

Mult mai mare decât for-
ţa oricărei guvernări civile este 
căminul bine ordonat şi solid, 
care exercită o puternică influenţă 
conservatoare, ocrotind societatea 
de deteriorare completă. Familia 
creştină, care urmează învăţăturile 
Maestrului maeştrilor, este sarea 
pământului.
Referințe
1 Comentarii Biblice (VT) [E.G.White 

Comments], vol. 1, pg. 1082 (engl.) 
(rom.cap.referitor la Gen.2:16, 17).

2 P.A.Sorokin, The American Sex Revo-
lution, pg. 114.

3 Sarah A.Cooke, Wayside Sketches.
4 Pe urmele Marelui Medic, pg. 351, 

352 (engl.) (rom. cap. 28, „Slujirea în 
cămin”).
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În anii copilăriei noastre, mulţi 
dintre noi nu au nutrit niciodată 
gânduri de lucrare misionară, sau de 
implicare în lucrare misionară, sau în 
lucrarea bisericii. Din această cauză, 
putem chiar să nu avem vreun inte-
res în problemele bisericii. Normal, 
visele tinereşti s-ar trezi probabil 
atunci când vedem agitaţia pom-
pierilor îmbrăcaţi în costumele lor, 
care se ţin prinşi de partea din spate 
a maşinii lor de pompieri, gonind 
să salveze viaţa cuiva – şi atunci ne 
decidem să devenim pompieri. Apoi 
probabil că am fost impresionaţi de 
unii dintre profesorii de la şcoală – 
însă discursurile publice nu se aflau 
niciunde pe lista mea personală, aşa 
că ideea aceasta oricum nu a prins 
niciodată rădăcini la mine. Mai târ-
ziu, când am început să realizăm ce 
însemnă beneficiile materiale, ideile 
noastre s-au oprit la ceva ocupaţie 
care aducea un venit foarte bun, 
unde puteam fi comfortabili, cel 
puţin în partea superioară a clasei de 
mijloc a societăţii, dacă nu ajungeam 
de fapt bogaţi.

Însă se întâmplă ceva cu toate 
planurile, scopurile, asociaţiile şi rea-

lizările noastre în momentul în care 
ne predăm viaţa lui Isus ca Mân-
tuitor al nostru personal. Această 
schimbare în percepţie şi direcţie 
este în mod clar demonstrată în cea 
mai mare dintre porunci: „Să iubeşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi 
cu toată puterea ta” (Matei 22:37). 
Relaţia noastră cu Dumnezeu trebu-
ie să fie prioritatea noastră numărul 
unu în viaţă – cel dintâi al nostru, cel 
mai bun şi tot ce avem. Mulţi Îl pot 
accepta pe Isus ca Mântuitor al lor, 
însă suntem noi gata să Îl acceptăm 
de fapt ca Domn al vieţilor noastre? 
Faptele Apostolilor 2:36.

Când Isus devine Salvato-
rul meu, El devine de asemenea 
şi Domnul meu. Ce înseamnă 
„Domn”? Prin definiţie înseamnă 
„cel căruia îi aparţine o persoană sau 
un lucru, asupra căruia el are puterea 
de a decide.” 1 Putem fi atraşi de ide-
ea că Isus îmi va ierta păcatele şi îmi 
va da viaţa veşnică într-un moment 
departe în viitor, însă fiecare trebu-
ie să gândească pentru sine însuşi: 
Sunt eu cu adevărat pregătit ca 
Isus să conducă zilnic viaţa mea ca 

Domn al meu? Nu ceea ce spunem 
sau predăm sau pretindem sau nici 
chiar minunile pe care le putem 
îndeplini în numele lui Isus. Ci în 
schimb, ceea ce facem arată dacă 
L-am acceptat de fapt sau nu pe 
Isus ca Domn al vieţii noastre. „Nu 
orişicine îmi zice Doamne, Doamne, 
va intra în împărăţia Tatălui meu, 
ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în cer” (Matei 7:21). Doar când 
Mântuitorul meu devine Domnul 
meu pot eu începe să îndeplinesc 
scopul meu în viaţă şi să satur acea 
foame implantată în suflet.

Scopul vieţii
De ce ne aflăm aici? Ce aşteap-

tă Dumnezeu de la noi în timp ce 
suntem în această lume păcătoasă 
– odată ce ne-am dedicat slujirii 
Domnului şi Mântuitorului nostru?

Vă amintiţi experienţa unui per-
secutor foarte zelos din primul secol. 
El se grăbea peste tot în Palestina, 
„suflând ameninţarea şi uciderea 
împotriva ucenicilor Domnului” 
(Faptele Apostolilor 9:1). În ultima 
sa călătorie de acest gen, pe când se 
apropia de Damasc, a experimentat 
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o întâlnire personală cu tocmai acel 
Isus pe care Îl persecuta el. Aceasta 
nu a fost o convertire instantanee, 
cum ar crede mulţi. Era de fapt ro-
dul unei seminţe care fusese plantată 
de mărturia îndrăzneaţă şi plină de 
grijă a lui Ştefan – iar Saul, acest 
persecutor, s-a predat atunci lui Isus 
Hristos ca Mântuitor şi Domn al 
Său. Prin viaţa sa, putem vedea că 
aceasta nu a fost o predare obişnuită 
ca a unei persoane aflată într-o criză; 
a fost mai degrabă rezultatul unei 
convingeri profunde care avusese 
nevoie doar de încă o întâlnire pen-
tru a o face să se realizeze.

Pavel a înţeles imediat ce în-
semna ca Isus să fie Domnul său. 
„Tremurând şi plin de frică, el a zis: 
‚Doamne, ce vrei să fac?’ (versetul 6, 
sublinierea adăugată)”. Imediat ce 
un suflet se predă lui Hristos se văd 
rezultatele acelei predări. Pavel nu 
s-a mai văzut ca un agent liber să 
facă ce vrea cu viaţa lui. În schimb, 
el s-a văzut ca serv al Domnului 
său. Noi toţi care aşteptăm a doua 
venire a lui Isus suntem servi. Şi ce 
este un serv? În realitate, cuvântul 
grec pentru „serv” în Matei 24:45, 
46 este acelaşi ca pentru sclav – unul 
care îndeplineşte porunca stăpânului 
său. Când îl acceptăm pe Hristos 
ca Mântuitor al nostru personal, ne 
angajăm să facem orice ne-ar putea 
cere El. Eşti pregătit să întrebi: 
„Doamne, ce vrei să fac?”

Această viaţă de dedicare com-
pletă şi slujire pentru Domnul 
nostru este cea care aduce bucurie şi 
fericire în vieţile noastre. „Fericirea 
care e căutată din motive egoiste, în 
afara cărării datoriei, este dezechi-
librată, capricioasă şi trecătoare; ea 
trece, iar sufletul este umplut cu sin-
gurătate şi durere; însă există bucurie 
şi satisfacţie în slujirea lui Dumne-
zeu; creştinul nu este lăsat să umble 
pe căi nesigure; el nu este lăsat pradă 
regretelor zadarnice şi dezamăgiri-
lor.” 2 Îţi doreşti fericire reală?

„Martorii Mei”
Faptul că viaţa de creştin aduce 

cea mai mare fericire vieţii cuiva 

nu este o taină. Este adevărat că 
mulţi care mărturisesc religia, chiar 
adevărul prezent, nu experimentează 
niciodată această stare de fericire 
într-o mare măsură. Însă Isus a 
promis aceasta fiecărui adevărat 
credincios: „V-am spus aceste lucruri 
ca bucuria mea să rămână în voi, şi 
bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 
15:11). O persoană poate să experi-
menteze adâncimile unei asemenea 
bucurii doar atunci când trăieşte 
într-o relaţie constantă cu Hristos.  
(1 Petru 1:8). Această bucurie, chiar 
în necazuri, este ceva ce cuvintele nu 
pot descrie, însă va fi experimentată 
până în adâncimile sufletului. „Am 
o mare încredere în voi. Am tot 
dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin 
de mângâiere, îmi saltă inima de 
bucurie în toate necazurile noastre” 
(2 Corinteni 7:4)

De ce atât de mulţi pretinşi 
creştini nu experimentează în vieţile 
lor această fericire strălucitoare? 
Care este motivul pentru care atât 
de mulţi pretinşi creştini o caută 
într-o mulţime de lucruri distractive, 
în locuri exotice pe care să le vadă, 
în atracţii lumeşti şi îmbrăcămin-
te, în locuinţe, mobilă, automobile 
costisitoare şi în relaţii interzise? 
Este pentru că ei nu experimentează 
niciodată satisfacţia pe care o dă 
împlinirea scopului în viaţă. Şi care 
este acel scop? Marea Însărcinare 
din Matei 28:19, 20. 

Aceasta este reacţia naturală a 
unei persoane care a gustat din apa 
vieţii şi devine creştin. În momentul 
în care experimentăm naşterea din 
nou, planurile şi scopurile noastre 
trăiesc o schimbare radicală în aceas-
tă direcţie. „Fiecare adevărat ucenic 
este născut în împărăţia lui Dum-
nezeu ca un misionar. Cel care bea 
din apa vie devine un izvor de apă. 
Primitorul devine dătător. Harul lui 
Hristos în suflet este ca un izvor în 
deşert, ţâşnind pentru a împrospăta 
pe toţi şi pentru a-i face pe cei care 
sunt gata să piară nerăbdători să bea 
din apa vieţii.” 3 În mod natural, noi 
devenim misionari. Fiecare adevărat 
creştin devine un misionar la rândul 

său. În realitate, toţi cei care Îl au pe 
Isus în vieţile lor sunt misionari  –  
şi fiecare om fără Isus este un câmp 
misionar.

La convertire, noi transformăm 
într-un legământ cu Dumnezeu 
acea reacţie naturală de bucurie 
pentru planul de mântuire şi împăr-
tăşire a adevărului cu alţii. „Făcând 
o mărturisire de credinţă în Hristos, 
noi ne angajăm să devenim tot ceea 
ce este posibil ca noi să devenim în 
calitate de lucrători pentru Maestru, 
şi noi ar trebui să cultivăm fiecare 
facultate până la cel mai înalt grad 
de desăvârşire, pentru ca să putem 
face cea mai mare cantitate de bine 
de care suntem capabili.” 4 Scopul 
căutării excelenţei în fiecare lucru pe 
care îl facem este de a ne îndeplini 
responsabilitatea noastră ca lucrători 
pentru Maestrul nostru. Acesta este 
motivul pentru care la şcoală nu 
ne mulţumim cu nimic mai puţin 
decât ce e cel mai bine. Acest „cel 
mai bine” nu este doar în comparaţie 
cu alţi studenţi, ci cu desăvârşirea 
caracterului lui Hristos, atât în 
viaţă cât şi în studii, după cum se 
vede în notele pe care le primim în 
clasă, precum şi în modul în care ne 
comportăm. Toată acestă hotărâre de 
a fi credincioşi în activităţile noastre 
ne pregăteşe să folosim darurile pe 
care Dumnezeu ni le oferă pentru 
serviciul Său şi pentru evangheliza-
rea lumii.

Întrucât biserica este trupul 
lui Hristos, este imposibil ca noi 
să îndeplinim această obligaţie în 
mod adecvat fără a avea legătură 
cu biserica. Acesta este motivul 
pentru care Saul, la convertirea sa, 
a fost îndrumat către acel mic grup 
de credincioşi care încă se închinau 
în case particulare, mai degrabă 
decât în sinagogi sau biserici. „Şi 
el, tremurând şi plin de frică, a zis: 
‚Doamne, ce vrei să fac?’ ‚Scoală-te’, 
i-a zis Domnul, ‚intră în cetate şi ţi 
se va spune ce trebuie să faci’. ” (Fap-
tele Apostolilor 9:6). „Mântuitorul 
lumii nu aprobă experienţa sfinţirii 
şi exerciţii în chestiuni religioase 
independent de biserica Sa orga-
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nizată şi recunoscută. Mulţi au o 
idee că sunt responsabili doar faţă 
de Hristos pentru lumina şi expe-
rienţa lor, independent de urmaşii 
Săi recunoscuţi de pe pământ. Însă 
în istoria convertirii lui Pavel, ne 
sunt date principii importante, pe 
care ar trebui să le avem mereu în 
minte. Pavel a fost adus nemijlocit în 
prezenţa lui Hristos. El era unul, pe 
care Hristos îl alese pentru o lucrare 
foarte importantă, unul care urma să 
fie ‚un vas ales’ pentru El; totuşi, El 
nu i-a oferit personal lecţiile adevă-
rului. El l-a oprit din cursul său şi 
l-a convins; însă când a fost întrebat: 
‚Ce vrei să fac?’ Mântuitorul l-a pus 
în legătură cu biserica Sa, şi i-a lăsat 
pe ei să îl înveţe ce să facă.” 5

„Oricine se uneşte cu biserica 
face prin acest gest un legământ 
solemn să lucreze pentru interesul 
bisericii şi să menţină acel interes 
mai presus de orice consideraţie 
lumească.” 6 Dacă experienţa aceasta 
nu este a noastră, noi împiedicăm 
biserica de a-şi realiza scopul şi în 
esenţă întârziem revenirea lui Isus.

Cine, eu?
Când Isus a spus: „Mergeţi în 

toată lumea şi propovăduiţi evan-
ghelia la orice făptură”, la cine se 
referea el? „Însărcinarea pe care 
a dat-o Mântuitorul ucenicilor îi 
include pe toţi credincioşii până la 
sfârşitul timpului. Toţi cei la care 
a venit inspiraţia cerească sunt 
încredinţaţi cu evanghelia. Toţi cei 
ce primesc viaţa lui Hristos sunt 

puşi deoparte să lucreze pentru 
mântuirea semenilor lor. Pentru 
această lucrare a fost întemeiată bi-
serica, şi toţi cei care iau asupra lor 
legămintele ei sfinte se angajează 
prin aceasta să devină conlucrători 
cu Hristos.” 7 Acesta este motivul 
pentru care „oricine se adaugă rân-
durilor ei prin convertire trebuie să 
aibă desemnat postul datoriei sale. 
Fiecare ar trebui să fie dispus să fie 
sau să facă orice în această luptă. 
Când membrii bisericii depun 
eforturi serioase pentru a face solia 
să înainteze, ei vor trăi în bucuria 
Domnului şi vor avea succes. Tri-
umful urmează întotdeauna după 
eforturi hotărâte.” 8 Viaţa de slujire 
este singura cale prin care se poate 
experimenta bucuria menită să fie 
adusă de creştinism.

Deşi se aşteaptă ca toţi să par-
ticipe în această lucrare, cine este 
în mod special chemat să îşi dedice 
viaţa în serviciul Mântuitorului 
nostru? Dedicarea şi tăria tinerilor 
sunt necesare pentru a îndeplini 
sarcina care ne stă în faţă. (1 Ioan 
2:14). Acesta este motivul pentru 
care tinerii sunt chemaţi să îşi pre-
dea inima Domnului în anii tim-
purii ai vieţii: „Fiule, dă-mi inima 
ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în 
căile Mele” (Proverbele 23:26).

Deşi toţi sunt chemaţi să îşi 
dedice Domnului viaţa, tinerii pot 
realiza cu atât mai mult printr-o 
viaţă întreagă de slujire, în compara-
ţie cu o persoană care îşi oferă doar 
ultimele zile care îi mai rămân. Aces-

ta este motivul pentru care „o inimă 
tânără este o jertfă preţioasă, cel mai 
valoros dar care îi poate fi prezentat 
lui Dumnezeu. Tot ceea ce eşti, toate 
abilităţile pe care le deţii, vin de la 
Dumnezeu ca un lucru încredinţat în 
grjiă, pentru a-i fi înapoiate din nou 
printr-o jertfă de bună voie, sfântă.” 9 
Deşi Domnul cheamă pe fiecare de 
pe pământ să îşi dedice Lui inima, 
tinerii sunt cei cărora le este adresată 
în mod special această chemare, pen-
tru că ei nu doar că sunt capabili să 
accepte ei înşişi planul de mântuire, 
dar pot să ajute pe atât de mulţi alţii 
printr-o viaţă dedicată în serviciul 
Domnului lor.

Şi ce se va întâmpla când tinerii 
noştri vor experimenta cu adevărat 
acest imbold spre slujire? „Cu o ast-
fel de armată de lucrători cum pot 
tinerii noştri, bine instruiţi, să fie, 
cât de curând ar fi dusă în întreaga 
lume solia despre un Mântuitor 
răstignit, înviat, şi care va reveni 
în curând! Cât de curând ar veni 
sfârşitul  –  sfârşitul suferinţei, al 
durerii şi păcatului!” 10

Instruire pentru slujire
A lucra şi a sluji sunt un lucru, 

dar a face aceasta în mod eficient 
înseamnă atât de mult în plus. Cum 
putem avea cea mai mare eficienţă 
în activităţile misionare? Aceasta se 
întâmplă când cei care au experi-
enţă în lucrare îi instruiesc în mod 
eficient pe alţii să fie credincioşi 
şi eficienţi în slujire. Acesta este 
motivul pentru care întreaga pro-
blemă a instruirii a devenit o lege 
în Israel, mai întâi pentru părinţi 
şi apoi pentru naţiune ca întreg. 
(Vezi Deuteronom 6:6,7). După ce 
experimentăm noi înşine adevărul, 
trebuie să îl împărtăşim cu genera-
ţia următoare, aşa încât ei să poată 
beneficia de experienţa celor mai în 
vârstă şi să îi întreacă în eficienţă. 
„Am mai multă pricepere decât toţi 
învăţătorii mei: pentru că mărturiile 
Tale sunt meditaţia mea. Înţeleg 
mai mult decât cei în vârstă pentru 
că păzesc preceptele Tale” (Psalmii 
119:99, 100) 11
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„Şcolile profeţilor au fost înte-
meiate de Samuel pentru a sluji ca 
o barieră împotriva corupţiei larg 
răspândite, pentru a se îngriji de 
bunăstarea morală şi spirituală a 
tinerilor, şi pentru a promova pros-
peritatea viitoare a naţiunii.” 12

Când ne gândim la instruirea 
esenţială în alte meserii, cu cât mai 
mult ar trebui să înţelegem această 
nevoie de instruire în cea mai înaltă 
ocupaţie pe care o poate avea cineva 
– a lucra cu suflete pentru destinul 
lor veşnic.„Educaţia şi instruirea 
sunt pe drept considerate o pregăti-
re esenţială pentru viaţa de afaceri; 
şi cu cât mai mult este esenţială o 
pregătire temeinică pentru lucrarea 
de prezentare a ultimei solii de milă 
pentru lume! Această instruire nu 
poate fi dobândită doar prin ascul-
tarea de predici. În şcolile noastre 
tinerii trebuie să poarte poveri 
pentru Dumnezeu.” 13 Aceasta nu 
este doar la modul teoretic – trebu-
ie să fie şi practic, în timp ce tinerii 
studiază, nu doar după ce şi-au 
încheiat educaţia şi instruirea. 

Când ne gândim la responsabili-
tatea de a da această solie unei lumi 
bolnave de păcat, instituţiile noastre 
de instruire au nevoie să fie mai 
asemănătoare cu şcolile profeţilor.

Ce beneficiu are un copil al 
lui Dumnezeu din obţinerea unei 
distincţii de la o şcoală seculară, cu 
scopul de a avea autoritate să pre-
zinte solia îngerului al treilea? Este 
adevărat că putem merge la şcoli 
lumeşti şi să obţinem alte calificări, 
la fel cum a făcut Moise, însă nu 
aceea este pregătirea de care avem 
nevoie pentru a prezenta Cuvântul 
lui Dumnezeu.

Cine trebuie să frecvente-
ze şcolile?

Întrucât fiecare persoană, când 
se alătură bisericii, este obligată să 
prezinte acestei lumi blestemate de 
păcat solia, ar fi destul de firesc să 
concluzionăm că fiecare membru are 
nevoie de această instruire. Acesta 
este motivul pentru care fiecare per-
soană ar trebui să meargă la şcolile 

noastre misionare, indiferent care va 
fi viitoarea lor ocupaţie în viaţă.

„Dar, se întreabă unii, de ce este 
nevoie să fim atât de deosebit de 
amănunţiţi în educarea tinerilor 
noştri? Mi se pare că dacă puţini, 
care au decis să urmeze o înclinaţie 
literară, sau o altă înclinaţie care cere 
o anumită disciplină, primesc atenţie 
specială, aceasta este tot ce este 
necesar. Nu este necesar ca toţi tinerii 
noştri să fie atât de bine instruiţi. Nu 
va satisface educarea temeinică a unui 
mic număr toate cerinţele esenţiale?

Nu, răspund, hotărât nu... Tutu-
ror tinerilor ar trebui să li se permită 
să aibă binecuvântările şi privilegi-
ile unei educaţii în şcolile noastre, 
pentru ca ei să fie inspiraţi să devină 
conlucrători cu Dumnezeu.” 14

Nu doar că o persoană nu ştie 
ce responsabilităţi poate avea în 
lucrarea lui Dumnezeu în mod 
oficial, ci fiecare, indiferent care ar fi 
ocupaţia sa în viaţă, are oportunităţi 
de a mărturisi pe Isus. Dacă aşa stau 
lucrurile, toţi au nevoie de instruire 
pentru a face aceasta în modul cel 
mai eficient. În acest mod putem noi 
să grăbim venirea iubitului nostru 
Isus. „Lucrarea lui Dumnezeu pe 
acest pământ nu poate fi încheia-
tă niciodată până când bărbaţii şi 
femeile care formează corpul nostru 
de membri nu se grăbesc să lucreze 
şi să îşi unească eforturile cu cele 
ale predicatorilor şi ale slujbaşilor 
bisericii.” 15

În localitatea unde m-am născut, 
Vrnjcka Banja, Serbia, există un 
bazin de înot olimpic unde sunt 
trambuline cu adevărat înalte. Cu 
o ocazie, pe când ne plimbam în 
jurul acestuia, o persoană a sărit de 
pe cea mai înaltă trambulină, şi nu 
a nimerit în bazin. Nu îmi amintesc 
toate detaliile, însă acest incident a 
făcut o impresie traumatică asupra 
minţii mele tinere. Ca rezultat al 
acelei experienţe, pot să lucrez la 
nivelul doi sau trei al unei clădiri 
în construcţie, însă în momentul în 
care văd ceva apă sub mine, pune 
stăpânire pe mine un fel de fobie. 
Eram la un moment dat în Tahiti, 

unde toată lumea sărea de pe un 
pod. Am decis că era timpul să sar şi 
eu, şi m-am aliniat cu ceilalţi. Toţi se 
ţineau de structura podului, apoi se 
aruncau să se scufunde. M-am ţinut 
de balustrade, şi în cele din urmă 
mi-am strâns curajul să sar. Cu toate 
acestea, nu am ajuns nicăieri, pentru 
că mâinile mele încă se mai ţineau 
de bare, şi nu vroiau să se desfacă. 
După câteva încercări, în cele din 
urmă am făcut săritura înspăimântă-
toare. Altfel decât săritura de pe pod 
în râul de sub el, când sărim în arena 
slujirii, avem un Mântuitor care a 
promis: „Iată, Eu sunt cu voi, până la 
sfârşitul lumii” (Matei 28:20). Eşti 
tu gata să îţi dedici viaţa în serviciul 
Domnului nostru?
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Cea mai înaltă educaţie
Cândva era binecuvântarea, 

Acum e Domnul;
Cândva era sentimentul, 

Acum e Cuvântul; 
Cândva doream darurile Sale,

Acum Îl vreau doar pe El; 
Cândva căutam vindecarea, 
Acum caut Vindecătorul.

Cândva erau încercări dureroase, 
Acum e încredere desăvârşită;

Cândva era o mântuire pe jumătate, 
Acum cea deplină; 

Cândva o prindere neîncetată, 
Acum mă prinde El strâns;

Cândva era în mod constant derivă; 
Acum am aruncat ancora.

Cândva planificam o agendă încărcată; 
Acum rugăciune plină de încredere; 

Cândva era îngrijorare plină de temeri, 
Acum se îngrijeşte El; 

Cândva era ceea ce îmi doream, 
Acum ceea ce spune Isus,

Cândva erau constant întrebări, 
Acum neîncetat laude.

Cândva erau faptele mele, 
De aici vor fi ale Lui;

Cândva încercam să Îl folosesc eu pe El, 
Acum mă foloseşte El pe mine; 

Cândva îmi doream puterea, 
Acum Îl doresc pe Cel Puternic; 

Cândva lucram pentru glorie, 
Acum doar pentru voia Lui.

Cândva speram în Isus, 
Acum ştiu că e al meu;

Cândva lampa mea se stingea, 
Acum străluceşte luminos; 
Cândva aşteptam moartea, 
Acum aştept venirea Lui; 

Şi speranţele mele sunt ancorate
În siguranţă dincolo de perdea.

          – Necunoscut


