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Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor 
de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă pune la dispoziția noas-
tră o serie de prelegeri pe tema: Împărăția Luminii. 

Scopul studiului este acela de a trezi în inimile noaste, în spe-
cial ale tinerilor, speranța existenței unei lumi mai bune, a unei 
Împărății în care lumina reuşeşte să răspândească deplin întu-
nericul şi unde adevărul face parte din ființa fiecărui cetățean al 
acesteia. 

Trăim într-o lume agitată, o lume în care întunericul, nesigu-
ranța, confuzia predomină pretutindeni. Ceea ce este şi mai trist 
este faptul că ne-am obişnuit cu o astfel de stare, încât ni se pare 
normală. Vestea bună este că Împărăția Luminii, cea pe care ne-o 
descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind aşteptată să se instaureze 
în curând, poate lua contur încă de acum. Prelegerile din acest ciclu 
conțin rețete prețioase în vederea instaurării Împărăției Luminii în 
inimile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre, în societa-
tea în care trăim. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea Duhul Său 
pentru a înțelege mesajul transmis cu această ocazie. 

Sabatul din 26 februarie 2022 va fi o zi de consacrare, de ru-
găciune, meditație şi post (pentru cei care pot face lucrul acesta), 
momente în care Îi putem prezenta lui Dumnezeu dorința noas-
tră de a locui cât de curând în Împărăția Luminii.  

 Duminică, 27 februarie 2022, după citirea ultimei prelegeri, 
se va strânge un dar special, care va fi folosit în scopul promovării 
activităților de tineret din Uniunea Română. 

Fie ca Duhul Sfânt să ne lumineze mintea cu o înțelegere mai 
clară a adevărurilor sfinte şi cu o dorință aprinsă de a promova cauza 
lui Dumnezeu în lumea aceasta, până când El va veni să ne ia la Sine.

                                                                                                                         Editorii 

Temele au fost realizate de tineri din cele șase Conferințe care compun Uniunea 
Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă, în colaborare cu 
Departamentul de Tineret al Uniunii. 
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Împărăția Luminii
Potrivit Bibliei lumina este prezența lui 

Dumnezeu într-o lume în care lumina 
fiind îndepărtată, se instalează întunericul. 
Venind să locuiască printre oameni, făcând 
cunoscut caracterul Tatălui Său, Domnul 
Hristos este „lumina oamenilor” (Ioan 1:4). 

Oricâtă pretenție de lumină ar avea 
o împărăție, dacă lumina nu locuieşte în 
mijlocul ei, ea se află în întuneric. Atunci când 
a creat această lume, Dumnezeu a început prin 
a înlătura întunericul, care nu este altceva decât  
 
 
 
 
 
 
 
lipsa luminii. „Să fie lumină!” a spus El, „şi a fost 
lumină.” (Geneza 1:3). 

Odată cu pătrunderea păcatului în lume, 
oamenii au îndepărtat lumina din ce în ce mai 
mult „căci oricine face răul urăşte lumina şi nu 
vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.” 
(Ioan 3:20). Culmea întunecimii a fost atinsă 
după aproximativ zece generații de oameni, 
întunericul fiind atât de puternic încât Dum-
nezeu a fost nevoit să distrugă lumea prin 
potop de ape. El a păstrat însă o scânteie de 
lumină şi familia lui Noe a împrăştiat pentru o 
vreme raze de lumină şi speranță. Apoi, fami-
lia lui Avraam şi urmaşii acestuia au reprezen-
tat poporul ales, menit să lumineze în lumea 
care devenea din nou tot mai întunecată. 

Venirea Domnului Hristos în aceas-
tă lume a avut loc într-un moment în care 
„lumina adevărului părea că dispăruse 
dintre oameni”, când, datorită despărțirii 
de Dumnezeu, credința se întunecase şi 
speranța aproape încetase de a mai lumi-
na viitorul.” Cu toate acestea „existau totuşi 
suflete care căutau lumina şi care erau pline 
de griji şi întristare... Cu ochii plini de dor 
aşteptau venirea Eliberatorului, când întu-
nericul avea să fie înlăturat şi taina viitorului 
să fie limpezită.”  — Hristos, lumina lumii, p. 32.   
„Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a 
văzut o mare lumină şi peste cei ce zăceau în 

ținutul şi în umbra morții, a răsărit lumina.” 
(Matei 4:16). Pe bună dreptate Domnul 
Hristos a fost numit „lumina care să lumi-
neze neamurile şi slava poporului Tău Isra-
el.” (Luca 2:32). 

Odată cu trecerea timpului, continua 
dorință de păcătuire a adus din nou confu-
zie şi, conştienți sau nu, oamenii au început 
să respingă lumina, lăsând ca întunericul să 
se instaleze mai dens şi mai apăsător. 

Aşa cum Dumnezeu S-a întrupat în Fiul 
Său şi a venit să locuiască printre oameni în 
ceasul cel mai întunecat al planetei, „la mie-
zul nopții Dumnezeu Îşi va arăta puterea 
pentru eliberarea poporului Său.” — Adevă-
rul despre îngeri, p. 276. 

Cu toate acestea, deşi credem că El va 
reveni şi sperăm să-L vedem în toată sla-
va Sa, nu putem aştepta în nepăsare ca El 
să împrăştie întunericul şi să facă lumină. 
Domnul Hristos a spus: „Voi sunteți lumi-
na lumii” (Matei 5:14). Împărăția pe care o 
aşteptăm cu toții, Împărăția luminii, poate fi 
instaurată chiar de pe acest pământ, iar când 
Mântuitorul va reveni, ea doar se va conti-
nua în veşnicie. „El le-a zis: „Împărăția lui 
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească 
privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici sau uite-o 
acolo!” Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu 
este înlăuntrul vostru.” (Luca 17:20, 21). 

„Când intrăm în odihna lui Hristos, ce-
rul începe de aici. Noi răspundem la che-
marea Sa: „Veniți să învățați de la Mine” 
şi, venind, începem viața veşnică. Cerul e 
o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin 
Hristos. Cu cât stăm mai mult şi mai aproa-
pe de El, cu atât şi chiar mai mult ni se va 
descoperi slava Sa; şi cu cât vom cunoaşte 
pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai intensă 
va fi fericirea noastră. Dacă mergem cu Isus 
în această viață, vom fi copleşiți de iubirea 
Lui şi întăriți de prezența Lui. Tot ce poate 
să suporte natura omenească putem primi 
încă de aici. ” — Hristos, lumina lumii, p. 331. 

„Căutați să fiți bogați în fapte bune, gata 
să dăruiți, doritori să comunicați, punându-vă 
o bună temelie pentru timpul ce va veni, ca să 
puteți apuca viața veşnică.” — 3 T., p. 705. 
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Cel mai mare dușman al 
Împărăției

A. B. - Conferința Ardealul de Nord

Vineri, 18 februarie 2022

Drag cititor, mă bucur că 
am ocazia de a veni în 
fața ochilor tăi cu aces-

te câteva rânduri. Ceea ce îmi 
doresc eu este ca aceste cuvin-
te puse pe hârtie care alcătuiesc 
propoziții şi fraze să însemne mai 
mult pentru tine decât o simplă 
înşiruire. Îmi doresc ca ele să aibă 
un răsunet profund în inima ta. 
Nu pretind că aş avea cunoştințe 
mai vaste decât tine. Însă am ob-
servat că în societatea noastră se 
promovează cu o amplitudine 
covârşitoare teoretizarea fiecărui 
lucru. Ce părere ai despre aceas-
ta? Poate că nici nu ai observat 
acest lucru, însă el învăluie fieca-
re ființă. Problema este că noi ne 
dorim să ne înfăşurăm în această 
dezumanizantă filozofie. Cum 
ar fi să cunoşti doar din cărți ce 
înseamnă o mângâiere tandră? 
Cum ar fi să ştii doar la nivel te-
oretic ce înseamnă să fii iubit de 
părinții tăi? Cum ar fi doar să fi 
citit fără să te bucuri niciodată 

de vuietul mării, de cântatul fără 
de repetiție şi de fiecare dată în 
armonie al păsărelelor, de artistul 
vânt care loveşte cu grijă fiecare 
frunză pentru ca în combinație 
cu susurul cald, pentru sufletul 
omenesc, al apei să creeze con-
certul pădurii! Şi vreau să îți 
spun că nu sunt singurii artişti, 
ci alături de ei se adaugă mulți 
alții. Dacă nu ți-ai luat timp să 
participi la un concert de acest 
fel, te rog, cu prima ocazie să nu 
amâni. Dumnezeu e dirijorul şi 
garda Lui te însoțeşte cu drag. 
El o face din pură dragoste față 
de tine şi te primeşte cu brațele 
deschise.  

De ce am ales să fac această 
pledoarie în fața ta? Pentru că 
tu şi eu ne ocupăm timpul cu a 
învăța cum să trăim, din punct 
de vedere teoretic, şi suntem atât 
de prinşi în acest proces încât nu 
mai trăim. Cel mai mare duşman 
al împărăției se mulțumeşte şi 
dacă noi am cunoaşte voia lui 

Dumnezeu pe dinafară (adică 
perfect din punct de vedere te-
oretic) şi nu am trăi cu Dumne-
zeu. „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viața. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.” 
(Ioan 14:6). Nu îți crea speranțe 
false! Pe Dumnezeu nu Îl vei 
cunoaşte ca pe o ştiință. Ştiu 
că eşti obişnuit în acest mod 
însă nu se poate astfel. Sufletul 
tău plânge, sufletul tău e întris-
tat, pentru că tu aplici noțiuni 
ştiințifice în relație. Lasă-le de-
oparte şi caută intrarea la Dum-
nezeu prin Domnul Isus. Caută 
să vorbeşti cu Tatăl tău. Caută 
să te împrieteneşti cu El suflet 
către suflet. Ieşi la plimbare cu 
El, ascultă muzica a cărui diri-
jor este El, priveşte şi descoperă 
detaliile peisajelor pictate de El. 
Ştiu că aceste cuvinte ți se par 
sărite de pe linia normalului, dar 
uite... nu doar eu o spun: „Dum-
nezeu să ne ajute să cunoaştem 
adevărul, iar dacă voi ați înțeles 
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adevărul lui Dumnezeu, mergeți 
direct în lumină şi ridicați barie-
rele care sunt înapoia voastră. Nu 
vă bazați pe oameni, ci însuşiți-
vă o experiență personală vie, iar 
atunci chipul vostru va străluci 
de slava lui Dumnezeu. Voi ați 
umblat cu El, iar El v-a ridicat. 
Voi ați luptat cu El şi L-ați im-
plorat, iar El a lăsat ca lumina Sa 
să strălucească asupra voastră.”  
– Credința și faptele, p. 78. Te rog, 
aşa după cum e scris aici, nu te 
opri doar la cunoaşterea literară 
a adevărului. Degeaba cunoşti 
toate experiențele de succes ale 
oamenilor mari ai credinței, dacă 
tu, la rândul tău, nu ai experiențe 
de succes. Dumnezeu îți promi-
te prin cele de mai sus că ceea 
ce se numeşte a fi chipul tău va 
străluci de slava lui Dumnezeu. 
Nu te-ai bucura ca despre tine 
să se spună cum s-a spus despre 
Enoh şi anume: „Enoh a umblat 
cu Dumnezeu...” (Geneza 5:22)? 
Dacă da, există o singură Cale – 
umblarea cu Dumnezeu! 

Cine este cel mai mare dușman 
al Împărăției? 

Tu, la fel ca şi mine, ştii foar-
te bine că există exclusiv două 
noțiuni care guvernează planeta 
noastră: binele şi răul. Oamenii 
se amăgesc uşor gândindu-se că 
există şi o zonă între aceste două 
noțiuni, însă se înşală. „Cine nu 
este cu Mine este împotriva Mea şi 
cine nu strânge cu Mine risipeşte.” 
(Matei 12:30). Acum te vei în-
treba: Bine, dar există mai mulți 
duşmani ai Împărăției lui Dumne-
zeu? Răspunsul este: Nu. Acelaşi 
duşman, „...şarpele cel vechi, care 
este diavolul şi Satan...” (Apoca-
lipsa 20:2) caută să se proiecteze 
în câți mai mulți duşmani, ba mai 
mult duşmani personalizați, spe-
cifici pentru fiecare din noi, astfel 
încât noi să cădem şi într-un final 
să îi slujim lui Satan. 

Eu cred că noi, odată cu 
moartea Domnului nostru Isus 
Hristos, am devenit adversarii 
direcți ai lui Satan. Până la jertfa 
neprihănită a Mielului sublim 
răzvrătitul încă spera să dea de 
pământ cu planul de mântuire 
semnat de Divinitate. Însă din 
momentul în care a observat că 
orice speranță a lui a fost spul-
berată îşi manifestă ura de o 
amplitudine imens de mare față 
de noi, încercând să distrugă tot. 
Până la jertfa Eliberatorului încă 
spera să demonstreze universului 
întreg că Dumnezeu este absurd. 
Aşadar bătălia era îndreptată în 
mod direct spre El. „Însă când 
Hristos a strigat „S-a sfârşit”, 
lumile necăzute s-au simțit în 
siguranță. Pentru ele, aceasta 
însemna că lupta s-a dat şi că ea 
a fost câştigată. De acum înainte, 
Satan nu mai avea parte de sim-
patia universului.” — The Review 
and Herald, 12 martie, 1901. „Îngerii 
sfinți au fost cuprinşi de oroa-
re la gândul că unul dintre ei a 
putut decădea atât de mult, încât 
să fie în stare de o asemenea cru-
zime față de Fiul lui Dumnezeu 
la Calvar. Orice sentiment 
de milă sau simpatie, pe 
care l-au simțit vreodată 
pentru Satan de când a 
fost alungat, s-a stins 
acum din inimile lor. 
— The Signs of the Times, 
23 septembrie, 1889 –  
Adevărul despre îngeri,  
p. 204. 

Satan a pierdut bătălia, Dum-
nezeu a câştigat-o; şi el [Satan] 
continuă să mai facă rău, cât de 
mult poate, fără să mai aibă vreun 
câştig, ci hrănindu-şi doar plă-
cerea de a distruge. Ce spui? De 
partea cui merită să stai? Acum că 
deja ştii cine a biruit, merită oare 
să mai stai de partea celui înfrânt? 

Cum fac să mă apăr de 
dușmăniile dușmanului?

Un motiv pentru care Îl iu-
besc pe Dumnezeu este fap-
tul că El nu avertizează nicio-
dată fără să aducă şi o soluție. 
„Îmbrăcați-vă cu toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine 
piept împotriva uneltirilor dia-
volului.” (Efeseni 6:11). Aş vrea 
să îți atrag atenția progresiv, pe 
măsură ce vom studia împreună 
pasajul din Efeseni, asupra fiecă-
rui detaliu. 
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t Este nevoie de voință! 

Te rog, observă că atunci 
când Dumnezeu dă acest sfat 
prin Pavel, pune accent asupra 
unui lucru. Îți face o chemare 
personală în care te roagă ca tu 
să te îmbraci cu armătura oferită 
de El. Cu adevărat Divinitatea 
a făcut tot, face tot, încearcă tot 
ce se poate pentru a pregăti îm-
brăcămintea protectoare. Dum-
nezeu Îşi dă tot interesul să facă 
armătura exact pe mărimea ta, o 
întăreşte în punctele tale sensibi-
le, o lustruieşte, e gata să o adap-
teze de fiecare dată când săgeata 
vrăjmaşului pătrunde pe undeva 
şi te răneşte, însă toate acestea 
sunt fără de nici o valoare dacă 
tu nici măcar nu ridici mâinile să 
o îmbraci. „Ce trebuie să înțelegi 
este adevărata putere a voinței. 

Aceasta este puterea care guver-
nează natura omului, puterea ce 
ia hotărâri sau care face alegerea. 
Totul depinde de dreapta lucrare 
a voinței. Dumnezeu a dat oame-
nilor puterea alegerii; datoria lor 
este aceea de a o exercita. Nu stă 
în puterea noastră să ne schim-
băm inima şi nici să predăm lui 
Dumnezeu simțămintele; dar 
putem alege să-I slujim. Putem 
să-I dăm voința; atunci El va lu-
cra în noi şi voința şi înfăptuirea, 
după buna Sa găsire cu cale. În 
acest fel, întreaga noastră ființă 
va fi adusă sub controlul Du-
hului lui Hristos; simțămintele 
noastre vor fi atunci îndreptate 
numai spre El, iar gândurile vor 
fi în armonie cu El.” — Calea către 
Hristos, p. 47.

t Totul sau nimic! 

Când aud această sintagmă, 
totul sau nimic, mintea mea fuge 
la legea depolarizării neuronului.

Celula nervoasă care are un 
rol atât de important e guvernată 
în acest fel. Ea transmite impul-
sul nervos mai departe doar dacă 
stimulul care i-a fost aplicat a 
ajuns la un prag anumit. Când 
condițiile nu sunt respectate nu 
se va întâmpla nimic. Cred că 
acesta este un exemplu bineve-
nit pentru a-l aplica în relația cu 
Dumnezeu. Se vehiculează ideea 

de a fi oameni echilibrați. Dacă 
ducem această filozofie mai de-
parte rezultă că trebuie să fim 
un pic şi cu lumea, un pic şi cu 
Dumnezeu. Aşa este? Nu, ci „Tu 
să te ţii în totul totului tot numai 
de Domnul Dumnezeul tău.” 
(Deuteronomul 18:13). Predă-
te cu totul lui Dumnezeu şi apoi 
vei fi învățat ce înseamnă echili-
brul. Când vrem să ne îmbrăcăm 
cu armura dată de El, trebuie să 
ne îmbrăcăm cu toată armura 
pentru ca ea să ne fie de folos 
şi anume ca să putem ține piept 
împotriva uneltirilor diavolului. 
Vrăjmaşul va profita chiar şi de 
cea mai mică lipsă de predare a 
noastră pentru a ne distruge.

t O bătălie câștigată  
         nu înseamnă implicit  
         câștigarea războiului. 

De ce spun acest lucru? Pen-
tru că acest verset ne atrage 
atenția asupra faptului că Satan 
pregăteşte nu o uneltire pen-
tru noi, ci mai multe uneltiri. 
De multe ori după o biruință 
câştigată cu multă luptă împre-
ună cu Dumnezeu urmează o 
cădere... De ce? Pentru că atacul 
vrăjmaşului nu încetează nicio-
dată. Te rog, nu pune jos armura 
cu care te-ai îmbrăcat cu ajuto-
rul Comandantului tău, decât 
la poarta cerului! Până atunci 

Cu adevărat Divinitatea a făcut tot, face tot, încearcă tot ce se poate pentru a pregăti 

îmbrăcămintea protectoare. Dumnezeu se străduie să facă armătura exact pe mărimea 

ta, o întărește în punctele tale sensibile, o lustruiește, e gata să o adapteze de fiecare dată 

când săgeata vrăjmașului pătrunde pe undeva și te rănește, însă toate acestea sunt fără 

de nici o valoare dacă tu nici măcar nu ridici mâinile să o îmbraci. Ce trebuie să înțelegi 

este adevărata putere a voinței. 
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poart-o pe tine. Orice parte ai 
pune-o deoparte, e suficient să fii 
o pradă sigură. „Vegheaţi dar în 
tot timpul şi rugați-vă, ca să aveți 
putere să scăpați de toate lucru-
rile acestea care se vor întâmpla 
şi să stați în picioare înaintea Fi-
ului omului.” (Luca 21:36). Mă 
doare că aici mă văd nevoit să 
folosesc exemplul unui om atât 
de iubit de Dumnezeu şi anume 
David. Nu este nevoie de o pe-
rioadă lungă de lipsă de atenție. 
O singură alegere cu consecințe 
pentru o viață întreagă. 

t  „Având mijlocul   
 încins cu adevărul”   
 (Efeseni 6:14)

Îmi place foarte mult fap-
tul că Dumnezeu pune în cen-
tru noțiunea adevărului. De ce? 
Pentru că în esență alegerea fi-
ecărui om se face între adevăr 
şi minciună. Tatăl adevărului şi 
Tatăl minciunii. Dacă am stabi-
lit acest lucru să mergem puțin 
mai departe. „Veți cunoaşte ade-
vărul, şi adevărul vă va face slo-
bozi.” (Ioan 8:32). Cui alegi să 
îi slujeşti? Tatălui care îți oferă 
onoarea de a fi un fiu liber sau 
celui ce imediat ce te prinde te 
leagă, încercând să nu te lase 
să scapi să vezi ce e peste gard. 
Bine, dar cum cunoşti adevărul? 
Simplu... adevărul e Domnul 
Isus. Vezi că toate se rezumă la 
cunoaşterea experimentală a Lui, 
după cum spuneam la început? 

Însă mai există ceva ce nu 
vreau să ne scape. De ce adevărul 
trebuie să ne încingă mijlocul? 
Mijlocul unui om este zona ce 
este implicată în adoptarea di-
feritelor poziții. Chiar şi atunci 
când mişcăm mâna, mijlocul 
nostru se poziționează pentru 
a face mişcarea mâinii sigură. 
Atunci ce concluzie putem tra-

ge? Adevărul trebuie să îmbrace 
fiecare mişcare a noastră, fiecare 
acțiune a noastră. Adevărul tre-
buie să conducă adoptarea fiecă-
rei poziții. 

t  „Îmbrăcați cu platoșa  
 neprihănirii”   
 (Efeseni 6:14)

Platoşa este cea care acope-
ră pieptul creştinului. Un or-
gan esențial este expus dacă ea 
lipseşte. Inima, cea care menține 
viața, este la risc de pierzare dacă 
nu e acoperită de armura ne-
prihănirii. Viața se pierde dacă 
nu acceptăm haina neprihăni-
rii câştigată de Hristos pentru 
noi. „El nu va lăsa niciodată să 
se clatine cel neprihănit. „ (Psal-
mii 55:22). Ba mai mult, cel ce 
acceptă haina neprihănirii are 
trecere înaintea lui Dumnezeu. 
„Mare putere are rugăciunea 
fierbinte a celui neprihănit.” (Ia-
cov 5:16). Nu uita, această haină 
este necesară pentru ca tu să fii 
acceptat la nunta Mielului! 

t  „Având picioarele   
 încălțate cu râvna   
 Evangheliei păcii.”   
 (Efeseni 6:15)

Ce încearcă să ne spună 
Dumnezeu prin aceste cuvinte? 

Viața se asociază dinamismului; 
în principiu, noi cunoaştem că 
ceea ce se mişcă are viață. În mo-
mentul în care nu ne mai mişcăm 
înseamnă că nu mai avem viață. 
Aşadar putem trage o concluzie 
simplă: Pentru a trăi trebuie să ne 
lăsăm mobilizați de vestea bună 
pe care o avem de dus. Niciu-
nul dintre noi nu pleacă desculț 
de acasă, aşa că, peste ghetele 
pe care ni le punem, să încălțăm 
de fiecare dată ființa spirituală a 
noastră cu râvna Evangheliei şi 
să ne lăsăm conduşi de ea. 

t           „Pe deasupra tuturor      
         acestora, luați scutul           
         credinței cu care veți  
         putea stinge toate         
         săgețile arzătoare  
         ale celui rău.”  
         (Efeseni 6:16)

Deşi toată descrierea aceas-
ta din Efeseni are o construcție 
metaforică, te rog să nu te opreşti 
doar la frumusețea cu care auto-
rul a descris armura fără de care 
nu poți fi numit creştin. Vreau 
să înveți practic. Credința este 
elementul cheie în cunoaşterea 
practică a lui Dumnezeu. Mai 
mult de atât, credința este sin-
gurul element, pentru om, prin 
care se poate atesta existența 
lui Dumnezeu ca şi Creator. 
„Prin credință pricepem că lu-
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mea a fost făcută prin Cuvântul 
lui Dumnezeu, aşa că tot ce se 
vede n-a fost făcut din lucruri 
care se văd.” (Evrei 11:3). Nu 
există argumente pentru a atesta 
existența lui Dumnezeu, decât 
dacă crezi acest lucru. O să spui 
că nu e adevărat, dar priveşte, 
unii oameni despre care se spune 
că studiază ştiința (nu pot să îi 
numesc oameni de ştiință) aduc 
mii de argumente pentru a infir-
ma existența lui Dumnezeu. Tu 
de ce nu le crezi? Răspunsul unui 
creştin ar trebui să fie... nu le cred 
pentru că Îl cunosc pe Dumne-
zeu. Cum să nu cred că exis-
tă Cineva care umblă cu mine? 
Cum să nu cred că există Cineva 
care mi-a rezolvat atâtea proble-
me? Cum să nu cred că există 
Cineva care mă mângâie? Noi, 
ca nişte prăpădiți, căutăm răs-
punsuri în cele mai complicate 
teorii, însă Dumnezeu e gata să 

simplifice lucrurile dacă şi noi ne 
lăsăm simplificați de El. „Şi le-a 
zis: „Adevărat vă spun că, dacă 
nu vă veți întoarce la Dumnezeu 
şi nu vă veți face ca nişte copilaşi, 
cu niciun chip nu veți intra în 
Împărăția cerurilor.” (Matei 
18:3). După ce noi vom crede în 
Dumnezeu ca Tată al nostru, şi 
vom accepta să fim copilaşi, vom 
găsi un argument că El există 
chiar şi în combinația de culori 
a unei flori. 

Nu există săgeată a celui 
rău care să nu poată fi stinsă de 
credința în Dumnezeu. Oricât de 
imposibilă ar fi o situație, ea devi-
ne atât de uşor posibilă pentru cel 
Atotputernic. Îmi aduc aminte 
de credința care producea o pace 
continuă în inima lui Moise. Po-
porul era pus la colț între munte, 
apă şi armata egipteană. Dum-
nezeu deschide marea. Cei trei 
tineri în fața monarhului înstărit 

al Babilonului scapă de pedeapsa 
dură a acestuia prin prezența lui 
Dumnezeu în mijlocul lor. Sunt 
minunate experiențele acestea, 
dar te invit ca şi tu să le trăieşti, 
pentru ca să poți atesta că Dum-
nezeu există. Unii dintre cei din 
jur vor crede când se va da o măr-
turie de acest fel.

t  „Luaţi și coiful  
 mântuirii”  
              (Efeseni 6:17)

În acest context mă simt ne-
voit să îți atrag atenția că acest 
coif al mântuirii nu trebuie con-
fundat cu coroana celui mântuit. 
Încă vorbim de armura pentru 
luptă pe care o vom pune jos la 
intrarea în Împărăția cerurilor. 

Ce rol îşi are acest coif al 
mântuirii? Îți propun să fim 
atenți unde se poziționează aces-
ta. Pe cap. El are rol de a proteja 

Credința este elementul cheie 
în cunoașterea practică a lui Dumnezeu.
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organul gândirii tale. Sfințenia şi 
curățirea făcută de Dumnezeu nu 
se face doar în faptele exterioare, 
ci ea implică curățirea şi celui mai 
îndepărtat şi ascuns colțişor al 
gândirii. „Mintea, cugetele sunt 
schimbate; talentele sunt puse la 
lucru într-un nou mod. Omul nu 
este dotat cu noi capacități, dar 
cele pe care le are sunt sfințite. 
Conştiința este trezită. Suntem 
atunci înzestrați cu trăsături de 
caracter care ne fac în stare să 
slujim lui Dumnezeu.”  – Parabo-
lele Domnului Hristos, p. 98. Însă, mai 
mult decât atât, faptul că Dumne-
zeu îți oferă coiful mântuirii pen-
tru a-l lua şi a-l aşeza pe fruntea 
ta, oferă pace gândirii tale. Când 
tu iei această parte a armurii şi o 
pui pe capul tău ştii că te îndrepți 
în sus şi doar în sus. Pune acest 
coif pe capul tău! Cum? Cugetă 
la mântuirea pe care Mântuitorul 
ți-o dă în dar şi mintea ta va fi 
protejată.

t      „Sabia Duhului,  care            
          este  Cuvântul lui  
          Dumnezeu.”                    
          (Efeseni 6:17)

Putem observa că arma prin 
care putem ataca este lăsată la 
sfârşit. Mai mult de atât ea ne 
este doar împrumutată, nu este 
o invenție a noastră. Dacă ea a 
fost concepută de Dumnezeu şi 
oferită nouă pentru a o utiliza, 
instrucțiunile trebuie să le pri-
mim tot de la El. Deşi am numit-
o armă de atac, poate că nu sea-
mănă cu ceea ce suntem obişnuiți 
să ne gândim că ar fi. Uneori cu-
vântul lui Dumnezeu atacă dur, 
provocând chiar durere, însă ra-
reori el este folosit pentru a aduce 
o sentință. Mai degrabă ar trebui 
să fie utilizat pentru a construi 
în mintea ascultătorului bucuria 
unei Speranțe. 

Concluzie: 

1. Exercită voința pentru a alege între bine şi rău. 
 („Căutați binele, şi nu răul, ca să trăiți şi ca, astfel, Domnul   
 Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneți voi!” 
       – Amos 5:14) 
2. Bătălia se încheie cu fiecare alegere, războiul însă este de durată.  
 („M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am   
 păzit credința. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe              
           care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel   
 drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
 venirea Lui.” – 2 Timotei 4:7, 8) 
3. Orice mişcare a ta să fie întemeiată pe Adevăr. 
4. Acceptă haina neprihănirii şi fii uimit de darul primit, pentru 
 ca mai apoi să poți să îi ajuți şi pe alții să o îmbrace!
5. Cunoaşterea experimentală a lui Dumnezeu este adevărata   
 sursă a dezvoltării credinței.
6. Pune-ți coiful mântuirii, ca mai apoi Isus să aşeze pe capul   
 tău cununa mântuirii!
7. Fii înarmat cu toate cele de mai sus, până să poți folosi sabia  
 Duhului!

Mă despart de tine cu dorința ca tu să înțelegi cât se poate de sim-
plu tot ce am pus pe hârtie. Aşa să îți ajute Dumnezeu! 

„Şi viața veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”             
(Ioan 17:3).                                    a
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Bogdan Tătaru

Sebastian Suceava  
            - Conferința Banat

Sabat, 19 februarie 2022

Autonomie 
în gândire

Trăim într-o societate în 
care se pune din ce în ce 
mai mult accentul asupra 

conceptului de independență în 
fiecare aspect al vieții. Oamenii, 
în alergarea după o educație cât 
mai deosebită şi mai rafinată, 
sunt preocupați inclusiv de acest 
aspect, despre cum să gândeşti 
cât mai independent şi autonom. 
Este bună autonomia în gândire? 
Te provoc pentru un moment să 
meditezi la această întrebare. 

Libertatea este o alegere

Ce reprezintă libertatea pen-
tru tine? Are vreo legătură cu 
ceea ce gândeşti? Până recent 
sclavia reprezenta o normalitate 
pentru societate. Sclavii nu ale-
geau să se nască cu acest statut, 
dar ceea ce puteau să aleagă era 
răscumpărarea lor. În multe peri-
oade, sclavii aveau această şansă, 
de a-şi răscumpăra dreptul de a 
fi liberi. Mulți alegeau să rămâ-
nă aşa toată viața. De ce nu lup-

tau pentru libertatea lor? De ce 
se mulțumeau cu acel statut şi 
nu doreau ceva mai mult? To-
tul pleacă de la ceea ce gândeşti. 
Dacă tu nu îți doreşti un stan-
dard înalt, dacă tu nu îți doreşti 
ceva care să te ridice mai sus, te 
vei mulțumi cu ceea ce eşti în 
acel moment. Totul depinde de 
tine şi de țintele pe care le ai. 

Luând exemplul sclaviei de 
acum ceva timp şi aplicându-l în 
viața spirituală putem observa o 
asemănare majoră. Isus ne-a dă-
ruit fiecăruia o libertate deplină, 
inclusiv în gândire. Libertatea în 
gândire nu se moşteneşte, dato-
rită păcatului. Trebuie să alegem 
acest lucru asemenea celor care 
alegeau să fie liberi, în caz con-
trar gândirea noastră ar trece 
prin cele mai crunte dezamăgiri, 
fără speranță. 

Să fii liber şi autonom în 
gândire pe plan spiritual nu în-
seamnă să faci ceea ce vrei tu din 
firea pământească. Atunci când 

aceasta dobândeşte educația lui 
Isus vei gândi, vei acționa, vei 
alege asemenea lui Isus. Atunci 
când autonomia noastră provine 
din cea mai de încredere sursă 
vom avea în minte, la fiecare pas, 
întrebarea: Ce ar fi făcut Isus în 
locul meu? Ce ar fi ales El? Ar 
fi ales să hrănească eul personal 
sau binele celui de lângă mine? 
Atunci când sursa ei va fi diferi-
tă de Isus, gândirea firească va fi 
îndreptată în permanență asupra 
eului personal. „Dacă este lăsată 
să-şi urmeze propriile dorințe, în 
mod natural, mintea firească va 
acționa fără să țintească spre sco-
puri înalte, neurmărind gloria lui 
Dumnezeu sau binele umanității. 
Gândurile sale vor fi îndrepta-
te mereu spre rău... Duhul lui 
Dumnezeu produce o nouă viață 
în suflet, aducând gândurile şi 
dorințele noastre în armonie cu 
voința lui Hristos. ”— The Review 
and Herald, 12 iunie, 1888. (Înalta noas-
tră chemare, p. 113.) 
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Gândirea trebuie dezvoltată în 
permanență

În orice aspect al vieții trebuie 
să existe o permanentă dezvolta-
re, în caz contrar va exista o stag-
nare sau chiar regresie. Acelaşi 
principiu se aplică şi în cazul 
gândirii noastre. În permanență 
noi trebuie să lucrăm pentru 
dezvoltarea ei. Doreşte Isus ca 
mintea şi gândirea mea să rămâ-
nă la acelaşi nivel? Sau doreşte 
ca eu să cresc? „Fiecare însuşire a 
minții ... demonstrează că Dum-
nezeu nu a plănuit ca aceste 
capacități să rămână inactive, ci 
să fie utilizate. ” — Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 411. 

Pentru a te putea dezvolta, pe 
orice plan (personal, profesional, 
spiritual etc.), ai nevoie de un 
proces de educare. Cu cât timpul 
investit este mai mare, cu atât re-
zultatele vor fi mai promițătoare. 
Rezultatele nu vor fi vizibile 
imediat, ele se vor cunoaşte de-a 
lungul întregii vieți. Niciodată 
nu putem să ajungem la un final 
în ceea ce priveşte educarea. Me-
reu va mai exista ceva de învățat. 
Aceleaşi principii se aplică şi în 
cazul gândirii noastre.

„Mintea constituie cea mai va-
loroasă avuție pe care o deținem; 
dar este necesar ca aceasta să 
fie disciplinată prin studiu, 
meditație şi învățătura primită 
în şcoala Domnului Hristos, Cel 
mai mare şi mai demn de încre-
dere educator al tuturor timpuri-
lor. Lucrătorul creştin trebuie să 
se dezvolte. El trebuie să-şi clă-
dească un caracter care să-l facă 
util; să se educe pe sine pentru a 
suporta greutățile şi pentru a de-
veni un om ale cărui gânduri şi 
conversații sunt curate — un om 

care se abține de la tot ce pare 
rău şi nu oferă niciun motiv de 
reproş în comportamentul său. 
El trebuie să fie sincer în inimă 
şi să nu se găsească vicleşug pe 
buzele lui.” — The Review and He-
rald, 6 ianuarie, 1885.

„Gândurile trebuie educate. 
Încingeți-vă coapsele minții voas-
tre, ca să lucreze într-o direcție co-
rectă şi după planuri bine alcătuite. 
Dacă veți proceda astfel, fiecare pas 
va fi un pas înainte şi nici efortul, 
nici timpul, nu se vor irosi în um-
blarea după idei vagi şi după pla-
nuri apărute la întâmplare. Trebuie 
să ne formăm o concepție clară cu 
privire la scopul şi ținta vieții şi să 
păstrăm fără încetare în atenție 
obiectivele valoroase. Gândurile 
trebuie educate zi de zi şi orientate 
spre țintă, asemenea busolei spre 
poli. Fiecare să-şi stabilească ținte 
şi obiective personale şi apoi să-şi 
îndrepte toate gândurile şi faptele 
spre realizarea dezideratelor stabi-
lite. Pentru a aduce la îndeplinire 
ceea ce ne propunem, este nevoie 
de statornicie şi fermitate.” — Letter 
33, 1886. (Înalta noastră chemare, p. 112)

Procesul de educare a gândirii 
nu trebuie să se oprească vreoda-
tă. Cu cât vom depune mai multe 
stăruințe pentru aceasta, cu atât 
mai mult roadele în urma noas-
tră vor străluci asemenea lui Isus. 
Să nu ne descurajăm atunci când 
vom greşi sau atunci când nu vom 
gândi corect. Cel mai important 
este să conştientizăm şi să depu-
nem o stăruință şi mai fierbinte 
în acest proces. „Gândurile bune 
şi hotărârile curate şi sfinte nu 
vin de la sine. Pentru a le avea, 
trebuie să ne luptăm.” — The Re-
view and Herald, 28 noiembrie, 1899.  

Şi să nu uităm de faptul că stă 
în puterea fiecăruia dintre noi de 
a alege subiectele care vor ocupa 
mintea noastră şi ne vor modela 
caracterul.

Sursa autonomiei

A fi autonom în gândire, 
nu înseamnă că faci ceea ce îți 
doreşti tu. A fi autonom în gân-
dire reprezintă un echilibru în 
tot ceea ce eşti tu. Poți să alegi 
dacă ceva este bun sau rău, dacă 
te ridică sau te coboară, dacă te 
întăreşte sau te dărâmă, şi cel mai 
important, dacă te apropie sau te 
îndepărtează de Dumnezeu. 

În fiecare aspect al vieții ne 
izbim de o rezistență uimitoa-
re cauzată de prejudecățile celor 
din jur, de filtrele pe care le au ei 
despre aspectele vieții, dar mai 
ales de tradițiile şi obiceiurile lor. 
Atunci când în mintea noastră 
filtrăm o informație, o alegere, un 
lucru, atunci când luăm o decizie 
ne lăsăm influențați de ceea ce 
gândesc ceilalți sau suntem au-
tonomi? Atunci când vom ajun-
ge să avem o autonomie care va 
avea ca sursă pe Isus vom putea 
să luăm cele mai înțelepte decizii 
din perspectiva unui creştin.

Dacă vom avea o altă sursă 
decât Dumnezeu pentru auto-
nomia gândirii noastre, vom avea 
parte de multe dezamăgiri şi în-
tristări. Nu există nici o altă sursă 
mai sigură decât a fi conectați cu 
cerul. „De când s-a răzvrătit îm-
potriva lui Dumnezeu, omul s-a 
străduit fără încetare să făurească 
planuri care să-i aducă satisfacția 
succesului şi să-i asigure fericirea. 
Dar a fost dezamăgit ori de câte 
ori a căutat să-şi umple mintea 
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cu orice alt subiect în afară de 
Dumnezeu. Aveți nevoie de un 
nivel de gândire substanțial mai 
înalt şi de obiective cu mult mai 
înalte decât cele pentru care v-ați 
luptat în trecut. Dezordinea şi 
nedesăvârşirea cuvintelor şi carac-
terului omenesc pot fi restabilite 
numai prin Domnul Isus Hristos. 
De aceea, El trebuie să fie obiec-
tul contemplației şi al conversației 
voastre. Dacă doriți să înțelegeți 
marele plan de răscumpărare, 
trebuie să aveți un mod de gân-
dire şi acțiune cu mult mai înalt.”  
— Manuscript 13, 1897. 

În permanență trebuie să fim 
conectați cu Cel care ne poate da 
o autonomie sigură. „El [Hristos] 
a murit pentru mine, pentru ca 
eu să pot fi binecuvântat şi pen-
tru ca bucuria Lui să rămână în 
mine. Aşadar, îmi păstrez min-
tea îndreptată spre El; o educ; o 
dezvolt; îmi stăpânesc limba; îmi 
controlez gândurile; îmi antrenez 
toate resursele, ca să-mi pot anco-
ra întreaga ființă în Isus Hristos. 
— Manuscript 36, 1891. ”

Efectul de turmă

În anul 1576, la palatal Rich-
mond din Londra, regina Elisa-
beta aştepta intrarea căpitanului 
de vas Martin Frobisher. Întors 
- cu fără prea multe rezultate - 
din căutarea pasajului nord-vest 
care ar putea să lege Oceanul 

Atlantic de Pacific prin nordul 
Canadei, vine cu o veste care îi 
fac ochii reginei să sclipească. 

Mai exact, acesta raportea-
ză că pe insula Baffin s-a găsit 
din belşug minereu galben, care 
ar putea fi aur. De zeci de ani, 
Spania, un rival al regatului, căra 
aur din lumea nouă. Secretarul 
de stat avertizează regina că se 
zvoneşte a nu fi aurul mult râv-
nit. Dar asigurările sub jurământ 
ale lui Giovani Batista Aniello, 
un venețian faimos umblat prin 
lume, au înclinat inima înțeleptei 
Elisabeta, aceasta investind 1000 
de taleri pentru o nouă călătorie. 
Investitorii, după exemplu regi-
nei, au mai investit şi ei 5150 de 
taleri. Suma era imensă ținând 
cont că prima călătorie costa-
se sub 900 de taleri. La 25 mai 
1577 au plecat 3 corăbii care 
după 3 luni s-au întors cu 200 
de tone de zăcământ prețios. În 
fața acestui zăcământ investito-
rii răsar ca din pământ, astfel că 
o nouă expediție se organizea-
ză cu 15 corăbii şi 100 de mi-
neri. La întoarcere, în aclamația 
mulțimilor se descarcă 2000 de 
tone de minereu de aur. În ziua 
când aurul trebuia să curgă din 
furnale, soarele avea să nu mai 
răsară şi să devină una dintre cele 
mai negre zile din istoria regatu-
lui. Aurul s-a dovedit a fi piri-
tă, un minereu care se aseamănă 
izbitor cu aurul, fiind şi numită 

aurul nebunilor. Preacinstitul 
şi renumitul venețian 

care înduplecase 

inima reginei, nu mai era de gă-
sit. Mormanele de aur fals au 
servit la pavarea ulițelor din oraş. 
Un întreg regat a căzut pradă 
unei persoane influente care a 
reuşit să înduplece până şi inima 
reginei.

Cel mai interesant lucru sunt 
paşii prin care ajungi să fii înşelat. 
Mai întâi apare ceva nou, apoi 
cineva cu influență îi proslăveşte 
valoarea. Cei care simpatizează 
cu persoana influentă se îmbul-
zesc după ea, iar în ultimă fază, 
mulțimea sau norodul se găseşte 
alergând în goană după vânt.

Evenimentele din ce în ce 
mai agitate din lumea care ne 
înconjoară ne cer o gândire din 
ce în ce mai autonomă. Ne cer o 
gândire din ce în ce mai curată 
şi mai asemănătoare cu a Dom-
nului Isus. Curând vom fi puşi 
în fața alegerilor decisive pentru 
viața noastră, şi poate chiar a ce-
lor din jur. Conflictul veacurilor 
dintre bine şi rău se apropie de 
final. Fiecare suflet îşi va deci-
de destinul veşnic prin propri-
ile alegeri. Dacă nu vom avea o 
autonomie în gândire, alegerile 
noastre vor fi asemenea mulțimii 
care acum 2000 de ani au ales să 
strige: „Răstigneşte-l”, doar pen-
tru că aşa făceau şi ceilalți.

„Unica sursă de siguranță a 
unui suflet constă într-o gândire 
corectă. „Ceea ce gândeşte omul 
în inima lui, aceea este el.” (Pro-
verbe 23:7, KJV.) Puterea stă-
pânirii de sine se dezvoltă prin 
exercitare. Ceea ce pare dificil la 
început devine uşor printr-o re-
petare constantă, până când gân-
durile şi acțiunile corecte devin o 
obişnuință. Dacă vrem, ne putem 
îndepărta de tot ce este ieftin şi 
inferior şi ne putem ridica la un 
standard mai înalt; noi putem 
fi respectați de oameni şi iubiți 
de Dumnezeu.” — The Ministry of 
Healing, 491 (1905)”.
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Schimbarea gândirii este  
o necesitate a ultimelor zile  

Cum putem obține schim-
barea gândirii noastre? Cum 
putem să ne educăm gândirea 
asemenea lui Isus? „Domnul 
Hristos a venit pentru a schimba 
cursul obişnuit al gândurilor şi 
sentimentelor omeneşti. — Măr-
turii pentru comunitate, vol. 1, p. 196. 
El a venit pentru ca să ne ofere 
un exemplu, El a venit pentru ca 
prin El să putem avea o gândire 
asemenea Lui. 

Dacă vom avea o autonomie 
plăcută înaintea lui Dumnezeu 
vom avea binecuvântare în fieca-
re zi. Cum Îl putem avea pe Isus 
ca sursă a autonomiei noastre? 
În Apocalipsa 3:20 găsim pri-
mul pas care este făcut deja de 
Isus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. 
Dacă aude cineva glasul Meu şi 
deschide uşa, voi intra la el, voi 
cina cu el, şi el, cu Mine.” Isus, 
Cel care S-a umilit, Cel care S-a 
smerit, Cel care astăzi pregăteşte 
o împărăție, care pregăteşte nun-
ta, este Cel care te invită să-I des-
chizi, ca să cineze cu tine. Dragă 
cititor, te invit să faci tu al doilea 
pas şi să-I deschizi uşa Domnu-
lui Isus. Nu mai amâna! Astăzi, 
acum deschide uşa! Ziua de mâi-
ne nu îți aparține. Oferă-I astăzi 
totul! Cei care au răspuns de-a 
lungul veacurilor acestei chemări 
au cunoscut stări de pace în su-
flet, de linişte. Când Isus trăieşte 
în tine eşti fericit. Lăsați-vă 
atraşi de Isus şi de chemarea Sa! 
E seara lumii. Urmează ultima 
cină înainte de marele conflict 
care va încheia istoria păcatului. 
Cea mai mare miză din univers 
este sufletul tău.

Poți fi un rob în libertate sau 
poți fi autonom cu Dumnezeu. 
Oferta Mântuitorului Isus este 
aceeaşi. Acelaşi Isus care atunci 
când a fost pe pământ a sensi-
bilizat inima lui Nicodim, a lui 

Zacheu, a femeii din Samaria, 
vrea ca să sensibilizeze şi inima 
mea şi inima ta. Astăzi cu tot 
stresul zilei de mâine, oamenii 
caută soluții cu disperare. Cele 
mai căutate soluții sunt refugii 
în vicii, imoralitate, acumularea 
de bogății, însă direcția aceas-
ta nu duce nicăieri. Autonomia 
oferită de Dumnezeu aduce 
pace.  În Sfânta Scriptură găsim 
îndemnul: „Împrieteneşte-te dar 
cu Dumnezeu, şi vei avea pace” 
(Iov 22:21). Suntem în fața unui 
Dumnezeu care a dat totul pen-
tru ca tu şi cu mine în acest mo-
ment să avem pace.

Ce îți lipseşte? Poate ai o 
problemă la serviciu, poate ai o 
dependență pe care nu o poți în-
vinge, poate ai o suferință, poate 
ai o boală incurabilă... Nu ai vrea 
tu în acest moment să Îl laşi pe 
Isus, pe Domnitorul păcii, să 
îți ofere o autonomie şi o pace 
veşnică? Isus Hristos este sursa 
păcii. El nu procedează aseme-
nea unui dealer (comerciant) 
care o ia de undeva şi o dă mai 
departe. Isus ne spune: „Vă las pa-
cea Mea…” (Ioan 14:27), nu v-o 
dau cum o dă lumea. Lumea ți-o 
oferă condiționat. Trebuie să faci 
compromis. Când vorbim de pa-
cea lui Isus şi de autonomia ofe-
rită de El, un singur compromis 

trebuie să faci: cu tine însuți, a te 
supune Celui care are toate lucru-
rile supuse, Celui care te-a creat şi 
a murit pentru ca tu să fii salvat. 

Isus a făcut tot ce putea fi fă-
cut pentru a ne oferi o autonomie 
care să ne aducă pace. Isus a tre-
cut prin toate etapele vieții pentru 
ca noi să putem avea un exemplu 
de o biografie impresionabilă. 
Isus a fost ispitit, încercat exact 
în aceleaşi moduri ca şi noi. Isus 
a biruit totul. Isus a făcut totul 
pentru mine şi pentru tine. As-
tăzi alege să fii autonom cu Isus! 
Astăzi alege să faci ceva pentru a 
fi asemenea cu Isus! Atunci când 
vei fi autonom cu El, cel de lân-
gă tine va fi binecuvântat prin tot 
ceea ce faci, pentru că Isus a făcut 
tot pentru aproapele. Isus a făcut 
tot, nu cu un interes pământesc, 
ci cu un interes veşnic, pentru sal-
varea fiecărui suflet. Alege să faci 
ceva pentru cel de lângă tine. Nu 
aştepta momentul următor. Oferă 
celui de lângă tine o pâine, oferă 
celui de lângă tine o haină, o car-
te, o îmbrățişare, un zâmbet, un 
gând, o încurajare, iar lui Isus ofe-
ră-I totul. Isus a făcut totul pen-
tru tine. Tu ce faci pentru El? Te 
invit la final să ne rugăm pentru 
ca Domnul păcii să vină în inima 
noastră ca sursă de autonomie 
acum şi pentru totdeauna.     a
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Duminică, 20 februarie 2022

În perioada copilăriei mele 
se obişnuia ca de la o vârstă 
foarte fragedă, să se stimule-

ze capacitatea de a-ți hotărî vii-
torul prin alegerea unei meserii. 
Îmi amintesc solemnitatea unui 
moment din clasa a doua, în care 
fiecare elev era întrebat ce şi-ar 
dori să devină când va fi mare. În 
proporție de 90%, copiii din cla-
sa mea şi-au ales să devină ceea 
ce erau părinții lor. Un coleg a 
strigat dint-un colț, fără ezitare: 
„şofer!” Altul a exclamat: „maca-
ragiu!” O colegă a spus, „eu vreau 
să devin asistentă medicală”, iar 
colega din fața mea a spus cu sfi-
ală: „mamă”.

Probabil că acela era, în ochii 
noştri, cel mai înalt standard care 
putea fi atins, nu pentru că ex-
perimentasem, pe propria piele, 
ce însemna să ai acele meserii, ci 
pentru că părinții noştri păreau a 
fi mulțumiți şi chiar fericiți cu ce 
erau şi aveau. Pe vremea aceea co-

piii se jucau jocuri numite „me-
canicul”, „şantierul”, „ciobanul”, 
„profesoara” etc. Aveam fiecare 
eroul nostru sau eroina noastră 
şi ne mândream cu ei. Aceasta, 
până am ajuns să avem acces la 
filme produse de Hollywood 
când, dintr-odată, am început 
să ne jucăm de-a „superman” şi 
„omul păianjen”, iar visul de a 
deveni eroi s-a transformat în 
visul de a deveni super-eroi sau 
visam să devenim măcar actorii 
care joacă în rolul super-eroilor. 

Dacă în generațiile trecute 
cea mai mare întrebare cu care 
se confruntau copiii, adolescenții 
şi tinerii era „ce vreau să devin 
în viață?”, întrebarea cu care se 
confruntă generația actuală este 
„cine sunt?” Din nefericire, cri-
za de identitate s-a extins rapid 
în proporții globale şi afectează 
atât pe indivizii nereligioşi, cât 
şi pe cei religioşi. Vorbind des-
pre copiii, adolescenții şi tinerii 

creştini, aceştia sunt obişnuiți cu 
povestirea întâmplărilor înregis-
trate în Biblie, iar eroii lor sunt 
personajele biblice care, la po-
runca lui Dumnezeu săvârşeau 
minuni care, dacă ar fi să folosim 
expresii contemporane, ar putea 
fi considerate acțiuni supranatu-
rale. Deci, şi copiii creştini s-ar 
putea mândri cu super-eroii lor 
şi chiar o fac atunci când sunt 
mici şi sunt întrebați care perso-
naj biblic este personajul lor pre-
ferat. Dar, pe măsură ce se matu-
rizează şi petrec mai puțin timp 
acasă cu părinții şi mai mult timp 
la şcoală cu profesorii şi colegii, 
mulți dintre ei se intimidează, se 
ruşinează şi se adaptează vieții 
populare, trăită de majoritatea 
celor din jur. Iar părinții ocupați 
cu lucruri „mai importante”, nu 
observă transformarea ascunsă 
a copiilor până ce aceştia ajung 
la vârsta pre-adolescenței când 
dau pe față un spirit de „rebeliu-
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ne”. De-abia atunci ne întrebăm 
ce s-a întâmplat cu copiii noştri 
când, din nefericire, pentru unii 
e prea târziu. Ştiu că acest articol 
este menit să se adreseze tineri-
lor dar, în speranța că îl vor citi 
şi cei mai în vârstă, mă folosesc 
de această ocazie să-i îndemn 
pe părinți să-şi ia timp pentru 
micuții lor, atâta timp cât aceştia 
şi-o doresc, pentru că va veni 
vremea când, deşi vor dori, copiii 
vor avea alte priorități. 

Ce-i drept, mulți părinți şi 
profesori creştini sunt preocupați 
de starea confuză în care se află 
adolescenții şi tinerii a căror 
educație le-a fost încredințată. Un 
număr bun de educatori creştini 
cer sfatul pastorilor în ce priveşte 
acțiunea pe care s-o întreprin-
dă spre îndreptarea situației. 
Răspunsul meu, de regulă, este: 
„Schimbați obiectul care le atra-
ge atenția şi le ocupă cel mai 
mult timp”. Aceasta este cea mai 
simplă şi cea mai de succes me-
todă, iar cel mai bun mod de a le 

schimba obiectul pe care-l adoră, 
este exercitarea puterii exemplu-
lui. Sfatul meu este să-i inspirăm 
pe copiii noştri să renunțe la con-
templarea lucrurilor dăunătoare 
mai degrabă decât să le impunem 
să o facă. Pentru că nu putem să 
le interzicem activitățile pe care 
noi, cei maturi, le practicăm. De 
exemplu, mulți dintre noi ne 
plângem că generația mai nouă 
este prea dependentă de mijloace-
le media de socializare, în timp ce 
şi noi suntem dependenți în mare 
măsură. Şi noi suferim de această 
criză de identitate, iar standardele 
viețuirii noastre sunt influențate 
de ceea ce privim în mod constant.

Tendința de a ne trăi viața după 
modelul a ceea ce contemplăm 
este naturală şi nu este o greşeală. 
Dar mi-ar plăcea să ne alegem 
ținta temporară către care alergăm, 
asigurându-ne că direcția spre care 
alergăm este veşnicia.

Cuvântul lui Dumnezeu, în 
Evrei 12:2 ne îndeamnă: „Să ne 
uităm ţintă la Căpetenia şi De-

săvârşirea credinţei noastre, adi-
că la Isus...”, iar efectul natural 
pe care îl are contemplarea Că-
peteniei cereşti este exprimat de  
2 Corinteni 3:18, unde citim: 
„Noi toţi privim cu faţa desco-
perită, ca într-o oglindă, slava 
Domnului, şi suntem schimbaţi 
în acelaşi chip al Lui, din slavă 
în slavă, prin Duhul Domnului.”

Dați-mi voie să interpretez 
astfel expresia „suntem schimbaţi 
în acelaşi chip al Lui”: Atunci 
când contemplăm pe Domnul 
Isus, vom deveni asemănători 
chipului şi caracterului Său, iar 
scopul vieții Sale va deveni şi 
scopul vieții noastre. Haideți să 
vedem în ce sens scopul trăirii 
Mântuitorului poate fi şi scopul 
trăirii noastre.

În Isaia 43:10 Dumnezeu 
ne identifică atât pe noi cât şi 
pe Domnul Isus prin acelaşi ti-
tlu: ,,Voi sunteţi martorii Mei, 
zice Domnul, voi şi Robul Meu 
pe care L-am ales...” Suntem 
obişnuiți cu ideea că Fiul lui 
Dumnezeu S-a născut pe pă-
mânt ca Mântuitor, dar pierdem 
din vedere că viața, suferințele 
şi moartea Lui mai au un rol, la 
fel de important, conform ur-
mătorului citat dintr-una din 
cărțile mele preferate, Patriarhi 
și Profeți:

„Dar Planul Mântuirii are un 
mai larg şi mai profund scop de-
cât mântuirea omului, nu numai 
pentru acest lucru a venit Hris-
tos pe pământ... ci lucrul acesta a 
fost făcut pentru apărarea carac-
terului lui Dumnezeu înaintea 
întregului Univers.” — Patriarhi și 
Profeți, p. 68.

Un alt paragraf, de data aceasta 
din cea mai frumoasă carte scrisă 
despre viața lui Isus, lămureşte 
de ce a fost nevoie ca Dumnezeu 
să-L dea pe singurul Său fiu:

„Pământul s-a întunecat din 
cauza înțelegerii greşite a carac-
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terului lui Dumnezeu. Pentru ca 
umbrele acestea întunecoase să 
poată fi luminate, pentru ca lu-
mea să poată fi adusă înapoi la 
Dumnezeu, puterea înşelătoare a 
lui Satan trebuia să fie sfărâma-
tă… Numai Acela care cunoştea 
înălțimea şi adâncimea iubirii lui 
Dumnezeu o putea face cunos-
cută. Peste noaptea întunecată a 
lumii trebuia să răsară „Soarele 
neprihănirii şi tămăduirea va fi 
sub aripile Lui.” — Hristos, lumina 
lumii, p. 22.

În lumina paragrafelor de mai 
sus, înțelegem că scopul primei 
veniri a lui Isus nu a fost doar 
salvarea omului pierdut. El nu a 
venit doar ca Mântuitor, ci şi ca 
Martor. De fapt, cartea Apoca-
lipsei chiar Îl numeşte pe Dom-
nul Isus „Martorul credincios şi 
adevărat” (Apocalipsa 3:14).

Ce este de fapt un martor? 
Conform definiției dată de Mer-
riam Webster Dictionary, marto-
rul este „unul care dă evidență; 
cel care depune mărturie într-o 
cauză sau în fața unui tribunal 
judiciar.”

Îmi place expresia „unul care 
dă evidență”, pentru că exprimă 
exact ceea ce a făcut Domnul 
Isus în cei 33 de ani pe pământ. 
Nu doar a mărturisit teoretic în 
favoarea Tatălui, a cărui imagine 

fusese întunecată de minciunile 
promovate de marele amăgitor, 
ci a reprezentat caracterul Lui 
iubitor în fiecare circumstanță 
a vieții, din momentul naşterii 
în iesle, până în momentul 
crucificării pe dealul Golgotei. 
Nu există o descriere mai pro-
fundă a îndeplinirii misiunii 
de Martor decât aceea dată lui 
Filip, după ce acesta îi adresase 
lui Isus rugămintea: ,,Doamne, 
arată-ne pe Tatăl, şi ne este de 
ajuns.” (Ioan 14:8). În răspun-
sul Lui, Martorul Isus a spus: 
,,De atâta vreme sunt cu voi, şi 
nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine 
M-a văzut pe Mine, a văzut pe 
Tatăl.” O altă confirmare a în-
deplinirii misiunii de martor se 
află în Ioan 17:4, unde Isus spu-
ne Tatălui: „Eu Te-am proslăvit 
pe pământ, am sfârşit lucrarea, 
pe care Mi-ai dat-o s-o fac.”

Întorcându-ne  la noi,  creş-
tinii, mă întreb de multe ori dacă 
îmbrățişăm cu adevărat identi-
tatea de fii creați după asemăna-
rea lui Dumnezeu şi dacă trăim 
la înălțimea chemării de mar-
tori care ne-a fost încredințată 
în momentul convertirii. Cu 
alte cuvinte, alegem să trăim 
după Modelul nostru suprem 
sau alegem să copiem stilul de 
viață promovat pe platourile 

de filmare din Hollywood şi pe 
rețelele de socializare? Care este 
identitatea ta, tânăr drag?  Dacă 
un vecin sau prieten ne-ar cere: 
„Arată-ne pe Isus şi ne este de 
ajuns” am putea noi să răspun-
dem: „Vecine, prietene, de atâ-
ta vreme sunt cu tine şi nu mă 
cunoşti? Cine m-a cunoscut pe 
mine, L-a cunoscut pe Isus?” 
Sau, în rugăciunile noastre de 
seara, meditând la viața trăită 
în cursul zilei şi la alegerile mici 
sau mari făcute, am putea ex-
clama: „Eu Te-am proslăvit pe 
pământ, am sfârşit lucrarea, pe 
care mi-ai dat-o s-o fac?”

Parcă vă aud spunând... „E 
greu frate! Puterea ispitelor de 
azi este mai copleşitoare decât 
în trecut. Poftele lumeşti sunt 
mai atrăgătoare, iar viața păcă-
toasă este la modă, încurajată şi 
răsplătită, nu condamnată şi pe-
depsită.” Este adevărat. Dar toa-
te acestea n-ar avea efect dacă în 
loc să ne uităm la ele, „ne uităm 
țintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinței noastre, adică la Isus.”

Dați-mi voie să aprofundez 
importanța titlului de martor 
în ce ne priveşte, prin citarea 
unui paragraf inspirat, care des-
coperă marea amăgire lansată 
de Satan şi care este crezută şi 
trăită de omenire, ba chiar de 
lumea creştină, afectată amarnic 
de criza de identitate: „Satan a 
declarat că era imposibil pentru 
fiii şi fiicele lui Adam să țină 
legea lui Dumnezeu şi, astfel, a 
acuzat pe Dumnezeu de lipsă de 
înțelepciune şi iubire.” — Semnele 
Timpului, 16 ianuarie, 1896.

Imaginați-vă că Dumnezeu 
Se află în tribunal, acuzat de 
Satan, pentru faptul că a dat 
omului o lege care nu poate fi 
păzită, ci doar ca să aibă un mo-
tiv să-l pedepsească pe păcătos 
atunci când acesta o încalcă. 
Satan foloseşte ca martori pe 
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călcătorii legii care-şi prezintă 
faptele păcătoase drept evidență 
că legea nu poate fi păzită de 
om. Când vine rândul lui Dum-
nezeu să-Şi cheme martorii, El 
spune: „Adu-Mi fiii din ţările 
depărtate şi fiicele de la mar-
ginea pământului: pe toţi cei 
ce poartă Numele Meu.” (Isaia 
43:6,7). Creştinii, cei chemați 
după Numele lui Hristos, decla-
ră că Dumnezeu nu a dat o lege 
imposibil de păzit, dar când li se 
cere evidența, viața lor contra-
zice declarația verbală, iar măr-
turia lor este folosită în avanta-
jul acuzatorului pentru că, deşi 
vorbirea lor este diferită de cea 
a păcătoşilor de rând, trăirea lor 
este identică sau măcar asemă-
nătoare cu a lor.

În încheiere, doresc să vă atrag 
atenția asupra unui text Biblic, pe 
care ar trebui să-l memorizăm şi 
să-l recităm în fiecare dimineață, 
înainte de a ne începe activitățile: 
„Voi însă sunteţi o seminţie alea-
să, o preoţie împărătească, un 
neam sfânt, un popor, pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie 
al Lui, ca să vestiţi puterile minu-
nate ale Celui ce v-a chemat din 
întuneric la lumina Sa minunată.” 
(1 Petru 2:9). 

Misiunea martorilor este 
aceea de a vesti ceea ce poate 
face Dumnezeu în viețile celor 
care-I permit să-i transforme. 
Iar vestirea cea mai eficientă 
este trăirea în lumină, trăirea 
unei vieți de ascultare, în ciuda 
circumstanțelor neprielnice în 
care trăim. Astfel, acuzația lui 
Satan împotriva lui Dumnezeu 
va fi fără efect pentru că noi, 
martorii Săi, suntem evidența 
vie că Cel care a scris legea pe 
piatră, a scris-o şi în inimile 
noastre şi ne-a arătat prin Fiul 
Său cum să o păzim în natura 
lui Adam, la patru mii de ani 
după căderea în păcat. 

„Schimbarea în inima omu-
lui şi transformarea caracterului 
constituie o minune care desco-
peră un Mântuitor pururea viu, 
care lucrează pentru a mântui. O 
viață statornică în Hristos este o 
mare minune. În predicarea Cu-
vântului lui Dumnezeu, semnul 
care trebuie să se dea pe față 
acum şi totdeauna este prezența 
Duhului Sfânt, care să facă din 
Cuvânt o putere de renaştere 
pentru aceia care îl aud. Aceasta 
este mărturia dată de Dumne-

zeu în fața lumii despre misiu-
nea dumnezeiască a Fiului Său.”  
– Hristos, lumina lumii, p. 407.

Iubiți tineri, vă rog, trăiți-vă 
viața ca şi cum o carte ar fi scrisă 
despre ea. O carte deschisă, ci-
tită de toți oamenii, inclusiv de 
copiii voştri şi de copiii copiilor 
voştri. Veți fi mândri de ea? 

Asumați-vă identitatea pe 
care doriți ca urmaşii voştri să o 
aibă, iar Dumnezeu să o aprobe. 

Aceasta este rugăciunea mea. 
                                        a

„Dar Planul Mântuirii are un mai larg și mai profund scop decât 
mântuirea omului, nu numai pentru acest lucru a venit Hristos pe 
pământ... ci lucrul acesta a fost făcut pentru apărarea caracterului 
lui Dumnezeu înaintea întregului Univers.” — Patriarhi și Profeți, p. 68.



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
18-27 Februarie  202218

O împărăție este un te-
ritoriu, un stat sau un 
imperiu peste care 

domneşte un împărat şi în care 
domină în permanență aceleaşi 
stări de lucruri. Prin termenul 
de împărăție ne referim la tot ce 
cuprinde aceasta: împărat, fami-
lia lui şi supuşii, resurse, infra-
structură, legi, filosofii de viață 
ş.a.m.d. În decursul istoriei pă-
mântului s-au perindat mulți 
împărați, s-au întemeiat şi au fost 
distruse multe împărății, totuşi 
Sfânta Scriptură vorbeşte despre 
o Împărăție care nu are început şi 
nu are sfârşit. Chiar dacă plane-
ta pământ este de o perioadă de 
timp sub jurisdicția vrăjmaşului 
sufletelor, Satan, ea este cuprin-
să în imensitatea universului care 
aparține lui Dumnezeu. De-a 
lungul timpurilor au existat oa-
meni care nu au recunoscut pe 
cel care pretinde că este suveran 
al pământului, ci au căutat şi s-au 

ghidat către Lumina care a stră-
bătut de la Tronul lui Dumnezeu 
prin întunericul care a cuprins 
întreaga lume. Au meditat la 
profeții şi la făgăduințele trans-
mise din generație în generație 
cu privire la un Răscumpărător 
care va reaşeza lucrurile aşa cum 
au fost la creațiune.

Vestirea Împărăției veșnice

„Tema predicării lui Hris-
tos era: „S-a împlinit vremea şi 
Împărăția lui Dumnezeu este 
aproape. Pocăiți-vă şi credeți în 
Evanghelie”. În felul acesta, so-
lia Evangheliei, aşa cum era pre-
zentată de Mântuitorul Însuşi, 
se întemeia pe profeții.” — Hristos 
Lumina Lumii, p. 233.

Timpul venirii lui Hristos, 
ungerea Lui prin Duhul Sfânt, 
moartea Lui şi vestirea Evan-
gheliei la neamuri erau arătate cu 
precizie. Iudeii avuseseră privile-
giul de a înțelege aceste profeții 

şi a le recunoaşte împlinirea în 
lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit 
ca ucenicii Lui să înțeleagă în-
semnătatea studiului profețiilor. 
Referindu-Se la profeția dată 
lui Daniel cu privire la timpul 
lor, El le-a zis: „Cine citeşte să 
înțeleagă.” (Matei 24:15). După 
înviere, El le-a explicat ucenici-
lor din toți profeții „ce era cu pri-
vire la El.” (Luca 24:27). Mântu-
itorul vorbise prin toți profeții. 
„Duhul lui Hristos care era în ei 
... vestea mai dinainte patimile 
lui Hristos şi slava de care aveau 
să fie urmate.” (1 Petru 1:11).  
— Hristos Lumina Lumii,  p. 234

Dar în înțelegerea unui iu-
deu din primul secol, profețiile 
despre Împărăția lui Dumnezeu 
se refereau  la cu totul şi cu to-
tul altceva decât le-a prezentat 
Domnul Isus. Dintre aşteptările 
lor amintim: revenirea glori-
ei de altă dată prin manifesta-
rea prezenței lui Dumnezeu în 

Un 
constructor 

al Împărăției
 

Corneliu Barbu - Conferința Ardealul de Sud

Miercuri, 23 februarie 2022
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Sfânta „Şechina”, întoarcerea din 
exil şi înfrângerea duşmanilor 
națiunii Israel. Atunci când 
Templul lui Solomon a fost dis-
trus, iar ei au fost duşi în exil, 
prezența lui Dumnezeu a înce-
tat să se mai manifeste în Sfân-
ta Sfintelor. Promisiunea venirii 
Împărăției însemna restaurarea 
prezenței Gloriei lui Dumnezeu. 
Dar când al doilea Templu a fost 
construit, gloria „Şechina” nu s-a 
mai coborât. Isus afirma că tem-
plul cu care iudeii se mândreau 
era de prisos, şi că trupul Său era 
adevăratul Templu. (Matei 12:5, 
26:61). Şi Cuvântul (Şechina) S-a 
făcut trup şi a locuit printre noi 
(Ioan 1:14) şi continuă să trăias-
că printre oamenii lui Dumnezeu 
(Ioan 17:22) mergând spre a um-
ple pământul aşa cum apele mării 
acoperă pământul. (Apocalipsa 
21:23; Habacuc 2:14). Profețiile 
spuseseră că întoarcerea din exil 
(cel adevărat sau noul exod) avea 
să vină odată cu înnoirea inimii, 
cu întipărirea în inimă a caracte-
rului lui Dumnezeu (legea Sa) şi 
cu iertarea păcatelor lor. 

Prin urmare, atunci când Isus 
spunea „iertate îți sunt păcatele” 
şi când aducea pe păcătoşi în ca-
drul părtăşiei, El exprima un alt 
fel de „întoarcere din exil”. Când 
Isus le poruncea oamenilor să 
se pocăiască de păcatele lor, El 
inaugura Împărăția lui Dumne-
zeu pe pământ care nu se ma-
nifesta prin înlăturarea Romei, 
ci mai degrabă prin înfrângerea 
duşmanului real al umanității – 
păcatul, Satan şi moartea.

„După cum solia primei ve-
niri a lui Hristos vestea împărăția 
harului Său, tot astfel solia celei 
de-a doua veniri a Lui vesteşte 
împărăția slavei Sale. A doua so-
lie, ca şi cea dintâi, se întemeiază 
pe profeție. Cuvintele îngerului 
către Daniel cu privire la zilele 
din urmă aveau să fie înțelese în 

timpul sfârşitului. Atunci „mulți 
o vor citi şi cunoştința va creşte”. 
„Cei răi vor face răul şi niciunul 
din cei răi nu va înțelege, dar cei 
pricepuți vor înțelege.” (Dani-
el 12:4, 10). Mântuitorul a dat 
semne pentru venirea Lui şi El 
zice: „Când veți vedea întâm-
plându-se aceste lucruri, să ştiți 
că Împărăția lui Dumnezeu este 
aproape”. „Luați seama la voi 
înşivă, ca nu cumva să vi se în-
greuneze inimile cu îmbuibare 
de mâncare şi băutură şi cu în-
grijorările vieții acesteia, şi ast-
fel ziua aceea să vină fără veste 
asupra voastră.” „Vegheați dar în 
tot timpul şi rugați-vă, ca să aveți 
putere să scăpați de toate lucru-
rile acestea care se vor întâmpla 
şi să stați în picioare înaintea 
Fiului omului.” — Hristos Lumina 
Lumii, p. 234.

„Înainte de a-i părăsi pe 
ucenicii Săi, Hristos le-a ară-
tat în mod clar care este natu-
ra Împărăției Sale. Le-a readus 
în minte ceea ce le spusese mai 
înainte despre ea. Le-a decla-
rat că scopul Lui nu era acela 
de a întemeia în lumea aceas-
ta o împărăție trecătoare, ci o 
împărăție spirituală. El nu tre-
buia să domnească pe tronul lui 
David ca un împărat pământesc. 
Le-a deschis din nou Scripturi-
le, arătându-le că toate prin câte 
trecuse El fuseseră rânduite în 
cer, în consfătuirile dintre Tatăl 
şi El Însuşi. Totul fusese preves-
tit de bărbați inspirați de Duhul 
Sfânt. Vedeți, zise El, că tot ce 
v-am spus cu privire la lepădarea 
Mea ca Mesia s-a împlinit. Tot 
ce am spus cu privire la umilirea 
şi la moartea cu care trebuia să 
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mor s-a făcut întocmai. A treia zi 
am înviat. Cercetați Scripturile 
cu mai multă luare aminte şi veți 
vedea că, în toate aceste lucruri, 
cele spuse de profeție cu privire 
la Mine s-au împlinit.” — Hristos 
Lumina Lumii, p. 820

Înțelegând misiunea de  
lucrător - constructor

„Cuvintele lui Hristos, ros-
tite pe coasta muntelui, erau o 
anunțare că jertfa Lui pentru 
binele omului fusese deplină şi 
desăvârşită. Condițiile ispăşirii 
fuseseră împlinite; lucrarea pen-
tru care a venit în această lume 
fusese săvârşită. El era pe calea 
către tronul lui Dumnezeu, pen-
tru a fi onorat de către îngeri, 
stăpâniri şi puteri. El începuse să 
săvârşească lucrarea Sa de mijlo-
cire. Îmbrăcat cu puteri nemăr-
ginite, El le-a dat ucenicilor Săi 
această însărcinare: „Duceți-vă 
şi faceți ucenici din toate nea-
murile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh. Şi învățați-i să păzească tot 
ce v-am poruncit. Şi iată că Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului.” (Matei 28:19-
20).” — Hristos Lumina Lumii, p. 819.

„Ucenicii trebuia să meargă 
ca martori ai lui Hristos, spre a 
vesti lumii ceea ce au văzut şi au 
auzit de la El. Slujba lor era cea 
mai importantă slujbă ce a fost 
încredințată vreodată ființelor 
omeneşti, după aceea a lui Hris-
tos. Ei aveau să fie lucrători 
împreună cu Dumnezeu pen-
tru mântuirea oamenilor. După 
cum în Vechiul Testament cei 
doisprezece patriarhi au stat ca 
reprezentanți ai lui Israel, tot 
astfel cei doisprezece apostoli 
stau ca reprezentanți ai bisericii 
Evangheliei.” – Istoria faptelor apos-
tolilor, p. 19.

„Şi astăzi Hristos cheamă 
voluntari pentru a se înrola sub 
flamura Sa ca să poarte stindar-
dul crucii înaintea lumii. Biseri-
ca tânjeşte după ajutorul tineri-
lor care vor răspândi o mărturie 

curajoasă, care vor trezi cu zelul 
lor fervent energiile amorțite 
ale poporului lui Dumnezeu, 
crescând astfel puterea bisericii 
în lume. Sunt căutați tineri care 
să reziste tentațiilor lumeşti şi 
care să-şi ridice vocea pentru a 
avertiza împotriva primilor paşi 
în direcția imoralității şi a viciu-
lui. 

Dar tinerii care Îl vor servi 
pe Dumnezeu şi se vor consacra 
lucrării Sale trebuie mai întâi 
să-şi curețe templul sufletului de 
necurăție şi să-L încoroneze pe 
Hristos în inima lor; astfel vor 
putea să depună efort în munca 
lor de creştini şi să manifeste zel 
în a-i convinge pe oameni să se 
împace cu Hristos. Nu vor răs-
punde tinerii noştri invitației lui 
Hristos: „Iată-mă, trimite-mă”? 

Tinerilor, ieşiți înainte şi 
identificați-vă ca împreună-lu-
crători cu Hristos, ridicați lu-
crarea de unde a lăsat-o El şi 
continuați-o până la încheierea 
ei.” — Solii pentru tineret, p. 6.

„Duceți-vă și faceți ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în Numele 

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 

Și învățați-i să păzească tot ce v-am 

poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârșitul veacului.”
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Apostolul Pavel afirmă că a fi 
lucrător împreună cu Hristos în-
seamnă a continua construcția pe 
care a început-o Hristos şi a cărei 
temelie este chiar Hristos. „După 
harul lui Dumnezeu care mi-a 
fost dat, eu, ca un meşter-zidar 
înțelept, am pus temelia, şi un al-
tul clădeşte deasupra. Dar fiecare 
să ia bine seama cum clădeşte dea-
supra. Căci nimeni nu poate pune 
o altă temelie decât cea care a fost 
pusă şi care este Isus Hristos. Iar 
dacă clădeşte cineva pe această 
temelie aur, argint, pietre scumpe, 
lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăru-
ia va fi dată pe față: ziua Domnu-
lui o va face cunoscută, căci se va 
descoperi în foc. Şi focul va do-
vedi cum este lucrarea fiecăruia.”  
(1 Corinteni 3:10-13)

„Domnul Hristos este exem-
plul, inspirația şi răsplata noastră 
cea peste măsură de mare. „Voi 
sunteți ogorul lui Dumnezeu, 
clădirea lui Dumnezeu”. (1 Co-
rinteni 3:9). Domnul este Ma-
estrul constructor, dar omul are 
o parte de săvârşit. El trebuie să 
conlucreze cu Dumnezeu. „Noi 
suntem împreună lucrători cu 
Dumnezeu”. (1 Corinteni 3:9). 
Niciodată să nu uitați cuvintele 
„împreună cu Dumnezeu”.” —  
Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 39.

Lucru bazat pe principii  
de natură Divină

„În ceea ce-l privea pe Iuda, 
lucrarea de iubire a lui Hristos 
fusese zadarnică. Lucrurile nu 
stăteau însă la fel şi cu tovarăşii 
săi de ucenicie. Pentru ei era o 
lecție a cărei influență avea să se 
facă simțită toată viața. Exem-
plul ei de tandrețe şi îndelun-
gă răbdare avea să le modeleze 
mereu dialogul cu cei ispitiți şi 
cu cei greşiți. Şi aceasta cuprin-
dea şi alte lecții. La împuterni-
cirea celor doisprezece, ucenicii 
au dorit foarte mult ca Iuda să 

fie unul dintre ei şi au conside-
rat alegerea lui ca un eveniment 
foarte promițător pentru grupul 
apostolic. El venise în contact cu 
lumea mai mult decât ei, era un 
bărbat cu purtări alese, cu discer-
nământ şi calități de conducător 
şi, întrucât punea mare preț pe 
talentele sale, îi făcuse pe ucenici 
să-l privească în acelaşi fel. Însă 
metodele pe care el dorea să le 
introducă în lucrarea lui Hris-
tos erau întemeiate pe principii 
lumeşti şi guvernate de o poli-
tică la fel de lumească. Ucenicii 
priveau către asigurarea cinstei 
şi recunoaşterii lumeşti — că-
tre obținerea împărăției acestei 
lumi. Lucrarea acestor dorințe în 
viața lui Iuda i-a ajutat pe uce-
nici să înțeleagă vrăjmăşia din-
tre principiul înălțării de sine şi 
acela al lui Hristos, al umilinței 
şi al jertfirii de sine — principiul 
împărăției spirituale. În soarta 
lui Iuda, ei au văzut finalul spre 
care tinde slujirea de sine. 

Pentru aceşti ucenici, misiu-
nea lui Hristos şi-a atins scopul 
în cele din urmă. Încetul cu în-
cetul, exemplul Său şi lecțiile de 
dăruire de sine le-au modelat ca-
racterele. Moartea Lui le-a dis-
trus speranța de măreție lumeas-
că. Căderea lui Petru, apostazia 
lui Iuda, propriul lor eşec pentru 
faptul de a-L fi părăsit pe Hris-
tos în chinuri şi primejdie, toate 
acestea le-au spulberat carac-
terul independent. Şi-au văzut 

propria slăbiciune; au văzut ceva 
din măreția lucrării ce le fusese 
încredințată; au simțit nevoia să 
fie călăuziți la fiecare pas de către 
Maestrul lor.” – Educația, p. 93.

Începând în cămin

„Lucrarea pe care o avem noi 
de făcut în această lume ... este 
aceea de a vedea ce virtuți putem 
cultiva în copiii şi familiile noas-
tre, pentru ca ei să poată influența 
alte familii şi astfel să devină o 
putere în vederea educației, chiar 
dacă nu păşim niciodată în fața 
catedrei.” — Căminul Adventist, p. 32.

„Căminul în care membrii 
sunt amabili, binevoitori, este 
un cămin de creştini care exer-
cită o influență spre bine. Alte 
familii vor observa rezultate-
le unui astfel de cămin, şi-i vor 
urma exemplul, păzind, la rân-
dul lor, căminul de influențele 
satanice. Îngerii lui Dumnezeu 
vizitează adesea căminul în care 
voia lui Dumnezeu este în cen-
trul atenției. Sub influența ha-
rului divin, un astfel de cămin 
devine un loc odihnitor pentru 
călătorii obosiți, trudiți. Prin 
veghere atentă, eul nu este ali-
mentat. Se formează deprinderi 
corecte. Există o grijă deosebită 
pentru drepturile celorlalți. La 
cârmă este credința care lucrea-
ză prin dragoste şi curăță sufle-
tul — fiind suverană peste toată 
casa. Sub influența sfințitoare a 
unui asemenea cămin, principiul 
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frăției, prezentat în Cuvântul lui 
Dumnezeu, este mai mult recu-
noscut şi i se dă ascultare.

O familie ordonată, discipli-
nată, spune mai mult în favoa-
rea creştinismului decât toate 
predicile ce pot fi predicate. O 
asemenea familie este o dova-
dă a faptului că părinții au avut 
succes în a urma rânduielile lui 
Dumnezeu şi că, la rândul lor, 
copiii Îl vor sluji în cadrul bise-
ricii. Influența lor creşte; căci, pe 
măsură ce împărtăşesc altora, ei 
primesc pentru a împărtăşi din 
nou. Tații şi mamele au ajutoa-
re în copiii lor şi aceştia transmit 
altora ceea ce au învățat în că-
min. Cei din jurul lor beneficiază 
de ajutorul lor şi acesta este un 
ajutor de durată, pentru veşnicie. 
Întreaga familie este angajată 
în slujirea Stăpânului; şi, prin 
exemplul lor evlavios, şi alții sunt 
inspirați să-I fie credincioşi lui 
Dumnezeu, cinstiți în relațiile cu 
turma Sa, minunata Sa turmă.”  
— Căminul Adventist, p. 31.

Continuând în afara căminului

„Iubirea față de Hristos se va 
manifesta în dorința de a lucra 
aşa cum a lucrat El, pentru bi-
necuvântarea şi înălțarea omeni-
rii. Ea ne va face să avem iubire, 
bunătate şi simpatie față de toate 
ființele create de cerescul nostru 
Tată.” —  Calea către Hristos, p. 77.

„Vremurile acestea cer o mai 
mare activitate rodnică şi o mai 
deplină consacrare. Eu strig către 
Dumnezeu: Scoate şi trimite soli 
cuprinşi de simțământul răspun-
derii, oameni în a căror inimă 
idolatria egoismului — test care 
stă la temelia oricărui păcat — a 
fost răstignită: oameni care sunt 
gata să se consacre în slujire lui 
Dumnezeu, fără nicio rezervă; 
lucrători care îşi dau seama de 
sfințenia misiunii lor şi de răs-
punderile chemării lor; hotărâți 

a nu aduce lui Dumnezeu o jert-
fă schilodită, care să nu-i coste 
nicio sforțare şi nicio rugăciune”. 
— Slujitorii evangheliei, p. 114.

Nu se poate spune cu hotărâre 
că oamenii au început să pricea-
pă care este adevăratul obiectiv al 
vieții. Ei sunt atraşi de strălucire 
şi de ostentație. Ambiția lor este 
aceea de a dobândi superioritate 
lumească. Adevăratele țeluri ale 
vieții sunt sacrificate în favoarea 
acesteia. Cele mai bune lucruri din 
viață — simplitatea, onestitatea, 
buna credință, puritatea, integrita-
tea — nu pot fi cumpărate sau vân-
dute. Ele sunt oferite gratuit, atât 
celor lipsiți de educație, cât şi celor 
educați, muncitorului umil şi omu-
lui de stat onorabil. Dumnezeu 
a lăsat pentru fiecare o plăcere de 
care se pot bucura atât cei bogați, 
cât şi cei săraci — plăcerea desco-
perită în cultivarea purității gândi-
rii şi faptelor dezinteresate, plăcerea 
care vine din adresarea unor cuvin-
te de simpatie şi din faptele pline 
de bunătate. De la aceştia, care 
aduc o asemenea slujire, lumina lui 
Hristos străluceşte spre a înviora 
vieți întunecate de atâtea umbre.”  
— Divina vindecare, p. 198.

„Trăim în cea mai critică peri-
oadă a istoriei acestei lumi. Desti-
nul fiecărei persoane de pe plane-
ta Pământ este pe punctul de a fi 

hotărât. Binele nostru viitor, pre-
cum şi mântuirea altora, depinde 
de drumul pe care-l alegem acum. 
Avem nevoie să fim călăuziți de 
Duhul adevărului. Toți cei care-L 
urmează pe Hristos trebuie să în-
trebe cu seriozitate: „Doamne, ce 
vrei Tu să fac?” (Faptele Aposto-
lilor 9:6). Trebuie să ne smerim 
înaintea Domnului cu post şi 
rugăciune şi să medităm mult la 
Cuvântul Său, în mod special la 
scenele judecății. Trebuie să că-
utăm să experimentăm, să trăim 
practic lucrurile lui Dumnezeu. 
Nu avem nicio clipă de pierdut. În 
jurul nostru se petrec evenimente 
importante, pline de semnificații; 
ne aflăm pe terenul vrăjit al lui Sa-
tan. Nu dormiți, santinele ale lui 
Dumnezeu! Duşmanul pândeşte 
în apropiere, aşteptând să leneviți 
şi să adormiți, ca să se poată arun-
ca asupra voastră şi să-şi doboare 
prada.” — Chemați să fim diferiți, p. 113.

„Viața Mântuitorului pe pă-
mânt n-a fost o viață comodă, în-
chinată Sieşi, ci El a muncit din 
greu, depunând eforturi serioase, 
neobosite pentru mântuirea ome-
nirii pierdute. Din ieslea de la 
Betleem până la crucea Golgotei, 
Domnul Hristos a mers pe calea 
jertfirii de sine şi n-a căutat să fie 
scutit de sarcini grele, călătorii isto-
vitoare, de griji şi lucrări epuizante. 



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
18-27 Februarie  2022 23

El spunea: „Fiul omului n-a venit 
să I se slujească, ci El să slujească 
şi să-Şi dea viața ca răscumpăra-
re pentru mulți”. (Matei 20:28). 
Acesta era singurul şi marele scop 
al vieții Sale. Toate celelalte erau se-
cundare şi subordonate. Mâncarea 
şi băutura Sa erau acelea de a face 
voia lui Dumnezeu şi a sfârşi lucra-
rea Sa. Eul şi interesul egoist n-au 
avut niciun loc în activitatea Sa. 

Tot la fel şi cei care sunt părtaşi 
harului lui Hristos vor fi gata să 
facă orice sacrificiu pentru ca şi 
alții, pentru care a murit Domnul 
Hristos, să poată fi părtaşi ai da-
rului ceresc. Ei vor face tot ceea ce 
pot pentru a face mai bună lumea 
în care trăiesc. Acest spirit este 
rodul sigur al unui suflet cu ade-
vărat convertit. Când cineva vine 
la Hristos, imediat în inima lui se 
naşte dorința de a face cunoscut şi 
altora ce minunat prieten a găsit în 
Hristos; căci adevărul mântuitor şi 
sfințitor nu poate fi ascuns în ini-
ma sa. Asemenea lui Filip când a 
găsit pe Mântuitorul, şi noi vom 
invita pe alții să privească fața Lui. 
Vom căuta să le arătăm bunătatea 
atrăgătoare a Domnului Hristos, 
împreună cu realitățile nevăzu-
te ale împărăției cerurilor. Atunci 
vom avea o dorință puternică de a 
merge pe aceeaşi cale pe care a mers 
şi Domnul Hristos. Vom fi atunci 
stăpâniți de dorința plină de zel ca 
şi cei din jurul nostru să poată privi 
„pe Mielul lui Dumnezeu, care ri-
dică păcatul lumii”. (Ioan 1:29).” — 
Calea către Hristos, p. 78. 

Concluzie

„Luați seama ca nu cumva să 
nu voiți să ascultați pe Cel ce vă 
vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat 
cei ce n-au vrut să asculte pe Cel 
ce vorbea pe pământ, cu atât mai 
mult nu vom scăpa noi, dacă ne 
întoarcem de la Cel ce vorbeşte 
din ceruri, al cărui glas a clătinat 
atunci pământul, şi care acum a 

făcut făgăduința aceasta: „Voi 
mai clătina încă o dată nu numai 
pământul, ci şi cerul.” Cuvinte-
le acestea „încă o dată” arată că 
schimbarea lucrurilor clătinate, 
adică a lucrurilor făcute, este fă-
cută tocmai ca să rămână lucru-
rile care nu se clatină. Fiindcă 
am primit, dar, o împărăție care 
nu se poate clătina, să ne arătăm 
mulțumitori şi să aducem astfel 
lui Dumnezeu o închinare plă-
cută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă 
Dumnezeul nostru este „un foc 
mistuitor”. (Evrei 12:25-29).

„Numai cei care trăiesc potri-
vit cu lumina pe care o au vor pri-
mi o lumină mai mare. Dacă nu 
înaintăm zilnic în exemplificarea 
virtuților unui creştin activ, nu vom 
recunoaşte manifestările Duhului 
Sfânt în ploaia târzie. Este posibil 
ca ea să cadă asupra inimilor tutu-
ror celor din jurul nostru, fără ca noi 
să ne dăm seama şi s-o primim.” — 
Evenimentele Ultimelor Zile, p. 195.

„Cei care nu fac eforturi ho-
tărâte, ci doar aşteaptă, pur şi 
simplu, ca Duhul Sfânt să-i con-
strângă să acționeze, vor pieri 
în întuneric. Nu trebuie să stăm 
nepăsători, nefăcând nimic în lu-
crarea lui Dumnezeu.” — Eveni-
mentele Ultimelor Zile, p. 196.

„Dar toți acei care s-au sme-
rit şi au trăit potrivit luminii pe 
care au primit-o, cei care în urma 
înțelegerii caracterului Domnului 
Isus s-au lăsat transformați ca şi 
ucenicul Ioan, cei în a căror viață 
se văd practicate virtuțile Harului 
Divin, acei care lucrează în fiecare 
zi la şlefuirea caracterului şi me-
ditează la o țintă mai înaltă decât 
avantajele lumeşti, vor avea parte 
de o surpriză la final. „Când vor fi 
deschise porțile acelei minunate 
cetăți de sus, iar cei care au păzit 
adevărul vor intra în ea, pe capul 
lor vor fi aşezate coroane de slavă 
şi ei îi vor atribui lui Dumnezeu 
cinstea, slava şi mărirea. Atunci, 
unii vor veni la tine şi vor spune: 
„Dacă n-ar fi fost cuvintele pe 
care mi le-ai spus cu atâta bună-
tate, dacă n-ar fi fost lacrimile, 
rugămințile şi eforturile tale ze-
loase, niciodată nu L-aş fi văzut 
pe împărat în toată frumusețea 
Lui”. Ce răsplată va fi aceasta! 
Cât de neînsemnată este lau-
da ființelor omeneşti, în această 
viață pământească trecătoare, în 
comparație cu infinitele răsplătiri 
care îl aşteaptă pe cel credincios şi 
lucrător în viața viitoare nemuri-
toare!” — Evenimentele Ultimelor Zile, 
p. 294.                a
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Vineri, 25 februarie 2022

Mărgheanu Flavius - Conferința Oltenia

Colecționarul de trofee
 

În calitatea noastră de 
creştini, trofeul suprem pe 
care ni-l dorim este (sau 

ar trebui să fie) câştigarea vieții 
veşnice. La fel ca în cazul diferi-
telor competiții sportive, scopul 
intrării în concurs este câştigarea 
lui, iar pentru aceasta este nece-
sar ca sportivul să facă o pregă-
tire chiar din vremea copilări-
ei pentru a putea fi antrenat să 
facă față provocărilor şi probelor 
la care va fi supus. Această pre-
gătire este atât de natură fizică, 
dar în aceeaşi măsură şi mentală. 
Trofeul acesta neprețuit care este 
pregătit mai dinainte de  naşterea 
noastră presupune o luptă grea, 
dar care poate fi câştigată de fie-
care dintre noi. Biblia spune: „Şi 
oricine a lăsat case, sau fraţi, sau 
surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau feciori, sau holde, 
pentru Numele Meu, va primi 

însutit şi va moşteni viaţa veşni-
că. “ (Matei 19:29).                       

După cum ştim deja, sportivii 
au nevoie de antrenori, mentori, 
psihologi, nutriționişti pentru 
a putea acoperi toate aspectele 
necesare pregătirii. De aseme-
nea, noi avem date direcții clare 
în toate direcțiile vieții de către 
Dumnezeu. „Toată Scriptura 
este insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în 
neprihănire.“ (2 Timotei 3:16). 
Totuşi, este evident că nu putem 
compara competițiile şi jocuri-
le sportive cu făgăduințele lui 
Dumnezeu pentru noi; am fă-
cut acest exercițiu de imaginație 
pentru a putea înțelege subiec-
tul mai bine, pentru a putea face 
nişte comparații şi pentru a ve-
dea anumite reguli. Una dintre 
diferențele mari presupune lup-

ta împotriva oamenilor. Dacă 
pentru a câştiga un concurs 
trebuie luptat împotriva altor 
concurenți, la Dumnezeu lucru-
rile stau total diferit: „Îmbrăcaţi-
vă cu toată armătura lui Dum-
nezeu, ca să puteţi ţine piept 
împotriva uneltirilor diavolului. 
Căci noi n-avem de luptat îm-
potriva cărnii şi sângelui, ci îm-
potriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânito-
rilor întunericului acestui veac, 
împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cereşti.“ (Efeseni 
6:11-12). Acest verset ne arată 
că noi nu trebuie să luptăm îm-
potriva oamenilor pentru a pu-
tea câştiga un loc în cer, ba chiar 
trebuie să lucrăm împreună cu 
ei pentru a-i ajuta. Una dintre 
condițiile de bază puse de Dum-
nezeu este atât de simplă şi de 
accesibilă oamenilor: „Fiindcă  



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
18-27 Februarie  2022 25

atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşni-
că.” (Ioan 3:16)

„Venise timpul ca Domnul 
Hristos să Se înalțe la tronul Ta-
tălui Său. Ca un biruitor dumne-
zeiesc, El era gata să Se reîntoar-
că în curțile cereşti cu trofeele 
biruinței. Înainte de moartea Sa, 
El spusese înaintea Tatălui Său: 
„Am sfârşit lucrarea pe care Mi-
ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4).  

Trofeul biruinței 

Domnul Isus, prietenul, men-
torul, salvatorul nostru a biruit 
păcatul.  „V-am spus aceste lu-
cruri ca să aveţi pace în Mine. 
În lume veţi avea necazuri, dar 
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” 
(Ioan 16:33). Dacă Isus a reuşit 
să biruie, El ne invită şi pe noi 
să facem acest lucru, iar acest în-
demn ar trebui să fie un impuls 
moral imens pentru condiția 
noastră slabă. O să ne aducem 
aminte pe scurt de marele refor-
mator Martin Luther şi de lupta 
sa, de îndrăzneala sa. Una dintre 
contradicțiile mari între Martin 
Luther şi inamicii săi a fost  pro-
blema indulgențelor. Am putea 
face aici o comparație mică. Dacă 
am cumpăra o medalie olimpică 
de aur, ar avea o anumită valoa-
re, dar acea medalie, chiar dacă 
ajunge în posesia noastră, nu ne 
face campioni olimpici. O valoa-
re imensă ar avea însă chiar şi un 
mic concurs, câştigat de noi. La 
fel se întâmplă şi pe plan spiritu-
al. Nu putem să cumpărăm tro-
feul biruinței lui Isus, nici al pas-
torului, nici al fratelui, deoarece 
lupta este individuală. „Biserica 
romană făcuse negoț cu harul 
lui Dumnezeu. Mesele schim-
bătorilor de bani (Matei 21:12) 
erau aşezate lângă altarele ei şi 
atmosfera răsuna de strigătele 

vânzătorilor şi ale cumpărători-
lor. Sub pretextul strângerii de 
fonduri pentru clădirea bisericii 
Sfântul Petru din Roma, au fost 
oferite spre vânzare, în văzul lu-
mii, indulgențe pentru păcat, 
garantate de autoritatea papei. 
Urma să fie ridicat un templu 
pentru închinarea la adevăratul 
Dumnezeu, cu prețul crimei — 
piatra din capul unghiului fiind 
pusă cu plata nelegiuirii! Dar 
chiar mijloacele adoptate pen-
tru înălțarea Romei au provo-
cat o lovitură de moarte pentru 
puterea şi măreţia ei. Aceasta a 
ridicat cel mai hotărât, cel mai 
eficient adversar al papalităţii 
şi a dus la o luptă care a miş-
cat coroana întreită de pe capul 
pontifului. Delegatul însărcinat 
să supravegheze vânzarea indul-
genţelor în Germania, pe nume 
Tetzel, fusese condamnat pentru 
cele mai josnice fapte împotriva 
societăţii şi împotriva Legii lui 
Dumnezeu; dar scăpând de pe-
deapsa pentru crimele lui, a fost 

folosit pentru a împlini planuri-
le mercantile şi fără scrupule ale 
papei. Cu mare îndrăzneală, el 
repeta cele mai vădite rătăciri şi 
relata poveşti miraculoase pentru 
a înşela un popor ignorant, cre-
dul şi superstiţios. Dacă ar fi avut 
Cuvântul lui Dumnezeu, ei n-ar 
fi fost amăgiţi în felul acesta. Bi-
blia fusese ascunsă de ei pentru 
a-i ţine sub stăpânirea papei, 
cu scopul de a creşte puterea şi 
bogăţia conducătorilor ei ambi-
ţioşi. Când Tetzel intra într-un 
oraş, un sol mergea înaintea lui 
anunţând: „Harul lui Dumne-
zeu şi al sfântului părinte este la 
porţile voastre“. Iar poporul sa-
luta aceste pretenţii hulitoare ca 
şi când Însuşi Dumnezeu ar fi 
coborât din ceruri la ei. Această 
negustorie infamă a fost insta-
lată în biserică şi Tetzel, urcând 
la amvon, ridica în slăvi indul-
genţele ca fiind cel mai preţios 
dar al lui Dumnezeu. El declara 
că, „în virtutea certificatelor sale 
de iertare, toate păcatele pe care 
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cumpărătorul ar fi dorit să le facă 
după aceea aveau să fie iertate şi 
nici pocăinţa nu mai era nece-
sară”. Mai mult decât atât, el îi 
asigura pe ascultători că indul-
genţele aveau putere să-i mântu-
iască nu numai pe cei vii, ci şi pe 
cei morţi; că în clipa când banii 
sunau pe fundul cutiei lui, chiar 
atunci sufletul în favoarea căruia 
se plătise, scăpa din purgatoriu 
şi-şi lua zborul spre ceruri. Când 
Simon magul s-a oferit să cum-
pere de la apostoli puterea de a 
face minuni, Petru i-a răspuns: 
„Banii tăi să piară împreună cu 
tine, pentru că ai crezut că darul 

lui Dumnezeu s-ar putea cum-
păra cu bani!“ (Faptele Apos-
tolilor 8:20). Oferta lui Tetzel 
era primită cu grabă de miile de 
naivi. Aurul şi argintul curgeau 
în tezaurul lui. O mântuire care 
putea fi cumpărată cu bani era 
mai uşor de câştigat decât aceea 
care cerea pocăinţă, credinţă şi 
luptă stăruitoare pentru a birui 
păcatul.“ Aceste exemple bine 
cunoscute de noi ne arată clar 
ceea ce nu putem cumpăra cu 
bani, iar în această cursă foarte 
uşor putem cădea fără să ne dăm 
seama. Faptul că venim la biseri-
că, dăm zecime, dăm bani pentru 

diferite cauze umanitare, trebuie 
privite ca pe un privilegiu, nu ca 
plata facturilor păcatelor noas-
tre.  „Harul lui Hristos nu poa-
te fi cumpărat, el este un dar.”  
— Marea Luptă, cap. 7: Despărțirea lui 
Luther de Roma. 

Colecționând trofee

Pentru a putea câştiga bătă-
lia cea mare cu păcatul, avem de 
înfruntat bătălii zilnice.  Aceste 
bătălii ne pregătesc pentru testul 
cel mare, dar dacă nu sunt trecu-
te cu bine, cu siguranță nu vom 
birui. Câteva dintre lucrurile 
de care trebuie să ne ferim sunt 
amintite de apostolul Pavel: „Să 
ştii că în zilele din urmă vor fi 
vremuri grele. Căci oamenii vor fi 
iubitori de sine, iubitori de bani, 
lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neas-
cultători de părinţi, nemulţumi-
tori, fără evlavie, fără dragoste fi-
rească, neînduplecaţi, clevetitori, 
neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiu-
bitori de bine, vânzători, obraz-
nici, îngâmfaţi, iubitori mai 
mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu, având doar o formă 
de evlavie, dar tăgăduindu-i pu-
terea. Depărtează-te de oamenii 
aceştia.“ (2 Timotei 3:1-5). Gă-
sim aici câteva caracteristici pe 
care un creştin trebuie să le înde-
plinească (adică opusul a ceea ce 
scrie Pavel). Dacă stăm să anali-
zăm, oamenii au fost mereu iu-
bitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, 
hulitori, iar Biblia este plină de 
exemple de acest fel. Mai mult 
de atât, este plină de avertizări 
cu privire la consecințele ne-
respectării regulilor.  „Hristos a 
venit să ne învețe pe noi, fami-
lia umană, care este calea spre 
mântuire şi a făcut această cale 
să fie atât de netedă şi clară, în-
cât şi un copil să poată merge pe 
ea. Hristos îi imploră pe discipo-
lii Săi să meargă înainte pentru 
a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi, 
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urmând zilnic sub povățuirea Sa, 
vor învăța că apariția Lui are loc 
la fel ca dimineața... Tinerii au 
nevoie să păstreze mereu înain-
tea lor calea pe care a urmat-o 
Hristos. La fiecare pas, aceasta a 
fost o cale a biruinței. Hristos nu 
a venit pe pământ ca un împărat 
care să conducă toate națiunile. 
El a venit ca un om umil, ca să fie 
ispitit şi să biruie ispita, pentru a 
merge înainte, aşa cum trebuie să 
facem şi noi pentru a-L cunoaşte 
pe Dumnezeu. Studiind viața 
Lui, vom învăța cât de mult face 
Dumnezeu pentru copiii Săi, 
prin Fiul Său. Vom învăța că, 
oricât de mari ar fi încercările 
noastre, ele nu pot depăşi ce a 
îndurat Hristos, pentru ca noi să 
putem cunoaşte calea, adevărul 
şi viața. Printr-o viață în confor-
mitate cu exemplul Său, ne vom 
arăta aprecierea față de sacrificiul 
pe care El L-a făcut în favoarea 
noastră.“  — Solii către tineret, cap. 1.

Inamicul nostru, Diavolul, 
are o experiență de mii de ani 
în înşelarea de suflete omeneşti. 
Caracteristica sa este amintită în 
Cartea Apocalipsei: „Şi balaurul 
cel mare, şarpele cel vechi, numit 
diavolul şi Satan, acela care în-
şală întreaga lume, a fost arun-
cat pe pământ şi împreună cu el 
au fost  aruncaţi şi îngerii lui.“ 
(Apocalipsa 12:9). Dacă Satan a 
făcut să cadă chiar şi îngeri sfinți, 
oare noi care suntem păcătoşi 
din fire nu suntem vulnerabili la 
atacurile lui? Oamenii au slăbi-
ciuni, unii mai multe, alții mai 
puține, dar au. Diavolul ştie exact 
care sunt acelea şi acolo va ataca. 
Dacă tu eşti tare într-un anumit 
lucru, nu înseamnă că nu poți că-
dea în altele, iar Satan este chiar 
acolo la pândă pentru a ne încur-
ca planurile. 

„Misiunea lui Isus Hristos a 
fost să-i salveze de puterea lui 
(Satan). Omul are o înclinație 

naturală de a urma sugestiile 
lui Satan şi nu poate rezista cu 
succes, prin propriile sale puteri, 
unui duşman aşa de puternic; va 
reuşi numai dacă Hristos, puter-
nicul cuceritor, va locui în el.“   
— Solii către tineret, cap. 1.

Concluzii

„De la Adam până la Hristos 
neînfrânarea a făcut să crească 
puterea poftelor şi pasiunilor 
până când acestea au ajuns să 
nu mai aibă aproape nicio limi-
tă. Din cauza aceasta, oamenii 
au decăzut şi s-au îmbolnăvit şi 
în ei nu se găsea putere pentru 
biruință. Pentru binele omului, 
Hristos a câştigat biruința, îndu-
rând cea mai grea încercare. Pen-
tru fericirea noastră, El a exerci-
tat o stăpânire de sine mai tare 
decât moartea sau foamea. 

În puterea noastră, este cu 
neputință să aducem la tăcere 
pretențiile firii noastre decăzute. 

Pe calea aceasta, Satan va aduce 
ispitele asupra noastră. Hristos 
ştie că vrăjmaşul va veni la ori-
ce ființă omenească, încercând să 
profite de slăbiciunile moştenite 
şi să ademenească, prin minciu-
nile şi viclenia lui, pe toți aceia 
care nu şi-au pus încrederea în 
Dumnezeu. Mergând pe locurile 
pe unde trebuie să treacă omul, 
Domnul a pregătit calea pentru 
ca noi să biruim. El nu vrea să 
fim mai slabi în lupta cu Satan. 
El nu vrea să ne lăsăm intimidați, 
descurajați de atacurile şarpelui. 
„Îndrăzniți,” zice El, „Eu am bi-
ruit lumea”. (Ioan 16:33). Acela 
care se luptă împotriva forțelor 
poftei să privească la Mântui-
torul în pustia ispitei, să-L vadă 
în agonie pe cruce, când a strigat 
„Mi-e sete”. El a suportat tot ce 
putem suporta şi noi. Biruința 
lui este biruința noastră.” — Viața 
lui Isus, cap. 12, Ispitirea lui Isus. 

a

„Îndrăzniți,
Eu am biruit lumea”.  

(Ioan 16:13)
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T e-ai oprit vreodată să 
te întrebi ce este viața? 
Ce rost are viața ta pe 

acest pământ? De ce şi cum ai 
ajuns să trăieşti în această lume 
şi în acest context familial, social 
şi istoric? Pentru a găsi răspun-
suri la aceste întrebări, nu putem 
căuta altundeva decât în Biblie. 
De ce? Pentru că acolo ne este 
scris ce, sau mai degrabă, Cine 
este viața: „Isus i-a zis: „Eu sunt 
Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 
14:6 pp). Dacă noi Îl primim pe 
Isus în inimile noastre, oferin-
du-I locul de onoare, vom putea 
pregusta veşnicia. Căutând să 
înțelegem prețul plătit la Calvar, 
iubirea care a condus spre acest 
valoros sacrificiu şi căutând să 
cunoaştem pe Cel care a pregătit 
acest plan de salvare, vom putea 
începe veşnicia încă de aici de pe 
pământ, căci „viaţa veşnică este 
aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi 
pe Isus Hristos, pe care L-ai tri-
mis Tu.” (Ioan 17:3). Nu putem 

pretinde că noi, ființe umane, 
căzute în păcat şi finite, putem 
ajunge în această viață efeme-
ră să-L cunoaştem întru totul 
pe Dumnezeul Cel nemărginit, 
însă putem să ne propunem să 
începem să-L cunoaştem încă de 
astăzi, încă de acum.

Cine este Împăratul?

Pentru a ajunge să Îl cunoaş-
tem, trebuie mai întâi să ştim 
cine este acest Împărat. Un mij-
loc la îndemână pentru acest 
scop este oglinda. Te invit să 
mergi cu prima ocazie în fața 
unei oglinzi şi să îți iei câteva se-
cunde sau minute să înțelegi ce 
vezi. Trecând de obişnuința pe 
care fiecare o are față de propriul 
aspect fizic, vei putea observa as-
pecte cu totul deosebite. Fiecare 
dintre aceste aspecte a fost cu 
grijă pregătit şi sculptat pentru 
a te crea pe tine. „Mai înainte 
ca să te fi întocmit în pântecele 
mamei tale te cunoşteam şi mai 
înainte ca să fi ieşit tu din pânte-

cele ei, Eu te pusesem deoparte” 
(Ieremia 1:5); Dumnezeu ştia 
cu mult înainte să te naşti care 
urma să fie culoarea ochilor tăi, 
El ştia în ce familie urma să te 
naşti şi de ce. Propria ta ființă, 
în toată complexitatea ei, spune 
mult despre strălucita măiestrie 
şi înțelepciune a Creatorului 
tău! Pe lângă miracolul care eşti 
tu, prieten drag, Dumnezeu este 
creatorul naturii. Gândeşte-te 
la floarea ta preferată, la cel mai 
frumos apus pe care l-ai văzut 
sau la sunetul mării calme —  şi 
nu îți va fi greu să conştientizezi 
că un Creator minunat şi perfect 
este arhitectul şi pictorul a tot ce 
este frumos în natură şi în noi. 
„“Dumnezeu este iubire” este 
scris pe fiecare boboc de floare ce 
stă să se deschidă, pe fiecare fir 
de iarbă ce se ridică. Păsărelele 
încântătoare care fac să răsune 
aerul cu trilurile lor înveselitoa-
re, florile atât de delicat colorate 
care în desăvârşirea lor îşi răs-
pândesc parfumul, copacii falnici 

A-L cunoaște pe Împărat 
este totul!

Sabat, 26 februarie 2022

Andra Ioniță - Conferința Muntenia
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ai pădurii cu bogatul lor frunziş 
de un verde viu: toate mărturi-
sesc despre grija părintească şi 
iubitoare a Dumnezeului nos-
tru şi despre dorința Sa de a face 
fericiți pe copiii Săi.”1

Pe lângă rolul de creator al 
universului, Dumnezeu este 
salvatorul nostru. El Şi-a dorit 
să ne ofere o viață fără păcat, o 
viață trăită în armonie cu cerul, 
însă păcatul şi-a făcut loc în ini-
mile părinților noştri din Eden 
şi apoi în inimile fiecăruia dintre 
noi. Dar, Dumnezeu a prevă-
zut posibilitatea acestei căderi a 
omenirii şi din iubire pentru fie-
care dintre noi a realizat un plan 
divin de salvare. Acest plan a fost 
conceput înainte de păcatul lui 
Adam şi al Evei, dar a fost pus 
în funcțiune după căderea lor. 
Nu numai că acesta este singu-
ra cale de salvare pentru noi, ci 
este, şi a fost sacrificiul suprem 
pentru Dumnezeu. „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşni-
că” (Ioan 3:16), ba mai mult, S-a 
dat pe Sine însuşi pentru noi: 
„Dumnezeu era în Hristos, îm-
păcând lumea cu Sine, neţinân-
du-le în socoteală păcatele lor” 
(2 Corinteni 5:19). Dumnezeu 
a trimis pe singurul Lui Fiu să 
moară pentru mine, pentru tine, 
pentru prietenii noştri, pentru 
vecinii noştri, pentru persoanele 
care ne plac şi pentru persoanele 
care nu ne plac. El a făcut acest 
imens sacrificiu din dragoste 
pentru noi. Cunoaşterea acestei 

iubiri, cunoaşterea Sa ca atotiu-
bitorul nostru părinte ceresc nu 
poate să rămână fără consecințe. 
Pe măsură ce înțelegem tot mai 
bine iubirea Lui, începem să-L 
iubim şi noi. „Dragostea este 
principiul guvernării lui Dum-
nezeu şi tot ea trebuie să fie şi 
fundamentul caracterului orică-
rui creştin. Nimic altceva nu ne 
poate da puterea de a învinge în-
cercările şi ispitele. Iar dragostea 
aceasta se descoperă în sacrificiu. 
Planul de mântuire s-a născut 
din jertfă — iar jertfa plină de 
iubire a lui Dumnezeu este ne-
mărginită. Isus a dat totul pentru 
noi, iar cei care-L primesc vor 
fi gata să sacrifice totul pentru 
El.”2 „Crezi tu oare că este un sa-
crificiu prea mare acela de a jertfi 
totul pentru Hristos? Întreabă-
te: „Ce a dat Domnul Hristos 
pentru mine?” Fiul lui Dumne-
zeu a dat totul: viața, dragostea 
şi suferințele Sale: toate le-a dat 
pentru mântuirea noastră. Cum 
am putea noi atunci: obiecte ne-
vrednice ale unei iubiri aşa de 
mari: să reținem inimile noastre 
spre a nu fi predate Lui?”3

Totodată, Dumnezeu este 
Tatăl nostru. „Vedeţi ce dragos-
te ne-a arătat Tatăl: să ne nu-
mim copii ai lui Dumnezeu! Şi 
suntem. Lumea nu ne cunoaşte, 
pentru că nu L-a cunoscut nici 
pe El.” (1 Ioan 3:1). „O astfel 
de iubire este fără egal. Să fim 
numiți copii ai împăratului ce-
resc! Prețioasă făgăduință! Tema 
celei mai profunde meditații! Iu-
birea fără seamăn a lui Dumne-

zeu pentru o lume care nu L-a 
iubit! Gândul acesta are asupra 
sufletului o putere ce îi subjugă 
şi aduce rațiunea în supunere 
față de voința lui Dumnezeu. 
Cu cât vom studia mai mult ca-
racterul divin în lumina crucii de 
pe Golgota, cu atât vom vedea 
mai mult mila, gingăşia şi ierta-
rea împletite cu nepărtinirea şi 
dreptatea şi cu atât mai mult şi 
mai clar vom discerne nenumă-
ratele dovezi ale iubirii infinite şi 
ale milei pline de gingăşie care 
întrec cu mult dragostea şi dorul 
unei mame pentru copilul ei ne-
ascultător.”4 

Cum pot să Îl cunosc practic pe 
Împărat?

Dumnezeu a lăsat şi încă lasă 
mărturii pentru noi, ca folosin-
du-ne de ele să ajungem să Îl 
înțelegem, să Îl cunoaştem şi cel 
mai important, să Îl iubim. 
u Un prim instrument prin  

care putem să cunoaştem pe acest 
minunat Împărat al universu-
lui este natura pe care a creat-o. 
De la harnica furnică, până la 
intimidantul val oceanic, natura 
vorbeşte despre cât de minu-
nat este Creatorul ei. Dacă noi 
ne luăm timp să o apreciem, 
vom putea inevitabil să găsim 
semnătura acestui Creator pe 
fiecare frunză, petală şi rază de 
soare. „Mântuitorul nostru lega 
prețioasele Sale învățături de 
lucrurile din natură. Copacii, 
păsările, florile din văi, dealurile, 
lacurile şi cerurile frumoase, ca 
şi întâmplările şi împrejurări-
le vieții de fiecare zi, toate erau 
puse în legătură cu cuvântul ade-

vărului pentru ca astfel, 
învățăturile Sale să 
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poată fi mereu vii în minte, chiar 
în mijlocul grijilor şi preocupă-
rilor vieții. Dumnezeu ar dori 
ca fiii Săi să aprecieze lucrările 
Sale şi să-şi găsească plăcerea în 
frumusețea simplă şi liniştitoare 
cu care El a împodobit căminul 
nostru pământesc.“5 

Pe lângă frumusețea pe care o 
oferă, natura este un spațiu care, 
folosit cu inima deschisă, asi-
gură un privilegiu pentru noi să 
simțim prezența lui Dumnezeu.
u O altă cale prin care pu-

tem să Îl cunoaştem este prin bi-
necuvântarea providenței Sale. 
Prin diferite experiențe ale vieții, 
fie ele pozitive sau nu, Dumnezeu 
ne oferă lecții prețioase, atâta timp 
cât suntem dispuşi să le primim. 

„De când Isus a venit să lo-
cuiască împreună cu noi, ştim că 
Dumnezeu cunoaşte încercările 
noastre şi are compasiune pentru 
noi în suferinţele noastre. Fieca-
re fiu şi fiecare fiică a lui Adam 
pot înţelege că divinul nostru 
Creator este prietenul păcătoşi-
lor, deoarece în fiecare învăţătură 
despre har, în fiecare făgăduinţă 
a bucuriei, în fiecare acţiune a 
iubirii, în fiecare atracţie divină 
prezentată în viaţa Mântuitoru-

lui pe pământ, noi Îl vedem pe 
„Dumnezeu cu noi”.”6

Să ne îndreptăm gândul la 
Avraam şi la ce consider eu că a 
fost momentul în care el a ajuns 
să cunoască o parte din Dum-
nezeu, care pentru alți oameni 
a rămas necunoscută mult timp 
după experiența sa. „Dumnezeu 
i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul 
tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; 
du-te în ţara Moria şi adu-l ar-
dere-de-tot acolo, pe un munte 
pe care ţi-l voi spune”.” (Gene-
za 22:2). Cu toții am învățat şi 
ştim despre credința lui Avraam 
în acele momente şi despre de-
votamentul său față de Dumne-
zeu. Avraam a plecat, aşa cum 
l-a îndrumat Dumnezeu, spre 
a aduce pe „singurul său fiu” ca 
jertfă. Această experiență a fost 
un mare prilej pentru ca el să 
Îl cunoască pe Dumnezeu cum 
alții nu au reuşit să o facă până 
atunci. „Avraam a întins mâna 
şi a luat cuţitul, ca să înjunghie 
pe fiul său.” (Geneza 22:10). 
Deşi Dumnezeu a purtat de gri-
jă şi a oferit un berbec spre a fi 
jertfit în locul lui Isaac, în mo-
mentele acelea Avraam putea 
simți, în oarecare măsură, ceea 

ce simțea Dumnezeu cu privire 
la propriul Său Fiu, care urma 
să fie jertfit pentru mine şi pen-
tru tine. Poate acum te gândeşti 
că noi nu putem să experimen-
tăm acest lucru astăzi, aşa cum 
l-a experimentat Avraam. Dar 
noi nu suntem chemați să avem 
experiențele oamenilor dinain-
tea noastră, ci suntem chemați să 
avem o experiență personală de 
cunoaştere cu Dumnezeu. Poate 
în acest scenariu te regăseşti mai 
uşor: te-ai simțit vreodată că îți 
iubeşti prietenii cu toată inima 
şi că ai face orice pentru binele 
lor, însă această iubire nu a fost 
reciprocă sau poate intențiile 
ți-au fost interpretate greşit sau 
cu totul ignorate? Aşa cum te-
ai simțit în acele momente, Se 
simte Dumnezeu când, plin de 
iubire față de noi, ne oferă sal-
vare, o viață fără de păcat şi pace 
sufletească alături de El, iar noi 
nici nu recunoaştem acest apel 
al Său. „Eram gata să răspund 
celor ce nu întrebau de Mine, 
eram gata să fiu găsit de cei ce 
nu Mă căutau. Am zis: ‘Iată-Mă, 
iată-Mă!’ către un neam care nu 
chema Numele Meu. Mi-am în-
tins mâinile toată ziua spre un 
popor...” (Isaia 65:1-2).
u Un alt instrument folositor 

nouă în dorința de a-L cunoaşte 
pe Împărat este Cuvântul Său, 
scris şi lăsat la îndemână pentru 
noi chiar cu acest scop. „[În Cu-
vânt] noi avem în modul cel mai 
clar descoperirea caracterului Său, 
a modului în care Se ocupă de oa-
meni şi marea lucrare de mântuire. 
Aici ne este înfățişată istoria patri-
arhilor şi a profeților cum şi a altor 
bărbați sfinți din vechime. Aceştia 
erau oameni „supuşi aceloraşi slă-
biciuni ca şi noi” (Iacov 5:17). În 
Cuvântul Său vedem cum ei se 
luptau cu descurajările, asemenea 
nouă, şi totuşi cum au prins iarăşi 
curaj şi au ajuns biruitori prin ha-
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rul lui Dumnezeu. Văzând toate 
acestea, suntem încurajați în aler-
garea noastră după neprihănire. 
Când citim despre minunatele 
experiențe hărăzite lor, despre lu-
mina, dragostea şi binecuvântarea 
de care s-au bucurat şi despre lu-
crarea pe care au făcut-o prin ha-
rul care le-a fost dat, Duhul care 
i-a inspirat pe ei aprinde şi în noi 
flacăra unei dorințe sfinte de a fi 
asemenea lor în caracter, de a um-
bla cu Dumnezeu, asemenea lor.“7

u Dar cel mai strălucit mod 
în care putem să Îl cunoaştem pe 
Dumnezeu este Domnul Isus. 
Venind pe pământ pentru a trăi 
o viață fără pată, pentru a ne lăsa 
un exemplu de urmat şi pentru a 
Se jertfi pentru ca noi să putem fi 
salvați, Domnul Isus le-a spus uce-
nicilor: „Dacă M-aţi fi cunoscut 
pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Ta-
tăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi 
cunoaşte; şi L-aţi şi văzut”.” (Ioan 
14:7). „Nu sunt multe căi către cer. 
Nu se poate ca fiecare să-şi aleagă 
drumul său. Hristos zice: „Eu sunt 
calea... Nimeni nu vine la Tatăl de-
cât prin Mine”. Chiar de atunci de 
când s-a predicat întâi Evanghe-
lia, când în Eden s-a declarat că 
sămânța femeii va sfărâma capul 
şarpelui, Hristos a fost înălțat ca 
fiind calea, adevărul şi viața. El a 
fost calea pe când trăia Adam, când 
Abel I-a înfățişat lui Dumnezeu 
sângele mielului înjunghiat, care 
reprezenta sângele Mântuitorului. 
Hristos a fost calea prin care au 
fost mântuiți patriarhii şi profeții. 
El este singura cale pe care putem 
ajunge la Dumnezeu.”8

Cum pot ajunge să fac 
cunoștință cu Împăratul?

Poate că am mai încercat să 
Îl cunoaştem pe Împărat până 
acum şi poate nu am reuşit. 
Chiar căutându-L în natură, 
în Cuvânt, în providențe sau 
în imaginea lui Hristos, nu am 

reuşit să Îl găsim. După cum am 
înțeles până la acest punct, in-
strumentele sunt bune şi folosi-
toare, deci ceea ce trebuie să fie 
schimbat este în noi. Pentru a-L 
găsi pe Dumnezeu trebuie să Îl 
căutăm cu ardoare şi cu inima 
deschisă pentru a-L primi. „Dacă 
vei căuta pe Domnul Dumneze-
ul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei că-
uta din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău” (Deuteronom 4:29). 
Dumnezeu ne lasă promisiunea 
că atunci când Îl vom căuta cu 
adevărat, El ne va ieşi în întâm-
pinare: „’Mă voi lăsa să fiu găsit 
de voi’, zice Domnul” (Ieremia 
29:14). Datoria noastră este să 
ne cercetăm inimile şi să cerem 
ajutor divin spre a le curăța de 
întinăciune, pentru a putea face 
loc Împăratului să troneze în ele. 
O inimă îngreunată de plăceri 
lumeşti nu va putea să se dedi-
ce căutării lui Dumnezeu şi nu 
va putea să cedeze în fața iubirii 
Lui nemărginite. Trebuie să con-
sacrăm inimile noastre mâinilor 
Lui, plini de încredere că El le 
va preschimba în inimi de carne 
pregătite să Îl iubească şi să Îl 
asculte. Cum putem să Îl lăsăm 
pe Dumnezeu să înceapă aceas-
tă lucrare de reînnoire în noi? 
„Pentru a-L sluji corect, trebuie 
să fim născuți din Duhul Sfânt. 
Acesta va curăți inima şi va în-
noi mintea, dându-ne o nouă pu-
tere de a-L cunoaşte şi a-L iubi 
pe Dumnezeu. Acesta ne va face 
să ascultăm de bunăvoie de toate 
cerințele Lui. Aceasta este ade-
vărata închinare. Ea este fructul 
lucrării Duhului Sfânt.”9

Chemarea

Dragul meu prieten, nu poa-
te exista privilegiu mai mare de-
cât să Îl cunoşti pe Dumnezeu şi 
să începi veşnicia cu El încă de 
acum. „A-L cunoaşte pe Dum-
nezeu înseamnă a-L iubi; numai 

prin iubire se trezeşte iubirea. 
Caracterul Său trebuie să fie ma-
nifestat în contrast cu caracterul 
lui Satan. Această lucrare o putea 
face numai o singură Ființă din 
tot universul. Numai Acela care 
cunoştea înălțimea şi adâncimea 
iubirii lui Dumnezeu o putea 
face cunoscută. Peste noaptea în-
tunecată a lumii trebuia să răsară 
„Soarele neprihănirii, şi tămădui-
rea va fi sub aripile Lui.” (Maleahi 
4:2)”10

„Tinerilor, stăruiți în a-L 
cunoaşte pe Domnul şi veți şti că 
„El Se iveşte ca zorile dimineții”. 
(Osea 6:3). Căutați continuu 
să vă perfecționați. Străduiți-vă 
sârguincios să ajungeți la identi-
tate cu Răscumpărătorul. Trăiți 
prin credința în Hristos. Faceți 
lucrarea pe care a făcut-o El. 
Trăiți pentru salvarea suflete-
lor pentru care El Şi-a dat viața. 
Străduiți-vă, pe orice cale, să 
ajutați acelora cu care veniți în 
legătură. Străduiți-vă continuu să 
vă perfecționați. Căutați ca viața 
voastră să fie o împlinire a cuvin-
telor: „Prin poruncile Tale mă fac 
mai înțelept decât vrăjmaşii mei”. 
(Psalmii 119:98). Vorbiți cu Fra-
tele vostru mai mare, care vă va 
întregi educația — rând pe rând, 
învățătură peste învățătură, puțin 
câte puțin. O strânsă legătură cu 
Acela care S-a dat pe Sine ca jertfă 
pentru a mântui o lume pe moar-
te va face din voi lucrători accep-
tabili. Când puteți să vă prindeți 
de adevăr şi să vi-l însuşiți, când 
puteți spune: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu”, atunci veți pri-
mi o mare măsură de har, de pace 
şi bucurie.”11 Amin!

a
Referințe:

1 Ellen G. White, Calea Către Hristos, p. 10; 2 Ellen G. Whi-
te, Chemați să fim diferiți, p. 36; 3 Ellen G. White, Calea către 
Hristos, p. 45; 4 Idem, p. 15; 5 Idem, p. 85; 6 Ellen G. White, 
Dumnezeu cu noi, p. 12; 7 Ellen G. White, Calea către Hris-
tos, p. 87; 8 Ellen G. White, Hristos Lumina Lumii, p. 663; 
9 Idem, p. 189; 10 Idem, p. 22; 11 Ellen G. White, Mărturii 
pentru Comunitate, vol. 6, p. 416.
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Duminică, 27 februarie 2022

Alina Barnea -  Conferința Moldova

Încă avem un mijlocitor

Păcatul lui Adam şi al Evei a 
pricinuit o teribilă despărțire în-
tre Dumnezeu şi om. Şi Hristos 
păşeşte între Dumnezeu şi om şi 
zice omului: „Tu mai poți veni la 
Tatăl; există întocmit un plan prin 
care Dumnezeu poate fi împăcat 
cu omul, şi omul cu Dumnezeu; 
tu te poți apropia de Domnul, 
printr-un Mijlocitor.” Şi acum El 
stă şi mijloceşte pentru tine. El 
este Marele Preot, care pledează 
în favoarea ta; şi tu trebuie să vii 
şi să prezinți cazul tău Tatălui, 
prin Isus Hristos. În felul acesta, 
poți avea acces la Dumnezeu; şi, 
cu toate că păcătuieşti, cazul tău 
nu este fără speranță. „Dar dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl 
un Mijlocitor, pe Isus Hristos, cel 
neprihănit.” (1 Ioan 2:1) — Testi-
monies, vol. 2, p.  591.

Toți aceia care au un simță-
mânt al marii lor sărăcii sufleteşti, 
care simt că nu au nimic bun în 
ei înşişi, pot afla neprihănire 
şi tărie, privind la Isus. El zice: 

„Veniți la Mine toți cei trudiți 
şi împovărați.” (Matei 11:28). 
El vă invită să schimbați sărăcia 
voastră cu bogățiile harului Său. 
Noi nu suntem vrednici de iubi-
rea lui Dumnezeu, dar Hristos, 
siguranța noastră, este vrednic, 
este cu totul în stare să-i mân-
tuiască pe toți aceia care vin la 
El. Oricare ar fi fost starea din 
trecut, oricât de descurajatoa-
re ar fi situațiile tale, dacă vei 
veni la Isus aşa cum eşti, slab, 
fără speranță şi descurajat, mi-
lostivul nostru Mântuitor te va 
întâmpina încă de departe, te 
va cuprinde în brațele Sale iubi-
toare şi te va îmbrăca cu mantia 
neprihănirii Lui. El ne prezintă 
Tatălui îmbrăcați în veşmântul 
alb al propriului Său caracter şi 
mijloceşte înaintea lui Dumne-
zeu în favoarea noastră, zicând: 
„Eu am luat locul păcătosului. 
Nu privi la acest fiu încăpățânat, 
ci priveşte la Mine”. Dacă Satan 
încearcă să vorbească tare împo-
triva sufletelor noastre, acuzân-
du-ne de păcat şi pretinzându-ne 

ca pradă a sa, sângele lui Hristos 
mijloceşte cu o şi mai mare pu-
tere.” — Cugetări, p. 8.  Sângele lui 
Hristos curăță „de orice păcat.” 
(1 Ioan 1:7).

Încă puțin timp!

„În timpul rânduit pentru ju-
decată — încheierea celor 2300 
de zile în anul 1844 — a început 
lucrarea de cercetare şi de ştergere 
a păcatelor. Toți aceia care au luat 
vreodată asupra lor numele lui 
Hristos trebuie să treacă prin lu-
crarea cercetării. Atât cei vii, cât şi 
cei morți sunt judecați „după lu-
crurile care au fost scrise în cărți, 
după faptele lor”... În timp ce Isus 
mijloceşte pentru supuşii harului 
Său, Satan îi acuză înaintea lui 
Dumnezeu ca fiind călcători ai 
Legii... El arată către raportul 
vieții lor, la defectele lor de ca-
racter, la lipsa lor de asemănare 
cu Hristos, care L-a dezonorat 
pe Răscumpărătorul lor, la toate 
păcatele pe care el i-a ispitit să le 
săvârşească, şi din cauza aceasta 
el îi pretinde ca supuşi ai lui. 

Regele mai are 
de făcut o mutare
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Isus nu le scuză păcatele, dar 
arată către pocăința lor, către 
credința lor şi, cerând iertare în fa-
voarea lor, Îşi înalță mâinile rănite 
înaintea Tatălui şi a îngerilor sfinți, 
spunând: Îi cunosc pe nume, i-am 
săpat pe palmele Mele. 

„Păcatele pentru care nu s-au 
pocăit şi n-au fost părăsite nu vor 
fi iertate şi nici şterse din cărți, 
ci vor sta ca mărturie împotriva 
păcătosului în ziua lui Dumne-
zeu... Dacă aceia care îşi ascund 
şi îşi scuză păcatele ar vedea cum 
se bucură Satan de ei, cum le 
reproşează Domnului Hristos şi 
sfinților îngeri, arătând spre viața 
lor, s-ar grăbi să-şi mărturiseas-
că păcatele şi să le părăsească... 
Dar Isus mijloceşte în favoa-
rea lor cu mâinile Sale rănite, 
cu trupul Său zdrobit şi declară 
tuturor acelora care Îl urmează: 
„Harul Meu îți este de ajuns”  
(2 Corinteni 12:9)... Nimeni deci 
să nu socotească defectele sale ca 
fiind de nevindecat. Dumnezeu 
va da credință şi har pentru a le 
învinge.” — Tragedia veacurilor, cap. 
28: În fața raportului vieții. 

„Tinerii nu reuşesc uneori să Îl 
înțeleagă pe Dumnezeu ca pe un 
părinte iubitor. Majoritatea tineri-
lor se comportă ca şi când ceasurile 
prețioase ale încercării, aflate chiar 
înainte de încheierea harului, ar fi 
o mare vacanță şi ca şi cum singu-
rul scop al existenței lor în această 
lume ar fi distracția şi satisfacerea 
sinelui într-o petrecere fără sfârşit. 
Satan depune eforturi deosebite şi 
neîncetate, pentru a-i ajuta să se 
simtă fericiți în distracții lumeşti şi 
în acelaşi timp să se îndreptățeas-
că în ce fac, argumentând că aceste 
distracții sunt inofensive, inocen-
te şi chiar importante pentru să-
nătate. Unii medici au lăsat să se 
creadă că spiritualitatea şi consa-
crarea față de Dumnezeu sunt dă-
unătoare sănătății. Această idee se 
potriveşte foarte bine intereselor 

Este primejdioasă starea ace-
lora care, obosiți de veghere, se 
întorc la atracțiile lumii. În timp 
ce omul de afaceri este captivat 
de urmărirea câştigului, în timp 
ce iubitorul de plăceri caută sa-
tisfacerea poftelor, în timp ce 
fiica modei îşi aranjează podoa-
bele, s-ar putea ca în ceasul acela 
Judecătorul întregului pământ să 
rostească sentința: „Ai fost cân-
tărit în cumpănă şi ai fost găsit 
prea uşor” (Daniel 5:27).” – Tra-
gedia veacurilor, pp. 490, 491.

„Timpul sigilării este foarte 
scurt şi în curând se va termina. 
Acum este timpul, în timp ce cei 
patru îngeri țin cele patru vân-
turi, să dăm cu certitudine dova-
dă de chemarea şi alegerea noas-
tră.” — Scrieri timpurii, p. 58. 

„Scumpul nostru Mântui-
tor ne va trimite ajutorul chiar 
atunci când avem nevoie de el. 
Calea spre ceruri este sfințită 
de urmele Sale. Orice spin care 
ne răneşte picioarele le-a rănit 
pe ale Sale. Orice cruce, pe care 
suntem chemați să o purtăm, 
El a purtat-o înaintea noastră. 
Domnul îngăduie lupta pentru 
a pregăti sufletul pentru pace. 
Timpul strâmtorării este o grea 
încercare şi de temut pentru po-
porul lui Dumnezeu; dar este 
un timp când fiecare credincios 
adevărat să privească în sus şi, 
prin credință, să poată vedea cur-
cubeul făgăduinței care îl încon-
joară.” – Tragedia veacurilor, p. 632.

vrăjmaşului sufletelor.” — Minte, ca-
racter, personalitate, vol. 1, p. 291.

Cunoaştem adevărul, ştim că 
Domnul nostru ne aşteaptă şi ne 
cheamă, dar totuşi încă amânăm. 
De ce ne-am îndepărtat chiar 
atât de la Isus? Oare suntem 
conştienți de timpul în care tră-
im? Alegem fărâmiturile amăgi-
toare date de Satan în loc de bi-
necuvântările veşnice promise de 
Dumnezeu. Vedem noi pericolul 
din jurul nostru? Timpul este 
foarte scurt, trebuie să ne trezim 
acum! Mai avem o şansă de a ne 
întoarce. Isus ne oferă veşnicia în 
dar, însă mai avem o lucrare de 
făcut, încă puțin de suportat. Să 
folosim acest timp ca să grăbim 
venirea Sa.

„Nu suntem niciodată singuri. 
Fie că ni-L alegem, fie că nu, 
avem un Tovarăş. Aminteşte-ți 
că, oriunde te afli, orice vei face, 
Dumnezeu este acolo. Nimic din 
ceea ce este spus, făcut sau gândit 
nu poate scăpa atenției Sale. Ai un 
martor pentru fiecare cuvânt sau 
faptă — pe Dumnezeu Cel Sfânt, 
Cel ce urăşte păcatul. Gândeşte-
te mereu la acest lucru înainte să 
vorbeşti sau să acționezi. Creştin 
fiind, eşti membru al familiei 
împărăteşti, copil al Împăratului 
ceresc. Să nu spui niciun cuvânt, să 
nu faci nimic care va aduce dezo-
noare asupra frumosului „nume pe 
care-l purtați.” (Iacov 2:7).” – Divi-
na vindecare, p. 490.

„Vegheați deci  ca nu cum-
va, venind pe neaşteptate, să vă 
găsească dormind” 
(Marcu 13:35, 
36). 
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Acum este timpul de pregătire. 
Nu trebuie să aşteptăm ca Domnul 
să facă această lucrare fără efortu-
rile noastre. Este datoria noastră 
de a face tot binele pe care îl mai 
putem face în acest puțin timp 
care a mai rămas. Să ne întoar-
cem de la căile noastre rele. Isus 
ne iubeşte, ne cunoaşte pe fiecare 
în parte, este gata să ne primeas-
că aşa cum suntem. Să ne predăm 
cu totul în mâinile Sale, doar El 
ne poate face cu adevărat liberi. 
Când El va apărea pe nori, nu va 
veni să ne curățe de păcate, să în-
drepte defectele noastre de carac-
ter. Atunci va fi prea târziu; această 
lucrare trebuie făcută acum. Dacă 
în această oră numele noastre apar 
înaintea tribunalului ceresc, sun-
tem noi gata? Să ne ajute Domnul 
să înțelegem importanța timpului 
în care trăim. Dacă am putea ve-
dea scenele care se petrec acum în 
cer, inimile noastre s-ar umple de 
frică, am striga zi şi noapte către 
Dumnezeu.

„De aceea şi voi fiți gata; căci 
Fiul omului va veni în ceasul 
în care nu vă gândiți”. (Matei 
24:44).

Haina de judecător

Când lucrarea judecății de 
cercetare se încheie, soarta tu-
turor va fi hotărâtă pentru viață 
sau pentru moarte. Timpul de 
har se încheie cu puțin înainte 
de venirea Domnului pe norii 
cerului. Hristos, privind la tim-
pul acesta, spune în cartea Apo-
calipsei: „Cine este nedrept, să 
fie  nedrept şi mai departe; cine 
este întinat, să se întineze şi mai 
departe; cine este fără prihană 
să trăiască şi mai departe fără 
prihană. Şi cine este sfânt, să se 
sfințească şi mai departe! Iată, 
Eu vin curând; şi răsplata Mea 
este cu Mine, ca să dau fiecăru-
ia după fapta Lui.” (Apocalipsa 
22:11, 12).

„Apoi L-am văzut pe Isus 
punându-Şi deoparte haine-
le preoțeşti şi îmbrăcându-Se 
cu veşmintele Lui împărăteşti. 
Pe cap avea multe coroane, una 
în alta. Înconjurat de oastea în-
gerească, a părăsit cerul. Plăgile 
cădeau asupra locuitorilor pă-
mântului. Unii Îl acuzau şi-L 
blestemau pe Dumnezeu. Alții 
se grăbeau către poporul lui 
Dumnezeu şi-l implorau să-i 
învețe cum să scape de jude-
cățile Sale. Dar sfinții nu mai 
aveau nimic pentru ei. Ultima la-
crimă pentru păcătoşi fusese văr-
sată, ultima rugăciune în agonie 
fusese oferită, ultima povară pur-
tată, ultima avertizare dată. Gla-
sul dulce al harului nu avea să-i 
mai invite. Atunci când sfinții şi 
cerul întreg fuseseră interesați 
de salvarea lor, ei înşişi nu fuse-
seră interesați. Viața şi moartea 
le fuseseră puse înainte. Mulți 
doreau viața, dar nu au făcut ni-
ciun efort ca s-o obțină. Nu au 
ales viața, iar acum nu mai exista 
sânge ispăşitor care să-l curețe 
pe vinovat şi nici un Mântuitor 
plin de îndurare care să pledeze 
pentru ei strigând: „Cruță-l, mai 
cruță-l puțin pe păcătos.” Cerul 
întreg se unise cu Isus la auzul 
cuvintelor grozave: „S-a sfârşit.” 
Planul de Mântuire fusese adus 
la îndeplinire, dar puțini aleseseră 
să-l accepte. Pe măsură ce vocea 
dulce a harului se stingea, pe cei 
răi îi cuprindeau frica şi groaza. 
Cu o claritate înfricoşătoare, ei au 
auzit cuvintele: „Prea târziu! Prea 
târziu!” – Istoria mântuirii, p. 404.

„Dacă aceştia ar fi ştiut că lu-
crarea lui Hristos din Sanctuarul 
ceresc se va încheia în curând, cât 
de diferit s-ar fi comportat şi cât 
de serioşi ar fi vegheat! Stăpânul, 
anticipând toate acestea, le dă la 
timp avertizarea, poruncindu-le 
să vegheze. El vorbeşte desluşit 
despre caracterul neaşteptat al 

revenirii Sale. El nu măsoară 
timpul, ca nu cumva noi să ne-
glijăm pregătirea de fiecare clipă 
şi, în indolența noastră, să privim 
înainte spre timpul când cre-
dem că El va veni şi să amânăm 
pregătirea. „Vegheați, deci; pen-
tru că nu ştiți...” (Marcu 13:35). 
Totuşi, această nesiguranță şi 
neaşteptare  prezisă nu reuşeşte 
să ne trezească, în sfârşit, din 
amorțeală la veghere serioasă şi 
să ne stimuleze vegherea, pen-
tru Stăpânul cel aşteptat. Cei 
care n-au fost găsiți aşteptând şi 
veghind, în cele din urmă, sunt 
surprinşi în necredincioşia lor. 
Stăpânul vine şi, în loc ca ei să fie 
gata să-I deschidă imediat, sunt 
cuprinşi de ațipeală lumească şi, 
în cele din urmă sunt pierduți.” 
— Testimonies, vol. 2, p. 191. 

„Dumnezeu este în conflict cu 
lumea. Când va începe judecata 
şi se vor deschide cărțile ceru-
lui, Dumnezeu va avea de jude-
cat un raport îngrozitor, care i-ar 
face acum pe oameni să tremure, 
dacă nu ar fi orbiți şi amăgiți de 
înşelăciunile lui Satana. Dumne-
zeu va chema lumea să dea so-
coteală pentru moartea unicului 
Său Fiu, pe care ea l-a crucificat 
din nou şi din nou, prin toa-
te scopurile şi intențiile ei, şi pe 
care L-a supus ruşinii publice, 
prin persecutarea poporului Său. 
Lumea L-a respins pe Domnul 
Hristos în persoana sfinților Lui, 
a refuzat soliile Sale prin refuzul 
soliilor rostite de profeții, apos-
tolii şi trimişii Săi. I-a respins pe 
cei care au fost colaboratori ai lui 
Hristos şi va trebui să dea soco-
teală. ” – Mărturii pentru pastori, p. 39. 

Bucuria mântuirii

„Cei care se roagă au un sin-
gur obiectiv: salvarea finală şi 
veşnică a sufletelor lor. Acest 
obiectiv a fost înaintea lor con-
tinuu; viața nemuritoare a fost 
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promisă celor care vor răbda 
până la sfârşit. Oh, cât de serioa-
se şi arzătoare au fost dorințele 
lor. În atenție au fost judecata şi 
veşnicia. Ochii lor au fost fixați 
prin credință asupra tronului 
strălucitor, în fața căruia vor sta 
cei îmbrăcați în haine albe. Acest 
lucru i-a făcut să nu-şi îngăduie 
să păcătuiască...” – Adevărul despre 
îngeri, p. 275. 

„Nicio limbă nu poate descrie 
slava acelei privelişti. Norul viu 
al maiestății şi slavei neîntrecute 
se apropia, iar noi puteam vedea 
clar persoana minunată a lui Isus. 
El nu purta o cunună de spini, 
ci pe frunte avea o coroană de 
slavă. Pe haina şi pe coapsa Lui 
era scris un nume:  Împăratul 
împăraților şi Domnul domnilor. 
Înfățişarea Îi era strălucitoare ca 
soarele la amiază. Ochii Lui erau 
ca o flacără de foc, iar picioarele 
păreau ca arama fină. Vocea Lui 
suna ca multe instrumente mu-
zicale. Pământul se cutremura 
înaintea Lui, cerul se dădea la o 
parte ca un sul care se strânge, 
fiecare munte şi fiecare insulă se 
mutau din locul lor. „Împărații 
pământului, domnitorii, căpita-
nii oştirilor, cei bogați şi cei pu-
ternici, toți robii şi toți oamenii 
slobozi s-au ascuns în peşteri şi 
în stâncile munților. Şi ziceau 
munților şi stâncilor: ‚Cădeți 
peste noi şi ascundeți-ne de 
fața Celui ce şade pe scaunul de 
domnie şi de mânia Mielului’.” 
(Apocalipsa 6:15-17).

Cei care cu puțin timp înain-
te voiau să-i nimicească pe copiii 
credincioşi ai lui Dumnezeu de 
pe pământ vedeau acum slava Sa 
odihnindu-se asupra sfinților. În 
groaza lor, auzeau vocile aces-
tora spunând în tonuri voioase: 
„Iată, Acesta este Dumnezeul 
nostru, în care aveam încredere 
că ne va mântui.” (Isaia 25:9).”  
– Istoria mântuirii, p. 410, 411.  

„Apoi am văzut un foarte 
mare număr de îngeri aducând 
din cetate cununi strălucitoare — 
o cunună pentru fiecare sfânt, cu 
numele lui scris pe ea. Când Isus 
a cerut cununile, îngerii I le-au 
adus şi, cu mâna Sa dreaptă, iu-
bitul Domn Isus le-a aşezat pe 
capul sfinților. În acelaşi fel, înge-
rii au adus harpele, iar Isus le-a 
dat de asemenea sfinților. Îngerii 
comandanți au dat mai întâi to-
nul şi atunci toate glasurile s-au 
înălțat în laude recunoscătoare şi 
pline de bucurie. Fiecare mână 
atingea cu măiestrie coardele 
harpei, făcând să răsune o muzică 
melodioasă, în acorduri bogate şi 
desăvârşite.” — Idem, p. 413.

Concluzie

Acum este timpul să decidem 
cui vrem să-i slujim. De care 
parte vom fi la venirea Dom-
nului nostru Isus Hristos? Să 
înțelegem că nu este nimeni atât 
de căzut încât Isus să nu poată 
ajunge la el.

Dragul meu tânăr, dacă te 
simți descurajat şi nu ştii ce par-
te să alegi, alege-L pe Isus. Doar 
cu El vei fi în siguranță. Nu te 
lăsa amăgit de nimicurile acestei 
lumi. Dumnezeu are mult mai 
mult de oferit. Alege cuvântul 
Său ca să îți fie harta, busola, 
manualul de instrucțiuni. Şi dacă 
totuşi ai greşit, să fii sigur că El 
te poate ierta, te primeşte aşa 
cum eşti. Nu lăsa ca sângele Lui 
să curgă în zadar. Ce bucurie va 
fi atunci, să fim împreună cu El, 
cu Domnul nostru!

„L-am văzut apoi pe Isus con-
ducându-i pe cei răscumpărați 
spre poarta cetății. El a pus mâna 
pe poartă, a deschis-o şi le-a spus 
popoarelor care păziseră adevă-
rul să intre. În cetate era tot ce 
putea să încânte ochiul. Peste 
tot vedeau slavă din abundență. 
Apoi, Domnul Isus a privit la 

sfinții Lui răscumpărați; fețele 
lor radiau de slavă. Când şi-a în-
dreptat privirile iubitoare asupra 
lor, le-a spus cu vocea Sa muzi-
cală bogată: „Văd truda sufletului 
Meu şi sunt mulțumit. Această 
slavă bogată este a voastră ca să 
vă bucurați veşnic de ea. Întris-
tările voastre s-au sfârşit. Nu va 
mai fi moarte, nici întristare, nici 
plâns şi nici vreo durere.” Am 
văzut oştirea răscumpăraților 
aruncându-şi cununile străluci-
toare la picioarele  lui Isus, apoi, 
în timp ce mâna Lui iubitoare le 
ridica de jos, ei îşi atingeau har-
pele de aur şi umpleau tot cerul 
cu muzica lor bogată şi cu cân-
tări pentru Miel.” — Idem, p. 413.

„Şi pe toate făpturile care sunt 
în cer, pe pământ, sub pământ, pe 
mare şi tot ce se află în aceste lo-
curi, le-am auzit zicând: ‚A Celui 
ce şade pe scaunul de domnie şi 
a Mielului să fie lauda, cinstea 
şi stăpânirea în vecii vecilor!’” 
(Apocalipsa 5:13). Nu mai exis-
tă păcat şi păcătoşi. Întreg uni-
versul lui Dumnezeu este curat, 
iar marea luptă s-a sfârşit pentru 
totdeauna.” — Idem, pp. 432, 433.

Să ne ajute Dumnezeu să lu-
crăm cu toate puterile noastre, să 
fim gata, să veghem şi să ajungem 
cât mai curând acasă. Eu mă rog 
să ne întâlnim cu Domnul Isus în 
cer!                                        a






