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Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă ne propune
o săptămână de studiu, meditație şi rugăciune, o săptămână
în care să gustăm bucuria de a fi cu Cel care ne-a demonstrat
că ne este Cel mai bun și sigur Prieten.
Ce poate fi mai confortant decât asigurarea că, orice ți s-ar
întâmpla, există Cineva căruia Îi pasă de tine, pe care te poți
baza, în care te poți încrede, Căruia te poți confesa fără a exista
riscul deconspirării?! Isus este acest Prieten Minunat și fiecare
dintre noi Îi poate deveni prieten, dacă dorește lucrul acesta.
Cum o poate face, veți afla din prelegerile pe care vă invităm să
le studiem împreună.
Sabatul din 2 martie 2019 va fi o zi de consacrare, de rugăciune serioasă și post (pentru cei care pot face lucrul acesta),
momente în care Îi putem cere lui Dumnezeu să ne ajute să
ne împrietenim cu Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pentru a
simți bucuria companiei Lui, chiar de pe acest pământ.
Duminică, 3 martie 2019, se va strânge un dar special,
care va fi folosit în scopul promovării activităților pentru tineret din Uniunea Română.
Fie ca Dumnezeu să ne impresioneze inimile cu adevărurile
sfinte studiate în aceste prelegeri, astfel încât să ne dorim să fim
însuflețiți de „tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat,
vrednic de iubit, vrednic de primit etc. Amin.
Editorii

T

Bucuria de a trăi cu El

ineri sau mai puțin tineri,
ne bucurăm deopotrivă
ca în viața noastră de zi
cu zi să avem prieteni adevărați.
Pe lângă membrii familiei, ne
dorim să avem și alte persoane
cărora să le putem împărtăși unele experiențe pozitive sau negative, să participăm împreună la
activități comune, îndrăgite de
ambele părți. Numărul prietenilor poate fi mai mare sau, în
unele cazuri, ne bucurăm chiar
dacă avem fie și un singur(ă)
prieten(ă) pe care știm că putem
conta cu adevărat.
În zilele noastre termenul de
prieteni este foarte des utilizat.
Chiar și în spațiul virtual, tinerii își doresc să aibă mulți prieteni pe facebook, Instagram sau
alte rețele de socializare. Aici se
obișnuiește să se posteze diferite
imagini sau video-uri, cu scopul
de a arăta așa zișilor prieteni lucrurile cu care se identifică, din diferite domenii, cum ar fi: îmbrăcămintea pe care o poartă, ceea
ce mănâncă sau beau, ce muzică
sau filme le place să vizioneze, locul unde merg în vacanță și alte
aspecte ale vieții de zi cu zi pe
care doresc să le expună public
și care astfel să poată fi văzute
de câți mai mulți prieteni în cât
mai scurt timp posibil. Aprecierea prietenilor este calculată de
multe ori prin numărul de likuri
primite sau prin numărul comentariilor. În ciuda mulțimii prietenilor pe care îi avem în spațiul
real sau virtual, constatăm cu uimire și surprindere totodată, că,
atunci când avem cea mai mare
nevoie de prieteni adevărați, care
să simtă împreună cu noi, care să
se bucure sau să plângă cu noi,
care să ne sprijine în momente
mai dificile, cărora să le putem
destăinui anumite secrete sau nevoi personale, există foarte puțini

sau poate niciunul, care să ne fie
alături în astfel de circumstanțe.
În Sfânta Scriptură sunt numeroase exemple sau versete care
ne descriu principiile unei prietenii adevărate: „Prietenul adevărat
iubește oricând, și în nenorocire ajunge ca un frate.” (Proverbe 17:17), „Nu este mai mare
dragoste decât să-și dea cineva
viața pentru prietenii săi.” (Ioan
15:13). De asemenea, Biblia ne
avertizează și despre pericolele
unor prietenii false, superficiale sau chiar periculoase: „Nu vă
înșelați: „Tovărășiile rele strică
obiceiurile bune” (1 Corinteni
15:33), „Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui,
dar este un prieten care ține mai
mult la tine decât un frate.” (Proverbe 18:24).
Cuvântul lui Dumnezeu ne
descoperă pe Cel care poate fi oricând Prietenul adevărat, care Și-a
dovedit dragostea Sa față de noi
prin faptul că Și-a dat chiar propria viață, ca să ne poată salva din
această lume a păcatului și astfel,
printr-o relație reciprocă de prietenie cu El în viața noastră de zi
cu zi, să ne poată oferi, la întoarcerea Sa, un loc special, la dreapta Lui, în Împărăția Sa. Domnul
Isus spunea: „Voi sunteți prietenii
Mei, dacă faceți ce vă poruncesc
Eu.” (Ioan 15:14). Pentru această
relație de prietenie, Isus a dăruit
totul, chiar propria Sa viață. Cu
toate că Isus este Stăpânul Universului, bucuria Lui supremă,
chiar este aceea de a ne avea pe
fiecare dintre noi ca cei mai buni
ucenici și prieteni, cu condiția ca
noi să alegem să renunțăm la orice lucru care Îi produce Lui întristare și care ne cauzează chiar
și nouă atât de mult rău. El a spus:
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și
va iubi pe celălalt; sau va ține la

unul și va nesocoti pe celălalt;
nu puteți sluji lui Dumnezeu și
lui Mamona.”(Matei 6:24). „Tot
așa, oricine dintre voi, care nu se
leapădă de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu.” (Luca 14:33).
În această săptămână de rugăciune vom studia în detaliu anumite subiecte care sunt foarte importante în relația noastră cu Isus.
Cele șapte subiecte pe care le vom
studia cu multă rugăciune și sub
influența Duhului Sfânt se bazează pe versetul din Filipeni 4:8:
„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste,
tot ce este drept, tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit, tot ce
este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă
însuflețească.” De șase ori în acest
verset apare termenul „tot”, iar de
două ori apare cuvântul „orice”,
urmat de anumite trăsături cum
ar fi: adevărul, cinstea, dreptatea,
curăția, iubirea, primirea, fapta
bună și lauda, trăsături pe care
Cuvântul lui Dumnezeu le consideră ca fiind extrem de importante în viața noastră.
Dăruieşte totul prietenului tău
Isus, dăruiește-I viața ta, capacitățile tale, tinerețea ta, energia ta,
slujirea ta, sentimentele tale, deoarece tot ceea ce avem, am primit
din mâna Lui. Doar astfel vom
putea descoperi adevăratul sens al
vieții, adevărata fericire după care
atât de mulți dintre noi tânjim:
bucuria de a trăi cu El.
„Fiule, dă-mi inima ta și să
găsească plăcere ochii tăi în căile mele.” (Proverbe 23:26), „căci
Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe
aceia a căror inimă este întreagă a
Lui…”(2 Cronici 16:9).
Fie ca prin Harul Său aceasta
să fie experiența fiecăruia dintre
noi. Amin.
Ghiță Ulici,

Secretarul Departamentului de
Tineret al Uniunii Române a AZȘ-MR
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Vineri 22 februarie 2019

ALEGE
ADEVĂRUL!

Cristian Rădoiaș

„Încolo frații mei, tot ce este
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit, tot ce
este vrednic de primit, orice faptă
bună, și orice laudă, aceea să vă
însuflețească.” (Filipeni 4:8)

D

ragi tineri, prin harul
Domnului am ajuns
la începutul unei noi
săptămâni de rugăciune pentru
tineri. Privind în jurul nostru
observăm că trăim într-o lume
a contrafacerii, o lume care este
condusă mai mult de tatăl minciunii decât de Cel în care se
găsește tot adevărul.
Ceea ce până ieri se considera
a fi o minciună, un păcat, astăzi
este pus la loc de cinste. Minciuna de ieri s-a transformat în
adevăr astăzi, iar ceea ce ieri era
adevăr, astăzi este dat la o parte.
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De multe ori, când am mers
să cumpăr câte un lucru mi s-a
pus întrebarea: Doriți să fie original sau ceva mai ieftin? Doriți
încălțăminte din piele naturală
sau artificială? Se poate să fim
înșelați, artificialul fiind aproape
identic cu naturalul. Minciuna în
ziua de azi fiind poleită cu puțin
adevăr, o folosim ca adevăr.
Cineva spunea: ca să nu fii
păcălit trebuie să cunoști dolarul
adevărat, nu pe cel fals.
„Prin înșelăciune i-a amăgit Satan pe îngeri și așa și-a
desfășurat în toate veacurile lucrarea printre oameni și va continua să facă acest lucru până la
sfârșit. Dacă el ar declara în mod
deschis că luptă împotriva lui
Dumnezeu și a Legii Sale, atunci
oamenii s-ar păzi; dar el se ascunde, se deghizează și amestecă
adevărul cu minciuna. Minciunile cele mai primejdioase sunt
cele amestecate cu adevărul. În

felul acesta, sunt primite neadevăruri care captivează și ruinează sufletul. Prin aceste mijloace,
Satan târăște lumea după el. Dar
vine o zi când i se va pune capăt
triumfului său pentru totdeauna.” (Patriarhi și profeți, p. 31).
Putem să analizăm schimbarea
produsă în două instituții lăsate
de Dumnezeu de la creațiune, și
să ne cercetăm fiecare să vedem
dacă suntem în adevăr.
Sabatul

Adevărul despre Sabat îl găsim în Geneza 2:2, 3:
„În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care
o făcuse şi în ziua a şaptea S-a
odihnit de toată lucrarea Lui pe
care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta
S-a odihnit de toată lucrarea Lui
pe care o zidise şi o făcuse, precum și în Exodul 20:8-11: „Adu-

ți aminte de ziua de odihnă, ca
s-o sfințești. Să lucrezi șase zile,
și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a
șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului
tău: să nu faci nici o lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta,
nici robul tău, nici roaba ta, nici
vita ta, nici străinul care este în
casa ta. Căci în șase zile a făcut
Domnul cerurile, pământul și
marea, și tot ce este în ele, iar în
ziua a șaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua
de odihnă și a sfințit-o.”
Satana a făcut să aibă loc
schimbarea Sabatului, în nădejdea de a-și realiza scopul, acela
de a înfrânge planurile lui Dumnezeu. El caută să facă poruncile
lui Dumnezeu să aibă tot mai
puțină putere.
„Acea instituție care arată către Dumnezeu ca fiind Creatorul
este un semn al autorității Sale
de drept asupra ființelor pe care
le-a întocmit. Schimbarea Sabatului este semnul autorității bisericii Romane. Cei care înțeleg
cerințele poruncii a patra și totuși
aleg să țină sabatul fals în locul
celui adevărat aduc prin aceasta
un omagiu tocmai acelei puteri
care a introdus falsul sabat.”
„Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna păstrat gândurile și
afecțiunea omului s-ar fi îndrep-

tat către Făcătorul lui ca subiect
al venerației și închinării și n-ar
fi existat niciodată vreun idolatru, ateu sau necredincios.” (Istoria Mântuirii, cap. 56).

Domnul Hristos spune: „Eu
sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine” (Ioan 14:6); „căci Fiul
omului este Domn și al Sabatului” (Matei 12:8); „...veți
cunoaște adevărul, și adevărul vă
va face slobozi.” (Ioan 8:32).
Cum simțim ziua de Sabat: ca
un adevăr care ne face liberi sau
ca o îngrădire?
„Mi-a fost arătat cum întreg
cerul își îndreaptă atenția în ziua
Sabatului asupra acelora care respectă porunca a patra, îngerii șiau arătat interesul cel mai înalt
în legătură cu această instituție
divină. Acei care Îl sfințesc pe
Dumnezeu ca Domnul inimii
lor, printr-o strictă atitudine
devoțională a minții, care caută
să valorifice într-un mod optim
orele sacre prin respectarea Sabatului și să-L onoreze pe Dumnezeu, făcând din Sabat o desfătare,
sunt binecuvântați în mod special
prin intermediul îngerilor, cu lumină, cu sănătate și cu o putere
deosebită. Dar, pe de altă parte,
îngerii își întorc fața de la acei
care nu apreciază sfințenia zilei
sacre a lui Dumnezeu și îndepăr-

tează de la ei lumina și puterea.
Pe aceștia i-am văzut împovărați,
descurajați și adesea triști. Ei
simțeau lipsa Spiritului lui Dumnezeu.” (Testimonies for the Church vol.
2, p. 705; Credința prin care trăiesc, p. 36).

„Când respectăm Sabatul,
să ne aducem aminte că el este
semnul pe care Dumnezeu i l-a
dat omului pentru a-i arăta că
este primit prin Hristos și că,
dacă este ascultător, va putea să
intre în cetatea lui Dumnezeu și
să mănânce din fructele pomului vieții. Dacă ne abținem de
la orice lucrare în ziua a șaptea,
noi mărturisim lumii că suntem
de partea lui Dumnezeu și că
ne străduim să trăim în perfectă
conformitate cu poruncile Sale.
Prin aceasta, recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu care
a făcut lumea în șase zile și în a
șaptea S-a odihnit.” (Înalta noastră
chemare, p. 343; 3 decembrie).

„Pentru toți acei care primesc
Sabatul ca un semn al puterii creatoare și răscumpărătoare a lui Hristos, el va fi o desfătare. Văzându-L
pe Hristos în Sabat, ei se desfată în
El. Sabatul îi îndrumă către lucrările creațiunii, ca o dovadă a marii
Lui puteri de a mântui. În timp ce
ne atrage atenția către pacea Edenului care a fost pierdută, Sabatul
ne vorbește despre pacea restabilită prin Mântuitorul. Fiecare lucru
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din natură repetă chemarea Lui:
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și
împovărați, și Eu va voi da odihnă”. (Matei 11: 28).” (Hristos, lumina
lumii, p. 289).

Familia

În Geneza 1:26-27 găsim scris
despre crearea primei familii:
„Apoi Dumnezeu a zis: Să facem
om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste
păsările cerului, peste vite, peste
tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.
Dumnezeu a făcut pe om după
chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu; parte bărbătească
și parte femeiască i-a făcut.”
„După ce pământul, cu bogăția
vieții animale și vegetale, a fost
adus la existență, omul, coroana
lucrării Creatorului, pentru care
a fost făcut pământul în toată
frumusețea lui, a fost adus și el în
prim planul acțiunii divine. Lui
i-a fost dată stăpânirea peste tot
ceea ce ochii săi puteau cuprinde
cu privirea; căci „Dumnezeu a zis:
‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;

6
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el să stăpânească... peste tot pământul...’.” Astfel, „Dumnezeu a
făcut pe om după chipul Său...
parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:26-27).
Aici este prezentată în mod clar
originea neamului omenesc; iar
raportul divin este așa de clar
prezentat, încât nu lasă nicio posibilitate de a se trage concluzii
greșite. Dumnezeu l-a creat pe
om după chipul Său. Nu este
nicio taină în aceasta. Nu există
niciun temei pentru a presupune
că omul a evoluat printr-un mod
lent de dezvoltare, de la formele
inferioare de viață animală sau
vegetală. O astfel de învățătură
înjosește marea lucrare a Creatorului, coborând-o la nivelul
îngust al concepțiilor omenești.
Oamenii sunt atât de porniți
să-L excludă pe Dumnezeu de
la conducerea Universului, încât
ei au înjosit omul, jefuindu-l de
demnitatea originii sale.” (Patriarhi și profeți, cap. 2, 4).

În ce situație suntem astăzi?

„Pentru fiecare privilegiu legitim dăruit omului de Dumnezeu,
Satan a prevăzut o contrafacere.

El caută să înlocuiască gândurile
sfinte și curate cu gânduri necurate. El dorește să substituie
sfințenia iubirii din căsătorie cu
permisivitatea, necredincioșia,
excesul și perversiunea; cu sexul
premarital, adulterul, animalismul, în și în afara căminului, și
cu homosexualitatea.
Pericolele imoralității la care
sunt expuși atât tinerii, cât și
cei mai în vârstă, cresc pe zi ce
trece. Dezordinea morală pe
care noi o numim depravare își
găsește o sferă largă de acțiune
prin influența exercitată de către
unii bărbați, femei și tineri, care
pretind că sunt creștini, dar care
sunt senzuali, josnici și demonici.
Satana face eforturi imense
pentru a implica în practici imorale femei și bărbați căsătoriți,
tineri și copii. Ispitele sale sunt
primite în multe inimi, deoarece
aceste inimi nu au fost înălțate, înnobilate, curățite și purificate de
adevărul sacru pe care pretind că îl
cred. Nu puțini dintre aceștia s-au
complăcut într-o gândire josnică
și viciată, în conversații și într-un
comportament lumesc, iar când au
venit ispitele lui Satan, nu au avut
puterea morală de a le rezista și au
ajuns o pradă ușoară.
Homosexualitatea - păcatul
specific Sodomei. Cu toții știm
că motivul distrugerii Sodomei
a fost imoralitatea locuitorilor
ei. În Ezechiel 16:49, profetul
enumeră relele care duc la decăderea moravurilor. În lumea în
care trăim în aceste timpuri ne
confruntăm cu aceleași păcate
care existau în Sodoma și care au
adus asupra ei mânia lui Dumnezeu, până acolo încât întreaga
cetate a fost nimicită.
Pretutindeni vedem degradarea umanității, neglijarea altarului familial și dezintegrarea

familiilor. Există o abandonare
ciudată a principialității și o înjosire a standardelor morale; păcatele care au determinat venirea
judecăților lui Dumnezeu asupra
pământului prin potop și peste
Sodoma prin foc se înmulțesc cu
rapiditate.” (Minte caracter și personalitate, vol. 1., cap. 28).

El este Adevărul

Privind în jurul nostru poate te întrebi: Doamne, care este
Adevărul? Care este calea Ta?
Cum pot să trăiesc însuflețit de
adevăr? Răspunsul este acesta:
Privește la Cel ce este Adevărul.
„Descoperirea cuvintelor Tale
dă lumină, dă pricepere celor fără
răutate” (Psalmii 119:130) - acelora care nu socotesc că știu totul, ci sunt dornici să învețe. Care
a fost lucrarea solului trimis de
Dumnezeu în lumea noastră?
Singurul Fiu al lui Dumnezeu
Și-a îmbrăcat divinitatea în umanitate și a venit în lumea noastră
ca învățător, pentru a descoperi
adevărul în contrast cu minciuna.
Adevărul, adevărul mântuitor, nu
a lâncezit niciodată pe limba Sa,
nu a întârziat niciodată în mâinile
Sale, ci a fost expus cu limpezime
și definit cu claritate în mijlocul
întunericului moral care predomină în lumea noastră. Pentru
această lucrare, El a părăsit curțile
cerești. El a spus despre Sine
Însuși: „Pentru aceasta am venit în
lume, ca să fie ardoare și rezultate
memorabile; căci lucrarea Sa avea
să salveze suflete prețioase. El a
venit pentru a fi adevărata lumină
care strălucește în mijlocul întunericului moral al superstiției și rătăcirii și a fost anunțat de un glas
din cer care a proclamat: „Acesta
este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi găsesc plăcerea.” Iar la schimbarea la față, glasul ceresc a fost
auzit din nou: „Acesta este Fiul

Meu prea iubit în care Îmi găsesc
plăcerea; de El să ascultați.” (Prin-

cipii fundamentale ale educației creștine,
p. 48).

„Mângâietorul este numit
„Duhul adevărului”. Lucrarea Lui este să definească și să
susțină adevărul. La început El
locuiește în inimă, ca Duh al
adevărului și, după aceea, ajunge Mângâietor. Adevărul aduce mângâiere și pace, în timp
ce minciuna nu poate să dea
adevărata pace și mângâiere. Satan ajunge să stăpânească prin
teorii și prin tradiții mincinoase
mintea oamenilor. Îndrumându-i
către idealuri neadevărate, el le
denaturează caracterul. Duhul
Sfânt vorbește minții prin Scripturi și le întipărește adevărul în
inimă. În felul acesta, demască

rătăcirea și o alungă din suflet.”
(Hristos, lumina lumii, cap. 74).

Dragul meu cititor sau ascultător, este timpul să trăiești în
adevăr, să-L cunoști pe Cel care
este adevărul și viața. Să întrebi
ca Pilat: „Doamne, ce este adevărul?” și să-l asculți, să-l descoperi, și astfel vei ști să alungi din
viața ta orice minciună sau contrafacere. Îndemnul apostolului
Pavel este valabil și pentru noi
astăzi: „Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul” (Efeseni
6:14), și astfel „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste,
tot ce este drept, tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit, tot ce
este vrednic de primit, orice faptă bună, și orice laudă, aceea să
ne însuflețească.” (Filipeni 4:8).
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Sâmbătă 23 februarie 2019

Vrednic
de cinste

										

Adrian Barnea

Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această săptămână de rugăciune și-L rog ca EL să ne deschidă
inimile spre ceea ce vom studia. Aș dori ca în cazul fiecăruia dintre noi, la sfârșitul acestei
săptămâni de rugăciune, caracterul nostru să fie schimbat și să fim însuflețiți
de toate atributele menționate în Filipeni 4.
Motto: „... tot ce este vrednic de cinste... aceea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8)

Î

ncă de la început, cinstea aș
asemăna-o cu corectitudinea
de a trăi o viață spre slava lui
Dumnezeu. Cinstea este virtutea care te face să capeți încredere între frații tăi și Dumnezeu
să poată privi la tine cu bucurie.
Dacă suntem sfătuiți în cuvântul
Lui ca cinstea să ne însuflețească
din toate punctele de vedere,
înseamnă că suntem deficitari
înaintea Domnului, în această
privință.
Aș împărți subiectul acesta în
două părți.
• Cinstea față de semeni
• Cinstea față de Dumnezeu
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Dragi tineri, frați în Domnul
nostru Isus Hristos, trăim în clipele de pe urmă ale acestui pământ.
Privind în jurul nostru vedem: ură,
nedreptate, mândrie, hoție... și lista poate continua. Ne întrebăm:
Doamne, de ce?
Poate ai fost nedreptățit în lumea aceasta și criticat pe nedrept,
în timp ce încercai să ții ridicat
stindardul de creștin. În afacerile
tale cu cei din jur ai dorit să fii
drept și corect, dar ai fost tras în
jos și ai văzut că nu mai poți ține
nimic sub control și ai devenit ca
un om al acestei lumi, înșelând
pentru a deveni stabil financiar.

Cu pași mici dar grăbiți ai ajuns
să Îl înșeli pe Dumnezeu fără
nicio jenă, însușindu-ți toate lucrurile ca fiind ale tale, uitând că
Dumnezeu ți le-a dat și tot El
ți le poate lua într-o fracțiune de
secundă.
Ne aflăm în această săptămână de rugăciune, dedicată
mie și ție, timp în care Biserica
Domnului ar trebui să se roage
cu tărie pentru încercările noastre, de la mic la mare, fiecare
plecând genunchiul înaintea lui
Dumnezeu și cerând binecuvântare și ajutor în special pentru cei tineri.

Cinstea față de semeni

Biblia ne relatează multe
exemple de oameni cinstiți față
de semenii lor.
w Daniel

Să ne aducem aminte de Daniel, un om credincios și cinstit
în toate lucrurile pe care le făcea
în împărăție. Avea o responsabilitate destul de mare, era corect
în munca sa și lucrul acesta îl
putea îndeplini rugându-se lui
Dumnezeu de trei ori pe zi. Rugăciunea a fost cheia lui Daniel, care l-a făcut să fie cinstit în
toate lucrurile, pentru că el avea
o legătură destul de strânsă cu
Dumnezeul său.
Unii oameni pot spune astăzi
că este imposibil pentru cineva să
fie cinstit față de prieteni, față de
stat, că este imposibil să fii corect
la muncă și în multe alte lucruri,
dar prin exemplul lui Daniel putem vedea cum corectitudinea
poate fi practicată în toate lucrurile. Aceasta este și cerința lui
Dumnezeu față de noi.
Tânărul Daniel se afla într-o
țară străină, unde ar fi putut să
facă ce dorea el; nu-l vedea nimeni și nici nu-l cunoștea nimeni. Dar a știut că deasupra sa
are un Dumnezeu care îl vede. Ar
trebui să ne gândim foarte mult la
acest aspect. Poate plecăm și noi
în țări străine sau în orașe diferite și ne gândim că nu ne vede
nimeni. Cum vorbim cu semenii noștri? Cum îi respectăm pe
cei din jur? Cum ne comportăm
în lucrurile noastre? Dumnezeu
cere de la noi să fim vrednici de
cinste, în societate, cu frații noștri,
cu prietenii sau colegii de la lucrul
nostru: trebuie să fim întodeauna
vrednici de cinste.
„Daniel însă întrecea pe toate
aceste căpetenii şi pe dregători,
pentru că în el era un duh înalt;
şi împăratul se gândea să-l pună

peste toată împărăţia. Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat
să afle ceva asupra lui Daniel, ca
să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut
să găsească nimic, niciun lucru
vrednic de mustrare, pentru că el
era credincios şi nu se găsea nicio
greşeală la el şi niciun lucru rău.
Atunci oamenii aceştia au zis:
„Nu vom găsi niciun cuvânt de
plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi
vreunul în Legea Dumnezeului
lui!” (Daniel 6:3-5).
Dumnezeu alege să Se facă
cunoscut printr-un mijloc destul de interesant. Vrăjmașii lui
Daniel, negăsind niciun motiv
pentru a-l condamna, deoarece
era corect, cinstit, au recurs la intimidare, vrând să-i compromită
relația și cinstea față de Dumnezeu. Împăratul nu a sesizat acest
complot și astfel Daniel ajunge
aruncat în groapa cu lei. Prin izbăvirea lui Daniel, Dumnezeu Își
descoperă atotputenicia, iar împăratul Darius o face de cunoscut întregului imperiu printre-un
decret: „Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii
să se teamă şi să se înfricoşeze
de Dumnezeul lui Daniel. Căci
El este Dumnezeul cel Viu şi El
dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu
se va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne
şi minuni în ceruri şi pe pământ.
El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” Și „Daniel a dus-o
bine sub domnia lui Darius şi sub
domnia lui Cirus, persanul.” (Daniel 6:26-28).
w Iosif

Un alt exemplu este cel al tânărului Iosif. Ajuns într-o țară
străină, printre oameni străini,
Iosif era plecat fără voia sa de
acasă. Cu toate acestea a ales

să rămână curat, credincios lui
Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu declară despre el că în tot
ce făcea, în casa unde lucra, stăpânul său era foarte mulțumit de
el. Era cinstit în orice amănunt.
„Domnul a fost cu Iosif, aşa că
toate îi mergeau bine; el locuia în
casa stăpânului său, egipteanul.
Stăpânul lui a văzut că Domnul
era cu el şi că Domnul făcea să-i
meargă bine ori de ce se apuca.
Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat
în slujba lui, l-a pus mai mare
peste casa lui şi i-a încredințat
tot ce avea.” (Geneza 39:2-4).
Drag tânăr, Dumnezeu vrea să
fie proslăvit prin tot ceea ce faci
tu. Poate vrei să te scoți pe tine în
evidență, faptele tale, cuvintele
tale, acțiunile tale, dar în tot ceea
ce faci, nu uita: pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Dacă vom
face lucrul acesta, atunci va fi
adusă cinste lui Dumnezeu. Lumea va privi la noi și va vedea că
suntem oameni diferiți și corecți.
Biblia ne spune: „Orice faceţi să
faceţi din toată inima, ca pentru
Domnul, nu ca pentru oameni.”
(Coloseni 3:23).
Dacă nu suntem cinstiți în lucrurile mici, atunci nici în lucrurile mari nu vom fi. Dumnezeu
vrea să fim corecți, oameni cu
principii. Dacă principiile noastre nu există, atunci suntem oameni ai lumii. Pentru că lumea
este fără principii, lumea aleargă,
lumea înșeală, minte... Dar noi
trebuie să fim diferiți.
Ca să fii cinstit trebuie să îți
schimbi caracterul. Dacă nu facem aceasta atunci veșnicia nu va
mai fi pentru mine și pentru tine.
Dacă nu suntem cinstiți în
lucrurile mici, atunci nici în lucrurile mari nu vom fi.
Săptămâna de rugăciune pentru tineret
Februarie - Martie 2019

9

Să fii cinstit față de Dumnezeu e o virtute și la aceasta suntem
chemați: să aducem cinste laudă
și glorie numelui lui Dumnezeu.
Cinstea față de Dumnezeu

Acest subiect este unul mai
delicat. Cineva spunea că dacă
noi nu suntem cinstiți înaintea
lui Dumnezeu prin ceea ce dăruim lui Dumnezeu, atunci să
nu avem dorința ca Dumnezeu
să ne răsplătească.
„Le cer stăruitor fraților și
surorilor din toată lumea să ia
în serios responsabilitatea ce
le revine de a aduce zecimea
cu credincioșie. [...] Să Îi înapoiem lui Dumnezeu ceea ce
Îi datorăm. Să realizăm pe deplin importanța faptului de a fi
cinstiți cu Cel care cunoaște totul dinainte. Fiecare să-și cerceteze inima cu sârguință. Să caute să vadă cu ce este dator și să
afle în ce stare este relația lui cu
Dumnezeu.” (Sfaturi pentru administrarea creștină a vieții, p. 74).

„Cel care L-a dat pe singurul
Său Fiu ca să moară pentru voi
a făcut un legământ cu voi. El
vă dă binecuvântările Lui, iar în
schimb vă cere să Îi aduceți zecimi și daruri. Nimeni nu va îndrăzni să spună că nu a avut cum
să înțeleagă acest aspect. Planul
lui Dumnezeu referitor la zecimi
și daruri este clar stabilit în capitolul 3 din Maleahi. Dumnezeu
Își cheamă agenții umani să fie
cinstiți față de legământul încheiat de El cu ei. „Aduceți însă
la casa vistieriei toate zeciuielile”
spune El, „ca să fie hrană în Casa
Mea.” (The Review and Herald, 3 decembrie, 1901).

„Darurile de bună voie şi zecimea constituie venitul Evangheliei. Cu referire la mijloacele
încredinţate oamenilor, Dumnezeu cere o anumită parte - o
zecime; dar El lasă la alegerea
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lor să spună cât de mare este zecimea şi dacă să dea sau nu mai
mult decât atât. Ei trebuie să dea
cât au hotărât în inima lor. Dar
când inima este mişcată de influenţa Duhului lui Dumnezeu
şi este făcută o juruinţă de a da
o anumită sumă, cel care a făcut
această juruinţă nu mai are dreptul asupra părţii ce a fost consacrată lui Dumnezeu. El şi-a dat
cuvântul înaintea oamenilor şi ei
sunt martori ai acestei tranzacţii.
În acelaşi timp, el şi-a asumat
obligaţia sacră de a coopera cu
Domnul la zidirea Împărăţiei
Sale pe pământ. Făgăduinţe de
acest fel făcute oamenilor ar fi
considerate ca fiind obligatorii.
Nu sunt ele oare mult mai sacre
şi mai obligatorii atunci când
sunt făcute lui Dumnezeu? Sunt
oare făgăduinţele făcute înăuntrul conştiinţei mai puţin obligatorii decât angajamentele scrise
dintre oameni?” (5 T., p. 149).
O întâmplare din viața primei
biserici creștine poate fi pentru
noi o ilustrație clară a modului
în care privește Dumnezeu aceste datorii față de El:
„Într-un contrast izbitor cu
exemplul de bunăvoință manifestat de credincioși a fost comportarea lui Anania și a Safirei,
a căror experiență, redată prin
pana inspirației, a lăsat o pată
neagră asupra istoriei primei biserici. Împreună cu alții, acești
pretinși ucenici se împărtășiseră
de privilegiile auzirii Evangheliei propovăduite de apostoli. Ei
au fost de față împreună cu alți
credincioși când, după ce apostolii s-au rugat, „s-a cutremurat
locul unde erau adunați; toți s-au
umplut de Duhul Sfânt”. (Istoria
faptelor Apostolilor, p. 71).

„Asupra tuturor celor de față
odihnea o deplină convingere și,
sub influența Duhului lui Dumnezeu, Anania și Safira au făcut

un vot să dea Domnului venitul din vânzarea unei moșioare.
După aceea însă, Anania și Safira
au mâhnit pe Duhul Sfânt lăsându-se stăpâniți de simțăminte de
lăcomie. Ei au început să regrete
făgăduința făcută și, în curând,
au pierdut plăcuta influență a binecuvântării care le încălzise inimile cu dorința de a face lucruri
mari pentru cauza lui Hristos. Ei
au gândit că s-au cam pripit și că
ar trebui să reconsidere hotărârea
lor. Ei au discutat pe toate fețele
această problemă și au hotărât
să nu-și mai împlinească votul.
Totuși, ei au văzut că acei care se
despărțeau de averile lor, pentru
a satisface nevoile fraților lor mai
săraci, se bucurau de o mai mare
cinste între credincioși; și, fiindu-le rușine ca nu cumva frații
lor să afle că inimile lor egoiste
se împotriveau făgăduinței făcute în mod solemn în fața lui
Dumnezeu, ei, în mod conștient,
au hotărât să vândă moșioara și
să spună că au pus în fondul de
obște tot ce au dobândit din vânzarea ei, dar, în realitate, să păstreze pentru ei o mare parte din
bani. În felul acesta, aveau să se
asigure de cele necesare vieții din
fondurile de obște și, în același
timp, să câștige și stima fraților.”
„Însă Dumnezeu urăște fățărnicia și falsitatea. Anania și Safira
s-au folosit de hoție în purtarea
lor cu Dumnezeu; ei au mințit
pe Duhul Sfânt, și pentru păcatul lor au primit o osândă imediată și groaznică. Când Anania
a venit cu darul său, Petru a zis:
„Anania, pentru ce ți- a umplut
Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt, și să ascunzi o parte
din prețul moșioarei? Dacă n-o
vindeai, nu rămânea ea a ta? Și,
după ce ai vândut-o, nu puteai să
faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a
putut naște un astfel de gând în
inima ta? N-ai mințit pe oameni,

ci pe Dumnezeu”. „Anania, când
a auzit cuvintele acestea, a căzut
jos și și-a dat sufletul. O mare
frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri.”
„Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta?” a întrebat Petru.
Nicio influență nu venise asupra
lui Anania ca să-l silească să-și
sacrifice moșioara pentru binele
obștesc. El acționase din proprie inițiativă. Dar, încercând să
înșele pe ucenici, el mințise pe
Cel Atotputernic. „Cam după
trei ceasuri, a intrat și nevastă-sa,
fără să știe ce se întâmplase. Petru i- a zis: „Spune-mi, cu atât ați
vândut moșioara?’ ‚Da’, a răspuns
ea, ‚cu atât’. Atunci Petru i-a zis:
‚Cum de v-ați înțeles între voi să
ispitiți pe Duhul Domnului? Iată
picioarele celor ce au îngropat pe
bărbatul tău sunt la ușă și te vor
lua și pe tine’. Ea a căzut îndată
la picioarele lui și și-a dat sufletul. Lăcomia a fost aceea pe care
Anania și Safira au nutrit-o mai
întâi. Dorința de a reține pentru
ei o parte din ceea ce au făgăduit
Domnului i-a dus la înșelătorie
și fățărnicie. Dumnezeu a rânduit ca vestirea Evangheliei să
depindă de strădaniile și darurile poporului Său. Darurile de
bunăvoie, ca și zecimile, alcătuiau veniturile lucrării Domnului. Din mijloacele încredințate
omului, Dumnezeu pretinde o
anumită parte - zecimea. El lasă
tuturor libertatea alegerii.” (Idem,
pp. 72, 73).

Drag tânăr și drag frate,
cercetează-ți inima înaintea lui
Dumnezeu. Oare am fost cinstit
până acum? Sunt un om vrednic de cinste? Dacă până acum
nu ai fost cinstit cu frații tăi, cu
apropiații tăi, cu Dumnezeul tău
Cel mare, dacă nu ai fost cinstit
în zecimi și daruri, în afacerile
tale, Dumnezeu îți spune as-

tăzi că a venit momentul în care
trebuie să fii vrednic de cinste.
Această cinste o putem căpăta
doar de la Dumnezeu.
Cinstiți față de Dumnezeu și
lucrarea Sa

„Ce credeţi? Un om avea doi
feciori; şi s-a dus la cel dintâi şi
i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!” „Nu vreau”,
i-a răspuns el. În urmă, i-a părut
rău şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt
şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a
răspuns: „Mă duc, doamne!” Şi
nu s-a dus.” (Matei 21:28-30)
„Mulţi pretind astăzi că ascultă
de poruncile lui Dumnezeu, dar
ei n-au iubirea lui Dumnezeu în
inimile lor, ca de aici să se reverse
şi asupra altora. Domnul Hristos
îi cheamă să se alăture Lui, în lucrarea Sa de salvare a lumii, dar ei
se mulţumesc să spună: „Mă duc,
Doamne”. Dar nu se duc. Ei nu
conlucrează împreună cu aceia
care fac lucrarea lui Dumnezeu.
Ei sunt leneşi. Asemenea fiului
necredincios, ei fac făgăduinţe
false în faţa lui Dumnezeu.
Să nu ne mângâiem cu gândul că dacă nu manifestăm o
vrăjmăşie deschisă faţă de Domnul Hristos, noi facem lucrarea
Sa. Făcând astfel, ne înşelăm
singuri. Reţinând ceea ce Dumnezeu ne-a dat să folosim în lucrarea Sa, fie el timp sau mijloace
sau orice alt dar pe care El ni l-a
dat, noi lucrăm împotriva Lui.”
(Parabolele Domnului Hristos, p. 280).

„Este un lucru trist să-i vezi
pe acei care ar trebui să fie vase
de cinste cum se dedau la împlinirea poftelor firii pământești
și umblă pe cărări pe care
conștiința le osândește. Oamenii care se declară a fi urmași ai
lui Hristos decad, văitându-se
mereu de nedesăvârșirile lor, dar
niciodată nu încearcă să-l biruie
și să-l zdrobească pe Satan. Vina

și osânda împovărează sufletul și,
pe bună dreptate, strigătul unora
ca aceștia poate fi: „O nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi
de acest trup de moarte?” (Romani 7:24). Prin lăsarea în voia
păcatului, se pierde respectul de
sine, și, când acesta s-a dus, scade și respectul pentru alții, noi
credem că alții sunt tot atât de
nedrepți ca și noi.” (6 T., p. 52).
Dumnezeu așteaptă de la
mine și de la tine un răspuns și
în această privință. El dorește să
fim cinstiți înaintea Sa. Să nu
uităm, fiecare dintre noi trebuie să lucrăm în via Domnului,
acolo unde suntem. Nu trebuie să fii neapărat lucrător biblic
angajat sau pastor, ca să lucrezi
în via lui Dumnezeu. El ne-a
încredințat această lucrare fiecăruia dintre noi. Să fim gata să
lucrăm pentru El. Cum ne îndeplinim noi această obligație?
Cum răspundem noi la aceasta?
Cât de cinstiți suntem noi înaintea lui Dumnezeu când El ne
spune să lucrăm în via Sa? Oare
nu ne gândim că alții ar trebui
să facă lucrul acesta și nu noi?
Haideți cu toții să ne cercetăm
mai adânc, să vedem unde suntem. Care este realitatea? Dacă
eu sau tu nu vom fi cinstiți nici
la acest capitol, atunci suntem în
mare primejdie. Mă tem că suntem acei oameni căldicei despre
care vorbește martorul credincios ca nefiind nici fierbinți nici
reci, și credem că această stare
ne va mulțumi și ne va duce în
împărăția lui Dumnezeu. Dar
starea aceasta nu va face altceva decât să ne îndepărteze de
Dumnezeu.
Ce alegi să faci? Cuvântul
lui Dumnezeu spune: Fiți vrednici de cinste! .... „tot ce este
vrednic de cinste... aceea să vă
însuflețească.” (Filipeni 4:8)
Săptămâna de rugăciune pentru tineret
Februarie - Martie 2019

11

Duminică 24 februarie 2019

TOT
CE ESTE
DREPT
Adrian Rădoiaș

„Așa vorbește Domnul: Păziți
ce este drept, și faceți ce este bine;
căci mântuirea Mea este aproape
să vină, și neprihănirea Mea este
aproape să se arate”. (Isaia 65:1).

Î

ncă de la începutul omenirii acei ce s-au hotărât să
facă ce este drept au fost și
vor fi urâți și prigoniți de cei
ce urăsc dreptatea și adevărul,
de la neprihănitul Abel, la Ioan
Botezătorul și până la cel din
urmă martir care va exista pe
pământ. Dacă privim la viața
de pe Pământ, perspectiva nu
pare prea încântătoare. Se naște
atunci fireasca întrebare: „Chiar
merită să faci ce este drept?”
Dumnezeu spune: „Nevoia
cea mai mare pe care o are lumea
este aceea de bărbați - bărbați
care să nu se lase cumpărați
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sau vânduți, bărbați care să fie
cinstiți și credincioși în adâncul
sufletului lor, bărbați care să nu
se teamă să spună păcatului pe
nume, bărbați a căror conștiință
este la fel de bine orientată către
datorie, precum este acul busolei
îndreptat spre pol, bărbați care
vor lua poziție neclintită pentru
adevăr, chiar dacă s-ar nărui cerul.” (Educație, p. 57).
„Un asemenea caracter însă,
nu este rezultatul accidentului; nu se datorează unor favoruri sau înzestrări deosebite ale
providenței divine. Un caracter
nobil este rezultatul auto-disciplinării, subordonării firii inferioare firii superioare - predarea
eului pentru a-L sluji din iubire
pe Dumnezeu și pe om.” (Idem).
Să urmărim exemple de bărbați din Scriptură, care s-au hotărât să rămână de partea dreptății.
„Istoria sacră prezintă multe

ilustrații ale rezultatelor adevăratei educații. Ea înfățișează
multe exemple nobile de bărbați
ale căror caractere s-au format
sub îndrumare divină, bărbați ale
căror vieți au fost o binecuvântare pentru semenii lor și care au
stat în lume ca reprezentanți ai
lui Dumnezeu.” (Educație, p. 51).
IOSIF

„Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu frații
lui...” (Geneza 37:2).
„Iosif, un păstoraș care avea
grijă de turmele tatălui său - viața
lui simplă și curată favorizase
dezvoltarea atât a puterii fizice,
cât și a minții. El câștigase acea
tărie a minții și viețuirea fermă
după principii prin comuniunea
cu Dumnezeu, prin natură și din
studiul marilor adevăruri transmise din tată-n fiu, ca o comoară
sfântă.” (Educație, p. 52).

„Frații lui au văzut că tatăl lor
îl iubea mai mult decât pe ei toți,
și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenoasă. Iosif a visat un vis, și l-a
istorisit fraților săi, care l-au urât
și mai mult.” (Geneza 37:4, 5).
Mai târziu, când Iosif a mers,
îndemnat de tatăl lui, să ducă
mâncare fraților săi, aceștia au
decis să-l omoare. Apoi l-au
vândut unor ismaeliți...
Lupta și biruința

„Între timp, [pe când frații săi
se străduiau să-și ascundă fapta], Iosif și cei ce l-au cumpărat
se aflau pe drumul spre Egipt.
Pe când caravana călătorea spre
miazăzi, către hotarele Canaanului, băiatul a putut zări în depărtare colinele printre care se
aflau și corturile tatălui său. El
a plâns amar, gândindu-se la tatăl său iubitor, în singurătatea și
durerea lui. Din nou i-a venit în
minte scena de la Dotan. El i-a
văzut pe frații săi plini de mânie
și a simțit privirile lor furioase ațintite asupra lui. Cuvintele
înțepătoare și insultătoare, cu
care ei au răspuns rugăminților
lui disperate, răsunau în urechile
lui. Cu inima tremurândă privi
înainte, spre viitor. Ce schimbare avusese loc în situația lui - de
la poziția sa de fiu prea iubit, la
aceea de sclav disprețuit și neajutorat! Singur și fără prieteni,
care avea să fie soarta sa în țara
străină în care era dus? Pentru
un timp, Iosif căzu pradă unei
dureri și unei groaze nestăpânite.
Dar, în providența lui Dumnezeu, chiar această experiență
avea să fie o binecuvântare pentru
el. În câteva ore, el a învățat ceea
ce ani de zile n-ar fi putut să
învețe. Tatăl său, puternic și duios cum fusese și iubirea lui, îi făcuseră mult rău prin comportarea lui părtinitoare și indulgentă.

Această neînțeleaptă preferință
i-a mâniat pe frații lui și i-a
provocat la fapta lor cea crudă,
care l-a despărțit de căminul
său. Efectele ei s-au manifestat
de asemenea în propriul său caracter. Au fost încurajate greșeli
care acum trebuia să fie corectate. El devenise încrezător în sine
și pretențios. Obișnuit să fie slăbiciunea grijii tatălui său, și-a dat
seama că este nepregătit să facă
față greutăților din fața sa, vieții
aspre și lipsite de ocrotire a unui
străin și a unui sclav.
În situația aceasta, gândul i
s-a îndreptat spre Dumnezeul
tatălui său. În copilărie, el fusese învățat să-L iubească și să se
teamă de El. Adesea, în cortul
tatălui său, el ascultase istorisirea
visului pe care Iacov l-a avut pe
când fugise în exil. I se povestise
despre făgăduințele lui Dumnezeu făcute lui Iacov și cum fuseseră ele împlinite - cum, atunci
când a fost nevoie, îngerii lui
Dumnezeu au venit să-l învețe,
să-l mângâie și să-l ocrotească. El
fusese învățat despre iubirea lui
Dumnezeu manifestată în faptul
că a dat oamenilor un Răscumpărător. Toate aceste lecții prețioase
îi veneau acum cu putere în minte. Iosif credea că Dumnezeul
părinților săi va fi și Dumnezeul
lui. Atunci și acolo el s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu și
s-a rugat ca Păzitorul lui Israel să
fie cu el în țara exilului său.” (Patri-

Experiența unei singure zile fusese punctul de cotitură în viața
lui Iosif. Nenorocirea ei îngrozitoare l-a schimbat dintr-un copil
răsfățat, într-un bărbat stăpân pe
sine, curajos și serios.” (Patriarhi și

„Sufletul său a tresăltat când
a luat hotărârea supremă de a se
dovedi credincios față de Dumnezeu - în toate împrejurările să
se comporte așa cum se cuvine
unui supus al Împăratului cerului. El avea să-I slujească lui
Dumnezeu cu o inimă neîmpărțită; el avea să dea piept cu
încercările și să îndeplinească
cu credincioșie orice îndatorire.

„În criza vieții sale, când a făcut acea călătorie îngrozitoare,
de la casa copilăriei lui, din Canaan, către robia care-l aștepta în
Egipt, privind pentru ultima dată
dealurile care ascundeau corturile familiei, Iosif și-a amintit
de Dumnezeul tatălui său. Și-a
amintit lecțiile din copilăria lui,
iar sufletul i-a vibrat, mișcat de
hotărârea de a se dovedi credin-

arhi și profeți, p. 213)

Profeți, p. 214).

„Iosif, în special, a fost supus
unor ispite care aduc mari schimbări în destinul cuiva. În casa tatălui său, un copil ținut pe palme;
în casa lui Potifar, un rob, apoi
un om de încredere și tovarăș; un
om de afaceri, educat prin studiu,
observație, contact cu oamenii; în
temnița lui Faraon, prizonier de
stat, condamnat pe nedrept, fără
nădejdea de a fi reabilitat sau perspectiva de a fi eliberat; chemat
într-un moment de mare criză la
conducerea națiunii - ce i-a dat
puterea de a-și păstra integritatea
morală?
Nimeni nu poate sta pe o
înălțime amețitoare fără a fi în
primejdie. Așa cum furtuna care
lasă nevătămată floarea din vale,
smulge din rădăcini copacul din
vârful muntelui, tot așa și ispitele groaznice care îi lasă neatinși
pe cei umili în viață îi asaltează
pe cei care stau în locurile
înalte ale lumii - ale succesului
și onoarei. Dar Iosif a trecut
cu bine și testul nenorocirii, și
pe cel al prosperității. Aceeași
credincioșie a fost arătată și în
palatul lui Faraon, și în celula
temniței.” (Educație, p. 51).
Secretul succesului
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cios - să acționeze întotdeauna
în consecință, acum că devenise
un supus al Împăratului cerului.
În viața amară de străin și
sclav pe deasupra, în mijlocul
priveliștilor și sunetelor viciilor,
al ispitelor închinării păgâne, o
închinare înconjurată de toate atracțiile bogăției, culturii și
pompei regalității, Iosif a rămas
statornic. El învățase lecția supunerii față de datorie. Credincioșia
în orice slujbă, de la cea mai umilă
până la poziția cea mai suspusă, i-a
pregătit fiecare calitate pentru cea
mai înaltă slujire.” (Educație, p. 52).
„Loialitatea față de Dumnezeu, credința în Cel Nevăzut,
aceasta era ancora lui Iosif. În
aceasta se ascundea puterea lui.
Mâinile lui au fost întărite de
mâinile puternicului lui Iacov.”
(Educație, p. 54).

DANIEL ȘI TOVARAȘII LUI

„În Babilon, Daniel și tovarășii săi au fost, în tinerețea lor,
numai în mod aparent ceva mai
favorizați de destin decât a fost
Iosif în Egipt, în anii de început ai vieții sale; cu toate acestea, ei au fost supuși la teste ale
caracterului nu mai puțin severe. De la simplitatea căminului
lor din Iudeea, acești tineri de
descendență regală au fost duși
în cel mai măreț oraș, la curtea
celui mai mare monarh, și au fost
aleși să fie educați pentru a fi în
slujba specială a împăratului. Puternice au fost ispitele care i-au
înconjurat în acea curte stricată
și luxoasă. Faptul că ei, închinătorii lui Iehova, erau prizonieri
în Babilon, că vasele locașului
lui Dumnezeu fuseseră puse în
templul dumnezeilor Babilonului, că împăratul Israelului era el
însuși prizonier în mâinile babilonienilor - toate acestea erau
amintite cu orgoliu de către învingători, ca o dovadă că religia
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și obiceiurile lor erau superioare
religiei și obiceiurilor evreilor. În
aceste împrejurări, tocmai prin
umilirea pe care Israel o atrăsese
asupra sa prin aceea că se depărtase de poruncile Sale, Dumnezeu a dat Babilonului dovezi
ale supremației Lui, dovezi privind sfințenia cerințelor Sale și
urmarea sigură a ascultării. Și
mărturia a fost dată, în singurul
mod în care se putea face aceasta, prin aceia care își păstrau încă
neclintită loialitatea față de El.”
(Educație, p. 54).

Prima probă

„Chiar la începutul carierei
lor, pentru Daniel și tovarășii
lui a venit o probă decisivă. Prevederea ca mâncarea acestora să
fie adusă de la masa împăratului
era atât o expresie a favorii împăratului, cât și a grijii acestuia
pentru bunăstarea lor. Însă pentru că o parte era oferită idolilor,
mâncarea de la masa împăratului era consacrată idolatriei; luând din bunătățile împăratului,
acești tineri aveau să fie priviți
ca unii care se uneau în închinarea pe care o aducea acesta
dumnezeilor falși. Loialitatea
lor față de Iehova le interzicea
să participe la o asemenea închinare. Și nici nu au îndrăznit
să riște să simtă efectul ațâțător
pe care l-ar fi avut asupra lor
luxul și irosirea nesocotită a
dezvoltării lor fizice, mintale și
spirituale.” (Educație, p. 54).
Secretul biruinței

„Daniel și tovarășii lui fuseseră instruiți cu credincioșie
în principiile Cuvântului lui
Dumnezeu. Ei învățaseră să
jertfească ce este pământesc în
favoarea a ceea ce este spiritual, să caute cel mai înalt bine. Și
au cules răsplata. Obiceiurile lor
în direcția cumpătării și simțul

responsabilității ca reprezentanți
ai lui Dumnezeu au avut ca urmare cea mai nobilă dezvoltare a puterilor trupului, minții și
sufletului. La sfârșitul pregătirii
lor, cu ocazia examinării alături
de ceilalți candidați la onorurile
împărăției „nu s-a găsit nici unul
ca Daniel, Hanania, Mișael și
Azaria”. (Daniel 1:19).
La curtea Babilonului erau
adunați reprezentanți ai tuturor
țărilor, bărbați cu cele mai alese calități, bărbații cel mai bogat
înzestrați cu daruri naturale și
posesori ai celei mai înalte culturi
pe care o putea oferi această lume;
totuși, în mijlocul tuturor acestora, prizonierii evrei nu aveau niciun egal. Nu aveau niciun rival în
putere fizică și frumusețe, în vigoare mintală și cunoștințe literare. „În toate lucrurile care cereau
înțelepciune și pricepere și despre
care îi întreba împăratul îi găsea
de zece ori mai destoinici decât
toți vrăjitorii și cititorii în stele
care erau în toată împărăția lui.”
(Daniel 1:20).
„Neclintirea în loialitatea sa
față de Dumnezeu, perseverența
în stăpânirea propriei persoane,
demnitatea nobilă a lui Daniel
și purtarea frumoasă, politicoasă au făcut ca acesta să capete în
tinerețea sa „bunăvoință și trecere înaintea” dregătorului păgân,
în grija căruia se afla. Aceleași caracteristici i-au marcat viața. Cu
rapiditate s-a ridicat la poziția
de prim-ministru al împărăției.
De-a lungul domniilor succesive ale diferiților monarhi, căderea națiunii și întemeierea unei
împărății rivale, înțelepciunea și
calitatea sa de om de stat erau
de așa natură - la care se adăuga
perfecțiunea în tact, curtenie și
bunătatea neprefăcută a inimii,
toate combinate cu statornicia
în principii -, încât chiar și acei
care-l urau au fost nevoiți să re-

cunoască faptul că „n-au putut
să găsească nimic, nici un lucru
vrednic de mustrare, pentru că el
era credincios și nu se găsea nicio
greșeală la el și nici un lucru rău”.
(Daniel 6:4).” (Educație, p. 55).
PETRU

Umpluți de duhul sfânt după
ziua cincizecimii, apostolii propovăduiau cu mare putere pe Isus
cel mort și înviat, iar propovăduirea lor îi făcea pe conducătorii
iudei să apară vinovați în fața
norodului. Aceștia „s-au sfătuit
între ei și au zis: Ce vom face oamenilor acestora?... Dar, ca să nu
se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm,
și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta. Și după ce
i-au chemat, le-au poruncit să
nu mai vorbească cu niciun chip,
nici să mai învețe pe oameni în
Numele lui Isus. Drept răspuns,
Petru și Ioan le-au zis: Judecați
voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm
mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu
vorbim despre ce am văzut și am
auzit.” (Fapte 4:15-20).
„Principiul pentru care ucenicii au stat atât de neînfricați
când, ca răspuns la porunca de
a nu mai vorbi nicidecum în
Numele lui Isus, au declarat:
„Judecați voi singuri dacă este
drept înaintea lui Dumnezeu să
ascultăm mai mult de voi decât
de Dumnezeu”, este același pentru care cei ce au răspuns chemării Evangheliei s-au luptat să-l
susțină în zilele Reformațiunii.
Când, în 1529, principii germani
s-au adunat în Dieta din Speyer,
li s-a prezentat decretul împăratului, prin care se restrângea
libertatea religioasă și prin care
se interzicea orice răspândire a
învățăturilor reformei. Se părea

că nădejdea lumii era aproape
să fie spulberată. Oare aveau să
accepte principii decretul? Oare
lumina Evangheliei avea să fie
oprită de la mulțimile care erau
încă în întuneric? Erau în joc
mari și importante probleme ale
lumii. Cei care primiseră credința
reformată s-au întâlnit laolaltă
și hotărârea lor unanimă a fost:
«Respingem acest decret. În materie de conștiință majoritatea
nu are nicio putere».” (Merle
D’Aubigne, „Istoria
cartea 13, cap. 5).

Reformațiunii”,

Principiul acesta trebuie să-l
ținem și noi cu tărie în zilele
noastre. Stindardul adevărului și
al libertății religioase, ținut sus
de întemeietorii bisericii Evangheliei și de către martorii lui
Dumnezeu în decursul secolelor care s-au scurs de atunci încoace, în această ultimă bătălie,
a fost așezat în mâinile noastre.
Răspunderea pentru acest mare
dar stă asupra acelora pe care
Dumnezeu i-a binecuvântat cu
o cunoaștere a Cuvântului Său.
Noi trebuie să primim acest cuvânt ca pe o autoritate supremă.
Noi trebuie să recunoaștem autoritatea omenească ca o orânduire stabilită de Dumnezeu și să
învățăm ascultarea de ea ca fiind
o datorie sacră, în cadrul sferei ei
legale. Dar, când cerințele ei vin
în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm
mai mult de Dumnezeu decât de
oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut mai presus de toate legiuirile omenești.
Un „așa zice Domnul” nu trebuie
dat la o parte pentru un „așa zice
biserica” sau un „așa zice statul”.
Cununa lui Hristos trebuie să fie
înălțată mai presus de diademele
potentaților pământului.” (Istoria
Faptelor Apostolilor, p. 68).

„Nu ni se cere să sfidăm autoritățile. Cuvintele noastre, fie ele

vorbite, fie scrise, ar trebui să fie
cumpănite cu grijă, ca nu cumva să se spună despre noi că am
fi rostit ceva ce ne-ar înfățișa ca
unii care am fi împotriva legii și
ordinii. Noi nu trebuie să spunem sau să facem ceva care ne-ar
închide în mod nenecesar calea.
Noi trebuie să mergem înainte în Numele lui Hristos, apărând adevărurile ce ne-au fost
încredințate. Dacă oamenii ne
opresc să facem această lucrare,
atunci le putem spune, așa cum
au spus și apostolii: „Judecați voi
singuri dacă este drept înaintea
lui Dumnezeu să ascultăm mai
mult de voi decât de Dumnezeu;
căci noi nu putem să nu vorbim
despre ce am văzut și am auzit.”
(Fapte 4:19, 20).” (Istoria faptelor
apostolilor, p. 69).

CONCLUZIE

Iubiți tineri, chiar dacă pare că
în vremea noastră a face ce este
drept, ba mai mult, a fi însuflețit
de tot ce este drept, este nepotrivit cu mersul actual al lucrurilor,
ba chiar imposibil, nu este departe
vremea când toți vom fi pe deplin
convinși că nu este nicio cale mai
sigură decât aceea de a alege în
toate calea lui Dumnezeu. Haidem să ne punem la adăpostul lui
Dumnezeu înainte de a se fi rostit solemna declarație: „Cine este
nedrept să rămână tot nedrept...”
(Apocalipsa 22:11 p.p.).
Să ne ajute Dumnezeu să fim
dintre aceia care vor rosti pe „marea de sticla amestecată cu foc:
mari și minunate sunt lucrările
tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte și adevărate
sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!” (Apocalipsa 15:2, 3).
„Încolo, frații mei, ... tot ce
este drept ... aceea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8). Amin!
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Miercuri 27 februarie 2019

TOT CE ESTE
CURAT
Neluțu Dărămuș
„Pe tine însuți păzește-te curat.”
(1 Timotei 5:22 u.p.)

Î

ți plac lucrurile noi, lucrurile
frumoase care îți atrag privirea? Dar cele curate? Este firesc să răspundem afirmativ, dar
este la fel de obișnuit ca toți cei
care-și exprimă această dorință, să
rămână doar la aprecieri, la dorințe,
și să nu caute măcar un lucru care
să-i caracterizeze cu adevărat.
Trăim timpuri în care tendința
la toți și la toate este: înnoire,
noutăți etc. Aceasta se raportează la tot ce vine sau rămâne aici
pe pământ: „Cei ce se abat de la
Mine vor fi scriși pe pământ, căci
părăsesc pe Domnul, Izvorul de
apă vie.” (Ieremia 17:3). Ca tineri căutăm să fim „în pas” cu
tot ce este nou: telefon, mașină,
casă, haine, comportament (împrumutat), atitudine etc. Însă
dacă privim dorința Cuvântului
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Scripturii față de toate aceste
tendințe suntem îndemnați, ca
viitori candidați ai cerului, să
promovăm în experiența zilnică:
„tot ce este curat”.
Luăm aceasta doar ca un titlu sau dorim împreună să descoperim ce dorește Domnul de
la fiecare prin aceasta? În DEX
acest cuvânt „curat”, are mai
multe sensuri notate, cum ar fi:
„pur, neamestecat, nepătat, cast,
nevinovat, necompromis, decent, loial, transparent, lămurit, veritabil, autentic”. Ai ales
pentru tine vreunul măcar sau
consideri că s-ar potrivi careva
din ele în experiența personală?
Apostolul Pavel țintește rostul
și locul acestui cuvânt: „curat”:
„pe tine însuți păzește-te curat”
(1 Timotei 5:22 u.p.), iar referitor la loc: „Ținta poruncii este
dragostea, care vine dintr-o
inimă curată, dintr-un cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută.”

(1 Timotei 1:5). Ce lucrare cuprinde această stare? Este o lucrare de exterior? Este ceva care
trebuie să fie în interior doar, sau
cuprinde întreaga ființă umană?
A. Haina de slavă strălucitoare

Adam și Eva la început erau
după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu, iar ca veșmânt aveau
slava divină pură, care îi învăluia cu o lumină caldă. „Haina cea
albă a neprihănirii a fost purtată
de primii noștri părinți, când ei
au fost așezați de către Dumnezeu în Edenul cel sfânt. Ei au
trăit într-o desăvârșită ascultare
de voința lui Dumnezeu, întreaga tărie a iubirii lor era dată Tatălui lor ceresc. O lumină plăcută
și frumoasă, lumina lui Dumnezeu, înconjura perechea cea
sfântă. Această haină de lumină,
era un simbol al veșmintelor lor
spirituale de cerească nevinovăție.
Dacă ei ar fi rămas credincioși

ascultării de Dumnezeu, atunci
această lumină ar fi continuat să-i
cuprindă. Dar când prin neascultare au păcătuit, ei au tăiat legătura lor cu Dumnezeu, iar lumina
care-i înconjura, s-a depărtat de
la ei. Goi și plini de rușine ei au
încercat să înlocuiască hainele
cerești, cosând laolaltă frunze de
smochin, pentru a se acoperi cu
ele.” (Pildele Domnului Hristos, p. 310).
„Prin haina de nuntă din parabolă, este reprezentat caracterul
cel curat, fără pată, pe care îl vor
avea adevărații urmași ai Domnului Hristos. Bisericii îi este dat
„să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat”, fără să aibă vreo
„pată, vreo zbârcitură sau altceva
de felul acesta”. (Efeseni 5:27).
Sfânta Scriptură ne spune că
„inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților”. (Apocalipsa
19:8). Tuturor acelora care, prin
credință, Îl primesc ca Mântuitor personal, le este dată neprihănirea Domnului Hristos, caracterul Său cel nepătat”. (Idem).
„Din zilele neascultării lui
Adam și Eva, acest lucru îl fac toți
cei care calcă Legea lui Dumnezeu. Ei au cusut laolaltă frunze de
smochin pentru a acoperi goliciunea adusă de călcarea Legii lui
Dumnezeu. Ei au ajuns să poarte haine făcute după propriile lor
păreri; prin faptele lor, ei au încercat să-și acopere păcatele și să
se facă astfel primiți înaintea lui
Dumnezeu.” (Idem, p. 311).
„Dar lucrul acesta nu poate fi
făcut niciodată. Omul nu poate inventa nimic care să ia locul
hainei nevinovăției pe care el a
pierdut-o. Niciun acoperământ
din frunze de smochin, nicio
haină lumească nu poate fi purtată de către acei care stau cu
Domnul Hristos și cu îngerii la
ospățul nunții Mielului.” (Idem).

„Numai veșmântul pe care
Domnul Hristos ni l-a dat, numai
acela ne face în stare să putem sta
în prezența lui Dumnezeu. Acest
acoperământ, haina îndreptățirii
Sale, Domnul Hristos îl va așeza
asupra fiecărui suflet credincios,
pocăit. „Te sfătuiesc”, spunea El,
„să cumperi de la Mine ... haine
albe, ca să te îmbraci cu ele, și să
nu ți se vadă rușinea goliciunii
tale”. (Apocalipsa 3:18). (Idem).
„Când ne supunem Domnului Hristos, atunci inima noastră
este unită cu inima Lui, voința
noastră se cufundă în voința Lui,
mintea noastră devine atunci
una cu mintea Lui, iar gândurile
sunt robite Lui. Atunci, noi trăim viața Lui. Aceasta înseamnă
să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii Sale. Atunci Domnul, privind asupra noastră, nu vede haina cusută din frunze de smochin,
nu vede goliciunea și diformitatea păcatului, ci vede propria Sa
haină a neprihănirii, care este ascultarea desăvârșită de Legea lui
Dumnezeu.” (Idem).
Rezultatul supunerii noastre
în lucrarea de restaurare a slavei
Sale va avea rezultate uimitoare:
• inima noastră este unită cu
inima Lui
• voința noastră se cufundă în
voința Lui
• mintea noastră devine atunci
una cu mintea Lui
• gândurile sunt robite Lui.

Ca rezultat al trăirii în această
armonie este îmbrăcarea hainei
pure, de slavă, a neprihănirii Lui.

B. Păstrează curat
„locul strategic”

„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule”… (Psalmii
51:10 p.p.). „Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn…
având un cuget curat” (1 Petru
3:15,16). „Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care
se ridică împotriva cunoștinței
lui Dumnezeu; și orice gând îl
facem rob ascultării de Hristos.”
(2 Corinteni 10:5).
„Ne aflăm într-o lume care
este împotriva neprihănirii sau
purității caracterului și mai
ales împotriva creșterii în har.
Oriunde privim, vedem întinare
și stricăciune, diformitate și păcat.
Cât de străine sunt toate acestea de
lucrarea care trebuie împlinită în
noi chiar înainte de a primi darul
nemuririi! Aleșii lui Dumnezeu
trebuie să rămână neîntinați în
mijlocul stricăciunilor ce abundă
în jurul lor în aceste ultime
zile. Trupurile lor trebuie să fie
făcute sfinte, spiritul lor, curat.
Dacă această lucrare trebuie să
fie înfăptuită, ea trebuie începută
de îndată, cu hotărâre și pricepere.
Duhul lui Dumnezeu ar trebui să
aibă controlul deplin, influențând
fiecare acțiune.”(Dietă și hrană, p. 118).
„Nimic în afară de harul lui
Dumnezeu nu poate convinge
și converti inima; numai de la El
pot obține robii obiceiurilor putere pentru a rupe lanțurile care
îi leagă. Îi este cu neputință unui
om să-și aducă trupul ca jertfă
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, în timp ce continuă să-și
îngăduie obiceiuri care îl privează de vigoarea fizică, mintală și
morală. Și iarăși spune apostolul:
„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți,
prin înnoirea minții voastre, ca
să puteți deosebi bine voia lui
Săptămâna de rugăciune pentru tineret
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Dumnezeu: cea bună, plăcută
și desăvârșită.” (Romani 12:2).
(Idem, p. 119).

„Spuneți studenților că viețuirea corectă depinde de justețea
gândirii și că activitatea fizică
este esențială pentru un cuget
curat.” (Educația, p. 209). „Ca mod
de apărare împotriva răului, preocuparea minții cu ceea ce este
bine valorează mai mult decât
toate barierele impuse de lege și
disciplină.” (Idem, p. 213).
„Calitățile caracterului nu se
dezvoltă prin niciun fel de lege
sau regulă arbitrară, ci prin trăirea în atmosfera a ceea ce este
curat, nobil și adevărat. Și oriunde există o inimă curată și o
noblețe a caracterului, acest lucru se va da pe față prin puritatea și noblețea acțiunilor și vorbirii.” (Educația, p. 237).
C. Exemple de curăție

Isus – „Viața Domnului Isus a
fost trăită în deplină armonie cu
Dumnezeu… A fost pus în locuri
unde caracterul Său avea să fie
probat. Era necesar ca El să vegheze necontenit pentru a-și păstra
curăția. A fost supus la toate luptele
pe care trebuie să le ducem și noi,
pentru ca să ne fie o pildă în copilărie, tinerețe și maturitate.” (Hristos,
lumina lumii, p. 71).

Iosif – „în Egipt, Iosif a
fost … expus unor ispite de un
caracter cu totul ieșit din comun.
Se afla aici în mijlocul idolatriei.
Închinarea la zei era însoțită de
întreaga pompă împărătească,
susținută de bogăția și cultura
celei mai civilizate națiuni din
vremea aceea. Cu toate acestea,
Iosif și-a păstrat simplitatea
și credincioșia sa față de
Dumnezeu. Pretutindeni în jurul
său erau priveliștile și chemările
viciului, dar el era ca unul care
nu auzea și nu vedea nimic. El
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nu îngăduia ca gândurile lui să
zăbovească asupra subiectelor
interzise. Dorința de a câștiga
bunăvoința egiptenilor nu l-a
putut determina să renunțe la
principiile lui. Dacă ar fi încercat
să facă acest lucru, atunci el ar fi
fost biruit de ispite; dar el nu se
rușina de religia părinților săi și
n-a făcut niciun efort să ascundă
faptul că era un adorator al lui
Iehova.” (Patriarhi și profeți, p. 214).
D. Exemplul meu/al tău

Îți place exemplul „lui” sau al
altor personaje biblice, chiar neamintite, dar pe care le îndrăgești
pentru că dorești să te identifici
cu ele? Ai vrea să fii un Iosif,
un Daniel, un bărbat integru ca
Iosua, un luptător ca Pavel sau
Timotei, un fiu al iubirii supuse?
„O viață trăită în Hristos este o
viață de pace lăuntrică. Nu va fi
extaz sentimental, ci o încredere
statornică, plină de pace. Speranța
ta nu se află în tine însuți; ea
este în Hristos. Slăbiciunea ta
se unește cu puterea Lui, neștiința ta cu înțelepciunea Lui,
nesiguranța ta cu puterea Lui
dăi nuitoare. Astfel, tu nu trebuie
să te bizui pe tine însuți, nu
trebuie să îngădui minții să se
ocupe de eul tău, ci să te încrezi
în Hristos. Mintea ta să se ocupe
de iubirea Lui, de frumusețea
și desăvârșirea caracterului Său.
Hristos în lepădarea Sa de sine,
Hristos în umilința Sa, Hristos
în toată curăția și sfințenia Sa,
Hristos în nespus de marea
Sa iubire: iată care trebuie să
fie subiectul contemplării tale.
Numai iubindu-L, imitându-L
și depinzând în totul de El vei
putea fi transformat după chipul
și asemănarea Sa.” (Calea către Hristos, p. 70).

„Nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăiește în mine...” (Galateni 2:20).

„Când Domnul Hristos locuiește în inimă, întreaga natură
este atunci schimbată. Spiritul
Domnului Hristos, iubirea Lui
înmoaie inima, supun sufletul și
înalță cugetele și dorințele noastre către Dumnezeu, către ceruri.” (Calea către Hristos, p. 73).
Concluzie

„Vă voi stropi cu apă curată,
și veți fi curățați; vă voi curăța
de toate spurcăciunile voastre
și de toți idolii voștri. Vă voi
da o inimă nouă și voi pune în
voi un duh nou”… (Ezechiel
36:25, 26).
Duhul nou va produce gânduri curate, motivații curate,
discuții curate, iubire curată, prietenie curată, dragoste familială curată, (ascultare curată, fără
motive ascunse).
În final „puritatea”, decența,
loialitatea și orice calitate ce derivă din acest cuvânt vor conduce la efectul „alb” al unei haine,
echivalentul hainei de in subțire
strălucitor și curat, care reprezintă faptele neprihănite ale
sfinților. (Apocalipsa 19:8).
„În timp ce cugetăm la desăvârșirea Mântuitorului nostru,
vom dori să fim cu totul transformați și reînnoiți după chipul Său
curat. Sufletul nostru va înseta
și va flămânzi după asemănarea
cu Cel pe care-L adorăm. Cu
cât cugetele noastre se vor ocupa
mai mult de Domnul Hristos, cu
atât mai mult vom vorbi și altora
despre El și-L vom reprezenta
în lume prin viața noastră.” (Calea
către Hristos, p. 89).

„Să ne străduim să avem un
creștinism curat și care se dezvoltă,
crește, pentru ca în curțile cerești
să putem fi declarați, în cele din
urmă, desăvârșiți în Hristos.”
(8 T., p. 212). Amin.

Vineri 1 martie 2019

„…TOT CE ESTE
VREDNIC DE IUBIT…”

Eric Todoran

„Tot ce este vrednic de iubit,…
aceea să ne însufleţească."
(Filipeni 4:8)
Ce este iubirea?

Probabil ați crede că e una dintre cele mai ușoare întrebări, cea
mai simplă noțiune, pe care majoritatea ar putea-o defini fără prea
mult efort, fără să se gândească,
poate, prea mult. Până la urmă,
cum să nu știi ce este? Astăzi,
iubirea este peste tot; a ajuns un
termen uzual, folosit oricând, oriunde și de oricine. Foarte multe
persoane, chiar din mijlocul nostru, al persoanelor tinere, afirmă,
fiind foarte convinși de aceasta, că
„iubesc”! Este în fiecare melodie
pe care o ascultăm, în fiecare film
care rulează și pe care, din păcate,
mulți aleg să-l vizioneze, la fiecare colț, toți au auzit de ea, toți o
doresc, toți, aparent, știu ce este

dragostea! Dar, sub toate aceste aparențe, de altfel nu atât de
strălucitoare și convingătoare, ce
înseamnă ,iubire’? Cum se manifestă ea, de fapt? Unde se poate
găsi această comoară? Mai mult
decât un sentiment, poate chiar
decât o alegere, ce este cu adevărat dragostea?
De-a lungul existenței noastre pe acest pământ, mulți filosofi, oameni de știință, scriitori,
persoane cu funcții înalte și
oameni simpli și-au exprimat
propria viziune asupra acestui
aspect, propriul lor mod de a o
înțelege, i-au dat o definiție, o
formă, au încercat să o înțeleagă,
au căutat-o, dar niciunul dintre
ei nu au ajuns la forma în care se
găsește, chiar și acum, în Biblie,
la valoarea, la însușirile pe care
apostolul Pavel le-a descoperit
despre iubire:
„Chiar dacă aș vorbi în limbi
omenești și îngerești, și n-aș avea

dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și
chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi
toată ştiinţa, chiar dacă aş avea
toată credinţa, aşa încât să mut şi
munţii, şi n-aş avea dragoste, nu
sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş
împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da
trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.”
Iar apoi continuă: „Dragostea
este îndelung răbdătoare, este
plină de bunătate, dragostea nu
pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu
se poartă necuviincios, nu caută
folosul său, nu se mânie, nu se
gândeşte la rău, nu se bucură de
nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.”
Iar la final, adaugă: „Dragostea nu va pieri niciodată.” (1 Corinteni 13:1-8).
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Uimitor, nu-i așa? Să poți să
vorbești orice, aproximativ 6.000
de limbi, să știi totul despre toate,
să ai o capacitate să înțelegi toate misterele, să poți să muți chiar
și munții, să ai cel mai nobil și
frumos caracter și totuși… să îți
lipsească un singur lucru, fără de
care toate acestea să nu însemne
nimic, fără de care să nu fii nimic!
Cum ar fi posibil așa ceva?
Este de ajuns, pentru a înțelege
mai bine, să întoarcem paginile
aceleiași cărți și să descoperim
iubirea pură, dar și pe cea josnică, falsă, care aduce degradare.
Atunci când îți pleci iubirea în
fața egoismului, dorinței de a avea
putere, gândului că obiectele sau
plăcerile îți pot aduce fericirea, te
îndepărtezi tot mai mult de la a o
cunoaște într-adevăr.
Privindu-l pe Moise mijlocind pentru un popor care nu
merita nimic mai mult decât
moartea, pe David și pe Ionatan, pe tatăl care își așteaptă și
își primește fiul înapoi după atât
de mult timp, pe sutașul roman
care Îi cere lui Isus să spună doar
un cuvânt pentru ca robul său să
se însănătoșească, admirând-o
pe frumoasa Estera care ajunge
să câștige dragostea unuia dintre marii împărați ai pământului,
sau povestea de dragoste dintre
Rut și Boaz care, deși brăzdată
de încercări, reușește să iasă învingătoare, putem admira câteva
tablouri de dragoste manifestată în ființele umane. Mai mult,
privindu-L pe Isus, sub crucea
grea, apăsat de păcatele omenirii și totuși pășind spre locul
unde avea să Își dea viața pentru întreaga omenire, refuzând să
ne părăsească și iertând-i pe cei
ce Îl disprețuiau până la ultima
suflare, crezând într-un Dumnezeu care ne privește, ne susține,
alege să ne ierte în fiecare zi, să
ne ridice din nou din prăpastia
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în care noi singuri am ales să cădem, și care ne declară (deși ar
fi putut să nu spună acest lucru)
ră: „Te iubesc cu o iubire veșnică,
de aceea îți păstrez bunătatea
Mea!” (Ieremia 31:3 u.p.), numai
așa ne putem forma o imagine
clară despre cum arată, de fapt,
adevărata iubire, atât de diferită
de imaginea ce se creează astăzi
prin multele mijloace.
Atât de importantă, de pură,
de măreață, de nepătrunsă este
această „lege” a iubirii, acest sentiment înalt (dacă se poate numi
așa), dar cum este să fii vrednic
de această iubire dezinteresată
și totuși născută din admirație și
cunoaștere?
A fi vrednic

Ce înseamnă să fii vrednic?
Când se poate spune despre un
om că este vrednic? Cred că cu
toții ne amintim despre frumoasa poveste, în care prințul
cu calul alb se luptă cu balaurul
înfricoșat, pentru a fi, de fapt,
vrednic de mâna minunatei fiice de împărat. Din fericire, putem spune că nu lupta cu vreun
balaur te face demn de iubire.
Atunci, ce oferă această măreție,
acest prestigiu?
Tradus din alte limbi, cum
ar fi latină, greacă sau engleză,
„vrednic de iubit” poate însemna
minunat, agreabil, frumos, plăcut. Poate că aceste calități diferă
în funcție de cine le determină,
așa cum un proverb amintește:
„Frumusețea este în ochii celui
care privește”, dar cum ajungem
să știm dacă ceva ce pare a fi minunat, frumos sau vrednic de iubire, este într-adevăr așa?
Răspunsul nu este atât de
complicat, este chiar simplu: la
fel cum ajungem să iubim, în
adevăratul sens al cuvântului. Și
cum anume ajungem să iubim
ceva? Ajungând să cunoaștem

tot mai mult despre lucrul respectiv și să apreciem, într-un
mod rațional și inteligent, ceea
ce am cunoscut.
Dacă iubirii, adevăratei iubiri
(cea despre care Pavel vorbește)
i se atribuie atâta importanță,
atunci și această demnitate are
cea mai înaltă valoare, prin urmare minunatul, frumosul, plăcutul
și agreabilul, sinonime pentru
„vrednic de iubit” sunt pure, nobile, în conformitate cu imaginea
pe care Dumnezeu Însuși o oferă
asupra acestora.
Datorită degradării aduse de
căderea în păcat, atât a părinților
noștri cât și a noastră astăzi, am
ajuns să vedem acest peisaj al
vrednicului, nu în toată maiestatea sa, ci într-o variantă, deși
identică în unele aspecte cu originalul, pătată, mânjită chiar, de
perceptele pe care le-a oferit societatea și pe care le oferă lumea
contemporană de astăzi.
Desigur că există o parte a
creației degradată, dar care totuși
mai păstrează, chiar și astăzi,
splendoarea și minunăția a ceea
ce Dumnezeu a numit la început
ca fiind „foarte bune”- și aceasta
este natura.
Raportându-ne la persoane
(pentru că acest „vrednic de iubit” nu este o trăsătură specifică
numai persoanelor) ce te face
astăzi vrednic de admirat? Cu
siguranță nu întotdeauna acele
aspecte pe care avem tendința să
punem valoare. Ne place să privim persoane cu un aspect fizic
plăcut, de o frumusețe rară, ne
bucurăm cu atât mai mult de
compania persoanelor inteligente, sau când acestea vorbesc și dau
dovadă de un intelect bine format, rămânem impresionați de
unele dintre talentele anumitor
persoane sau admirăm bogăția
de care, poate, dau dovadă unii.
Într-adevăr, toate acestea sunt

binecuvântări ale lui Dumnezeu,
și este normal să le apreciem și
noi. Totuși, există un lucru, care
este chiar mai valoros de atât,
care atribuie omului acea demnitate demnă de iubire. Probabil
că deja știți despre ce este vorba,
nu? Prima parte a versetului 22
din Proverbe 19 afirmă că „Ceea
ce face farmecul unui om este
bunătatea lui.” A cui este atunci
această calitate, această însușire?
A caracterului.
Cu siguranță vă amintiți când
Samuel a fost trimis de Dumnezeu la casa lui Ișai, pentru a
unge un nou împărat peste Israel. Atunci când Samuel l-a văzut
pe Eliab, și-a zis „Negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea
Lui.” Însă nu de aceeași părere
era și Dumnezeu: „Domnul nu
Se uită la ce se uită omul; omul se
uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inima.”, urmând ca
mai apoi să ungă un păstor, un
copil, ca rege al Israelului!
Frumosul, plăcutul și agreabilul acestei pietre prețioase din
interior, care mereu și mereu trebuie șlefuită și îngrijită, dar care,
odată ștearsă de praf și pusă în
lumină, strălucește mai puternic
și mai viu decât toate celelalte
- asta îl face pe om, într-adevăr,
vrednic de iubit!
Noi… suntem?

Iubirea este, poate, una dintre
cele mai mari nevoi ale noastre, ale fiecăruia. Din momentul
nașterii și până la bătrânețe, iubirea face viața să aibă un sens.
Răsare o singura întrebare,
importantă, de altfel: Sunt eu
oare vrednic? Dar tu, ești vrednic? Noi… cum suntem? Poate
că astăzi ne considerăm ca fiind
demni, dar mâine situația se poate schimba. Există persoane care
aleg în fiecare zi să trăiască purtând această demnitate. Totuși,

„…toți au păcătuit și sunt lipsiți
de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23).
Am fost învățați încă din primii ani că avem un Dumnezeu
mare, puternic, care ne iubește
(așa cum aminteam în prima
parte) și, cu siguranță, în timpul
dezvoltării noastre, de-a lungul
anilor în care am avut de întâmpinat dificultăți și a trebuit să ne
începem călătoria spre formarea
ca oameni maturi, am descoperit
și măcar o mică parte din marea
dragoste a lui Dumnezeu pentru
noi. Dar, dacă toți am căzut, dacă
nu meritam, de ce ne-a iubit atât
de mult încât „… a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă
viață veșnică”? Aici este marele
mister, care afirmă că, de fapt,
Dumnezeu nu are dragoste, ci
este dragoste.
Deci, dacă ne aflăm în starea
în care suntem,
cum putem să
schimbăm asta?
Noi, nu avem
cum, însă Dumnezeu poate. Ce
trebuie noi să
facem, atunci?
Așa cum amintește
versetul
din Apocalipsa 3:20, trebuie
doar să deschidem ușa.

cruri”. Gândiți-vă la ceea ce este
vrednic de iubit, minunat, plăcut,
frumos sau agreabil. De ce acest
lucru? De ce să nu gândim, poate, la altceva? Lucrurile cărora le
permiți să îți ocupe mintea tot
mai mult și tot mai mult, o să
aibă un rol tot mai determinant
în viața ta.
Gândurile, lucrurile cărora
nu le-am dat o importanță foarte mare, joacă, de fapt, un mare
rol în ceea ce suntem în fiecare
zi. „Ești ceea ce gândești”- probabil mulți dintre voi ați auzit de
această expresie și ați considerat-o, la prima vedere, puțin absurdă. Cu toate acestea, este cât
se poate de adevărată. De acolo
pleacă totul, de la felul cum gândim, de la ceea ce gândim, la ce
ne gândim.
Poți fi posomorât și trist toată
ziua dacă alegi să îți lași mintea
să fie năpustită de o mulțime de

De ce
însuflețire?

În traducerea din engleză a aceluiași
verset din Filipeni 4:8, în
loc de expresia:
„…aceea să vă
însuflețească”,
apare: „gândițivă la aceste luSăptămâna de rugăciune pentru tineret
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situații negative, eșecuri, supărări
și pur și simplu, lucruri care nu
decurg bine, persoane care, prin
acțiunile lor, îți provoacă supărare. Într-adevăr, acele gânduri
pot fi pe deplin justificate, pot fi
reale, ziduri uriașe care ne sunt
puse în cale, astfel încât totul să
pară fără speranță, astfel încât
să ne facă, aparent, incapabili
să privim dincolo pentru a vedea razele pline de speranță ale
soarelui. Pot fi idei, evenimente
sau vorbe ucigătoare, îmbibate
în ură și dispreț, rostite de persoane în care poate obișnuiam să
avem încredere, care să ne facă să
ne simțim ca și cum ne-am afla
la fundul prăpastiei, care să ne
adâncească tot mai mult în lipsa de încredere, să ne depărteze
de asigurarea că nu trebuie să ne
facem griji, pentru că Cineva le
ține pe toate în control.
De asemenea, ajungem să
acționăm în conformitate cu
gândurile noastre, să ne comportăm unii cu alții și, până la
urmă, cu noi înșine, după felul
cum gândim, după ceea ce este
predominant în mintea noastră.
Probabil va întrebați: de ce ar
pune unii atât de mult preț, să zicem, pe studierea Bibliei, zilnic?
Tot din motivul acesta. Citind
despre fapte ale unor personaje
conduse de Dumnezeu, analizând și încercând să răspundem
la anumite întrebări, îi permitem
minții să se ocupe cu aceste lucruri, să gândească la ele. Acest
lucru va avea un impact pozitiv,
permițând creierului să se ocupe
cu gânduri ce înalță.
Pozitive sau negative, Dumnezeu ne-a înzestrat, de asemenea, și cu capacitatea de a
controla aceste „forțe”, de noi
depinzând dacă le lăsăm sau nu
să intre.
Ce efect s-ar putea produce, atunci, dacă ne-am gândi la
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lucruri „demne de iubit”, la lucruri minunate? Ce s-ar întâmpla dacă am fi însuflețiți de acest
„tot” frumos, plăcut și agreabil?
Ei bine, vă invit să oferiți răspunsul la această întrebare, prin
cunoștința pe care o aduce propria experiență personală.
Însuflețindu-ne
ca să însuflețim

Mai mult decât a dobândi o
viziune mai bună, a ne transforma în oameni mai plăcuți, în persoane pe care merită să le iubești,
planul lui Dumnezeu merge mai
departe pentru fiecare dintre noi,
care citim acum acest articol,
care am avut ocazia, privilegiul
să descoperim lucrurile care sunt
vrednice de iubire și să ne lăsăm
însuflețiți de ele.
Luna, satelitul natural al Pământului, nu are lumina proprie, după cum bine știm, totuși
se poate observa de pe Pământ.
Razele solare, odată ajunse pe
suprafața lunii, sunt aruncate
înapoi pe Pământ. Aceasta reflectă lumina de la Soare. Curios este că, în anumite situații,
lumina Pământului (primită de
la soare) luminează, la rândul ei,
partea întunecată a Lunii. Tot
astfel, Dumnezeu dorește ca iubirea primită de la El și acceptată, să fie oferită și altora.
Odată însuflețiți de tot ceea
ce este minunat, datoria noastră este să arătăm și altora ceea
ce noi deja cunoaștem, ba chiar
mai mult, să devenim pentru alții
o parte din acel „tot ceea ce este
vrednic de iubit”.
Cel mai bun exemplu în acest
sens este și exemplul suprem în
toate aspectele vieții: Isus. Se
spune că atunci când trecea printr-un sat, în urma Lui nu se mai
auzea niciun țipăt, niciun strigăt
de durere. A oferit totul: vindecare atât de boală, cât și de păcat,

învățătură, har, iubire și în final,
pe Sine Însuși. El este Cel care
ne poate însufleți, Cel la care
ar trebui să ne lăsăm mintea să
gândească. Așa cum a fost El
pentru noi, tot așa ne cere să fim
noi pentru alții, oferindu-ne toate resursele de care avem nevoie.
Se spune că oferim în măsura
în care avem și avem în măsura
în care oferim. Este ca un circuit,
în care totul pleacă de la a dori să
ai, la a avea, la a da mai departe.
Tu în ce măsură îți dorești să ai?
Concluzie
Unul dintre lucrurile dificile cu care suntem puși astăzi în
față este schimbarea - procesul
prin care schimbăm ceva, prin
care trecem la ceva nou. Deși
neplăcută poate, este una dintre necesitățile prin care putem
progresa. În căutarea noastră,
am descoperit multe lucruri, astăzi am descoperit o parte din
acelea, care, prin simplul fapt că
ne lăsăm însuflețiți de ele, sunt
capabile să producă o schimbare,
prin care suntem înălțați mai sus
decât suntem capabili să privim.
Uităm de prea multe ori de
acele splendide și mărețe lucruri,
uităm, poate, să ne gândim la
lucrurile care, în toată puterea
cuvântului, sunt „vrednice de iubit”.
O ultimă întrebare, al cărui
răspuns doar tu îl poți oferi: Pe
tine, acum, ce te însuflețește?

Sabat 2 martie 2019

VREDNIC DE PRIMIT
Radu Ioniță

A

sediul dura de zece ani.
Dar în acea dimineață,
cu mai bine de douăsprezece veacuri înainte de
Hristos, străjerii nu își credeau
ochilor! Când ceața dimineții
s-a risipit, au privit cu uimire și
nici urmă de armate grecești împrejurul cetății! Pe câmpia largă
ce dădea spre marea Egee, trona
enigmatic doar un singur obiect, o statuie stranie, măreață,
din lemn. Nepăzită de nimeni.
Oare ce să fie? Putea foarte bine
fi un șiretlic al grecilor, care să le
aducă pierzarea; sau pur și simplu era un dar, întru împăcare
după un așa lung război! Câțiva
înțelepți au explicat că niciodată
grecii nu fac daruri din care să nu
câștige nimic și au cerut ca statuia să fie arsă neîntârziat! Alți
au considerat că o așa atitudine
e de-a dreptul exagerată! Ce rău
putea să le facă un cal de lemn?!

După dezbateri intense, porunca
finală a fost dată: porțile grele au
fost deschise larg! Și în aplauzele
mulțimii, misteriosul cal gigantic a fost tras cu funii în cetatea
Troiei. Tocmai primiseră darul!
Cu ce consecințe înspăimântătoare, însă?!
Eram copil când am auzit
prima dată povestea calului troian! Încă îmi aduc aminte cum
îl întrebam pe tata: „of, dar de
ce l-au primit?”, „de ce nu s-au
uitat în el?”, „mai bine nu îl primeau”! Într-adevăr, răvășitoare
povestea căderii Troiei, cu atât
mai răvășitoare cu cât s-a tot repetat și continuă să se repete, în
conjuncturi și la intensități diferite, în milioane de cazuri! Parcă,
asemenea troienilor, suntem prea
adesea vrăjiți de aparențe, incapabili să discernem ce trebuie
respins și ce merită primit!

Scria Pavel grecilor din Filipi
„tot ce este vrednic de primit...,
aceea să vă însuflețească”! (Filipeni 4:8). Alți traducători ai
Sfintei Scripturi au tradus cu
„tot ce e vorbit de bine”, sau „cu
nume bun” (eng.- King James),
sau „plin de har” (eng.- RSV),
sau „sună bine” (germ. – Luther),
„aceea să vă însuflețească”. Așa
cum am văzut în celelalte studii
ale acestei săptămâni, pentru a
îngădui unui lucru sau unui fapt
să ne influențeze, trebuie să îl
cercetăm cu grijă dacă trece proba acestui valoros filtru al Scripturii! Este nu doar vorbit de bine,
este adevărat, vrednic de cinste,
drept, vrednic de iubit? Atunci
merită și trebuie acceptat!
Tânărului bogat, Domnul Isus
i-a explicat că „binele este Unul
singur” – Dumnezeu. (Matei
19:17). În primul rând trebuie să
primim cu bucurie și fără ezitare
Săptămâna de rugăciune pentru tineret
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orice ne oferă Tatăl nostru ceresc! „Orice ni se dă bun şi orice
dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în
care nu este nici schimbare, nici
umbră de mutare.” (Iacov 1:17).
Darurile Lui, sfatul Său, Cuvântul Său, sunt deasupra oricărei
îndoieli. Și mai presus de orice,
darul Fiului Său prea iubit, să
sufere cea mai înspăimântătoare moarte, pentru noi și în locul
nostru, Îi dă dreptul la încrederea noastră neștirbită! „Deci,
dacă voi, cari sunteți răi, știți să
dați daruri bune copiilor voștri,
cu cât mai mult Tatăl vostru, care
este în ceruri, va da lucruri bune
celor ce I le cer!” (Matei 7:11).
De aceea, ele sunt vrednice de
primit! Pe de altă parte, cele ce
nu provin din Dumnezeu, chiar
dacă par bune, chiar dacă „sună
bine” sau au „nume bun”, sunt nu
doar îndoielnice, ci în mod simplu, vrednice de ocolit! Primite,
asemenea calului troian, n-ar
face decât să rănească, să strice,
să pună în primejdie, și în cele
din urmă să distrugă!
Poate chiar mai important
decât CE primim, și CUM suntem influențați, ar fi să ne întrebăm UNDE primim? Chiar așa,
unde primim cele primite? La
primă vedere pare banal: dacă
sunt musafiri, în casă, dacă sunt
bani, în cont, și așa mai departe. Dar în realitate, locul în care
pe toate le primim sau le respingem este în... minte! Iar tot ce
primim, tot ce îngăduim minții
să gândească și cu care suntem
de acord, ne schimbă! Troienii,
înainte de a primi calul în cetate,
„l-au primit” în mintea lor. Dezastrul cetății a început acolo, în
gândurile sfetnicilor care hotărau ce să facă. În minte, Daniel
hotăra în fața lui Belșațar: „Ţine-ţi darurile, şi dă altuia răsplătirile tale!” (Daniel 5:10). În
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minte, Moise „socotea ocara lui
Hristos ca o mai mare bogăţie
decât comorile Egiptului, pentru
că avea ochii pironiţi spre răsplătire”, și astfel a putut respinge
tronul și bogățiile Egiptului, împreună cu „plăcerile de o clipă ale
păcatului” (Evrei 11:25-26). Fără
îndoială, câmpul de luptă cel mai
important, acolo unde se decide
înfrângerea sau biruința noastră,
este citadela minții noastre.
„Viața noastră este ceea ce
o fac gândurile noastre să fie”
spunea Marc Aureliu, reluând
la peste 11 secole idea inspirată
a Înțeleptului Solomon: „Cum
gândește omul în inima lui așa
și este el” (Proverbe 23:7. - eng.)
Măreț adevăr, și nu tocmai ușor
de acceptat! Deci noi suntem un
rezultat al gândurilor ce ne-au
trecut prin minte. Fiecare gând
ce a fulgerat prin rețeaua uimitor
de complexă a creierului nostru a
lăsat o amprentă, și ne-a schimbat într-o anumită măsură. Iar
măsura aceasta a fost dată de cât
de important a fost gândul acesta pentru noi, de felul în care neam raportat la el. Poate chiar mai
important decât atât, ceea ce am
gândit, felul gândului, determină
o schimbare calitativă, o adaptare a minții la acel proces mental.
„Mintea noastră preia nivelul lucrurilor asupra cărora gândurile
noastre stăruie. ” (Înalta noastră chemare, p. 336).

De aceea Domnul Isus ne-o
cere: „Fiule dă-mi inima (mintea) ta” (Proverbe 23:26), ca să
o poată schimba după modelul
propriei sale inimi (minți) (Ezechiel 36:26)! Cum i-o dăm?
În 1990, într-un interviu,
domnul Ion Rațiu, la acea vreme candidat la Președinția României, explica vederile domniei
sale, privitoare la felul în care
privim viața: „Dacă cineva îți
spune că ești prost”, spunea el,

„bucură-te, tocmai ai căpătat o
informație”. Cu alte cuvinte, nu
te grăbi, evaluează! Haideți să
încercăm! Mergem în fața Cuvântului lui Dumnezeu, cu rugăciune, și dacă e adevărat ce ni se
spune, atunci primim cu bucurie
sfatul lui Solomon: „Dobândește
înțelepciune, dobândește pricepere; ... N-o părăsi, și ea te
va păzi; iubește-o, și te va ocroti! Iată începutul înțelepciunii:
dobândește înțelepciunea, și cu
tot ce ai, dobândește priceperea.”
(Proverbe 4:5-7). Astfel, prin
chiar faptul că am luat aminte,
suntem mai înțelepți. Și așa am
câștigat, am urcat o treaptă în
experiența devenirii noastre, putem chiar să mulțumim celui ce
ne-a numit astfel!
Pe de altă parte, cum ar trebui să reacționăm când această
„zicere” a fost pur și simplu o
răutate, o jignire gratuită? Păi, să
ne bucurăm! Slavă Domnului că
nu e adevărat ce ni s-a spus! A
fost doar o informație! Și încă
falsă! Ce ne pasă! Alegem să n-o
primim, pentru că s-a dovedit a
nu fi „vrednică de primit”, nici
„dreaptă”, nici „adevărată”! Deci,
...am câștigat, și în acest caz!
De aceea spunea Pavel, inspirat:
„toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu...” (Romani 8:28). În
ambele cazuri, faptul că am evaluat cu grijă ce ni s-a spus, a determinat o creștere, un câștig în
devenirea noastră de fii ai Celui
Preaînalt.
Ar mai fi un aspect. Faptul
deloc plăcut de a fi numit prost,
e o jignire. Oare n-ar trebui să
ne simțim jigniți? Nicidecum!
Valoarea noastră nu e definită
de acea caracteristică, dacă ea
există, nici de părerea celui ce
ne etichetează! Ea e dată de infinitul sacrificiu de la Golgota!
Domnul ne iubește nemărginit,

chiar și când dovedim că nu suntem suficient de înțelepți! Prin
credință în El, rămânem liniștiți
în dragostea Lui. Și jignirea? Jignirea n-o luăm pur și simplu! De
ce? Pentru că nu e „vrednică de
primit”, nevenind de la Dumnezeu! Cineva va zice: „da, dar
m-a jignit”! Așa o fi, dar asta e
treaba celui care a făcut-o, nu a
mea. Poate că a intenționat să mă
jignească, deși și acest aspect este
discutabil, și doar Domnul știe
adevărul. Oricum, nu mă privește,
eu nu iau decât informația și-o
analizez în fața conștiinței și a
Cuvântului Sfânt. Jignirea nu mă
tulbură, nici măcar nu mă atinge,
pentru că inima mea e în mâna
Sa! „Tulburările din afară nu pot
atinge viaţa care este trăită prin
credința în Fiul lui Dumnezeu.”
(Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 86).

„Chiar dacă batjocura ar putea ponegri bunul nume, ea nu
poate să păteze caracterul. Acesta este în mâna lui Dumnezeu.
Atâta timp cât nu consimțim
să păcătuim, nicio putere - nici
omenească, nici diavolească - nu
este în stare să aducă o pată asupra sufletului. Un om a cărui inimă își pune încrederea în Dumnezeu rămâne același în ceasul
celor mai dureroase încercări
și celor mai descurajatoare împrejurări, ca şi atunci când toate îi merg bine, când lumina și
bunăvoința lui Dumnezeu par a
fi asupra lui. Cuvintele sale, motivele sale, faptele sale pot fi răstălmăcite și falsificate, dar el nu
ia seama la lucrul acesta, pentru
că are altceva mai bun de făcut.”
(Idem, p. 32). Ce minunată imunitate! Ce îl însuflețește pe un astfel de suflet? Doar cele vrednice
de iubit, adevărate, drepte, vrednice de primit! El are „altceva
mai bun de făcut”, decât să stea
și să își oblojească rănile aduse
eului personal!

Chestiunea aceasta a ceea ce
este vrednic de primit este de o
importanță covârșitoare în formarea caracterului nostru. Prin
credință în bunăvoința și puterea nemăsurate ale Domnului
vieții noastre, noi cooperăm cu
El în această solemnă misiune.
Tot ce ni se întâmplă trece mai
întâi prin filtrele Sale, iar înspre
noi nu ajunge decât ceea ce El
îngăduie spre binele și creșterea
noastră. „Acela care este pătruns
de Spiritul Domnului Hristos rămâne în Hristos. Lovitura țintită
spre el cade asupra Mântuitorului, care îl înconjoară cu prezența
Sa. Și orice vine asupra lui, vine
de la Hristos. El n-are nevoie să
se împotrivească răului, deoarece
Domnul este apărarea sa. Nimic
nu-l poate atinge, decât dacă îngăduie El, şi „toate lucrurile” îngăduite „lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28).” (Idem, p. 71).
Cum să ajungi să gândești în
acești termeni?

Cum să rămâi liniștit, neatins,
sub cele mai furibunde atacuri?
Cum să îți stăpânești mintea?
„Există o ştiinţă a creştinismului
pe care trebuie s-o stăpânim - o
ştiinţă care este tot atât de adâncă,
largă şi înaltă faţă de orice ştiinţă
a oamenilor cum sunt
cerurile de sus faţă
de pământ. Mintea
trebuie disciplinată,
educată, pregătită...”

Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci
Dumnezeu;...” (Geneza 45:7-8).
Să-l privim pe David explicând
fiilor Țeruiei cum se înțeleg blestemele lui Șimei: „Dacă blestemă, înseamnă că Domnul i-a zis:
,Bleastămă pe David!` Cine-i...
va zice dar: ,Pentru ce faci așa?``
...Lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis.” (2 Samuel 16:10-11).
Și dacă ei au reușit, și noi vom
reuși prin același har dumnezeiesc! Același Duh al lui Dumnezeu i-a învățat și pe ei, ceea ce și
pe noi ne-a învățat prin profet:
„nimic nu ne poate atinge, decât dacă îngăduie El”! Și dacă
El îngăduie, înseamnă că o face
spre binele nostru! Și atunci acel
ceva, indiferent cât de plăcut sau
neplăcut, e „vrednic de primit”
și trebuie să îl primim cu toată
însuflețirea!
De ce e atât de important să
guvernăm cu asiduitate gândurile noastre? Dr. Caroline Leaf
explică: „În timp ce gândim,
noi modificăm structura fizică a creierului nostru. Când ne
direcționăm în mod conștient
gândirea, putem dezrădăcina
tiparele toxice de gândire, înlocuindu-le cu gânduri sănătoase.
Noi rețele de gânduri se formează. Ne sporim inteligența, și aducem vindecare creierului, minții

(Divina Vindecare, p. 453).

Mulțumim lui Dumnezeu că în puterea Sa,
suntem făcuți în stare
să ne disciplinăm mintea! Să îl privim pe Iosif, cu lacrimi în ochi,
explicând fraților săi
ce-l vânduseră sclav:
„Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră...
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și trupului nostru.” (Pune-ți
creierul în funcțiune (2013), p.
22.3). În 17 Februarie 1901, deci
cu mai bine de 110 de ani înaintea publicării acestor descoperiri
științifice, cuvântul inspirației
descria pe larg aceste lucruri:
„Multe gânduri fac istoria nescrisă a unei singure zile; și aceste gânduri au mult de a face cu
formarea caracterului. Gândurile
noastre trebuie păzite cu strictețe,
pentru că un singur gând necurat face o impresie adâncă asupra sufletului. Un gând rău lasă o
amprentă rea asupra minții. Dacă
gândurile sunt curate și sfinte,
omul este mai bun pentru că le-a
nutrit. Prin ele, pulsul spiritual
este accelerat și puterea de a face
bine este îmbogățită. Și așa cum
un strop de ploaie pregătește calea
pentru altul în udarea pământului,
la fel un gând bun pregătește calea pentru altul.” (Solii pentru tineret,
p. 144).

Când sub înrâurirea Duhului
lui Dumnezeu, ierți pe cel greșit,
când îi atribui cele mai bune
intenții, când răspunzi cu bine
pentru rău, devii mai bun! Și pe
măsură ce astfel de gânduri sfinte se formează în mintea ta, altele de aceeași natură le urmează,
și Hristos, Binele ceresc câștigă
tot mai mult teren in mintea ta!
În afară de schimbările ce
se produc în mintea noastră, de
predispozițiile pe care ni le creăm,
gândurile noastre, înlănțuinduse între ele, nasc decizii, cu
consecințe imposibil de evaluat.
Să analizăm spre exemplu
experiența Evei. Cum ar fi putut gândi în fața ofertei șarpelui?
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Dacă încă de la început și-ar fi
spus: „oferta aceasta nu vine de la
Dumnezeu, deci nu e ‚vrednică de
primit’, nu mă interesează!”; dacă,
asemenea lui Iosif, și-ar fi spus
„’cum aş putea să fac eu un rău
atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?’(Geneza
39:9) și să trădez iubirea și încrederea Lui”, și dacă ar fi fugit din
prezența ispititorului, oare cum
s-ar fi scris istoria miliardelor de
pământeni, urmașii ei? Oare cât
valorează câteva clipe de gândire
sănătoasă, în armonie cu mintea
Creatorului?
Dar n-a fost așa. Eva a greșit
prin faptul că s-a lăsat ademenită într-o conversație care punea
la îndoială iubirea și porunca
lui Dumnezeu. Cu șarpele nu
trebuie stat de vorbă; nimic din
oferta sa nu e vrednic de primit!
„Eva, într-adevăr, a crezut cuvintele lui Satana, dar credinţa ei
n-a scutit-o de pedeapsa păcatului. Ea a nesocotit cuvintele lui
Dumnezeu şi aceasta a fost ceea
ce a dus la căderea ei. În ziua
judecăţii, oamenii nu vor fi condamnaţi pentru faptul că în mod
cinstit ei au crezut o minciună, ci
pentru că n-au crezut adevărul,
pentru că au neglijat ocazia de
a învăţa ce este adevărul. Dimpotrivă, cu toată sofisticăria lui
Satana, este totdeauna un lucru
dezastruos acela de a nu asculta
de Dumnezeu. Noi trebuie să ne
consacrăm inimile ca să cunoaştem ce este adevărul. Toate lecţiile pe care Dumnezeu le-a lăsat
să fie cuprinse în Cuvântul Său
sunt pentru avertizarea şi învăţătura noastră. Ele nu sunt date ca
să ne scape de înşelăciune. Nesocotirea lor va sfârşi în ruină pentru noi. Putem fi siguri că ceea ce
vine în conflict cu Cuvântul lui
Dumnezeu vine de la Satana.”
(Patriarhi și profeți, p. 55).

Așa stând lucrurile,
ce avem de făcut?
1) Înțelegerea

„De aceea nu fiţi nepricepuţi,
ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17). „Vedeți
ce dragoste ne-a arătat Tatăl!”
(1 Ioan 3:1). Trebuie să vedem,
să înțelegem!
„Este foarte important să fim
conştienţi fără încetare atât cu
privire la puterea înnobilatoare a
gândurilor curate, cât şi la influenţa distrugătoare a gândurilor
rele.” (Minte, caracter, personalitate, vol.
2, p. 659). Cuvântul lui Dumnezeu
este „lumina pe cărarea” noastră!
(Psalmii 119:105). Partea noastră este să ne încredem fără întârziere în călăuzirea Lui, și astfel vom primi lucrurile „vrednice
de primit”! Vom alege ascultarea,
chiar dacă vine la pachet cu cuptorul încins de șapte ori mai tare,
cu groapa de lei sau cu moartea
de martir.
2) Controlul

„Încingeți-vă coapsele minții
voastre, fiți treji!” (1 Petru 1:13).
„Nimeni în afară de tine nu-ți
poate controla gândurile”. (Înalta
noastră chemare, p. 109).

„Puțini își dau seama că e de
datoria lor să exercite control
asupra gândurilor și imaginației
lor. Este dificil să păstrezi o minte nedisciplinată ațintită asupra
subiectelor de folos. Dar dacă
gândurile nu sunt controlate
cuvenit, religia nu poate înflori în suflet!” (Idem, p. 108). Deci
„ca Hristos să ia chip în noi”
(Galateni 4:19), ca El să înflorească in inimile noastre, ca să
ajungem asemenea slavei Sale,
trebuie să controlăm gândurile
noastre prin Duhul Său! Să fim
sfințiți! Iar faptele vor urma ca o
consecință binecuvântată.

Și cum pot fi gândurile controlate? Pe de o parte prin cenzurarea gândurilor rele, ieftine, lumești, însă mult mai ușor,
prin ocuparea minții noastre
cu mărețele teme ale mântuirii,
bunătății și dragostei lui Dumnezeu! „Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblați
după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de
sus, nu la cele de pe pământ.”
(Coloseni 3:1-2). „Studierea cuvintelor lui Dumnezeu dezvoltă continuu mintea și întărește
intelectul. Nu există nimic care
va rafina și înălța atât de mult
caracterul dând vigoare fiecărei
facultăți, ca exercițiul continuu
al minții de a apuca și a înțelege
adevăruri mari și importante.”
(5 T., p. 24).

Așa cum Domnul Isus a respins gândul sugerat de Petru,
în cuvintele „înapoia Mea, Satano: ... Căci gândurile tale nu
sunt gândurile lui Dumnezeu,
ci gânduri de ale oamenilor``,
tot astfel putem să respingem și
noi orice gând străin minții lui
Dumnezeu. Așa are loc transformarea, „prefacerea” noastră. „Noi răsturnăm izvodirile
minții și orice înălțime, cari se
ridică împotriva cunoștinței lui
Dumnezeu; și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”
(2 Corinteni 10:5).
3) Puterea

Este limpede că Dumnezeu
se așteaptă de la noi, să ne controlăm atent și consecvent fluxul gândurilor noastre. „Omul
are puterea de a regla și a controla activitățile minții și de a
direcționa curentul gândurilor
sale. Dar aceasta necesită un
efort mai mare decât suntem noi
în stare în propria noastră tărie.”
(Harul Uimitor, p. 258).

Cum să înțelegem acest aparent paradox? Iată: „Tu nu-ți poți
controla, nu-ți poți stăpâni impulsurile și emoțiile așa cum ai
dori; dar îți poți controla voința
și poți să faci o schimbare totală
în viața ta. Supunându-ți voința
lui Hristos, atunci viața ta va fi
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și aliată cu puterea care este
mai presus de toate domniile și
puterile. Atunci vei avea tărie
de la Dumnezeu, care te va ține
strâns în tăria Lui.” (5 T., p. 514).
Iată deci secretul: voința
noastră trebuie supusă de bună
voie voinței atotputernice a lui
Dumnezeu. Și astfel, prin puterea Sa, a harului Său și a însăși
vieții Sale care ne e oferită, putem să ne stăpânim gândurile,
izvoarele vieții! Și făcând astfel,
colaborăm cu Dumnezeu în minunata transformare a caracterului nostru.
4) Stăruința

„Daţi-vă şi voi toate silinţele” (2 Petru 1:5). Succesul pe
tărâmul gândirii, ca și în orice
alt domeniu, cere efort, profunzime. Suntem chemați să aducem zilnic în fața conștiinței atât
eșecurile cât și izbânzile noastre,
și să le analizăm prin Cuvântul
lui Dumnezeu. Apoi să tragem
concluzii sincere, întărind deprinderile bune, și înlăturând
eșecurile dimpreună cu cauzele
care le-au generat. „O, cu cât mai
bună este situaţia acelora care
şi-au îndeplinit partea în slujba
lui Dumnezeu, căutând aprobare de la Isus, notându-şi zilnic
greşelile, erorile, părerile de rău
şi victoriile pe care le-au câştigat
împotriva ispitei. Ce bucurie şi
pace vor avea ei în Hristos.” (Solii
pentru tineret, p. 44).

Acest tip de meditație profundă este mijlocul prin care putem
schimba felul în care gândim și

prin urmare felul în care suntem,
adică propriul nostru caracter.
„Tăria câștigată prin rugăciune,
unită cu efortul stăruitor de a ne
educa mintea pentru meditație
și luare-aminte, ne pregătește
pentru îndatoririle zilnice și ne
păstrează un duh liniștit în toate
împrejurările.” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 85).

Putem înțelege foarte ușor de
ce Satan urăște acest tip de efort
stăruitor, această introspecție atât
de necesară (vezi 2 Corinteni
13:5), în care suntem chemați
să evaluăm, să înțelegem și să
schimbăm lucrurile de schimbat în gândirea și viața noastră. De aceea suntem invitați:
„intră în odaia ta, și încuie ușa
după tine” (Isaia 26:20). Adică
lasă-ți telefonul în altă camera,
și asigur-te că ești offline! Nu-i
permite vrăjmașului să îți fragmenteze gândirea, mai ales în
timpul acesta atât de important.
Roagă-te, și apoi deschide cartea
gândurilor tale. Examinează-le
in lumina Cuvântului. Scrie concluziile și hotărârile tale! Și prin
puterea harului lui Dumnezeu,
pornește înainte. În felul acesta,
chiar greșelile pot fi transformate în biruințe! „Dacă am greşit,
atunci cu siguranţă vom ajunge
biruitori, dacă ne vom vedea greşelile şi le vom considera ca fiind
un semnal de avertizare. În acest
fel vom putea transforma înfrângerea într-o biruinţă!” (Parabolele
Domnului Hristos, p. 332).

5) Consecvența (puterea obiceiurilor)

Creierul nostru, acest fascinant super-computer cu care
Dumnezeu a dotat pe orice om, se
află într-o continuă transformare, proprietate care a căpătat numele de neuroplasticitate. După
legi inventate de înțelepciunea
strălucită a Creatorului, creierul
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caută în mod permanent să își
optimizeze activitatea, s-o simplifice! „Acțiunile repetate formează obiceiuri.” (Idem, p. 356).
„Printr-o repetare constantă,
ceea ce părea dificil la început
devine ușor, până când gându-

rile și acțiunile corecte devin o

obișnuință”.– (Divina Vindecare ,
p. 491).

Ce veste minunată! Obiceiurile pot lucra în favoarea noastră, dacă sunt corect formate.
Specialiștii au dovedit că un obicei nou se formează în aproximativ 21 de zile! Care este secretul?
„Repetarea constantă” a unui tipar
de gândire, învață creierul să gândească în acel fel. Și dacă acel tip
de gândire e bun, obiceiul format
e bun și lucrează ca o putere spre
bine, în mintea noastră. Devine
ca un fel de a doua natură! Și așa,
prin harul lui Dumnezeu și cooperarea noastră, se împlinește în
noi versetul „dacă este cineva în
Hristos, este o făptură (sau: zidire) nouă. Cele vechi s-au dus: iată
că toate lucrurile s-au făcut noi.”
(2 Corinteni 5:17). Domnul vrea
să ne ajute! „Inimile noastre trebuie educate să devină statornice
în Dumnezeu. Trebuie să ne formăm obiceiuri de gândire, care să
ne permită să ne împotrivim ispitei.” (Divina Vindecare, p. 453-454).
Concluzie

Nu mai suntem sclavi
neputincioși ai creierului nostru, ai trupului păcatului, ai firii!
Prin răscumpărarea Domnului Hristos, și prin minunatele
mijloace ale harului și Duhului
Său, putem fi „mai mult decât
biruitori” (Romani 8: 38) asupra
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oricărui gând și fapte nedrepte! Iar biruința începe în minte.
Acel „și-a venit în fire” despre
care vorbea Domnul Isus în parabola fiului risipitor, poate fi
și experiența noastră! Cel care
ne-a creat după asemănarea Sa,
este gata să ne re-creeze după
același chip al Său! El ne pune
la dispoziție rezervoarele nelimitate ale harului Său, și așteaptă
cooperarea noastră! De le vom
considera „vrednice de dorit”,
„de vom voi și de vom asculta,

vom mânca din cele mai bune
roade” (Isaia 1:19) ale transformării creștine!
Ce poate fi mai frumos, mai
înălțător, mai „vrednic de dorit”,
decât să fim făcuți „părtași firii
Dumnezeiești” (2 Petru 1:4)?
Fie ca acesta să fie experiența
minunată a fiecăruia dintre noi:
să avem „în noi mintea (gândul)
acesta care era și în Hristos Isus”
(Fil.ipeni 2:5), și astfel să fim
pregătiți să petrecem veșnicia cu
El! Amin.

ORICE
FAPTĂ BUNĂ

ȘI ORICE LAUDĂ...
Slavic Popa

Î

n vechea cetate macedoneană, care purta numele
împăratului Filip al doilea,
sosește o epistolă semnată de
apostolul Pavel. Era prin anii
54-57 d.H. Cetatea se numea
Filippi, și scrisoarea era adresată
primei comunități creștine din
Europa, întemeiată de apostolul
Pavel.
Primul creștin botezat în
aceasta cetate, a fost Lidia, vânzatoarea de purpură. „Pavel și
Timotei, robi ai lui Isus Hristos,
către toți sfinții în Hristos Isus,
care sunt în Filipi, împreună cu
episcopii și diaconii: Har vouă și
pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!” (Filipeni 1:1, 2).
În comparație cu celelalte
epistole pauline, aceasta include

în salutul ei și pe episcopii și pe
diaconii acestei comunități. Probabil că numindu-i pe aceștia din
urmă, dorea să scoată în evidență
unele neînțelegeri existente între
responsabilii comunității; să nu
mai fie cu păreri împărțite, ci să
aibă „...o simțire, o dragoste, un
suflet și un gând.” Iar mai apoi
recomandă un lucru extraordinar, ce străbate întreaga epistola, evidențiind cea mai frumoasă
virtute, cât și lucrarea ei: „...ci
în smerenie fiecare să privească
pe altul mai presus de el însuși.”
(Filipeni 2:2, 3).
UN PRINCIPIU
DE ORIENTARE

În conluzia epistolei sale,
apostolul Pavel le oferă filipenilor un sfat, pe care îl putem

considera ca ghid pentru o viață
creștină: să ducă o viață cât mai
frumoasă în societatea greco-romană de atunci, sfat care ni se
aplică și nouă la fel de bine:
„Încolo, frații mei, tot ce este
adevărat, tot ce este vrednic de
cinste, tot ce este drept, tot ce
este curat, tot ce este vrednic
de iubit, tot ce este vrednic de
primit, orice faptă bună și orice
laudă, aceea să va însuflețească.”
(Filipeni 4:8) - un sfat de comportament social, etic, moral și
spiritual, sfat care rămâne un
principiu de orientare în privința
realizării voii lui Dumnezeu și
a conviețuirii eficiente în mijlocul oamenilor, comportament ce
aparține unui creștin adevărat, a
cărui „cetățenie este în ceruri”.
(Filipeni 3:20).
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ORICE FAPTĂ BUNĂ

Termenul în greacă (arete)
are o semnificație largă, indicând
spre excelență morală sau virtute. După cum excelența morală reprezintă o atitudine sau un
rezultat al felului în care trăim,
devenim corecți, făcând fapte corecte, devenim temperați,
făcând fapte temperate; reiese
de aici că nu sunt altceva decât
faptele bune recomandate de
apostol. S-ar părea că este o mică
contradicție cu alte epistole ale
lui Pavel, unde nu se pune accent pe fapte: „Căci prin har ați
fost mântuiți, prin credință. Și
aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin
fapte, ca sa nu se laude nimeni.”
(Efeseni 2:8,9). Aparent, faptele
bune nu au nicio valoare, căci nu
suntem mântuiți prin ele, ci prin
credință; și atunci am putea trăi
foarte bine și fără ele. Totuși, în
continuarea aceleiași cărți, ni se
spune, la următorul verset: „Căci
noi suntem lucrarea Lui, și am
fost zidiți în Hristos Isus pentru
faptele bune, pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca
să umblăm în ele.”
Că nu suntem mântuiți prin
faptele bune este evident; dar
ele sunt un indicator dacă suntem mântuiți; indică dacă avem
sau nu o relație strânsă cu Isus.
Ca rezultat al acestei mântuiri
mărețe, izvorăsc faptele bune, ca
niște roade într-un pom. Și oricine vede aceste roade în viața
noastră, Îl proslăvește pe Dumnezeu. (Ioan 15:8). Și mai mult,
acestea ne dau calificarea de
ucenici. Astfel suntem mântuiți
nu pentru că facem fapte bune,
ci facem fapte bune, pentru că
suntem mântuiți. În categoria
acestor fapte bune intră tot ce
este adevarat, tot ce este vrednic
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de cinste, tot ce este drept, tot ce
este curat, tot ce este vrednic de
iubit, tot ce este vrednic de primit...”, lucruri recomandate de
apostolul Pavel. Să ținem cont,
că aceste fapte nu se generează în
ființa umană; ele sunt deja proiectate de mintea lui Dumnezeu și pregatite pentru noi. Așa
cum primim mântuirea în dar, cu
condiția credinței, la fel primim,
la pachet, dacă putem spune așa,
împreună cu credința, și faptele
bune, în care trebuie să umblăm.
Unii, tind să atribuie un oarecare
merit credinței, dar să nu uitam
că și ea este un dar din partea cerului, și „vine prin Cuvânt”. (Romani 10:17).
„Credința adevărată se va manifesta prin fapte bune, deoarece
faptele sunt roadele credinței.”
(Solii alese, vol. 1, p. 195).

ORICE LAUDĂ
De ce trebuie, iubiți tineri, să
facem fapte bune? Desigur pentru că vrem să-I mulțumim Lui
Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi și să-L lăudăm.
De fapt, un crestin convertit,
nu se chinuie, nu se străduie să
facă ceva bun, ci aceasta vine de
la sine, este inerent. El este un
canal prin care lucrează Dumnezeu. Ce include această laudă
despre care se spune ca trebuie să
ne însuflețească? Termenul grec
pentru acest cuvânt, epinos, denotă mai degrabă că Cel care laudă este Dumnezeu. După cum
reiese din următorul verset: „Ci
iudeu este acela care este iudeu
înăuntru; și tăiere împrejur este
aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de

la Dumnezeu.” (Romani 2:29;
1 Corinteni 4:5).
Lauda poate veni și din partea
autorităților, pe care le-a stabilit
tot Dumnezeu. Statul, conform
opiniei lui Pavel, în principiul de
funcționare ideal, are acest drept
de a lăuda pentru faptele bune;
încurajând astfel ordinea și bunăstarea societății. (vezi Romani
13:3). Regretabil însă, adesea sistemele de valori sunt răsturnate
și autoritățile ajung să laude sau
să susțină proiecte de legi care
sunt condamnate de Cuvântul
lui Dumnezeu. Această inversare de valori a căpătat un accent
deosebit în ultimii ani. (vezi Romani 1:32).
Noi nu trebuie să ne lăudăm
pe noi înșine; și s-ar putea să
ne lăudăm cu faptele lui Dumnezeu făcute prin noi, ca și cum
acestea ar fi un merit al nostru.
Datoria noastră este să-L lăudăm pe Dumnezeu. „Oare toate
exercițiile noastre devoționale
să constea numai în a cere și
a primi? Să ne gândim oare
totdeauna la nevoile noastre și
niciodată la ceea ce primim? Să
fim oare primitori ai milei Sale și
niciodată să nu-L lăudăm pentru
ce a făcut El pentru noi? Noi nu
ne rugăm prea mult, dar suntem
prea zgârciți pentru a-I aduce
mulțumiri. Dacă iubirea plină
de bunătate a lui Dumnezeu
cere mai multă mulțumire,
recunoștință și laudă, noi ar
trebui să avem mai multă putere
în rugăciune. Vom abunda mai
mult și tot mai mult în iubirea
lui Dumnezeu și vom avea mai
multă laudă să-I aducem. Voi, cei
care vă plângeți că Dumnezeu
nu vă ascultă rugăciunile,
schimbați ordinea prezentă a
lucrurilor și amestecați lauda cu
cererile voastre.” (5 T., p. 334, cap.
Lăudați pe Domnul).

TOTUȘI
NE PUTEM LĂUDA

„În ce mă priveşte, departe de
mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine
şi eu, faţă de lume!” (Galateni
6:14).
Unica posibilitate de laudă
din partea lui Pavel, era crucea.
Dar crucea într-un sens practic: răstignit față de lume. „Am
fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc...” (Galateni 2:20).
Chiar nu avea cu ce să se laude?
El însuși mărturisește că avea
pricină de încredere mai mult
decât alții din neamul lui Israel; și în favoarea acestei susțineri
desfășoară o listă plină de motive
pentru laude personale. Cu toate
acestea el le-a considerat pe toate ca pe un gunoi, în comparație
cu prețul nespus de mare al
cunoașterii Domnului Hristos.
(vezi Filipeni 3).
Ce reprezintă răstignirea despre care vorbește Pavel? Conștientizarea slăbiciunilor personale; căci în altă parte spunea
că „nu mă voi lăuda decât cu
slăbiciunile mele.” (2 Corinteni
12:5). Când realizezi că ai multe slăbiciuni, defecte în caracterul tău? Când ai trecut printr-o
experiență similară cu cea a lui
Pavel, și anume, să-L vezi pe
Isus. „A privi la Hristos înseamnă a studia viața Lui, așa cum
este prezentată în Cuvântul Său.”
(Comentarii Biblice, vol. 6, p. 1098).

Ca rezultat al vederii lui Isus
ne vom simți nimicnicia sufletului. Este esențial să-ți cunoști slăbiciunile, căci această cunoștință
joacă un rol important în mântuire. „Cu cât te vei apropia mai
mult de Isus, cu atât ți se va pă-

rea că ești mai păcătos, deoarece
vederea ta spirituală va deveni
mai clară, iar imperfecțiunile
tale vor fi mai evidente, în contrast distinct și deplin cu natura
desăvârșită a lui Isus ... Dacă nu
vom ajunge să înțelegem diformitatea noastră morală, aceasta este o dovadă de netăgăduit că n-am ajuns să înțelegem
frumusețea și desăvârșirea caracterului Domnului Hristos.”
(Calea către Hristos, p. 49, cap. Dovada adevăratei ucenicii). „De aceea

simt plăcere în slăbiciuni... căci
când sunt slab, atunci sunt tare.”
(2 Corinteni 12:10).
CONCLUZIE

Dragi tineri, faptele bune sunt
necesare, nu pentru a ne lăuda
cu ele, ci pentru a ne menține și
dezvolta tonusul spiritual și pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit (lăudat) prin
ele. Faptele bune
ne unesc în colaborare, fiindcă
ținta noastră este
Hristos, Cel care
ne leagă unii de
alții prin legăturile dragostei
Lui. Cu cât suntem mai aproape de El, cu atât
mai aproape suntem unii de alții.
Faptele
bune
sunt
necesare,
nu doar pentru
a ne menține în
credință, ci pentru a ne ajuta să
creștem în har.
„Singura cale de
a crește în har
este aceea de a
face în mod dezinteresat lucrarea

pe care ne-a încredințat-o Domnul Hristos... Puterea este rezultatul exercițiului; activitatea este
condiția fundamentală a vieții.”
(Calea către Hristos, p. 60).

Faptele bune sunt mijlocul
prin care este dusă mai departe
Evanghelia; astfel ajungem să
fim colaboratori, nu doar unii cu
alții, ci cu Însuși Dumnezeu. Indiferent pe ce câmp activezi: în
familie, între prieteni, la studii, la
serviciu, fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. „Blândețea
voastră să fie cunoscută de toți
oamenii”. (Filipeni 4:5). Dacă
nu avem fapte bune, înseamnă
că avem o credință anemică sau
chiar moartă. Fapte bune și o
viață plină de laudă la adresa lui
Dumnezeu reprezintă un indiciu
că suntem vii. De aceea „orice
faptă bună și orice laudă, aceea
să ne însuflețească”.
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