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Departamentul de Tineret al Uniunii Române 
a Adventiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de 
Reformă ne sugerează o săptămână de consacrare 
dedicată studiului şi rugăciunii, momente în care 
suntem chemaţi să reflectăm asupra pericolelor 
care ne ameninţă, precum şi asupra soluţiilor pe 
care Dumnezeu le-a pus la îndemâna noastră 
pentru a ieşi biruitori. 

În timp ce Satan, vrăjmaşul nostru neobosit, 
inventează tot felul de tentaţii pentru a ne distra-
ge atenţia de la cele sfinte, Dumnezeu ne asigură 
că putem ieşi biruitori, prin meritele Fiului Său. 

Zilele de Sabat ale săptămânii de rugăciune vor 
fi în mod deosebit zile de consacrare şi predare 
a vieților noastre lui Dumnezeu. Duminică, 14 
aprilie 2013 se va strânge un dar special,  care va 
fi folosit în scopul promovării activităților pentru 
tineret din Uniunea Română. 

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Sa 
şi să sensibilizeze inimile tinerilor, în special, să se 
înroleze în solemna misiune de salvare a sufletelor. 
Amin!

    Editorii 

Pă z i to r u l 
A d e vă r u l u i
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„Dumnezeul păcii să vă sfin-
ţească El însuşi pe deplin; şi duhul 
vostru, sufletul vostru şi trupul 
vostru să fie păzite întregi, fără 
prihană, la venirea Domnului 
nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloni-
ceni 5:23).

Simțurile noastre sunt porți 
pe care pot intra prieteni, 

care să ne ajute în construirea ca-
racterului nostru pentru cer, sau 
duşmani, care să ducă la distru-
gerea caracterului şi ruina sufle-
tului pentru veşnicie.

Auzul. Acest simț este de-
servit de un mic sistem ce se 
numeşte analizator auditiv. El 
este compus din mai multe 
membrane, tubuli, lichid, celu-
le cu cili foarte fini şi terminații 
nervoase. Datorită fragilității 
Dumnezeu a aşezat acest sistem 

în osul temporal astfel încât ni-
meni să nu îl poată distruge. Cu 
el noi putem să percepem cân-
tecul păsărelelor, clipocitul apei, 
freamătul vântului, scârțâitul 
zăpezii, vocea blândă a mamei, 
vocea hotărâtă a tatălui etc. Cu 
el putem asculta sunete care vin 
din zone îndepărtate şi datorită 
lui legăm relații sociale (ne ajută 
să ne ascultăm prietenii).

Într-o dimineață una dintre 
studentele mele era foarte obosi-
tă şi pentru că eu in-
sistam cu întrebările 
legate de chirurgie 
mi-a spus: mă doare 
foarte tare capul şi îmi 
țiuie urechile, nu ştiți 
un tratament? Atun-
ci am întrebat-o: Ce 
muzică asculți? Cu 
căşti sau fără? Mi-a 
spus: am fost aseară 

în club şi am stat lângă boxe. Eu 
am zis: sigur se fuma acolo. Mi-a 
spus: normal. Dar eu nu fumez! 
Nu, dar tuşeşti. Fumatul pasiv 
din club! I-am explicat apoi de 
ce are tinitusurile (zgomotele in 
urechi): Cilii celulelor analiza-
torului auditiv sunt foarte fini. 
La acea intensitate a sunetului 
ei sunt deformați, uneori pot fi 
chiar distruşi, ceea ce va face ca 
acuitatea auditivă să scadă. Dar 
sunetele care intră de la urechea 
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internă ajung sub formă de im-
pulsuri nervoase la creier, unde 
se transformă în informație ce 
va fi în cele din urmă stocată în 
rețelele neuronale şi mai apoi sub 
formă de materie. Deci sunetele 
pe care le auzim pot să conducă 
la construirea sau la distrugerea 
intelectului, la formarea sau de-
formarea caracterului. Să ne 
întrebăm:  ceea ce pătrunde în 
mintea noastră prin acest anali-
zator, ne va da un caracter care 
să găsească plăcere în atmosfera 
cerului? (să ne ferim să ascultăm 
pseudomuzică, certuri, bârfe etc. )

„Unii nu vor fi fericiţi în cer. 
Oare ar putea fi strămutaţi din-
tr-o dată în cer cei ale căror vieţi 
au fost trăite în răzvrătire împo-
triva lui Dumnezeu? Ar putea fi 
ei martorii stării sfinte de desă-
vârşire care există dintotdeauna 
acolo unde toate sufletele sunt 
pline de iubire, toate feţele stră-
lucesc de fericire, cuprinse de 
muzica melodiilor înălţate spre 
slava lui Dumnezeu şi a Mielu-
lui, şi unde lumina care vine de 
la faţa Celui ce stă pe tron se re-
varsă în valuri neîntrerupte asu-
pra celor răscumpăraţi? Ar putea 
cei ale căror inimi sunt pline de 
ură faţă de Dumnezeu, faţă de 
adevăr şi sfinţire să se asocieze cu 
oştile cereşti şi să li se alăture în 
cântecele de laudă? Ar putea ei 
să suporte slava lui Dumnezeu 
şi a Mielului? Nu, nicidecum. 
Acestora le-au fost acordaţi ani 
de probă, pentru ca ei să-şi poată 
forma caracterele pentru cer, dar 
nu au învăţat niciodată să iu-
bească puritatea. Ei nu au învăţat 
niciodată limba cerului, iar acum 
este mult prea târziu.” (Minte 
Caracter şi Personalitate, vol. 2, 
cap. 71: Fericirea).

 Biblia spune cine va trăi în cer 
chiar pe pământ: „cel ce îşi astupă 
urechea să n-audă cuvinte setoase 
de sânge şi îşi leagă ochii ca să nu 

vadă răul, acela va locui în locurile 
înalte; stânci întărite vor fi locul lui 
de scăpare; i se va da pâine, şi apa 
nu-i va lipsi”. (Isaia 33:15).

Văzul. Este un obiectiv optic 
atât de delicat şi perfect, care fil-
mează întreaga viață şi nu trebuie 
schimbat datorită uzurii morale, 
deşi uneori, datorită nerespec-
tării legilor de întrebuințare, se 
degradează. Însă acest obiectiv 
are circuite care influențează în-
tregul organism. Nervul optic, 
cu informațiile şi impulsurile lui, 
influențează luarea hotărârilor în 
minte. Creează emoții, ne ajută 
să asociem lucruri (putem privi 
literele şi să le asociem în silabe 
şi cuvinte). Duce chiar la genera-
rea anumitor secreții glandulare 
(salivăm) şi la oprirea altora. Ne 
face să ne crească tensiunea sau 
să ne scadă. Aduce senzații de 
frică, de plăcere, de repulsie, de 
atracție. Lucrurile pe care le pri-
vim au o legătură directă cu ceea 
ce vom deveni, sau chiar ceea ce 
suntem. 

Nu putem să privim împuş-
cături, bătăi şi certuri şi totuşi 
să răspundem ca Domnul Isus 
în fața lui Pilat şi în fața crucii 
sau să reacționam ca El în fața 
fariseilor. Chiar dezbinările din 
familie, biserică, societate, au 
legătură cu lucrurile pe care le 
privim şi la care medităm. 

„În inimă se desfăşoară un 
lung proces, neştiut de cei din 
jur, înainte ca un creştin să co-
mită un păcat la vedere. Mintea 
nu cade dintr-o dată de la curăţie 
şi sfinţire în depravare, corupţie 

şi crimă. Durează un timp până 
când cei formaţi după chipul 
lui Dumnezeu ajung brutali şi 
chiar demonici. Privind, sun-
tem schimbaţi. Prin îngăduirea 
gândurilor necurate, omul poate 
să-şi educe astfel mintea, încât 
păcatul, pe care odată nu-l pu-
tea suferi, devine acum plăcut. ” 
(Solii către tineret, cap. 90: Hrană 
potrivită pentru minte).

Voi ştiți că ce citim, ce privim 
(cărți, filme, jocuri video etc.) 
pot să ne schimbe mintea şi să o 
târască în mizerie, sau să o aducă 
într-o legătură plină de pasiune 
cu cerul şi cu ființele cereşti? 
Ceea ce e şi mai îmbucurător 
sau trist, în funcție de lucru-
rile pe care alegem să le privim, 
e că informația ce ajunge prin 
acest analizator vizual la minte, 
influențează direct sănătatea 
noastră fizică. Ne îmbolnăvim 
sau suntem vindecați. Alegerea 
ne aparține. Dumnezeu ne ajută, 
dar nu ne forțează.

Gustul. Limba şi cavitatea 
bucală au fost înzestrate cu nişte 
senzori legați într-o rețea ce per-
cepe diferite gusturi şi nuanțe de 
gusturi, nu independent de cre-
ier. Dar acestea pot fi dereglate 
prin expunerea la concentrații 
mari de substanțe, nu neaparat 
rele. De exemplu, un om care 
mănâncă foarte sărat, cu timpul 
„foarte sărat” va deveni o norma-
litate pentru el, în timp ce pentru 
cei din jur este „foarte sărat”. La 
fel se întâmplă şi cu combinații 
de substanțe. Astfel că ceea ce 
trebuia să fie o poartă de oprire 
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pentru alimentele nesănătoase, 
cu timpul devine o cursă (papile-
le gustative cer un stimul la fel de 
puternic sau chiar mai puternic. 
Ele ajung să conducă mintea şi 
chiar trupul întreg, când ar fi de 
dorit ca mintea să le controleze 
pe ele). Aici este originea multor 
boli. Numim acest lucru apetit. 
Mintea trebuie să dețină contro-
lul asupra tuturor analizatorilor 
şi nu invers. 

„Nu există nici un tratament 
care să vă poată scăpa de dificul-
tăţile voastre prezente, în timp 
ce mâncaţi şi beţi aşa cum faceţi. 
Puteţi înfăptui pentru voi ceea ce 
medicul cel mai experimentat nu 
poate face niciodată. Puneţi-vă 
în ordine dieta. Adesea, pentru a 
vă satisface gustul, puneţi o po-
vară aspră asupra organelor di-
gestive, prin introducerea în sto-
mac a hranei care nu este cea mai 
sănătoasă şi, uneori, în cantităţi 
exagerate.”(Dietă şi hrană, cap. 6: 
A mânca nepotrivit). 

„Unii nu-şi exercită controlul 
asupra poftelor lor, ci dau frâu 
liber gustului cu preţul sănătăţii. 
Drept rezultat, creierul este în-
tunecat, gândirea lor este leneşă 
şi nu reuşesc să realizeze ceea ce 
ar putea să facă, dacă ar da do-
vadă de reţinere şi tăgăduire de 
sine. Pavel a fost un reformator 
în domeniul sănătăţii. El a spus: 
„Ci mă port aspru cu trupul meu, 
şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, 
după ce am propovăduit altora, eu 
însumi să fiu lepădat” (1 Corinteni 
9:27). El a simţit că pe umerii lui 
stă responsabilitatea de a-şi păs-
tra toate puterile aşa cum sunt, 
pentru a le putea folosi spre slava 
lui Dumnezeu. Cerul va fi un loc 
prea rău pentru limbi pofticioase 
needucate.” (Dietă şi hrană, cap. 2: 
Alimentația şi spiritualitatea).

Mirosul. Am cunoscut un 
om care mi-a devenit bun pri-
eten şi de care mă leagă multe 

amintiri. Unul din obiceiurile 
lui era să miroase absolut totul. 
Devenise un instinct. Dacă îi dă-
deai un obiect, primul lucru pe ca-
re-l făcea, era să îl miroase. Dacă 
lua în mână un pahar de suc, 
întâi îl miroasea. Nu am înțeles 
la început de ce, dar mi-am dat 
seama că şi acesta este un mod 
de a cunoaşte lucrurile. La nive-
lul mucoasei nazale există celule 
specializate care transformă un 
anumit agent volatil în impuls 
nervos. Transmise prin nervul 
olfactiv aceste impulsuri ne dau 
sau nu o senzație de bine. Unul 
din motivele pentru care popo-
rul Israel trebuia să-şi spele hai-
nele  şi trupurile în apă, cu ocazia 
sărbătorilor anuale, era şi acesta: 
să nu strice buna dispoziție cu 
mirosurile neplăcute, alături de 
respectul pentru Domnul şi pen-
tru aproapele. De asemenea şi un 
miros plăcut, dar prea puternic, 
poate crea aceleaşi senzații ne-
plăcute, întorcând mintea omu-
lui de la Dumnezeu la persoana 
de alături. De aceea Domnul 
spune în Isaia 3: 24: „Şi atunci, în 
loc de miros plăcut, va fi putoare; în 
loc de brâu, o funie; în loc de păr în-
creţit, un cap pleşuv; în loc de man-
tie largă, un sac strâmt; un semn de 
înfierare, în loc de frumuseţe.”

Deşi Domnul a făcut ca acest 
simț să se poată adapta cel mai 
repede şi el poate fi pervertit 
uneori. El a fost lăsat să ne aju-

te să ne bucurăm de florile de 
pe câmp, să mirosim alimentele, 
să facem deosebirea între bun şi 
rău (alterat şi nealterat). Astăzi 
aceasta poate să se întâmple şi cu 
privire la oameni.

Simțul tactil.  În activitățile 
pe care sunt chemat să le îndepli-
nesc, acest simț mă ajută enorm. 
Pentru a stabili un anumit diag-
nostic simțul tactil este extrem 
de prețios. Cu ajutorul lui poți 
aprecia duritatea organelor in-
terne, gradul de edematiere, dar 
şi tensiunea în firele de sutură 
folosite în timpul operațiilor. 
Acest simț este o binecuvântare. 

În timp ce înotam după o zi 
obositoare de muncă încordată, 
şi simțeam apa, care devenise 
mediul meu înconjurător, mă ju-
cam cu ea şi ea cu mine, m-am 
gândit cât de iubitor a fost Tatăl 
nostru Ceresc când ne-a oferit 
acest simț. Alinarea suferinței 
fizice şi psihice, dar şi relaxarea, 
poate fi indusă de o mână plină 
de simpatie, asezată acolo unde 
trebuie.

Din nefericire Satan a făcut 
ca şi acest simț să fie folosit 
necorespunzător. El a inventat 
jocuri violente. A  făcut ca acest 
simț, atât de fin, să devină o cursă 
pentru mulți tineri. Prin atingeri 
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se transmit persoanelor pe care 
le atingi, informații despre cât de 
apropiat eşti sau cât de apropiat 
vrei să fii față de ele.

Domnul Isus era atent la 
aceste detalii: „Ea s-a apropiat pe 
dinapoi şi s-a atins de poala hainei 
lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge 
s-a oprit. Şi Isus a zis: „Cine s-a 
atins de Mine?” Fiindcă toţi tă-
găduiau, Petru şi cei ce erau cu El 
au zis: „Învăţătorule, noroadele Te 
împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai 
întrebi: „Cine s-a atins de Mine”? 
Dar Isus a răspuns: „S-a atins ci-
neva de Mine, căci am simţit că a 
ieşit din Mine o putere.” Femeia, 
când s-a văzut dată de gol, a venit 
tremurând, s-a aruncat jos înain-
tea Lui şi a spus în faţa întregului 
norod din ce pricină se atinsese de 
El şi cum fusese vindecată numai-
decât. Isus i-a zis: „Îndrăzneşte, 
fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-
te în pace.” (Luca 8: 44-48). 

Să lăsăm ca atingerea Dom-
nului Isus să fie o experiență 
zilnică pentru noi şi inima şi 
viața noastră vor fi un izvor de 
sănătate pentru alții.

Bunul simț - considerat al 
6-lea simț al unui om. El ne-a 
fost dat de Domnul pentru a şti 
cum să folosim toate celelalte 
simțuri. 

Mediul originar  în care a fost 
aşezată prima pereche de oameni 

făcea ca toate aceste simțuri să 
poată fi dezvoltate la maxim şi 
să aducă fericire şi bucurie fami-
liei omeneşti, dar să îi şi ajute la 
descoperirea şi cunoaşterea marii 
familii din cer.

După căderea în păcat toate 
aceste simțuri au ajuns sub 
stăpânirea vrajmaşului, care se 
foloseşte de ele şi astăzi, pentru 
a distruge mintea şi implicit şi 
pe oameni, ştiind că aceasta va 
aduce cea mai mare suferință 
Tatălui nostru din cer.

Credința noastră nu înseamnă 
tristețe şi mohorâre, ci înflorirea 
şi dezvoltarea celor mai bune 
sentimente şi trăirea celor mai 
plăcute senzații la o intensitate 
cât mai aproape de perfecțiune. 
Aceasta a fost şi este dorința lui 
Dumnezeu. 

- În loc de expunere la gălăgie 
(muzică pervertită, certuri, bâr-
fe, zgomotul oraşului), urechile 
noastre pot să asculte: ciripitul 
păsărelelor, muzica sacră, cli-
pocitul apei, cuvintele duioase şi 
pline de iubire din familie şi din 
biserică.

- În loc de imagini dezgus-
tătoare, ochii noştri pot să vadă: 
măreția munților, răsăritul şi 
apusul de soare, spargerea valuri-
lor de fiorduri, un câmp de grâu 
presărat de maci roşii etc. Lăsați 
filmele şi alegeți să Îl priviți cu 

ochii minții pe Domnul Isus şi 
îngerii, pomul şi râul vieții, auzind 
cântecele ce ne cheamă acasă.

- În loc de alimentele alterate 
de păcat, ar trebui să fim fericiți 
să gustăm fructele, zarzavaturile 
şi cerealele, care simțim că ne 
aduc viață.

- În loc de a mirosi fumul şi 
poluarea, împletite cu mixturi a 
zeci de parfumuri amețitoare, 
ar fi de preferat să mirosim o 
floare sau un buchet de flori 
oferit de o mână ce s-a întins 
către noi, împinsă de sentimen-
tul iubirii divine. Sau putem să 
simțim zefirul naturii în mii 
de nuanțe, în schimbul parfu-
murilor sintetice, care transmit 
otrava lor prin toți porii.

- În loc de a simți duritatea 
lumii şi mângâierile ei minci-
noase, ar fi mai bine să alegem să 
simțim mâna caldă a Domnului, 
cu însemnele iubirii Sale, care 
ne încurajează să îi oferim Lui 
inima noastră.

Fiecare moment din viața 
noastră, în mijlocul prietenilor, 
colegilor de şcoală sau de ser-
viciu, atunci când navigăm pe 
internet sau rețelele de socializa-
re, trebuie să fie caracterizat de 
o vigilență continuă, pentru ca 
păcatul, sub diferitele lui forme, 
să nu invadeze prin aceste căi 
de acces, mintea noastră. Să nu 
uităm că prin înțelepciunea şi  
propriile noastre eforturi, vom fi 
sortiți eşecului, însă, prin puterea 
lui Dumnezeu, vom putea birui. 
Aposolul Pavel, sub inspirație 
divină, scria: ”Pot totul în Hristos, 
care mă întăreşte”. (Filipeni 4:13).  
Există ceva în viața ta, de care te 
simți legat atât de strâns, încât 
să reprezinte un impediment în 
a-ți preda viața ta în mâna lui 
Dumnezeu, ca El să lucreze la 
formarea caracterului tău? Eşti 
gata să-ți foloseşti valorile sau 
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lucirea de la amiază. Slava 
lui Dumnezeu şi a Mielului 
inundă Cetatea Sfântă cu o 
lumină care nu slăbeşte. Cei 
răscumpăraţi umblă în slava 
fără soare a unei zile perma-
nente.” (T.V. pg. 555).

„Prea iubiţilor, acum sun-
tem copii ai lui Dumnezeu. Şi 
ce vom fi nu s-a arătat încă. 
Dar ştim că, atunci când Se 
va arăta El, vom fi ca El; pen-
tru că Îl vom vedea aşa cum 
este”. (1 Ioan 3:2).

„Acolo, minţi nemu-
ritoare vor contempla, cu 
o bucurie care nu va slăbi 
niciodată, minunile puterii cre-
atoare, tainele iubirii răscum-
părătoare. Acolo nu va mai fi 
vrăjmaşul cel crud şi amăgitor, 
care să ispitească la uitare de 
Dumnezeu. Orice facultate va 
fi dezvoltată, orice capacitate 
va fi mărită. Acumularea de cu-
noştinţe nu va mai obosi mintea 
şi nu va secătui puterile. Acolo 
cele mai mari întreprinderi vor 
fi realizate, cele mai înalte aspi-
raţii vor fi atinse, cele mai înalte 
ambiţii vor fi îndeplinite; şi încă 
vor mai fi noi culmi de urcat, 
noi minuni de admirat, noi ade-
văruri de înţeles, ţinte noi care 
să solicite puterile minţii, ale 
sufletului şi ale corpului”. (T.V. 
pg. 555).

”Ei vor vedea fața Lui, şi Nu-
mele Lui va fi pe frunțile lor”. 
(Apocalipsa 22:4). 

„Ochii tăi vor vedea pe Împărat 
în strălucirea Lui, vor privi țara în 
toată întinderea ei.” (Isaia 33:17). 

„Acolo, când va fi îndepărtat 
vălul care ne întunecă privirea, iar 
ochii noştri vor contempla acea 
lume a frumuseții din care nu 
surprindem acum decât un licăr 
fugar, când vom privi splendorile 
cerului, acum scrutate de departe 
prin telescop, când la îndepăr-
tarea ciumei păcatului, întregul 

talanții pe care Dumnezeu ți i-a 
încredințat, pentru mântuirea ta 
din aceasta lume şi pentru sal-
varea semenilor tăi? „De aceea 
încingeți-vă coapsele minții voas-
tre, fiți treji şi puneți-vă nădejdea 
în harul care va fi adus la arătarea 
lui Isus Hristos”. (1 Petru 1:13).

Domnul vrea ca la veni-
rea Sa să fim ca El. El e gata 
să ne sfințească, dacă ne lăsăm 
călăuziți de El. „Dumnezeul pă-
cii să vă sfinţească, El însuşi pe 
deplin; şi duhul vostru, sufletul 
vostru şi trupul vostru să fie păzi-
te întregi, fără prihană, la venirea 
Domnului nostru Isus Hristos.”  
(1 Tesaloniceni 5:23).

Concluzie
Acei care, prin puterea haru-

lui lui Dumnezeu, vor birui pas 
cu pas obiceiurile şi practicile se-
ducătoare şi distructive ale aces-
tei lumi, vor avea bucuria de a fi 
pentru veşnicie în atmosfera pură 
a cerului, în prezența Răscum-
părătorului lor. Caracterul celor 
mântuiți va fi o copie a caracteru-
lui Domnului Isus. Gândurile vor 
fi curate, cuvintele vor exprima 
recunoştința şi lauda la adresa lui 
Dumnezeu. Microbul păcatului, 
care a virusat natura omului, ani-
malelor, vegetației etc. va fi eradi-
cat pentru totdeauna la restaura-
rea tuturor lucrurilor. 

„În cetatea lui Dumnezeu „nu 
va fi noapte”. Nimeni nu va avea 
nevoie şi nu va dori odihnă. Aco-
lo nu va fi oboseală în a face voia 
lui Dumnezeu şi în a da laudă 
Numelui Său. Vom simţi mereu 
prospeţimea dimineţii şi mereu 
vom fi departe de încheierea ei. 
„Nu vor mai avea trebuinţă nici 
de lampă, nici de lumina soarelui, 
pentru că Domnul Dumnezeu îi 
va lumina” (Apocalipsa 22:5). 
Lumina soarelui va fi înlocuită 
cu o lumină, care nu este supă-
rătoare, cu toate că întrece stră-

pământ va apărea în bunăvoința 
Domnului Dumnezeului nostru, 
ce câmp ni se va deschide spre 
studiu! Acolo studentul în ştiințe 
poate citi rapoartele creației, fără 
a descoperi ceva care să amin-
tească de legea păcatului. Poate 
asculta muzica vocilor naturii 
fără a sesiza vreo notă de plânset 
sau vreo nuanță slabă de tristețe. 
Pe toate lucrurile create va pu-
tea deosebi o singură semnătură, 
în universul necuprins va vedea 
„scris mare, Numele Lui sfânt” şi 
nici o urmă a răului nu va mai 
exista pe pământ, în mare sau pe 
cer.” (Educația, pg. 234).

Emil Barbu și
Ghiță Ulici

Conferința Ardealul de Nord
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Trăim într-un timp când 
totul se poate rezuma 

într-un singur cuvânt „imagine”. 
A fost estimat că 80% din 

informaţia care ajunge la creier 
provine de la stimulii vizuali. 
Când vrem să cumpărăm ceva, 
primul lucru pe care îl vedem nu 
este produsul, ci ambalajul, care 
de cele mai multe ori este foarte 
frumos, aşa încât ne motivează să 
cumpărăm, indiferent dacă pro-
dusul este sau nu de calitate. Prea 
grav nu ar fi dacă am face aseme-
nea alegeri doar când e vorba de 
lucruri de mică însemnătate, dar 
tot aşa luăm şi deciziile cele mai 
importante:

 „Îmi voi cumpăra o maşină 
frumoasă, chiar dacă va trebui 
să lucrez mult ca să strâng ba-
nii necesari...” „Îmi place fata 
aceea pentru că este frumoasă ... 
ce dacă nu e chiar aşa de credin-
cioasă!” Sau „uite băiatul acela 
cum arată şi ce maşină are!”...
chiar dacă nu şi credinţă, lasă că 
se pocăieşte.”

„Omul se uită la ceea ce izbeşte 
ochii, dar Domnul Se uită la ini-
mă.” (1 Samuel 16:7 u.p.).

Exemple biblice

1.   Eva
„Femeia a văzut că pomul era 

bun de mâncat şi plăcut de privit şi 
că pomul era de dorit ca să deschidă 
cuiva mintea. A luat deci din rodul 
lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului 
ei, care era lângă ea, şi bărbatul a 
mâncat şi el.” (Geneza 3:6).

„Când şi-a dat seama că era 
singură, a avut simţământul 
primejdiei, dar a dat la o parte 
teama, considerând că are sufi-
cientă înţelepciune şi putere ca 
să discernă răul şi să i se opună. 
Nesocotind avertizarea îngerilor, 
ea s-a trezit deodată privind cu 
admiraţie şi curiozitate la po-
mul oprit. Fructul era frumos şi 
se întreba în sinea ei de ce oare 
Dumnezeu nu le-a îngăduit să 
aibă acces la el. Acum era oca-
zia ce se oferea ispititorului.” P.P. 
(cap. Ispitirea şi căderea).

„Dar şarpele a spus că ea nu 
avea să sufere mai mult mâncând 
fructul oprit, decât dacă l-ar 
atinge. Văzând că nimic rău nu se 
întâmplă ca o consecinţă a ceea 
ce a făcut, Eva a devenit mai în-
drăzneaţă. Când a văzut că „po-

lumina 
sau 
întuneric

mul era bun de mâncat şi plăcut 
de privit, şi că pomul era de dorit 
ca să deschidă cuiva mintea”, a 
„luat deci din rodul lui şi a mân-
cat”. (Geneza 3:6). Fructul era 
delicios la gust şi, pe când mânca 
din el, a avut senzaţia că simte o 
putere reînviorătoare şi s-a văzut 
păşind într-o poziţie mai înaltă a 
existenţei sale. Fără teamă, a luat 
şi a mâncat. Acum, păcătuind ea 
însăşi, Eva a devenit un agent al 
lui Satan în lucrarea de ruinare a 
soţului ei. Într-o stare de stranie 
şi nenaturală excitare, cu mâini-
le pline de fructele oprite, ea l-a 
căutat şi i-a povestit toate cele ce 
au avut loc.” (Idem.)

Să analizăm paşii care au  
dus-o pe Eva la cădere:

* A nesocotit avertizarea în-
gerilor.

* A privit cu admiraţie şi curi-
ozitate la pom.

* A început să se întrebe de ce 
Dumnezeu nu le-a îngăduit să 
mănânce din acest pom.

* Când vede că nu se întâmplă 
nimic rău îşi linişteşte conştiinţa: 
nu e chiar aşa cum a zis Dumne-
zeu, doar ne-am alarmat noi.

* Nu-i mai este teamă de ce 
face.

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină”. (Matei 6:22).

u

Sâmbătă,  6 aprilie 2013
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Aşa se întâmplă mereu în dru-
mul spre păcat: oare a zis Dum-
nezeu să nu privesc la aşa ceva? 
A, nu! Sunt părinţii sau pastorii 
învechiţi, acum e altfel... pot să 
privesc orice că nu e periculos, că 
doar au mai făcut şi alţii aşa şi nu 
au păţit nimic, ba chiar le mer-
ge bine...  Acestea sunt şoaptele 
celui rău asemănătoare celor prin 
care „șarpele...a zis femeii”. Apoi 
paşii următori sunt făcuți şi mai 
uşor, până ajungi să tragi şi pe al-
ţii în păcat.

2.    Lot
„Lot şi-a ridicat ochii şi a vă-

zut că toată câmpia Iordanului era 
bine udată în întregime. Înainte de 
a nimici Domnul Sodoma şi Go-
mora, până la Ţoar, era ca o gră-
dină a Domnului, ca ţara Egip-
tului. Lot şi-a ales toată câmpia 
Iordanului şi a mers spre răsărit.”  
(Geneza 13:10,11).

„Regiunea cea mai ferti-
lă din toată Palestina era valea 
Iordanului, amintind celor ce o 
stăpâneau de Paradisul pierdut, 
egalând frumuseţea şi rodnicia 
câmpiilor bogate ale Nilului, pe 
care ei nu de mult le părăsiseră. 
Erau acolo, de asemenea, cetăţi 
bogate şi frumoase, promiţând 
un negoţ rentabil în târgurile 
lor aglomerate. Amăgit de per-
spectiva unui câştig lumesc, Lot 
a trecut cu vederea relele morale 
şi spirituale ce aveau să-l întâm-
pine acolo. Locuitorii câmpiilor 
erau „afară din cale de păcătoşi 
împotriva Domnului“; dar el 
sau nu cunoştea lucrul acesta, 
sau, ştiindu-l, îi dădea puţină 
importanţă. El „şi-a ales toată 
câmpia Iordanului“ şi „şi-a în-
tins corturile până la Sodoma“ 
(Geneza 13:11-12). Cât de pu-
ţin a prevăzut el urmările groaz-
nice ale alegerii lui egoiste!” 
(P.P., pg. 133).

3.      Samson
„Samson s-a coborât la Tim-

na şi a văzut acolo o femeie din 
fetele filistenilor. Când s-a suit 
înapoi, a spus lucrul acesta tată-
lui său şi mamei sale şi a zis: „Am 
văzut la Timna o femeie din fetele 
filistenilor.”(Judecători 14:1,2).

„...Şi Samson a zis tatălui său: 
„Ia-mi-o, căci îmi place”. (Jude-
cători 14:3 u.p.).

„Lui Samson i-a plăcut o tâ-
nără care locuia în orăşelul filis-
tean, Timna, şi s-a hotărât să o 
ia de soţie. Singurul răspuns dat 
părinţilor săi temători de Dum-
nezeu, care s-au străduit să-l 
convingă să renunţe la planul 
său, a fost: „Îmi place“. În cele 
din urmă, părinţii au cedat do-
rinţelor lui şi nunta a avut loc. ” 
P.P. (cap. Samson).

Samson a ales cu ochii, dar 
nu cu mintea. Trist este că după 
această experienţă nu învaţă ni-
mic, ci merge mai departe pe 
acelaşi drum greşit.

„Samson a plecat la Gaza; aco-
lo a văzut o curvă şi a intrat la 
ea.”( Judecători 16:1).

„După aceea, a iubit pe o femeie 
în valea Sorec. Ea se numea Dali-
la.” ( Judecători 16:4).

Ce i-a provocat căderea lui 
Samson? 

* nesocotirea învăţăturilor lui 
Dumnezeu date prin părinţi

* alegerea prietenilor 
* a privit doar la exterior - 

„îmi place”
* în final şi-a vândut secretul 

„puterii” lui. 
„Atunci au pus mâna pe el şi 

l-au dus la Gaza, după ce mai 
întâi i-au scos ochii. Aici a fost 
legat cu lanţuri în închisoarea lor 
şi pus la munci grele. Ce schim-
bare se petrecuse cu cel care fu-
sese judecătorul şi viteazul lui 
Israel! Acum era slab, orb, rob şi 
constrâns să facă cele mai înjosi-
toare lucrări. Pas cu pas, călcase 

condiţiile sfintei sale chemări. 
Dumnezeu avusese faţă de el în-
delungă răbdare; dar pentru că se 
dăduse atât de mult în voia păca-
tului, încât şi-a trădat taina pu-
terii, Domnul S-a îndepărtat de 
el. Nu era nici o putere în părul 
său lung, dar era un semn al cre-
dincioşiei lui faţă de Dumnezeu; 
şi când simbolul a fost sacrificat, 
prin lăsarea în voia împlinirii pa-
timilor, binecuvântările - al căror 
semn era - au fost şi ele pierdute. 
În suferinţele şi înjosirea sa de a 
fi batjocura filistenilor, Samson 
a învăţat mai mult cu privire la 
slăbiciunea sa decât oricând mai 
înainte, iar necazurile l-au adus 
la pocăinţă. Pe măsură ce părul îi 
creştea, îi revenea treptat, treptat 
şi puterea; dar vrăjmaşii lui, care-l 
considerau un prizonier închis şi 
fără nici un sprijin, nu-şi făceau 
nici o grijă.” (P.P., pg. 566).

Domnul Hristos ne-a averti-
zat: „Dacă deci ochiul tău cel drept 
te face să cazi în păcat, scoate-l şi 
leapădă-l de la tine; căci este spre 
folosul tău să piară unul din mă-
dularele tale şi să nu-ţi fie arun-
cat tot trupul în gheenă.” (Matei 
5:29). Oricine nu ascultă acest 
avertisment se expune pericolu-
lui la care s-a expus şi Samson. 
El nu a fost voios să-şi sfințescă 
ochii, şi a trebuit să-i fie luaţi din 
calea mântuirii lui.

„Fizic, Samson era cel mai 
puternic om de pe pământ, dar 
în ce priveşte stăpânirea de sine, 
cinstea şi tăria sufletească, se gă-
sea printre cei mai slabi. Mulţi 
privesc în chip greşit patimi-
le tari ca fiind tărie de caracter, 
când de fapt omul care se lasă 
stăpânit de patimile sale este un 
om slab. Adevărata mărime a 
unui om se măsoară după tăria 
sentimentelor pe care şi le stăpâ-
neşte, şi nu după a acelora care-l 
stăpânesc.”P.P. (cap. Samson). 
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De multe ori ne întrebăm „ce 
legătură există între ce privesc şi 
ce sunt”? 
Dar micul ecran? 

Mulţi dintre profeţii Dom-
nului au vorbit despre impor-
tanţa simţului văzului în lucrarea 
de mântuire a sufletului. Regele 
David convins de propria expe-
rienţă îşi exprima hotărârea:

„Nu voi pune nimic rău înain-
tea ochilor mei; urăsc purtarea pă-
cătoşilor; ea nu se va lipi de mine.” 
(Psalmii 101:3).

Apostolul Pavel ne îndeam-
nă de asemenea: „Cercetaţi ce este 
plăcut înaintea Domnului şi nu 
luaţi deloc parte la lucrările nero-
ditoare ale întunericului, ba încă 
mai degrabă osândiţi-le. Căci e 
ruşine numai să spunem ce fac ei în 
ascuns.” (Efeseni 5:10-12). 

Se naşte acum întrebarea: Dacă 
este ruşine să spunem, dar să stăm 
să privim?... Ceeace Dumnezeu a 
spus cu mult timp în urmă, au 
descoperit şi cercetătorii zilelor 
noastre: „Este semnificativ de 
observat faptul că asemănarea 
cu lumea ecranului, sacrificarea 
omului „vechi”pentru a dobân-
di o nouă identitate, conduce la 
nişte comportamente sau la nişte 
atitudini complet contrare celor 
care, în creştinism, ar constitui 
jertfele plăcute lui Hristos.

Cercetătorii constată că, prin 
vizionare, oamenii devin mai 
egoişti şi mai orgolioşi, mai plini 
de sine şi mai agresivi, mai puţin 

deschişi spre ajutorarea celor-
lalţi, atât prin egoismul patolo-
gic pe care vizionarea îl cultivă 
în timp, cât şi pentru frica pe 
care-o resimt faţă de ceilalţi oa-
meni, care, prin prisma violenţei 
de pe micul ecran, sunt văzuţi 
ca nişte potenţiali duşmani. În 
acelaşi timp, se poate constata 
la telespectatori o intensificare 
a dragostei de sine, o milostivi-
re tot mai accentuată față de ei 
înşişi, neputându-şi refuza nici 
o plăcere, nici o distracție, nici 
un confort din cele pe care şi 
le pot permite, comportament 
reclamat de modelul celor de 
pe micul ecran. Chiar şi atunci 
când cineva învaţă de la televizor 
să fie milostiv cu alţii, o va face 
tot în spiritul celor de pe micul 
ecran, demonstrativ, pentru a-şi 
arăta lui însuşi sau altora că este 
bun...” (Christopher Larch, The 
culture of narcissism, Norton & 
Company, New York,1979).

„Prin contemplare (privire), 
noi ne preschimbăm. Omul, 
format după chipul Creatorului 
Său, îşi poate educa spiritul astfel 
încât păcatul, de care îi era scârbă 
altădată, să-i devină plăcut apoi. 
Îndată ce el încetează a veghea şi 
a se ruga, el încetează a-şi păzi 
citadela inimii şi se dedă la păcat 
şi crimă.” (6 T. pg. 59).

„Viaţa este schimbată prin 
contemplare. Cuvântul lui Dum-
nezeu este o candelă pentru pi-
cioarele noastre şi o lumină pe 
cărarea noastră. „Strâng cuvântul 

Tău în inima 
mea ca să nu pă-
cătuiesc împo-
triva Ta“ (Psal-
mii 119:11). O 
minte preocu-
pată de cerceta-
rea Cuvântului 
lui Dumnezeu 
este întărită 
împotriva lui 

Satan. Aceia pentru care Dom-
nul Hristos este un tovarăş zil-
nic şi un prieten apropiat vor 
simţi că în preajma lor se află 
puterile unei lumi nevăzute şi, 
privind la Isus, ei vor deveni 
asemenea chipului Său. Con-
templându-L, ei sunt schimbaţi 
după modelul divin; caracterul 
lor este educat, înnobilat şi pre-
gătit pentru Împărăţia cerească.”  
           (M.C.P. , vol. 2, pg.  332).

„Prin părtăşie cu Dumnezeu 
şi printr-o contemplare fericită 
a lucrurilor cereşti, sufletul este 
pregătit pentru cer şi se strădu-
ieşte să aducă şi alte suflete de 
partea Domnului Hristos. Mân-
tuitorul nostru poate şi doreşte 
să facă pentru noi mai mult de-
cât putem noi cere şi chiar mai 
mult decât gândim.” 

        (M.C.P., vol. 2, pg. 619).
„Printr-o contemplare con-

stantă a subiectelor cereşti, cre-
dinţa şi iubirea noastră vor de-
veni mai puternice. Rugăciunile 
noastre vor fi tot mai plăcute lui 
Dumnezeu, deoarece vor fi tot 
mai pătrunse de iubire şi de cre-
dinţă. Va exista o încredere mai 
statornică în Isus şi vom avea o 
experienţă zilnică reală în do-
rinţa şi puterea lui Hristos de 
a-i mântui pe deplin pe toţi cei 
care vin la Dumnezeu prin El.” 
(The Review and Herald, 12 iunie 
1888).

Concluzie
„Cei care îşi vor goli inimile 

de mândrie şi gunoaie vor pu-
tea, prin harul lui Dumnezeu, 
să-şi cureţe cămările minţii, iar 
acolo să poată depozita cunoş-
tinţă, curăţie şi adevăr. Şi vor 
trece mereu de limitele înguste 
ale gândului vremelnic în vas-
titatea infinitului. Dreptatea şi 
îndurarea lui Dumnezeu vor fi 
desfăşurate percepţiilor morale. 
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Se va vedea caracterul grozav al 
păcatului, cu urmările lui. Carac-
terul lui Dumnezeu, iubirea Sa, 
manifestată în faptul că a dat pe 
Fiul Său să moară pentru lume, 
şi frumuseţea sfinţeniei, con-
stituie teme înălţătoare pentru 
contemplare. Acestea vor întări 
mintea şi vor aduce pe om într-o 
strânsă comuniune cu Cel Infi-
nit.” (The Review and Herald, 21 
iunie 1877).

„Dumnezeu doreşte ca noi să 
folosim toate mijloacele pe care 
le avem la dispoziţie pentru a ne 
cultiva şi întări puterile intelec-
tuale. Noi am fost creaţi pentru 
o existenţă mai înaltă, mai no-
bilă, decât viaţa pe care o avem 
acum. Trebuie să folosim timpul 
prezent ca să ne pregătim pen-
tru viaţa veşnică. Oare unde am 
putea găsi teme mai măreţe pen-
tru contemplare sau un subiect 
mai interesant pentru gânduri-
le noastre, decât în adevărurile 
sublime desfăşurate în Biblie? 
Aceste adevăruri vor face o lu-
crare puternică în favoarea omu-
lui, iar el nu are de făcut decât să 
le urmeze. Însă cât de puţin este 
studiată Biblia! Zăbovim asupra 
oricăror subiecte neimportante, 
numai asupra acesteia nu. Dacă 
Biblia ar fi studiată mai mult, 
dacă adevărurile ei ar fi înţele-
se mai bine, noi am fi un popor 
mult mai luminat şi mai inteli-
gent. Îngerii din lumea luminii 
stau alături de căutătorul sincer 
după adevăr pentru a-i impresi-
ona şi ilumina mintea. Cel care 
are înţelegerea întunecată poa-
te găsi lumină prin cunoaşterea 
Scripturii.” (P.F.E. , pg. 165.)

„În Hristos se găseşte izvorul 
oricărei cunoaşteri. În El sunt 
concentrate toate speranţele 
noastre legate de viaţa veşnică. 
El este Cel mai mare învăţător pe 
care L-a cunoscut lumea vreoda-
tă. Iar dacă dorim să dezvoltăm 

minţile copiilor şi ale tinerilor şi 
să-i câştigăm, dacă este cu putin-
ţă, să iubească Biblia, noi ar tre-
bui să le îndreptăm minţile către 
adevărul curat şi simplu, săpând 
după ceea ce a fost îngropat sub 
molozul tradiţiei omeneşti şi 
lăsând apoi ca nestematele des-
coperite să poată străluci. Încu-
rajaţi-i să cerceteze aceste su-
biecte, iar efortul depus va avea 
un efect de o valoare inestimabi-
lă. Descoperirea lui Dumnezeu, 
aşa cum a fost El reprezentat 
prin Isus Hristos, oferă o temă 
măreaţă spre contemplare, temă 
care, dacă va fi studiată, va ascuţi 
mintea, va înălţa şi înnobila fa-
cultăţile mintale. Pe măsură ce 
omul învaţă aceste lecţii în şcoala 
lui Hristos, încercând să devină 
aşa cum a fost El, blând şi sme-
rit cu inima, el va învăţa cea mai 
folositoare lecţie dintre toate - că 
intelectul poate ajunge pe culmi 
înalte numai în măsura în care 
este sfinţit printr-o legătură vie 
cu Dumnezeu.” (P.F.E., pg. 450).

„Limba, urechile şi ochii 
trebuie să fie sfinţite. Cei care 
compun cercul familiei trebuie 
să se roage ca Dumnezeu să le 
sfinţească limba, urechile, ochii 
şi fiecare mădular din trupul lor. 
Când ajung în contact cu răul, 
nu trebuie să fie biruiţi de rău.” 

(C.A., pg. 177).
„Hotărăşte-te să spui neclin-

tit: „Nu voi irosi clipe preţioase, 
citind ceea ce nu-mi este de fo-
los, ci doar mă împiedică să pot 
sluji altora. Voi consacra timpul şi 
gândurile mele pentru a-L putea 
sluji pe Dumnezeu. Voi închide 
ochii faţă de lucrurile stricate şi 
păcătoase. Urechile mele aparţin 
Domnului şi nu vor da ascultare 
argumentelor subtile ale vrăjma-
şului. Vocea mea nu va fi nici-
decum supusă unei voinţe care 
nu este sub influenţa Duhului 
lui Dumnezeu. Trupul meu este 
templul Duhului Sfânt şi fiecare 
fărâmă de putere ce aparţine fi-
inţei mele va fi consacrată unor 
scopuri demne.“ (C.A., pg. 409).

„Deschide-mi ochii, ca să văd 
lucrurile minunate ale Legii Tale!” 
(Psalmii 119:18). Amin.

Adrian Rădoiaș
Conferința Oltenia
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    Cum stai cu 
         auzul?

Una din cele mai mari bi-
necuvântări date omului 

este capacitatea de a auzi. Cât de 
dificilă ar fi comunicarea dintre 
oameni, fără acest dar minunat!  
Ce ai face când intenționezi 
să treci strada, dacă nu ai auzi 
maşina ce se apropie claxonând? 
Cum te-ai simți să nu poți auzi 
minunatul cântec de laudă al 
păsărilor în toiul verii sau mu-
zica vocală sau instrumentală ce 
înfrumusețează serviciile divine?                                                                      

Din păcate nu doar lucrurile 
bune vin în auzul nostru. Pe stra-
dă, în aglomerația  mijloacelor 
de transport în comun, în piețe şi 
bazare, auzul ne este bombardat 
cu muzică zgomotoasă, cuvinte 
murdare, injurii, glume şi aluzii 
de prost gust, care nu înalță mo-
ralul, ci dimpotrivă.                                                                  

„Luaţi seama la ce auziţi”  
(Marcu 4:24), le atrăgea atenția 
Domnul Hristos ascultătorilor Săi, 
subliniind că nu orice se poate auzi 
are menirea să înalțe, să zidească.            

Pana inspirației completează: 
“Dumnezeu nu doreşte ca noi 
să auzim tot ce se aude şi să ve-
dem tot ce se vede. Este o mare 
binecuvântare să îţi astupi ure-
chile ca să nu auzi şi să închizi 
ochii ca să nu vezi. 

Cea mai mare preocupare 
trebuie să fie să avem o vedere 
clară ca să putem discerne pro-
priile noastre neajunsuri şi o 
ureche grabnică  pentru a prinde 
tot ce este nevoie, când suntem 

mustraţi şi sfătuiţi, pentru ca nu 
cumva, prin nepăsarea şi neaten-
ţia noastră, să devenim ascultă-
tori uituci, şi nu împlinitori cu 
fapta.” (1 T., pag. 707, eng.). 

Proverbul românesc: „Spu-
ne-mi cu cine te împrieteneşti, 
ca să-ți spun cine eşti” are o 
semnificație profundă.  Pentru 
că natura conversației noastre 
determină hrana minții noastre 
şi are ca rezultat formarea carac-
terului (bun sau rău).                            
Interpretare

A interpreta înseamnă a da 
un anumit înțeles, o anumită 
semnificație unui mesaj. Pu-
tem folosi acest procedeau într-
un mod distructiv, denaturând 
înțelesul real al lucrurilor, pu-
nând vorbele altora într-o lumi-
nă greşită sau dând o semnificație 
falsă spuselor lor. 

Dacă dorim să fim sinceri cu 
noi înşine şi față de cei din jur, 
nu ne vom permite o astfel de 
practică, ci vom cere ca Dumne-
zeu să ne sfințească auzul nostru, 
pentru a recepționa cum se cuvi-
ne orice mesaj. 

„Sunt mulţi cei care pun pro-
pria lor interpretare în cele ce au 
auzit, făcând ca gândul exprimat 
să fie cu totul diferit de ceea ce 
vorbitorul s-a străduit să expri-
me. Unii, auzind prin mijlocul 
propriilor lor prejudecăţi sau 
presupuneri, înţeleg problema 
aşa cum doresc ei să fie - cam 

cum s-ar potrivi mai bine sco-
pului lor - şi aşa o transmit mai 
departe. Urmând îndemnurile 
inimii lor nesfinţite, ei tălmă-
cesc greşit ceea ce, dacă ar fi bine 
înţeles, ar putea fi un mijloc pen-
tru un mare bine...

Dacă persoanele ascultă so-
lia de mustrare, avertizare sau 
încurajare, în timp ce inimile lor 
sunt pline de prejudecăţi, ei nu 
vor înţelege adevărata importanţă 
a ceea ce le-a fost trimis să fie o 
mireasmă de viaţă spre viaţă. Sa-
tan stă alături ca să prezinte totul 
într-o lumină falsă. Dar sufletele 
care însetează şi flămânzesc după 
cunoaşterea divină vor auzi bine 
şi drept şi vor obţine binecuvân-
tarea preţioasă pe care Dumnezeu 
a hotărât să le-o transmită. Min-
tea lor este sub influenţa Duhu-
lui Sfânt şi ei aud bine şi corect.”  
(5 T. pag. 692, eng.)  
Disponibilitatea de a auzi bine

Cât de bine auzi?  Şi cât de 
corect? Înainte de a răspunde, 
aminteşte-ți că trăieşti în pe-
rioada Bisericii Laodiceea, iar 
Martorul Credincios are cea 
mai teribilă mustrare pentru noi: 
„Nu ştii (nu auzi?) că eşti ticălos, 
nenorocit, orb şi gol.” E corectă 
afirmația? O crezi? 

Aici intervine o altă nuanță 
a verbului a auzi, şi anume a as-
culta. Aceasta implică mai mult 
decât o simplă auzire pasivă. As-
cultare înseamnă auzire + acțiune.                                                                                                                                   

„Cine are urechi de auzit, să audă.” (Matei 13:43).  

Duminică, 7 aprilie 2013



Săptămâna de rugăciune pentru tineret 
Aprilie 2013 13

„De aceea, pe orişicine aude 
aceste cuvinte ale Mele, şi le face, 
îl voi asemăna cu un om cu jude-
cată, care şi-a zidit casa pe stâncă. 
Însă oricine aude aceste cuvinte ale 
Mele, şi nu le face, va fi asemănat 
cu un om nechibzuit, care şi-a zidit 
casa pe nisip.”   (Matei 7:24,26).

„Ascultaţi glasul Meu şi faceţi 
tot ce vă voi porunci; şi veţi fi popo-
rul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
vostru. Ascultaţi cuvintele legă-
mântului acestuia, şi împliniţi-le!” 
(Ieremia 11:4,6).  

„În inima reînnoită va fi sta-
bilit principiul de a asculta de 
voinţa lui Dumnezeu, pentru că 
există o iubire pentru ceea ce este 
drept, bun şi sfânt. Nu va fi nici 
o ezitare, nici o sfătuire cu gus-
tul, sau cercetarea confortului, 
ori acţionare pe o anumită cale 
pentru că alţii fac astfel. Fiecare 
trebuie să trăiască pentru sine”.                                                                                                   
(2 T., pag.488 eng.). 

„Legătura dintre Dumnezeu 
şi poporul Său este aceea a unui 
tată faţă de copiii săi. Şi El este 
îndreptăţit să pretindă de la noi 
o lucrare plină de credincioşie. 
Să privim la viaţa Domnului 
Hristos. Stând în fruntea ome-
nirii, slujind Tatălui Său, este un 
exemplu a ceea ce ar trebui să 
fie orice fiu. Ascultarea pe care 
Domnul Hristos a manifestat-o, 
este ascultarea pe care Dumne-
zeu o cere astăzi de la fiecare fi-
inţă omenească. El a slujit Tată-
lui Său din iubire, de bună voie şi 
în deplină libertate. „Vreau (îmi 
place) să fac voia Ta Dumnezeule”, 
declara El, „şi Legea Ta este în fun-
dul inimii Mele” (Psalmii 40:8).” 
(Parabolele Domnului Hristos, 
pag.  190).                 

Pretenție de ascultare
Să nu confundăm ascultarea 

reală cu pretenția de ascultare. 
Au existat totdeauna oameni 
care şi-au creat criterii proprii de 

a asculta de Dumnezeu şi s-au 
încumetat să creadă că acestea ar 
trebui să fie acceptate de Dum-
nezeu. Iată un exemplu:

„Saul a răspuns lui Samuel: 
Am ascultat glasul Domnului, şi 
m-am dus în calea pe care mă tri-
mitea Domnul. Am adus pe Agag, 
împăratul lui Amalec, şi am nimi-
cit cu desăvârşire pe Amaleciţi; dar 
poporul a luat din pradă oi şi boi, 
ca pârgă din ceea ce trebuia nimi-
cit cu desăvârşire, ca să le jertfească 
Domnului, Dumnezeului tău, la 
Ghilgal.

Samuel a zis: Îi plac Domnului 
mai mult arderile de tot şi jertfele 
decât ascultarea de glasul Domnu-
lui? Ascultarea face mai mult de-
cât jertfele, şi păzirea cuvântului 
Său face mai mult decât grăsimea 
berbecilor. Căci neascultarea este 
tot atât de vinovată ca ghicirea, 
şi împotrivirea nu este mai puţin 
vinovată decât închinarea la idoli 
şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cu-
vântul Domnului, te leapădă şi El 
ca împărat.”  (1 Samuel 15:20-23).

Aici intervine o altă caracte-
ristică a auzirii: recunoaşterea vo-
cii aceluia ce-ți vorbeşte, chiar şi 
atunci când nu-l vezi în persoană.

Ți s-a întâmplat să recunoşti 
după voce (înainte de a-i vedea)
prieteni pe care nu i-ai întâlnit 
de multă vreme?  Cât de mult 
cunoşti  vocea lui Dumnezeu,  ca 
s-o deosebeşti din mulțimea de 
glasuri care ți se adresează?

Dumnezeu este gata să-ți 
vină în ajutor, înzestrându-te cu                                                                                                                                    
capacitatea de selectare a vocii 
Sale, dacă alegi să doreşti lucrul 
acesta şi eşti preocupat să-I auzi 
vocea şi să-I asculți glasul:

„Urechile tale vor auzi după 
tine glasul care va zice: Iată dru-
mul, mergeţi pe el! Când veţi voi 
să vă mai abateţi la dreapta sau la 
stânga.” (Isaia 30: 21).                                                

„Ce voce recunoşti ca fiind 
vocea lui Dumnezeu? Ce putere 

are Domnul la îndemână pentru 
a corecta greşelile şi a-ţi arăta 
atitudinea şi starea ta aşa cum 
sunt? Domnul ne cere să ascul-
tăm de vocea datoriei, în timp ce 
sunt alte voci de jur împrejurul 
nostru, cerându-ne să urmăm un 
drum opus. Se cere o deosebită 
atenţie din partea noastră pentru 
a deosebi vocea care ne vorbeşte 
de la Dumnezeu. Noi trebuie să 
rezistăm şi să biruim înclinaţia 
şi să ascultăm de vocea conşti-
inţei fără târguieli sau compro-
misuri; dacă nu, îndemnurile ei 
încetează şi voinţa şi impulsiu-
nile preiau controlul. Cuvântul 
Domnului vine la noi toţi care 
n-am rezistat Spiritului Său, 
hotărându-ne să nu auzim şi 
să nu ascultăm. Această voce 
se aude în avertizări, sfaturi şi 
mustrări. Este solia de lumină 
a Domnului pentru poporul 
Său. Dacă aşteptăm să auzim o 
chemare mai tare sau ocazii mai 
bune, lumina poate să fie retra-
să şi să fim lăsaţi în întuneric.”  
(5 T. pag. 68, eng.). O luăm în 
considerare?  O luăm în serios?                                       

„Cei care sunt cel mai strâns 
legaţi de Dumnezeu sunt aceia 
care Îi cunosc vocea atunci când 
le vorbeşte.” (5 T. pag. 682, eng.).

„Să cunoaştem, să căutăm să 
cunoaştem pe Domnul! Căci El 
se iveşte ca zorile dimineţii, şi va 
veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de 
primăvară, care udă pământul!”                                                                                                                                      
(Osea 6:3).        

Cât mai avem timp de har, 
haideți să învățăm să auzim ce 
trebuie, să ascultăm cum trebuie, 
şi să împlinim cum trebuie.

„Cine are urechi, să asculte ce 
zice Bisericilor Duhul.”     (Apo-
calipsa 3:22).   

                                                Doru Sirbu
Conferința Banat
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Simţurile, minunile corpului 
omenesc

Cum ar fi viaţa fără simțuri? 
Cred că unii s-au întrebat însă 
alţii nu. În primul rând ar fi ne-
plăcută, pentru că nu am putea 
să o simţim. Ne-am priva de 
multe lucruri frumoase ale vie-
ţii precum cântecul păsărilor, al 
insectelor, sunetul ploii,  susurul 
vântului,  acordurile instrumen-
telor; ar  fi totul în întuneric, 
fără  culoare şi fără formă; viața 
ar fi tristă fără toate acestea. Ni 
se pare îngrozitor să nu simţim 
gustul alimentelor  şi nici  miro-
sul florilor, gustul fructelor, să nu 
putem vedea chipul persoanelor 
dragi,  să nu putem admira o pă-
dure sau un câmp cu iarbă după 
o ploaie de vară.

Şi oare, dacă suntem  înde-
ajuns de fericiţi să dispunem 
de aceste daruri minunate, în-
ţelegem că trebuie îngrijite şi 
păzite?

„Există doar puţini tineri care 
au o cunoaştere clară a tainelor 
vieţii omeneşti,…însă pentru a 
corespunde pentru ceruri, cei din 
poporul lui Dumnezeu trebuie 
să se cunoască pe ei înşişi. Tre-

buie să înţeleagă tot ce este legat 
de corpul omenesc.” (1 T., cap: 
Reforma sănătății).

„Noi suntem lucrarea lui 
Dumnezeu, iar Cuvântul Lui ne 
descrie ca fiind: „o făptură aşa de 
minunată”. El a pregătit această 
locuinţă vie pentru minte; este 
un templu, pe care Domnul  În-
suşi l-a făcut potrivit Duhului 
Său cel Sfânt, ca să locuiască în 
el… Toate organele  sunt slujito-
rii minţii, iar nervii sunt solii ce 
transmit ordinele sale, călăuzind 
mişcările maşinăriei vii”. (Îndru-
marea copilului, cap: Cunoaşterea 
şi ascultarea de legile vieţii).

În timp ce este studiat meca-
nismul corpului, atenţia ar trebui 
să fie îndreptată spre adaptarea 
lui minunată în a-şi îndeplini 
funcţiile şi la activitatea şi relaţia 
de interdependenţă, care există 
între diferitele organe, care asi-
gură o activitate sănătoasă a în-
tregii fiinţe.
Ce este simţul  mirosului?

Numim simț al mirosului 
capacitatea organismului de a 
percepe şi deosebi emanațiile 
diferitelor corpuri. Există 50 
de mirosuri primare sau funda-

mentale. Un om poate deosebi şi 
reține în memorie cam o mie de 
mirosuri diferite. 

Unii oameni sunt de părere că 
simțul mirosului ar fi mai puțin 
important în comparaţie cu vă-
zul, auzul, gustul sau simțul tactil. 
S-a demonstrat însă că mirosul 
este de 10.000 de ori mai sensibil 
decât gustul. Animalele folosesc 
mirosul, în lupta de supraviețuire 
a speciilor. Astfel mirosul joa-
că un rol important la găsirea şi  
identificarea  hranei. Cu ajutorul 
lui simt apropierea duşmanului, 
şi pe baza lui se stabileşte ierar-
hia în grup. De exemplu câinii 
au în nări peste 220 de milioane 
de receptori senzoriali şi percep 
lumea prin  miros, identificând 
nu doar obiectele, ci şi pe cei care 
le-au atins şi le-au impregnat cu 
propriul miros.

Acest simţ are un rol impor-
tant în reglarea apetitului şi este 
de asemenea implicat în meca-
nisme de apărare. Cu ajutorul 
lui este evitată inhalarea unor 
substanțe periculoase, nocive 
sănătății, cum ar fi  introducerea 
mercaptanului în gazul metan, 
făcând posibilă astfel detectarea 
gazului, care nu are miros. 

Mirosul
„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.  

Minunate  sunt  lucrările  Tale…”     (Ps. 139:14).

Miercuri, 10 aprilie 2013
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Mecanismul molecular exact 
al simțului mirosului este în 
mare măsură necunoscut. Modul 
exact în care celulele receptoare 
pot detecta mii de mirosuri dife-
rite şi diferenţele minime dintre 
ele rămâne un mister.

„I-a suflat în nări suflare de 
viaţă.” (Geneza 2:7).

Organismul fizic al omului se 
află în grija lui Dumnezeu, însă 
el nu este ca un ceas care este pus 
în funcţiune urmând ca apoi să 
meargă singur. Inima bate puls 
după puls, respiraţie după res-
piraţie, şi întreaga fiinţă este sub 
supravegherea lui Dumnezeu. 
„Voi sunteţi casa lui Dumnezeu; 
voi sunteţi clădirea lui Dumne-
zeu.” „În Dumnezeu noi avem 
viaţa, mişcarea şi fiinţa. Fiecare 
bătaie a inimii şi fiecare răsuflare 
provin de la El, care a suflat în 
nările lui Adam suflarea de viaţă, 
acea insuflare de la veşnic-pre-
zentul Dumnezeu, marele Eu 
sunt.” (Review and Herald, 8 no-
iembrie 1898).

Din punct de vedere ana-
tomic nasul aparține de partea 
externă a căilor respiratorii, el 
fiind un organ  compus din ori-
ficiul nărilor şi cavitatea nazală. 
Excitanţii ajung la receptorii din 
mucoasa olfactivă, prin interme-
diul coloanei de aer care pătrun-
de prin nări în timpul inspiraţiei. 
Organul mirosului este situat în 
mucoasa care tapetează plafonul 
foselor nazale. Este un neuroe-
piteliu constituit din celule ner-
voase specializate, neuroni dotaţi 
în vârful lor cu un smoc de cili, 
prelungindu-se la bază printr-o 
fibră  nervoasă (axon). 

Moleculele odorante sunt 
mai întâi solubilizate în mucusul 
care acoperă mucoasa, înainte 
de a se fixa pe receptorii cililor 
purtaţi de către neuroni. Fixa-
rea declanşează mesajul nervos, 
care este apoi transmis pe căile 

olfactive până la creier. Aici, me-
sajul este identificat şi devenim 
conştienţi de miros. Intensitatea 
senzaţiei de miros scade foarte 
mult dacă mucoasa olfactivă este 
prea umedă sau prea uscată. Un 
exemplu îl constituie guturaiul, 
când umezirea abundentă a mu-
coasei olfactive poate provoca 
dispariţia temporară a senzaţiei 
de miros.

Simţurile mirosului şi cel 
al gustului pot fi afectate sub 
acțiunea unor factori de risc sau 
dacă nu sunt respectate anumite 
reguli de igienă. Se pot deosebi 
alterări ale simţului mirosului, 
din punct de vedere cantitativ, 
cum ar fi diminuarea parțială sau 
totală a mirosului (hiposmie sau 
anosmie) sau din punct de ve-
dere calitativ, în cazul percepției 
false a mirosului (parosmie). 

O denaturare a mirosului 
poate avea loc şi în urma utili-
zării prelungite de decongestio-
nante nazale, sau inspirarea unor 
prafuri puternic mirositoare, 
cum ar fi cele halucinogene, care 
pot paraliza cilii nazali. 
Drogul, prieten sau duşman

De ce consumă oamenii dro-
guri? Răspunsul pare a fi simplu: 
pentru a se relaxa, pentru a se 
simţi mai bine, pentru a scăpa de 
depresie, de probleme, pentru a 
se integra într-un grup, pentru 
a se simţi mai siguri de ei. Pare  
a fi ceva de dorit, ca un prieten 
adevărat. Persoana dependentă  
crede că drogul 
o va face să se 
simtă mai bine 
şi să-şi desfă-
şoare normal 
activitatea.

Drogurile şi efectele lor
Drogul este o substanță so-

lidă, lichidă sau gazoasă, a cărei 
folosință se transformă  în obi-
cei şi care afectează direct creie-
rul şi sistemul nervos, schimbă 
sentimentele, dispoziția şi gân-
direa, percepția şi/sau starea de 
conştiență, modificând imaginea 
asupra realității înconjurătoare.
Obiceiul

„Puţini sunt cei care îşi for-
mează obiceiuri rele cu preme-
ditare. Prin repetarea frecventă 
a unor acţiuni rele, obiceiurile 
se formează inconştient şi devin 
atât de ferm stabilite, încât se 
cere cel mai stăruitor efort spre a 
efectua o schimbare. Nu trebuie 
să amânăm niciodată renunțarea 
la un obicei păcătos. Dacă obice-
iurile rele nu sunt învinse, ne vor 
învinge ele pe noi şi ne vor dis-
truge fericirea. Sunt multe fiinţe 
sărmane, acum nenorocite, deza-
măgite şi degradate, un blestem 
pentru toţi cei din jurul lor, care 
ar fi putut fi oameni de folos şi 
fericiţi, dacă ar fi folosit ocazii-
le care li s-au ivit.  Mulţi tineri 
pierd preţioase ceasuri din viaţă 
în visare leneşă cu ochii deschişi. 
Astfel de persoane n-au multă 
tărie de caracter sau putere de 
principiu... Toţi cei care urmează 
calea aceasta vor eşua în speran-
ţele lor, atât pentru viaţa aceasta, 
cât şi pentru viaţa viitoare.

Isus va fi ajutorul tuturor ce-
lor care îşi pun încrederea în El. 
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Cei care sunt uniţi cu Hristos au 
fericirea la dispoziţia lor. Ei ur-
mează pe calea pe care îi condu-
ce Mântuitorul lor, de dragul Lui 
răstignindu-şi eul, afecţiunile şi 
poftele. Persoanele acestea şi-au 
clădit speranţele pe Hristos, şi 
furtunile pământului sunt fără 
putere să le măture de pe temelia 
cea sigură.

Depinde de voi înşivă, tineri 
şi tinere, dacă veţi deveni persoa-
ne de încredere, integre şi utile. 
Trebuie să fiţi gata şi hotărâţi 
să luaţi poziţie pentru dreptate 
în toate împrejurările. Nu pu-
tem lua cu noi în cer obiceiurile 
noastre rele şi dacă nu le învin-
gem aici, ele ne vor exclude din 
căminul celor drepţi. Obiceiurile 
rele vor oferi rezistenţa cea mai 
viguroasă, când li se arată împo-
trivire, dar când lupta este dusă 
cu energie şi perseverenţă, ele 
pot fi biruite.” (4 T., cap: Respon-
sabilitatea faţă de Dumnezeu).
Efectul băuturilor cofeinizate

Acţiunea cafelei şi a multor 
altor băuturi obişnuite este ase-
mănătoare. Primul efect este sti-
mulator. Nervii stomacului sunt 
excitaţi; aceştia transmit reacţia 
la creier care, la rândul lui, este 
trezit la o sporită activare a ini-
mii şi transmite în întregul orga-

nism o energie de scurtă durată. 
Oboseala este uitată, iar puterea 
pare a fi sporită. Intelectul este 
trezit, iar imaginaţia devine mai 
activă. “- (The Ministry of Hea-
ling, pg. 326).

Stimulatoarele şi efectele lor 
asupra sănătății 

„Mulţi dintre cei care s-au 
obişnuit cu folosirea băuturilor 
stimulatoare suferă de dureri de 
cap, epuizare nervoasă,  insom-
nie, palpitaţii, indigestie, cheltu-
ind mult timp din cauza stării de 
boală. Ei îşi închipuie că nu pot 
trăi fără stimulent, fiind igno-
ranţi faţă de efectul acestuia asu-
pra sănătăţii. Ceea ce-l face cel 
mai periculos este că efectele lui 
rele sunt adeseori atribuite altor 
cauze.

Efectul ulterior este o cădere, 
nu numai intelectuală şi fizică, ci 
şi morală. Drept rezultat, întâl-
nim oameni nervoşi, cu judecata 
nesănătoasă şi mintea dezechili-
brată.

Ei manifestă frecvent un spi-
rit pripit, lipsit de răbdare şi acu-
zator, care văd greşelile altora ca 
printr-o lupă şi sunt complet in-
capabili să distingă propriile de-
fecte”. (Christian Temperance and 
Bible Hygiene, pg. 35, 36).

Un inamic al vieţii spirituale
„Folosirea ceaiului (stimula-

tor, nu medicinal) şi a cafelei este 
un păcat, o îngăduinţă dăunătoa-
re care, asemeni altor rele, afec-
tează sufletul. Aceşti idoli creea-
ză o excitare, o acţiune morbidă 
a sistemului nervos”. (Counsels on 
Diet and Foods, pg. 425).

„Cei care-şi îngăduie un ape-
tit pervertit, o fac spre afectarea 
sănătăţii şi a intelectului lor. Ei 
nu pot aprecia valoarea lucruri-
lor spirituale. Simţurile lor sunt 
tocite şi păcatul nu le mai pare 
aşa de păcătos, iar adevărul nu-l 
văd mai presus de comorile pă-
mânteşti.” - (Spiritual Gifts, vol. 
4, pg. 129).

„Aceştia suferă când întrerup 
folosirea stimulentelor respec-
tive, pentru că au oprit odată 
natura în lucrarea ei de păstrare 
a întregului organism în armo-
nie şi sănătate. Ei vor suferi de 
ameţeli, dureri de cap, confuzie, 
nervozitate şi irascibilitate, sim-
ţind că parcă se rup în bucăţi, dar 
nu au curajul de a persevera în 
abţinere, până când natura abu-
zată se reface şi recurg din nou 
la folosirea aceloraşi lucruri dă-
unătoare. Ei nu dau timp naturii 
să se refacă după daunele pe care 
i le-au produs şi, pentru o uşura-
re de moment, se întorc la aceste 
îngăduinţe nefaste. Natura de-
vine continuu mai slabă şi mai 
puţin capabilă de refacere. Dar, 
dacă vor fi hotărâţi în eforturile 
lor de a persevera şi birui, natura 
abuzată li se va alia imediat şi-şi 
va îndeplini lucrarea cu înţelep-
ciune şi bine, fără aceste stimu-
lente”. (Spiritual Gifts, vol. 4, pg. 
128, 129.)

Dependenţa nu este o joacă, 
este o dramă greu de descris la 
adevărata ei intensitate. Lipsa 
drogului produce stări de cri-
ză manifestate prin nervozitate 
excesivă, violenţă, tâlhărie şi cri-
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minalitate. De ce să fii bolnav de 
o boală pe care o poţi evita? De 
ce să fii jucăria altora? Drogul te 
scoate dintr-o stare de normali-
tate, te introduce în lumea falsei 
bucurii, după care te aruncă cu 
brutalitate în chinuri cumplite, 
afectându-ți atât mintea, trupul 
şi, mai ales, caracterul. 
Ce este dependenţa?

Mult timp, dependenţa a fost 
definită ca un obicei necontrola-
bil de a consuma  substanţe no-
cive organismului uman cum ar 
fi: narcotice, halucinogene, anti-
depresive, etc. într-un cuvânt, 
droguri.

Mai recent, s-a demonstrat că 
oamenii pot dezvolta şi depen-
denţe de comportament, cum ar 
fi jocurile de noroc, şi chiar de 
anumite activităţi obişnuite şi 
necesare, precum exercițiile fizi-
ce,  sau consumul de produse ali-
mentare. Ce au în comun aceste 
activităţi? Nimic, doar faptul că 
anumitor persoane le oferă o sta-
re de bine, plăcere şi satisfacţie, 
iar lipsa  lor  produce tulburări 
de comportament, depresie, an-
xietate, agresivitate.
Vremuri noi, tehnologii noi, 
probleme noi

„Nu toţi sunt ispitiţi la fel.  
Unii privesc cu oroare la oameni 
care au fost biruiţi de alcool şi 
sunt văzuţi legănându-se şi clăti-
nându-se pe stradă, în vreme ce şi 
ei îşi satisfac pofta pentru lucruri 
ce diferă, în natura lor de băutu-
rile alcoolice, dar care dăunează 
sănătăţii, afectează creierul şi le 
distrug înalta percepere a celor 
spirituale. Consumatorul de al-
cool are un apetit pentru băuturi 
tari, pe care şi-l satisface, în vreme 
ce alt individ nu are de reprimat 
acest apetit pentru băuturi ame-
ţitoare, dar este dornic de o altă 
îngăduinţă nesănătoasă, neprac-

ticând tăgăduirea de sine nici 
un pic mai mult decât băutorul.” 
(Spiritual Gifts, vol. 4, pg. 125).

Un studiu recent susţine că 
dependenţa de internet poate 
provoca schimbări la nivelul cre-
ierului, similare cu cele întâlni-
te la alcoolici şi dependenţii de 
droguri. Unii consideră că starea  
de bine depinde foarte mult de 
accesul la internet.

Studiul a constat în exa-
minarea creierului la persoa-
ne dependente de internet şi 
compararea rezultatelor cu cele 
obţinute de la  indivizi care nu 
aveau această dependenţă. În 
urma studiului, specialiştii au 
concluzionat că, la nivelul creie-
rului dependenţilor de internet, 
se găsesc „anomalii ale materiei 
albe”. Această modificare indică 
faptul că traseele neuronale ale 
celor testaţi prezintă întreruperi 
la nivelul căilor legate de emo-
ţii, capacitatea de a lua decizii 
şi control, anomalii  întâlnite 
în cazul persoanelor dependen-
te de alcool, cocaină, heroină, 
marijuana, metamfetamină sau 
ketamină.

Vi s-a întâmplat vreodată 
să vă treziţi noaptea şi să sim-
ţiţi nevoia  de a vă controla  
e-mail-ul? Să închideţi compu-

terul şi să simţiţi un gol teribil 
pentru că lumea reală nu mai are 
nici o consistență?

Toată lumea ştie de cazuri în 
care tineri au decedat după ce nu 
s-au ridicat un timp îndelungat 
de la computer. Alte cazuri sunt 
şi mai surprinzătoare şi compli-
cate, ajungându-se până la crimă. 
Xioyi, în vârstă de 13 ani, a lăsat 
un bilet de adio pe 27 decembrie 
2004, spunând că doreşte „să se 
alăture eroilor din jocul pe care îl 
venerează”. A sărit de pe o clădi-
re înaltă, după ce s-a jucat timp 
de 16 ore World of Warcraft. Un 
adolescent care a jucat 24 de ore 
în continuu, pe calculator, War of 
Warcraft, a ajuns la spital, în stare 
critică, având convulsii. Cazul a 
demarat cercetările în acest sens, 
demonstrându-se că acest joc este 
unul dintre cele mai periculoase. 
Testele au concluzionat ca War 
of Warcraft dă acelaşi tip de de-
pendenţă ca şi cocaina.
Dependenţi nevinovaţi

„Dumnezeu doreşte ca fiecare 
suflet pentru care a murit Hris-
tos să devină o mlădiţă a viţei, 
aflată într-o legătură strânsă cu 
butucul divin din care îşi pri-
meşte seva. Dependenţa noas-
tră de Dumnezeu este o cerinţă  
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absolută şi trebuie să ne inspire o 
atitudine umilită. (Minte caracter 
personalitate,  vol. 1, cap. 29)

„Petru a zis: „Pleacă de la mine, 
căci sunt un om păcătos”, dar s-a 
agăţat de picioarele lui Isus, sim-
ţind că nu poate să fie despărţit 
de El. Mântuitorul i-a răspuns: 
„Nu te teme; de acum încolo vei fi 
pescar de oameni”.  Petru a primit 
chemarea în lucrarea lui Hristos 
numai după ce a fost dus la le-
pădare de sine şi la dependenţă 
desăvârşită de puterea dumneze-
iască.” (H.L.L., cap. 25).

„Căci despărţiţi de Mine, nu 
puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Voi 
sunteţi tot aşa de dependenţi de 
Domnul Hristos pentru a trăi o 
viaţă sfântă, după cum este mlă-
diţa dependentă de viţă pentru a 
creşte şi a aduce roadă. Despăr-
ţiţi de Hristos nu veţi avea via-
ţă. Singuri nu veţi avea putere 
să rezistaţi ispitei sau să creşteţi 
în har şi în sfinţenie. Rămânând 
însă în El, veţi putea înflori. Tră-
gându-vă viaţa din El, din viaţa 
Lui, nu veţi putea fi nici leneşi şi 
nici neroditori. Veţi fi atunci ase-
menea unui pom sădit lângă apa 
unui râu”. (C.C.H., cap.8).
La picioarele Lui

„Maria a luat un litru cu mir de 
nard curat, de mare preţ, a uns pi-
cioarele lui Isus şi I-a şters picioa-
rele cu părul ei şi s-a umplut casa 
de mirosul mirului.“ (Ioan 12:3).

„Ea căutase să rămână neob-
servată şi mişcările ei poate nu ar 
fi fost luate în seamă, dar mirosul 
nardului a umplut casa şi a făcut 
cunoscută fapta ei tuturor celor 
de faţă”. (H.L.L., cap. 62).

„Fiecare suflet este înconjurat 
de o atmosferă proprie - o atmo-
sferă încărcată poate, cu puterea 
credinţei dătătoare de viaţă, de 
curaj, speranţă şi înmiresmată cu 
parfumul iubirii. Sau, poate fi o 
atmosferă apăsătoare, rece, dato-

rită nemulţumirii şi egoismului, 
sau otrăvită de mânjitura aducă-
toare de moarte a păcatului pre-
ferat. Conştient sau nu, fiecare 
persoană cu care venim în con-
tact este influenţată de atmosfera 
ce o emanăm în jur.

Aceasta este o responsabilita-
te de care nu ne putem elibera. 
Cuvintele noastre, îmbrăcămin-
tea noastră, comportamentul 
nostru, chiar şi expresia înfăţişă-
rii noastre, toate au o influenţă. 
De impresia pe care astfel o fa-
cem, depind rezultatele spre bine 
sau spre rău, pe care nimeni nu le 
poate aprecia.

Pierderea unui singur suflet 
este un lucru teribil. Mulţi se 
complac în manifestarea deschi-
să a spiritului de critică şi acuza-
re. Dând loc la bănuieli, gelozie 
şi nemulţumire, ei se predau ca 
instrumente ale lui Satan. Influ-
enţa spre ceea ce este rău a fost 
exercitată, umbra a fost aruncată, 
iar săgeţile lui Satan şi-au nime-
rit ţinta.

Sunt mulţi aceia care se tem 
să întâlnească la bara de judecată 
a lui Dumnezeu roadele influ-
enţei lor”. (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Talanţii).
Norul de tămâie

„Chiar în faţa chivotului, dar 
despărţit de acesta prin perdea, 
se afla altarul de aur pentru tă-
mâie. Focul de pe acest altar a 
fost aprins de Domnul Însuşi şi 
era menţinut prin adăugarea de 
tămâie sfântă, ce umplea zi şi 
noapte sanctuarul cu norul său 
frumos mirositor.

Parfumul său se răspândea pe 
distanţe de kilometri în jurul ta-
bernacolului. Când preotul ofe-
rea tămâie înaintea Domnului, el 
privea spre tronul harului. Deşi 
nu-l putea vedea, ştia că este aco-
lo, iar, în timp ce fumul de tămâie 
se înălţa ca un nor, slava Domnu-

lui cobora deasupra tronului ha-
rului (capacul ispăşirii) şi umplea 
locul prea sfânt, fiind vizibilă şi 
în locul sfânt, iar deseori umplea 
amândouă încăperile astfel încât 
preotul nu mai putea oficia şi era 
obligat să stea la uşa cortului.

Tămâia care se înălţa cu ru-
găciunile lui Israel reprezintă 
meritele şi mijlocirea Domnului 
Hristos, perfecta Lui neprihăni-
re, care, prin credinţă, îi este atri-
buită poporului Său.” (P.P., cap. 
Cortul şi serviciile lui).

„Numai prin harul lui Dum-
nezeu noi putem să folosim cum 
trebuie acest dar. Nu există nimic 
în noi înşine prin care să putem 
influența pe alţii spre bine. Dacă 
ne dăm seama de neputinţa noas-
tră şi de nevoia noastră de putere 
divină, atunci nu ne vom încrede 
în noi înşine. Noi nu putem şti 
ce rezultate aduc o zi, o oră, sau 
o clipă şi, de aceea, niciodată să 
nu începem ziua, fără să ne în-
credinţăm căile şi inima Tatălui 
nostru ceresc. Îngerii Săi sunt 
trimişi să vegheze asupra noastră 
şi, dacă ne aşezăm sub călăuzirea 
lor, oricând suntem în primejdie, 
ei vor fi la dreapta noastră. Când, 
fără să ne dăm seama, suntem în 
primejdia de a exercita o influ-
enţă rea, îngerii vor fi lângă noi, 
inspirându-ne o cale mai bună, 
alegând, pentru noi, cuvintele şi 
influenţând faptele noastre. În 
acest fel influenţa noastră poate 
fi tăcută, neobservată, însă foar-
te puternică în a atrage pe alţii 
la Hristos şi la lumea cerească”. 
(Parabolele Domnului Hristos, 
cap. Talanţii).

Marian Pârțac, 
Conferința Moldova
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Pe lângă celelalte daruri mi-
nunate cu care Dumnezeu 

l-a înzestrat pe om: văz, auz, miros, 
în înţelepciunea Sa a considerat 
foarte important gustul. 

Auzim tot mai des în socie-
tatea în care trăim: „gusturile nu 
se discută” – asta pentru că El a 
hotărât ca noi să avem gusturi 
diferite.

De cele mai multe ori când 
auzim despre acest dar minunat 
ne fuge gândul la ceva de mân-
care sau băutură, dar gusturile 
noastre se împart în mai multe 
categorii.

„Este necesar ca gustul şi 
imaginaţia ta să fie rafinate şi în-
nobilate şi toate aspiraţiile tale să 
fie curăţite de El.” 1

„Adevărata religie înnobilea-
ză mintea, rafinează gusturile, 
sfinţeşte judecata iar rezultatul 
este fericirea şi pacea.”2

Gusturi culinare

„Având în vedere că suntem 
creaţi diferiţi, avem şi gusturi 
diferite. Astfel, o hrană care este 
plăcută şi bună pentru o persoa-
nă, poate fi fără gust şi chiar dă-
unătoare pentru alţii.”3

După ce l-a creat pe om 
„Domnul Dumnezeu a dat omului 
porunca aceasta: Poţi să mănânci 
după plăcere din orice pom din 
grădină; dar din pomul cunoştin-

ţei binelui şi răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca din 
el, vei muri negreşit.”(Geneza 
2:16,17). Expresia „să mănânci 
după plăcere” ne oferă posibilita-
tea să înţelegem cât de mult res-
pectă Creatorul nostru gusturile 
fiecăruia. Ne lăsăm adesea prea 
uşor influenţaţi de cei din jurul 
nostru, care ne sugerează, ca şi 
primilor noştrii părinţi: „Hotă-
rât că nu veţi muri.”

„Satan preia conducerea 
minţii şi a întregii fiinţe prin 
intermediul apetitului. Mii de 
oameni, care ar fi putut trăi, au 
trecut prin grave dificultăţi 
fizice, mintale şi morale, de-
oarece şi-au sacrificat toate 
puterile pe altarul îngăduirii 
apetitului.”4

„Pentru că aşa e moda, 
potrivit unui apetit bol-
năvicios, mulţi îşi umplu 
stomacul cu prăjituri 
complicate, cu plăcinte 
si budinci şi cu tot fe-
lul de mâncăruri vă-
tămătoare. Masa tre-
buie încărcată cu fel 
de fel de mâncăruri, 
altfel apetitul stricat 
nu este mulţumit.”5

„În istoria bibli-
că avem exemple d e 
tineri care au refuzat 
participarea la ast-
fel de mese copioase. 
Printre aceşti tineri 

se afla şi Daniel şi prietenii lui. 
În experienţa lor cu Domnul au 
hotărât că participarea la o ast-
fel de invitaţie îi poate despărţi 
pentru totdeauna de Dumnezeu. 
Experienţa lor ne demonstrează 
faptul că tinerii pot fi biruitori 
asupra poftelor şi pot rămâne 
statornici şi loiali faţă de cerin-
ţele lui Dumnezeu, respectând 
principiile religioase chiar şi 
atunci când aceasta presupune 
un mare sacrificiu.”6

GUSTURILE
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice 

de omul care se încrede în El!” (Psalmii 34:8).

Vineri, 12 aprilie 2013
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Gusturi în îmbrăcăminte

„Caracterul unei persoane 
este apreciat după felul îmbră-
căminţii ei. Un gust rafinat, o 
minte cultivată, se va descoperi 
în alegerea unei îmbrăcăminţi 
simple şi potrivite.”7

Grija pe care o purtăm adesea 
este că alţii nu au gusturi potrivi-
te cu numele pe care îl poartă, în 
ceea ce priveşte aspectul exterior.

Cine ar putea fi persoana 
potrivită, care ne-ar putea aju-
ta să arătăm cât mai plăcut atât 
în îmbrăcăminte, încălţăminte, 
aranjarea părului, a unghiilor şi 
a feţei? Dacă îi vom întreba pe 
alţii, ne vor spune cu siguranţă 
că aşa cum s-au îmbrăcat ei sau 
şi-au aranjat părul este cel mai 
corect, ba chiar vor sublinia – cel 
mai creştinesc.

Dragul meu, Cuvântul Biblic 
nu ne lasă să ne găsim sfătui-
tori în acest sens. „Nu ştiți ... că 
voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi 
fost cumpăraţi cu un preţ. Proslă-
viţi dar pe Dumnezeu în trupul şi 
în duhul vostru, cari sunt ale lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20).

„Orice lucru de îmbrăcăminte 
care urmăreşte să atragă atenţia 
spre cel care-l poartă sau să tre-
zească admiraţia, este lăsat la o 
parte din îmbrăcămintea modes-

tă la care ne îndeamnă Cuvântul 
lui Dumnezeu.”8

„Dumnezeu doreşte ca noi să 
fim creştini nu numai cu numele, 
ci şi în îmbrăcăminte şi în vor-
bire.”9

„Unii au considerat că a fi ne-
glijenţi şi îmbrăcaţi fără gust sau 
nearanjaţi din punct de vedere 
al aspectului fizic, aceasta îi va 
califica sau îi va face mai plăcuţi 
Tatălui nostru Ceresc. Au ridicat 
aceasta la rang de principiu, con-
siderând pe alţii, care nu fac ca 
ei, lumeşti.

Credinţa noastră, dacă este 
dovedită, ne va face să fim aşa de 
simpli în îmbrăcăminte, şi aşa de 
zeloşi în fapte bune, încât vom fi 
priviţi ca oameni deosebiţi. Dar 
când pierdem gustul pentru or-
dine şi bunul gust în îmbrăcă-
minte, de fapt părăsim adevărul; 
deoarece adevărul niciodată nu 
coboară, ci înalţă. Când credin-
cioşii sunt neglijenţi în ce pri-
veşte îmbrăcămintea lor, ei sunt 
grosolani şi aspri în manifestările 
lor, influenţa lor dăunează ade-
vărului. „Am ajuns”, zice inspi-
ratul apostol, „o privelişte pentru 
lume, îngeri şi oameni”. Întreg 
cerul ia seama la influenţa de fi-
ecare zi, pe care cei ce se numesc 
urmaşi ai lui Hristos o au asupra 
lumii.”10

„Alţii au căzut în altă extremă. 
Cuvânul biblic spune: „Nu vă po-
triviţi chipului veacului acestuia.” 
„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din 
lume.” Înfăţişarea noastră trebuie 
să fie caracterizată în toate prin 
bun gust, modestie şi curăţenie. 
Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu 
dă voie ca să ne schimbăm hai-
nele numai şi numai pentru a fi 
la modă – pentru a fi ca lumea. 
Creştinii nu trebuie să-şi îm-
podobească corpul lor cu găteli 
scumpe sau podoabe costisitoa-
re.”11

Nu risipiți nici o parte din 
acest dar atât de preţios, care este 
banul, numai pentru satisfacerea  
poftei ochilor, adunând haine 
scumpe şi de prisos sau podoabe 
inutile. Lepădaţi tot ce încura-
jează mândria vieţii pentru a câş-
tiga admiraţia sau lauda oameni-
lor. Atâta timp cât îţi faci bine 
ţie însuţi, oamenii te vor vorbi de 
bine. Atâta timp cât eşti îmbră-
cat scump şi fin nu te îndoi, că 
mulţi vor aplauda eleganţa gus-
tului tău, generozitatea şi ospita-
litatea ta. Dar să cumperi laudele 
lor atât de scump? Mulţumeşte-
te mai degrabă cu onoarea care 
vine de la Dumnezeu.

Gusturi în ce priveşte 
hrana intelectuală

Cât de atras eşti de Cuvântul 
lui Dumnezeu?

La o adunare câţiva tineri, 
plictisiţi de prezentarea Cuvân-
tului exprimat de către un pas-
tor, au exclamat unul către altul: 
„Vai ce m-am plictisit! Nu se mai 
termină!”. Un frate mai în vârstă, 
auzind aceste cuvinte, s-a întors 
către ei şi i-a întrebat: „Dacă aici 
te-au plictisit câteva cuvinte din 
partea Domnului, ce vei face o 
veşnicie?”

„Cel mai bun lucru pe care-l 
poate face un suflet este acela de 
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a cerceta cu atenţie calitatea hra-
nei intelectuale care îi este ser-
vită în conversaţii. Când sunteţi 
abordaţi de către aceia care îşi 
găsesc o preocupare substanţială 
a vieţii în plăcerea de a vorbi şi 
care sunt întotdeauna pregătiţi 
cu tot arsenalul necesar pentru a 
vă determina să le spuneţi ceea 
ce doresc, invocând formule de 
genul: „Spune-mi ce ştii şi îţi voi 
spune şi eu ceea ce ştiu”, opriţi-
vă un moment şi întrebaţi-vă în 
sinea voastră dacă această con-
versaţie va conduce la întărirea 
spirituală şi la dezvoltarea unei 
influenţe spirituale.”12

„Romanele de dragoste şi po-
vestirile frivole şi excitante con-
stituie o altă categorie de cărţi 
care reprezintă un blestem pen-
tru toţi cititorii. Este posibil ca 
autorul să fi introdus o morală 
pozitivă şi să fi antrenat senti-
mente religioase pe întregul par-
curs al lucrării; cu toate acestea, 
în cele mai multe cazuri, Satana 
se ascunde îmbrăcat în veşmin-
te îngereşti, fiind mai eficace în 
acţiunea de înşelare şi rătăci-
re. Mintea este afectată într-o 
mare măsură de calitatea hranei 
intelectuale pe care o primeşte. 
Cititorii de literatură frivolă şi 
excitantă ajung incapabili de a-şi 
îndeplini responsabilităţile care 
le-au fost încredinţate. Ei tră-
iesc o viaţă iluzorie şi nu au nici 
o dorinţă de a cerceta Scripturile 
şi de a se hrăni cu mana cerească. 
Mintea este slăbită şi îşi pierde 
capacitatea de a medita asupra 
marilor teme ale datoriei şi ale 
destinului.”13

Gusturi privind 
muzica şi internetul

O mare parte din timpul nos-
tru este folosit în a asculta muzi-
că sau a sta în faţa calculatorului. 

Este nevoie de vreo schimbare în 
acest sens? A asculta muzică nu 
este păcat, dar ştie Prietenul tău 
drag ce tip de muzică asculţi?

„Muzica folosită  în chip în-
ţelept, este un dar preţios al lui 
Dumnezeu, având ca scop să 
îndrepte cugetele către subiecte 
mari şi nobile, şi să mişte şi să 
înalţe sufletul.”14

„Muzica este idolul la care se 
închină mulţi pretinşi creştini 
care păzesc Sabatul. Satana nu 
are nimic de zis împotriva mu-
zicii, dacă poate să facă din ea un 
canal prin care să afle intrare în 
mintea tineretului.

Când muzica este folosită 
cum trebuie este o binecuvân-
tare. Când este lăsată să ia locul 
rugăciunii este un blestem gro-
zav. Gusturile noastre trebuie 
îndreptate spre muzica sfântă.”15

„Nu voi pune nimic rău înain-
tea ochilor mei; urăsc purtarea pă-
cătoşilor; ea nu se va lipi de mine.” 
(Psalmii 101:3).

A fost o perioadă de timp 
în istoria bisericii noastre când, 
petrecerea timpului în faţa unui 
ecran era considerată păcat. 
Acum nu mai putem vorbi des-
pre acest lucru, deoarece tehno-
logia a avansat. Astfel cu ajutorul 
unui telefon scump, cumpărat 
adesea de către părinţi sau bunici, 
ca dar pentru cei tineri, aceştia 
pot naviga pe internet, chiar şi 
atunci când sunt însoţiţi de pă-
rinţi sau în prezența pastorilor, 
chiar în timpul programelor re-
ligioase din biserică. În timp ce 
unii tineri sunt apreciaţi pentru 
prezența lor în adunare, simu-
lând o atenție sporită, în timpul 
programelor, adesea cu capul 
plecat în semn de meditație la 
cele auzite, în realitate ei sunt 
prezenţi pe facebook, messen-
ger, jocuri sau explorând pagini 
noi pentru a trece timpul. Sfânta 
Scriptură ne spune la toţi: „Nu 

vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă 
să fie batjocorit. Ce seamănă omul 
aceea va şi secera.” (Galateni 6:7).

Există în schimb şi lucruri 
bune pe care poţi să le vezi, să le 
auzi sau să intri în posesia lor cu 
ajutorul internetului. Dar toate 
acestea depind de gusturile pe 
care le ai. Poate să te ajute Ci-
neva în acest sens. Cu siguranță: 
„Împrieteneşte-te dar cu Dumne-
zeu, şi te vei bucura de fericire.” 
(Iov 22:21).

Suntem influențați de gusturile
prietenilor noştri

 
Bine a zis cine a zis: „Spune-

mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi 
spun cine eşti”. „Tineretul nu-
şi dă seama cât de mult le este 
influenţat, atât caracterul cât şi 
renumele lor, de alegerea priete-
nilor. Unul caută tovărăşia acelo-
ra ale căror gusturi, obiceiuri şi 
apucături se potrivesc cu ale lui. 
Cel care are mai multă plăce-
re de tovărăşia celui ignorant şi 
decăzut decât  a acelui înţelept, 
dă dovadă că însuşi caracterul 
lui este stricat. Gusturile şi obi-
ceiurile lui pot să fie la început 
cu totul deosebite de gusturile şi 
obiceiurile celor a căror tovărăşie 
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o caută; dar umblând cu cei de 
felul acesta, gândurile şi sim-
ţămintele se schimbă; sacrifică 
principiile drepte, şi astfel, fără 
să poată înlătura lucrul acesta, 
se coboară la treapta prietenilor 
săi.”16

„Nu vă înşelaţi: Tovărăşi-
ile rele strică obiceiurile bune.”  
(1 Corinteni 15:33).

„Compania pe care ei o între-
ţin, principiile pe care le adoptă, 
obiceiurile pe care şi le formează, 
vor decide asupra valorii lor aici 
şi asupra viitorului lor.”17

„Sunt prieten cu toţi cei ce se tem 
de Tine, şi cu cei ce păzesc poruncile 
Tale.”(Psalmii 119:63).

Asemenea lui Israel, foarte 
adesea, creştinii cedează în faţa 
influenţei lumii şi se conformea-
ză principiilor şi obiceiurilor lor, 
cu scopul de a-şi asigura priete-
nia celor necredincioşi, dar, în fi-
nal, se va dovedi că aceşti pretinşi 
prieteni sunt cei mai periculoşi 
duşmani.

Biblia ne învaţă în mod clar 
că nu poate exista nici o armo-
nie între poporul lui Dumnezeu 
şi lume. „Nu vă miraţi, fraţilor, 
dacă vă urăşte lumea” (1 Ioan 
3:13). Mântuitorul nostru spune: 

„Ştiţi că pe Mine M-a urât înain-
tea voastră” (Ioan 15:18). Satan 
lucrează prin intermediul unor 
oameni lipsiţi de credinţă, deghi-
zaţi în aşa-zişi prieteni, pentru 
a atrage în păcat pe poporul lui 
Dumnezeu, astfel încât să-i poa-
tă îndepărta şi despărţi de El; iar 
când apărarea lor este anihilată, 
Satan îi va face pe agenţii lui să se 
întoarcă împotriva lor şi va căuta 
să-i distrugă cu desăvârşire.”18

„Împrieteneşte-te dar cu Dum-
nezeu şi vei avea pace, te vei bucura 
astfel iar de fericire.” (Iov 22:21).

„Dacă Hristos locuieşte în 
inimile noastre, prezenţa Sa va 
fi reflectată în toate gândurile 
noastre. Cele mai adânci năzu-
inţe ale sufletului nostru Îi vor 
fi dedicate în exclusivitate lui 
Hristos, iubirii şi purităţii Sale. 
El va umple încăperile minţii 
noastre. Sentimentele noastre 
vor fi absorbite de persoana lui 
Isus. Toate speranţele şi aşteptă-
rile noastre vor fi asociate cu El. 
Viaţa pe care o trăim acum prin 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, 
aşteptarea şi dorul după venirea 
Lui vor constitui cea mai inten-
să bucurie a sufletului. El va fi 
culmea fericirii noastre.”19

„Gustaţi şi vedeţi ce bun este 
Domnul! Ferice de omul care se în-
crede în El!” (Psalmii 34:8).
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Simţul tactil ne însoţeşte 
atât de constant în via-

ţa noastră de zi cu zi, încât nici 
nu mai suntem conştienţi de el, 
şi totuşi el ne aduce permanent 
lumea sensibilă mai aproape de 
corp şi de suflet. Receptorii sen-
sibilităţii tactile sunt răspândiţi 
în tot corpul şi ne conectează 
permanent cu ceea ce se află în 
jur, îndeajuns de aproape ca să ne 
poată atinge.

Pielea este unul dintre cele mai 
fascinante mistere ale corpului 
nostru, ea nu este o simplă „anve-
lopă” ce conține corpul. La adult, 
pielea are o suprafață de aproxi-
mativ 2 mp şi reprezintă aproa-
pe 20% din greutatea corpului.   
   Ea are multiple funcții: 

- sub acțiunea razelor solare, 
la nivelul ei se sintetizează vita-
mina D; 

- participă la eliminarea 
substanțelor toxice; 

- regularizează schimburile 
cu mediul; 

- reglează temperatura etc. 
A atinge pielea înseamnă deci 

a stimula toate aceste funcții. Pie-
lea conține, de asemenea, un nu-
măr impresionant de terminații 

nervoase: mai mult de 700.000 
la adult! Aceste fibre nervoase 
sunt sensibile la căldură, la pre-
siune, la durere. Pielea este deci 
o formidabilă rețea de informa-
re, care ține creierul la curent cu 
modificarile din mediu. „Un om 
poate trăi orb, surd, total lipsit de 
capacitatea de a sesiza gusturile 
şi mirosurile” - remarcă Ashley 
Montagu. „Dar el nu ar putea 
trăi fără o bună desfăşurare a 
funcțiilor asigurate de piele.”

Există câteva tipuri de atinge-
re pe care le vom discuta în con-
tinuare:

Atingerea emoțională
Este evident că atingerea 

şi emoțiile pot fi strâns legate: 
mângâierea unei mâini poate 
provoca excitație, alinare sau re-
pulsie, în funcție de relațiile care 
există între persoanele implicate 
în acest contact. 

Atingerea este o cale esențială 
de comunicare nonverbală, ce co-
munică gradul de afecțiune sau 
de încredere între doi oameni.

În societatea actuală, atinge-
rea este rezervată numai pentru 
anumite domenii foarte restrân-

se. Atingerea este „autorizată” 
în cadrul relațiilor intime, este 
adoptată în relațiile dintre mamă 
şi copil, sau se foloseşte uneori 
față de cei în vârstă. Dar numai 
în situații excepționale un adult 
va lua în brațe un alt adult, cum 
ar fi o mare bucurie sau o drama 
sfâşietoare. În restul timpului, 
sunt numai două mâini care se 
strâng, doi obraji care se ating, în 
treacăt. Astfel, puțin câte puțin, 
de-a lungul anilor, sensibilitatea 
noastră tactilă se diminuează 
aproape de tot.

„Spuneţi-vă unii altora sănă-
tate, cu o sărutare sfântă.” (2 Co-
rinteni 13:12).

„Salutul sfânt, menţionat în 
Evanghelia lui Isus Hristos de 
către apostolul Pavel, ar trebui 
să fie mereu luat în consideraţie 
în adevăratul lui caracter. Este o 
sărutare sfântă. Ar trebui să fie 
privit ca un semn de tovărăşie 
cu prietenii creştini, atunci când 
se despart de ei şi când se reîn-
tâlnesc, după ce au fost departe 
unii de alţii timp de mai multe 
săptămâni sau luni. În 1 Tesalo-
niceni 5:26 Pavel zice: „Spuneţi 
sănătate tuturor fraţilor cu o  

t i n g e r i l eA
Sâmbătă, 13 aprilie 2013
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sărutare sfântă”. În acelaşi capi-
tol mai spune: „Feriţi-vă de ori-
ce se pare rău”. Nimic nu poate 
părea rău când sărutarea sfântă 
este dată la vremea şi la locul 
cuvenit.” (Experiențe şi viziuni, 
cap.: Credincioşie în întâlnirile de 
părtăşie).  

„Mai cu seamă în Orient, să-
rutarea sfântă era un mod obiş-
nuit de a exprima dragostea şi 
prietenia în salut. (Vezi Luca 
7:45; Faptele Apostolilor 20:37). 
‚Sărutarea sfântă’ sau ‚sărutarea 
de dragoste’ (1 Petru 5:14) re-
prezenta un simbol al afecţiunii 
creştine. Se pare că devenise un 
obicei la primii creştini să îm-
părtăşească acest salut cu ocazia 
Cinei Domnului (Prima apologie 
a lui Iustin Martirul, 65). Scrieri 
de mai târziu arată că nu era un 
obicei acela de a da o ‚sărutare 
sfântă’ cuiva de sex opus.” Idem.  

„Sărutul pe obraz, într-un 
timp şi loc nepotrivit, ar tre-
bui să vă facă să-l respingeţi cu 
dezgust pe emisarul lui Satan.”  
(2 T. cap. 24).
 Atingerea afectivă

Puțini dintre noi ştiu câte 
ceva despre puterea tămăduitoa-
re a îmbrățişărilor. Dacă, de pil-
dă, vi s-ar spune că o îmbrățişare 
poate ajuta un supraviețuitor al 
unui lagăr de concentrare să-şi 
păstreze speranța şi să creadă 
că există cineva căruia îi pasă de 

suferința sa, ați crede? Ați excla-
ma poate: „cât cinism?!”... Dar 
chiar acesta este adevărul, testat 
ştiințific de un grup de studenți 
musulmani, care au îmbrățişat o 
femeie evreică, supraviețuitoare 
a lagărului de concentrare de la 
Auschwitz. După ce şi-a depănat 
amintirile dureroase grupului de 
studenți veniți să o viziteze la 
Muzeul Holocaustului din Mel-
bourne (Australia), femeia, care 
avea un număr tatuat pe umăr, 
a fost copleşită de gestul făcut 
de tineri, o simplă îmbrățişare. 
Şi totuşi, experții în psihologie 
comportamentală susțin că un 
astfel de gest, deşi simplu, are 
efecte extrem de complexe la 
nivel afectiv şi relațional, fiind 
chiar o tehnică de vindecare a 
unor traume emoționale.  

„Îmbrățişările produc o 
stare de bine şi sentimentul 
de  protecție, siguranță, încre-
dere şi speranță, fiind un redu-
tabil ‚medicament’ în domeniul 
traumelor psihice” - sustine dr. 
Paul Valent, expert psihiatru în 
tulburările afective. El a explicat 
că îmbrățişarea, atingerea umană 
în general, este esențială pentru 
viață şi sănătate, iar cercetări-
le au dovedit pe deplin această 
axiomă. În urma unui studiu pri-
vitor la efectele atingerii asupra 
sănătății umane, realizat de In-
stitutul din cadrul Şcolii de Me-
dicină a Universității din Miami 

(SUA), s-a descoperit că, în me-
die, bebeluşii care sunt mângâiați 
15 minute, de două ori pe săp-
tămână, plâng mai puțin, iau în 
greutate mai repede şi sunt mai 
sociabili decât cei care nu sunt 
mângâiați. Totodată, s-a consta-
tat că sugarii născuți prematur 
şi care au beneficiat de terapie 
prin masaj de câteva ori pe zi, 
au câştigat în greutate cu 47% 
mai rapid şi au părăsit spitalul cu 
şase zile mai devreme decât alți 
bebeluşi aflați în centrele de ne-
onatologie.
Fiul risipitor

„Şi s-a sculat, şi a plecat la tatăl 
său. Când era încă departe, tatăl 
său l-a văzut, şi i s-a făcut milă de 
el, a alergat de a căzut pe gruma-
zul lui, și l-a sărutat mult.” (Luca 
15:20).

„În neastâmpărul anilor 
tinereţii, fiul risipitor socotea pe 
tatăl său ca pe un om rigid şi se-
ver. Cât de cu totul diferită era 
acum concepţia lui. Tot astfel, cei 
ce sunt amăgiţi de Satan privesc 
la Dumnezeu ca la un Dumne-
zeu aspru şi dificil. Ei şi-L închi-
puie pândindu-ne ca să ne poată 
acuza şi condamna; ca Unul care 
nu vrea să primească pe păcătos, 
atâta vreme cât există un motiv 
legal spre a nu-l ajuta. Ei consi-
deră Legea lui Dumnezeu ca o 
restricţie în calea fericirii oame-
nilor, un jug împovărător, de care 
sunt bucuroşi să scape. Dar ace-
la ai cărui ochi au fost deschişi 
prin iubirea Domnului Hristos, 
va vedea pe Dumnezeu plin de 
îndurare. Pentru el, Dumne-
zeu nu este o fiinţă tiranică şi 
nemiloasă, ci ca un Tată care 
aşteaptă cu nerăbdare să-şi îm-
brăţişeze  fiul  pocăit. Păcăto-
sul va exclama atunci împreună 
cu psalmistul: „Cum se îndură 
un tată de copiii lui, aşa se în-
dură Domnul de cei ce se tem 
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de El”.  Psalmii 103:13.  (Pildele 
Domnului, pg. 204). 
Isaac

„Dumnezeu i-a zis: Ia pe 
fiul tău, pe singurul tău fiu, pe  
care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în 
ţara Moria, şi adu-l ardere de tot 
acolo, pe un munte pe care ţi-l voi 
spune.” (Geneza 22:2).

„La locul rânduit, ei au zidit 
un altar şi au pus lemnele pe el. 
Apoi, cu glasul tremurând, Avra-
am îi descoperi fiului său solia 
divină. Cu groază şi uimire află 
Isaac ce soartă îl aştepta, dar nu 
se împotrivi. El ar fi putut să sca-
pe de ceea ce-l aştepta, dacă ar fi 
ales să facă aşa; bătrânul, paralizat 
de durere, istovit de lupta celor 
trei zile îngrozitoare, nu s-ar fi 
putut împotrivi voinţei tânărului 
plin de vigoare. Dar Isaac fusese 
educat din copilărie să asculte de 
îndată şi cu încredere, şi când pla-
nul lui Dumnezeu i-a fost desco-
perit, el a dat pe faţă o supunere 
plină de bunăvoinţă. El era părtaş 
al credinţei lui Avraam şi îşi dădu 
seama că era onorat prin faptul că 
era chemat să-şi dea viaţa ca jert-
fă lui Dumnezeu. Cu duioşie el 
căută să uşureze durerea tatălui 
şi să încurajeze mâinile lui înţe-
penite să lege frânghiile ce-l fi-
xau de altar.” (Patriarhi şi profeți, 
cap.:  Încercarea credinței). 
Atingerea senzuală

„Eva se îndrepta agale 
spre pomul interzis şi i-a fost 
stârnită curiozitatea de a şti în 
ce fel putea fi moartea ascunsă 
în acest pom atrăgător. Ea a fost 
surprinsă să audă nedumeririle 
ei preluate şi repetate de un glas 
ciudat: ,Oare a zis Dumnezeu 
cu adevărat să nu mâncaţi din 
toţi pomii din grădină?` Eva 
nu a fost conştientă că şi-a 
dezvăluit gândurile discutând 
cu sine însăşi cu voce tare, de 

aceea a fost foarte uimită să audă 
nedumeririle ei repetate de un 
şarpe.” (The Review and Herald, 
24 februarie, 1874).

„[Eva] socotea că şarpele îi 
cunoştea cu adevărat gândurile 
şi că el trebuie să fie foarte 
înţelept. Ea i-a răspuns: „Putem 
mânca din rodul tuturor pomilor 
din grădină. Dar despre rodul 
pomului din mijlocul grădinii, 
Dumnezeu a spus: «Să nu mân-
caţi din el şi nici să nu vă atingeţi 
de el, ca să nu muriţi.» Atunci 
şarpele a zis femeii: «Hotărât că 
nu veţi muri; dar Dumnezeu ştie 
că, în ziua când veţi mânca din 
el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi 
ca Dumnezeu, cunoscând binele şi 
răul».” (Geneza 3:2-5).

„Ispititorul a luat fructul şi i 
l-a dat Evei. Ea l-a luat în mână. 
Ei bine, spunea ispititorul, ţi-a 
fost interzis chiar să-l atingi, ca 
să nu mori. El i-a spus că, mân-
când din acesta, nu va avea sim-
ţământul morţii şi de a fi comis 
răul în mai mare măsură decât 
dacă doar ar fi atins sau mânu-
it fructul. Eva a fost încurajată, 
deoarece ea nu simţea semnele 
imediate ale neplăcerii lui Dum-
nezeu. Ea considera cuvintele is-
pititorului ca fiind înţelepte şi co-
recte. A mâncat şi a fost încântată 
de fruct. Părea delicios gustului 
ei şi şi-a imaginat că s-au produs 
în ea însăşi efectele minunate ale 
consumării acelui fruct.” (The Spi-
rit of Prophecy 1:38).

Aşa a fost înşelată Eva, iar 
astăzi sunt mulți tineri care cad 
în aceeaşi capcană, de a atinge şi 
gusta din „ fructul oprit”.
Atingerea interzisă

  a. „Satan nu-i scapă din ochi 
pe aceia care dedică o mare parte 
a nopţii curteniei. Dacă ar pu-
tea avea ochii deschişi, ei ar pu-
tea vedea un înger care notează 
cuvintele şi faptele lor. Legile 

sănătăţii şi modestiei sunt viola-
te. Ar fi mai potrivit ca anumite 
perioade ale curteniei dinainte 
de căsătorie să fie lăsate să se 
desfăşoare în timpul vieţii de că-
sătorie. Însă ceea ce se întâmplă 
în realitate este că momentul că-
sătoriei parcă pune capăt între-
gii dăruiri manifestate în timpul 
curteniei.” (C.A. pg. 56).

„Aceste ore de dezmăţ din 
timpul nopţii, în acest veac de 
desfrâu, conduc adesea la ruina 
ambelor părţi implicate. Satan 
triumfă, iar Dumnezeu este dez-
onorat atunci când bărbaţi şi fe-
mei se dezonorează pe ei înşişi. 
Adevărata onoare este sacrificată 
sub vraja acestei pasiuni oarbe, 
iar căsătoria unor asemenea per-
soane nu poate primi aprobarea 
lui Dumnezeu. Ei s-au căsătorit, 
pentru că pasiunea i-a împins 
spre acest lucru; iar când nouta-
tea a trecut, de-abia atunci îşi dau 
seama ce au făcut.” (C.A. pg. 56).

  b. „Există distracţii, cum ar 
fi dansul, jocurile de cărţi, şahul, 
damele etc., pe care noi nu le 
putem aproba, deoarece cerul le 
condamnă. Aceste distracţii des-
chid uşa pentru multe rele. Aces-
tea nu au o influenţă spre bine, ci 
una incitantă, generând în unele 
minţi pasiunea pentru acele jo-
curi care conduc spre jocuri de 
noroc şi risipă. Toate jocurile 
de acest fel trebuie condamnate 
de creştini şi înlocuite cu ceva 
cu totul nedăunător.” (1 T. cap.: 
Recreație pentru creştini). 

„De aceea: Ieşiţi din mijlo-
cul lor, şi despărţiţi-vă de ei, 
zice Domnul; nu vă atingeţi de 
ce este necurat, şi vă voi primi.”  
(2 Corinteni 6:17).
Atingerea terapeutică 

„Dumnezeu doreşte ca sluji-
torii Săi din orice ramură a lu-
crării, să privească la El ca fiind 
Dătătorul a tot ceea ce au ei. 
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Toate invenţiile bune şi toate 
perfecţionările, îşi au izvorul în 
El, care este minunat în sfat şi 
excelent în executarea lucrărilor. 
Atingerea iscusită a mâinii me-
dicului, puterea sa asupra ner-
vilor şi muşchilor, cunoaşterea 
delicatului organism al corpului, 
este înţelepciunea puterii divine, 
pentru a fi folosită spre binele 
celor suferinzi.” (Parabolele Dom-
nului Hristos, cap.: Sănătatea).  

Domnul Hristos a folosit 
atingerea pentru a vindeca bol-
navii. Să urmărim trei cazuri:

1. „Isus era într-una din ce-
tăţi. Şi iată că un om plin de le-
pră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu 
faţa la pământ, L-a rugat, şi I-a 
zis: Doamne dacă vrei, poţi să mă 
curăţeşti. Isus a întins mâna, S-a 
atins de el, şi i-a zis: Da, voiesc, 
fii curăţit! Îndată, l-a lăsat lepra.” 
(Luca 5:12-13). 

„Leprosul a fost îndrumat că-
tre Mântuitorul. Isus învăţa lân-
gă lac pe oamenii adunaţi în ju-
rul Său. Stând departe, leprosul 

prinde câteva cuvinte de pe bu-
zele Mântuitorului. Îl vede pu-
nându-Şi mâinile peste bolnavi, 
îi vede pe ologi, pe orbi, pe slă-
bănogi şi pe aceia care erau gata 
să moară de felurite boli, cum 
se ridică plini de sănătate, lău-
dând pe Dumnezeu pentru eli-
berarea lor. Credinţa din inimă 
i se întăreşte. Vine mai aproape 
şi tot mai aproape de mulţimea 
adunată acolo. Restricţiile care-i 
erau impuse, protecţia oamenilor 
şi teama cu care îl privesc toţi 
sunt uitate. El se gândeşte numai 
la fericirea sperată a vindecării.

Înfăţişarea lui era îngrozitoa-
re. Boala a săpat urme adânci şi 
corpul lui în descompunere e în-
grozitor la privit. La arătarea lui, 
oamenii se dau înapoi îngroziţi. 
Se îmbulzesc unii în alţii, vrând 
să scape de atingerea lui. Unii 
încearcă să-l oprească să se apro-
pie de Isus, dar în zadar. Nu-i 
vede şi nu-i aude. Cuvintele lor 
de scârbă nu-l impresionează. Îl 
vede numai pe Fiul lui Dumne-

zeu. Aude numai 
glasul care rosteş-
te viaţă celor care 
sunt gata să moa-
ră. Înaintând către 
Isus, se aruncă la 
picioarele Lui cu 
strigătul: „Doam-
ne, dacă vrei, poţi 
să mă curăţeşti”.

Isus îi răspunse: 
„Da, vreau, fii cu-
răţit” şi puse mâna 
pe el (Matei 8:3). 
Îndată o schimba-
re s-a petrecut cu 
leprosul. Carnea 
lui s-a însănătoşit, 
nervii lui au înce-
put să simtă, iar 
muşchii au prins 
putere. Pielea as-
pră, solzoasă, care 
caracterizează le-

pra, a dispărut şi o prospeţime ca 
pielea unui copil sănătos i-a luat 
locul.” (H.L.L. cap.: Poți să mă 
curățeşti).  

2. „Când au ieşit din Ierihon, 
o mare gloată a mers după Isus. Şi 
doi orbi şedeau lângă drum. Ei au 
auzit că trece Isus, şi au început să 
strige: Ai milă de noi, Doamne, 
Fiul lui David! Gloata îi certa să 
tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai 
milă de noi, Doam-ne, Fiul lui 
David!” Isus S-a oprit, i-a chemat, 
şi le-a zis: Ce vreţi să vă fac? Do-
amne, I-au zis ei, să ni se deschidă 
ochii! Lui Isus I s-a făcut milă de ei, 
S-a atins de ochii lor, şi îndată 
orbii şi-au căpătat vederea, şi au 
mers după El.” (Matei 20:29-34).

3. „Isus a părăsit ţinutul Tirului 
şi a venit iarăşi prin Sidon la mar-
ea Galileii, trecând prin ţinutul 
Decapole. I-au adus un surd, care 
vorbea cu anevoie, şi L-au rugat 
să-Şi pună mâinile peste el. El l-a 
luat la o parte din norod, i-a pus 
degetele în urechi, şi i-a atins 
limba cu scuipa-tul Lui. Apoi, Şi-a 
ridicat ochii spre cer, a suspinat, şi 
a zis: Efata, adică: Deschide-te! 
Îndată, i s-au deschis urechile, i s-a 
dezlegat limba, şi a vorbit foarte 
desluşit.” (Marcu 7:31-35).

 „În ţinutul Decapole, fuseseră 
vindecaţi cei doi demonizaţi 
din Gherghesa. În locul acesta, 
oamenii, alarmaţi de pierderea 
porcilor, stăruiseră pe lângă Isus 
să plece din mijlocul lor. Dar ei 
auziseră între timp cuvintele 
solilor lăsaţi de El în urmă şi 
se născuse în ei dorinţa de a-L 
vedea. Când a venit din nou în 
ţinutul acela, oamenii s-au adunat 
în jurul Lui şi I-au adus un om 
surd, care vorbea anevoie. Isus 
nu l-a vindecat pe om aşa cum 
avea obiceiul, numai prin cuvânt. 
Luându-l la o parte din mulţime, 
a pus degetele în urechile lui şi 
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i-a atins limba; privind spre 
cer, El a suspinat, gândindu-Se 
la urechile care nu voiau să se 
deschidă înaintea adevărului şi 
la limbile care refuzaseră să-L 
recunoască pe Mântuitorul. La 
cuvântul „Deschide-te!”, omul 
a putut din nou să vorbească şi, 
neţinând seamă de porunca de 
a nu spune nimănui, a povestit 
pretutindeni istoria vindecării 
lui.” (H.L.L. cap.: Adevăratul 
semn). 

 Hristos doreşte să ne atingă 
şi pe noi ca să fim vindecați. El 
doreşte să ne curețe şi să dea 
putere. 
Atingerea credinței

a.   „Isus le-a zis din nou: Pace 
vouă! Cum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.  
Toma, zis Geamăn, unul din cei 
doisprezece, nu era cu ei când a ve-
nit Isus.  Ceilalţi ucenici i-au zis 
deci: Am văzut pe Domnul! Dar el 
le-a răspuns: Dacă nu voi vedea în 
mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă 
nu voi pune degetul meu în semnul 
cuielor, şi dacă nu voi pune mâna 
mea în coasta Lui, nu voi crede.

După opt zile, ucenicii lui Isus 
erau iarăşi în casă; şi era şi Toma 
împreună cu ei. Pe când erau uşi-
le încuiate, a venit Isus, a stat în 
mijloc, şi le-a zis: Pace vouă! Apoi 
a zis lui Toma: Adu-ţi degetul în-
coace, şi uită-te la mâinile Mele; şi 
adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta 
Mea; şi nu fi necredincios, ci cre-
dincios.” (Ioan 20:21-27).

„Isus a primit recunoaşterea 
lui, dar cu duioşie a mustrat ne-
credinţa lui: „Tomo, pentru că 
M-ai văzut, ai crezut. Ferice de 
cei ce n-au văzut şi au crezut”. 
Credinţa lui Toma ar fi fost mult 
mai plăcută Domnului, dacă el ar 
fi fost gata să creadă bazându-se 
pe mărturisirea fraţilor lui. Dacă 
în zilele noastre lumea ar urma 
pilda lui Toma, nimănui credinţa 

aceasta nu i-ar fi spre mântuire, 
deoarece toţi cei care Îl primesc 
pe Hristos trebuie să facă lucrul 
acesta pe temeiul mărturisirii al-
tora.” (H.L.L. cap.: Pace vouă!).

b.  „Şi era o femeie, care de 
doisprezece ani avea o scurgere 
de sânge; ea îşi cheltuise toată 
averea cu doctorii, fără s-o fi putut 
vindeca vreunul. Ea s-a apropiat 
pe dinapoi, şi s-a atins de poala 
hainei lui Isus. Îndată, scurgerea 
de sânge s-a oprit.

Şi Isus a zis: Cine s-a atins de 
Mine? Fiindcă toţi tăgăduiau, Pe-
tru şi cei ce erau cu El, au zis: În-
văţătorule, noroadele Te împresoa-
ră şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: 
Cine s-a atins de Mine?

Dar Isus a răspuns: S-a atins 
cineva de Mine, căci am simţit 
că a ieşit din Mine o putere.

Femeia, când s-a văzut dată de 
gol, a venit tremurând, s-a aruncat 
jos înaintea Lui, şi a spus în faţa 
întregului norod, din ce pricină se 
atinsese de El, şi cum fusese vinde-
cată numaidecât.

Isus i-a zis: ,Îndrăzneşte, fiică; 
credinţa ta te-a mântuit, du-te în 
pace`.” (Luca 8:43-48).

„Mulţimii curioase, care se 
împingea în Isus, nu i-a fost dată 
nici o putere vitală. Însă femeia 
suferindă, care L-a atins cu cre-
dinţă, a primit vindecare. Tot aşa 
şi în cele spirituale, contactul de 
circumstanţă este diferit de atin-
gerea credinţei. A avea credinţă 
în Hristos numai ca Mântuitor 
al lumii nu poate aduce nicioda-
tă vindecare sufletului. Credinţa 
care lucrează spre mântuire nu 
este doar o aprobare a adevărului 
Evangheliei. Credinţa adevărată 
este aceea care Îl primeşte pe 
Hristos ca Mântuitor personal. 
Dumnezeu a dat pe singurul Său 
Fiu născut, pentru ca eu, prin cre-
dinţa în El, „să nu pier, ci să am 
viaţă veşnică”. Când vin la Hris-

tos după cuvântul Său, trebuie să 
cred că primesc harul Său mân-
tuitor. „Viaţa pe care o trăiesc acum 
în trup o trăiesc în credinţa în Fiul 
lui Dumnezeu, care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine pentru mine” (Ga-
lateni 2:20).” (Divina vindecare, 
cap.: Atingerea credinței). 
Atingerea divină

Experiența lui Isaia trebuie să 
fie experiența fiecărui tânăr. 

„Atunci am zis: Vai de mine! 
Sunt pierdut, căci sunt un om cu 
buze necurate, locuiesc în mijlocul 
unui popor tot cu buze necurate, 
şi am văzut cu ochii mei pe Împă-
ratul, Domnul oştirilor! Dar unul 
din serafimi a zburat spre mine 
cu un cărbune aprins în mână, pe 
care-l luase cu cleştele de pe altar. 
Mi-a atins gura cu el, şi a zis: 
Iată, atingându-se cărbunele aces-
ta de buzele tale, nelegiuirea ta este 
îndepărtată şi păcatul tău este 
ispăşit!” (Isaia 6:5-7).

Cărbunele de pe altar re-
prezintă puterea curăţitoare şi 
înnobilatoare a harului dum-
nezeiesc. El reprezintă şi o 
transformare a caracterului. De 
aici înainte, unica mare dorinţă 
a lui Isaia pentru poporul său 
a fost ca şi ei să experimenteze 
aceeaşi lucrare de curăţire şi 
transformare. Cea mai mare 
nevoie a noastră astăzi este de a 
avea buze atinse de foc sfânt de 
pe altarul lui Dumnezeu.

Cristian Rădoiaș
Conferința Ardealul de Sud
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Ținerea sub control a 
simțurilor noastre, păzi-

rea cu grijă a porților de intrare 
ale ființei noastre, are un singur 
scop: pregătirea pentru eveni-
mentele care se vor desfăşura la 
sfârşitul istoriei acestui pământ. 

Toți cei care, sensibilizați fiind 
de Duhul lui Dumnezeu, îşi vor 
da seama de solemnitatea timpu-
lui în care trăiesc şi de răspunde-
rile solemne ce le revin în această 
perioadă, vor dori să mențină o 
legătură permanentă cu sursa pu-
terii lor. În acest scop ei îşi vor 
păstra libere căile de acces, care 
pătrund în sufletele lor, veghind 
totodată ca vrăjmaşul să nu pă-
trundă prin acestea cu amăgiri, 
descurajări, erezii sau tentații. 

„A sosit timpul când trebuie 
să aşteptăm ca Domnul să facă 
lucruri mari pentru noi. Efortu-
rile noastre nu trebuie nici să se 
micşoreze, nici să slăbească. Să 
creştem în har şi în cunoaşterea 

Domnului. Înainte ca lucrarea să 
se încheie şi înainte ca sigilarea 
poporului lui Dumnezeu să se 
sfârşească, vom primi revărsarea 
Duhului Sfânt. Îngerii din cer 
vor fi în mijlocul nostru. Timpul 
prezent este un timp de pregătire 
pentru cer, când trebuie să trăim 
într-o ascultare deplină față de 
poruncile lui Dumnezeu.” (Scri-
soarea 30, 1907; Solii alese 101).

„Ceea ce ne trebuie nouă, 
este influența grabnică a Spiri-
tului Sfânt al lui Dumnezeu...”  
(M.Sp.pg. 445).

„Domnul Hristos a declarat 
că influenţa divină a Spiritului 
avea să fie cu urmaşii Săi până 
la sfârşit. Însă această făgădu-
inţă nu este preţuită aşa cum ar 
trebui. Făgăduinţa Duhului este 
un lucru căruia i se acordă puţi-
nă importanţă; iar urmarea este 
doar ceea ce s-ar putea aştepta 
- secetă spirituală, întuneric spi-
ritual, declin spiritual şi moarte. 

Lucruri de mică însemnătate 
ocupă atenţia, iar puterea divină, 
care este necesară pentru creş-
terea şi prosperitatea bisericii 
şi care ar atrage după sine toate 
celelalte binecuvântări, lipseşte, 
deşi este oferită în infinita sa pli-
nătate.” (8 T. pg. 22, cap. Puterea 
făgăduită).

„O reformațiune radicală este 
necesară în toate comunitățile 
noastre. Puterea lui Dumne-
zeu care duce la pocăință tre-
buie să vină în comunitate.”  
                         (M.Sp. pg. 386).
De unde trebuie să înceapă 
această lucrare?

„... El va întoarce inima pă-
rinţilor spre copii, şi inima copii-
lor spre părinţii lor...” (Maleahi 
4:5,6).

„Mulţi par să creadă că decli-
nul din comunităţi şi creşterea 
iubirii de plăceri se datorează 
lipsei de lucrare pastorală. Este 

                       Pregătirea 
               drumului

„Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua 
Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima 
părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cum-
va, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:5,6).

Duminică, 14 aprilie 2013
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adevărat, biserica trebuie să fie 
asigurată cu îndrumători şi pas-
tori credincioşi... Dar chiar dacă 
pastorii îşi fac lucrarea bine şi cu 
credincioşie, totuşi ea va avea pu-
ţină valorare dacă părinţii şi-o ne-
glijează pe a lor. Lipsa de putere 
din biserică se datorează lipsei de 
creştinism în viaţa de familie...” 
(Î.C. pg. 429, cap. 81, Coordonarea 
căminului şi a Bisericii).

„Părinţii care şi-au negli-
jat responsabilităţile date lor de 
Dumnezeu, trebuie să se întâl-
nească cu această neglijare la ju-
decată... (4 T. pg. 424)” (Î.C. pg. 
438, cap. 83).

„Blestemul lui Dumnezeu va 
fi cu siguranţă asupra părinţi-
lor necredincioşi. Nu numai că 
plantează spini care îi vor răni 
aici, ci ei trebuie să se întâlneas-
că cu propria necredincioşie când 
va fi ţinută judecata. Mulţi copii 
se vor ridica la judecată şi îşi vor 
condamna părinţii pentru că nu 
i-au stăpânit şi îi vor acuza de 
distrugerea lor. Mila falsă şi iu-
birea oarbă i-a făcut pe părinţi 
să scuze greşelile copiilor lor şi să 
le lase necorectate, iar copiii sunt 
pierduţi şi sângele sufletelor lor va 
fi asupra părinţilor necredincioşi.  
(1 T. pg. 219)” (Î.C. pg. 440).

În fața avertismentelor so-
lemne pe care Cuvântul lui 
Dumnezeu le rosteşte cu clarita-
te, mulți părinți cad în descura-
jare, apreciind că lucrarea lor de 
educare a copiilor lasă mult de 
dorit. Mulțumim lui Dumnezeu 
că mai este încă har şi în timp ce 
este nevoie să ne dăm seama de 
lipsurile noastre, nu avem timp de 
pierdut în lamentări şi reproşuri. 
Este vremea să răscumpărăm 
timpul, lucrând de acum înainte, 
potrivit instrucțiunilor divine. 

„Cei care şi-au educat copiii 
într-un mod nepotrivit nu tre-
buie să dispere; să se întoarcă la 
Dumnezeu şi să caute adevăra-

tul spirit al ascultării şi vor fi în 
stare să facă reforme hotărâte. 
Supunându-vă obiceiurile faţă 
de principiile salvatoare ale legii 
sfinte a lui Dumnezeu, veţi avea 
o influenţă asupra copiilor voştri. 
(ST. 17 septembrie, 1894)” (Î.C. 
pg. 128, cap. 33).

„Dumnezeu le-a dat părinţi-
lor lucrarea de a forma caracte-
rele copiilor lor după Modelul 
divin...” (Î.C. pg. 125, cap. 33).

„Dezvoltarea caracterului 
este cea mai importantă lucrare 
încredinţată vreodată fiinţelor 
omeneşti şi studierea ei cu sâr-
guinţă n-a fost, niciodată mai 
înainte, aşa de importantă ca 
acum...” ( Î.C. pg. 125, cap.33)

„Aici este lucrarea voastră, pă-
rinţi: de a dezvolta caracterele 
copiilor voştri în armonie cu în-
văţăturile Cuvântului lui Dum-
nezeu. Această lucrare trebuie să 
ocupe primul loc, pentru că aici 
sunt implicate interese veşnice. 
Formarea caracterelor copiilor 
voştri are o mai mare importan-
ţă decât cultivarea fermelor, este 
mai vitală decât clădirea caselor 
în care să locuiţi, mai urgentă 
decât întreprinderea oricărui fel 
de afacere sau profesie. (S.T. 10 
septembrie, 1894)”.

              (Î.C. 125.3, cap. 33)

„Taţilor şi mamelor, vă daţi voi 
seama de importanţa răspunderii 
ce zace asupra voastră? Vă daţi voi 
seama de necesitatea de a-i feri pe 
copiii voştri de obiceiul nepăsării 
şi decăderii morale? Îngăduiţi-le 
copiilor voştri să-şi facă numai 
prieteni care pot avea o influenţă 
bună asupra caracterului lor. Nu 
îngăduiţi ca ei să nu fie seara aca-
să, în afară de cazul că ştiţi unde 
sunt şi ce fac. Învăţaţi-i principiile 
curăţiei morale. Dacă aţi neglijat 
să-i învăţaţi rând după rând, în-
văţătură după învăţătură, puţin 
aici şi puţin acolo, începeţi de în-
dată să vă faceţi datoria. Luaţi-vă 
în primire răspunderea şi lucraţi 
pentru viaţa aceasta şi pentru veş-
nicie. Nu lăsaţi să mai treacă o zi 
fără să vă mărturisiţi neglijenţa 
faţă de copiii voştri. Spuneţi-le că 
vreţi ca acum să vă faceţi lucrarea 
rânduită de Dumnezeu. Cereţi-le 
să se apuce de reformă împreună 
cu voi. Faceţi sforţări sârguin-
cioase pentru a răscumpăra tre-
cutul. Nu rămâneţi mai departe 
în starea bisericii laodiceene. În 
Numele Domnului, invit fiecare 
familie să-şi fixeze adevărata ei 
poziţie. Reformaţi biserica din 
propria voastră familie.” (7 T. pg. 
70.1, cap. Cunoaşterea principiilor 
sănătăţii).
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„Acum trebuie să ne păstrăm, 
pe noi şi pe copiii noştri, nepă-
taţi faţă de lume. Acum trebuie 
să ne spălăm hainele caracterului 
şi să le albim în sângele Mielului. 
Acum trebuie să biruim mân-
dria, pasiunile şi lenevia spiritu-
ală. Acum trebuie să ne trezim şi 
să facem un efort hotărât pentru 
un caracter armonios.” (5 T. pg. 
207, cap. Pecetea lui Dumnezeu).

  
Dragi tineri, v-au pus pe gân-

duri aceste cuvinte din partea lui 
Dumnezeu, care scot în evidență 
responsabilitatea solemnă pe 
care o au părinții voştri față de  
voi? V-ați cutremurat la gândul 
că atât părinții voştri cât şi voi ați 
putea pierde cerul datorită lipsei 
de creştinism în viața de familie? 
Sunteți hotărâți să vă uniți cu 
părinții voştri în reformarea bi-
sericii din propria voastră casă? 
Doriți să se împlinească şi în 
familia voastră profeția din Ma-
leahi 4:5,6 „Iată, vă voi trimite 
pe proorocul Ilie, înainte de a veni 
ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşată. El va întoarce inima 
părinţilor spre copii, şi inima copi-
ilor spre părinţii lor, ca nu cumva, 
la venirea Mea, să lovesc ţara cu 
blestem!”?

Cum se poate face o schimba-
re reală în viața unui părinte, a 
unui copil sau a unui tânăr, ast-
fel încât fiecare să fie caracteri-
zat de o ascultare binevoitoare 
față de toate cerințele Cuvân-
tului lui Dumnezeu?

„Poate un Etiopian să-şi 
schimbe pielea, sau un pardos să-şi 
schimbe petele? Tot aşa, aţi putea 
voi să faceţi binele, voi, care sunteţi 
deprinşi să faceţi răul?” (Ieremia 
13:23).

„Inima este nespus de înşelătoa-
re şi de deznădăjduit de rea; cine 
poate s-o cunoască?” (Ieemia 17:9).

Este imposibil pentru o ființă 
umană să-şi schimbe singură 
viața, chiar dacă doreşte din toa-
tă inima să facă lucrul acesta. 

„Fiindcă umblarea după lucru-
rile firii pământeşti este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, căci, ea 
nu se supune Legii lui Dumnezeu, 
şi nici nu poate să se supună.” (Ro-
mami 8:7).

Iată de ce este nevoie să de-
venim oameni noi, firi renăscute. 

Ceea ce am încercat până 
acum să facem, a fost modelarea 
firii noastre pământeşti. 

„Dar omul firesc nu primeşte 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 
căci, pentru el, sunt o nebunie; şi 
nici nu le poate înţelege, pentru 
că trebuie judecate duhovniceşte.” 
(1 Corinteni 2:14).
Ce este de făcut atunci?

Avem nevoie de o altă fire; de 
o transformare în urma căreia să 
primim o altă inimă, o altă min-
te, cu gânduri noi, cu simțuri noi, 
cu idealuri noi. 

Dumnezeu este Cel care ne va 
da gusturi rafinate pentru lucruri 
sfinte, dar El aşteaptă ca noi să 
dorim lucrul acesta. Dacă ne ru-
găm să primim iluminare divină, 
în timp ce lăsăm ochii să colinde 
nestânjeniți unde doresc, lăsăm 

urechile să asculte în voie ce le 
place, lăsăm gustul să-şi satisfa-
că toate poftele, nu vom ajunge 
niciodată să ne naştem din nou. 

Este timpul să-L rugăm pe 
Dumnezeu să ne ia în stăpânire, 
să ne dea plăcere pentru lucruri-
le sfinte şi disponibilitate de a le 
accepta, de a le urmări şi a le iubi. 

„Cine doreşte să ajungă po-
căit cu adevărat? Ce trebuie să 
facă acest om? El trebuie să vină 
la Isus fără întârziere, chiar aşa 
cum este. El trebuie să creadă că 
declarațiile lui Hristos sunt ade-
vărate şi, crezând făgăduința, să 
ceară, ca să poată primi...” (Ade-
vărata redeşteptare, pg. 30).

Să ne recunoaştem starea pă-
cătoasă şi să implorăm ajutor di-
vin. Rugându-L pe Domnul Isus 
să ia în stăpânire inimile noas-
tre, simțămintele Lui vor deveni 
simțămintele noastre, dorințele 
Lui vor fi şi dorințele noastre. 
Atunci ceea ce vom face în con-
tinuare vor fi fapte în conformi-
tate cu voința Sa, pentru că El va 
face totul, fiindcă I-am permis 
lucrul acesta. 
Ce declarații trebuie să cre-
dem? Ce făgăduințe ne-a făcut 
Domnul Hristos? 

„Vă voi da o inimă nouă, şi voi 
pune în voi un duh nou; voi scoate 
din trupul vostru inima de piatră, 
şi vă voi da o inimă de carne. Voi 
pune Duhul Meu în voi, şi vă voi 
face să urmaţi poruncile Mele şi să 
păziţi şi să împliniţi legile Mele.” 
(Ezechiel 36:26, 27).

În timp ce mulți încearcă 
prin propriile puteri să renunțe 
la unul sau altul din păcatele sau 
înclinațiile inimilor lor fireşti, 
experiența dovedeşte că nimeni 
nu reuşeşte să atingă acest ideal. 
Ceea ce avem de făcut este doar 
să ne umilim inimile înaintea lui 
Dumnezeu şi să ne recunoaştem 
neputința. Să simțim nevoia unei 
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vieți sfinte şi fără prihană şi să 
cerem acest dar cu credința că-l 
vom primi. 

„Dreptatea sau neprihănirea 
nu se capătă nici prin lupte chi-
nuitoare sau munci istovitoare, 
nici prin daruri sau sacrificii, ci ea 
este dată în dar oricărui suflet care 
flămânzeşte şi însetează după ea.” 
(Cugetări, pg. 19, cap. 3).

„Numai puterea lui Hristos 
poate aduce transformarea inimii 
şi minții pe care trebuie s-o expe-
rimenteze toți cei care vor să fie 
părtaşi cu El la viața cea nouă, în 
Împărăția lui Dumnezeu... Tre-
buie să fim născuți din Spiritul 
divin ca să-L putem sluji corect. 
Aceasta va curăți inima, va reîn-
noi mintea şi ne va da o capacitate 
nouă de a-L cunoaşte şi a-L iubi 
pe Dumnezeu. Ne va da asculta-
re binevoitoare de toate cerințele 
Lui...” (Maranata, pg. 368).  

„Dacă acesta este deci mij-
locul prin care noi trebuie să 
primim putere, atunci de ce nu 
flămânzim şi nu însetăm după 
darul Spiritului Sfânt? De ce nu 
vorbim despre el, de ce nu ne 
rugăm pentru el şi nu predicăm 
despre el? ” (I.F.A. pg. 33).

Avem nevoie de Duhul lui 
Dumnezeu? Adesea vorbim des-
pre necesitatea acestei puteri, dar 
nu ne dăm seama foarte clar la 
ce ne-ar trebui. Prin urmare ru-
găciunile noastre pentru dobân-
direa acestui dar sunt seci, lipsite 
de viață. 

Un lucru este sigur: avem ne-
voie de această putere. Cu ajuto-
rul ei vom reuşi să descoperim 
toate nevoile noastre, să căpătăm 
credință şi putere pentru a rezis-
ta ispitelor care ne înconjoară. 

„Fraţi şi surori, rugaţi-vă pen-
tru Duhul Sfânt. Dumnezeu 
este gata să împlinească fiecare 
făgăduinţă pe care a făcut-o...”  
(8 T. pg. 22).

Duhul Sfânt primit în inimi 
ne va impulsiona să pornim la 
lucru în favoarea altora. Ne vom 
da seama că pretutindeni în ju-
rul nostru sunt suflete prețioase 
pentru care Fiul lui Dumnezeu 
Şi-a dat viața şi pe care doreşte 
să le salveze din această lume. 
Atunci nu vom mai avea timp să 
ne plângem de slăbiciunile noas-
tre şi ale celor din jur, ci ne vom 
uni puterile cu frații noştri şi 
vom lucra dezinteresat oriunde 
va fi nevoie. 

„Când Duhul Sfânt va lua 
în stăpânire mintea membrilor 
bisericii noastre, se va vedea în 
comunităţile noastre un stan-
dard mult mai înalt în vorbire, 
slujire şi spiritualitate, decât 
se vede acum. Membrii biseri-
cii vor fi învioraţi de apa vieţii, 
iar lucrătorii care lucrează sub 
un singur conducător, care este 
chiar Hristos, Îl vor descoperi 
pe Mântuitorul în spirit, în cu-
vânt, în faptă şi se vor încura-
ja unul pe altul să înainteze cu 
grăbire în măreaţa lucrare care 
este la încheierea ei, în care s-au 
angajat. Se va vedea o creştere 
sănătoasă a unităţii şi dragostei, 
care vor aduce mărturie lumii că 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său 
să moară pentru a-i mântui pe 
păcătoşi...” (8 T. pg. 211).  

Lucrând pentru alții vom 
lucra totodată pentru formarea 
propriilor noastre caractere. Vom 
descoperi în noi mai multe nevoi 
pe care le vom suplini prin ajutor 
divin. 

„Pe măsură ce noi vom ruga 
pe Dumnezeu pentru darul Spi-
ritului Sfânt, El va lucra în noi, 
făcându-ne blânzi şi smeriți cu 
inima, şi vom simți o dependență 
conştiicioasă de Dumnezeu pen-
tru revărsarea deplină a ploii târ-
zii.” (M.Sp. pg. 443).

 Apel final
„Acum este timpul, când tre-

buie să facem o mai adâncă con-
sacrare. Nouă ni s-a încredințat 
lucrarea... fericită şi măreață de 
a descoperi pe Hristos la cei ce 
sunt în întuneric. Noi suntem 
chemați să vestim adevăruri-
le deosebite pentru acest timp. 
Pentru toate acestea este nece-
sară revărsarea Duhului Sfânt. 
Să ne rugăm deci pentru ea.”  
                         (M. Sp. pg. 445).

„Noi trebuie să fim lucră-
tori împreună cu Dumnezeu, şi 
aceasta nu numai pentru mân-
tuirea noastră, ci făcând tot ce 
putem pentru salvarea altora. În 
felul acesta, devenim parteneri în 
marele plan al mântuirii şi vom 
fi în curând părtaşi în marea şi 
veşnica greutate de slavă. Dum-
nezeu vă cheamă să faceţi drum 
spre ţintă, pentru premiul che-
mării cereşti a lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus. Fie ca Dom-
nul să te binecuvânteze, aceasta 
este ruga mea. Dar nu uita: dacă 
eşti unit cu Hristos, trebuie să 
fii conlucrător cu El. Evlavia şi 
îndatoririle noastre religioase 
se vor limita numai la interese-
le noastre, dacă nu ne împărtă-
şim zilnic de spiritul lui Hristos. 
Interesul pentru sufletele altora 
este menit să lărgească, să adân-
cească şi să dea stabilitate carac-
terului creştin. 

Domnul vine. Ne apropiem 
de casă şi dorim să sorbim adânc 
din atmosfera cerului, ca să ne 
identificăm cu Mântuitorul în 
toate planurile Sale. Atunci vom 
fi înălţaţi şi făcuţi în stare să ri-
dicăm şi pe alţii şi vom fi astfel 
eficienţi în fapte bune.” 

                         (5 T. pg. 546). 

Nelu Iancu



Un susur blând

Te caut încă, Doamne, deși îmi ești aproape
Ca ţărmurile mării de-adâncile ei ape;

Te-aștept să vii la mine, căci slava Ta o caut,
Un susur blând, subţire, ca sunetul de flaut…

Şi nu mă-ntorc din cale, ca orbul între orbi,
Chiar de nu-mi vei trimite să mă hrănească, corbi…

Nu poţi să-mi iei durerea, dar poţi să mi-o alini;
Te vreau cu tot cu cruce, Te vreau cu tot cu spini!

Şi dacă totuși moartea nu poate să mă ierte,
Mai bine pentru Tine să fiu ucis cu pietre…

Şi-atunci când de prigoană Tu nu mă vei salva, 
Vreau să Te văd Isuse, arată-mi slava Ta!

Tu știi ce e mai bine, Tu dai și tot Tu iei,
Tu, Cel ce-nchide gura la oameni și la lei…
Când unora în flăcări nici haina nu s-a ars,

Fii Doamne și cu mine, chiar de-aș fugi la Tars!

La capat de milenii vom întelege, poate,
Iubirea din durere și lacrimile toate,

Te vom pricepe, Doamne, când Îţi vei spune dorul,
Şi-Ţi va cânta în slavă Ioan Botezătorul!

Nu, nu-i mai dulce chinul plăcerilor lumești,
Mai dulce-i suferinţa atuncea când iubești;
Un susur blând, subţire, ca sunetul de flaut

E slava Ta, pe care cu-atâta dor o caut!

Benoni Catană
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