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Î

n anul 1513, exploratorul spaniol Juan Ponce de Leon a
sosit în America de Nord cu mare bucurie. De ce? El simţea că era pe punctul de a descoperi un izvor unic, despre
care se spunea că ar fi miraculosul izvor al tinereţii. De ce avea
să fie un izvor al tinereţii atât de vrednic de dorit?
Tinereţea îşi are cu siguranţă avantajele ei. La fel cum o
maşină nouă funcţionează impecabil, un trup proaspăt şi
tânăr este foarte probabil să funcţioneze cu eficienţă optimă. Energia tinerească este puternică. Rodul acţiunii ei
este vast – durând adesea o viaţă şi chiar pentru veşnicie.
Sunt tineri între noi astăzi. Ei posedă o comoară – un
avantaj fizic asupra acelora mai în vârstă. Biserica posedă şi
ea o comoară – sufletele tinere cu potenţialul de a trăi veşnic şi care au în mod natural un nivel înalt de energie pentru a secera încă mai multe suflete pentru veşnicie. Folosim
noi potenţialul acestei mari resurse?
Săptămâna de rugăciune din anul acesta se va concentra asupra tinerilor. Când studiem aceste lecturi şi ne rugăm, fie ca Domnul să impresioneze profund inima noastră
cu privire la modul în care putem îmbogăţi viaţa spirituală
a scumpilor tineri din mijlocul nostru. Şi pentru acei care
sunt încă tineri – cum putem să ne prindem cu fermitate
de făgăduinţele lui Dumnezeu şi să-I permitem să ne îndrume pe singura cale ce duce la izvorul veşnic al tinereţii
– acea cale îngustă pe care a călcat Hristos.
Vă rugăm să aveţi în vedere ziua de rugăciune şi post
din Sabatul din 13 decembrie.
Un dar special pentru misiunile străine se va strânge
duminică, 14 decembrie.
Vă rugăm de asemenea să-i ajutaţi pe acei credincioşi
izolaţi, pentru ca şi ei să poată avea ocazia de a se bucura de
dulcea părtăşie frăţească şi de beneficiile ei.
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Editorial

Îngrijind
fir u l fragi l

C

ât de important este de
a lua aminte la sfatul
inspirat al înţeleptului:
„Adu-ţi aminte de
Făcătorul Tău în zilele tinereţii
tale, până nu vin zilele cele rele şi
până nu se apropie anii când vei
zice: Nu găsesc nici o plăcere în
ei… până nu încep să tremure
paznicii casei (mâinile) şi nu se
încovoaie cele tari (picioarele);
până nu se opresc cei ce macină
(dinţii), căci s-au împuţinat; până
nu se întunecă ceice se uită pe
ferestre (ochii); până nu se închid
cele două uşi dinspre uliţă (buzele), când uruitul morii slăbeşte, te
scoli la ciripitul unei păsări, glasul
tuturor cântăreţelor se aude
înăbuşit... O, deşertăciune a
deşertăciunilor, zice Eclesiastul;
totul este deşertăciune” (Eclesiastul 12:1,3,4,8).
În contrast, câtă vreme Isus a
trăit pe pământ ca şi copil, tânăr şi
bărbat, El care este Modelul

nostru, „a evitat orice deşertăciune în viaţă, şi prin propriul Său
exemplu a învăţat că fiecare
moment de timp este încărcat de
rezultate veşnice; că trebuie
cultivat ca o comoară şi pentru a fi
folosit pentru scopuri sfinte.”1
Poate că cea mai frumoasă
calitate a tinerilor este simplitatea
copilărească. Dar când tinerii se
concentrează mai mult în plan
„orizontal” – privind la colegii lor
în loc de a privi „vertical” spre
Dumnezeu, ei îşi pierd o anumită
inocenţă, farmec şi frumuseţe.
Da, din păcate astăzi, „simplitatea copilărească se vede rareori;
se gândeşte la aprobarea omului
mai mult decât la neplăcerea lui
Dumnezeu. Îngerul a zis: ‚Puneţi-vă
inima în rânduială, ca să nu vă
viziteze cu judecată şi firul fragil al
vieţii să fie tăiat şi să zăceţi în
mormânt neocrotiţi, nepregătiţi
pentru judecată. Sau dacă vă faceţi
patul în mormânt, dacă nu vă
împăcaţi curând cu Dumnezeu şi
nu vă rupeţi de lume, inimile
voastre se vor împietri şi vă veţi
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sprijini pe o proptea falsă, o
presupusă pregătire, şi vă aflaţi
greşeala prea târziu pentru a vă
asigura o speranţă bineîntemeiată’.”2
Deci, fie că presupunem că ne
mai rămâne mult sau puţin timp,
ţinta trebuie să fie aceeaşi. În
realitate, nimeni nu ştie cât de
mult timp îi mai rămâne. În orice
caz, „dacă un om trăieşte mulţi
ani, să se bucure în toţi aceştia; şi
să se gândească ce multe vor fi
zilele de întuneric. Tot ce va veni
este deşertăciune. Bucură-te,
tinere, în tinereţea ta, fii cu inima
veselă cât eşti tânăr, umblă pe
căile alese de inima ta şi plăcute
ochilor tăi; dar să ştii, că pentru
toate acestea te va chema
Dumnezeu la judecată.”
(Eclesiastul 11:8,9).
„Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm
înaintea scaunului de judecată al lui
Hristos; pentru ca fiecare să-şi
primească răsplata după binele sau
răul pe care-l va fi făcut când trăia în
trup.” (2 Corinteni 5:10).
Referinţe:
1)
2)

Hristos Lumina Lumii, pg. 91, eng.
Testimonies, vol. 1, pg. 133, 134, eng.
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Tinerii,

comoara inestimabilă
O compilaţie din scrierile Ellen G. White

F

aptele sunt înaintea
noastră. Purtătorii de
poveri dintre noi se
îndreaptă către mormântul tăcut. Membrii activi ai bisericii,
adevăraţii lucrători în toate reformele sunt majoritatea trecuţi de
mijlocul vieţii şi scad în putere
mintală şi fizică. Ar trebui să ne
gândim cu interes cu privire la cine
urmează să se ridice şi să le ia locul.
Cui trebuie să le fie încredinţate
interesele vitale ale bisericii?
Întrebarea poate fi pusă de către noi
cu cea mai adâncă preocupare. Cine
va purta responsabilităţile cauzei lui
Dumnezeu când alţi câţiva purtători de stindard vor cădea?
Putem doar să privim cu
interes la tinerii de astăzi ca
la acei care trebuie să ia
aceste poveri şi asupra cărora
trebuie să cadă aceste
responsabilităţi. Ei trebuie să
ia lucrarea de acolo de unde
o lasă alţii; şi umblarea lor va
determina dacă moralitatea,
religia şi evlavia vitală vor
predomina, sau dacă imoralitatea şi necredinţa vor
corupe şi lipsi de strălucire
tot ce este preţios. Modul în
care este purtat stindardul
acum va determina viitorul.
Părinţilor, veţi arăta acum
prin cursul acţiunii voastre că
restricţia sănătoasă, ordinea
bună, armonia şi pacea vor fi
principiul conducător? Sau
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vor avea acei al căror curs al vieţii
arată că au minţi frivole şi sunt jos
pe scara valorii morale, o influenţă
modelatoare, conducătoare?
Dumnezeu cheamă poporul Său
credincios să se pună în legătură cu
El, să-şi cureţe sufletele umblând în
umilinţă pe urmele lui Isus. Dumnezeu vă cheamă să îndepărtaţi
mândria părerilor, mândria în
îmbrăcăminte şi înălţarea de sine, şi
să lăsaţi ca facultăţile bune şi nobile
ale minţii să se întărească prin
folosire.
Vor fi bărbaţii şi femeile care
mărturisesc cele mai solemne
adevăruri pe care le-au avut vreodată muritorii, credincioşi principiului? Dacă doresc să aibă o influenţă
care să conducă lumea la reflecţie
serioasă trebuie să fie; îmbrăcămintea şi conversaţia lor trebuie să fie în
armonie strictă cu credinţa lor
deosebită. Acei care sunt mai în vârstă trebuie să-i educe pe cei tineri,
prin învăţătură şi exemplu, cum
să-şi aducă la îndeplinire acele
pretenţii pe care societatea şi
Creatorul lor le au cu privire la ei.
Asupra acestor tineri trebuie puse
responsabilităţi serioase. Întrebarea
este dacă sunt capabili de a se
autoguverna şi de a sta în puritatea
bărbăţiei date lor de Dumnezeu,
urând orice lucru care aduce a
desfrânare şi discordie.
Pot spune ceva care va face vreo
impresie asupra tinerilor? Niciodată până acum nu au fost atât de
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multe în joc; niciodată nu au depins
rezultate atât de grele de o generaţie,
ca de acei care vin acum pe scena de
acţiune. Nici măcar pentru un
moment nu ar trebui să creadă că
pot ocupa vreo poziţie de încredere
fără a poseda un caracter bun. La fel
de bine s-ar putea aştepta să strângă
struguri din spini sau smochine din
mărăcini. Un caracter bun trebuie să
fie clădit cărămidă cu cărămidă,
guvernând în fiecare zi în proporţie
cu efortul depus. Acele caracteristici
pe care le vor lua cu ei la cer trebuie
să fie dobândite prin exercitarea
propriilor lor facultăţi, prin folosirea
oricărui avantaj pe care li-l dă
Providenţa şi prin legătura cu Sursa
a toată înţelepciunea. Să nu urmăriţi
un standard coborât. Minţile voastre
să nu ajungă într-o stare inferioară.
Caracterele lui Iosif şi Daniel sunt
bune modele pe care să le urmaţi,
dar Hristos este modelul desăvârşit.1

CARE AR TREBUI SĂ FIE
PRIORITATEA NOASTRĂ
ÎN EDUCAŢIE?

Cea mai bună educaţie care
poate fi dată copiilor şi tinerilor este
aceea care-i face capabili pentru o
viaţă de utilitate şi pentru viaţa
viitoare, nemuritoare. Acesta este
tipul de educaţie care ar trebui dat
de către părinţii evlavioşi, de către
profesorii devotaţi şi de către
biserică, pentru ca tinerii să poată fi
făcuţi potriviţi a deveni misionari
zeloşi fie pentru cămin sau pentru
câmpul din străinătate. Ei ar trebui
să fie instruiţi cu seriozitate în
adevărurile Bibliei, pentru ca să
poată deveni stâlpi ai bisericii,
campioni pentru adevăr, înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă. Ei ar
trebui să aibă o experienţă aşa de
bogată în lucrurile divine, încât să
nu devină niciodată trădători ai
încredinţărilor sfinte.
Avem mare nevoie de capacitate
educată şi talentele încredinţate
tinerilor noştri ar trebui consacrate

Niciodată până acum nu au fost atât de multe în joc;
niciodată nu au depins rezultate atât de grele de o
generaţie, ca de acei care vin acum pe scena de acţiune.
serviciului lui Dumnezeu şi folosite
în lucrarea Sa. Ar trebui să fie
bărbaţi şi femei care sunt calificaţi
să lucreze în biserici şi să-i instruiască pe tinerii noştri pentru linii
speciale de lucrare, pentru ca
sufletele să poată fi aduse la Isus…
Tinerii ar trebui să fie baricadaţi
împotriva ispitei prin avertizare şi
instruire. Ei ar trebui să fie învăţaţi
care sunt încurajările pentru ei din
cuvântul lui Dumnezeu.
Ei ar trebui să aibă trasate
înaintea lor pericolele de a face un
pas în căile răului. Ei ar trebui astfel
instruiţi, încât să-şi pună hotărârea
împotriva răului, hotărâţi să nu
intre pe vreo cale unde nu s-ar
putea aştepta ca Isus să-i însoţească
şi binecuvântările Lui să rămână
asupra lor. Ei ar trebui învăţaţi
religia practică zilnică, aceea care-i
va sfinţi în orice relaţie a vieţii, în
căminele lor, în afacerile lor, în
biserică şi în societate.
Unica siguranţă a tinerilor noştri
în acest veac de păcat şi crimă este
aceea de a avea o legătură vie cu
Dumnezeu. Ei trebuie educaţi în aşa
fel, încât să înţeleagă că este un lucru
periculos să se joace cu privilegiile lor,
dar că Dumnezeu aşteaptă ca ei să
caute zilnic, cu reverenţă şi seriozitate
binecuvântarea Sa. Binecuvântarea
lui Dumnezeu îmbogăţeşte, şi El nu
adaugă durere. Este un dar preţios
şi ar trebui socotită de o valoare aşa
de mare, încât să nu fie predată cu
nici un preţ.
Inima mea este mişcată până în
adâncul ei când citesc despre
pervertirea puterilor nobile în
serviciul lui Satan. În poziţii de
înaltă responsabilitate, în însărcinări oficiale, oamenii sunt ispitiţi; şi
corupţia şi crima, delapidările,
hoţia şi stoarcerea sunt rezultatul.
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Există grozave gropi de corupţie,
care revarsă asupra lumii influenţe
otrăvitoare care corup comunitatea.
Capcanele lui Satan sunt puse în
orice loc, pentru ca el să-i poată
prinde pe oamenii educaţi, cu bune
înzestrări naturale, oameni care
sunt capabili să devină împreună
lucrători cu Dumnezeu, tovarăşi ai
îngerilor, locuitori ai cerului – pentru ca el să-i poată lega de carul său
ca sclavi şi să-i facă instrumente de
facere a răului. Isus i-a răscumpărat
din această captivitate; totuşi ei
refuză să fie puşi în libertate. Ei
trăiesc ca şi când pământul, banii,
poziţiile, casele şi terenurile ar fi
principalele obiective pentru care
au fost creaţi. Nu este o privelişte
vrednică de plâns să-i vezi pe
oamenii cu capacităţi înalte trăind
la un nivel atât de jos, pentru un
scop aşa de josnic?...
Atunci când ne predăm lui
Dumnezeu pentru a fi modelaţi şi
instruiţi de El, secerăm mari
avantaje; căci avem slăbiciuni de
caracter şi ne unim cu Unul care
poate să îndepărteze aceste defecte.
Ignoranţa noastră este unită cu înţelepciunea infinită, slăbiciunea
noastră cu puterea durabilă. Legaţi
cu Dumnezeu şi bând din iubirea
Sa divină, vom găsi acces la inimile
oamenilor şi putem deveni lucrători
de succes pentru Dumnezeu şi
omenire; căci este dată asigurarea
că El ne va binecuvânta şi ne va face
o binecuvântare, şi aceasta este
lumina, bucuria şi triumful nostru,
o mare răsplată pentru toate
eforturile noastre.
Dorim să le spunem tuturor, şi
în special celor tineri, de dragul lui
Hristos, lăsaţi ca educaţia voastră să
fie modelată de către atracţiile lumii
mai bune.2

5

BUCURIE PENTRU
TINERII CREŞTINI

Înţeleptul spune: „Adu-ţi aminte
de Creatorul tău în zilele tinereţii
tale” (Eclesiastul 12:1). Dar să nu
presupuneţi nici măcar pentru un
moment că religia vă va face trişti şi
întunecaţi şi vă va bloca drumul spre
succes. Religia lui Hristos nu înăbuşe
şi nici nu slăbeşte, nici măcar o
singură facultate. Ea nu vă face în
nici un fel mai puţin capabili de a vă
bucura de vreo adevărată fericire; ea
nu este destinată să vă scadă interesul faţă de viaţă sau să vă facă
indiferenţi faţă de aşteptările
prietenilor şi ale societăţii. Ea nu
îmbracă viaţa în sac şi nu este
exprimată în gemete şi suspine. Nu,
nu; acei care fac din Dumnezeu cel
dintâi, cel de pe urmă şi cel mai bun,
în toate lucrurile, sunt cei mai fericiţi
oameni din lume. Zâmbetele şi
lumina soarelui nu sunt izgonite de
pe faţa lor. Religia nu-l face pe
primitor aspru şi lipsit de amabilitate, murdar şi nepoliticos; dimpotrivă, ea îl înalţă şi îl înnobilează, îi
rafinează gustul, îi sfinţeşte judecata
şi îl face capabil pentru societatea
îngerilor cereşti şi pentru căminul pe
care Isus S-a dus să-l pregătească.

Să nu pierdem niciodată din vedere
faptul că Isus este un izvor de bucurie.
El nu Se bucură de nenorocirea
fiinţelor omeneşti, ci Se bucură să le
vadă fericite. Creştinii au multe surse
de fericire la dispoziţia lor şi pot spune
cu acurateţe ce plăceri sunt bune şi
nevinovate. Ei se pot bucura de asemenea recreaţii care nu le vor tulbura
mintea sau întina sufletul, care nu îi
vor dezamăgi şi nu vor lăsa o influenţă tristă în urmă, care să le distrugă
respectul de sine sau să le închidă
calea utilităţii. Dacă ei Îl pot lua pe
Isus cu ei şi să păstreze un spirit de
rugăciune, sunt în perfectă siguranţă…
Tinerii noştri au preţioasa Biblie; şi
dacă toate planurile şi scopurile lor
sunt testate după Sfintele Scripturi, ei
vor fi conduşi pe căi sigure. Aici putem
învăţa ce aşteaptă Dumnezeu de la
fiinţele formate după chipul Său. Aici
putem învăţa cum să ne îmbunătăţim
viaţa prezentă şi cum să ne asigurăm
viaţa viitoare. Nici o altă carte nu poate
satisface întrebările minţii şi dorinţele
inimii. Urmând învăţăturile cuvântului lui Dumnezeu, oamenii se pot
ridica din cele mai mari adâncimi
ale ignoranţei şi degradării pentru a
deveni fii ai lui Dumnezeu, tovarăşi
ai îngerilor fără de păcat.

Omul nu este lăsat singur să biruie puterile răului prin
propriile sale eforturi slabe. Ajutorul este la îndemână
şi va fi dat oricărui suflet care îl doreşte cu adevărat.
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Cu cât mintea se ocupă mai
mult de aceste teme, cu atât mai
mult se va vedea că aceleaşi principii străbat lucrurile naturale şi
spirituale. Există armonie între
natură şi creştinism; căci ambele au
acelaşi Autor. Cartea naturii şi
cartea revelaţiei indică lucrarea
aceleiaşi minţi divine. Există în
natură lecţii care să fie învăţate; şi
sunt lecţii adânci, serioase şi
deosebit de importante, care să fie
învăţate din cartea lui Dumnezeu.
Prieteni tineri, teama de Domnul
se află chiar la temelia oricărui
progres; ea este începutul înţelepciunii. Tatăl vostru ceresc are aşteptări
de la voi; căci fără solicitare sau
merit din partea voastră, El vă dă
darurile providenţei Sale; şi mai
mult decât aceasta, El v-a dat tot
cerul într-un singur dar, acela al
Fiului Său iubit. În schimb pentru
acest dar infinit, El aşteaptă de la voi
ascultare de bunăvoie. Deoarece
sunteţi cumpăraţi cu un preţ, chiar
cu preţul sângelui Fiului lui Dumnezeu, El pretinde ca voi să vă folosiţi
în mod corect privilegiile de care vă
bucuraţi. Facultăţile voastre intelectuale şi morale sunt darurile lui
Dumnezeu, talanţi încredinţaţi vouă
spre folosire, şi voi nu aveţi libertatea
de a îi lăsa nefolosiţi, din lipsa unei
cultivări necorespunzătoare, sau să
fie limitaţi şi piperniciţi prin lipsă de
acţiune. Voi trebuie să stabiliţi dacă
responsabilităţile grele care zac
asupra voastră vor fi împlinite cu
credincioşie, dacă eforturile voastre
vor fi bine direcţionate sau nu.
Trăim în pericolele ultimelor zile.
Tot cerul este interesat de caracterele
pe care vi le formaţi. Au fost luate
toate măsurile pentru ca voi să fiţi
părtaşi ai naturii divine, după ce aţi
scăpat de stricăciunea care este în
lume prin poftă. Omul nu este lăsat
singur să biruie puterile răului prin
propriile sale eforturi slabe. Ajutorul
este la îndemână şi va fi dat oricărui
suflet care îl doreşte cu adevărat.3
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LUPTÂND LUPTA BUNĂ
A CREDINŢEI

Se vor gândi tinerii noştri că au
lupte de luptat? Satana şi oştile sale
sunt înşiraţi împotriva lor şi ei nu au
experienţa pe care au dobândit-o acei
de vârstă matură. Satan are o ură
intensă faţă de Hristos şi de cei
cumpăraţi cu sângele Său, şi el
lucrează cu toată înşelăciunea
nedreptăţii. El caută pe orice cale
posibilă să-i înroleze pe tineri sub
stindardul său; şi el îi foloseşte ca
agenţi ai săi pentru a sugera îndoieli
cu privire la Biblie. Când este
semănată o sămânţă a îndoielii, Satan
o cultivă până când aceasta produce o
recoltă bogată. Dacă el îl poate
dezechilibra pe un tânăr în ceea ce
priveşte Scriptura, acela nu va înceta
să lucreze până când alte minţi nu
sunt dospite cu acelaşi scepticism.
Acei care cultivă îndoieli se vor
lăuda cu independenţa lor de gândire;
dar ei sunt destul de departe de
posedarea unei independenţe
veritabile. Minţile lor sunt umplute
de frică slugarnică pentru ca nu
cumva cineva la fel de slab şi superficial ca ei înşişi să-i ridiculizeze.
Aceasta este slăbiciune şi robie faţă de
cel mai mare tiran. Adevărata libertate
şi independenţă se găsesc în serviciul
lui Dumnezeu. Serviciul Său nu va
pune asupra voastră nici o restricţie
care nu v-ar creşte fericirea. Conformându-vă cerinţelor Sale, veţi găsi o
pace, mulţumire şi bucurie pe care nu
le puteţi avea niciodată pe calea
destrăbălării şi a păcatului. Studiaţi
atunci bine natura libertăţii pe care o
doriţi. Este aceasta libertatea fiilor lui
Dumnezeu, a fi liberi în Hristos Isus?
Sau numiţi libertate îngăduirea
egoistă a patimilor josnice? O asemenea libertate poartă cu ea cea mai grea
remuşcare; ea este cea mai crudă robie.
Adevărata independenţă a minţii
nu este încăpăţânare. Ea îi conduce
pe tineri la a-şi forma păreri pe baza
cuvântului lui Dumnezeu, indiferent
de ce pot spune sau face alţii. Dacă ei

se află în compania celor necredincioşi, a ateilor şi a celor lipsiţi de
fidelitate, ea îi conduce la a recunoaşte şi apăra credinţa lor în
adevărurile sfinte ale Evangheliei
împotriva şicanelor şi glumelor
tovarăşilor lor neevlavioşi. Dacă ei
sunt cu acei care consideră o virtute
a face paradă de greşelile pretinşilor
creştini, şi apoi batjocoresc religia,
moralitatea şi virtutea, adevărata
independenţă a gândirii îi va
conduce să arate în mod politicos şi
totuşi cu îndrăzneală că ridiculizarea
este un slab înlocuitor al argumentelor sănătoase. Ea îi va face să privească dincolo de cel care caută pricină
la acela care-l influenţează, vrăjmaşul
lui Dumnezeu şi al omului, şi la
împotrivire faţă de el în persoana
agentului său.
Ridicaţi-vă pentru Isus, tineri
prieteni, şi în timpul vostru de
nevoie, Isus Se va ridica de partea
voastră. „După roadele lor îi veţi
cunoaşte” (Matei 7:20). Ori
Dumnezeu, ori Satana controlează
mintea; şi viaţa arată aşa de clar că
nimeni nu trebuie să greşească cu
privire la cărei puteri îi sunteţi
devotaţi. Fiecare are o influenţă fie
spre bine, fie spre rău. Este influenţa voastră de partea lui Hristos sau
de partea lui Satan? Acei care întorc
spatele fărădelegii angajează
puterea Atotputerniciei în favoarea
lor. Atmosfera care îi înconjoară nu
este de pe pământ. Prin puterea
tăcută a unei vieţi bine ordonate şi a
unei umblări evlavioase, ei pot să-L
prezinte pe Isus lumii. Ei pot
reflecta lumina cerului şi să câştige
suflete pentru Hristos….
Viitorul societăţii va fi determinat de tinerii de astăzi. Satana depune eforturi serioase şi perseverente
pentru a corupe mintea şi caracterul oricărei persoane tinere; şi vom
sta noi, cei care avem mai multă
experienţă, ca simpli spectatori, şi
să privim cum îşi îndeplineşte
scopul fără piedică? Să stăm la
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postul nostru ca oameni ai momentului, pentru a lucra pentru aceşti
tineri, şi cu ajutorul lui Dumnezeu
să-i ţinem departe de prăpastia
nimicirii. În parabolă, în timp ce
oamenii dormeau, vrăjmaşul a
semănat neghină; şi în timp ce voi,
fraţii şi surorile mele, sunteţi în
neştiinţă cu privire la lucrarea lui, el
îşi strânge o oaste de tineri sub
stindardul său; şi el tresaltă pentru
că prin ei, el îşi desfăşoară războiul
său împotriva lui Dumnezeu…
Să lucrăm pentru tineri cu toate
puterile pe care Dumnezeu ni le-a
dat, şi El va binecuvânta eforturile
noastre bine direcţionate. Mântuitorul nostru doreşte mult să-i
salveze pe tineri. El S-ar bucura să-i
vadă în jurul tronului Său, îmbrăcaţi
în hainele nepătate ale neprihănirii
Sale. El aşteaptă să pună pe capetele
lor cununa vieţii şi să le audă
glasurile fericite unindu-se în a da
slavă, cinste şi glorie lui Dumnezeu
şi Mielului în cântarea de biruinţă
care va răsuna mereu şi mereu prin
toate curţile cerului.4
Tuturor le este dată o ocazie de
a-şi dezvolta caracterul. Toţi pot
să-şi ocupe locurile rânduite lor în
marele plan al lui Dumnezeu.
Domnul l-a acceptat pe Samuel chiar
din copilăria sa, deoarece inima lui
era curată. El era dat lui Dumnezeu,
ca un dar consacrat şi Domnul l-a
făcut un canal de lumină. Dacă
tinerii de astăzi se vor dedica la fel ca
Samuel, Domnul îi va accepta şi îi va
folosi în lucrarea Lui. Despre viaţa
lor ei vor fi în stare să spună împreună cu psalmistul: „Dumnezeule, Tu
m-ai învăţat din tinereţe, şi până
acum eu vestesc minunile Tale.”
(Psalmii 71:17).5

Referinţe:
) Testimonies, vol. 5, pg. 128, 129, eng.
)The Bible Echo, 29 ianuarie 1894
3
)The Review and Herald, 19 august 1884
4
)Ibid., 26 august 1884
5
) Slujitorii Evangheliei, pg. 69, eng.
1
2
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Sabat , 6 decembrie 2008

Primele lucruri
la început
Benjamin Thiel

V

-iaţa este plină de alegeri.
Din momentul în care ne
trezim dimineaţa, până
când mergem la culcare
noaptea, noi facem în mod constant
alegeri. Omul obişnuit face sute de
alegeri în fiecare zi. Unele decizii pe
care le luăm pot avea doar un efect
asupra noastră înşine sau altele doar
pentru următoarele minute, în timp
ce efectul altor decizii poate dura
zile, săptămâni, luni, ani, sau chiar o
veşnicie!
În lumea aglomerată de astăzi,
profeţia lui Daniel se împlineşte sub
ochii noştri: „Tu, însă, Daniele, închide
cuvintele şi pecetluieşte cartea, până la
vremea sfârşitului: mulţi vor alerga
încoace şi încolo, şi cunoştinţa va
creşte” (Daniel 12:4 engl.).
În acest timp – un timp de
progres tehnologic, de comunicaţii
avansate, transporturi, industrie şi
cunoştinţă crescută în ştiinţă, un
timp când înţelegerea cărţii sigilate a
lui Daniel a fost descoperită – în
acest timp, mai mult decât în oricare
altul, sunt de luat mari decizii.
„Mulţimi, mulţimi în valea
deciziei; căci ziua Domnului este
aproape în valea deciziei” (Ioel 3:14).

PRIORITĂŢI

La 31 martie 1909, compania de
construcţii navale Harland & Wolff a
început construcţia a ceea ce urma
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să fie cel mai mare şi mai luxos vapor
al timpului său, RMS Titanic. Acest
mare vas, lung de 882 picioare şi 9
inci, cântărind 46.328 tone, avea
capacitatea de a transporta 3547
persoane. Titanicul fusese proiectat
să poarte 48 de bărci de salvare, dar,
contrar sfatului constructorilor
vasului, Compania White Star Line a
decis că cel mai important era
confortul pasagerilor şi că mai mult
de 20 de bărci de salvare nu ar face
decât să aglomereze punţile şi să
ocupe un spaţiu preţios.
În această primă călătorie
fatidică de la Southhampton spre
New York (SUA), care a început la
10 aprilie 1912 în Anglia, noul
vapor avea un timp excelent. În
seara de luni, 15 aprilie, Titanicul
străbătea apele liniştite şi reci ale
Oceanului Atlantic de Nord. În timpul acelei seri, echipajul a primit şi
ignorat numeroase avertismente de
gheaţă în acea zonă şi a continuat
navigarea cu viteză înainte. În
vreme ce telegrafistul trimitea
numeroase mesaje la ţărm, ultima
avertizare a venit, sonoră şi clară,
din partea vasului din apropiere, SS
Californian. Înainte ca operatorul
de pe Californian să le poată indica
locaţia, li s-a spus în mod nepoliticos să păstreze liniştea şi să nu
deranjeze semnalul Titanicului.
După ce a aşteptat o vreme cu

răbdare, operatorul de pe Californian şi-a oprit aparatul şi a mers la
culcare. La mai puţin de o oră,
Titanicul a lovit un aisberg. Pe când
echipajul vaporului despre care se
presupunea că nu poate fi scufundat
şi-a dat seama de problemă şi a
apelat la ajutor, luminile vasului
Californian puteau fi văzute la
orizont, dar semnalul de alarmă nu
putea fi auzit de cineva suficient de
apropiat pentru a salva majoritatea
pasagerilor şi echipajului de pe
Titanic din mormântul de apă.
Alegeri greşite bazate pe
priorităţi greşite au provocat
moartea a aproximativ 1490 de
oameni în Oceanul Atlanticului de
Nord. Cum rămâne cu noi astăzi?
Pe ce se bazează alegerile noastre?
Încotro ne îndreptăm pentru un
sfat sigur? Luăm noi aminte la
avertismentele de pericol? Este
calea pe care o urmăm îndreptată
spre un port sigur, sau este îndreptată spre o nimicire sigură?

DECIZII
ÎN PRIMA PARTE A VIEŢII

De câte ori aţi întrebat, sau aţi
fost întrebaţi: „Ce doriţi să deveniţi
când veţi fi mari?” Cu această
întrebare importantă trebuie să se
confrunte fiecare copil sau tânăr
mai curând sau mai târziu. În timp
ce carierele sunt importante şi au
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un mare efect asupra vieţii noastre,
este important să ne gândim nu
doar la ce profesie dorim să urmăm,
ci şi la cine dorim să fim.
În timpul copilăriei mele, îmi
amintesc că i-am auzit pe mai mulţi
prieteni spunând ce carieră doreau să
urmeze şi din ce motive. Voi menţiona doar câteva, care îmi vin în minte:
„Doresc să devin pompier,
pentru că îmi plac căştile şi
maşinile lor.”
„Doresc să devin îngrijitor la
grădina zoologică, aşa încât să pot
avea multe animale.”
„Doresc să devin avocat, ca să
pot câştiga mulţi bani.”
„Doresc să fiu şofer de camion,
aşa încât să pot opri în staţiile
service şi să-mi cumpăr îngheţată.”
„Doresc să fiu misionar, pentru
că îmi place să călătoresc.”
Tinerilor, de ce faceţi voi ceea ce
faceţi? Părinţilor, de ce îi încurajaţi pe
copiii voştri să urmeze calea unei
cariere? Care sunt priorităţile
noastre? Este posibil ca în toate
consideraţiile noastre să lăsăm la ţărm
bărcile de salvare ale vasului nostru?
Joacă uşurinţa, convenienţa, materialismul sau moda un rol în alegerile
noastre? În toate consideraţiile
noastre cu privire la posibilele direcţii
pe care le putem lua, Sfătuitorul
minunat ne spune: „Fiule, dă-mi
inima ta, şi să găsească plăcere ochii
tăi în căile Mele” (Proverbele 23:26).
În mod natural, inima omenească iubeşte şi doreşte multe
lucruri; pofta, patimile şi sentimentele, doresc toate să fie
satisfăcute. A le consulta în alegerile timpurii ale vieţii va duce la
nimicire sigură. Multe dintre
deciziile pe care le luăm devreme în
viaţă pot afecta restul istoriei
noastre pământeşti. Dacă începem
să slujim eul în zone diferite ale
vieţii noastre, ne putem găsi
înlănţuiţi de obiceiuri rele care sunt
extrem de dificil de lepădat. De

aceea Isus spune, mai întâi, înainte
de orice altă consideraţie: „Dă-mi
inima ta, sentimentele şi intelectul
tău.” „Căutaţi mai întâi împărăţia lui
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi
toate celelalte lucruri vi se vor da pe
deasupra.” (Matei 6:33).
Educaţia, instruirea şi carierele
sunt de o mare importanţă. Pentru
înaintarea lucrării Evangheliei şi
servirea omenirii, lumea are nevoie
de pastori, învăţători, fermieri,
medici, avocaţi, constructori,
secretari şi manageri. Trebuie să se
acorde rugăciune şi consideraţie
alegerii căii pe care s-o urmaţi. Este
important a face planuri şi a merge
înainte, dar mai întâi, înainte de
orice altă considerare, să ne punem
întrebarea: „Doamne, cine, şi nu ce,
doreşti să fiu? Cine sunt eu? Sunt
un serv, un urmaş al lui Isus, gata să
fiu folosit cum şi unde găseşte El cu
cale? Sau sunt un urmaş al dorinţelor şi căilor mele, umblând pe ele în
mod dogmatic, indiferent de orice
alt lucru?
„Consacraţi-vă lui Dumnezeu
dimineaţa; faceţi din aceasta prima
voastră lucrare. Lăsaţi ca rugăciunea
voastră să fie: ‚Ia-mă, Doamne, ca
fiind întreg al Tău. Îmi pun toate
planurile mele la picioarele Tale.
Foloseşte-mă astăzi în serviciul Tău.
Rămâi cu mine şi fie ca toată
lucrarea mea să fie făcută în Tine.’
Aceasta este o chestiune zilnică. În
fiecare dimineaţă consacraţi-vă lui
Dumnezeu pentru acea zi. Predaţi-i
Lui toate planurile voastre, pentru a
fi îndeplinite sau lepădate, după
cum va indica providenţa Lui.
Astfel, zi de zi, vă puteţi da viaţa în
mâinile lui Dumnezeu, şi astfel
viaţa voastră va fi modelată tot mai
mult după viaţa lui Hristos.”1
„Dumnezeu ne-a dat puterea de a
alege; ea este a noastră pentru a o
exercita. Noi nu ne putem schimba
inimile, nu ne putem controla
gândurile, impulsurile, afecţiunile. Nu
ne putem face curaţi, potriviţi pentru
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serviciul lui Dumnezeu. Dar noi
putem alege să-I servim lui Dumnezeu, Îi putem da voia noastră; atunci
El va lucra în noi voinţa şi îndeplinirea, după buna Sa plăcere. Astfel,
întreaga noastră natură va fi adusă sub
controlul lui Hristos.”2
Dragi tineri, puneţi lucrurile
principale pe primul loc. Prima şi
cea mai importantă lucrare, înţelegând slăbiciunea noastră, este aceea
de a-I preda totul lui Isus. Alegeţi
mai întâi să-L urmaţi pe El, fiţi
deschişi la chemarea Lui, la călăuzirea Lui în ceea ce El doreşte ca voi
să fiţi. Păziţi-vă împotriva urmării
înclinaţiei. În alegerile voastre în
educaţie, carieră, finanţe, dietă,
îmbrăcăminte, prieteni şi parteneri,
încredinţaţi toate lucrurile Domnului. Cereţi-I să deschidă uşile
providenţei, să vă călăuzească prin
Cuvântul Său atunci când mergeţi
înainte pentru a-I servi. Atunci veţi
fi cei mai de succes, cei mai fericiţi
şi cei mai utili în direcţia pe care El
o alege pentru voi.
„Biblia trebuie să fie făcută baza
şi subiectul educaţiei. Este adevărat
că ştim mult mai mult din cuvântul
viului Dumnezeu decât am ştiut în
trecut, dar mai este încă mult mai
mult de învăţat. Ar trebui folosit ca
şi cuvânt al viului Dumnezeu şi
stimat ca fiind primul, ultimul şi cel
mai bun în toate. Atunci se va vedea
adevărata creştere spirituală.
Studenţii vor dezvolta caractere
religioase sănătoase, deoarece se
hrănesc cu trupul şi beau sângele
Fiului lui Dumnezeu. Dar dacă nu
este păzită şi hrănită, sănătatea
sufletului decade. Rămâneţi în
canalul de lumină. Studiaţi Biblia.
Acei care-I servesc lui Dumnezeu
cu credincioşie vor fi binecuvântaţi.
Acela care nu îngăduie nici unei
lucrări credincioase să rămână
nerăsplătită, va încununa orice act
de credincioşie şi integritate cu
semnele speciale ale iubirii şi
aprobării Sale.”3

9

DECIZII ÎN VIAŢA
DE MAI TÂRZIU

Atunci când se porneşte într-o
călătorie, este important să se aibă
în vedere un scop, o direcţie. Pe
măsură ce călătorim, trebuie uneori
să schimbăm direcţia datorită
obstacolelor din cale. Uneori,
datorită împrejurărilor, va trebui
poate chiar să ne reconsiderăm şi să
ne schimbăm destinaţia sau scopul
călătoriei. Lucrul cel mai important
este acela de a păstra un scop, un
motiv pentru care suntem în
mişcare. Astfel, când pornim în
călătoria creştină, începem cu
multe idealuri, speranţe şi aspiraţii.
Începem să alergăm bine, dar găsim
ceva ce ne îndreaptă spre o destinaţie diferită de ceea ce a fost planificat iniţial. Poate un prieten sau
coleg ne dezamăgeşte, devenim
descurajaţi, ne pierdem direcţia şi
uităm că sfatul, mângâierea şi
călăuzirea noastră trebuie să vină
numai de la Mântuitorul nostru.
În timpuri ca acestea, este nevoie
de a ne reevalua, reconsidera şi
reîncredinţa viaţa noastră lui
Dumnezeu. Gândiţi-vă cât de diferit
ar fi fost rezultatul, dacă acest curs ar
fi fost urmat imediat în vieţile lui
Saul, David, Solomon, Manase sau
Balaam. Câtă pierdere de timp şi
durere de cap ar fi fost evitate! Câte
suflete lipsite de experienţă ar fi fost
salvate de la urmarea unui exemplu
greşit! Cu un Mântuitor minunat
care stă de partea noastră, nu este
nevoie să lăsăm descurajarea să ne
copleşească sau să-şi facă loc
disperarea, nu este vremea să
suferim o criză în viaţă!
„Toţi au nevoie de o experienţă
practică în a se încrede în Dumnezeu pentru sine. Nu faceţi din nici
un om confidentul vostru; deschideţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu; spuneţi-I Lui fiecare secret al
sufletului. Aduceţi înaintea Lui
dificultăţile voastre mici şi mari, şi
El vă va arăta o cale de ieşire din ele.
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Numai El poate şti cum să vă dea
ajutorul de care aveţi nevoie.
„Şi când, după un timp de
încercare, vă vine ajutorul, când
Duhul lui Dumnezeu este în mod
evident la lucru pentru voi, ce
experienţă preţioasă câştigaţi! Voi
dobândiţi credinţă şi iubire, aurul pe
care Martorul Credincios vă
sfătuieşte să-l cumpăraţi de la El. Voi
învăţaţi să mergeţi la Dumnezeu în
toate problemele voastre şi când
învăţaţi aceste lecţii preţioase de
credinţă, îi veţi învăţa şi voi pe alţii
cu privire la ele. Astfel veţi putea
conduce pe oameni în continuu la
un plan mai înalt al experienţei.”4
Când continuăm în experienţa
noastră creştină, este important a
avea în vedere unele lucruri. Pavel
spune: „După cum L-aţi primit pe
Domnul Isus Hristos, aşa să şi
umblaţi în El” (Coloseni 2:6). Cum
L-aţi primit la început pe Isus? Aţi
mers la El în disperarea voastră,
înţelegând că sunteţi un păcătos
vinovat, condamnat la pedeapsa cu
moartea, de care numai Isus vă putea
elibera? Când L-aţi primit pe Isus şi
prin credinţă aţi făcut primul pas pe
calea creştină, aţi înţeles voi cât de
imposibil era pentru voi să mergeţi
pe cale fără El? L-aţi apucat voi în
credinţă şi în totală nădejde şi să
vedeţi imposibilul împlinindu-se?

SUCCESUL

Pentru a avea succes şi a găsi
adevărata bucurie şi adevăratul sens
în viaţă, încredinţaţi-I tot ce aveţi
lui Dumnezeu. După cum L-aţi
primit pe Dumnezeu, aşa să şi
umblaţi în El. La fiecare pas de
înaintare, avem noi aceeaşi încredere, aceeaşi sprijinire totală, înţelegerea întregii noastre nevrednicii şi
neajutorări de a păzi acele zece
porunci ale dragostei, de a-L iubi pe
Dumnezeu şi pe semenul nostru, de
a mânca, bea, a ne îmbrăca, vorbi,
acţiona şi trăi în modul în care
Dumnezeu doreşte ca noi să trăim?

Pentru a avea succes atât acum cât şi
în viitor, să privim în urmă unde am
văzut prima dată lumina, unde
religia lui Hristos a lucrat cu adevărat
în viaţa noastră şi astfel să umblăm
în El. Dacă este să avem succes în
umblarea creştină, atunci trebuie să
punem primele lucruri nu doar pe
primul loc, ci şi pe ultimul loc. Isus
este Alfa şi Omega. Ne putem
încredinţa în siguranţă tot ce avem în
mâinile Lui, la început, la sfârşit şi la
fiecare pas pe cale. „Căci ne-am făcut
părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm
până la sfârşit încrederea nezguduită
de la început” (Evrei 3:14).
Înainte de a începe ziua, înainte de
a avea comuniune cu alţii, să avem
comuniune cu Dumnezeu. „Faceţi
din Hristos cel dintâi, cel de pe urmă
şi cel mai bun în toate. Priviţi în mod
constant la El, şi iubirea voastră
pentru El va deveni zilnic mai adâncă
şi mai puternică, pe măsură ce este
supusă la încercare. Şi când iubirea
voastră pentru El creşte, iubirea
voastră unul pentru celălalt se va
adânci şi va deveni mai puternică.”5
Să nu vă ziceţi niciodată: Îmi
este imposibil să reuşesc sau să ies
biruitor în viaţa creştină. Poate că
unele ţinte nu sunt conform
planului. Da, poate va fi nevoie să
încercaţi din nou sau poate Dumnezeu are un plan diferit pentru voi,
dar nu renunţaţi.
„De multe ori ziceţi: ‚Nu pot
face aceasta’, şi ‚nu pot face aceea’,
când ştiţi că lucrurile despre care
spuneţi că nu le puteţi face, trebuie
făcute de către voi. Voi puteţi lupta
împotriva vrăjmaşului, nu doar în
propria voastră putere, ci în puterea
pe care Dumnezeu este întotdeauna
gata să v-o dea.
Încrezându-vă în cuvântul Său,
nu veţi spune niciodată ‚nu pot’.”6
„ ‚Dacă poţi crede, toate lucrurile sunt cu putinţă celui care crede’
(Marcu 9:23).
(Continuarea la pagina 14)
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e oricine aude aceste
cuvinte ale Mele şi le
împlineşte, îl voi asemăna
cu un om înţelept care
şi-a zidit casa pe stâncă. A venit
ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat
vânturile şi au bătut în casa aceea;
dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că
avea temelia zidită pe stâncă. Însă
oricine aude aceste cuvinte ale
Mele şi nu le face, va fi asemenea
unui om nechibzuit care şi-a zidit
casa pe nisip. A venit ploaia, au
venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi
au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea i-a fost mare.’”
(Matei 7:24-27).
La sfârşitul predicii Sale de pe
Munte, Isus a explicat care factori
determină dacă o persoană va fi
câştigătoare sau pierzătoare în
pregătirea pentru această viaţă
prezentă şi pentru viaţa viitoare. Totul
depinde de ce fel de temelie este
folosită pentru clădirea spirituală.

CLĂDIND PE STÂNCĂ

La sfârşitul predicii Sale, El a
clarificat faptul că nimeni nu poate
stabili o temelie solidă pentru
caracterul său fără a clădi pe
cuvintele lui Hristos. Domnul a
explicat că nu este suficient să fii
doar un ascultător, ci trebuie să fii
un împlinitor al cuvintelor Sale.
Luca adaugă cuvinte importante
la acest tablou când scrie cuvintele
lui Hristos: „Vă voi arăta cu cine se
aseamănă orice om care vine la
Mine, aude cuvintele Mele, şi le
face: Se aseamănă cu un om care,
când a zidit o casă, a săpat adânc
înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă.
A venit o vărsare de ape şi s-a
năpustit şuvoiul peste casa aceea,
dar n-a putut s-o clatine, pentru că
era zidită pe stâncă. Dar cine aude
şi nu face, se aseamănă cu un om
care a zidit o casă pe pământ, fără
temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul
asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată şi
prăbuşirea acestei case a fost mare.’”
(Luca 6:47-49).

Sunt menţionaţi trei paşi foarte
importanţi în această parabolă:
1. Oricine vine la Mine
2. Aude cuvintele Mele, şi
3. Le împlineşte
Ar trebui să ne gândim în mod
serios la aceste puncte: Trebuie să
mergem la Hristos, să ascultăm
cuvintele Sale şi să le punem în
practică. Apostolul Iacov urmează
aceeaşi direcţie de gândire când
spune: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelânduvă singuri. Căci dacă ascultă cineva
Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta,
seamănă cu un om, care îşi priveşte
faţa firească într-o oglindă, şi după ce
s-a privit, pleacă şi uită îndată cum
era. Dar cine îşi va adânci privirile în
legea desăvârşită, care este legea
slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca

Siguranţa unei clădiri depinde
întotdeauna de o temelie bună şi
solidă. În Predica Sa de pe Munte,
Hristos vorbea despre împărăţia lui
Dumnezeu. El explicase principiile
împărăţiei lui Dumnezeu şi cum
oamenii păcătoşi puteau deveni
pregătiţi pentru acea împărăţie.
Săptămâna de rugăciune, 5-14 decembrie 2008
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un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea
lui.” (Iacov 1:22-25).

HRISTOS, CUVÂNTUL SĂU,
LEGEA SA – TEMELIA SIGURĂ

În scrisoarea sa către credincioşii corinteni, apostolul Pavel ne
asigură că Hristos este singura
temelie adevărată: „După harul lui
Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca
un meşter-zidar înţelept am pus
temelia şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama
cum clădeşte deasupra. Căci nimeni
nu poate pune o altă temelie decât
cea care a fost pusă şi care este Isus
Hristos.” (1 Corinteni 3:10,11).
Efesenilor, apostolul Pavel le-a
scris: „Voi nu mai sunteţi nici străini,
nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni
din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi
pe temelia apostolilor şi prorocilor,
piatra din capul unghiului fiind Isus
Hristos. În El toată clădirea, bine
închegată, creşte ca să fie un Templu
sfânt în Domnul.” (Efeseni 2:19-22).
„Pentru acei care cred, Hristos
este o temelie sigură. Pe această piatră
vie, iudeii şi păgânii pot să clădească
deopotrivă. Ea este suficient de largă
pentru toţi şi suficient de puternică
pentru a susţine greutatea şi povara
întregii lumi.”1
Scriind colegului său predicator,
Timotei, Pavel avertiza: „Îndeamnă
pe bogaţii veacului acestuia să nu se
îngâmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în
nişte bogăţii nestatornice, ci în
Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de
ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie
bogaţi în fapte bune, să fie darnici,
gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca
să-şi strângă pentru vremea viitoare
drept comoară o bună temelie
pentru ca să apuce adevărata viaţă.”
(1 Timotei 6:17-19). „Totuşi temelia
tare a lui Dumnezeu stă nezguduită,
având pecetea aceasta: ‘Domnul
cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui’ şi
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‘Oricine rosteşte Numele Domnului,
să se depărteze de fărădelege’. ”
(2 Timotei 2:19).
„În fiecare generaţie şi în fiecare
ţară, adevărata temelie pentru
clădirea caracterului a fost aceeaşi
– principiile cuprinse în cuvântul
lui Dumnezeu. Singura regulă
sigură este aceea de a face ceea ce
spune Dumnezeu. „Poruncile
Domnului sunt drepte,’ şi ‚acela
care face aceste lucruri nu se va
clătina’ (Psalmii 19:8; 15:5).
Apostolii întâmpinau teoriile false
din zilele lor cu cuvântul lui
Dumnezeu, zicând: ‚Nimeni nu
poate pune altă temelie decât cea
care este pusă’ (1 Corinteni 3:11).”2
„În preceptele legii Sale sfinte,
Dumnezeu a dat o regulă desăvârşită
de viaţă, şi El a declarat că până la
încheierea timpului această lege,
neschimbată în nici o iotă sau frântură
de slovă, trebuie să-şi păstreze pretenţia faţă de fiecare făptură umană.
Hristos a venit să mărească legea
şi s-o facă onorabilă. El a arătat că
ea se bazează pe temelia largă a
dragostei lui Dumnezeu şi a iubirii
pentru om, şi că ascultarea de
preceptele ei cuprinde întreaga
datorie a omului. În propria Sa
viaţă, El a dat un exemplu de
ascultare faţă de legea lui Dumnezeu. În Predica de pe Munte, El a
arătat cum cererile ei depăşesc
faptele exterioare şi vizează gândurile şi intenţiile inimii.”3
Apostolul Petru Îl menţionează
de asemenea pe Hristos ca pe unica
temelie sigură, scoţând în evidenţă
un fapt foarte important în istoria
primului templu: „Venind la El ca
piatra vie, lepădată de oameni, dar
aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii,
sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să
aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci
este scris în Scriptură: ‚Iată, că pun în
Sion o piatră din capul unghiului,

aleasă, scumpă; şi cine se încrede în
El, nu va fi dat de ruşine.’ Cinstea
aceasta este dar pentru voi care aţi
crezut! Dar pentru cei necredincioşi
‘piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a
ajuns să fie pusă în capul unghiului’.;
şi ‘o piatră de poticnire şi o stâncă de
cădere’. Ei se lovesc de ea, pentru că
n-au crezut Cuvântul şi la aceasta sunt
rânduiţi.” (1 Petru 2:4-8).
În pasajul de mai sus „Petru… a
folosit o figură de vorbire familiară
preoţilor. Profeţii vorbiseră despre
stânca respinsă; şi Hristos Însuşi,
vorbind cu o anumită ocazie
preoţilor şi conducătorilor, a spus:
‚N-aţi citit niciodată în Scripturi că:
Piatra pe care au lepădat-o zidarii a
ajuns să fie pusă în capul unghiului;
Domnul a făcut acest lucru şi este
minunat în ochii noştri? De aceea
vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu
va fi luată de la voi şi va fi dată unui
neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste această
piatră, va fi zdrobit de ea: iar pe
acela peste care va cădea ea, îl va
spulbera’. (Matei 21:42-44).”4
„Citând profeţia pietrei respinse,
Hristos a făcut referire la o întâmplare din istoria lui Israel. Incidentul a fost în legătură cu zidirea
primului templu. În vreme ce avea o
aplicaţie specială în vremea primei
veniri a lui Hristos şi ar fi trebuit să
aibă un impact special asupra
iudeilor, are de asemenea o lecţie
pentru noi. Când templul lui
Solomon a fost ridicat, pietrele
imense pentru ziduri şi temelie erau
pregătite în întregime în carieră;
după ce erau aduse la locul de
construcţie, nici un instrument nu
urma să fie folosit asupra lor;
constructorii trebuia doar să le
aşeze pe poziţie. O piatră de
mărime neobişnuită şi formă
ciudată fusese adusă pentru a fi
folosită la temelie, dar constructorii
nu i-au putut găsi vreun loc şi nu au
vrut s-o primească. Ea îi deranja
cum stătea nefolosită în calea lor.
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Multă vreme a rămas o piatră
respinsă. Dar când constructorii au
ajuns să pună colţul, au căutat
multă vreme pentru a găsi o piatră
de mărime şi putere suficientă, şi de
o formă corespunzătoare, pentru a
ocupa acel loc şi pentru a suporta
marea greutate care avea să apese
asupra ei. Dacă ei ar fi făcut o
alegere neînţeleaptă pentru acest
loc important, siguranţa întregii clădiri ar fi fost pusă în pericol. Ei
trebuia să găsească o piatră capabilă
să reziste influenţei soarelui,
îngheţului şi furtunii. Câteva pietre
fuseseră alese mai înainte, dar sub
presiunea greutăţii imense, ele
fuseseră zdrobite în bucăţi. Altele
n-au putut suporta testul schimbărilor atmosferice bruşte. Dar în cele
din urmă atenţia a fost atrasă de
piatra atât de multă vreme respinsă.
Aceasta fusese expusă aerului,
soarelui şi furtunii, fără să se
producă cea mai mică crăpătură.
Constructorii au cercetat această
piatră. Ea suportase fiecare test, cu
excepţia unuia. Dacă putea suporta
testul marii presiuni, ei au hotărât
s-o accepte de piatră unghiulară.
S-a făcut încercarea. Piatra a fost
acceptată, adusă în poziţia destinată
ei şi s-a constatat că se potrivea în
mod exact. În viziune profetică, lui
Isaia i-a fost arătat că această piatră
era un simbol al lui Hristos. El zice:
„ ‚Sfinţiţi însă pe Domnul
oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă
înfricoşaţi.’ Şi atunci El va fi un
locaş sfânt, dar şi o piatră de
poticnire, o stâncă de păcătuire pentru
cele două case ale lui Israel, un laţ şi o
cursă pentru locuitorii Ierusalimului!
Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor
sfărâma, vor da în laţ şi vor fi prinşi.’
Purtat în viziune profetică la prima
venire, profetului îi este arătat că
Hristos trebuie să suporte încercări şi
probe pentru care tratamentul
principalei pietre unghiulare din
templul lui Solomon era un simbol.
‚De aceea, aşa vorbeşte Domnul

Dumnezeu, Iată, pun ca temelie în
Sion o piatră, o piatră încercată, o
piatră de preţ, piatră din capul
unghiului clădirii, temelie puternică;
cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi
să fugă.’ (Isaia 8:13-15; 28:16).
În înţelepciunea Sa infinită,
Dumnezeu a ales piatra de temelie
şi a aşezat-o El Însuşi. El a numit-o
‚o temelie sigură’. Întreaga lume
poate să pună asupra ei poverile şi
durerile sale; ea le poate purta pe
toate. Cu desăvârşită siguranţă, ei
pot zidi asupra ei.
Hristos este o ‚piatră încercată’.
Pe acei care se încred în El, El nu-i
dezamăgeşte niciodată. El a suportat orice încercare. El a suferit
presiunea vinei lui Adam şi a vinei
posterităţii sale şi a ieşit mai mult
decât biruitor în lupta cu puterile
răului. El a purtat poverile puse
asupra Lui de către fiecare păcătos
pocăit. În Hristos inima vinovată a
găsit uşurare. El este temelia sigură.
Toţi acei care se bazează pe El se
odihnesc în siguranţă deplină…
Pentru acei care cred, Hristos
este temelia sigură. Aceştia sunt cei
ce cad pe Stâncă şi sunt zdrobiţi.
Supunerea faţă de Hristos şi
credinţa în El sunt reprezentate aici.
A cădea pe Stâncă şi a fi zdrobit
înseamnă a renunţa la îndreptăţirea
de sine şi a merge la Hristos cu
umilinţa unui copil, pocăindu-ne
de păcatele noastre şi crezând în
iubirea Lui iertătoare. Şi tot astfel
prin credinţă şi ascultare clădim noi
pe Hristos ca temelie a noastră.
Pe această piatră vie pot zidi şi
iudeii şi păgânii. Aceasta este singura
temelie pe care putem clădi în
siguranţă. Ea este suficient de largă
pentru toţi şi suficient de puternică
pentru a putea susţine greutatea şi
povara întregii lumi. Şi prin legătură
cu Hristos, piatra vie, toţi acei care
construiesc pe această temelie devin
pietre vii. Multe persoane sunt
cioplite, cizelate şi înfrumuseţate
prin eforturile lor; dar ele nu pot
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deveni ‚pietre vii,’ deoarece nu sunt
legate cu Hristos. Fără această
legătură, nici un om nu va fi salvat.
Fără viaţa lui Hristos în noi, nu
putem să ne împotrivim furtunilor
ispitei. Siguranţa noastră veşnică
depinde de clădirea pe temelia sigură.
Mulţimi de oameni clădesc astăzi pe
temelii care nu au fost încercate.
Când cade ploaia şi mugeşte furtuna
şi vin puhoaiele, casa va cădea, pentru
că nu este întemeiată pe Stânca
veşnică, având pe Isus Hristos ca
piatră din capul unghiului.
„ ,Pentru acei care se poticnesc
în cuvânt, fiind neascultători,’
Hristos este o piatră de poticnire.
Dar ‚piatra lepădată de zidar este
făcută piatră din capul unghiului’.
Asemenea pietrei respinse, Hristos,
în misiunea Sa pământească, a
suportat neglijare şi abuz. El a fost
‚dispreţuit şi părăsit de oameni; om
al durerii şi obişnuit cu suferinţa:…
El era dispreţuit şi noi nu L-am
băgat în seamă’ (Isaia 53:3).
Dar era aproape timpul când El
avea să fie proslăvit. Prin învierea
din morţi, El avea să fie declarat
‚Fiu al lui Dumnezeu cu putere’
(Romani 1:4). La cea de-a doua
venire a Lui, El avea să fie descoperit ca Domn al cerului şi al pământului. Acei care erau acum pe cale
de a-L răstigni aveau să recunoască
măreţia Lui. Înaintea universului
piatra respinsă avea să devină piatra
din capul unghiului…
„Oamenii s-au pus în opoziţie cu
Dumnezeu şi tot ce ar fi fost spre
mântuirea lor s-a întors spre nimicirea lor. Tot ceea ce Dumnezeu
rânduise spre viaţă, ei au găsit a fi
spre moarte. În răstignirea lui
Hristos de către iudei a fost implicată nimicirea Ierusalimului. Sângele
vărsat pe Calvar era povara care i-a
cufundat în ruină pentru această
lume şi pentru lumea viitoare. Aşa va
fi în marea zi de pe urmă, când
judecata va cădea asupra acelora care
au respins harul lui Dumnezeu.
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Hristos, stânca de poticnire, li se va
înfăţişa atunci ca un munte al
răzbunării. Slava feţei Sale, care este
viaţă pentru cel drept, va fi un foc
mistuitor pentru cel rău. Din pricina
iubirii respinse şi a harului dispreţuit, păcătosul va fi nimicit.”5

CLĂDIND PE NISIP

Farul Eddystone se găseşte pe o
stâncă deosebit de periculoasă pe
coasta de sud-vest a Angliei. Structura prezentă este cel de-al patrulea
turn care urma să fie ridicat în acel
loc periculos. Primul far Eddystone
a fost ridicat între 1696-1699 din
lemn. Proiectantul lui, Herny
Winstanley, fusese atât de sigur de
puterea lui încât îşi dorea să fie acolo
în cea mai puternică furtună care a

suflat vreodată. Încrederea lui a fost
măturată împreună cu farul şi cu
viaţa lui în marea furtună care a
devastat locul în anul 1703. Tot ce a
rămas a fost stânca goală. Asemenea
constructorilor acelui far, mulţi îşi
zidesc speranţele pe temelia care se
clatină a intereselor omeneşti,
ambiţiilor omeneşti, ideilor omeneşti, invenţiilor omeneşti, scuzelor
omeneşti şi iluziilor omeneşti.
Asemenea constructori îşi aleg
propria nimicire.
Avertismentul divin prin
apostolul Ioan este foarte potrivit
pentru acest timp: „Nu iubiţi
lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în el. Căci tot ce este
în lume: pofta firii pământeşti,

pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii –
nu este de la Tatăl, ci este din lume.
Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine
face voia lui Dumnezeu rămâne în
veac” (1 Ioan 2:15-17).
Dragi tineri: Isus contează pe voi
ca fiind parte din oastea Lui prin
faptul că luaţi parte în mod activ la
răspândirea cuvântului Său şi
reprezentarea caracterului Său.
Sunteţi dispuşi să răspundeţi chemării Lui? Fie ca Domnul să vă acorde
harul de a-I da un răspuns pozitiv!

Referinţe:
Istoria faptelor apostolilor, pg. 175, eng.
Ibid, pg. 475
3)
Ibid, pg. 505
4)
Ibid, pg. 64
5)
Hristos Lumina Lumii, pg. 597-600, eng.
1)
2)

(Continuare de la pagina 10)
Credinţa este aceea care ne leagă
de cer şi care ne aduce putere
pentru a ne împotrivi puterilor
întunericului. În Hristos, Dumnezeu a oferit mijloace pentru supunerea oricărei trăsături păcătoase şi
împotrivirea la orice ispită, oricât
de puternică. Dar mulţi simt că le
lipseşte credinţa, şi de aceea rămân
departe de Hristos. Lăsaţi ca aceste
suflete, în nevrednicia lor neajutorată, să se bazeze pe îndurarea
Mântuitorului lor compătimitor.
Nu priviţi la voi înşivă, ci la Hristos.
Acela care i-a vindecat pe
bolnavi şi a scos demoni când a
umblat între oameni este acelaşi
mare Răscumpărător şi astăzi.
Credinţa vine prin cuvântul lui
Dumnezeu. Atunci prindeţi
făgăduinţa Lui: ’Pe cel ce vine la
Mine, nu îl voi da afară’ (Ioan 6:37).
Aruncaţi-vă la picioarele Lui cu
strigătul: ‚Cred, Doamne; ajută
necredinţei mele’ (versetul 24). Nu
veţi pieri niciodată câtă vreme
faceţi acest lucru – niciodată.”7
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„Nimic nu este în aparenţă mai
neajutorat, şi totuşi mai de neînvins, decât sufletul care îşi simte
nimicnicia şi se sprijine în întregime pe meritele Mântuitorului. Prin
rugăciune, prin studierea cuvântului Său, prin credinţă în prezenţa Sa
care rămâne, cea mai slabă dintre
fiinţele omeneşti poate trăi în
contact cu Hristos cel viu şi El o va
ţine cu o mână care nu îi va da
drumul niciodată.”8

CONCLUZIE

Toţi dorim să avem succes în viaţa
noastră. În lumea ocupată de astăzi,
omenirea aleargă să găsească succesul
în educaţie, finanţe şi auto-dezvoltare.
În acest mediu, este uşor pentru
tinerii creştini să amestece priorităţile
şi să uite a-L pune pe Dumnezeu pe
primul loc. În timp ce doresc cel mai
bun lucru pentru copiii lor, părinţii
pot să încurajeze, fără să-şi dea seama,
priorităţi greşite în copiii lor. Educaţia
şi managementul financiar atent sunt
importante, dar ele nu sunt lucrurile

cele dintâi şi cele mai importante. Să
nu uităm că adevăratul succes este
dezvoltarea armonioasă a puterilor
fizice, mentale şi morale. Isus ne
spune astăzi: „Căutaţi mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui; şi toate aceste lucruri vă
vor fi date pe deasupra.”
Fie ca Dumnezeu să ne ajute şi
să ne călăuzească pe parcursul
acestei Săptămâni de Rugăciune. Să
ne considerăm cu atenţie priorităţile şi să învăţăm să ne încredem în
Dumnezeu în fiecare acţiune,
tranzacţie şi plan din viaţa noastră.
Să păstrăm întotdeauna în minte
cuvintele din Psalmii 37:5: „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului; încrede-te în El şi El va lucra.”

Referinţe:

Calea către Hristos, pg. 70, eng.
Pe urmele Marelui Medic, pg. 176, eng.
3)
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4)
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5)
Căminul advent, pg. 105, 106, eng.
6)
Ibid, pg. 357
7)
Hristos Lumina Lumii, pg. 429, eng.
8)
Pe urmele Marelui Medic, pg. 182, eng.
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Miercuri , 10 decembrie 2008

Creştere şi putere
de Dorival N. Dumitru

VIAŢA DINTR-O SINGURĂ SURSĂ

Ne îndeplinim noi
exerciţiile spirituale cu
frecvenţa şi intensitatea
ideale pentru a ne ţine
puternici din punct de
vedere spiritual?

Un artist celebru, când şi-a
admirat propria lucrare meşteşugită
de a face o sculptură a lui Moise, a
ajuns atât de impresionat, încât,
într-un act de încumetare, el i-a
strigat: Parla! (adică Vorbeşte!)
Bineînţeles că sculptura a rămas
fără viaţă. Nu se putea altfel. Marele
artist talentat nu avea putere de a da
viaţă creaţiei lui.
„Numai prin viaţa pe care
Dumnezeu Însuşi a împărtăşit-o
pot trăi şi plantele şi animalele.”1
Priceperea şi înţelepciunea
omenească nu poate produce viaţă
nici chiar în cel mai mic obiect. Şi,
la fel cum este în lumea naturală,
este şi în cea spirituală; viaţa în
toate manifestările ei diverse există
dintr-o singură sursă: Dumnezeu,
Autorul ei. Isus Hristos afirmă:
„Eu sunt viaţa” şi Ioan, ucenicul cel
iubit, mărturiseşte: „În El era viaţa
şi viaţa era lumina oamenilor.”
(Ioan 14:6; 1:4).
Din punct de vedere spiritual
„morţi în greşeli şi păcate” avem
nevoie de o nouă suflare de viaţă de
sus. „Numai prin viaţa de la Dumnezeu se naşte viaţă spirituală în
inimile oamenilor. Dacă cineva nu
este ‚născut de sus’, el nu poate
deveni părtaş al vieţii pe care Hristos
a venit s-o dea. (Ioan 3:3 u.p.).2
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CREŞTEREA DEPINDE DE
ANUMITE CONDIŢII

„După cum este cu viaţa, la fel
este şi cu creşterea.”3 Plantele şi
animalele cresc primind şi folosind
elementele pe care Dumnezeu le-a
oferit pentru acest scop. Şi maturitatea spirituală, dezvoltarea unui
caracter asemenea celui al lui
Hristos, este de asemenea posibilă
tuturor. Dar este obţinută doar de
către acei care urmează instrucţiunile lui Dumnezeu cu privire la ea.
Viaţa fizică este păstrată şi poate
creşte în mod normal prin atenţia
constantă faţă de anumite principii
pe care Dumnezeu le-a stabilit
pentru ea. Acestea sunt cunoscute
în general ca cele opt legi ale sănătăţii. Ele sunt: nutriţie, exerciţiu, apă,
soare, cumpătare, aer proaspăt,
odihnă şi încredere în Dumnezeu.
Despre importanţa atenţiei
zilnice faţă de aceste opt principii,
am putea spune cu certitudine:
„Faceţi aceasta şi veţi trăi.” Prin
respectarea lor cu regularitate, vom
trăi – cel puţin din punct de vedere
fizic – foarte bine, bucurându-ne de
o bună calitate a vieţii, din pruncie
până la vârsta înaintată.
În ceea ce priveşte creşterea
spirituală, să ne gândim la următorul
gând inspirat: „Planta, copilul, creşte
prin primirea din mediul înconjurător a ceea ce serveşte pentru viaţa sa
– aer, soare şi hrană. Ceea ce sunt
aceste daruri ale naturii pentru
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animal şi plantă este Hristos pentru
aceia care se încred în El. El este
‚lumina lor veşnică’, ‚un soare şi un
scut’ (Isaia 60:19; Psalmii 84:11). El
va fi ‚ca roua pentru Israel’. ‚El va
coborî ca ploaia peste iarba cosită’
(Osea 14:5; Psalmii 72:6). El este
apa vie, ‚Pâinea lui Dumnezeu…
care se coboară din cer, şi dă viaţă
lumii’ (Ioan 6:33).”4
A creşte sau a nu creşte nu este o
opţiune, dacă dorim să fim în
împărăţia lui Dumnezeu. La fel cum
în lumea naturală, o plantă care
încetează să crească este osândită să
moară, tot astfel este cu viaţa
spirituală: trebuie să creştem în
cunoştinţa lui Dumnezeu, sau ne
vom pierde viaţa veşnică (Ioan
17:3); noi trebuie să creştem în
înţelepciune de sus, sau Satan ne va
birui cu înşelăciunea Sa (2 Corinteni 2:11); trebuie să avem o
dezvoltare normală şi să aducem
roada Duhului, sau nu putem fi
recunoscuţi ca şi copii ai lui
Dumnezeu (Matei 7:20).
Acum, s-ar putea să aveţi această
întrebare: De ce nu reuşesc mulţi să
aibă experienţa unei creşteri spirituale sănătoase şi sunt în loc de aceasta
asemenea plantelor care sunt
departe de binecuvântările soarelui
şi ale apei? Datorită faptului că ei
neglijează să primească binecuvântările spirituale ale prezenţei lui
Hristos şi să-I urmeze exemplul.
„După cum floarea se întoarce
spre soare, pentru ca razele strălucitoare să poată ajuta la desăvârşirea
frumuseţii şi simetriei ei, tot astfel
ar trebui să ne întoarcem şi noi spre
Soarele Neprihănirii, pentru ca
lumina cerului să poată străluci
asupra noastră, aşa încât caracterul
nostru să poată fi dezvoltat după
asemănarea lui Hristos.”5
„Adevărat, adevărat vă spun, că
dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului
şi nu beţi sângele Lui, nu aveţi viaţă în
voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu
şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică;
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şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci
trupul Meu este cu adevărat o hrană
şi sângele meu o băutură. Cine
mănâncă trupul Meu şi bea sângele
Meu, rămâne în Mine şi Eu în el.”
(Ioan 6:53-56).
„A mânca trupul şi a bea sângele
lui Hristos înseamnă a-L primi ca
Mântuitor personal, crezând că El
ne iartă păcatele şi că noi suntem
făcuţi desăvârşiţi în El. Privind
iubirea Sa, meditând la ea, bând din
ea, trebuie să devenim părtaşi ai
naturii Sale. Ceea ce hrana este
pentru trup, trebuie să fie Hristos
pentru suflet. Hrana nu ne poate fi
de folos dacă n-o mâncăm, dacă nu
devine parte din fiinţa noastră. Tot
astfel, Hristos nu este de nici o
valoare pentru noi dacă nu-L
cunoaştem ca pe un Mântuitor
personal. O cunoştinţă teoretică nu
ne va folosi. Trebuie să ne hrănim
cu El, să-L primim în inimă, aşa
încât viaţa Sa să devină viaţa
noastră. Iubirea Sa, harul Său,
trebuie să fie asimilate.”6

PUTEREA ESTE DISPONIBILĂ
TUTUROR

Există un singur izvor de putere
care nu va seca odată cu trecerea
timpului. Isaia a scris: „Nu ştii? N-ai
auzit? Dumnezeul cel veşnic,
Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu
osteneşte; priceperea Lui nu poate
fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit
şi măreşte puterea celui ce cade în
leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc,
chiar tinerii se clatină; dar cei ce se
încred în Domnul îşi înnoiesc
puterea, ei zboară ca vulturii;
aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu
ostenesc.” (Isaia 40:28-31).
Cât de mulţi oameni, după ani de
mărturisire religioasă, renunţă la
credinţa lor şi îşi tăgăduiesc experienţa din trecut. Acesta este un lucru
foarte trist, dar poate fi evitat. Ce a
făcut diferenţa între cei doi regi ai lui
Israel, Saul şi David? Saul, după ce şi-a

început cu succes cariera (1 Samuel
10:10,11; 15:17), şi-a sfârşit viaţa
pierzându-şi legătura cu Hristos şi
consultând o vrăjitoare (1 Samuel
28:5-7). În contrast clar cu aceasta,
David şi-a păstrat încrederea în
Dumnezeu şi a putut mărturisi:
„Dumnezeu mă încinge cu putere şi
mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.”
(Psalmii 18:32). El a afirmat: „Domnul este stânca mea, cetatea mea şi
izbăvitorul meu; Dumnezeule, Tu eşti
stânca mea, în care mă ascund, scutul
meu, tăria care mă scapă şi întăritura
mea!” (Versetul 2).
Lecţia este pentru noi. „Când
inima este împărţită, ocupându-se în
principal de lucrurile lumii şi doar
foarte puţin de lucrurile lui Dumnezeu, nu poate fi nici o creştere
specială a puterii spirituale. Întreprinderile lumeşti pretind cea mai
mare parte a gândirii, solicitându-i
puterile; de aceea această direcţie
câştigă tot mai mult interesul şi
afecţiunile, în timp ce tot mai puţin
este rezervat pentru a fi devotat lui
Dumnezeu. Este imposibil pentru
suflet să înflorească atâta vreme cât
rugăciunea nu este un exerciţiu
special al minţii. Rugăciunea publică
sau în familie nu este suficientă.
Rugăciunea în taină este foarte
importantă; în singurătate sufletul
este lăsat gol în faţa ochiului cercetător al lui Dumnezeu şi fiecare motiv
este analizat. Rugăciunea în taină! Cât
de preţioasă! Sufletul în comuniune
cu Dumnezeu!... Dulce şi durabilă va
fi influenţa care emană de la Acela
care vede în ascuns, a cărui inimă
este deschisă pentru a răspunde
rugăciunii care vine din inimă. Prin
credinţă calmă şi simplă, sufletul are
comuniune cu Dumnezeu şi îşi
strânge raze divine de lumină pentru
a-l întări şi susţine să suporte
conflictele lui Satan. Dumnezeu este
turnul tăriei noastre.”7
Din nou putem obţine o lecţie
spirituală obiectivă din lumea
naturală. Puterea fizică este întot-
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deauna proporţională cu cantitatea
de exerciţiu dată muşchilor. Când
exerciţiul constant este neglijat, muşchii vor deveni tot mai slabi; corpul
puternic cândva nu va fi în stare să
mai îndeplinească aceleaşi misiuni.
Îndeplinim noi exerciţiile noastre
spirituale cu frecvenţa şi intensitatea
ideală pentru a ne ţine puternici din
punct de vedere spiritual?
Să luăm aminte la aceste gânduri
inspirate: „Dumnezeu vă porunceşte: ‚Scoală-te şi luminează’. Acum,
chiar acum, fiecare suflet care crede
să studieze pentru a înţelege cuvintele lui Hristos: ‚Voi sunteţi lumina
lumii’ (Matei 5:14). Nu este timpul
acum să devenim slăbiţi şi descurajaţi. Acesta este un timp pentru ca
fiecare suflet să-şi umilească inima
înaintea lui Dumnezeu în mărturisirea greşelilor şi păcatelor şi să aştepte
pe Domnul, pentru ca puterea Sa
spirituală să poată fi reînnoită.”8
Prin aceste exerciţii spirituale, şi
anume: mărturisirea umilită a
păcatelor şi o încredere copilărească
în îndurarea şi ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să fim pregătiţi în mod
individual să stăm ca ostaşi curajoşi
ai lui Isus Hristos. „Zi de zi, poporul lui Dumnezeu credincios şi
păzitor al poruncilor trebuie să
devină tot mai bine pregătit pentru
a lăsa ca lumina lor să strălucească
în întunericul moral al unei lumi
care îşi umple cu grăbire paharul
apostaziei şi devine la fel ca în zilele
lui Noe. Cunoscând timpurile, noi
trebuie să punem în acţiune fiecare
agent care poate fi folosit pentru a
face lucrare misionară pentru
Hristos. Marea ţintă a acelora care
pretind a crede solia îngerului al
treilea ar trebui să fie aceea de a
aduce toate puterile lor în serviciu
activ pentru cauza lui Dumnezeu.”9
„În toată viaţa Sa de pe pământ,
Isus a fost un lucrător serios şi
constant. El dorea mult; de aceea a
întreprins mult. După ce S-a angajat
în lucrarea Sa, El a zis: ‚Trebuie să

lucrez lucrările Aceluia care M-a
trimis, câtă vreme este zi; vine
noaptea, când nimeni nu mai poate
lucra’ (Ioan 9:4). Isus nu S-a dat
înapoi dinaintea grijii şi responsabilităţii, aşa cum fac mulţi dintre acei
care pretind a fi urmaşii Săi. Datorită
faptului că ei caută să ocolească
această disciplină, sunt atât de mulţi
slabi şi ineficienţi. Ei pot avea
trăsături preţioase şi plăcute, dar
sunt fără vlagă şi aproape nefolositori atunci când trebuie întâmpinate
dificultăţi sau biruite obstacole.
Dinamismul şi energia, stabilitatea şi
puterea de caracter manifestate în
Hristos trebuie să fie dezvoltate în
noi, prin aceeaşi disciplină pe care a
suportat-o El. Şi harul pe care L-a
primit El este pentru noi.”10

O LECŢIE DE LA BONSAI

Când am participat la cea de-a
20-a Sesiune de delegaţi a AZSMR
în Coreea, fraţii locali au organizat
o excursie. Unul dintre locurile pe
care le-am vizitat a fost o grădină
publică. Rezultatul artei dezvoltate
de către grădinari este cunoscut ca
bonsai. Am văzut o varietate de
copaci, dintre care unii aveau o
vârstă de peste 500 de ani. Erau
acolo chiar măslini, meri, peri care
trecuseră de 100 de ani şi care erau
puternici şi produceau rod. Ceea ce
era atât de impresionant cu privire
la toţi era faptul că ei fuseseră lipsiţi
de creşterea normală: arta bonsai
constă în a păstra copacii vii, dar a
nu le permite să crească.
Există o experienţă similară în
viaţa spirituală? Gândiţi-vă la cuvintele inspirate: „Voi alergaţi bine:
cine v-a împiedicat ca să n-ascultaţi
de adevăr?” (Galateni 5:7).
În Galatia era o biserică ai cărei
membri erau puternici în a-şi apăra
ideile proprii. Ei produceau roadă
de acelaşi fel, perfectă în ochii lor
omeneşti, dar fiind lipsiţi de
creştere normală. Apostolul Pavel
scria: „Nici tăierea împrejur nu este
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nimic, nici netăierea împrejur nu
este nimic, ci păzirea poruncilor lui
Dumnezeu” (1 Corinteni 7:19). Şi
mai mult, chiar ascultarea ar trebui
să fie rodul motivelor drepte: „Căci
în Isus Hristos nici tăierea împrejur,
nici netăierea împrejur n-au vreun
preţ; ci credinţa care lucrează prin
dragoste” (Galateni 5:6).
De ce erau Galatenii împiedicaţi
în experienţa lor spirituală? Răspunsul ce le-a fost dat ne spune de
ce. „Sunteţi atât de nechibzuiţi?
După ce aţi început prin duhul,
vreţi acum să sfârşiţi prin firea
pământească?” (Galateni 3:3). Care
a fost atunci rezultatul? „Voi, care
voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin
Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi
căzut din har” (Galateni 5:4). Cum
a fost dovedit acest lucru? Ce
dovadă a fost dată cu privire la acea
cădere din har? „Dar dacă vă
muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii,
luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii
de alţii.” (Galateni 5:15). Şi, în fine,
cum îşi vor redobândi ei starea lor
dintâi? „Zic dar: umblaţi cârmuiţi
de Duhul şi nu împliniţi poftele firii
pământeşti.” (Versetul 16).
„Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la
slobozenie. Numai, nu faceţi din
slobozenie o pricină ca să trăiţi
pentru firea pământească, ci slujiţivă unii altora în dragoste. Căci toată
Legea se cuprinde într-o singură
poruncă: ‚Să iubeşti pe aproapele tău
ca pe tine însuţi.’” (versetele 13,14).
„Acei care devin colaboratori cu
Dumnezeu vor creşte în putere
morală şi spirituală, în timp ce acei
care-şi devotează timpul şi energiile
pentru a-şi servi lor înşile, se vor
pipernici, veşteji şi vor muri. Femeile
creştine, tinerii şi cei de vârstă
medie, precum şi cei înaintaţi în ani,
ar putea avea parte în lucrarea lui
Dumnezeu pentru prima dată; şi,
angajându-se în această lucrare, după
cum au ocazia, ei vor dobândi o
experienţă de cea mai înaltă valoare
pentru ei. În uitarea de sine, ei vor
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creşte în har. Instruind mintea în
această direcţie, ei vor învăţa cum să
poarte poveri pentru Isus şi vor
înţelege binecuvântarea servirii. Şi în
curând va veni timpul când ‚acei care
seamănă în lacrimi vor secera cu
bucurie’ (Psalmii 126:5).”11
„Căci firea pământească pofteşte
împotriva Duhului şi Duhul
împotriva firii pământeşti: sunt
lucruri potrivnice unele altora, aşa
că voi nu puteţi face tot ce voiţi.
Dar dacă sunteţi călăuziţi de Duhul,
nu sunteţi sub lege” (Galateni
5:17,18).
Această mustrare a fost dată
unui frate:
„Tu ai fost gata să dai din mijloacele tale, dar te-ai reţinut. Tu nu te-ai
simţit chemat să faci sacrificii care ar
implica grijă; nu ai avut bunăvoinţa să
faci vreo lucrare pentru Hristos,
oricât ar fi fost aceasta de umilă.
Dumnezeu te va aduce mereu şi
mereu în acelaşi loc, până când cu o
inimă umilită şi cu o minte supusă vei
suporta încercarea pe care El ţi-o
aduce şi să fii cu totul sfinţit pentru
serviciul şi lucrarea Sa. Atunci vei
putea câştiga viaţa nemuritoare. Poţi
fi un om pe deplin dezvoltat în Isus
Hristos, sau poţi fi un pitic spiritual,
care nu câştigă biruinţe. Frate, ce vei
alege? Vei trăi o viaţă de tăgăduire de
sine şi sacrificiu, făcându-ţi lucrarea
cu bucurie, desăvârşindu-ţi caracterul
creştin şi înaintând pentru răsplata
nemuritoare? Sau vei trăi pentru tine
şi vei pierde cerul? Cu Dumnezeu nu
te poţi juca; Hristos nu acceptă un
serviciu împărţit. El cere totul. Nu se
poate să-i reţii nimic. El te-a cumpărat
cu un preţ infinit şi cere ca tot ce ai
să-I fie predat ca un dar de bunăvoie.
Dacă Îi eşti pe deplin consacrat cu
inima şi viaţa, credinţa va lua locul
îndoielilor, şi încrederea locul
neîncrederii şi al necredinţei.”12
„Prea-iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe
nişte străini şi călători, să vă feriţi de
poftele firii pământeşti care se
războiesc cu sufletul. Să aveţi o
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purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc
de rău, ca pe nişte făcători de rele,
prin faptele voastre bune, pe care le
văd, să slăvească pe Dumnezeu în
ziua cercetării.” (1 Petru 2:11, 12).
„Ne îndeplinim cu toţii datoria?
Înaintăm noi aşa cum ar trebui? Nu
rămânem noi în urmă în îndeplinirea datoriei noastre de a face
lucrarea de înaintare? Nu fiţi
piperniciţi spiritual. Ne place să
vedem bebeluşi şi să urmărim
purtarea lor copilărească, dar
aceeaşi purtare ar fi dezgustătoare
dacă ar fi păstrată până când
copilul ar împlini doi ani. Tot astfel
şi creştinul trebuie să crească. Fiţi
conformaţi lui Isus, nu deformaţi.
Simţiţi-vă ancoraţi în Hristos.”13
Poate să conteze Dumnezeu pe
voi?
„Dacă rămâneţi în Mine şi
faptele Mele rămân în voi, cereţi ce
veţi voi şi vi se va face. Prin aceasta
Tatăl Meu este glorificat, că aduceţi
multă roadă; astfel veţi fi ucenicii
Mei” (Ioan 15:7,8).
„Predându-vă voinţa lui Hristos,
voi vă aliaţi cu puterea care este mai
presus de toate stăpânirile şi puterile.
Veţi avea putere de sus pentru a vă
ţine tari şi astfel, printr-o predare
constantă lui Dumnezeu, veţi fi
făcuţi în stare să trăiţi viaţa nouă,
viaţa de credinţă.”14
„Puterea şi harul au fost oferite
prin Hristos pentru a fi aduse de
către îngerii slujitori fiecărui suflet
care crede. Nimeni nu este atât de
păcătos încât să nu poată găsi
putere, curăţie şi neprihănire în
Isus, care a murit pentru ei.”15
Da, puteţi, printr-o credinţă
simplă şi lucrătoare în Hristos, să
fiţi mai mult decât biruitori. Voi
puteţi să deveniţi părtaşi ai acelei
vieţi care începe aici şi se extinde
prin toată veşnicia. Urmaţi doar
exemplul lui David, regele după
inima lui Dumnezeu, şi Îl veţi lăuda
pe Domnul împreună cu el în

prezenţa lui Isus pentru totdeauna.
Isus vă invită „Rămâneţi în Mine şi
Eu în voi. După cum mlădiţa nu
poate aduce roadă de la sine, dacă
nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi
nu puteţi aduce roadă, dacă nu
rămâneţi în Mine” (Ioan 15:4).
Domnul prezintă motivul pentru
aceasta: „Eu sunt viţa, voi sunteţi
mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în
cine rămân Eu, aduce multă roadă;
căci despărţiţi de Mine nu puteţi
face nimic” (versetul 5).
„Speranţa voastră nu este în voi
înşivă; ea este în Hristos. Slăbiciunea
voastră este unită cu tăria Lui,
ignoranţa voastră cu înţelepciunea
Lui, slăbiciunea voastră cu puterea
Lui durabilă. Astfel voi nu trebuie să
priviţi la voi înşivă şi să nu lăsaţi
mintea să se ocupe de eu, ci priviţi la
Hristos. Mintea să se ocupe de
iubirea Lui, de frumuseţea desăvârşirii caracterului Său. Hristos în
tăgăduirea Sa de sine, Hristos în
umilinţa Sa. Hristos în curăţia şi
sfinţenia Lui, Hristos în iubirea Sa
fără de pereche – acesta este subiectul
pentru contemplarea sufletului.
Iubindu-L pe El, copiindu-L pe El,
depinzând în întregime doar de El,
voi urmează să fiţi transformaţi după
asemănarea Lui.”16
Fie ca aceasta să fie experienţa
noastră zilnică cu Domnul şi
Mântuitorul nostru Isus Hristos!
Amin.
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Vineri , 12 decembrie 2008

Gata de
c ăsătorie?
André Devai

C

u siguranţă că ziua a
şasea a creaţiunii a fost
una dintre cele mai
fericite de pe pământ.
Crearea lumii noastre era aproape
terminată. Primul om fusese format
deja din ţărâna pământului şi i s-a
încredinţat lucrarea de a da nume
animalelor.
Atunci „Domnul a trimis un
somn adânc peste om şi omul a
adormit; Domnul Dumnezeu a luat
una din coastele sale şi a închis
carnea la locul ei. Din coasta pe
care o luase din om, Domnul
Dumnezeu a făcut o femeie şi a
adus-o la om” (Geneza 2:21,22).
Ce tovarăş – cu siguranţă cea mai
frumoasă femeie de pe pământ! O,
cum s-a simţit Adam când a văzut-o
pe Eva pentru prima dată? Putem să
ne imaginăm cum s-au uitat unul la
celălalt! Adam trebuie să se fi gândit:
„De unde a venit această creatură?
Cum a apărut?” El nu ştia cum s-o
explice, dar ştia că o iubea.

Iubirea este un dar din cer care
este, în limbajul Inspiraţiei „o plantă
de origine cerească.”1 Adam a
descoperit esenţa acestui sentiment
în declaraţia sa: „Iată în sfârşit aceea
care este os din oasele mele şi carne
din carnea mea! Ea se va numi
‘femeie’, pentru că a fost luată din
om. De aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va lipi de
nevasta sa, şi se vor face un singur
trup” (versetele 23, 24).
Da, Eva era parte din Adam, una
pe care trebuia s-o iubească şi s-o
protejeze, şi cu care urma să împărtăşească tot ce primise din mâna lui
Dumnezeu.
Este important să înţelegem
iubirea lui Dumnezeu prin această
mică istorie. Primul punct de
observat este că până în acest punct
în creaţiune totul venise la existenţă
prin cuvântul lui Dumnezeu.
Domnul zisese: „Să fie,” „să producă
pământul,” şi aşa mai departe. Dar
când a venit vorba de crearea
omului, Dumnezeu Şi-a folosit
propriile mâini. Era ceva unic cu
omenirea; ea descoperea grija Lui
specială pentru neamul omenesc
făcut după chipul Său propriu.
Un alt punct important de
înţeles este că femeia a fost creată
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dintr-una din coastele lui Adam,
arătând că ea a fost luată din el
însuşi – din mijlocul lui. Aceasta
este poziţia pe care femeia trebuia
s-o ocupe întotdeauna – nici peste
soţ, nici sub el, ci alături de el. Ea
este cel de-al doilea sine al său.
Atunci acolo este o lecţie care nu
a fost pentru Adam fiindcă el nu
avea tată pământesc, nici mamă, nici
socru sau soacră. Această instrucţiune a fost dată pentru urmaşii lui
Adam: La timpul căsătoriei este
necesar a „lăsa pe tată şi pe mamă”.
Adam nu trebuia să se îngrijoreze
despre alegerea tovarăşului său. Mai
mult, el nu trebuia să fie îngrijorat
despre a fi la vârstă matură sau la a
avea suficientă maturitate pentru a
se căsători, sau să se întrebe dacă
putea să-şi întreţină familia. El îşi
primise soţia ca un dar direct din
mâinile Dumnezeului său. Din
aceasta putem vedea că el întrunea
deja toate condiţiile pentru a se
căsători: comuniunea cu Dumnezeu,
maturitatea şi dezvoltarea fizică. Să
analizăm fiecare dintre aceste aspecte:

COMUNIUNEA CU DUMNEZEU

Adam era în comuniune deplină
cu Dumnezeu şi primea instrucţiuni directe de la El cu privire la

19

“Adevărata iubire este un principiu înalt şi sfânt,
cu totul diferit în caracter de acea iubire care se trezeşte
prin impuls.”
administrarea noii lumi şi a propriei
sale vieţi. Fiind în această comuniune, el şi-a primit soţia.
Astăzi, tinerii care se gândesc la
căsătorie trebuie să caute mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu şi voinţa Lui
pentru că „o soţie pricepută este un
dar de la Domnul” (Proverbele
19:14). În planul de a face legământul
solemn de a întemeia un cămin,
trebuie să se caute cu seriozitate
călăuzirea lui Dumnezeu. Luarea unei
decizii greşite în această privinţă va
conduce o persoană pe o cale fără
întoarcere. „Nimeni nu poate să
ruineze într-un mod atât de eficient
fericirea şi utilitatea unei femei, şi
să-i facă viaţa o povară care-i
îmbolnăveşte inima, ca propriul ei
soţ; şi nimeni nu poate să facă nici a
suta parte pentru a răci speranţele şi
aspiraţiile unui om, şi să-i paralizeze
energiile şi să-i ruineze influenţa şi
perspectivele aşa ca propria lui
nevastă. Din ceasul căsătoriei mulţi
bărbaţi şi femei îşi datează succesul
sau eşecul în această viaţă şi
speranţele pentru viaţa viitoare.”2
Un alt fapt pe care nu trebuie
să-l uităm este că singura cale
pentru ca o relaţie să poată fi
aprobată de Dumnezeu este ca
ambele părţi să se apropie tot mai
mult de Dumnezeu – fără să
neglijeze a petrece timp în rugăciune, să participe în mod regulat la
serviciile de închinare şi să păstreze
o atitudine de devoţiune. Ambii ar
trebui să fie suficient de maturi
pentru a permite în mod sigur ca
iubirea dintre ei să crească în
direcţia potrivită. Această dezvoltare trebuie să fie motivată de iubire
pentru Dumnezeu în inimă.
De aceea, mai mult decât în
orice alt timp în viaţă, o persoană
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care se gândeşte la căsătorie trebuie
să cultive o viaţă de rugăciune:
„Dacă bărbaţii şi femeile au obiceiul
de a se ruga de două ori pe zi
înainte de a se gândi la căsătorie, ei
ar trebui să se roage de patru ori pe
zi când se anticipează acest pas.”3
Dacă un tânăr sau o tânără nu se
află într-o strânsă legătură cu
Dumnezeu – rugându-se sistematic
de câteva ori pe zi, studiind cuvântul Său şi căutând îndrumare
divină, el sau ea nu ar trebui să se
gândească la căsătorie. Numai prin
căutarea cu seriozitate a îndrumării
lui Dumnezeu şi punerea voinţei în
serviciul Său poate cineva să fie
încrezător în îndrumarea Sa. „Cine
este omul care se teme de Domnul?
Aceluia Dumnezeu îi arată calea pe
care trebuie să o aleagă. El va locui
în fericire; şi sămânţa lui va stăpâni
ţara.” (Psalmii 25:12,13).

MATURITATE

Dovada maturităţii lui Adam ca
soţ este dată în declaraţia pe care a
făcut-o când a văzut-o pe Eva pentru
prima dată: „Aceasta este os din
oasele mele şi carne din carnea mea.”
Cu aceste cuvinte, el a descoperit că
îşi asuma responsabilitatea de a se
îngriji de nevasta lui, îngrijindu-se de
toate nevoile ei şi fiind preocupat
pentru binele ei, întrucât aceasta era
o parte din sine. Acesta este unul
dintre cele mai importante puncte
care indică maturitatea cuiva care se
gândeşte la căsătorie: responsabilitatea sa este un punct cheie în decizia
care urmează să fie făcută – este un
factor vital. Persoana care va trăi
alături de tine trebuie să fie atentă şi
grijulie. Pe lângă o mare iubire, o
dedicaţie matură şi teamă de
Domnul, ar trebui să fie fericire şi

angajament în perioada de curtenie,
logodnă şi căsătorie.
„Când un om va face o juruinţă
Domnului, sau un jurământ prin
care se va lega printr-o făgăduială, să
nu-şi calce cuvântul, ci să facă
potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.”
(Numeri 30:2).
În acest punct este necesar să
vorbim aici cu privire la vârstă. În
vreme ce nu putem specifica o
vârstă anume, este clar că timpul
căsătoriei nu poate fi prematur –
când cineva este prea tânăr pentru a
face un legământ solemn care leagă
pentru toată viaţa.
„Ataşamentele formate în
copilărie au rezultat adesea în uniri
foarte nenorocite, sau în despărţiri
ruşinoase. Legăturile timpurii, dacă
sunt formate fără acceptul părinţilor,
doar rareori s-au dovedit a fi fericite.
Afecţiunile de la vârsta fragedă ar
trebui stăvilite până când vine
perioada când o vârstă şi experienţă
suficientă va face ca dezlegarea lor să
fie onorabilă şi sigură. Acei care nu
vor să fie stăviliţi vor fi în pericolul de
a târî o existenţă nefericită. Un tânăr
care n-a împlinit încă douăzeci de ani
este un slab judecător pentru potrivirea unei persoane la fel de tinere ca şi
el pentru a-i fi tovarăşă pe viaţă.”4
Maturitatea este de asemenea
descoperită când o persoană tânără
recunoaşte nevoia de sfat când ia o
decizie – din moment ce acela despre
care el sau ea sunt interesaţi este
prezentată adesea mai degrabă ca un
înger desăvârşit decât ca o fiinţă
umană cu slăbiciuni, ciudăţenii şi
diferite obiceiuri. Altfel, de îndată ce
perechea ar trebui să se confrunte cu
probleme pe care nu le pot depăşi,
fericirea viitoare a căminului ar putea
fi pusă în pericol. Aici părinţii – sau în
absenţa lor o persoană matură
consacrată lui Dumnezeu – pot ajuta
în acest proces decisiv. Ambele părţi
ar trebui să caute sfat, pentru ca
diferenţele dintre ei să fie rezolvate în
aşa fel încât să poată avea mai multe
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dovezi cu privire la întrebarea dacă ar
trebui să continue cu acest pas sau nu.
„Dacă sunteţi binecuvântaţi cu
părinţi temători de Dumnezeu,
căutaţi sfat la ei. Prezentaţi-le
speranţele şi planurile dumneavoastră, învăţaţi lecţiile pe care le-au
învăţat experienţele lor de viaţă şi veţi
fi scutiţi de multe dureri sufleteşti.”5
Mulţi au trecut printr-o experienţă tragică prin faptul că au refuzat să
caute sau să accepte sfat în această
privinţă. Atunci, după ce sunt deja
căsătoriţi şi realitatea s-a lămurit
prea târziu, cât de adesea se aude în
cele din urmă plângerea tristă: „Nu
am fost pregătit pentru căsătorie.”
Un alt mare pericol este când
pasiunea romantică biruie raţiunea,
orbind ochii spre a nu vedea
punctele care trebuie să fie observate
şi corectate.
„Un creştin sincer nu va înainta
planurile sale în această direcţie [a
căsătoriei] fără a şti că Dumnezeu
aprobă umblarea lui. El nu va dori să
aleagă pentru sine însuşi, ci va simţi
că Dumnezeu trebuie să aleagă
pentru el. Noi nu trebuie să ne
plăcem nouă înşine, deoarece Hristos
nu Şi-a plăcut lui Însuşi. Nu doresc să
fiu înţeleasă cum că cineva ar trebui să
se căsătorească cu o persoană pe care
nu o iubeşte. Aceasta ar fi păcat. Dar
capriciului şi naturii emoţionale nu
trebuie să i se permită să conducă la
ruină. Dumnezeu cere întreaga inimă,
afecţiunile supreme.”6

DEZVOLTAREA FIZICĂ,
MENTALĂ ŞI EMOŢIONALĂ

Deşi Adam tocmai fusese creat
când a devenit mire, este scris că el a
fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Facultăţile sale raţionale erau
după rânduiala lui Dumnezeu. Şi, la
îndrumarea Creatorului însuşi,
perechea urma să fie rodnică, să se
înmulţească şi să umple pământul.
Descendenţii lor nu trebuia doar să
populeze pământul, ci să se îngrijească de asemenea şi de ordinea socială.

Astfel este clar că această pereche
sfântă ajunsese la maturitate deplină.
„Domnul Dumnezeu a făcut pe
om după chipul Său, l-a făcut după
chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a
făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi
Dumnezeu le-a zis: ,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării,
peste păsările cerului şi peste orice
vieţuitoare care se mişcă pe pământ.’
(Geneza 1:27,28).
Dumnezeu declară în cuvântul
Său că „orice lucru de sub soare îşi
are vremea lui, şi pentru toate este
un timp” (Eclesiastul 3:1).
Este un timp în viaţă când
lucrurile sunt de domeniul copilăriei: „Când am fost copil, vorbeam ca
un copil, înţelegeam ca un copil şi
gândeam ca un copil” (1 Corinteni
13:11). În timpul copilăriei oamenii n-ar trebui să se gândească la
căsătorie – aceasta este ceva pentru
omul adult.
„Există doar puţină iubire reală,
veritabilă, devotată şi pură. Acest
articol preţios este foarte rar.
Pasiunea este considerată iubire.
Adevărata iubire este un principiu înalt şi sfânt, cu totul diferit în
caracter de acea iubire care se trezeşte
prin impuls şi care moare brusc când
este încercată cu severitate.
Iubirea este o plantă de creştere
cerească şi ea trebuie cultivată şi
hrănită. Inimile pline de afecţiune,
cuvintele adevărate şi iubitoare, vor
face familiile fericite şi vor exercita o
influenţă înălţătoare asupra tuturor
celor ce intră în sfera influenţei lor.”7
În căsătorie, această iubire rezistă ca
un angajament de o viaţă, o decizie
continuă şi o alegere activă.
Totuşi, ce se poate spune atunci
când o persoană se căsătoreşte
înainte de a fi matură din punct de
vedere fizic, mintal şi emoţional?
Adolescenţa este o fază frumoasă a
existenţei, când sunt formulate
multe descoperiri despre viaţă. În
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această perioadă sunt aleşi prietenii
şi sunt luate decizii importante care
vor modela restul vieţii cuiva,
inclusiv ce studii să urmeze, ce
carieră să îmbrăţişeze şi aşa mai
departe. În cazul în care căsătoria
este încheiată înainte ca omul să
ajungă adult, ea îi determină pe
adolescenţi să piardă o etapă foarte
plăcută a vieţii, care nu poate fi
recâştigată niciodată. Mulţi fac
această „săritură”, dar când devin
adulţi, ei încearcă să se întoarcă la
acea fază din viaţă pe care au
pierdut-o. Aceasta se vede uneori în
îmbrăcăminte, comportament şi
conversaţie. O asemenea situaţie
rezultă adesea în separare amară. De
aceea este dat avertismentul: A te
căsători în timpul adolescenţei
provoacă un sentiment de insecuritate şi îngrijorare – în special când este
vorba de naşterea primului prunc.
Responsabilităţile implicate în
îngrijirea de viaţa de familie îi
solicită foarte mult pe amândoi.
Când dificultăţile şi inconvenienţele
le încearcă răbdarea, este nevoie de
răbdare, hotărâre şi perseverenţă. A
trăi într-o familie pretinde toleranţă,
un spirit iertător, umilinţă şi înţelegere. Pentru toate acestea este nevoie
de stăpânire de sine şi un caracter
stabil – calităţi care nu sunt în
general caracteristice tinerilor
adolescenţi.
Adesea o adolescentă se îndrăgosteşte de un bărbat mult mai în
vârstă decât ea. În ciuda sfaturilor
contrare ale sfătuitorilor capabili, ei
îşi unesc mâinile în căsătorie. După
un an sau doi, tânăra femeie începe
să perceapă marea diferenţă între ea
şi soţul ei. Perechea se desparte în
cele din urmă, lăsând adesea un
copil mic în grija bunicilor lui.
Astfel, cel puţin trei vieţi sunt
stricate printr-o căsătorie prematură.
„Tinerii se încred prea mult în
impuls. Ei nu ar trebui să cedeze
întotdeauna prea uşor, nici să fie prea
repede captivaţi de aspectul exterior
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al persoanei iubite. Curtenia, aşa
cum este desfăşurată în acest veac,
este o chestiune de înşelăciune şi
ipocrizie, cu care vrăjmaşul sufletelor are mult mai mult a face decât
Domnul. Aici este mare nevoie de o
raţiune sănătoasă, dar adevărul este
că aceasta are puţin de a face în toată
chestiunea.”8

INDEPENDENŢĂ FINANCIARĂ

Un student la facultate era cândva
„celebru” în clasa lui pentru înfăţişarea lui plăcută şi era de asemenea „un
succes” în şcoală. Între fete el crease
deja senzaţie şi ele se refereau la el ca
la „o perspectivă frumoasă”. Totuşi,
într-o zi, s-au trezit la realitate,
atunci când profesorul l-a întrebat
pe tânăr: „Tu nu câştigi bani,
tinere?” El a răspuns: „Bineînţeles
că da – prin mama mea!”
Problema independenţei
financiare este un punct de importanţă extremă pentru viitorul
tinerilor care caută să-şi întemeieze
un cămin. Dacă un tânăr nu este
capabil să întreţină un cămin, el nu
este pregătit pentru căsătorie.
Căsătoria cere ca un bărbat să
„lase pe tatăl său şi pe mama lui şi să
se lipească de nevasta lui”. El trebuie
să fie pregătit nu doar pentru o
despărţire emoţională, ci şi pentru
independenţa lui financiară. El
trebuie să fie instalat deja în munca
şi în căminul lui, fără să mai depindă de părinţii lui. Şi soţia ar trebui
să ştie cum să conducă treburile
gospodăreşti şi cum să folosească în
mod înţelept venitul soţului ei. O
femeie competentă „vede bine de
gospodăria ei şi nu mănâncă pâinea
leneviei” (Proverbele 31:27).
În zilele patriarhilor, se practica
obiceiul de a face o zestre. Astăzi
acesta nu mai există în majoritatea
părţilor lumii. Totuşi sunt lecţii
bune pe care le putem învăţa din
această practică străveche:
„În timpurile de demult obiceiul
cerea ca mirele, înainte de ratificarea
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angajamentului căsătoriei, să
plătească tatălui miresei o sumă de
bani sau echivalentul ei în alte
proprietăţi, după împrejurările sale.
Aceasta era considerată ca o siguranţă pentru relaţia căsătoriei. Taţii nu
au considerat că era sigur să încredinţeze fericirea fiicelor lor bărbaţilor care nu luaseră nici o măsură
pentru întreţinerea unei familii.
Dacă ei nu aveau suficientă prosperitate şi energie pentru a administra
lucrul şi a dobândi vite şi terenuri,
exista temerea că viaţa lor avea să se
dovedească fără valoare. Dar s-a luat
măsura de a-i testa pe acei care nu
aveau cu ce să plătească pentru soţie.
Lor li se permitea să lucreze pentru
tatăl a cărui fiică o iubeau, pentru o
durată de timp care echivala cu
valoarea zestrei cerute…
Acest obicei vechi, deşi era
abuzat uneori, ca şi în cazul lui
Laban, producea rezultate bune.
Când solicitantului i se cerea să
presteze un serviciu pentru a-şi
dobândi soţia, era împiedecată o
căsătorie pripită şi era ocazie de a
testa adâncimea afecţiunilor lui,
precum şi capacitatea lui de a se
îngriji de o familie.”9
Este clar, de aceea, că dobândirea independenţei financiare este o
cerinţă esenţială înainte ca un
bărbat să poată fi considerat
pregătit pentru căsătorie.

EŞTI PREGĂTIT PENTRU
CĂSĂTORIE CÂND:

1. Poţi avea o iubire adevărată
pentru viitorul tău partener şi îl
consideri a fi un dar de la
Dumnezeu. „Afecţiunile curate
şi sfinte nu sunt un sentiment, ci
un principiu. Acei care sunt
mânaţi de iubire adevărată nu
sunt nici nerezonabili nici orbi.”10
2. Eşti în strânsă comuniune cu
Dumnezeu şi în supunere totală
faţă de El, în ceea ce priveşte
dreptul de a alege un partener de
viaţă. Eşti dispus să accepţi

călăuzirea divină şi sfatul înţelept
şi cu experienţă.
3. Ai suficientă maturitate pentru a
lua această decizie fără a o
regreta sau retracta ulterior.
4. Eşti pe deplin dezvoltat fizic,
mintal şi emoţional.
5. Ai independenţă financiară
pentru a-ţi întreţine noul cămin.
Numai luând aceşti factori în
considerare cu seriozitate vei putea
şti cu încredere că iei decizia
potrivită.

CONCLUZIE

Când, după ce ai luat în considerare toţi aceşti factori, ajungi la
concluzia că eşti pregătit pentru
căsătorie, mai este încă un secret
pentru ajungerea la o fericire
completă în viitorul tău cămin. În
fiecare aspect al vieţii trebuie să faci
din Domnul Isus primul, ultimul şi
cel mai bun în relaţia dintre tine şi
persoana pe care o iubeşti. Stabileşte-ţi priorităţile în ordine. În loc de
a gândi „eu, tu şi Isus”, schimbă-ţi
gândirea în „Isus, tu şi (în cele din
urmă) eu”. Astfel, voi, ca pereche,
veţi putea fi întotdeauna fericiţi
trăind unul pentru celălalt şi
amândoi pentru Hristos.
„Numai prezenţa lui Hristos îi
poate face fericiţi pe bărbaţi şi femei.
Toate apele obişnuite ale vieţii
Hristos le poate transforma în vinul
cerului. Căminul devine atunci ca un
Eden de fericire supremă; familia, un
frumos simbol al familiei din cer.”11
Şi iubirea care se dezvoltă în acest
cămin va dura până în veşnicie.

Referinţe:

Solii pentru tineret, pg. 459, eng.
Căminul Advent, pg. 43, eng.
3)
Ibid., pg. 71.
4
) Solii pentru tineret, pg. 452, eng.
5)
Ibid., pg. 435
6)
Ibid., pg. 460
7)
Căminul Adventist, pg. 50, eng.
8)
Solii pentru tineret, pg. 450, eng.
9)
Patriarhi şi profeţi, pg. 188, 189, eng.
10)
Căminul Adventist, pg. 50, eng.
11)
Ibid., pg. 28.
1)
2)
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Sabat , 13 decembrie 2008

Conlucrători
cu Hristos
Peter D. Lausevic

E

ra pe 13 mai 1974. Cu
doar patru zile mai
înainte Comitetul
Judiciar al Casei Reprezentanţilor a Statelor Unite şi-a
deschis audierile de punere sub
acuzare în scandalul Watergate care
urma să conducă la demisia celui
de-al 37-lea Preşedinte al Statelor
Unite în august. La cinci zile mai
târziu, pe 18 mai, India şi-a detonat
cu succes prima armă nucleară,
devenind cea de-a şasea naţiune
care deţinea secretele distrugerii în
masă. Israelul şi Siria erau implicate
într-o lună de intense negocieri care
au rezultat în pactul de dezangajare
în acea ultimă zi din mai. În mijlocul tuturor acestor chestiuni cu
semnificaţie internaţională, un
tânăr timid din Rio Linda, California, se lupta cu probleme de natură
veşnică. Era chiar înaintea celei de-a
14-a zi de naştere a mea.
Tinerii adolescenţi sunt adesea
acel grup de indivizi pe lângă care
trecem în biserică – acordându-le
puţină atenţie. Ei sunt relativ
nesemnificativi în scopurile noastre
ca adulţi. Adesea ei sunt supărători
când fug prin sălile bisericilor
noastre, sunt întotdeauna primii la

rând la masa de prânz şi este greu
să-i păstrezi liniştiţi în timpul orelor
Şcolii de Sabat. Ei pretind atât de
mult atenţia noastră, în comparaţie
cu mărimea lor. Dacă se află într-o
sală de clasă, părem a petrece mai
mult timp mustrându-i decât
învăţându-i. Şi totuşi, acesta era unul
dintre cele mai importante timpuri
din viaţă la evrei. Isus Însuşi a fost
introdus în acest timp în sistemul
religios iudaic. „Şi când a avut
doisprezece ani, [Isus şi părinţii Săi]
au mers la Ierusalim, după obiceiul
sărbătorii” (Luca 2:42).
„La iudei, anul al doisprezecelea
era linia de demarcaţie între copilărie şi tinereţe. Când încheia acest an,
un băiat evreu era numit un fiu al
legii şi de asemenea un fiu al lui
Dumnezeu. I se dădeau ocazii
speciale pentru instruire religioasă şi
se aştepta de la el să participe la
sărbătorile sfinte. Conform acestui
obicei, Isus, la acea vârstă a făcut
vizita de paşte la Ierusalim. Asemenea tuturor israeliţilor devotaţi, Iosif
şi Maria mergeau în fiecare an să
participe la paşte; şi când Isus a ajuns
la vârsta cerută, ei L-au luat cu ei.”1
Când vorbim despre convertire,
este ceva care poate fi manifestat în
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diferite moduri în viaţa noastră.
„Este posibil ca o persoană să nu
poată spune timpul sau locul exact,
sau să prezinte întregul lanţ de
împrejurări în procesul convertirii;
dar aceasta nu dovedeşte că persoana respectivă n-ar fi convertită.”2
Totuşi, unii dintre noi ne putem
aminti momentul exact în care
minunata putere transformatoare a
lui Dumnezeu vine în viaţa noastră.
Ca adolescent, aveam gânduri de
răzvrătire care îmi frământau viaţa
– răzvrătire împotriva părinţilor, a
societăţii şi a bisericii. Momentul
deciziei venise. Stăteam faţă în faţă
cu Creatorul meu şi am înţeles
pentru prima dată faptul că de unul
singur eram neajutorat şi fără
mântuire. Urma să înceapă un nou
an şi am îngenuncheat în acea seară
în atmosfera liniştită lângă canapeaua din sufragerie. Acolo am căzut
pe genunchi şi mi-am predat viaţa
lui Isus Hristos ca Mântuitor al meu
personal într-un mod în care numai
un copil se poate exprima. „Acea
putere regeneratoare, pe care n-o
poate vedea nici un ochi, naşte o
viaţă nouă în suflet; ea creează o
făptură nouă după chipul lui
Dumnezeu… În vreme ce nu
putem face nimic pentru a ne
schimba inimile sau a ne aduce în
armonie cu Dumnezeu; în vreme ce
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nu trebuie să ne încredem deloc în
noi înşine sau în faptele noastre
bune, vieţile noastre vor descoperi
dacă harul lui Dumnezeu locuieşte
în noi. Se va vedea o schimbare în
caracter, obiceiuri şi tendinţe.”3

NĂSCUŢI CA MISIONARI

Săptămâna următoare a fost cel
mai uimitor lucru de care îmi pot
aminti din acea perioadă de timp.
Limbajul meu s-a schimbat,
gusturile mele muzicale s-au
schimbat, alegerile mele de alimentaţie s-au schimbat, prietenii mei
s-au schimbat şi opţiunile mele în
ceea ce privea cariera au început să
capete un ton diferit. În loc de a
căuta căi pe care să câştig în mod
liniştit un venit confortabil, am
început să lupt cu gândurile mele.
Să împărtăşesc minunatul plan de
mântuire cu suflete pierdute?
Atunci mi-a venit o dorinţă în inimă
– aceea de a mă pregăti pentru
lucrarea de slujire ca misionar.
Nu pot să nu mă gândesc la
experienţa femeii samaritence. Nu
cunoaştem detaliile luptelor pe care
le avea în ziua când a mers la fântâna
lui Iacob. Ştim că era o persoană
respinsă de societate şi că alesese
probabil un timp al zilei pentru a-şi
lua apă, când foarte puţini oameni
aveau să meargă la fântână. Spera
probabil să fie singură şi să lase
conversaţiile pentru o altă zi. Îl
întâlneşte pe Isus care este capabil să
satisfacă dorinţa sufletului ei bolnav
de păcat. Ea ajunge la punctul
predării şi este animată ca niciodată
mai înainte. I se dă o viaţă nouă şi
este ridicată de la cele pământeşti la
cele cereşti. În mod natural, cuvintele lui Isus sunt împlinite în viaţa ei:
„Dar oricine bea din apa pe care i-o
voi da Eu, ... se va preface în el
într-un izvor care va ţâşni spre viaţa
veşnică” (Ioan 4:14).
Bucuria mântuirii este un lucru
care nu poate fi suprimat. Deşi a trăit
o viaţă ruşinoasă timp de mulţi ani,
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deodată ea fuge înapoi în satul ei şi
începe să vorbească cu toţi pe care-i
vede. Timiditatea şi ruşinea nu mai
sunt văzute. Tot ce mai putea să
gândească sau să spună a fost: „Veniţi
şi vedeţi un om care mi-a spus tot ce
am făcut: nu cumva este acesta
Hristosul?” (Ioan 4:29). Drept
rezultat, întreaga cetate a venit să-L
vadă pe Isus şi a fost o mare recoltă de
suflete provocată de experienţa aceea
care a schimbat viaţa unei femei.
De ce se întâmplă ca persoane
care sunt atât de timide încât se tem
chiar să se arate în societate pentru
simplele necesităţi ale vieţii devin
deodată vorbitori în public şi
descoperă lucruri personale unui
oraş întreg? Aceasta se datorează
doar unui singur lucru: „Fiecare
adevărat ucenic este născut ca
misionar în împărăţia lui Dumnezeu. Acela care bea din apa vie
devine un izvor de viaţă. Primitorul
devine un dăruitor. Harul lui
Hristos în suflet este asemenea unui
izvor în deşert, izvorând pentru a
reîmprospăta totul şi făcându-i pe
acei care sunt gata să piară nerăbdători să bea din apa vieţii.”4
Da, adevărata convertire
determină o schimbare completă în
viaţa cuiva. „Lucrurile pe care le
urau cândva, acum le iubesc şi
lucrurile pe care le iubeau cândva le
urăsc. Cel care era mândru şi plin
de sine, devine blând şi smerit cu
inima. Cei superficiali şi îngâmfaţi
devin serioşi şi cumpătaţi. Beţivul
devine abstinent şi cel iubitor de
plăceri devine curat.” Inhibiţiile
personale sunt cu totul lăsate în
urmă şi numai un gând umple
sufletul. „Căci nu vreau să ştiu între
voi nimic altceva decât pe Isus
Hristos, şi pe El răstignit”
(1 Corinteni 2:2). „Isus Hristos este
totul pentru noi – cel dintâi, cel de
pe urmă şi cel mai bun în toate.”6
Ori de câte ori vorbim despre
frecventarea unei şcoli misionare sau
chiar despre îndeplinirea vreunui fel

de lucrare misionară, mulţi, în special
tineri, îmi spun că sunt prea timizi
pentru a vorbi în public sau pentru a
le spune altora despre un lucru atât de
personal cum sunt convingerile
religioase. Unii spun chiar că ei pot
ajuta din spatele cortinei dar nu
neapărat să vorbească cu alţii, nici
măcar în mod personal. Totuşi rămân
mereu uimit de modul cum acelaşi
tânăr îşi pierde toate inhibiţiile când
se îndrăgosteşte şi începe să vorbească despre persoana iubită. Uneori
trebuie să mă uit de două ori să mă
asigur că este una şi aceeaşi persoană.
În realitate este la fel şi în experienţa
creştină. Când ne îndrăgostim cu
adevărat de Hristos şi-L recunoaştem
ca un adevărat Mântuitor din păcat şi
moarte, toate inhibiţiile personale
dispar şi singurul lucru la care ne mai
putem gândi este acela de a spune
altora despre iubirea noastră de
curând aflată – Isus Hristos. „Căci nici
unul din noi nu trăieşte pentru sine.”
(Romani 14:7).

O ARMATĂ DE TINERI

Când mă gândesc la viitor cu
toate variabilele sale, nu pot să mă
gândesc la nimic mai minunat decât
la a-L vedea pe Isus faţă în faţă. A-L
vedea pe Acela care a făcut posibilă
mântuirea – Acela care a suferit o
agonie aşa de enormă pentru un
păcătos ca mine – ar fi o experienţă
atât de minunată. Sunt sigur că pe
durata întregii veşnicii nu vom uita
impactul acelui moment în timp
când Îl vom vedea pe Isus pentru
prima oară.
Dintre toate făgăduinţele care
sunt date în Biblie, venirea personală, vizibilă a lui Hristos deţine cel
mai scump loc în inima unui
credincios. Isus a spus: „După ce voi
merge şi vă voi pregăti un loc, Mă
voi întoarce şi vă voi lua la Mine;
pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi
şi voi” (Ioan 14:3). Aşteptaţi acea zi?
Din nefericire, acea zi a fost multă
vreme întârziată. Ce aşteaptă Isus?
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Isus a dat o profeţie specifică referitor
la venirea Sa. „Şi Evanghelia aceasta a
împărăţiei va fi predicată în toată
lumea, ca să slujească de mărturie
tuturor neamurilor; şi atunci va veni
sfârşitul” (Matei 24:14).
Dumnezeu aşteaptă ca solia
Evangheliei să meargă în toată
lumea aşa încât fiecare persoană de
pe această planetă să aibă ocazia de
a lua o decizie inteligentă cu privire
la destinul său veşnic.
Auzim adesea despre ceasul lui
Dumnezeu şi că Isus va veni, fie că
suntem gata sau nu. Într-o oarecare
măsură, acest lucru s-ar putea să fie
adevărat; totuşi, există un pasaj
interesant în Scriptură, care ne
spune că venirea aceasta depinde de
noi. Noi nu trebuie doar să „aşteptăm” ci să şi „grăbim venirea zilei lui
Dumnezeu” (2 Petru 3:12). „Este
privilegiul fiecărui creştin nu doar să
aştepte, ci să şi grăbească venirea
Domnului nostru Isus Hristos.”7
Ce fel de implicaţie trebuie să
aibă fiecare membru pentru a determina această grăbire? „Lucrarea lui
Dumnezeu pe acest pământ nu va
putea fi terminată câtă vreme
bărbaţii şi femeile care sunt membri
ai bisericii nu se unesc pentru
lucrare şi nu-şi unesc eforturile cu
acelea ale predicatorilor şi slujbaşilor bisericii.”8 Auzim adesea că ori
predicatorii, ori membrii laici vor fi
aceia care să încheie lucrarea de pe
pământ. Dar realitatea este că „ei
toţi să fie una; cum Tu, Tată, eşti în
Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una
în noi pentru ca lumea să creadă că
Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21). Toţi
trebuie să fie găsiţi lucrând împreună pentru a avea un adevărat succes
în întreprinderile misionare.
Care este un grup de oameni
care are cu adevărat nevoie să fie
pregătit pentru a juca un rol activ în
eforturile misionare? „Cu o asemenea armată de lucrători pe care ar
putea-o constitui tinerii noştri,
instruiţi în mod corespunzător, cât

de curând solia unui Mântuitor
răstignit, înviat şi care vine în
curând ar putea fi dusă în întreaga
lume! Cât de curând ar putea veni
sfârşitul – sfârşitul suferinţei,
durerii şi al morţii!”9
Numai atunci când tinerii sunt
convertiţi şi instruiţi vor fi ei o forţă
eficientă pe care să se poată conta.
Când vă gândiţi la maşinăria
militară modernă cu toate înaintările ei tehnologice pentru a produce
un avantaj asupra adversarilor între
naţiuni, tinerii sunt în mod continuu atraşi să se înroleze într-una
din diversele ramuri ale forţelor
armate. Ofiţeri de recrutare străbat
în mod constant campusurile
liceelor şi ale universităţilor pentru
a atrage cele mai strălucite minţi
dintre tineri. Unele dintre aceste
minţi strălucite nu par să fie atât de
bazate pe înfăţişarea exterioară, dar
când au înţeles că e nevoie de ele,
energii şi calităţi necunoscute mai
înainte ies în evidenţă.
Un prieten al meu, predicator,
fusese repartizat într-un nou loc de
lucru. Când a sosit acolo, a observat
că 30 de tineri din zona respectivă
se rătăciseră. A hotărât să-i viziteze
pe toţi şi să le spună că biserica avea
nevoie de ei. A anunţat o întâlnire
specială a acestor tineri în casa lui.
Când au sosit, păreau îmbrăcaţi
într-un asemenea mod încât să
provoace o reacţie negativă din
partea lui ca pastor. Când le-a spus
din nou, în mod colectiv, că biserica
are nevoie de ei, ei l-au provocat:
„Are biserica nevoie de oameni
îmbrăcaţi ca noi?” El a răspuns:
„Biserica are nevoie de voi, dar nu
aşa cum sunteţi. Isus vă doreşte şi
are nevoie de voi, dar trebuie să vă
schimbe mai întâi.” După o vreme,
aproape întregul grup a fost botezat
şi ei sunt acum activi în zona lor.
„Tinerii au nevoie de mai mult
decât de o atenţie ocazională, mai
mult decât de un cuvânt de încurajare din când în când. Ei au nevoie
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de muncă sârguitoare, atentă şi cu
rugăciune. Numai Acela a cărui
inimă este umplută de iubire şi
simpatie va putea să ajungă la acei
tineri care sunt în aparenţă nepăsători şi indiferenţi. Nu toţi pot fi
ajutaţi în acelaşi fel. Dumnezeu Se
poartă cu fiecare după temperamentul şi caracterul său şi trebuie să
cooperăm cu El. Adesea acei pe
lângă care trecem cu indiferenţă,
pentru că îi judecăm după înfăţişarea lor exterioară, au în ei cel mai
bun material pentru a fi lucrători şi
vor răsplăti toate eforturile făcute
pentru ei. Trebuie ca problema
aceasta referitoare la modul cum să
se procedeze cu tinerii să fie
studiată mai mult, şi este nevoie de
mai multă rugăciune serioasă
pentru înţelepciunea de care este
nevoie în procedura cu minţile.”10

CEL MAI PREŢIOS DAR
PENTRU ISUS

Când privim aşteptând la a doua
venire a lui Isus, ne dăm seama că nu
suntem gata. Când Isus vine pe norii
cerului, vor fi unii care vor putea
spune: „Iată, acesta este Dumnezeul
nostru în care avem încredere că ne
va mântui. Acesta este Domnul în
care ne încredeam, acum să ne
veselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui.” (Isaia 25:9). Cum trebuie
să fie caracterul nostru înainte de a
putea fi în acelaşi grup de elită?
Ucenicul pe care îl iubea Isus, cel
mai tânăr dintre cei doisprezece, ne
spune: ‚Prea iubiţilor, acum suntem
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,
pentru că Îl vom vedea aşa cum
este” (1 Ioan 3:2). Trebuie să avem
caracterul lui Isus.
În loc de a ne pregăti să dobândim un asemenea caracter, noi
formulăm adesea diferite scuze cu
privire la inabilitatea noastră de a
dobândi un standard atât de înalt.
Mai degrabă decât să prezinte
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scuze, Ioan spune în continuare: „Şi
orice om care are nădejdea aceasta
se curăţeşte după cum şi El este
curat” (versetul 3). Caracterul
desăvârşit al lui Isus este ceea ce
fiecare dintre noi trebuie să posedăm
pentru a ne califica pentru căminul
ceresc. „Fiţi dar desăvârşiţi, după
cum Tatăl vostru care este în ceruri
este desăvârşit.” (Matei 5:48).
Această schimbare nu este ceva
trecător. Dumnezeu aşteaptă o
reformă completă. „Pocăiţi-vă dar şi
întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi
se şteargă păcatele, ca să vină de la
Domnul vremile de înviorare, şi să
trimită pe Cel ce a fost rânduit mai
dinainte pentru voi: pe Isus Hristos
pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou
a tuturor lucrurilor: despre aceste
vremi a vorbit Dumnezeu prin gura
tuturor sfinţilor Săi proroci din
vechime.” (Fapte 3:19-21).
Cum poate fi posibil acest lucru?
Singurul răspuns este predarea
„Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbele
23:26). Aceasta nu este doar o
predare cu o jumătate de inimă, care
renunţă la câteva lucruri în schimbul
recunoaşterii din partea membrilor
bisericii a calificării noastre pentru
botez. Când Isus cere inima , El cere
întreaga inimă şi nu doar o parte din
ea. Vorbim aici de o predare din
toată inima. „Prin adevăr, prin
puterea Duhului Sfânt, noi trebuie să
fim sfinţiţi – transformaţi după
asemănarea lui Hristos. Şi pentru ca
această schimbare să fie făcută în
noi, trebuie să existe o acceptare
necondiţionată, din toată inima a
adevărului, o predare fără rezerve a
sufletului la puterea sa transformatoare.”11 V-aţi predat voi lui Isus fără
a pune condiţii cu privire la lucrurile
la care sunteţi dispuşi sau nu să
renunţaţi? Ce sunteţi binevoitori sau
nebinevoitori să faceţi?
„Motivul pentru care sunt atât de
puţine mărturii vii şi serioase în favoarea lui Hristos şi a religiei creştine este
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pentru că atât de mulţi pretind a fi
creştini, care nu au cunoscut niciodată iubirea mântuitoare a lui Isus. Ei nu
sunt legaţi de El cu corzile credinţei
vii. Dragi tineri, vă invit să încercaţi
calea cu toată inima, predarea tuturor
lucrurilor lui Dumnezeu. Ridicaţi
crucea cu bucurie, şi dacă este nevoie,
suferiţi bucuroşi ocara pentru
scumpul nume al lui Hristos. Atunci
jugul Său nu vă va roade grumazul; va
fi plăcut şi povara Lui uşoară.”12
Întrebăm fiecare tânără persoană
care citeşte astăzi acest articol: Care
este cel mai preţios dar pe care-l
puteţi da lui Isus? „Inima Îi aparţine
lui Isus. El a plătit un preţ infinit
pentru suflet… O inimă tânără este
un dar preţios, cel mai valoros dar
care-I poate fi adus lui Dumnezeu.
Tot ce sunteţi, toate capacităţile pe
care le posedaţi, vin de la Dumnezeu
ca o încredinţare sfântă, pentru a-i fi
înapoiată într-un dar sfânt, de bună
voie. Voi nu puteţi să-I daţi lui
Dumnezeu nimic ce să nu vă fi dat El
mai întâi. De aceea, când inima este
predată lui Dumnezeu, aceasta
înseamnă a-I da un dar pe care El l-a
cumpărat şi care este al Lui.”13
Sunteţi gata să-I daţi lui Isus o
inimă tânără chiar acum? Nu
aşteptaţi până când vârsta a degenerat acest dar.

RESPONSABILITATEA
LUCRĂRII

Când Isus l-a reprimit pe Petru în
locul său între ucenici, El a prezentat
o singură condiţie pentru lucrare:
„Mă iubeşti tu mai mult decât
aceştia?” (Ioan 21:15). „Aceasta este
calificarea esenţială. Chiar dacă
Petru le-ar avea pe toate celelalte,
totuşi, fără iubirea lui Hristos el nu
putea să fie un păstor credincios al
turmei Domnului. Cunoştinţa,
bunăvoinţa, elocvenţa, zelul – sunt
toate esenţiale în lucrarea cea bună;
dar fără iubirea lui Hristos în inimă,
lucrarea predicatorului creştin este
un eşec.”14 Fără o predare totală lui

Isus care să creeze acea iubire, nimic
altceva nu contează.
După ce a arătat că această
iubire pentru Isus trebuie să fie
supremă în viaţa fiecărui lucrător şi
predicator, Isus a specificat prima şi
principala datorie a fiecărui pastor
în biserică: „Isus i-a zis lui Simon
Petru: Simone, fiul lui Iona, mă
iubeşti tu mai mult decât aceştia? Şi
el i-a zis: Da, Doamne, ştii că te
iubesc.” El i-a zis: „Paşte mieluşeii
mei.” (Ioan 21:15). „Aceasta a fost
o lucrare în care Petru avusese
puţină experienţă. Ea presupunea o
mare grijă şi duioşie, multă răbdare
şi perseverenţă. Ea îl chema să
slujească copiilor şi tinerilor şi
acelora tineri în credinţă, să-i înveţe
pe cei necunoscători, să le prezinte
Scripturile şi să-i educe pentru
utilitate în serviciul lui Hristos.
Până acum Petru nu fusese calificat
să facă aceasta, sau chiar să-i înţeleagă importanţa.”15
După o reală experienţă personală cu crucea Calvarului, fiecare
membru al bisericii, în special
predicatorii şi lucrătorii, vor avea ca
primă responsabilitate a lor tinerii
bisericii. Când ne gândim la aceşti
tineri, la ce vârstă au ei nevoie să
primească o atenţie specială din
partea pastorilor?” Copiii de opt,
zece sau doisprezece ani sunt
suficient de în vârstă pentru a se
discuta cu ei de religia personală.
Nu-i învăţaţi pe copiii voştri cu
privire la o perioadă în viitor când
vor fi suficient de în vârstă pentru a
se căi şi a crede în adevăr. Dacă sunt
instruiţi în mod corespunzător,
copiii foarte tineri pot avea vederi
corecte asupra stării lor ca păcătoşi şi
a mântuirii prin Hristos. Predicatorii
sunt în general prea indiferenţi faţă
de mântuirea copiilor şi nu sunt aşa
de personali cum ar trebui. Ocazii de
aur de a impresiona minţile copiilor
trec frecvent nevalorificate.”16
Nu este suficient a le spune
acestor tineri despre Mântuitorul
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şi a-i călăuzi să-şi predea viaţa lui
Isus şi să se pregătească pentru
botez. Trebuie să le dăm anumite
responsabilităţi în biserică. „Când
era în vârstă de doar doisprezece
ani, fiul Anei şi-a primit însărcinarea lui specială din partea Celui
Prea Înalt.”17 Dacă Dumnezeu
putea chema un tânăr pentru
responsabilităţi importante în
Israel, cu siguranţă că putem găsi
lucruri pe care tinerii să le facă în
bisericile noastre locale.

RESPONSABILITATEA
BISERICII

Când profetul Ilie şi-a început
lucrarea de reformă în Israel, după
experienţa semnificativă de la
Muntele Carmel, el a înţeles că orice
schimbare durabilă care putea avea
loc în Israel trebuia să se facă printrun tineret educat. „Şcolile profeţilor,
stabilite de Samuel, căzuseră în
decădere în timpul apostaziei lui
Israel. Ilie a restabilit aceste şcoli,
luând măsuri ca tinerii să dobândească o educaţie care avea să-i conducă la
a mări Legea şi a o face onorabilă.”18
Ce a făgăduit Dumnezeu să dea
acestei lumi pentru a pregăti un
popor pentru a doua venire? „Iată,
vă voi trimite pe Ilie, profetul,
înaintea venirii zilei celei mari şi
înfricoşate a Domnului: şi el va
întoarce inimile părinţilor spre copii
şi ale copiilor spre părinţii lor, ca să
nu vin şi să lovesc ţara cu blestem”
(Maleahi 4:5,6). „Acei care trebuie
să pregătească drumul pentru cea
de-a doua venire a lui Hristos sunt
reprezentaţi prin credinciosul Ilie,
după cum Ioan a venit în spiritul lui
Ilie să pregătească drumul pentru
prima venire a lui Hristos.”19
Ce responsabilitate avem noi, ca
biserică, de a-i instrui pe tineri care să
se predea lui Isus? Următoarea este o
afirmaţie foarte serioasă cu privire la
această responsabilitate: „Ca biserică
şi ca indivizi, dacă dorim să stăm
curaţi la judecată, trebuie să facem

eforturi mai mari pentru a-i instrui
pe tinerii noştri, pentru ca ei să poată
fi mai bine calificaţi pentru diferitele
ramuri ale marii lucrări încredinţate
mâinilor noastre. Ca popor care are
mare lumină, noi ar trebui să facem
planuri înţelepte pentru ca minţile
ingenioase ale acelora care au talent
să poată fi întărite, disciplinate şi
rafinate, aşa încât lucrarea lui Hristos
să nu fie împiedicată din lipsă de
lucrători pricepuţi, care să-şi facă
lucrarea cu seriozitate şi credincioşie.”20
Nu regret că am folosit ocazia pe
care mi-a dat-o Dumnezeu de a
participa la o asemenea şcoală în
Plymouth, California, când aveam
doar şaisprezece ani. Acum, când
privesc în urmă la cei douăzeci şi
nouă de ani în lucrare, mă întreb
adesea unde aș fi fost, dacă noi
n-am fi avut o şcoală la care să
particip. Unde aș fi fost, dacă nu
s-ar fi făcut sacrificii pentru a oferi
tinerilor ca mine o ocazie de a se
pregăti de a lucra pentru Domnul,
în timp ce impresiile pentru servire
sunt încă proaspete în minţile lor şi
nu sunt împovăraţi cu alte responsabilităţi. Unde aş fi fost dacă fraţii
n-ar fi fost binevoitori să permită
unui tânăr de nouăsprezece ani să
lucreze pentru suflete ca lucrător
biblic în Washington D.C.?
Când privim la diferiţii tineri şi
tinere din bisericile noastre, ne
formăm adesea idei cu privire la
care dintre ei ar putea fi mai
potriviţi pentru a deveni predicatori, lucrători biblici, sau pentru a fi
folosiţi în vreun mod în biserică.
Totuşi, cuvântul inspiraţiei ne dă un
avertisment cu privire la selectivitatea noastră: „Unii ar fi mulţumiţi cu
educarea temeinică a câtorva dintre
cei mai promiţători din tinerii
noştri; dar toţi au nevoie de o
educaţie pentru ca să poată fi
calificaţi pentru utilitate în această
viaţă, calificaţi pentru locuri de
responsabilitate, atât în viaţa
particulară cât şi în cea publică.
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Este mare nevoie de a face planuri
ca să fie un număr mare de lucrători
competenţi şi mulţi ar trebui să se
califice ca profesori, pentru ca alţii
să poată fi instruiţi şi disciplinaţi
pentru marea lucrare a viitorului.
Biserica ar trebui să se ocupe de
această situaţie şi prin influenţa şi
mijloacele sale, să caute să ajungă la
acest rezultat mult-dorit.”21

APEL

În timpul multora din lecturile
noastre din săptămâna de rugăciune am ales pe câţiva dintre cei
foarte tineri să citească anumite
secţiuni în timpul adunărilor
noastre. Dacă se întâmplă să fii unul
dintre aceşti tineri sau dacă ai un
interes de a urma în această direcţie, te întrebăm astăzi: Eşti gata să-ţi
încredinţezi viaţa lui Isus chiar
acum şi să-L rogi să te folosească la
încheierea lucrării de pe acest
pământ? Amintiţi-vă că Sora White
a fost botezată la vârsta de doisprezece ani şi a fost chemată să fie
profetă la vârsta de şaptesprezece
ani. Dumnezeu are un loc pentru
voi în biserica Lui şi în împărăţia
Lui. Sunteţi gata să-l ocupaţi?
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„Voi sunteţi
prietenii Mei”
Eli Tenorio da Silva
CEA MAI MARE IUBIRE

Isus este prietenul
nostru credincios
care este întotdeauna
disponibil şi care nu ne
va dezamăgi niciodată.
El îngrijeşte de voi.
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Câţi oameni au trecut pe lângă
noi în viaţă? Unii au trecut pe
lângă noi în timpul copilăriei
noastre, alţii în adolescenţă, mulţi
în timpul anilor noştri de şcoală.
Mulţi prieteni vin şi pleacă. Unii
dintre ei lasă puţin din ei cu noi în
urmă – ne inspiră şi ne influenţează; şi ei sunt influenţaţi de noi şi
iau ceva din noi cu ei.
Biblia spune: „Prietenul adevărat
iubeşte oricând” (Proverbele 17:17).
Se povesteşte experienţa unei
întâmplări într-un orfelinat condus
de misionari în Vietnam:
Orfelinatul a fost lovit de o
bombă, misionarii şi doi dintre
copii au murit, şi mulţi alţi oameni
au fost răniţi. Printre cele mai grave
cazuri, a fost acela al unei fetiţe de
opt ani, pe care un medic şi o
asistentă au fost chemaţi s-o ajute.
Fetiţa pierdea mult sânge şi
personalul medical trebuia să
acţioneze rapid. O transfuzie de
sânge era extrem de urgentă. După
ce i-au testat pe toţi adulţii, nu au
putut găsi tipul de sânge de care
avea nevoie fetiţa.
Au chemat toţi copiii şi au
încercat să le explice ce se întâmpla.
Aveau nevoie de un voluntar care să
doneze sânge. După o vreme
îndelungată de tăcere, s-a văzut o
mânuţă care se ridica încet. Un
băieţel pe nume Heng s-a oferit să
fie donatorul. S-au făcut toate

pregătirile în timp ce Heng a rămas
liniştit privind la tavan.
După o vreme, i-au curs nişte
lacrimi şi şi-a pus mâna liberă pe
faţă. Doctorul l-a întrebat dacă
durea şi el a răspuns că nu. Dar
băiatul a continuat să plângă în
tăcere, iar medicul, îngrijorat, l-a
întrebat din nou dacă durea, iar
răspunsul a fost din nou negativ.
Plânsul băiatului era în tăcere dar
constant. Era evident faptul că ceva
nu era în regulă.
Atunci a venit o asistentă care a
vorbit cu băiatul în limba lui
maternă. Doctorul a rugat-o să afle
de ce plângea băiatul. Când asistenta a vorbit duios cu băiatul, el s-a
liniştit şi s-a oprit din plâns.
Asistenta a explicat medicului că
băiatul credea că urma să-şi dea tot
sângele şi să moară. Băieţelul nu
înţelesese foarte bine tot ce fusese
explicat. Atunci medicul s-a apropiat
de băiat şi l-a întrebat de ce se oferise
să-şi doneze sângele. Băiatul a
răspuns: „Pentru că îmi este prietenă.”
Şi noi avem un Prieten care Și-a
dat sângele pentru noi. Într-adevăr,
El Şi-a dat viaţa pentru voi şi pentru
mine şi a făcut aceasta pentru că ne
iubeşte.

EL ESTE
PRIETENUL NOSTRU DIVIN

Un prieten este cineva care ne
este apropiat, căruia îi place să fie
cu noi şi să facă orice lucru pentru a
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ne face fericiţi. Un prieten adevărat
este acela care este gata să facă totul
pentru noi. El este ascultătorul,
tovarăşul, sfătuitorul şi ajutorul, şi
doreşte întotdeauna cel mai mare
bine al nostru. Isus nu Şi-a dat doar
o parte din sângele Său pentru noi,
El l-a dat tot:
„Nu este mai mare dragoste
decât să-şi dea cineva viaţa pentru
prietenii săi.” (Ioan 15:13).
„Amintiţi-vă că Hristos a riscat
totul. Pentru răscumpărarea noastră
cerul însuşi a fost pus în pericol. La
piciorul crucii, amintindu-vă că
pentru un singur păcătos Hristos
Şi-ar fi dat viaţa, puteţi estima
valoarea unui suflet.”1
Cel mai uimitor lucru este acela
că Hristos S-a dovedit a fi Prietenul
nostru pe când noi încă nu-L
cunoşteam.
„Pentru un om neprihănit cu
greu ar muri cineva; dar pentru
binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi
cineva să moară. Dar Dumnezeu Îşi
arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă
păcătoşi, Hristos a murit pentru
noi.” (Romani 5:7,8).
„[Dumnezeu] a îngăduit [Fiului
Său] să întâmpine pericolele vieţii
la fel ca orice suflet omenesc, să
lupte luptele la fel cum trebuie să le
lupte orice copil al omenirii, cu
riscul eşecului şi a pierderii veşnice… ‚Aceasta este iubire’. Miraţi-vă,
ceruri! Şi fii uimit, pământule!”2

EL ESTE
UN PRIETEN CREDINCIOS

Considerăm ca un mare privilegiu de a avea ca prieten un rege, un
preşedinte sau o persoană celebră.
Însă realitatea este că prietenii
noştri omeneşti ne pot dezamăgi –
nu întotdeauna pentru că doresc
aceasta, dar adesea datorită simplului fapt că sunt doar oameni.
Când Iov era la strâmtorare şi în
mare nevoie, când îşi pierduse
bogăţia şi copiii, el a fost părăsit de

către servii săi, rudele sale, şi chiar
de către prietenii săi. Nimeni nu-l
putea înţelege sau ajuta.
Uneori, când ne împărtăşim
problemele noastre personale,
poverile, sentimentele sau dorinţele
cu prietenii noştri apropiaţi,
suntem dezamăgiţi când, la scurtă
vreme după aceasta, ei dezvăluie
altora secretele noastre.
Alteori, când suntem în mari
necazuri sau greutăţi şi avem nevoie
de îndrumare, ajutor sau eliberare,
prietenii noştri pământeşti s-ar
putea să nu fie disponibili sau să nu
aibă posibilitatea de a ne ajuta. La
cine vom merge noi atunci, dragii
mei prieteni?
Isus este Prietenul nostru
credincios, care este întotdeauna
disponibil şi care nu ne va dezamăgi
niciodată. El Se îngrijeşte de voi.
Lacrimile şi îngrijorările voastre
s-ar putea să nu fie importante
pentru restul lumii, dar dacă
înseamnă ceva pentru voi, ele sunt
importante pentru Isus.
Apostolul Pavel a avut această
experienţă personală cu Isus: „La
prima mea înfăţişare, nimeni n-a
rămas cu mine, ci toţi m-au părăsit…
Totuşi Domnul a rămas lângă
mine şi m-a întărit; … şi am fost
scăpat din gura leului” (2 Timotei
4:16,17).
Isus este Prietenul pe care
putem conta întotdeauna; toţi
ceilalţi prieteni s-ar putea să vă
dezamăgească, dar Isus nu.

ISUS ESTE UN PRIETEN CARE
POARTĂ DE GRIJĂ

Există un proverb care zice: „În
prosperitate prietenii noştri ne
cunosc; în strâmtorare ne cunoaştem prietenii.” Indiferent de
circumstanţe, Isus este întotdeauna
prezent cu noi, deşi nu-L putem
vedea sau simţi.
Când în adâncă durere, patriarhul Iov declara despre Dumnezeu:
„Iată, merg înainte şi nu este acolo,
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şi înapoi, dar nu-L pot găsi; la
stânga, unde lucrează, dar nu-L pot
vedea: El Se ascunde la dreapta, ca
să nu-L pot vedea” (Iov 23:8,9).
Acestea sunt acele momente în
care ne confruntăm cu încercări,
când noi sau cineva pe care-l iubim
este bolnav, când unul dintre copiii
noştri sufere, când cineva care ne
este drag îşi pierde credinţa – şi ne
rugăm şi nu se întâmplă nimic…
Atunci venim la adunarea de
rugăciune şi rugăm întreaga biserică
să se roage şi tot nu se întâmplă
nimic. Îl rugăm pe Dumnezeu să
vindece persoana şi persoana
moare, sau Îl rugăm pe Dumnezeu
să ne uşureze suferinţa şi continuăm totuşi să suferim; Îl rugăm pe
Dumnezeu să întărească pe cineva
şi totuşi o asemenea persoană
părăseşte biserica.
Acestea sunt momente întunecate în viaţa noastră, când trebuie
să avem credinţă şi să ne încredem
în Prietenul nostru şi să concluzionăm asemenea lui Iov: „[Domnul]
cunoaşte pe ce cale am urmat: de
m-ar încerca, aș ieşi curat ca aurul”
(Iov 23:10).
„Puterile întunericului se strâng
în jurul sufletului şi-L ascund pe
Isus vederii noastre şi uneori putem
doar aştepta în durere şi uimire
până când trece norul. Aceste
timpuri sunt uneori teribile.
Speranţa pare să se piardă şi ne
cuprinde disperarea. În aceste
ceasuri înspăimântătoare, trebuie să
învăţăm să ne încredem, să depindem doar de meritele ispăşirii şi în
toată nevrednicia noastră neajutorată să ne bazăm pe meritele
Mântuitorului răstignit şi înviat.
Câtă vreme facem lucrul acesta nu
vom pieri niciodată – niciodată!”3
Ştiţi de ce, dacă suntem credincioşi, nu vom pieri niciodată?
Pentru că chiar dacă nu puteţi
vedea sau simţi prezenţa lui Isus, El
este totuşi acolo; credinţa este mai
mult decât vedere sau sentiment.
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Lacrimile şi îngrijorările voastre s-ar putea să nu fie
importante pentru restul lumii, dar dacă ele înseamnă
ceva pentru voi, sunt importante pentru Isus.
Există o cântare care spune: „Nu
trebuie să înţeleg – trebuie doar să
mă ţin de mâna Lui.”
Dumnezeu n-a făgăduit niciodată
că, în această lume, nu avem să
trecem prin valea umbrei morţii;
Dar El a făgăduit un lucru frumos: El
ne-a promis să fie cu noi în cele mai
întunecate momente ale noastre.
Este atât de bine a avea un asemenea
prieten căruia îi pasă cu adevărat!

EŞTI TU PRIETENUL LUI?

Astăzi, majoritatea dintre noi
purtăm o agendă cu numere de
telefon şi adrese. Mulţi oameni au
această agendă în telefonul lor
celular, şi toate numerele prietenilor lor adevăraţi sunt acolo.
Întrucât ducem o viaţă ocupată,
nu-i sunăm pe prietenii noştri foarte
frecvent. De fapt, pe unii nu-i sunăm
aproape deloc. Dar găsim întotdeauna timp pentru cei mai apropiaţi şi
mai buni prieteni ai noştri.
Se află Isus în agenda voastră?
Cât de frecvent vorbiţi cu El?
Prietenilor le place să vorbească.
Dar o prietenie nu începe brusc; ea
se întăreşte când vorbim adesea şi
ajungem să-l cunoaştem mai bine
pe prietenul nostru.
Nu veţi cultiva niciodată o
prietenie apropiată cu Isus dacă
vorbiţi cu El doar în grabă dimineaţa şi seara. O prietenie cu Isus este
construită prin faptul că Îl luaţi cu
voi oriunde mergeţi. El doreşte să
fie parte din experienţa voastră
zilnică, doreşte să fie prezent în
gândurile voastre, în activităţile
voastre şi în fiecare conversaţie şi
doreşte să înfrunte problemele
împreună cu voi.
Biblia vorbeşte despre a te ruga
fără încetare. În prima biserică pe
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care am frecventat-o era un frate
care obişnuia să ne povestească
despre o doamnă, care, în timp ce
spăla vasele, se ruga lui Dumnezeu
să-i cureţe impurităţile inimii. În
timp ce mătura podeaua, ea Îl ruga
pe Dumnezeu să măture gunoiul
afară din inima ei.
Acesta este tipul de prietenie pe
care Isus îl aşteaptă de la noi. El
doreşte ca noi să vorbim cu El în
timp ce suntem la cumpărături, la
volan, sau îndeplinim vreo altă
misiune de zi cu zi.
Vorbiţi voi cu Isus în timp ce
navigaţi pe Internet? Ce fel de imagini
puneţi voi pe profilul vostru? L-aţi
întrebat voi pe Isus dacă acestea
sunt cele mai bune imagini care să
reprezinte caracterul Său?
Îl luaţi voi pe Isus cu voi când
mergeţi la cumpărături? L-aţi
întrebat voi dacă acestea sunt cele
mai potrivite haine pe care să le
purtaţi în calitate de creştin?
Vorbiţi voi cu Isus despre
muzica pe care o ascultaţi?
El doreşte ca voi să fiţi fericiţi şi
El vă va ajuta întotdeauna să alegeţi
ce este mai bun. Prietenul vostru a
murit pentru voi – sunteţi voi
binevoitori să trăiţi pentru El?
Doreşti să fii prietenul Lui?

CUM POT FI PRIETENUL SĂU?

„Cine iubeşte curăţia inimii, şi
are bunăvoinţa pe buze, este prieten
cu împăratul.” (Proverbele 22:11).
Dacă inima mea este curată,
buzele mele vor fi curate. Voi vorbi
şi voi răspunde altora cu duioşie,
inclusiv acelora din familia mea.
Relaţiile mele şi orice altceva vor fi
curate; idolatria, curvia şi adulterul
nu vor exista în viaţa mea.

Predându-ne şi
supunându-ne lui Isus:

„Voi sunteţi prietenii Mei, dacă
faceţi ceea ce vă poruncesc” (Ioan
15:14).
Acest verset este clar: Pentru a
trăi în prietenie cu Isus trebuie să-L
ascultăm. Ascultarea de El aduce
roade bune, fapte bune şi fericire.
Aceasta se întâmplă când umblăm
şi vorbim cu Isus ca adevăratul
nostru Prieten.
Atunci, iubiţii mei prieteni, dacă
voi şi cu mine dorim să fim prietenii
lui Isus, trebuie să continuăm să
facem orice ne porunceşte El să
facem – tot sfatul lui Dumnezeu
(Fapte 20:27) – nimic mai mult şi
nimic mai puţin. El are dreptul
deplin şi autoritatea de a ne porunci
să ascultăm de El, pentru că El nu
este asemenea prietenilor noştri
pământeşti obişnuiţi. El este mai
degrabă Prietenul nostru divin,
Dumnezeul şi Împăratul nostru.
Avraam a fost numit prietenul lui
Dumnezeu (Iacov 2:23). Dezvoltând o prietenie apropiată cu
Dumnezeu, el L-a ascultat pe
Dumnezeu chiar până acolo că nu l-a
cruţat nici pe unicul său fiu, Isaac.
Sunt sigur că Avraam nu înţelesese pe deplin de ce Dumnezeu i-a
cerut acel sacrificiu, dar el a crezut şi
s-a încrezut în Prietenul Său, s-a
predat, s-a supus şi a ascultat.

Despărţindu-ne de lume
şi de păcatele ei:

Ne simţim adesea stânjeniţi şi
ruşinaţi pentru că suntem altfel, dar
dacă Isus este Prietenul nostru,
vom fi în mod inevitabil diferiţi.
Prietenii care merg şi vorbesc
adesea unii cu alţii devin similari;
încep să le placă şi să le displacă
aceleaşi lucruri.
Am văzut perechi căsătorite în
care partenerii devin atât de
similari, încât până şi în înfăţişarea
lor exterioară încep să se asemene şi
să pară ca un frate şi o soră.
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Acelaşi lucru se întâmplă în
prietenia noastră cu Isus; devenim
atât de similari cu El şi atât de
diferiţi de lume.
Nu putem fi în acelaşi timp
prieteni cu Isus şi cu lumea. Apostolul ne-a avertizat: „Suflete preacurvare, nu ştiţi că prietenia lumii este
vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine
vrea să fie prieten cu lumea, se face
vrăjmaş cu Dumnezeu (Iacov 4:4).
Deşi Prietenul nostru divin ne-a
iubit şi a murit pentru noi păcătoşii,
nefiindu-i ruşine să fie numit
„prieten al vameşilor şi păcătoşilor”
(Matei 11:19), El nu-Şi coboară
standardele Sale sfinte. El îi iubeşte
pe păcătoşi, dar nu şi păcatele lor.
Deci trebuie să ne despărţim de
spiritul lumesc.
Ar trebui, în special să avem grijă
să nu participăm la lucrurile pe care
le fac prietenii noştri lumeşti.
„Creştinii care se leagă în
asociaţii lumeşti se vatămă pe ei
înşişi şi îi duc în rătăcire pe alţii. Acei
care se tem de Dumnezeu nu-i pot
alege pe cei neevlavioşi de tovarăşi,
fără a suferi ei înşişi vătămare.
În aceste societăţi, ei sunt aduşi
sub influenţa principiilor şi obiceiurilor lumeşti, şi prin puterea
asocierii şi a obiceiului, mintea
devine tot mai conformată standardului celor lumeşti. Iubirea lor
pentru Dumnezeu se răceşte şi ei
nu au dorinţă de comuniune cu El.
Ei ajung orbi spiritual. Ei nu pot
vedea nici o diferenţă particulară
între călcătorii legii lui Dumnezeu
şi acei care se tem de Dumnezeu şi
păzesc poruncile Sale.”4
Şi noi trebuie să avem grijă cu
privire la lucrurile prietenilor noştri
din biserică. Hristos este singurul
nostru Model – nu fiinţele muritoare, supuse greşelii. Bine facem să ne
amintim cuvintele apostolului:
„Dar într-o casă mare nu sunt
doar vase de aur şi de argint, ci şi de
lemn şi de pământ; şi unele de
cinste şi altele de ocară.”

„Dacă se curăţă cineva de
acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit
şi potrivit pentru folosirea stăpânului său şi potrivit pentru orice faptă
bună” (2 Timotei 2:20, 21).
Pavel nu a ascuns faptul că chiar
între creştini sunt unii care nu-I
servesc Domnului cu credincioşie
şi el l-a sfătuit pe Timotei să se
despartă de unii ca aceştia.
Cineva poate participa la
adunările de biserică sau să aibă
părinţi evlavioşi, sau chiar să fie
înscris în registrul bisericii. Acest
lucru nu este suficient pentru ca voi
să aveţi o prietenie apropiată cu el
sau ea. Biblia spune: „Copilul lasă
să se vadă încă din faptele lui, dacă
purtarea lui va fi curată şi fără
prihană” (Proverbele 20:11). Deci
dacă faptele cuiva nu sunt curate şi
drepte, urmaţi sfatul lui Pavel şi
curăţaţi-vă de asemenea fapte.
Dumnezeu doreşte ca noi să ne
alegem cu grijă prieteniile pentru că
ştie că vom fi afectaţi de ele. El ştie
că ele influenţează modul cum
vorbim, cum ne îmbrăcăm, cum cântăm, cum ne închinăm etc. Înţeleptul
a explicat: „După cum fierul ascute
fierul, tot astfel şi omul aţâţă mânia
altui om” (Proverbele 27:17).
„Nu vă înşelaţi: tovărăşiile rele
strică obiceiurile bune” (1 Cor. 15:33).
„Fugi de poftele tinereţii: şi
urmăreşte neprihănirea, credinţa,
dragostea şi pacea, împreună cu cei
ce cheamă pe Domnul dintr-o
inimă curată.” (2 Timotei 2:22).

RĂSPLATA PRIETENIEI
LUI HRISTOS

Isus a făgăduit binecuvântări
pentru acel care alege prietenia Lui
în loc de prietenia lumii. „El va
primi, acum, în veacul acesta, de o
sută de ori mai mult: case, fraţi,
surori, mame, copii şi holde,
împreună cu prigoniri; iar în veacul
viitor, viaţa veşnică” (Marcu 10:30).
Dacă alegem lumea, vom primi
ceea ce lumea ne poate da, dar dacă-L
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alegem pe Isus, vom primi ceea ce
Isus ne poate da. „Şi lumea şi pofta ei
trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” (1 Ioan 2:17).
Prietenii se apără unii pe alţii.
Doriţi ca Isus să vă apere aici astăzi,
precum şi în ziua judecăţii?
Cu mulţi ani în urmă, un om a
fost acuzat de crimă, aşa că i-a rugat
pe prietenii lui să-l ajute. Primul
prieten a răspuns: „Singurul lucru pe
care-l pot face este să-ţi cumpăr o
haină nouă.” Al doilea a zis: „Singurul lucru pe care-l pot face este să vin
să te conduc până la uşa tribunalului.” Al treilea a spus: „Eu îţi voi
cumpăra o haină nouă, te voi
conduce până la tribunal şi voi vorbi
în favoarea ta înaintea judecătorului.”
Primul prieten reprezintă banii
noştri – singurul lucru pe care îl pot
face în ultimă instanţă este acela de
a ne cumpăra sicriul. Cel de-al
doilea îi reprezintă pe prietenii
noştri – singurul lucru pe care
aceştia îl pot face pentru noi în
ultimă instanţă este de a ne conduce până la marginea mormântului.
Cel de-al treilea este Isus, care ne
poate da haina neprihănirii Sale, ne
poate trece prin timpul în care
dormim în mormânt şi ne poate
apăra înaintea tronului de judecată.
El va fi judecătorul (Ioan 5:22),
dar acum doreşte să fie avocatul nostru (1 Ioan 2:1).
De aceea, să alegem astăzi binecuvântările prieteniei Sale. Tuturor celor
care fac această alegere, Domnul le
zice: „De acum nu vă mai numesc
robi; căci robul nu ştie ce face stăpânul său: dar v-am numit prieteni; pentru că toate lucrurile pe care le-am
auzit de la Tatăl Meu, vi le-am făcut de
cunoscut” (Ioan 15:15).

Referinţe:
Parabolele lui Hristos, pg. 196, eng.
Hristos, Lumina Lumii, pg. 49, eng.
3)
Testimonies, vol. 1, pg. 309, 310, eng.
4)
Selected Messages, bk. 2, pg. 128, 129.
1)
2)
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R ealitate
Obiecte diverse, crescând, adunăm
Şi-n ele apoi bucurie aflăm,
Ca fulgul de nea, care uşor se aşează
Şi-apoi se topeşte ’n-a soarelui rază
A noastră comoară, plăcere şi joc
Topite sunt toate de-al timpului foc.
O clipă le-avurăm, de-ndată s-au stins,
Lăsând întrebarea: E aievea sau vis?
Când totul dispare ca falnicul val,
Te-ntrebi ce mai este, în viaţă, real…
Cu aripi de vultur dispare ce este,
Şi tot ce urmează rămâne poveste,
Ferice sau tristă, se schimbă mereu,
Deasupra la toate e doar Dumnezeu.
Dar orice-ar veni, fericire, durere,
Nimic nu durează – sunt ca o părere,
Şi tot ce rămâne, durabil, real,
Îşi are-nceputul pe mări de cristal…
Când toţi mântuiţii, fără vină sau chin,
Încep veşnicia cu Mielul Divin.
Adaptare după Benjamin Thiel

