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CITEŞTE MAI ÎNTÂI ACEASTĂ PAGINĂ
Pentru ca prelegerile să fi e cât mai efi ciente, roagă-te mult, plă nu-

ieşte mult şi lucrează împreună cu echipa de instructori de tineret. 

Iată câteva sugestii:

Fă planuri înainte de începerea Săptămânii de rugăciune. Une-
ori, conducerea se schimbă la sfârşitul anului; totuşi, chiar dacă nu 
vei mai fi  diriginte de tineret anul viitor, gândeşte-te să organizezi 
o Săptămână de rugăciune specială. Începe să planifi ci activităţile, 
stabileşte o ţintă, adună-ţi echipa de instructori. Include-l şi pe pastor 
în această echipă.

Alege imnul săptămânii. Cere ajutorul corului de tineret. Dacă 
nu aveţi un astfel de cor, începe să-l organizezi. Muzica va da tonul 
întâlnirilor.

Organizează o echipă de evaluare/planifi care. În funcţie de 
mărimea bisericii, organizează o grupă de 4-8 persoane, împreună cu 
care să lecturaţi prelegerile. Include în această echipă tineri maturi, 
consacraţi şi interesaţi, instructori de tineri şi copii, pastorul (pastorii) 
bisericii locale; acest lucru este important, deoarece întreaga echipă 
îşi asumă responsabilitatea. Cere echipei să se întâlnească cel puţin 
cinci săptămâni – cel puţin o dată pe săptămână pentru fi ecare două 
prelegeri, iar ultima întâlnire să fi e folosită pentru concluzii. Stabiliţi 
obiectivul săptămânii, de preferat la prima întâlnire, şi alegeţi tinerii 
care vor susţine prelegerile în fi ecare zi.

Realizează un sondaj. Afl ă cine sunt tinerii care participă. For mea-
ză o echipă din tinerii care vin la biserică, chiar dacă nu toţi participă 
la întâlnirile de tineret. Spune-le ce planuri aveţi şi prezintă-le obiecti-
vele Săptămânii de rugăciune. Începe aceste activităţi din timp.

Planifi că o Sărbătoare a Revederii cu toţi tinerii care au partici-
pat. În al doilea Sabat al Săptămânii de rugăciune, demarează Pro-
gramul Anual de Revedere, care va dura trei luni şi care va culmina 
cu o sărbătoare specială. Fă o listă cu toţi tinerii inactivi şi roagă-te 
pentru ei.



VINO ACASĂ

Departamentul de Tineret al Conferinţei Generale crede cu tărie 
în nevoia de a accepta provocarea de a-i căuta pe cei pierduţi. În-
totdeauna am fost atenţi cu tinerii care s-au născut în familiile ad-
ventiste, însă ei pleacă din biserică aşa cum ni se scurge apa printre 
degete. Evanghelia după Luca, în capitolul 15, ne arată cum Hristos, 
Bunul nostru Păstor, Îşi caută oaia pierdută până o găseşte, după ce 
le lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă într-un loc sigur. Pastorii de ti-
neret trebuie să imite acest exemplu. Pentru anul 2009, unul dintre 
obiectivele noastre este căutarea şi găsirea acelor tineri care, dintr-un 
motiv sau altul, s-au îndepărtat de Hristos şi, implicit, de Biserică.

Tema 1

Alcătuieşte o listă cu toţi tinerii care au participat la grupele de 
tineret şi verifi că cine mai vine şi cine nu. Dacă nu este posibil să obţii 
o listă completă, scrie numele celor pe care îi cunoşti şi roagă-i pe 
tinerii din biserică să îţi spună numele şi adresele prietenilor lor care 
obişnuiau să vină la biserică. Numeşte pe cineva care să lucreze cu 
aceste persoane după ce luaţi legătura cu ele.

Tema 2

Organizează un Program Anual de Revedere, care să dureze trei 
luni şi care să culmineze cu o sărbătoare specială, într-o zi de Sabat. 
Începe să alcătuieşti o listă cu toţi tinerii inactivi.

Tema 3

Sună-i pe tinerii care nu participă şi invită-i la diferite activităţi so-
ciale. Acordă-le timp sufi cient ca să se decidă. Dacă i-ai sunat o dată, 
de două ori sau chiar de trei ori, şi totuşi ei nu răspund, nu te descura-
ja, ci mai încearcă o dată.
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Tema 4

Începe să-i vizitezi pe tinerii care nu vin la biserică. Pastorul şi pri-
etenii acestor tineri au un rol important în câştigarea lor. Invită-i pe 
prietenii tânărului/tinerei să te însoţească în vizitele pe care le faci.

Tema 5

Organizează un Sabat special, dedicat întoarcerii tinerilor la Dum-
nezeu. Dacă este posibil, organizează acest eveniment împreună cu 
toate bisericile din Conferinţă/Diviziune.

Tema 6

Iniţiază programul Mentori pentru tineri. Tinerii care se întorc la 
biserică să fi e puşi în legătură cu un mentor, adică un membru stabil 
al bisericii. Pregătiţi un manual pentru aceşti mentori.

Tema 7

Instruieşte-i pe membrii bisericii să fi e prietenoşi cu tinerii care se 
întorc. Încurajează-i pe tineri să crească şi să îşi dezvolte experienţa 
creştină.

Tema 8

Ajută-i pe tinerii care se întorc să se implice în viaţa bisericii. Dacă 
este posibil, să fi e introduşi într-o grupă mică de tineret.

   



DE CE?

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE A TINERETULUI 2009

OBIECTIVUL

Tinerii să fi e provocaţi să trăiască o viaţă creştină, 
o viaţă care să îi determine pe oameni să îi întrebe: 
„De ce?”. Astfel, prin mărturia lor vie, se vor deschide 
multe oportunităţi pentru misiune.



Despre autor

Steyn Venter este pastorul a două biserici din Bloemfontein, Africa de 
Sud. În prezent, studiază pentru obţinerea masteratului în Teologie Pas-
torală. El este unul dintre primii care studiază la Universitatea Adventistă din 
Africa, o iniţiativă a Conferinţei Generale. Steyn este căsătorit cu Sheryl şi au 
împreună trei copii.

NOTĂ: Versetele biblice sunt citate din versiunea D. Cornilescu a Bibliei 
în limba română. La citatele din lucrările E. G. White, numărul de pagină 
indicat este cel din ediţiile în limba engleză.



CE VEZI?
Referinţa biblică: Fapte 8,4-8; 9,36

În Ioan 1,35.46, întâlnim o expresie cu care suntem familiarizaţi: 
„Vino şi vezi!”

Ochiul este, probabil, cea mai activă parte a corpului uman, dar 
şi cea mai supusă pericolelor. De ce? Întrucât ceea ce vedem ne 
infl uenţează gândirea, caracterul, întreaga fi inţă. Lucrul cel mai im-
portant însă este acela că felul în care vedem ne infl uenţează relaţia 
cu Hristos. După cum scrie în Proverbe 23,7: „Ceea ce gândeşte omul 
în inima lui aceea este el.” (versiunea KJV)

După ce a devenit ucenic al lui Hristos, Filip l-a chemat pe Natanael, 
transmiţându-i mesajul din Ioan 1,45.46: „Noi am găsit pe Acela, de-
spre care au scris Moise în Lege şi prorocii: pe Isus din Nazaret, fi ul lui 
Iosif.” L-am găsit!

Dar prejudecata l-a constrâns pe Natanael să întrebe: „Poate ieşi 
ceva bun din Nazaret?”

Filip nu i-a prezentat argumente, ci i-a făcut o frumoasă invitaţie: 
„Vino şi vezi!”

Cum privim?

Privim îndureraţi prin vălul de lacrimi?
Privirea noastră nu reuşeşte să răzbată dincolo de bezna 

persecuţiei?
Privirea noastră se loveşte de un munte de prejudecăţi?
Privim la neprihănirea personală?
Ne judecăm pe noi înşine?

Primul Sabat
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Privirea noastră este împiedicată de orgoliul religiei personale?
Ne uităm la Isus Cel din vechime, dar Îl pierdem din vedere pe 

Hristos Cel viu?
Când suntem invitaţi să venim şi să vedem, ar trebui să venim:
 – fără prejudecăţi
 – fără să ne îndreptăţim pe noi înşine
 – fără egoism.
Ellen White scrie: „Natanael nu L-ar fi  găsit niciodată pe Isus, dacă 

s-ar fi  încrezut în rabini, ca ei să-l conducă. El a devenit ucenic nu-
mai pentru că a căutat să vadă şi să judece singur. La fel este şi cazul 
multora de astăzi, care stau deoparte din cauza prejudecăţilor. Cât 
de deosebită ar fi  urmarea, dacă ar veni şi ar vedea!” (Hristos, Lumina 
lumii, pag. 140, 141)

Nu putem să-i delegăm pe alţii să se ducă şi să vadă în locul 
nostru. Nu ne putem baza pe experienţa altcuiva. Trebuie să ne du-
cem şi să vedem personal. Cât de mult s-ar schimba viaţa ta, dacă 
ai studia Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă te-ai ruga să fi i luminat de 
Duhul Sfânt, în mod personal, aşa cum a făcut Natanael! Şi Cel care l-a 
văzut pe Natanael sub smochin te va vedea şi pe tine.

„Nu priviţi la voi înşivă, ci la Hristos. Dacă priviţi totdeauna în sus, 
veţi avea simţământul continuu al slăbiciunii fi rii voastre omeneşti 
şi vă veţi apropia tot mai mult de Isus Hristos.” (Hristos, Lumina lumii, 
pag. 429, 493)

În Matei 2, magii au privit spre cer şi au văzut o stea – steaua Lui. Au 
privit spre cer şi s-au numărat printre primii oameni care L-au întâm-
pinat pe Mântuitorul. Cuvintele lui Irod adresate magilor ne transmit 
un mesaj important: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre 
Prunc.” (Matei 2,8)

Îl cauţi tu cu sârguinţă?
L-ai găsit?
Leprosul din Matei 8 a auzit o veste bună: „Niciunul dintre aceia 

care căutaseră ajutorul Lui (Hristos) nu fusese izgonit” (Hristos, Lu-
mina lumii, pag. 263). După aceea, s-a dus să vadă cu ochii lui. Era 
hotărât să-L găsească pe Mântuitorul. Ştiind că nu avea voie să intre 
în cetăţi, leprosul a crezut că va putea ieşi în calea lui Isus pe o cărare 
de munte. El era singura lui speranţă!
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Aceasta era şansa lui: a auzit că Isus Se afl a în apropierea lacului. În 
jurul Lui se afl au mulţi oameni. Leprosul a prins de la distanţă câteva 
dintre cuvintele Lui. L-a văzut punând mâna pe bolnavi – a văzut că 
şchiopii, orbii şi paraliticii plecau de la el vindecaţi.

Atunci, în inima lui s-a înfi ripat credinţa. S-a încumetat să se 
a propie tot mai mult de mulţime. A trecut peste interdicţiile pe care 
le avea, peste siguranţa oamenilor şi spaima cu care era privit! Singu-
rul lui gând era speranţa că va fi  vindecat!

Fiinţa lui era respingătoare. Boala îi mutilase trupul. Mulţimea 
s-a retras îngrozită când l-a văzut. Oamenii s-au călcat în picioare în 
graba de a fugi de acolo. Unii au încercat să-l împiedice să ajungă la 
Isus, dar eforturile lor au fost zadarnice. Nu-i vedea şi nu-i auzea. Nu 
a observat aversiunea din privirea lor. Nu L-a văzut decât pe Fiul lui 
Dumnezeu. Nu a auzit decât glasul care îi chemase pe morţi la viaţă. 
Şi-a făcut drum spre Isus, a căzut la picioarele Lui şi a strigat: „Doamne, 
dacă vrei, poţi să mă curăţeşti!”

Isus i-a răspuns: „Da, vreau, fi i curăţit!”
Cât de uşor ne lăsăm infl uenţaţi de reacţiile oamenilor! Lasă deo-

parte părerile lor! Aţinteşte-ţi privirea la Isus. Aruncă-te la picioarele 
Lui, iar El îţi va spune: „Da, vreau, fi i curăţit!” Atunci vei fi  schimbat, căci 
privind suntem schimbaţi.

În prezenţa Lui

La fel ca leprosul, omul paralizat (slăbănogul) din Marcu 2 îşi pier-
duse orice speranţă de vindecare.

Boala lui era consecinţa unei vieţi de păcat. Remuşcările şi 
amărăciunea îi intensifi cau suferinţa. Era cu totul neputincios. Nu 
putea spera la ajutor de nicăieri şi s-a lăsat cuprins de deznădejde. 
Atunci a auzit despre minunile pe care le făcea Isus. A afl at că şi alţi 
oameni, la fel de păcătoşi şi de bolnavi ca şi el, au fost vindecaţi. Chiar 
şi leproşii fuseseră vindecaţi.

Şi prietenii l-au încurajat să meargă la Isus. I-au promis că îl vor 
purta pe braţe până la El. Dar curajul i-a slăbit când şi-a amintit cum 
s-a îmbolnăvit. A început să se teamă că Medicul acela desăvârşit nu 
avea să-l primească în apropierea Sa. Dar ceea ce îşi dorea el foarte 
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mult nu era în primul rând vindecarea trupului, ci eliberarea de vina 
păcatului.

Ce mult tânjea paraliticul să-L vadă pe Isus, să-L vadă numai o 
singură dată! Ce mult îşi dorea să fi e iertat! Atunci putea să moară, 
dacă aşa era voia Domnului!

Ce mult îşi dorea să stea în prezenţa Sa!
Nu avea timp de pierdut: trupul lui dădea deja semne de descom-

punere. I-a rugat pe prietenii lui să-l ducă la Isus. Dar în casa în care 
era Isus şi în jurul ei se strânsese o mare mulţime de oameni, de care 
nu puteau trece.

În zadar au încercat să răzbată prin mulţime. Paraliticul a privit în 
jur nespus de decepţionat. Cum putea să se resemneze acum, când 
era atât de aproape de Isus?

Prietenii l-au urcat pe acoperişul casei, au dat la o parte ţiglele şi 
l-au coborât prin acoperiş la picioarele lui Isus. Mântuitorul S-a uitat 
în ochii lui rugători şi l-a înţeles.

„Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: ’Îndrăzneşte, fi ule! 
Păcatele îţi sunt iertate!’” (Matei 9,2)

Vindecat! Iertat! Extraordinară este dragostea lui Dumnezeu care 
binevoieşte să-l vindece pe păcătos. Cine se mai poate îndoi de me-
sajul mântuirii? Cine se mai poate îndoi de îndurarea Sa? Da, s-a dus 
să vadă – nimic nu-i putea sta în cale – şi, odată ajuns în prezenţa lui 
Dumnezeu, a fost transformat. Ai curaj: dacă vii azi să vezi, păcatele 
îţi vor fi  iertate.

Doamne, scapă-mă!

Şi Matei s-a dus să vadă. Din acel moment, vameşul cel dispreţuit 
a devenit unul dintre cei mai devotaţi misionari. Petru îşi dorea atât 
de fi erbinte să meargă la Învăţătorul lui, când L-a văzut venind la ei pe 
mare! Cu ochii ţintă la Isus, el a păşit sigur pe apă. Dar când şi-a luat 
privirea de la Isus şi a observat ce era în jurul lui – vuietul vântului, va-
lurile mari care se îndreptau spre el – a început să se teamă. Şi-a întors 
privirea la Isus, dar între El şi Învăţătorul s-a interpus un val. Credinţa 
i-a dispărut, a început să şovăie şi a început să se afunde.

„Doamne, scapă-mă!” (Matei 14,30)
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Isus era chiar acolo şi l-a apucat de mână.
Petru s-a uitat în altă parte! Când şi-a luat privirea de la Hristos, a 

dat de necaz. Niciunul dintre noi să nu ajungă în această situaţie!
„Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
Invitaţia mai este încă valabilă: Vino şi vezi!
Însă avem de dat la o parte anumite obstacole.
Ellen White scrie: „Orice gând necurat pângăreşte sufl etul, dis-

tru ge simţul moral şi tinde să şteargă infl uenţele Duhului Sfânt. El 
întunecă înţelegerea spirituală, aşa că oamenii nu-L mai pot vedea 
pe Dumnezeu… Ceea ce ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu 
este egoismul.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 302) „Egoismul înseamnă 
moarte.” (Idem, pag. 417)

Problemele ne împiedică să Îl vedem pe Dumnezeu. Ne fac să Îl 
uităm! Când tornadele ispitei ne învăluie, când este furtună şi când 
valurile stau gata să ne înghită, ne luptăm singuri – uităm că Cineva 
este gata să ne ofere ajutor.

De asemenea, orgoliul apartenenţei la o religie ne împiedică să Îl 
vedem pe Dumnezeu. Fariseii aveau ochi, dar nu doreau să vadă.

Isus vine şi ne caută

Până acum, am vorbit despre ceea ce se întâmplă când venim să 
vedem. Dar ce se întâmplă când porneşte Isus în căutarea noastră?

Gândiţi-vă la următoarele exemple:
Lazăr este mort. Maria Magdalena îngenunchează la picioarele lui 

Isus, iar El o întreabă: „’Unde l-aţi pus?’ ’Doamne’, I-au răspuns ei, ’vino 
şi vezi’.” (Ioan 11,34)

În Ioan 11,39, Marta nu vrea ca Isus să vadă trupul lui Lazăr în 
descompunere. Situaţiile imposibile nu pot împiedica lucrarea lui 
Dumnezeu. Isus Şi-a ridicat ochii spre ceruri şi moartea a dat înapoi. 
În prezenţa Celui Atotputernic, răul dispare.

Isus nu permite niciunui lucru să se interpună între El şi copiii Lui. 
Când le-a spus ucenicilor că nu după mult timp avea să moară, Petru 
nu a putut să tacă: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se în -
  tâmple aşa ceva!” (Matei 16,22). Isus a trebuit să rostească una dintre 
cele mai aspre mustrări din viaţa Sa: „Înapoia Mea, Satano!” (Matei 16,23)
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„Satana se aşezase între Petru şi Domnul lui, pentru ca inima uce-
nicului să nu fi e mişcată la vederea umilirii lui Hristos pentru mântu-
irea lui. Cuvintele lui Hristos nu au fost rostite către Petru, ci către ace-
la care încerca să-l despartă pe Petru de Răscumpărătorul lui. ’Înapoia 
Mea, Satano.’ Nu te mai aşeza între Mine şi servul Meu rătăcit. Lasă-Mă 
să stau faţă în faţă cu Petru, ca să-i pot descoperi taina iubirii Mele.” 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 415)

În Apocalipsa se spune că „orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1,7). 
Ochiul care a refuzat să vadă, nu va rezista să-L privească. Ne vom 
folosi ochii ca să privim spre El? A venit Învăţătorul şi te cheamă. Te 
invită să vii şi să vezi!

Noapte bună!

Doctorul Landale din New York a povestit odată despre un om de 
afaceri creştin care a suferit un accident. A fost dus la spital şi, după 
ce a fost examinat, cadrele medicale şi-au dat seama că omul nu mai 
avea multe ore de trăit. Fiind conştient de aceasta, omul şi-a chemat 
familia.

Mai întâi, i s-a adresat soţiei lui:
– Draga mea, eşti cea mai bună soţie din lume. Ai rămas alături de 

mine în toţi aceşti ani. M-ai încurajat de multe ori. Am văzut pe faţa 
ta strălucirea Duhului lui Dumnezeu. Te iubesc mai mult decât te-am 
iubit în ziua nunţii, dar trebuie să îţi spun noapte bună. Ne vedem 
mâine dimineaţă.

Apoi s-a întors spre fi ica lui cea mai mare, Mary, şi, în timp ce o 
ţinea de mână, i-a zis:

– Mary, tu eşti cea mai mare. Mi-ai adus multă bucurie când te-ai 
născut. Sunt atât de bucuros că eşti creştină. Nu uita că te iubesc 
foarte mult, dar trebuie să-ţi spun noapte bună. Noapte bună, Mary.

Apoi, s-a întors către Peter: 
– Sunt mândru de tine, băiatul meu. Acum eşti bărbat. Rămâi la fel 

de bun şi curat. Noapte bună, fi ule.
Apoi urma Carl, dar el se lăsase infl uenţat de nişte prieteni răi. Tatăl 

şi mama lui erau foarte dezamăgiţi de el. Tatăl a trecut mai departe, ca 
să vorbească cu Hettie:
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– Fiica mea dragă, venirea ta pe lume a fost pentru noi ca o zi de 
primăvară. Ne-ai umplut inima cu melodiile tale plăcute. Ziua în care 
ţi-ai predat inima Domnului ne-a umplut de bucurie. Noapte bună, 
copila mea, ne vedem mâine dimineaţă.

Apoi l-a chemat pe Carl şi, cu lacrimi în ochi, i-a zis:
– Carl, eşti un tânăr promiţător. Noi am crezut că vei putea de-

veni un om nobil. Ţi-am oferit aceleaşi oportunităţi ca şi celorlalţi fraţi 
ai tăi, poate chiar mai mult. Dar tu, fi ule, ne-ai dezamăgit. Calea ta 
duce în jos. Ai respins avertizările Domnului. O, fi ul meu, eu totuşi te 
iubesc, dar, adio, Carl, adio!

Carl l-a apucat pe tatăl lui de mână şi i-a spus plângând:
– Tată, de ce la ceilalţi le-ai spus noapte bună, iar mie adio?
– Fiule, pentru că noi cu toţii Îl cunoaştem şi Îl iubim pe Domnul. 

El va veni iar şi ne vom revedea, dar tu, tu ai ales să mergi pe altă cale. 
Adio, Carl, adio.

Carl a căzut în genunchi la marginea patului tatălui său şi L-a ru-
gat pe Domnul să-i ierte păcatele. Îşi dorea să aibă speranţa de a-şi 
revedea tatăl.

– Dacă eşti sincer, fi ule, atunci Dumnezeu te-a auzit şi te va primi. 
Slavă Domnului că pot să-ţi spun noapte bună. Noapte bună, fi ule.

Carl a devenit un slujitor al Evangheliei.
Dacă pe drumul vieţii vei întâlni umbra morţii şi va trebui să te 

desparţi de cei dragi, ce le vei spune: adio sau la revedere?
A venit Învăţătorul şi te cheamă.
Azi eşti invitat să vii şi să vezi.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce anume îţi ţine privirea ocupată?
2. Lucrurile pe care le vezi şi le faci Îi aduc slavă şi onoare Domnului? 

Dacă nu, eşti gata să le aduci la picioarele lui Isus, să Îl rogi să te 
ajute să renunţi la ele şi să îţi păstrezi privirea aţintită spre El?

3. La fel ca şi leprosul, singurul lucru de care avem nevoie este să 
privim numai spre Isus. El este modelul nostru. Ne-a dăruit El 
persoane de la care putem cere ajutor şi sfat?

4. Ai observat providenţa şi dragostea lui Dumnezeu în viaţa ta?    



Duminică

RĂMÂI DE PARTEA LUI DUMNEZEU

Referinţa biblică: Iacov 3,13; Numeri 14,18-24

Duminică, 18 mai, după două luni de avertizări neîntrerupte 
(mişcări frecvente de teren, izbucniri repetate de gaze şi fum din cra-
terul muntelui), renumitul vulcan din Muntele Sf. Elena, din Statul 
Washington, a izbucnit.

Statisticile date publicităţii cu privire la acest eveniment sunt 
înfi orătoare. Explozia a avut un impact egal cu cel al unei bombe de 
TNT (trinitrotoluen), de 50 de milioane de tone,  iar daunele provo-
cate de ea au fost de dimensiunea celor provocate de o bombă cu 
hidrogen, de 50 megatone. A depăşit de 2 500 de ori sufl ul bombei 
atomice de la Hiroshima. A transformat 260 km2 de teren din deşert 
într-un peisaj la fel de sinistru ca şi cel de pe lună. A distrus atâţia co-
paci câţi ar fi  necesari pentru a construi 200 000 de case din lemn, cu 
cinci camere. A ucis 22 de persoane, iar alte 60 au fost date dispărute. 
Potrivit cu o ştire TV, a aruncat în aer echivalentul a o tonă de cenuşă 
vulcanică pe cap de locuitor al planetei Pământ.

Suntem uimiţi de naivitatea unor oameni. Unii socotesc că lucru-
rile rele li se pot întâmpla numai „altora”. Zeci de turişti s-au adunat 
în jurul muntelui, ignorând semnele de avertizare. Muntele Sf. Elena 
a fumegat, a aruncat cenuşă în aer şi a scuturat şi zguduit pământul 
de zeci de ori. Ei însă au ignorat toate aceste avertizări. Bătrânul Harry 
Truman, în vârstă de 84 ani, proprietar al Cabanei Muntele Sf. Elena, a 
refuzat să plece de-acolo. Iată care au fost cuvintele lui: „Orice-ar face, 
muntele nu mă poate speria şi alunga.” Astăzi Harry şi renumita lui 
cabană zac sub zeci de metri de lavă vulcanică. Împreună cu alte 80 
de persoane, Harry a preferat să se joace cu viaţa şi a pierdut.
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Milioane de oameni s-au lăsat luaţi de valul interesului faţă de 
astro logie, preziceri, percepţii extrasenzoriale, vrăjitorie, prezicerea 
viitorului, religii false şi faţă de multe alte capcane satanice.

Omenirea se pleacă înaintea lui Satana. Mase mari de oameni se 
pleacă înaintea idolilor – înaintea lui Satana – însă Domnul te cheamă 
să rămâi în picioare.

Douăsprezece iscoade au plecat pline de entuziasm să cerceteze 
Ţara Făgăduită. Timp de patruzeci de zile, au străbătut în lung şi-n lat  
ţara pe care Dumnezeu dorea să i-o dea popo rului Său. La întoarcere 
însă, zece dintre aceşti oameni erau cuprinşi de deznădejde. Poporul 
s-a uimit când a văzut ciorchinele uriaş de strugure şi celelalte fructe 
aduse de iscoade. Într-adevăr, aceasta este o ţară unde curge lapte şi 
miere, şi-au spus oamenii în sinea lor. Ce minunat este Dumnezeu! Ce 
mai aşteptăm? Să mergem să cucerim Canaanul!

– Nu! Nu! Nu putem, au zis cele zece iscoade. Poporul de acolo 
este pu ternic. Oamenii sunt înalţi: sunt uriaşi! Sunt uriaşi!

Poporul lui Dumnezeu s-a descurajat. Oamenii au început să 
plângă, dar, când au dat să plece necăjiţi spre casele lor, au auzit o 
chemare:

– Staţi!
Erau Iosua şi Caleb, doi bărbaţi statornici şi zeloşi.
– Domnul este cu noi. Nu vă speriaţi. Noi Îi slujim Dumnezeului 

celui viu. Rămâneţi de partea lui Dumnezeu.
– Nu! Nu! Acolo sunt uriaşi.
Doi oameni au rămas de partea lui Dumnezeu.
Rămâi şi tu de partea lui Dumnezeu! Poate că şi tu te confrunţi 

cu nişte uriaşi înfricoşători: prietenii, locul de muncă, obiceiurile 
moştenite. Însă Domnul Dumnezeul universului este cu tine. Rămâi 
de partea Lui!

Testul

Poporul lui Dumnezeu L-a uitat pe Dumnezeu. Acum traversa, îm-
pleticindu-se, 1500 km de teren arid ca să ajungă în Babilon, ţara în 
care copiii lui Israel fuseseră luaţi ca robi.
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Nabucodonosor şi-a construit un idol din aur de treizeci de me-
tri înălţime. Mulţimea s-a adunat în jurul idolului şi apoi s-a dat o 
poruncă: „Să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului 
de aur”. Toţi i s-au închinat. Chiar şi poporul lui Dumnezeu: împăratul 
lui Israel, preoţii. Poporul lui Dumnezeu a îngenuncheat înaintea unui 
idol. Dar erau acolo trei tineri care nu L-au uitat pe Dumnezeu. Ei au 
rămas în picioare. Trei tineri au refuzat să îngenuncheze înaintea unui 
idol. Trei tineri au rămas de partea lui Dumnezeu.

Tinerii au fost chemaţi înaintea lui Nabucodonosor care le-a po-
runcit: „Închinaţi-vă idolului sau muriţi!” Însă, când rămâi de partea lui 
Dumnezeu, nu îţi este teamă de nimic. Ei au zis: „Noi nu avem nevoie 
să-ţi răspundem la cele de mai sus… Noi nu ne vom închina chipului 
de aur pe care l-ai înălţat!”

Au fost luaţi şi aruncaţi în cuptorul aprins. Aceşti tineri, care aveau 
toată viaţa înainte, au fost daţi morţii. Ei au preferat să moară decât 
să îngenuncheze înaintea unui idol. Nabucodonosor s-a făcut alb la 
faţă când s-a uitat în cuptor şi L-a văzut acolo pe Dumnezeul cel viu. 
I-a chemat afară pe cei trei tineri. Idolul a fost dat uitării. În prezenţa 
Dumnezeului celui viu, toţi idolii sunt daţi uitării.

Slujeşte-I Dumnezeului celui viu. Rămâi de partea Lui. Suntem 
martorii avertismentelor trimise de El. Suntem înconjuraţi de semne. 
Când lumea se închină înaintea lui Satana, tu rămâi de partea lui 
Dumnezeu.

În urmă cu câteva luni, am adresat un apel în timpul unui serviciu 
de botez. Mă aşteptam să se ridice câţiva adulţi, dar, spre surprin-
derea mea, s-au ridicat trei tinere. Oamenilor maturi le-a fost teamă, 
dar acelor trei copile nu le-a fost.

Şi în viaţa noastră întâlnim uriaşi. Dar nu te speria! Întâlnim idoli. 
Dar nu îngenunchea înaintea lor! Nu îngenunchea înaintea lui Sata-
na! Rămâi de partea lui Dumnezeu!

Eşti tu un Iosua sau un Caleb? Eşti un Şadrac, un Meşac sau un 
Abed-Nego?

Rămâi de partea lui Dumnezeu!
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Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi zicala: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”.
2. Care dintre personajele menţionate în această prelegere sunt 

modelele voastre? De ce?
3. Sunteţi gata să staţi de partea lui Dumnezeu? Dovedesc faptele 

voastre că sunteţi de partea Lui?



Luni

TU VEZI?
Referinţa biblică: Matei 25,31-46; Apocalipsa 3,15-18

Relatarea despre orbul Bartimeu din Ierihon este o poveste tragică, 
dar cu un fi nal fericit. Ea este foarte importantă, fi indcă ne arată ce 
paşi trebuie să facem ca să venim la Isus.

În Marcu 10,46, ni se spune: „Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea 
Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fi ul 
lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea 
de milă.”

Orbul acesta avea o mare problemă: din cauza handicapului lui, 
nu putea să muncească şi să se întreţină singur. Trebuia să cerşească, 
dacă dorea să supravieţuiască. El era perfect conştient de problema 
aceasta. Mai erau câteva zile până la Sărbătoarea de Paşti şi mulţi 
oameni aveau să treacă pe drumul spre Ierusalim. Era şansa lui de a 
câştiga mulţi bani. Bartimeu şi-a ales un loc strategic, ca să profi te din 
plin de ocazie. Cel mai bun loc era pe marginea drumului, la o mică 
distanţă de ieşirea din cetate.

Bartimeu nu se născuse orb. El se născuse cu un potenţial imens, 
dar acum era orb. Fiecare dintre noi ne naştem cu un potenţial imens, 
dar acum suntem orbi. A existat un timp în viaţa ta când vedeai, dar 
acum eşti orb. Ori e posibil să fi  fost orb dintotdeauna.

Dacă ne dăm seama de defectele şi nevoile noastre, este necesar 
să ne aşezăm într-un loc strategic. Poate că este nevoie să ne aşezăm 
pe drumul pe unde trec oamenii care Îi slujesc lui Dumnezeu. Şi poate 
că Isus va trece pe lângă noi.

În Marcu 10,47, se spune: „El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a 
început să strige: ’Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!’”

Bartimeu era conştient de limitele lui: era un om handicapat şi nu 
ştia unde să caute ajutor. Printre strigătele mulţimii zgomotoase, a 
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ajuns la urechile lui Numele lui Isus şi, în inima lui, s-a născut scânteia 
speranţei. Când a auzit că Isus trece pe acolo, ceva s-a întâmplat în 
sufl etul lui şi a început să strige încrezător: „Fiul lui David, ai milă de 
mine!” (Marcu 10,47)

Incredibil! Iată un orb ale cărui mişcări sunt limitate de dizabili-
tatea lui. Nu L-a auzit niciodată pe Isus vorbind, nu putea să-L vadă, 
dar pentru el au fost sufi ciente vorbele pe care le auzise. Într-un salt al 
credinţei, a început să-L strige pe „Fiul lui David” (un alt nume pentru 
Mesia)!

În jurul lui Isus roiau tot timpul oameni sănătoşi, care puteau să-L 
vadă şi să-L audă. Însă pentru ei, Domnul era numai un făcător de 
minuni, un om care putea să le dea să mănânce pâine şi peşte, un om 
care putea să-i vindece de o răceală, un om cu care era interesant să-ţi 
petreci timpul liber, dar nicidecum Mesia.

S-ar putea să fi e o binecuvântare pentru tine faptul că eşti orb. 
Dacă ai putea vedea, probabil că te-ai mulţumi doar cu pâinea şi 
peştele şi nu L-ai recunoaşte pe Fiul lui Dumnezeu. Este important să 
ne recunoaştem nevoile.

Tu vezi?

Apocalipsa 3,17 ne spune: „Pentru că zici: ’Sunt bogat, m-am 
îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic’ şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, 
sărac, orb şi gol.” Ce situaţie teribilă! Nu eşti conştient de nevoile tale 
şi nu îţi recunoşti limitele şi neputinţele.

Crezi că vezi şi te consideri bogat, dar umbli gol, pentru că în reali-
tate eşti atât de sărac, încât nu ai cu ce să-ţi cumperi haine, şi eşti atât 
de orb, încât nu vezi nici măcar că eşti gol.

Eşti atât de inconştient de starea teribilă în care te afl i, încât nu-ţi 
dai seama că ai nevoie de Dumnezeu.

Ioan 9,41 ne spune: „Dacă aţi fi  orbi, n-aţi avea păcat; dar acum 
ziceţi: ’Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.”

Bartimeu a auzit destul, ca să îşi dea seama că pe acolo trecea Me-
sia, Fiul lui Dumnezeu. Atunci a început să strige la Isus, ca la singura 
persoană care putea să-i împlinească nevoile: „Ai milă de mine!”
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Ai milă de mine!

Când diavolul te aruncă în groapa întunecoasă a disperării şi 
descurajării, când credinţa îţi slăbeşte şi simţi că Dumnezeu nu te mai 
poate ajuta, strigă: „Isuse, ai milă de mine!”

„Dumnezeu locuieşte oriunde; El aude orice cuvânt rostit şi ascultă 
orice rugăciune, cunoaşte durerile şi dezamăgirile oricărui sufl et, 
vede cum sunt trataţi tatăl, mama, sora, prietenul şi aproapele. Lui 
Îi pasă de nevoile noastre, iar dragostea, mila şi harul Său se revarsă 
necurmat, ca să ne împlinească nevoile… Putem să ne odihnim fără 
teamă – El ne are în grija Sa. (Fii şi fi ice ale lui Dumnezeu, pag. 163)

Dumnezeul nostru este puternic!
Marcu 10,48: „Mulţi îl certau să tacă, dar el şi mai tare striga: ’Fiul lui 

David, ai milă de mine!’”
Taci! Nu vezi că noi umblăm cu Isus? Faci gălăgie. Nu ştii cum să te 

porţi printre oamenii civilizaţi! Noi mergem cu Isus, iar tu ne deranjezi. 
Taci! Oamenii umblau cu Isus, dar când apăreau situaţii neprevăzute, 
încercau să le rezolve singuri. Umblau cu Isus, dar nu suportau nimic 
care să îi deranjeze. Şi nu făceau nicio schimbare! Deşi aveau intenţii 
bune, ei pierduseră ordinea priorităţilor. Mulţi copii ai lui Dumnezeu 
şi-au pierdut ţinta din cauza altor oameni care strigau – dar nu Bar-
timeu! El s-a uitat numai la Isus şi a strigat tot mai tare.

Nu lăsa pe nimeni şi nimic să-ţi distragă atenţia! Înşelătorul urzeşte 
multe subterfugii, chiar şi din lucruri bune, ca să ne distragă atenţia. 
El ia lucrurile mărunte, le face mari cât un balon cu aer cald şi le aşază 
apoi între noi şi Isus. Iar noi privim fermecaţi la culorile balonului şi 
uităm de Isus! Uităm esenţialul. Într-o zi, balonul se va sparge şi vom 
constata cu stupoare că nu Îl mai recunoaştem pe Isus. Nu lăsa ca 
nimeni şi nimic să devină mai important decât Isus.

Marcu 10,49 ne spune: „Isus S-a oprit şi a zis: ’Chemaţi-l!’ Au che-
mat pe orb şi i-au zis: ’Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.’”

Isus aude chemarea celor în nevoie. El nu este niciodată prea ocu-
pat sau prea grăbit, ca să nu-Şi ia timp pentru tine.

Isus le-a spus oamenilor care Îl înconjurau să îl cheme pe Bar-
timeu. Observă cum se schimbă mesajul oamenilor datorită lui Isus. 
Până atunci, oamenii, stăpâni pe situaţie şi dornici să-şi transmită me-
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sajul propriu, strigau la Bartimeu: „Taci, faci gălăgie, ne deranjezi!” Însă 
aceiaşi oameni, la cererea lui Isus, s-au dus la Bartimeu cu mesajul de 
la Dumnezeu: „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.”

Cu totul altfel este situaţia când Dumnezeu ne trimite să proclamăm 
mesajul Lui!

Tu ce mesaj proclami? Propriul tău mesaj? Lucrurile care sunt im-
portante pentru tine? Când proclami propriul tău mesaj şi lucrurile 
care te interesează, îi alungi pe oameni de la Dumnezeu înapoi, în 
întunericul din care au venit. Însă, când eşti trimis de Dumnezeu ca 
să proclami solia Sa, îi încurajezi pe ceilalţi să se ridice şi să vină la 
Dumnezeu.

Răspunsul
„Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.”
Apoi, Marcu 10,50 continuă: „Orbul şi-a aruncat haina; a sărit şi a 

venit la Isus.”
Mesajul lui Dumnezeu cere un răspuns. Orbul şi-a aruncat haina, 

a sărit şi a venit la Isus. El avea nevoie de o experienţă personală cu 
Isus. Nu este sufi cient să ştim despre Isus. Isus trebuie să fi e motivaţia 
tuturor acţiunilor noastre.

Marcu 10,51: „Isus a luat cuvântul şi i-a zis: ’Ce vrei să-ţi fac?’ ’Rabu-
ni’, I-a răspuns orbul, ’să capăt vederea.’” 

Sosise şansa vieţii lui. „Ce vrei să-ţi fac?” Cere-Mi orice. Bartimeu 
ştia foarte bine ce dorea. Ştia care era nevoia lui cea mai mare şi, fără 
să stea pe gânduri, a zis: „Rabuni, să capăt vederea.”

„Orbii bâjbâie în întuneric. Daţi-le lumină… Înălţaţi-vă mintea la 
măreţia lucrării. Planurile voastre înguste, concepţiile voastre limi-
tate nu trebuie să fi e incluse între metodele de lucru.” (Evanghelizare, 
pag. 553)

Ce mult îmi doresc să văd! În Luca 19, citim că, imediat după acest 
incident, Isus S-a întâlnit cu un alt om care dorea să vadă: Zacheu. În 
versetul 3, citim că el „căuta să vadă care este Isus”.

Dar, la fel ca şi în cazul lui Bartimeu, oamenii îi stăteau în cale. 
Zacheu nu putea să-L vadă pe Isus. Stai cumva în calea unei persoane 
care vrea să-L vadă pe Isus? Împiedici cumva pe cineva să vină la El? 
Dacă da, dă-te la o parte!
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Când ai privirea aţintită asupra lui Isus, nu poţi să accepţi ca vreun 
lucru sau vreo persoană să te împiedice să-L vezi. Hotărârea lui Za-
cheu de a-L vedea pe Isus l-a determinat să fi e creativ şi să uite ce 
poziţie ocupa în societate.

Versetul 4 ne povesteşte ce a făcut el mai departe: „A alergat 
înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela 
avea să treacă.”

Nimic nu trebuie să ne împiedice să Îl vedem pe Isus. Zacheu 
era doric să-L vadă pe Isus. Omul acesta cu vază, înstărit, dar mic de 
statură, s-a urcat într-un pom, aşa cum era, cu haina lui scumpă. Nu 
i-a păsat că s-ar putea să se murdărească. Trebuia să-L vadă pe Isus!

Îţi doreşti şi tu să-l vezi pe Isus? Ai această dorinţă? Este dorinţa 
aceasta atât de fi erbinte, încât nu-ţi mai pasă ce vor spune ceilalţi de-
spre tine?

Să revenim la relatarea despre vindecarea orbului. Marcu 10,52: 
„’Du-te, credinţa ta te-a mântuit.’ Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi 
a mers pe drum după Isus.”

Trăim într-o perioadă de criză şi suntem „ticăloşi, nenorociţi, săraci, 
orbi şi goi” (Apocalipsa 3,17).

În Apocalipsa 3,18, Isus ne invită: „cumpără de la Mine doctorie 
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.”

Inima multora dintre noi nu mai este sensibilă la Evanghelie. 
Ne-am pierdut entuziasmul. Dar Isus vine în curând! Dacă nu Îl chemi 
pe Isus să îţi redea vederea, nu Îl vei putea vedea revenind pe nori.

Cheamă-L pe Isus şi El îţi va reda vederea. Urmează-L pretutindeni 
şi nu vei mai fi  orb niciodată.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce lucruri din viaţa noastră îi împiedică pe ceilalţi să Îl vadă pe Isus? 
Există în viaţa ta anumite aspecte de care nu eşti încă conştient?

2. Ce ocazii ai de a-L mărturisi altora pe Hristos? Eşti gata să accepţi 
misiunea, să prinzi ocaziile şi să le fructifi ci?



Marţi

STRIGĂTUL TĂCUT

Referinţa biblică: Matei 5,16; 1 Petru 2,12 
(Studiu suplimentar: Psalmi 34,1-9.18)

Era în revărsatul zorilor. Soarele răsărise printre norii catifelaţi 
şi scălda cu razele lui coama Muntelui Măslinilor. Un tânăr cobora 
muntele şi se îndrepta spre templu. Pe măsură ce se apropia de ce-
tate, ciripitul păsărilor era acoperit, treptat, de zgomotele din oraş şi 
apoi de glasul oamenilor de la templu.

Tânărul – Isus Hristos – a intrat în templu şi S-a aşezat. Apoi a în-
ceput să-i înveţe pe oameni. Deodată, cuvântarea Lui a fost întreruptă 
de o mulţime de oameni care au intrat în templu cu mare zarvă şi vo-
ciferând. Au venit înaintea lui Isus, au aruncat pe cineva la picioarele 
Lui şi apoi s-a făcut tăcere. La picioarele lui Isus stătea o tânără cu 
hainele rupte, care tremura de frică.

În Ioan 8,4.5, citim că fariseii i-au spus lui Isus: „Învăţătorule, femeia 
aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, 
ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici?”

Isus S-a plecat pe genunchi şi a început să scrie pe pământ. Ei au 
repetat întrebarea şi mai agresivi: „Ce ne spui să facem cu ea?”

Isus S-a ridicat şi a luat în mână o piatră. Tânăra s-a ghemuit de 
frică şi a strâns din ochi, gândindu-se că o aşteaptă moartea. Dar Isus 
a întins piatra spre farisei şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să 
arunce cel dintâi cu piatra în ea” (versetul 7).

Un fariseu din rândurile din faţă a dat să ia piatra, dar s-a oprit 
când şi-a dat seama ce semnifi caţie aveau cuvintele Mântuitorului. 
A lăsat mâna în jos, fără vlagă, şi-a coborât privirea în pământ şi a 
plecat. Unul după altul, toţi au lăsat capul în jos şi au plecat. Au rămas 
numai Isus şi Maria Magdalena. Nu mai era nimeni care să o judece. 
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Nici Isus nu dorea să o judece, pentru că El nu venise să judece lumea, 
ci să o mântuiască.

Maria şi-a îndreptat spre El ochii trişti şi plini de întuneric, prea 
speriată ca să încerce să se ridice de jos. Apoi, a auzit de pe buzele lui 
Isus aceste cuvinte frumoase: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu 
mai păcătuieşti” (Ioan 8,11). Isus i-a iertat păcatele şi a încurajat-o să 
le învingă, să scape de păcatele din viaţa ei.

„Du-te, Maria, şi să nu mai păcătuieşti.” Maria Magdalena a fost 
o tânără în viaţa căreia putem vedea Planul de Mântuire în acţiune; 
putem vedea adevărul rostit de Isus în Ioan 8,36: „Deci, dacă Fiul vă 
face slobozi, veţi fi  cu adevărat slobozi.”

Putem vedea în viaţa ei manifestarea aspiraţiei tuturor oamenilor. 
Observăm nu numai aspectele teoretice ale mântuirii, ci şi aspectele 
practice – aspecte pe care le putem aplica şi noi. Slavă Domnului că 
mesajul mântuirii Lui nu presupune numai mărturisirea cu gura, ci şi 
o realitate minunată şi practică.

Maria Magdalena era o tânără care, potrivit cu legea evreiască, 
merita moartea. Păcatele ei erau atât de cumplite, încât s-a trezit 
înlănţuită de ele. Însă Isus S-a purtat cu ea cu multă dragoste: Şi-a 
întins mâna, a eliberat-o din lanţurile păcatului şi i-a oferit şansa unui 
nou început.

Prieteni, Isus poate ierta orice păcat, oricât de mare ar fi . Să nu ne 
lăsăm înlănţuiţi de păcat! Să nu ne pierdem speranţa! Nu ne putem 
pune nădejdea în noi înşine. Singura noastră speranţă este Isus Hris-
tos. El a putut să scoată şapte demoni din Maria şi poate să ne scape 
şi pe noi din ghearele lui Satana.

În îndurarea Sa, Isus a iertat-o pe Maria, iar inima ei s-a umplut cu 
recunoştinţă şi dragoste. Iată, în sfârşit, un om care nu o condamna şi 
care era gata să o ajute.

În săptămânile care au urmat, Isus a poposit de multe ori în căsuţa 
din Betania, unde locuia Maria împreună cu familia ei. Acolo, Domnul 
putea să vorbească deschis, nu în pilde. Iată secretul biruinţei ei: Maria 
stătea la picioarele lui Isus foarte atentă să nu piardă niciun cuvânt.

Marta, sora ei, era ocupată cu pregătirea mesei şi I s-a plâns lui Isus 
că trebuie să facă singură toată treaba. Asemenea Martei, mulţi oa-
meni din zilele noastre se implică plini de zel în activităţile bisericeşti, 



27STRIGĂTUL TĂCUT

dar, din nefericire, Îl pierd din vedere pe Isus. De multe ori suntem 
atât de absorbiţi de activităţile religioase, încât uităm care este esenţa 
Evangheliei. A sosit timpul să ne ocupăm de sufl etul nostru şi să ne 
aşezăm la picioarele lui Isus, alături de Maria. Acolo găsim mântu-
irea, acolo găsim speranţa – la picioarele lui Isus, ascultând cuvintele 
dătătoare de viaţă, pe care le rosteşte.

O altă relatare din Biblie ne descoperă istoria captivantă a vieţii 
acestei tinere. De data aceasta, o găsim cufundată într-o mare dispe-
rare: fratele ei, Lazăr, a murit.

Se pare că Isus Şi-a amânat sosirea în mod deliberat. Maria şi Mar-
ta sunt lăsate să sufere singure. În realitate însă, ele nu erau singure. 
Harul lui Isus le susţinea şi El suferea împreună cu ele.

Prieteni, Isus nu ne va lăsa niciodată să suferim singuri. El este în-
totdeauna alături de noi, în situaţiile de criză. Când ne doare sufl e-
tul, Îl doare şi pe El şi ne susţine şi ne încurajează cu compasiune şi 
dragoste. Nu suntem niciodată singuri. Nici Isus nu mai poate îndura 
suferinţa şi amărăciunea din lumea noastră. Şi El Îşi doreşte foarte 
mult să vină să ne ia, dar încă nu suntem gata să-L primim. Când vom 
începe să stăm de vorbă cu El? Cât va trebui să ne mai aştepte?

Maria era foarte îndurerată şi nu ştia că Isus venise. Marta a strigat-o 
mai târziu, spunându-i aceste cuvinte frumoase: „A venit Învăţătorul 
şi te cheamă.” (Ioan 11,28)

Isus este azi aici şi te cheamă. Nu mai zăbovi deloc. Să urmăm 
e xemplul Mariei: „Maria, cum a auzit, s-a sculat iute şi s-a dus la El” 
(versetul 29). „Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a arun-
cat la picioarele Lui” (versetul 32) întristată.

Aşa ar trebui să facem şi noi când avem probleme: să le aducem la 
picioarele lui Isus. El ne înţelege. Lui Îi pasă de noi cu adevărat. Vedem 
acest lucru clar în cuvintele frumoase şi mişcătoare din versetul 35: 
„Isus plângea.”

Prieteni, Isus ne înţelege cu adevărat pe fi ecare dintre noi. El ştie 
prin ce probleme treci tu şi Îi pasă de tine, pentru că te iubeşte foarte 
mult. Niciun om nu este prea îndurerat pentru Tâmplarul din Naza-
ret. Inima Lui blândă şi miloasă este plină de simpatie pentru cei în 
suferinţă. El plânge împreună cu cei ce plâng şi Se bucură împreună 
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cu cei bucuroşi. Isus Hristos tânjeşte de dorul nostru. Poate că simţi că 
nu ai nevoie de El, dar te-ai gândit vreodată că El are nevoie de tine?

Într-o altă ocazie, o întâlnim pe Maria la masa de sărbătoare din 
casa lui Simon. Luase toţi banii pe care îi avea, ca să cumpere mir pen-
tru îmbălsămare, pentru că afl ase că Isus a spus că va muri curând.

Parcă o văd pe Maria cerându-i vânzătorului nişte mir. Uitându-se 
la hainele ei sărăcăcioase, el îi arată un vas cu un mir ieftin.

Dar ea îl întreabă: 
–  Altceva, de calitate, nu aveţi?
–  Da, am, dar costă 200 de lei.
–  Aveţi altceva şi mai bun decât atât? insistă ea.
–  Da, am un mir special şi foarte scump, dar costă 300 de lei. Ma-

ria, nu ai cu ce să-l plăteşti. Este pentru împărat!
Maria şi-a zis în sinea ei: Este pentru Împărat! Pentru Împăratul vieţii 

mele! Nu putea să cumpere ceva ieftin, pentru că inima ei era plină de 
recunoştinţă. Din dragoste pentru Împărat, a dat toţi banii ei pe acest 
mir scump.

După ce a spart vasul preţios, a vărsat mirul pe capul şi pe picioa-
rele lui Isus. Apoi, îngenunchind şi plângând, I-a şters picioarele cu 
părul ei lung, umezit cu lacrimile ei. Mirul acela era un simbol al inimii 
ei. Era mărturia dragostei alimentate de izvoarele cereşti, o dragoste 
care a dat pe dinafară de prea plin.

Noi nu avem un vas de alabastru din care să turnăm mir pe capul 
lui Isus, dar putem măcar să plângem la picioarele Celui care a fost 
străpuns pentru noi? Măcar să scoată Isus şi din noi şapte demoni, ca 
să învăţăm să-L iubim aşa cum L-a iubit Maria! Aceasta este singura 
noastră speranţă în vremurile de acum!

Evenimentele ulterioare din viaţa Mariei s-au desfăşurat rapid. O 
vedem din nou foarte tristă, foarte îndurerată. Învăţătorul ei, Cel care 
o iubea atât de mult – Cel care o eliberase de păcat – este răstignit pe 
cruce. Sufl etul ei e zdrobit. Maria plânge la piciorul crucii.

Apoi o vedem la mormânt. La căderea nopţii, Maria Magdalena a 
mai zăbovit puţin la locul de odihnă al Învăţătorului ei, în timp ce de-
plângea cu durere soarta pe care a avut-o Acela pe care Îl iubea atât 
de mult. Duminică dimineaţa, în zorii zilei, câteva femei se îndreptau 
spre mormânt, ca să îmbălsămeze trupul Mântuitorului. Maria Mag-
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dalena a ajuns prima la mormânt şi, când a văzut că piatra este dată 
la o parte, a plecat în fugă să îi anunţe pe ucenici.

Apoi, i-a urmat pe Petru şi pe Ioan la mormânt. Ei s-au întors la 
Ierusalim, dar ea a rămas în urmă. A privit mâhnită mormântul gol şi a 
văzut doi îngeri. „Femeie, pentru ce plângi?”, au întrebat-o ei. „Pentru 
că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus” (Ioan 20,13), a 
răspuns ea.

Maria s-a întors şi, printre lacrimi, a văzut pe altcineva. Omul i-a zis: 
„Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?” 

Crezând că este grădinarul, ea i-a spus: „Domnule, dacă L-ai luat, 
spune-mi unde L-ai pus şi mă voi duce să-L iau” (Ioan 20,15).

Apoi Omul a chemat-o cu vocea aceea plăcută: „Maria!”
Nu era un străin. S-a întors să-L vadă şi L-a recunoscut pe Hristos 

cel înviat. S-a dus spre El, s-a aruncat la picioarele Lui şi i-a zis: „Rabuni!”
La scurt timp, s-a dus la ucenici să le dea vestea cea bună.
Cât de mulţi oameni plâng la fel ca Maria şi se întreabă unde este 

Mântuitorul! Lor le putem adresa întrebarea pusă de Isus: „De ce 
plângi? Pe cine cauţi?”

El este chiar lângă noi, dar nu-L putem vedea din cauza lacrimilor. 
El ne vorbeşte, dar noi nu Îl înţelegem. Haideţi să ridicăm capul, să 
des chidem ochii şi să-L privim, pentru ca urechile noastre să-L poată 
auzi!

Isus ar fi  putut stinge speranţa din inima Mariei, dar El nu a făcut 
aşa, ci a ridicat-o din deznădejde şi ruină. De şapte ori L-a auzit ea 
mustrând demonii care-i stăpâneau inima şi mintea. L-a auzit mijlo-
cind pentru ea înaintea Tatălui Lui şi, prin puterea Lui, a fost biruitoare. 
Maria a fost cea care a stat la picioarele Lui şi care a învăţat de la El.

Maria a fost cea care I-a turnat mirul scump pe cap şi I-a spălat 
picioarele cu lacrimile ei.

Maria a fost cea care a stat lângă cruce şi L-a urmat până la mor-
mânt.

Maria a  fost cea care a sosit prima la mormânt, după învierea Lui.
Maria a fost cea care a anunţat prima învierea Lui.
Maria Magdalena a fost, poate, cea mai păcătoasă persoană pe 

care a întâlnit-o Hristos în timpul lucrării Sale. Însă ea a rămas cel mai 
aproape de Mântuitorul, când a fost răstignit.
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Isus cunoaşte situaţia fi ecăruia dintre noi. Poate că spui: Eu sunt 
cel mai mare păcătos. S-ar putea să ai dreptate, însă cu cât eşti mai 
păcătos, cu atât ai mai multă nevoie de Isus. El nu alungă niciun su-
fl et care plânge şi regretă ce a făcut. El nu ne descoperă totul, dar ne 
încurajează să îndrăznim. El îi iartă fără plată pe toţi cei care vin la El, 
ca să fi e iertaţi şi vindecaţi.

Prieteni, Isus vă cheamă azi, aşa cum a chemat-o şi pe Maria. Să 
urmăm exemplul ei, conştienţi fi ind că niciun păcat nu este prea mare, 
pentru ca El să îl ierte. Să ne aruncăm la picioarele Mântuitorului, să le 
spălăm cu lacrimile noastre şi să Îi dăm tot ce avem. Să Îl rugăm acum 
să ne scape de păcat şi să ne conducă pe cărarea biruinţei, după cum 
a făgăduit în Isaia 1,18: „Veniţi, totuşi, să ne judecăm, zice Domnul. De 
vor fi  păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de 
vor fi  roşii ca purpura, se vor face ca lâna.”

Istoria Mariei Magdalena ne arată ce trebuie să facem. Nu putem să 
stăm cu mâinile încrucişate şi să aşteptăm să trăim ceea ce a trăit ea. 
Trebuie să participăm activ. Viaţa noastră trebuie să însemne fapte, 
nu vorbe. De multe ori, ne luăm prea mult timp plănuind ce să facem, 
fără să punem planurile în aplicare. Nu avem timp să stăm ore în şir ca 
să plănuim. A sosit momentul să ne luăm timp să acţionăm. Isus vine 
în curând. Nu îţi pierde tot timpul plănuind! S-ar putea să plănuim 
atât de mult cum să ajungem în cer, încât să nu mai ajungem acolo 
niciodată! Acţionează şi Dumnezeu va umple golurile din planurile 
tale!

Întrebări pentru discuţie

1. Isus i-a spus Mariei: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” El i-a spus 
că va trebui să lupte personal în această privinţă. Cum te implici 
personal în activitatea bisericii sau în activitatea societăţii?

2. Ce faci ca să le arăţi altora că Îl iubeşti pe Isus? Pot ei să vadă 
această dragoste sau o ascunzi de privirile lor?

3. Spune cel puţin trei lucruri pe care poţi să le faci pentru Isus, 
pentru ca oamenii să fi e mântuiţi pentru veşnicie?     



Miercuri

CHIAR CONTEAZĂ?
Referinţa biblică: Mat. 25,14-30; Apoc. 19,11-16

Uneori, mă întreb dacă noi înţelegem cu adevărat semnifi caţia re-
ligiei noastre. Mă întreb dacă înţelegem cu adevărat ce se întâmplă 
în jurul nostru. Ştim ce se întâmplă în jurul nostru? Mă întreb dacă Îl 
cunoaştem pe Dumnezeu cu adevărat.

Când citesc pasajul din Apocalipsa 19,11-19, mă cutremur când 
încerc să mi-L imaginez pe Dumnezeul universului!

Mă cutremur când noi, creştinii, Îl tratăm ca pe o persoană „fără 
coloană vertebrală”, de la care aşteptăm să Se adapteze dorinţelor 
noastre, ideilor noastre, religiei noastre şi învăţăturilor noastre false, 
lipsei noastre de respect şi ignoranţei noastre. Aşa Îl tratăm noi pe 
Dumnezeul cel Viu!

Înţelegem noi cu cine avem de-a face? Cu Dumnezeul cel Viu!
Când El vorbeşte, nu este treaba noastră să punem la îndoială 

cuvintele Lui – nu este treaba noastră să ezităm, ci să strigăm cu 
putere şi convingere: „Aşa spune Domnul!”

Însă acest Dumnezeu este Acelaşi Dumnezeu care S-a făcut Prunc 
pentru noi. De ce?

Suntem implicaţi într-un război – o mare luptă – de care nici măcar 
nu suntem conştienţi. În Apocalipsa 12,7-9, afl ăm cum a început acest 
război: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au luptat cu 
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; 
şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost 
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” 
Mihail este titlul sau gradul pe care îl poartă Isus Hristos, în calitatea 
Sa de comandant al oştirii cereşti. Când porneşte la război împotriva 
lui Lucifer şi a puterilor întunericului, atunci El este Mihail.
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Poate ne închipuim că acest confl ict este un război „cuminte”. Ceva 
de genul:

–  Scuză-mă, Lucifer, vrei să pleci din cer? Ţi-aş fi  recunoscător.
–  Sigur, Mihail, dacă m-ai rugat frumos… 
Sau:
–  Îmi pare rău, Gabriel, dar vreau să îl ispitesc pe omul acesta.
–  Sigur, Satana, nu-i nicio problemă; încerc eu să îl aduc înapoi pe 

calea dreaptă mai târziu.
Prieteni, nu aşa stau lucrurile. În Luca 10,18, citim următoarele: 

„Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.” Lucifer a fost pur 
şi simplu aruncat din cer cu atâta putere, încât căderea lui se putea 
asemăna cu un fulger.

Este interesant că Isus mai foloseşte Numele Său, de Comandant 
al armatei, şi în Iuda 1,9: „Arhanghelul Mihail, când Se împotrivea 
Diavolului şi Se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să 
rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: ’Domnul 
să te mustre!’” De ce? Probabil că a avut loc o dispută decisivă – o 
dispută atât de aprigă, încât Isus a venit împreună cu trupele Lui ca să 
se confrunte cu Satana. Este vorba aşadar de un război cosmic între 
bine şi rău.

Ellen White scrie în Profeţi şi regi astfel: „Luptele care se duc între 
cele două oştiri sunt tot atât de reale ca şi acelea duse de oştile lu-
mii acesteia, şi de rezultatul acestei lupte spirituale depind urmări 
veşnice.” (pag. 176)

Iar în cartea Evanghelizare, ni se spune: „Noi nu înţelegem aşa cum 
ar trebui marea luptă care se desfăşoară între agenţii invizibili, con-
fl ictul dintre îngerii loiali şi cei neloiali. Îngerii buni şi cei răi se luptă 
pentru fi ecare om. Nu este un confl ict închipuit. Nu suntem implicaţi 
într-o luptă simulată.” (pag. 704)

În Mărturii, vol. 1, sora White spune: „Mi-a fost arătat că Satana nu 
poate stăpâni mintea, dacă aceasta nu este dată de bunăvoie spre a 
fi  stăpânită de el. Cei care se îndepărtează de la ce este drept sunt în 
mare primejdie acum. Ei se despart de Dumnezeu şi de paza îngerilor 
Săi, iar Satana, care caută tot timpul să distrugă sufl etele, începe să 
le prezinte amăgirile sale. Unii ca aceştia sunt în cel mai mare pericol; 
iar dacă ei îşi dau seama şi încearcă să se împotrivească puterilor în-
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tunericului şi să se elibereze din cursa lui Satana, acest lucru nu este 
ceva uşor. Ei s-au aventurat pe terenul lui Satana şi el îi pretinde ca 
fi ind ai lui. El nu ezită să se angajeze cu toate forţele şi să cheme în 
ajutor toată oştirea lui nelegiuită pentru a smulge măcar o singură 
fi inţă omenească din mâna lui Hristos. Aceia care l-au ispitit pe Diavol 
să-i ispitească vor trebui să facă eforturi disperate pentru a se elibera 
de sub puterea lui. Însă atunci când ei încep să lucreze pentru ei înşişi, 
îngerii lui Dumnezeu, pe care ei i-au întristat, vin în ajutorul lor. Sa-
tana şi îngerii lui nu vor să-şi piardă prada. Ei se luptă şi se războiesc 
cu îngerii cei sfi nţi, iar acest confl ict este foarte serios. Însă, dacă 
aceia care au greşit continuă să se roage şi, în adâncă umilinţă, îşi 
mărturisesc greşelile, îngeri care excelează în putere vor birui şi îi vor 
smulge de sub puterea îngerilor celor răi.” (pag. 301)

De partea cui eşti în acest confl ict? E posibil să fi i un simplu spec-
tator? Fără îndoială că nu! Mulţi dintre noi nu suntem conştienţi de 
rolul pe care îl avem.

„Mai înainte ca să te fi  întocmit în pântecele mamei tale, te cu-
noşteam şi mai înainte ca să fi  ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem 
deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.” (Ieremia 1,5) 

Dumnezeu te cunoaşte mai dinainte ca să te fi  născut. El te-a pus 
deoparte pentru o anumită misiune, încă înainte ca tu să fi  văzut lu-
mina zilei. Mulţi întreabă cu inima îndoită: „Ce vrea Domnul să fac?” 
Întrebaţi-L pe El!

Psalmi 32,8: „Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea 
pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată 
asupra ta.”

Galateni 1,15.16: „Dar, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din 
pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să 
descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între neamuri, îndată, 
n-am întrebat pe niciun om…”

Stai de vorbă cu Dumnezeu despre partea care îţi revine; El ştie 
ce vrea să faci. Iată ce ni se spune în Estera 4,14: „Şi cine ştie dacă nu 
pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”

Dumnezeu te-a ales să trăieşti în aceste ultime zile ale Pământului. 
Există ceva ce poţi să faci numai tu şi nimeni altcineva. Există per-
soane la care numai tu poţi să ajungi. Dumnezeu are încredere în tine. 
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El are să-ţi încredinţeze o sarcină pe care nu o poate da altcuiva. Nu te 
întreba câte talente ai sau nu ai. Nu are importanţă. Ceea ce contează 
este că ai tot ce îţi trebuie ca să poţi să faci ce îţi cere Dumnezeu. El 
te-a dotat cu tot ce-ţi trebuie. Întreabă-L care este misiunea ta şi 
apucă-te să o îndeplineşti. Nu Îl întreba cum vei fi  în stare să o înde-
plineşti, ci spune-I doar că eşti gata să lucrezi pentru El. Tu eşti luptă-
torul de care are nevoie în armata Sa, ca să lupte pentru El şi împreună 
cu El în marea luptă contra lui Satana. Vrei să I te alături?

Diavolul încearcă să ne descurajeze şi ne înconjoară cu diverse lu-
cruri care ne anihilează chemarea. Cum acţionează el în viaţa noastră 
şi în biserică? Ne transmite mesaje false, ca să ne formăm o impresie 
greşită despre Domnul, în aşa fel încât să nu Îl înţelegem pe Dumne-
zeul Căruia Îi slujim.

În continuare, voi încerca să ilustrez câteva dintre stratagemele pe 
care le foloseşte Satana, ca să ne împiedice să-L înţelegem pe Isus.

Satana Îl reduce pe Dumnezeul universului la o persoană mistică, 
pe care nu trebuie neapărat să o respectăm. Intrăm în casa Lui şi 
uităm că Dumnezeul universului este prezent acolo. Facem glume 
şi vorbim tare în casa Lui, în timp ce îngerii îşi acoperă faţa, ruşinaţi 
de modul în care Îl dezonorăm pe Dumnezeu. Ajungem târziu la ser-
viciile divine, care sunt ocaziile speciale în care putem să-I aducem 
slavă lui Dumnezeu. Iar când ajungem, în sfârşit, ne scuzăm şi nu mai 
cântăm. Diavolul râde de noi. El ştie că am uitat că avem de-a face cu 
Leul din Iuda.

Diavolului îi place atât de mult să ne spună la ureche: „Nu te face 
creştin! Creştinii sunt oameni slabi.” Uneori, trebuie să admitem acest 
lucru. I-aţi văzut pe creştinii slabi, şi la propriu şi la fi gurat, care apar 
la televizor? Uneori îmi vine să strig la ei: „Unde vă este coloana 
vertebrală? Un creştin nu ar trebui să fi e aşa!” Creştinii care cântau 
imnuri în timp ce ardeau pe rug nu erau slabi. Creştinii care trăiesc 
în zilele fi nale ale istoriei lumii şi care vor să-L vadă pe Domnul ve-
nind în timpul vieţii lor nu vor fi  nişte oameni slabi. Nici un om slab 
nu va intra în ceruri. În Isaia 1,18 citim: „Veniţi, totuşi, să ne judecăm, 
zice Domnul.” Veniţi la Mine. Haideţi să stăm de vorbă. Veniţi aşa cum 
sunteţi. Eu vă voi schimba.
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Dar atunci vine Satana şi ne spune: „Uită-te la tine. Trebuie să-ţi 
pui viaţa în ordine.” Nu suntem mântuiţi datorită comportamentului 
nostru, ci datorită relaţiei noastre cu Isus. Noi nu ne putem schimba 
cu nimic, însă, dacă vom petrece timp cu Isus, vom fi  transformaţi.

Satana încearcă să ne convingă că lumea este minunată şi că re-
ligia este plictisitoare. Dacă eşti de această părere, grăbeşte-te! Nu 
mai ai mult timp la dispoziţie. Dar, dacă vrei o aventură adevărată, 
alătură-te armatei creştine şi trăieşte cu adevărat!

De multe ori, Satana ne dă ghes să spunem: „Nu ştiu să vorbesc 
în public. Nu pot să le vorbesc oamenilor.” Până acum nu am întâl-
nit niciun om care să-mi spună că nu ştie cum să bârfească. Ai gură? 
Foloseşte-o!

Aud deseori oameni care spun că sunt prea obosiţi ca să se pregă-
tească pentru Şcoala de Sabat şi pentru programul de tineret, că nu 
pot să facă o rugăciune sau să ţină o predică. Diavolul este cel care te 
face să te simţi atât de obosit. În Ghetsimani, Isus le-a cerut stăruitor 
ucenicilor să se roage împreună cu El, dar ei au adormit: erau atât de 
obosiţi! Satana a reuşit să-i împiedice să se roage pentru Domnul lor. 
Eşti prea obosit şi nu poţi să te pregăteşti sufi cient? Acum ştii cine te 
face să te simţi obosit! Împotriveşte-te lui prin puterea lui Hristos!

„Nimeni dintre voi să nu micşoreze importanţa misiunii pe care 
o aveţi şi să nu submineze lucrarea prin planuri ieftine şi inferioare de 
ducere a adevărului la oameni.” (Mărturii pentru Africa de Sud, pag. 10)

Prea adesea Satana ne convinge să îi aşteptăm pe conducători să 
facă ceva – căci aşteptăm în van şi nu se face nimic. „Cei care se afl ă 
pe câmpul de luptă trebuie să-şi asume riscurile. Ei nu trebuie să aibă 
impresia că e nevoie să aştepte la fi ecare pas ordine de la centru.” 
(Ibidem)

Alteori, Satana ne ţine timpul ocupat cu organizarea bisericii. 
Ne umplem timpul făcând „tot ce trebuie”. Ne îmbrăcăm cum se 
cuvine, folosim cuvintele potrivite, aducem zecimea, ne implicăm 
în activităţile bisericii, dar Îl uităm pe Dumnezeul religiei noastre. Îl 
uităm pe Domnul creştinismului. Satana vrea să ne umplem timpul 
cu cititul cărţilor religioase, cu cititul Spiritului Profetic chiar, dar nu 
cu cititul Bibliei. Citim ce s-a scris despre Biblie, dar uităm să citim 
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„scrisoarea de dragoste” pe care ne-a trimis-o Dumnezeu fi ecăruia 
dintre noi.

În multe situaţii, aud glasul lui Satana spunând la şedinţele de co-
mitet: „Trebuie să îndepărtăm păcatul din mijlocul nostru.” Afi rmăm că 
luptăm împotriva lui Satana, dar îi aruncăm pe copiii lui Dumnezeu în 
braţele lui Satana. Prietenii mei, opuneţi-vă lucrurilor care îi alungă pe 
copiii lui Dumnezeu din casa Lui. Dumnezeu ne-a încredinţat respon-
sabilitatea de a-i lua pe copiii Săi acasă, în ceruri, împreună cu noi. Nu 
putem să-i abandonăm pe câmpul de luptă al acestui pământ.

Satana ne aduce argumentul că Dumnezeu este un ucigaş: 
îi omoară pe oameni şi apoi îi ia în cer. Cum este posibil să caut 
mângâiere la cineva care a ucis persoana care îmi era atât de dragă? 
Şi Mântuitorul plânge când cineva moare, pentru că persoana aceea 
era copilul Lui. Hristos nu ucide pe nimeni, dar Satana da, ucide.

Satana vrea să ne convingă că Dumnezeul nostru este aspru şi în-
cruntat, fără simţul umorului. Uneori, oamenii de la biserică ne spun 
că nu ar trebui să râdem sau să glumim. Cine a creat maimuţele? Cine 
a creat mieluşeii zburdalnici şi jucăuşi? Cine a făcut pisicile care-şi 
„vânează” propria coadă? Dumnezeu le-a creat.

Prietene, ia-ţi timp să Îl cunoşti şi să Îl înţelegi pe Dumnezeu. 
Atunci vei fi  un luptător efi cient pentru El. El îţi va oferi tot ce ai nevoie 
ca să poţi face ceea ce aşteaptă El de la tine. Nu are importanţă dacă 
ai multe talente sau dacă ai numai unul. Fii gata să te laşi îndrumat şi 
vei face lucruri mari pentru El, prin puterea Sa.

Întrebări pentru meditaţie

1. Poate că simţi că eşti prea tânăr sau prea bătrân să vii la Domnul. 
Spune de ce nu contează vârsta.

2. Dacă ai convingerea că Mântuitorul vine în curând, crezi şi că El 
îţi va oferi tot ce îţi trebuie ca să lucrezi pentru El? Prezintă câteva 
moduri în care te-a folosit ca să lucrezi pentru alţii.

3. Ia azi decizia de a fi  la dispoziţia lui Hristos. Indiferent de talentele 
pe care le ai, Domnul îţi va oferi tot ce îţi trebuie ca să lucrezi 
pentru El.  
 



Joi 

OCHI NEVĂZUŢI

Referinţa biblică: Apocalipsa 2,1-7

În prima parte a pasajului din Apocalipsa, ni se vorbeşte despre 
faptele pe care le-am făcut pentru Dumnezeu, care sunt foarte im-
portante şi care, după părerea unora, sunt sufi ciente pentru a fi  un 
bun creştin. Însă acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Se poate 
întâmpla să fi i foarte activ în biserică, dar, de fapt, să nu lucrezi pen-
tru Dumnezeu, ci împotriva Lui, alungându-i pe oameni de la El. Nu 
faptele noastre contează, ci mai degrabă ce avem în sufl et. Renumitul 
predicator Dwight L. Moody spunea odată: „Din o sută de oameni, 
unul citeşte Biblia; ceilalţi nouăzeci şi nouă vor să afl e cine dintre ei 
este creştin.” Numai dragostea lui Hristos în sufl et te va schimba; mai 
ai încă dragostea lui Isus în sufl et?

Domnul Isus declară în Apocalipsa 2,4.5: „Dar ce am împotriva ta 
este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai 
căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni 
la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.”

La început, experienţa bisericii din Efes era caracterizată de simpli-
tate şi zel. Membrilor le plăcea să facă voia Domnului, întrucât Mân-
tuitorul domnea în inimile lor. Dorinţa lor fi erbinte era să ducă vestea 
bună a mântuirii în toate colţurile lumii. Dragostea lor faţă de Hristos 
era ca un lanţ de aur, care îi unea şi care îi trimitea la lucru din cetate 
în cetate.

Ce frumos este să urmăreşti entuziasmul noilor convertiţi! O vre-
me s-au zbătut disperaţi în mlaştina păcatului, au orbecăit în beznă, 
în căutarea fericirii, a liniştii şi a odihnei, doar ca să constate că spe-
ranţele lor erau deşarte.

De câte ori n-au crezut ei că au găsit, în sfârşit, fericirea! Însă tot de 
atâtea ori au fost dezamăgiţi, descoperind că drumul pe care au por-
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nit i-a dus într-o înfundătură. De multe ori, întâmplările ciudate de 
peste zi au ca rezultat scoaterea la iveală în mijlocul nopţii a vechilor 
cicatrice. Omul strigă atunci disperat: „Nu mai suport. Nu ştiu la cine 
să apelez! O, Doamne, de ce m-ai părăsit? De ce m-ai abandonat?”

Dumnezeu îi răspunde: „Fiul Meu, fi ica Mea, nu te-am părăsit. Tu 
M-ai respins. De câte ori n-am vrut să te ajut, să te ocrotesc, aşa cum 
îşi ocroteşte cloşca puii, dar nu M-ai lăsat!”

Uluit şi contrariat, omul se pleacă în ţărână, hotărât să mai încerce 
încă o dată, dar altceva. Poate că de data aceasta va merge. Porneşte 
încrezător în căutarea adevărului. Isus Îl cheamă la El. Omul priveşte 
cu uimire frumuseţea care i se dezvăluie înaintea ochilor. O minune 
este urmată de o altă minune. Noului convertit nu-i mai este frică, în-
trucât Domnul este cu el. Trecutul rămâne în urmă. Îl aşteaptă viitorul, 
un viitor împreună cu Isus şi niciodată singur. Are loc cea mai mare 
minune: omul iese din mlaştina păcatului, este curăţit de noroi şi 
devine un om nou în Hristos!

Noul convertit păşeşte acum încrezător şi plin de Duhul Sfânt, la fel 
ca femeile africane care transportă pe cap câte două vase pline până 
la refuz, din care apa dă pe dinafară. Ochii lui strălucesc de bucurie 
când intră în biserică: a sosit momentul să se întâlnească cu poporul 
lui Dumnezeu. Înaintează încrezător, dar constată cu stupoare că bi-
serica este moartă! Este imposibil! Nu poate fi  adevărat!

Ardoarea îi dispare. Noul convertit priveşte în jur şi, ici şi colo, 
zăreşte câte o faţă luminoasă care îi zâmbeşte cu căldură. Alţii se uită 
la el cu ochi inerţi, care îl fac să se cutremure. Alţii intră în biserică, 
cad pleoştiţi pe scaune ca o lingură de piure de cartofi  într-o farfurie 
şi apoi aşteaptă ca pastorul să le întindă deasupra sos. Omul nostru 
încremeneşte în bancă. Deodată, apare cineva care îi şopteşte la ure-
che: 

– Scuze, te-ai aşezat pe locul meu.
Atunci se ridică derutat şi se îndreptă spre ieşire, urmat de priete-

na lui, care e la fel de dezamăgită ca şi el. La uşă însă, fata este oprită 
de o soră amabilă care vrea tare mult să îi dea o mână de ajutor pas-
torului:

– În biserică nu se intră machiată.
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Tu eşti martor la toate acestea şi îţi vine să strigi: „Doamne, ce se 
întâmplă cu poporul Tău?”

Da, avem o doctrină corectă. Da, detestăm învăţăturile false şi ne 
opunem celor care nu rămân credincioşi principiilor. Da, mergem 
înainte cu entuziasm. Dar nu este sufi cient. Religia rece şi legalistă nu 
îi aduce pe oameni la Hristos, deoarece este o religie lipsită de dra-
goste şi de evlavie. Când ni se alătură noi credincioşi, plini de râvnă 
pentru Hristos, unele voci spun: „E penibil acest elan! Dar sunt veniţi 
de curând, se vor da ei pe brazdă!” Domnul nu vrea ca ei să se „dea pe 
brazdă”. Dimpotrivă, noi ar trebui să ne întoarcem la dragostea dintâi 
pe care am pierdut-o.

Ieremia 2,2: „Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai 
când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită, când Mă urmai în 
pustie, într-un pământ nesemănat.”

Isus Îşi mai aminteşte cu dor de perioada aceea. Ce bine ar fi , dacă 
fi ecare în parte s-ar lăsa schimbat şi dacă ar face iar faptele acelea 
de la început! Însă atmosfera din biserică este uneori atât de rece. 
Dragostea noastră dintâi s-a răcit. La început, credincioşii mergeau în 
vizită la rude, la prieteni, la vecini, ca să le spună plini de dragoste ce 
înseamnă Domnul pentru ei.

Trăim vremuri deosebite. Nu ne mai putem permite să susţinem 
standarde de viaţă inferioare. Trebuie să ne asemănăm cu Hristos şi 
să ne formăm caracterul pentru veşnicie.

„Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” 
(Apocalipsa 2,4)

Obiectivul nostru a rămas acelaşi, însă ne-am pierdut zelul. Dra-
gostea dintâi a noului convertit este profundă, deplină şi arzătoare. 
Nu trebuie ca acest zel să scadă odată cu creşterea în cunoştinţă, pe 
măsură ce primim din ce în ce mai multă lumină. Dragostea noastră 
ar trebui să fi e şi mai arzătoare, pe măsură ce Îl cunoaştem tot mai 
bine pe Domnul nostru.

„Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 
Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la 
faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul 
lui, dacă nu te pocăieşti.” (Apocalipsa 2,4.5)
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De ce? Fiindcă atunci când ne îndepărtăm unii de alţii, ne înde-
părtăm de Hristos. Trebuie să rămânem uniţi. Rămâneţi unul lângă 
altul! Nu îl lăsaţi pe Satana să-şi arunce umbrele iadului printre tineri. 
Puterea stă în unitate.

„Pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni 
la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” (Apo-
calipsa 2,5)

Înţelegem noi ce ne spune Domnul aici? Despre ce sfeşnic este 
vorba? Fiindcă ne-am părăsit dragostea dintâi, El ne va lua lumina 
Evangheliei.

Apocalipsa 3,5: „Cel ce va birui, va fi  îmbrăcat astfel în haine albe. 
Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi nu-
mele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

Numele cui va fi  mărturisit? Matei 10,32.33: „De aceea, pe orişicine 
Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea 
Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine 
înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este 
în ceruri.”

Cine Îl mărturiseşte pe Hristos înaintea oamenilor? Cei care spun 
că sunt creştini? Nu! Cei care sunt într-adevăr creştini. Cei care se 
comportă potrivit cu numele pe care îl poartă. Prima dorinţă a ini-
mii renăscute este să le vorbească altora despre Mântuitorul. Isus 
aşteaptă să dorim şi să primim iertarea şi dragostea Sa. Să le primim, 
deci, chiar azi.

„Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.”
Unii dintre voi v-aţi căsătorit de curând. Alţii urmează să vă 

căsătoriţi peste câţiva ani. Cum este relaţia dintre voi? Îl văd ceilalţi pe 
Isus în relaţia voastră? Permiteţi-mi să compar dragostea dintâi dintre 
doi oameni cu dragostea dintâi dintre Dumnezeu şi om.

Solomon ne dă un sfat bun în Proverbe 5,15.17: „Bea apă din fântâ-
na ta şi din izvoarele puţului tău… Lasă-le să fi e numai pentru tine, şi 
nu pentru străinii de lângă tine.”

Apoi, urmează pasajul binecunoscut: „Izvorul tău să fi e binecuvân-
tat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară 
plăcută, fi i îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei; fi i îndrăgostit ne-
curmat de dragostea ei!” (versetele 18, 19)
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De ce plâng atât de multe tinere la miez de noapte? De ce îi doare 
sufl etul pe atât de mulţi tineri? De ce unele „cerboaice” îi lasă pe alţi 
„vânători” să îşi astâmpere setea la fântâna lor? De ce sunt pângărite 
paturile unor tineri? Aţi uitat complet dragostea frumoasă de care 
Dumnezeu vrea să aveţi parte?

Însă unii spun: „Dar îl (o) iubesc pe acest (această) necunoscut(ă). 
Dragostea este sfântă. Nu are de ce să fi e rău că iubesc.” Dragostea 
construită pe nefericirea altora are o temelie nesigură şi este falsă. 
Dragostea adevărată îi face fericiţi pe toţi cei implicaţi. Poate că ai 
dreptate: îl iubeşti; dar el te iubeşte sau doar îi place trupul tău? Fe-
meia nu are numai trup, ci şi sufl et, un sufl et care tânjeşte după apre-
ciere. Cele Zece Porunci sunt regulile dragostei. Dragostea le permite 
celorlalţi să îşi păstreze relaţia cu cei dragi. Dacă nu le permitem să îşi 
păstreze relaţia cu cei dragi, atunci îi urâm. Suntem noi în mod real 
un model pentru lume, în ceea ce priveşte relaţiile dintre noi? Nu mă 
refer la ceea ce pretindem că suntem, ci la ceea ce suntem. Nu-mi 
place să o spun, dar mulţi oameni rămân departe de Dumnezeu din 
cauza faptelor noastre.

Filipeni 3,18: „Căci v-am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, 
plângând: sunt mulţi, care se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hris-
tos.” Faptul că Pavel spune aceste cuvinte plângând, ne arată că el 
se adresează unor creştini. Dacă aceşti oameni ar fi  fost în mod des-
chis duşmanii crucii sau dacă ar fi  negat că Hristos a murit ca să ne 
mântuiască din păcat, atunci ei nu ar fi  fost un pericol pentru biserică. 
Însă ei mărturiseau că sunt urmaşii lui Hristos, în timp ce viaţa lor 
demonstra că sunt străini de puterea Evangheliei.

În versetul 19, citim că ei se gândesc la lucrurile de pe pământ, iar 
în Iacov 4,4, ni se spune că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumne-
zeu. Viaţa imorală nu poate însemna altceva decât vrăjmăşie cu Dum-
nezeu, căci Hristos a murit ca să ne sfi nţească. Vrem să fi m ca nişte 
morminte văruite, care pe dinafară arată frumos, dar pe dinăuntru 
sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţie? Cum vom 
scăpa noi de focul iadului?

De ce ne vindem atât de ieftin Diavolului? De ce vrem să-i facem 
pe prietenii noştri să sufere? De ce vrem să ne facem familia de ruşine? 
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De ce să facem rău cauzei lui Dumnezeu? De ce să riscăm să pierdem 
veşnicia cu Isus? Doamne, ai milă de noi!

Fiind copleşiţi de păcat, ne vom pocăi noi şi vom alerga la Domnul 
să implorăm îndurarea Sa? Fie ca El să vindece rănile pe care le-am 
provocat, în măsura în care acest lucru mai este posibil.

Fie ca relaţiile dintre voi să fi e curate. Fie ca oamenii să-L vadă pe 
Dumnezeu în relaţiile voastre. Nu uitaţi că cineva vă urmăreşte. Dia-
volul se strecoară şi urmăreşte clipa când să vă prindă, astfel încât şi 
alţii să se îndepărteze de Dumnezeu, din cauza relaţiilor voastre de 
prietenie. Să vă ajute Domnul să faceţi din relaţiile voastre de priete-
nie un mic colţ de rai.

Întrebări pentru discuţie

1. Ce văd oamenii când se uită la tine? Îl văd ei pe Isus? Dacă nu, ce 
poţi să faci, ca să te schimbi?

2. Are vreun rost să faci ceva, dacă nu te vede nimeni? Discutaţi 
despre ceea ce aşteptaţi să primiţi după ce aţi făcut o faptă bună 
(recunoaştere din partea oamenilor sau recunoaştere din partea 
lui Hristos).

3. Dacă până acum viaţa ta nu a fost atât de sfântă, Isus te poate 
schimba. Nu uita că El este credincios şi ne dă ce Îi cerem. Stai de 
vorbă cu Isus chiar acum şi cere-I să îţi schimba viaţa în bine.



Vineri

SIMPLU ŞI ADEVĂRAT

Referinţa biblică: 1 Corinteni 2,1.2; Proverbe 3,1-8.19

Filistenii i-au chinuit şi asuprit pe israeliţi până când aceştia au 
ajuns la disperare. Cum puteau să scape de aceşti fi listeni?

Uitaseră!
Ei uitaseră că Dumnezeul cel Viu îi putea ajuta. Manoah şi soţia 

lui locuiau în Ţorea, o cetate mică din apropierea duşmanilor lor, fi lis-
tenii. Însă ei erau credincioşi lui Dumnezeu.

Într-o zi, la soţia lui Manoah a venit un om şi i-a dat o veste bună: 
„Vei avea un fi u, un băiat cu totul deosebit: el îl va elibera pe Israel!” 
Pentru femeia aceasta, care nu avea copii, cuvintele lui au însemnat 
cea mai bună veste pe care o primise vreodată: urma să aibă un fi u! 
A alergat iute la soţul ei, ca să-i spună ce i s-a întâmplat. Uimit de 
întâmplarea aceasta şi de teamă să nu-l educe greşit, Manoah a înge-
nuncheat şi s-a rugat Domnului.

Judecători 13,8: „Doamne, Te rog să mai vină o dată la noi omul 
lui Dumnezeu, pe care l-ai trimis, şi să ne înveţe ce să facem pentru 
copilul care se va naşte!”

Dumnezeu dorea să-i încredinţeze acestui băiat aparte o lucrare 
specială. Mama lui avea misiunea de a-l ajuta să trăiască principiile 
sănătăţii date de Dumnezeu şi de a-l creşte în mod adecvat pentru 
a-şi îndeplini scopul pentru care venise pe lume.

Fiecare mamă şi fi ecare tată ar trebui să se plece pe genunchi şi 
să ceară cu umilinţă îndrumarea Domnului: „Cum să creştem copilul 
care ni se va naşte?” Nu era sufi cient ca fi ul promis să primească o 
moştenire ereditară bună. Era nevoie şi de o educaţie atentă şi de 
deprinderea unor obiceiuri bune.
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Samson a trebuit să fi e învăţat încă de mic ce înseamnă cumpătarea 
şi autocontrolul. Puţini oameni îşi dau seama de impactul obiceiurilor 
alimentare asupra sănătăţii şi a caracterului lor, asupra capacităţii lor 
de a fi  utili şi asupra destinului lor fi nal.

Manoah nu ştia cine era omul care i-a învăţat. El i-a adus ca jertfă 
un ied, după care Omul s-a suit la cer în fl acăra altarului. Atunci, 
Manoah şi-a adus aminte de stâlpul de nor şi de foc care l-a condus 
pe Israel în pustie şi a înţeles că Omul fusese, de fapt, Fiul lui Dumne-
zeu. El a strigat: „Am văzut pe Dumnezeu!”

Ţi-a vorbit Dumnezeu şi ţie? L-ai văzut pe Dumnezeu şi nu ţi-ai dat 
seama pe moment de acest lucru? Îţi vorbeşte El chiar acum?

Samson s-a născut ca să trăiască pentru Dumnezeu.
În scurt timp de la naşterea lui, Manoah şi soţia lui au văzut că 

băiatul era puternic. Satul Ţorea era atât de aproape de fi listeni, încât 
Samson s-a împrietenit cu fi listenii. Prieteniile pe care le-a legat 
în copilărie şi în adolescenţă aveau să-i umbrească toată viaţa. S-a 
îndrăgostit de o tânără fi listeancă din Timna şi s-a căsătorit cu ea.

Însă el se născuse ca să trăiască pentru Dumnezeu.
La vârsta maturităţii, ar fi  trebuit să înceapă să răspundă chemării 

Cerului. Dar, tocmai atunci când trebuia să rămână credincios, Sam-
son a ales să se alieze cu vrăjmaşul lui Israel. Nu şi-a pus întrebarea 
dacă acea căsătorie avea să-l ajute să Îi slujească mai bine lui Dum-
nezeu. Nici dacă va putea în acest fel să împlinească mai bine scopul 
pentru care s-a născut. Dumnezeu i-a promis înţelepciune fi ecărui 
om care vrea să-L onoreze. Însă cei care urmăresc numai satisfacerea 
plăcerilor lor nu pot avea parte de promisiunea aceasta.

Mulţi dintre noi mergem pe urmele lui Samson. Mulţi tineri se 
căsătoresc cu persoane care nu cred în Dumnezeu şi nu Îl urmează, 
fără să-L întrebe pe Dumnezeu dacă aşa ar trebui să facă. Satana îi 
amăgeşte şi îi rătăceşte pe copiii lui Dumnezeu. El îi determină să se 
unească cu adepţii lui.

Samson s-a căsătorit cu tânăra fi listeancă, pentru că i-a fost ne-
credincios lui Dumnezeu. Dar fata i-a fost necredincioasă lui Sam-
son încă înainte de încheierea ospăţului de nuntă. Din acel moment, 
Samson începe atacul asupra fi listenilor. Prinde trei sute de vulpi, le 
leagă coadă de coadă, le pune câte o făclie în mijloc şi le trimite în 
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grânele fi listenilor, provocându-le o mare pagubă. Furios din cauza 
faptului că i-au omorât soţia cu cruzime, Samson omoară apoi mai 
mulţi fi listeni. Oastea fi listenilor porneşte în căutarea lui. Temându-se 
pentru viaţa lor, concetăţenii îl leagă şi îl predau duşmanului, însă 
Duhul Domnului vine peste el. Samson rupe funiile cu care fusese le-
gat şi, cu o falcă de măgar, ucide o mie de oameni. Apoi Samson zice: 
„Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; cu o falcă de măgar, 
am ucis o mie de oameni.”

Samson era foarte puternic. Era foarte încântat de el însuşi şi a 
uitat că Dumnezeu i-a oferit această victorie. Dumnezeu i-a amintit 
imediat cât de slab este, lipsindu-l de apă. Atunci Samson a înţeles că 
este dependent de Dumnezeu şi a strigat la El. Domnul a despicat o 
stâncă şi a făcut să curgă apă din ea.

Samson s-a născut ca să trăiască pentru Dumnezeu.
Însă mai târziu a început să calce totul în picioare. A încălcat legea 

nazireatului, consumând alcool. I-a divulgat Dalilei secretul lui, iar în 
Judecători 16,20 găsim unul dintre cele mai tragice texte din Biblie: 
„Nu ştia că Domnul Se depărtase de el.”

Dalila a strigat la el: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” (Judecători 
16,9). El s-a trezit şi s-a gândit că va rupe funiile ca şi mai înainte, însă 
puterea îi dispăruse şi fi listenii i-au scos ochii.

Samson s-a născut ca să trăiască pentru Dumnezeu.
Omul ales de Dumnezeu – omul care ar fi  trebuit să fi e eroul lui 

Dumnezeu – a pierdut din vedere însărcinarea sfântă. Acum era slab, 
orb şi un simplu sclav al duşmanilor. Care a fost greşeala lui? Samson 
a petrecut mai mult timp cu duşmanul decât cu Dumnezeu. A coalizat 
cu vrăjmaşul. În închisoare, a avut, în sfârşit, timp pentru introspecţie: 
şi-a dat seama cine era de fapt şi s-a întors la Dumnezeu.

Filistenii îi atribuiau dumnezeului lor victoria asupra lui Samson. 
În satisfacţia lor, L-au sfi dat pe Dumnezeul lui Israel şi au organizat o 
petrecere în cinstea lui Dagon. În templu şi pe terasă erau foarte mulţi 
oameni. Era o zi de sărbătoare!

Samson a fost adus în templu, ca un simbol al puterii zeului Dagon, 
iar mulţimea a izbucnit în urale. Însă acum lupta nu se mai dădea în-
tre Samson şi fi listeni, ci între Dumnezeul cel Viu şi Dagon, zeul peşte. 
Va ceda Samson şi se va lăsa folosit de Dumnezeu, de data aceasta? 
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El a înţeles ce se petrecea acolo. Ştia că mai înainte nu a reuşit să 
răspundă chemării cereşti. Înţelegea cât de mult suferea Dumnezeu 
din cauza aceasta.

S-a prefăcut că este obosit şi le-a cerut să se odihnească puţin în-
tre cei doi stâlpi de susţinere ai templului. Cu smerenie, Samson s-a 
rugat: „Doamne, Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine, Te rog, Dum-
nezeule, dă-mi putere numai de data aceasta şi cu o singură lovitură 
să-mi răzbun pe fi listeni pentru cei doi ochi ai mei!” (Judecători 
16,28)

A strâns stâlpii în braţe şi, simţind puterea lui Dumnezeu pulsând 
în braţele sale, a strigat: „Să mor împreună cu fi listenii!” (Judecători 
16,30)

Samson s-a împins cu toată puterea şi acoperişul a căzut. Toată 
mulţimea de acolo a murit. Dumnezeul cel Viu a triumfat.

„Să mor împreună cu fi listenii!” Omul care s-a născut ca să trăiască 
pentru Dumnezeu…

Dragi tineri, voi v-aţi născut ca să trăiţi pentru Dumnezeu.
Aţi venit azi înaintea lui Dumnezeu la fel ca Samson, cu ochii scoşi 

– mutilaţi de alegerile pe care le-aţi făcut. Isus vă spune că nu este 
încă târziu să trăiţi pentru El.

V-aţi născut ca să trăiţi pentru Dumnezeu.
În marea Sa dragoste, Dumnezeu vă cheamă insistent. Dacă nu 

mai aveţi timp să trăiţi pentru El, alegeţi atunci să muriţi pentru El.

Întrebări pentru discuţie

1. Viaţa lui Samson trebuia să fi e o mărturie fi delă în favoarea lui 
Dumnezeu, însă el a împiedicat în repetate rânduri împlinirea 
planului Său cu el. Observaţi în viaţa lui vreo situaţie în care şi-a 
manifestat credinţa în Dumnezeu?

2. Este viaţa ta o refl ectare a credinţei pe care o ai sau este la fel 
ca viaţa lui Samson, o viaţă lipsită de credinţă? Discutaţi despre 
modul în care viaţa noastră refl ectă convingerile pe care le avem.

3. Dacă ar trebui să alegi azi între viaţa şi moartea pentru Hristos, ce 
ai alege? Discutaţi care dintre acestea ar putea fi  o binecuvântare 
mai mare pentru tine şi pentru cei din jur.



Al doilea Sabat

NU TE DESCURAJA, MERGI ÎNAINTE!
Referinţa biblică: 1 Corinteni 9,24-27 

(Texte suplimentare: 1 Tim. 4,12; 2 Tim. 2,1-7.15; 3,1-8; 4,1-5)

În fi ecare zi, auzim veşti despre tineri slabi, despre tineri care cad 
în capcana plăcerilor lumeşti şi care sunt striviţi de cleştele ispitei.

Să fi e oare adevărat? Putem admite faptul că tineretul nostru 
este slab? Eu refuz să accept ideea aceasta. Am încredere în tinerii 
noştri. Dumnezeu are încredere în ei, fi indcă i-a ales pentru o sarcină 
importantă, care trebuie îndeplinită în vremea aceasta. Tinerii slabi, 
fără coloană vertebrală, reprezintă o minoritate nesemnifi cativă a ti-
neretului de pe glob. A venit timpul ca majoritatea să ia poziţie, pen-
tru ca lumea să observe că tinerii care au o legătură cu Dumnezeu nu 
se vor da bătuţi în faţa atacurilor din partea puterilor întunericului.

Totuşi sunt atât de multe ispite! Cum pot tinerii să reziste? Să 
analizăm viaţa câtorva tineri din Biblie şi să vedem cum au reuşit ei 
să reziste.

Iosif

În copilărie, Iosif a fost învăţat să Îl iubească pe Dumnezeu şi să se 
teamă de El. El a reuşit să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul 
naturii şi a învăţat de la tatăl lui marile adevăruri. În mintea lui, princi-
piile s-au întipărit cu fermitate. Noul Testament subliniază importanţa 
educaţiei primite în primii ani de viaţă. 2 Timotei 3,15: „Din pruncie 
cunoşti Sfi ntele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce 
la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.”

Iosif avea numai şaptesprezece ani când a fost despărţit de fami-
lia lui şi dus de negustorii de sclavi într-o ţară păgână. Pe drum, şi-a 
amintit lecţiile învăţate de la tatăl său şi a luat hotărârea ca Dumne-
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zeul părinţilor lui să fi e şi Dumnezeul lui. S-a predat cu totul lui Dum-
nezeu şi s-a rugat ca Domnul să fi e cu el. A luat hotărârea să-I rămână 
credincios în toate.

Deşi muncea cu hărnicie ca să câştige aprecierea egiptenilor, Iosif 
nu şi-a tăinuit principiile. Nu-i era ruşine cu religia lui şi nu a încer-
cat vreodată să ascundă faptul că se închina Dumnezeului celui viu. 
Loialitatea faţă de Dumnezeu era ancora vieţii lui.

Deşi era înconjurat de viciile şi ispitele religiei păgâne (o religie 
caracterizată de farmecul bogăţiei, al culturii şi al splendorii regeşti), 
Iosif a rămas statornic.

Însă, într-o zi, s-a întâmplat ceva teribil. Tânăra şi frumoasa soţie a 
stăpânului lui, pricepută în arta dragostei, a încercat să îl copleşească 
cu frumuseţea ei şi să îl seducă.

Iosif a fost luat pe neaşteptate de această ispită seducătoare. Cum 
putea să reziste? Evenimentul poate fi  descris foarte bine în cuvin-
tele lui Solomon din Proverbe 7,15-19: „De aceea ţi-am ieşit înainte 
să te caut şi te-am şi găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu 
aşternut de pânzeturi din Egipt; mi-am stropit aşternutul cu smirnă, 
aloe şi scorţişoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţa, 
să ne desfătăm cu dezmierdări! Căci bărbatul meu nu este acasă, a 
plecat într-o călătorie lungă.”

Şoaptele femeii erau provocatoare. Iar ea era atât de frumoasă şi 
de atrăgătoare! Avea un păr bogat şi cârlionţat care îi cădea pe umeri. 
În mintea lui Iosif, gândurile şi sentimentele se învârteau ca nişte cai 
sălbatici care galopează nebuneşte. Principiile, plăcerea şi credincioşia 
faţă de Dumnezeu i se învârteau deodată în minte ca într-un vârtej. 
Buzele ei cheamă fl ămânde… şi totuşi, loialitatea strigă şi ea. Ochii ei 
încearcă să-l domine, dar din adâncul fi inţei lui simte, ca două săbii 
înfocate, cele două opţiuni: pe de o parte, o relaţie ascunsă, favoruri, 
recompense, experienţe incredibile; iar pe de altă parte, dispreţul, în-
chisoarea, probabil moartea.

Viaţa lui ulterioară depindea de decizia pe care urma să o ia. Înge-
rii urmăreau scena cu o teamă grozavă. În mintea lui Iosif au biruit 
principiul şi dragostea faţă de Dumnezeu: „Cum aş putea să fac eu un 
rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” (Geneza 
39,9)



49NU TE DESCURAJA, MERGI ÎNAINTE!

Îngerii au tresăltat de bucurie: „Iosif I-a rămas credincios lui Dum-
nezeu!”

Indiferent ce facem şi unde ne afl ăm, suntem în prezenţa lui Dum-
nezeu.

Iosif nu a putut să trădeze încrederea pe care o avea stăpânul lui în 
el, indiferent de consecinţele pe care avea să le sufere.

Caracterul lui Iosif a strălucit chiar şi în întunericul temniţei. El nu 
s-a lăsat pradă descurajării. Nu a frământat în minte necazurile pe care 
le avea, ci s-a străduit să uşureze suferinţa celorlalţi deţinuţi. După un 
timp, el a ajuns îngrijitorul temniţei.

Mâna lui Dumnezeu se pregătea să deschidă porţile închisorii 
pentru el. La scurt timp, Faraon a declarat uimit: „Am putea noi oare 
să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” 
(Geneza 41,38)

Iosif avea treizeci de ani când a devenit prim-ministru al unei 
naţiuni care, pe timpul acela, era cea mai puternică naţiune de pe 
pământ. El nu L-a uitat pe Dumnezeu. Datorită lui Iosif, atenţia lui 
Faraon şi a oamenilor cu vază din Egipt a fost îndreptată spre Dum-
nezeul adevărat, şi egiptenii au învăţat să respecte principiile Lui.

Nu este nevoie să părăseşti lumea ca să fi i creştin. Poţi să iei religia 
cu tine oriunde mergi.

Daniel

Un tânăr de optsprezece ani (Mărturii, vol. 4, pag. 570) a mers 
împreună cu prietenii lui şi cu alţi oameni o mie cinci sute de kilometri 
până în Babilon, unde au fost duşi ca robi. În Ierusalim, învăţaseră din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi deprinseseră obiceiuri bune. La încheierea 
programului de instruire din Babilon, cu ocazia examinării lor, alături 
de alţi candidaţi, pentru diferite poziţii de conducere în împărăţie, ni 
se spune că „nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria” 
(Daniel 1,19).

Care era secretul lor? Ei s-au rugat cu credinţă pentru înţelepciune şi 
au trăit conform cu ceea ce îşi doreau să primească. Ei au adoptat ati-
tudinea potrivită pentru a putea primi binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Au umblat cu Dumnezeu la fel ca Enoh (Profeţi şi regi, pag. 486).
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Când împăratul a avut un vis, înţelepţii Babilonului au fost salvaţi 
datorită unui om al lui Dumnezeu care se afl a între ei. Când poporul 
lui Dumnezeu a îngenuncheat împreună cu ceilalţi înaintea idolului, 
cei trei tineri au rămas în picioare. Când au intrat fără teamă în cup-
torul aprins, Isus a venit alături de ei şi a anihilat puterea fl ăcărilor.

Apoi, Daniel a fost numit prim-ministru al împărăţiei. Mândrul 
împărat al Babilonului a devenit un copil smerit al lui Dumnezeu, 
datorită infl uenţei lui Daniel şi a celor trei prieteni ai lui.

Moise

Moise a rămas lângă familia sa şi în mijlocul poporului lui numai 
doisprezece ani. În această perioadă, Iochebed l-a pus în legătură 
cu Cerul. I-a sădit în inimă dragostea şi loialitatea. Educaţia pe care 
a primit-o Moise în Egipt nu a fost sufi cientă pentru lucrarea pe care 
o avea de îndeplinit. El a mai avut nevoie de încă patruzeci de ani de 
păstorit oile şi de îngrijit mieluşeii gingaşi, ca să fi e pregătit să devină 
păstorul lui Israel. În timp ce păştea oile, Moise stătea de vorbă cu 
Dumnezeu.

Un copil din Ierusalim   

Când Domnul Isus a intrat în Ierusalim, însoţit de mulţimea care 
Îl aclama fl uturând ramuri de palmier şi scoţând strigăte de bucurie, 
fariseii invidioşi i-au speriat pe oameni cu ameninţările lor. Ei le-au 
oprit manifestările de bucurie la porţile Ierusalimului, însă copiii din 
curţile templului le-au reluat. Ei fl uturau ramuri de palmier şi strigau: 
„Osana, Fiul lui David!” Ei nu puteau să fi e aduşi la tăcere.

Pavel

Pavel era încă tânăr când a devenit membru de onoare al Sinedriu-
lui. Însă şi el avea nevoie să înveţe legea dragostei. Când s-a întâlnit 
prima dată cu Dumnezeu, Pavel a rămas fără vedere. În zilele cât a fost 
orb, Pavel a acumulat o experienţă pentru care alţii ar fi  avut nevoie 
de mai mulţi ani de zile. Dumnezeu l-a trimis în pustia Arabiei, ca să 
studieze Scripturile şi să înveţe de la El.
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Micii predicatori
Pe la anul 1800, mulţi predicatori din Ţările Scandinave au fost 

aduşi la tăcere. Dumnezeu însă le-a încredinţat solia Sa copiilor, 
pentru că ei nu aveau încă vârsta la care puteau fi  judecaţi de stat. 
Ei au fost lăsaţi să predice nestingheriţi. Unii dintre ei aveau numai 
şase ani. Nu erau decât nişte copii, însă, când se ridicau să predice, 
vocea şi gesturile li se schimbau şi predicau solia lui Dumnezeu cu 
putere. Oamenii îi ascultau uimiţi. Copiii au realizat o lucrare atât de 
remarcabilă, încât până şi slujitorii bisericii ofi ciale au fost nevoiţi să 
admită că mâna Domnului era cu mişcarea aceasta.

Pionierii adventişti
La începuturile ei, mişcarea adventistă a fost în mare parte o 

mişcare a tinerilor. În fruntea ei se afl au James White, care a început 
să predice la douăzeci şi unu de ani, Ellen White, care a primit prima 
viziune la şaptesprezece ani, şi John Laughborough, care a început să 
predice la şaptesprezece ani. Nimeni nu îi instruise, dar ei slujeau şi 
predicau adevărurile fascinante pe care le descoperiseră în Cuvântul 
lui Dumnezeu. În 1879, Luther Warren, de paisprezece ani, şi Harry 
Fenner, de şaptesprezece ani, au îngenuncheat sub un copac, ca să 
Îi ceară lui Dumnezeu să îi ajute să-i câştige pe tineri pentru Hristos. 
Inspiraţi de rugăciunea aceasta, cei doi au format prima grupă de ti-
neri misionari din biserică, grupă din care făceau parte nouă băieţi.

Experienţele tuturor acestor tineri ne arată ce vrea Dumnezeu să 
facă prin intermediul tinerilor de azi. Aşa cum a lucrat prin copii la 
prima Sa venire, Hristos va lucra prin ei, în acelaşi fel, ca să transmită 
solia revenirii Sale. El caută tineri serioşi şi oneşti, care vor rămâne de 
partea dreptăţii cu toată fi inţa lor, chiar dacă ar fi  să se prăbuşească 
cerul. De câte ori au trebuit să se confrunte cu puterea lumii întregi 
cei care s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu! Dragi tineri, Dumne-
zeu vă cheamă să intraţi în rândurile oştirii Sale. Mulţi tineri aşteaptă 
să li se ofere ceva măreţ de făcut, în timp ce pierd ocaziile zilnice de 
a-şi manifesta credincioşia faţă de Dumnezeu şi, astfel, viaţa trece pe 
lângă ei. Războiul dintre lumină şi întuneric este crâncen. Dumnezeu 
are nevoie de tineri neînfricaţi.
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Leii fi oroşi din groapă nu au zdruncinat credinţa lui Daniel în Dum-
nezeu. Cuptorul încins nu i-a constrâns pe cei trei prieteni ai lui Daniel 
să îngenuncheze înaintea unui idol. Tinerii se vor împotrivi atacurilor 
diavolului, rămânând fermi la principii. Chiar dacă ar fi  să fi e aruncaţi 
în groapa cu lei ori în cuptorul încins, chiar dacă ar fi  ameninţaţi cu 
arderea pe rug, ei vor rămâne de partea lui Dumnezeu! Trăim vremuri 
solemne şi avem de lucru.

Cuvintele adresate de Mardoheu Esterei ni se potrivesc şi nouă: 
„Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 
(Estera 4,14)

Aţi fost aleşi să trăiţi în această perioadă a istoriei lumii pentru că 
aveţi calităţile necesare pentru timpurile de faţă. Dumnezeu v-a ales 
să trăiţi acum, fi indcă are nevoie de voi. Nu este timpul să vă ruşinaţi de 
credinţa voastră. Nu este timpul să coalizaţi cu vrăjmaşul. Dragi tineri, 
nu este timpul să vă amestecaţi cu pleava societăţii şi să îi însoţiţi pe 
oamenii de nimic în drumurile lor. Universul ne vede. Întregul univers 
urmăreşte scenele fi nale ale marii lupte dintre Hristos şi Satana.

Ce altceva poate fi  mai important acum, decât să fi i găsit de partea 
Dumnezeului celui Viu? Ce altceva în lumea aceasta poate fi  mai valo-
ros acum, când ne afl ăm pe punctul de a intra în Ţara Făgăduită? Iosif 
nu şi-a tăinuit credincioşia faţă de Dumnezeu. Daniel nu a îngăduit 
nimănui să se interpună între el şi Dumnezeu. Dumnezeu te cheamă 
azi să fi i ca ei.

Pasivitatea este o plagă a vieţii spirituale, de care trebuie să 
scăpăm. Dacă ne însoţim cu cei comozi, spunând: „Sunt mântuit”, fără 
să luăm aminte la poruncile lui Dumnezeu, vom fi  pierduţi pentru tot-
deauna.

Te întrebi în fi ecare dimineaţă de Sabat dacă ai sau nu chef să 
mergi la biserică? Atunci eşti unul din oamenii comozi care vor pierde 
veşnicia. Stai lungit în pat sau stai de vorbă cu familia sau prietenii, în 
timp ce Dumnezeul cerului te aşteaptă în zadar la întâlnirea cu El? Îl 
laşi pe Dumnezeul cerului să te aştepte şi nu vii la întâlnire? Ce pretext 
vei invoca? La ce îţi foloseşte să vii la biserică numai când ai chef? Nu 
vii la adunare ca să te distrezi. Nu vii ca să asculţi predici bune. Vii ca 
să te închini lui Dumnezeu. Vii pentru că Dumnezeu este la biserică. 
Vii pentru că ai o întâlnire cu Dumnezeul universului.
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Nu este timpul să fi m nepăsători şi să căutăm distracţia. Hristos 
vine! Sunteţi pregătiţi? Voi sunteţi speranţa bisericii şi a lui Dumne-
zeu! Nu vă aliaţi acum cu vrăjmaşul.

Dragă tinere, copil al lui Dumnezeu, care mărturiseşti că eşti 
urmaşul lui Hristos, te întreb: „De partea cui te afl i? De partea cui 
lupţi? Ce tactici foloseşti?”

Când Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a arătat limpede ce trebuie să 
faci, ai refuzat pentru că ai considerat că nu este pentru tine ori ai 
ezitat din cine ştie ce motiv? Glasul ispititor al lumii te-a îndepărtat 
de la slujirea lui Dumnezeu sau te ţii cu încăpăţânare de partea Dia-
volului, ca să nu treci cu totul de partea lui Dumnezeu? Faptele tale Îl 
prezintă pe Hristos în mod eronat? Îi îndepărtezi pe alţii de la Hristos 
prin acţiunile tale? Uneori ne străduim să aducem lumea în biserică 
pentru că nu vrem să o părăsim. În vreme ce copiii Îl aleg pe Dumne-
zeu cu mult entuziasm, adulţii ezită.

De ce eziţi?
Cât trebuie să te mai aştepte Dumnezeu?
Cât timp te vei mai juca cu viaţa veşnică?
Îngerii te înconjoară nerăbdători, iar Dumnezeu te cheamă. Cât 

vei mai zăbovi? Cât trebuie Dumnezeu să mai plângă după tine?
Biserica are nevoie de bărbaţi şi femei cărora să le fi e groază de 

falsitate şi rău, care să dea mărturie cu îndrăzneală şi care să trezească 
din letargie pe poporul lui Dumnezeu, prin zelul lor fi erbinte. Este ne-
voie de oameni care să se împotrivească infl uenţelor lumeşti şi care 
să mustre zăbovirea creştinilor. Este nevoie de oameni care să aleagă 
mai degrabă moartea, decât să-L tăgăduiască pe Dumnezeu.

Dragi tineri şi tinere, vă invit să Îi consacraţi lui Dumnezeu puterea 
şi prospeţimea tinereţii voastre. Vă invit să mergeţi cu hotărâre înainte 
şi în sus, după steagul însângerat al Prinţului Emanuel şi să anunţaţi 
victoria cu bucurie. Isus vă cheamă: „Pe cine să trimit şi cine va merge 
pentru Noi?” (Isaia 6,8)

Dacă vreţi să răspundeţi cu toată inima, spuneţi aceste cuvinte: 
„Iată-mă, trimite-mă!”

Apoi vă invit să veniţi în faţă, la amvon, ca să ne consacrăm lui 
Dumnezeu împreună şi să primim de la El porunca: „Du-te şi spune 
poporului…” (Isaia 6,9).
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Întrebări pentru discuţie

1. Eşti conştient că în viaţa ta sunt anumite lucruri nelalocul lor? Isus 
poate să te ajute. Vrei să accepţi ajutorul Său?

2. Toţi tinerii adventişti din lume au primit un dar extraordinar: 
Hristos este de partea lor. Ce faci tu cu acest dar?       






