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PREFAŢĂ

C

um ar fi oare dacă bunicii ar avea energie nelimitată și o sănătate ca în prima parte a vieții? Atunci s-ar bucura de înțelepciunea anilor și de avântul
tinereții în același timp. Combinația aceasta ar pune împreună marile avantaje ale
fiecărei vârste.
Așa trăia apostolul Pavel! Uitându-se în oglindă, descoperea tot mai multe semne
ale trecerii anilor, dar de fiecare dată, în mod paradoxal, simțea că puterile i se înnoiesc
pe zi ce trece. El mărturisea în a doua lui scrisoare către corinteni că „noi nu cădem de
oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se
înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).
Experiența lui îmi amintește de povestirile scrise pe primele pagini ale Bibliei.
Umanitatea din primul mileniu de viață al acestei planete și din cea mai mare parte
a celui de-al doilea a avut o experiență irepetabilă. Bătrânețea era lipsită de boli și
neputințe, iar copiii aveau acces permanent la resursele emoționale și intelectuale ale
înaintașilor, până la a șaptea sau chiar a opta generație. Dacă am fi trăit atunci, puteam
vorbi cu străbunicii străbunicilor fără bariere de cultură, limbă, regiune sau anotimp!
Erau privilegii extraordinare, pe care nimeni nu le-a mai avut după aceea.
Când ne referim la ultima generație de pe pământ, Dumnezeu dorește să reediteze
istoria părtășiei dintre generații. În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România
sunt mulți credincioși în vârstă, iar în unele biserici sunt foarte puțini copii și tineri.
Mai mult decât în alte perioade din trecut, în vremurile noastre oricine are de învățat
de la acești copii și tineri. Ce minunat ar fi ca generațiile de adventiști să stea împreună
fără prejudecăți, în dragoste de Dumnezeu și slujindu-i pe semeni! Cât de bine ar fi
dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia
adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume.
Pentru aceasta, am făcut propuneri ca în anul 2021, anul copiilor și al tinerilor,
conducătorii bisericii să manifeste deschidere pentru a asculta opinia tinerilor. Mă
aștept ca reprezentanți ai acestora să fie invitați să asiste la unele ședințe administrative
în care biserica națională ia decizii. Îmi doresc ca un spirit de inocență și putere să
se manifeste la toate vârstele, iar vocile copiilor și ale tinerilor să fie auzite, înțelese și
respectate.
Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre
copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom
putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că
„omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.
Dumnezeu să binecuvânteze copiii, tinerii, adulții și bătrânii bisericii!
Aurel Neațu
Președintele Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste din România
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SIGLE
Dacă nu se specifică altfel, citatele din Scriptură sunt luate din Biblia sau Sfânta
Scriptură a Vechiului și Noului Testament, cu trimiteri, traducerea Dumitru Cornilescu, ediție revizuită ortografic, Asociația Biblică Română „Casa Bibliei”, București,
2016.
Alte versiuni utilizate:

NTR

Biblia. Noua traducere în limba română, International Bible Society,
2006, tipărită 2007.

Sigle ale cărților lui Ellen White

1–4bSG Spiritual Gifts, Seventh-day Adventist Publishing Association, Battle
Creek, 1858 (vol. 1), 1860 (vol. 2), 1864 (vol. 3–4b).
1–9MB

Mărturii pentru biserică, ed. a 2-a, rev., Viață și Sănătate, București, 2010
(vol. 1, 9), 2011 (vol. 2), Pantelimon, 2013 (vol. 3), 2015 (vol. 4), 2016
(vol. 5), 2017 (vol. 6–8).

1–21MR Manuscript Releases, Ellen G. White Estate, Silver Spring, 1981 (vol. 1),
1987 (vol. 2), 1990 (vol. 3–19), 1993 (vol. 20, 21).
CA

Căminul adventist, ed. a 2-a, rev., Viață și Sănătate, București, 2010.

CCH

Calea către Hristos, ed. a 10-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2013.

CF

Credința și faptele, Viață și Sănătate, București, 2005.

CFD

Chemați să fim diferiți, Viață și Sănătate, București, 2002.

CMF

Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Viață și Sănătate, București, 1996.

DV

Divina vindecare, ed. a 4-a, rev., Viață și Sănătate, Pantelimon, 2014.

Ed

Educație, ed. a 2-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2016.

EUZ

Evenimentele ultimelor zile, Viață și Sănătate, București, 2003.

Ev

Evanghelizare, Viață și Sănătate, București, 2008.

FA

Faptele apostolilor, ed. a 5-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2014.

FÎ

Familia împlinită: un vis ce poate deveni realitate, Viață și Sănătate,
București, 2008.

ÎC

Îndrumarea copilului, ed. a 3-a, Viață și Sănătate, 2014.
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MCP

Minte, caracter, personalitate, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2015.

MN

Mărturii nepublicate, DSG Press, Cluj, [f.a.].

MPSE

Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, Viață și Sănătate,
București, 2007.

MS

Mărturii despre Sabat, Viață și Sănătate, București, 2005.

OHC

Our High Calling, Review and Herald, Washington, D.C., 1961.

PDH

Parabolele Domnului Hristos, Viață și Sănătate, București, 2004.

PFEC

Principiile fundamentale ale educației creștine, Viață și Sănătate,
București, 1997.

PP

Patriarhi și profeți, ed. a 5-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2015.

PR

Profeți și regi, ed. a 7-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2019.

SA

A Solemn Appeal, Seventh-day Adventist Publishing Association, Battle
Creek, 1870.

SPT

Solii pentru tineret, ed. a 2-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2015.

TBCC

Testimony for the Battle Creek Church, Pacific Press, Oakland, 1882.

TCBC

Testimony to the Church at Battle Creek, Seventh-day Adventist
Publishing Association, Battle Creek, 1872.

Te

Temperanța, Viață și Sănătate, București, 2002.

TV

Tragedia veacurilor. Marea luptă dintre Hristos și Satana, Viață și
Sănătate, Pantelimon, 2011.

VI

Viața lui Iisus, ed. a 9-a, Viață și Sănătate, Pantelimon, 2015.
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„El va întoarce inima părinților spre copii
și inima copiilor spre părinții lor,
ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”
(Maleahi 4:6)

IANUARIE
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Argument

Vineri, 1 ianuarie

URMEAZĂ-L PE TÂNĂRUL ISUS!
„«N-ai nici cincizeci de ani», I-au zis iudeii, «și ai văzut pe Avraam?!»”
(Ioan 8:57)

L

ucrarea principală a lui Isus Hristos s-a desfășurat în anii tinereții. Faptul că
avea o vârstă ușor imatură i-a fost reproșat cu subînțeles de către mai-marii iudeilor, oameni încărunțiți și experimentați. Acești bătrâni priveau la Isus ca la un
tânăr necăsătorit și fără educație, crescut într-o regiune rău famată și fără istoric
spiritual (Ioan 1:46; 7:15,52), înconjurat de discipoli chiar mai tineri.
Motivul pentru care Dumnezeirea a plănuit ca Hristos să lucreze mântuirea oamenilor în anii tinereții poate fi înțeles în parte din istoria și administrația evreiască.
Vârsta prevăzută pentru leviții care activau la Templu era de la 25 la 50 de ani sau
chiar de la 30 la 50 de ani, în cazul celor care aveau cea mai onorabilă slujbă (Numeri
8:24,25; 4:3). Cei ce aveau obligația să poarte armă și oamenii în putere se numărau
de la vârsta de 20 de ani până la 60 de ani (Numeri 1:2,3; Leviticul 27:1-7), o perioadă de lucru aproape dublă față de cea pretinsă preoților.
În jur de 30 de ani (Luca 3:23), Isus din Nazaret devine o persoană publică și
trăiește foarte intens anii hotărâți în sfatul Celui Preaînalt. Domnul Isus a lucrat cel
mai mult ca adult tânăr. Nu era nici copil, dar nici obosit de bătăliile vieții. În acest
răstimp al veșniciei, înainte de a atinge maturitatea deplină – după cum considerau
iudeii –, Hristos ne-a dat cel mai frumos model de umanitate și jertfă.
De astăzi, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România își îndreaptă atenția
în mod deosebit către generațiile de copii și tineri. Ei sunt soluția pentru cele mai
mari provocări și pentru cele mai grele timpuri. La vârsta bătrâneții, profetul bisericii ne-a îndemnat să le spunem tinerilor că „ne găsim acum în crize periculoase și
vrem să știm cum să discernem evlavia cea adevărată” (MN, p. 454).
Să ne rugăm ca tinerii noștri să fie ajutați, înălțați și încurajați, „dar într-un
mod corect, poate nu așa cum doresc ei, ci într-un mod care-i va ajuta să aibă minți
sfințite. Ei au nevoie de o religie bună, sfințitoare mai mult decât orice altceva”
(Ibidem, pp. 454–455).
Provocare: Când numeri anii, nu uita că, uneori, mai puțin înseamnă mai mult!
Renunță la prejudecata față de cei neexperimentați!
Aurel Neațu
Uniunea de Conferințe

Soarele apune: B 16:47, CT 16:37, IS 16:31, MS 16:45, SM 16:47, DJ 16:57, AR 16:59
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Argument

Sâmbătă, 2 ianuarie

SOLUŢII PENTRU RECONCILIERE
„Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.”
(Filimon 17)

Î

ncă din cele mai vechi timpuri, există mărturii ale modurilor în care diferitele
generații s-au raportat la realitate. Tinerii s-au simțit nedreptățiți și neînțeleși,
în timp ce seniorii au perceput atitudinea junimii ca fiind lipsită de respect nu
doar la nivel interpersonal, ci și în ceea ce privește o lungă și validată orânduire
socială și spirituală. Sursele de conflict se regăsesc predominant în stilul de viață,
normele sociale, valorile culturale, regulile diferite izvorâte din aceleași principii
religioase, metodele de comunicare, nivelul de educație, noile tehnologii și lupta
pentru putere.
Epistola lui Pavel către Filimon oferă soluții de reconciliere. Filimon, moșier,
deținător de sclavi, lider influent al bisericii, nu reușește să creeze o atmosferă propice transmiterii valorilor creștine tânărului sclav Onisim. Dimpotrivă, discrepanța
dintre ceea ce predica și ceea ce era, la care se adaugă o înțelegere diferită a raporturilor sociale, declanșează în Onisim dorința de a fugi, ieșind astfel de sub influența
lui Filimon. Lipsa de experiență a lui Onisim îl împiedică să înțeleagă repercusiunile faptelor sale: își riscă viața, produce pagube materiale și văduvește biserica de
prezența sa.
Interesantă este soluția pe care o oferă Pavel. Îl ajută pe Onisim să înțeleagă că
revolta și impulsivitatea sunt nocive și-l trimite spăsit la Filimon. Pe de altă parte,
nu mică i-a fost mirarea lui Filimon când a citit recomandările lui Pavel. Cum să-l
primească pe acest tânăr sclav neînsemnat, care a produs atâta pagubă, ca pe marele
evanghelist Pavel? „Primește-l ca pe mine însumi” era o somare prin care i se cerea
renunțarea la orgoliu, demonstrată prin eliberarea din sclavie a tânărului. Pentru ca
această relație să funcționeze, era necesară acceptarea și practicarea empatiei din
ambele direcții. Nu toate ideile creative ale tinerilor sunt valide, așa cum și practicile
care au funcționat în trecut pot fi îmbunătățite semnificativ dacă este exersată acceptarea și se renunță la orgolii.
Roagă-L pe Isus să-ți dea capacitatea de a-i înțelege și a-i aprecia pe cei care
gândesc diferit!
Provocare: Contactează o persoană care nu face parte din generația ta (cu o
diferență de vârstă de plus sau minus 30 de ani) și comunică-i aprecierea ta!
Ioan Gelu Poenariu
Uniunea de Conferințe
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Prăpastia dintre generații

Duminică, 3 ianuarie

MISIUNI EŞUATE
„Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și s-a sfătuit
cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui.”
(1 Împărați 12:8)

R

oboam, fiul lui Solomon, se vede ajuns conducător al unui regat care atinsese
culmea prosperității pe parcursul domniilor predecesorilor săi. Ceea ce visase, crescând alături de tatăl său și privind cu admirație la stilul autoritar, aproape
despotic, de raportare a acestuia la supușii săi, i se așeza acum înainte. Astfel,
Roboam lasă deoparte sfatul celor cu experiență, de a îndatora poporul prin fapte
de bunătate, și alege sfatul tinerilor, al prietenilor săi, de a trata poporul cu și mai
multă severitate.
De ce alege Roboam în acest fel? Evident, sfatul celor din aceeași generație cu el
era pe placul său, în acord cu propriile gânduri și aspirații. Și de aici putem extrage
o primă provocare în dreptul celor tineri: „Vei căuta mereu compania celor care
rezonează cu viziunea ta, cu propriile așteptări de la viață. Dar nu uita niciodată că
lucrurile se petrec și în celălalt sens; viziunea și așteptările tale cu privire la viață vor
purta mereu urma celor cu care te însoțești.”
Există însă și o altă lecție valoroasă, din păcate uneori pierdută din vedere chiar
de aceia care au cea mai mare nevoie de a o învăța, ocupați fiind să arate cu degetul
spre cei tineri. Este posibil ca un eșec la fel de mare pe care versetul de azi îl scoate
la lumină să țină de generația celor în vârstă, a celor cu experiență, și să reprezinte
nereușita acestora de a transmite principii și valori sănătoase următoarei generații.
Învață-ne, Doamne, și ajută-ne ca fiecare în parte, dar împreună, bătrâni și tineri,
să ne îndeplinim cu succes misiunea pe care ne-ai încredințat-o pentru acest timp!
Provocare: Dă sfaturi la vârsta la care acestea sunt primite, pe un ton și într-un
mod în care să fie acceptate, dar nu uita că, la un moment dat, sfaturile își vor pierde
puterea și tot ce va rămâne va fi ceea ce ai clădit până la acel moment, în mod deosebit prin exemplul tău!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia

9

Devotional 2021.indd 9

10/30/2020 9:59:14 AM

Prăpastia dintre generații

Luni, 4 ianuarie

ÎNTOARCEREA ÎNSEAMNĂ REORIENTARE
„El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor,
ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem!”
(Maleahi 4:6)

Î

ntoarcerea spre ceilalți este mai mult o recalculare a traseului, chiar o reconfigurare a obiectivelor.
Întoarcerea spre copiii noștri înseamnă că am fost orientați spre altceva, din moment ce una dintre cele mai importante promisiuni ale lui Dumnezeu este că ne va
întoarce inima spre ei. Noi am fost setați, orientați greșit. Prioritățile, așteptările,
obiectivele noastre legate de copii au fost diferite de planul lui Dumnezeu. Poate că
am vrut o carieră râvnită sau bănoasă pentru ei și am forțat nota cu meditațiile și
cursurile extra; poate că am fost setați pe prestigiu și renume (eventual să ne facă
mândri pe noi) și am omis pasiunile lor reale, înăbușite; poate că am fost mai mult
interesați de visul nostru împlinit prin ei, și nu de visul lor sau al lui Dumnezeu.
E momentul unor întrebări sincere: Sunt sigur, ca părinte, că visul meu este și
visul copilului meu? Am convingerea că felul meu de a-L impune pe Dumnezeu este
și felul în care dorește El să fie cunoscut de copilul meu?
Trebuie să reverific obiectivele, să restabilesc destinația și să reconfigurez traseul; Dumnezeu Se oferă să facă acest lucru împreună cu noi, în inima noastră.
Întoarcerea inimii este cea mai complicată și mai dificilă manevră. Este nevoie de
conștientizare și de umilință; trebuie să recunoaștem că eram orientați greșit sau
diferit de planul lui Dumnezeu. Apoi, inima noastră „nespus de rea” va suferi niște
crize de orgoliu, de egoism și de restabilire a ritmului. În inimă se duce greul războaielor. Din fericire, Dumnezeu nu vrea să reorienteze doar mintea, ci El va acționa
direct la inimă.
Doamne, ajută-mă să înțeleg visul Tău pentru copilul meu! Ajută-mă să îi fiu
alături pe drumul pe care îl chemi Tu!
Provocare: Asumă-ți riscul și discută deschis cu copilul sau copiii tăi! Află de
la el/ei ce visează, încurajează-l(i) să își exprime visul și invită-l(i) să îți prezinte
viziunea și argumentele lui/lor! Abține-te de la opoziție și contraziceri! Ia-ți timp,
roagă-te, meditează, apoi găsește o cale de a susține și, unde e cazul, de a îmbunătăți
visul copilului sau copiilor tăi!
Daniel Chirileanu
Conferința Moldova
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Prăpastia dintre generații

Marți, 5 ianuarie

FIU RĂU ŞI NEASCULTĂTOR
„«Fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre
rușinea ta și spre rușinea mamei tale? […] Trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă
este vrednic de moarte.» Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și i-a zis: «Pentru ce
să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el, ca să-l lovească.»”
(1 Samuel 20:30-33)

A

sistăm în acest capitol biblic la un puternic conflict între generații. Saul, împărat și tată, copleșit de invidie, renunță la rațiune și, cu orice preț, dorește
să îl elimine pe David, rivalul la tron. Ionatan, fiul „rău și neascultător”, este mult
mai echilibrat și mai rațional, deși el este moștenitorul de drept al tronului tatălui
său. Este admirabil felul în care fiul, după ce a fost jignit, rămânând respectuos, îl
înfruntă totuși pe tatăl său, arătându-i lipsa de logică și de corectitudine a comportamentului său. Din păcate, reacția tatălui este aceea a omului care, neavând
niciun argument, recurge la mânie, violență și chiar crimă.
E adevărat că în conflictul nostru vorbim despre doi adulți, dar situații din viața
reală demonstrează că nu de puține ori părinții sunt cei care greșesc. Sau la tine
acasă nu se întâmplă niciodată așa? Din păcate, cei mai mulți părinți au o atitudine
categorică, radicală, impulsivă, izvorâtă din convingerea că ei au dreptate și copiii
sunt cei care trebuie corectați. Poate fi așa. Dar dacă totuși nu este?
Te provoc ca, începând cu ziua de astăzi, indiferent de vârsta copilului, ori de
câte ori ai un conflict cu fiul sau fiica ta, spre deosebire de Saul, să ai demnitatea
de a asculta cu interes poziția acestuia, de a căuta să înțelegi argumentele lui/ei și
de a-ți reevalua poziția cu sinceritate și umilință, cu dispoziția de a accepta, atunci
când este cazul, că tânărul/tânăra are dreptate. E greu, e foarte greu, dar nu e chiar
imposibil. Vei vedea că, având o astfel de atitudine, relația se va îmbunătăți.
Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să îi tratezi cu respect pe cei tineri!
Provocare: Cere-i iertare unui tânăr pentru o greșeală pe care ai făcut-o față
de el!
Gabriel Ban
Conferința Transilvania de Sud
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Prăpastia dintre generații

Miercuri, 6 ianuarie

SFÂRŞIT DE CONFLICT
„Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi.”
(Proverbele 20:29)

C

onflictul dintre generații… Găsim chiar și în Scriptură cazuri unde putem
observa acest conflict: diferența dintre sfatul tinerilor și cel al bătrânilor de
pe vremea lui Roboam sau încurajarea pe care Pavel i-o adresează lui Timotei,
care arată că tinerii erau disprețuiți (1 Timotei 4:12). Ce vor să ne transmită aceste
versete? Se pare că aceste discordanțe între generații nu au apărut odată cu libertatea de exprimare, nici cu progresul tehnologiei, nici măcar cu avansarea științei.
Conflictul apare acolo unde există diferențe de opinii, viziuni diferite, valori diferite. Și, cum Dumnezeu ne-a creat unici, este imposibil să trecem prin viață fără
conflicte. Problema nu constă în existența conflictului, ci în modul de aplanare,
de rezolvare a acestuia. Lew Gervais povestește următoarele în revista Men of Integrity [„Bărbați integri”]:
„Bill era un băiat cu părul vâlvoi. Ținuta lui pentru facultate era compusă dintr-o
pereche de blugi și un tricou cu găuri în el. El devenise creștin de curând, în urma
unor studii biblice ținute în campusul său.
Vizavi de campus se afla o biserică conservatoare, unde veneau numai oameni
îmbrăcați bine. Într-o zi, Bill s-a hotărât să meargă la biserica aceea. A ajuns puțin
mai târziu și era și desculț. Sala era plină. Bill mergea încet pe culoar, încercând să
găsească un loc liber. Ajunsese aproape de amvon și tot nu găsise vreun loc liber, așa
că s-a așezat jos, pe covor. Era o situație stânjenitoare pentru oamenii din biserică.
În clipa următoare, din spatele bisericii, un bătrân îmbrăcat la costum s-a ridicat
și a început să meargă spre Bill sprijinit în bastonul său. Credincioșii nu știau la ce să
se aștepte de la o persoană de 80 de ani care mergea să stea de vorbă cu un student
ghemuit pe covor. Toți ochii erau îndreptați spre scena care se desfășura în fața lor.
Pastorul nu și-a început predica, ci a așteptat să vadă ce va face bătrânul.
Bătrânul, ajuns lângă Bill, a dat drumul bastonului și, cu mare greutate, s-a așezat
pe covor lângă tânăr.
— Ceea ce o să predic astăzi, a spus pastorul, nu vă veți aminti niciodată. Ceea ce
tocmai ați văzut nu veți uita niciodată.
Te rog, Doamne, să mă ajuți să iubesc și să văd așa cum vezi Tu!
Provocare: Începe astăzi o alianță – alianța între generații! Poți începe din casa ta!
Bobi Ciocârlan
Conferința Muntenia
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Prăpastia dintre generații

Joi, 7 ianuarie

LIANTUL DINTRE GENERAŢII
„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre
vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii.”
(Ioel 2:28)

D

iferențele majore dintre generații sunt accentuate de resursele pe care le are
fiecare dintre noi: pe de o parte, tineri entuziaști, plini de energie, dornici de
a experimenta și de a realiza multe, pe de altă parte, bătrâni cu experiențe de viață
profunde, cu tact și înțelepciune. În general, punctele tari ale unei generații reprezintă vulnerabilitățile celeilalte generații. Mai exact, tinerilor entuziaști și idealiști
le lipsesc experiența de viață, înțelepciunea și viziunea profundă asupra punctelor
esențiale. Bătrânilor noștri înțelepți și trecuți prin viață le lipsesc în general entuziasmul, gândirea idealistă și obiceiul de a visa cu ochii deschiși.
În biserica noastră, nu este greu să ne poziționăm într-una din tabere: fie să privim cu neîncredere spre ziua de mâine, sceptici la ceea ce pot face generațiile viitoare
și cu pronosticuri sumbre, fie să ne încruntăm spre trecut, acuzând înaintașii noștri
de toate lipsurile de azi. Locurile în care tensiunile dintre generații sunt vizibile reclamă o singură mare lipsă: Duhul Sfânt. Echilibrul promis de Dumnezeu pentru
timpul din urmă este revărsarea Duhului Său, care are darul de a armoniza generații
și de a completa lipsuri. Surprinzător și sfidând așteptările, revărsarea Duhului Sfânt
nu le aduce tinerilor mai multă visare idealistă și bătrânilor mai multă înțelepciune
și viziune, ci, ținând cont de vulnerabilitățile fiecărei generații, le va aduce tinerilor
lumină, direcție și viziune, iar bătrânilor o perspectivă luminoasă asupra viitorului, sub forma unor visuri trăite, poate, chiar și cu ochii deschiși. O familie peste
care Duhul Sfânt este revărsat are parte de armonie și înțelegere, de colaborare și
împreună-simțire, de înțelepciune și entuziasm, de visuri și de viziuni.
Doamne, avem nevoie de tineri și avem nevoie de bătrâni! Binecuvântează deopotrivă generațiile din biserica noastră și unește-le în același spirit!
Provocare: Când te-ai rugat ultima dată pentru Duhul Sfânt? Cere-I astăzi să te
ajute să-i vezi pe ceilalți prin ochi binecuvântați!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
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Vineri, 8 ianuarie

AJUTOR!… INCENDIU!
„Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.”
(Romani 12:18)

P

rivesc, cu lacrimi în ochi, ce scindare a produs păcatul între om și Dumnezeu,
între om și om, între generații. Dar, cu lacrimi de fericire, Îl admir pe Domnul
Hristos, care a venit să umple prăpastia adâncă cu crucea și dragostea Sa.
Când soțul meu a primit district în județul Teleorman, la un moment dat un
frate l-a rugat să vină urgent deoarece izbucnise un „foc”. Auzind aceasta, s-a grăbit
să meargă și să-l stingă cu toată forța mijloacelor cerești: Duhul Sfânt, Scriptura și
rugăciunea.
În aceeași curte locuiau două generații: un frate împreună cu soția sa și, respectiv, fiul lor împreună cu soția și cei doi copilași, unul de doi ani și celălalt de două
luni. Ana, nora, se afla într-o perioadă foarte grea. Bebelușul plângea foarte mult,
mai ales noaptea, trezindu-l și pe frățiorul lui. Abia pe la ora 3 noaptea copiii se
linișteau și reușea și sora Ana să adoarmă. La ora 5 dimineața, socrul îi bătea în
geam și o striga impunător:
— Ano, scoală repede, că e mult de lucru azi la grădină!
Soțul meu a stat de vorbă cu fiecare dintre ei. L-a sfătuit pe socru să se poarte cu
dragoste, respectând independența și autonomia familiei fiului său. Apoi i-a chemat
la o discuție comună. Le-a citit din Scriptură și s-au plecat pe genunchi, implorând
prezența Duhului Sfânt, care să vindece relațiile dintre cele două generații. Acasă,
eu mă rugam fierbinte. Soțul meu s-a întors radiind de fericire. Dragostea divină
învinsese!
„Disciplinați-vă pe voi înșivă în Domnul! […] Domnul Hristos să fie modelul
vostru. El să fie Acela care vă poate da putere să biruiți” (CA, p. 80).
Scumpi părinți și socri, scumpi tineri (fii și fiice, gineri și nurori, copii și nepoți),
nu uitați: păcatul este cel ce ne desparte și creează prăpastii între noi! În schimb, ceea
ce ne unește este dragostea divină manifestată în faptele mărunte ale vieții. Fiți plini
de dragoste, și fericirea va fi diadema strălucitoare a vieții voastre!
Doamne, ajută-mă să mă disciplinez astăzi pe mine ca să îi pot iubi mai mult pe
ceilalți!
Provocare: Ce ai putea face astăzi ca să arăți mai multă empatie pentru cineva
din familia ta?
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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Prăpastia dintre generații

Sâmbătă, 9 ianuarie

DRAGOSTEA CARE TE ÎNTOARCE DIN DRUM
„Te voi așeza din nou, și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel!
Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase.”
(Ieremia 31:4)

E

ram în clasa a douăsprezecea și, în confuzia mea cu privire la viitor, am lăsat garda jos în multe privințe. Deseori, avântul meu spre libertate, prieteni și
lume se întâlnea cu vorbele părinților, pe care căutam să-i țin cât mai departe de
ceea ce vedeam eu că intră în contradicție cu sfaturile lor.
Într-o noapte târziu, ajuns acasă din locuri despre care nu aș fi vrut să am nicio
discuție cu mama sau cu tata, am intrat încet în casă, căutând să nu mă audă nimeni.
Camera părinților avea ușa deschisă și mama, pe genunchi, se ruga pentru mine. Mă
aștepta… Ore întregi în rugăciune pentru mine… Aproape că nu mai puteam să fac
niciun pas. Îmi venea să intru în pământ, îmi era rușine să mă întâlnesc cu ochii ei,
care nu au putut adormi de grija mea. Zgomotul arcurilor, atunci când m-am așezat
pe pat, i-au dat mamei semnalul că sunt acasă. S-a ridicat de pe genunchi și a venit
la mine. Era senină și cu fața blândă. Mă temeam că mă va întreba de unde vin, de
ce așa târziu, cum de am uitat tot ce am învățat de la ei… Dar cu bunătate mi-a spus
doar:
— E târziu și n-ai mâncat nimic. Nu ți-e foame?
Pentru a doua oară îmi venea să intru în pământ de rușine. Niciun reproș, nicio
acuză, nicio întrebare acuzatoare, nimic. Atunci, chiar la ora aceea târzie, copleșit de
ceea ce trăiam, am luat cea mai importantă hotărâre. Atunci am înțeles toate sfaturile lor, atunci am înțeles ce este dragostea necondiționată și diferența față de lumea
de afară, de unde veneam. Fără să mai spun nimic, m-am plecat pe genunchi și I-am
dat viața mea lui Dumnezeu. Atunci am hotărât că îmi voi onora părinții și Îl voi
urma pe Dumnezeu toată viața!
Prea adesea, suntem aspri și nerăbdători unii cu alții. Dar când descoperim minunea iubirii lui Dumnezeu în viața noastră, învățăm să îi iubim pe ceilalți. Atunci
vom ști să arătăm bunătate față de cei mici și față de cei mari. Atunci suntem gata să
Îl întâlnim pe Isus pentru că frumusețea iubirii Sale se oglindește în noi.
Doamne, Îți mulțumesc pentru cei care mi-au arătat iubire și bunătate! Ajută-mă
să arăt și eu iubire și bunătate față de cei din casa mea și față de semenii mei!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru părinții tăi! Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru bunătatea și dragostea lor pentru tine!
Daniel Oncea
Conferința Muntenia
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Prăpastia dintre generații

Duminică, 10 ianuarie

MENTORI SAU PĂZITORI?
„Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. […]
Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă,
când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.”
(Deuteronomul 11:18,19)

A

tunci când ne naștem și începem să descoperim lumea, una dintre cele
mai frecvente impresii este aceea că lumea începe cu noi. Cu greu reușim
să concepem că lucrurile au o istorie foarte vastă, iar noi suntem doar o piesă
într-un puzzle imens. De înțelegerea și asumarea acestui concept depinde modul
de desfășurare a vieții noastre. Înțelegerea istoriei și a cursului lucrurilor care au
ajuns până la noi astăzi oferă o perspectivă cu totul nouă asupra realității pe care
o trăim.
În versetul de astăzi, Dumnezeu poruncește ca adevărul să fie dat mai departe în
fiecare generație. Așa se face că adevărul adus de Isus acum două mii de ani a ajuns
până la noi astăzi și noi ne putem bucura de el. Generații întregi de creștini și-au
asumat cu brio această responsabilitate. Urmărind realitatea de astăzi, constatăm că
ne aflăm într-o criză de desfășurare a acestui proces de transmitere a adevărului. Un
număr din ce în ce mai mare de tineri nu mai preiau adevărul pentru a-l duce mai
departe. Sunt mai multe cauze pentru care se întâmplă acest lucru, însă astăzi ne
vom uita doar la una dintre ele.
Ceea ce face ca adevărul să fie îmbrățișat de tineri nu sunt neapărat argumentele teoretice, ci entuziasmul și pasiunea celui care îl prezintă. Tinerii au nevoie de
oameni care sunt atât de convinși de adevăr, încât aceasta se vede în viața lor și în
bucuria cu care îl prezintă. Entuziasmul față de adevăr va produce adevărați ucenici.
Mulți membri și-au asumat rolul de păzitori ai adevărului, fiind gata să penalizeze
pe oricine calcă adevărul. Adevărul nu are nevoie de păzitori, ci de propovăduitori.
Dacă membrii și-ar propune mai degrabă să vorbească cu entuziasm și bucurie despre adevăr decât să fie păzitori (paznici) ai adevărului, cu siguranță că biserica va
avea un viitor strălucit prin noua generație care va duce stindardul mai departe.
Doamne, fă-ne mesageri plini de bucurie ai adevărului Tău și fă ca entuziasmul
nostru, împreună cu lucrarea Duhului Sfânt, să aducă multe roade!
Provocare: Propune-ți astăzi să începi să parcurgi o carte despre doctrina bisericii! Asigură-te că înțelegi exact fiecare punct din mărturisirea de credință!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia

16

Devotional 2021.indd 16

10/30/2020 9:59:15 AM

Devoțiunea zilnică

Luni, 11 ianuarie

BIRUINŢA PRIN CUVÂNT
„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”
(Psalmii 119:11)

I

sus este în grădina Ghetsimani împreună cu ucenicii Săi. La ceas târziu de noapte și de istorie, ucenicii sunt extrem de obosiți și fizic, și spiritual. Isus are nevoie
de împreună-simțire. Nu pentru că este slab, ci pentru că asupra sufletului Său
apasă povara păcatelor omenirii. Îi găsește pe ucenici dormind, iar mâhnirea din
sufletul Său este atât de puternică: „Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună
cu Mine!” (Matei 26:40). Chinul păcatului era copleșitor chiar și pentru El, Fiul
lui Dumnezeu. Ceea ce Îl face să iasă biruitor în cea mai lungă noapte este relația
strânsă cu Tatăl, ajungând până la predarea totală a vieții: „Facă-se voia Ta!” (Matei 26:42).
Când în lupta noastră spirituală simțim chinul păcatului, adică „zidul de
despărțire” dintre noi și Dumnezeu nostru (Isaia 59:2), este importantă relația pe
care am clădit-o zi de zi cu Tatăl ceresc. Cât de puternică este? De soliditatea legăturii noastre spirituale cu Cerul depinde reușita noastră în lupta cu păcatul. Cum vom
face să avem o legătură solidă cu Dumnezeu? „Strâng Cuvântul Tău în inima mea,
ca să nu păcătuiesc…” Isus făcea lucrul acesta zilnic. Pe tine ce te împiedică?
Consecvența cu care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, adunându-l în mințile și
inimile noastre, va determina succesul nostru pe plan spiritual. A-ți preda viața cu
totul în mâna Sa înseamnă a cunoaște și a accepta voia Sa, iar aceasta vine doar în
urma unei relații puternice, a unei încrederi totale. Copilul se aruncă în brațele tatălui pentru că știe că va fi prins.
Roagă-te pentru un prieten care a uitat cât de bine este în brațele lui Dumnezeu!
Roagă-te pentru copii și tineri ca, în tumultul agitației cotidiene, să nu neglijeze
strângerea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile lor.
Provocare: Oferă-ți șansa unei noi vieți prin predare totală! Dumnezeu stă cu
brațele întinse. Ai încrederea unui copil!
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Marți, 12 ianuarie

UN DAR DE CALITATE
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta,
cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.”
(Deuteronomul 6:5)

S

ă-L iubești pe Domnul pare cel mai ușor lucru. Iubirea e atât de ușor de mărturisit, dar poate deveni o problemă atunci când trebuie să o și demonstrezi.
Obișnuim ca, din când în când, să facem o triere a jucăriilor pe care le avem, ca să
le oferim altor copii. Într-o astfel de zi, după ce le-am reamintit băieților că nimic din
ceea ce este defect nu trebuie să fie pus în punga cu daruri, s-au dus la jucăriile lor și
au început să selecteze. După un timp au venit cu brațele pline și cu zâmbete până
la urechi. La un moment dat am înlemnit! Una dintre cele mai frumoase jucării se
afla printre cele ce urmau să fie „sacrificate”. Atunci, cu un aer serios, l-am întrebat
pe mezin dacă este sigur de alegerea făcută. I-am adus aminte cât de mult iubește el
„mașinuța cu ochi” și că, odată oferită, nu o mai putem lua înapoi etc. Parcă mi-aș fi
dorit să renunțe. S-a întâmplat exact opusul. Dorința de a o oferi era tot mai puternică. În final, am admirat hotărârea lui de a dărui ceva de calitate.
Să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, să fii dispus să Îi oferi ceva bun, util,
nestricat… Tu ești dispus să Îi oferi inima? Dar ai putea spune că inima nu e nici
bună, nici nestricată; ce poate face din ea? Pentru ea Și-a dat Isus viața, fiindcă o vrea
schimbată, transformată, blândă și iubitoare. Să-I dai inima așa cum este ea e cel mai
de preț lucru de oferit, pentru că El o poate face perfectă.
Henry Varley îi spunea lui Moody, înainte ca acesta să devină celebru: „Până
acum, lumea încă nu a văzut ce poate face Dumnezeu printr-un om care I se consacră Lui pe deplin.”
Ai oferit totul? Roagă-L acum pe Tatăl ceresc să facă din inima Ta una perfectă
pentru Împărăția Sa!
Provocare: Lumea mai are încă multe de văzut la tine, pentru că Îl iubești pe
Dumnezeu „cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta”, nu-i așa?
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Miercuri, 13 ianuarie

UNDE PĂSTREZI PORUNCILE?
„Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale,
nici departe de tine. […] Dimpotrivă, este foarte aproape de tine,
în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești.”
(Deuteronomul 30:11-14)

Î

ntr-o discuție cu băieții noștri despre tentația Evei de a mânca din fructul oprit,
mezinul ne-a pus următoarea întrebare:
— De ce nu a lăsat-o Dumnezeu să mănânce din acel pom?
Încercând să-i explicăm unui copil de șase ani, i-am dat următorul exemplu:
— Este ca atunci când noi te rugăm să nu folosești foarfeca decât în prezența
noastră, pentru a nu se întâmpla ceva rău. E vorba de ascultare. Tu poți, nu-i așa?
În după-amiaza acelei zile, soția a găsit o mare parte din colțul lenjeriei de pat
tăiată cu foarfeca, punctul culminant fiind descoperirea unei tăieturi în perdea.
A urmat în mod firesc întrebarea:
— Ce ai făcut?
Știți care a fost răspunsul?
— Am vrut să văd cum este.
Băiatul cel mare, asistând la discuția noastră și făcând o paralelă la subiectul biblic de la „altarul de dimineață”, mi-a spus:
— Dacă nu-l atenționai, nu tăia! Dacă Dumnezeu nu-i punea Evei interdicția,
poate nu ar fi tentat-o, a continuat el.
Tocmai aceasta este ascultarea. Să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine și să îți
dorești să împlinești. Viața ta nu va fi neapărat impecabilă, fără greșeală, dar cel
puțin știi care este ținta pe care trebuie să o atingi și te asiguri că ai de partea ta
sprijinul divin.
Ce înseamnă să ai poruncile în inima ta? Să le cunoști, să știi care este limita și să
te oprești. Nu de frică, nu de teama de ceea ce ar putea urma, ci pentru că așa a zis
Tata. Iar El știe cel mai bine. Asta nu ne transformă în roboți teleghidați, ci în copii
ai lui Dumnezeu. Poruncile nu pun în jurul nostru un „zid al restricțiilor”, ci un „zid
de protecție”.
Doamne, ajută-mă să Te ascult și să Te cred pe cuvânt! Doamne, pune un zid de
protecție în jurul copiilor și tinerilor care sunt în jurul nostru!
Provocare: Oprește-te câteva clipe și caută să răspunzi la următoarea întrebare:
Sunt poruncile Domnului și în inima ta?
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Devoțiunea zilnică

Joi, 14 ianuarie

CÂT MAI DEVREME!
„Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu,
căci către Tine mă rog! Doamne, auzi-mi glasul dimineața!
Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.”
(Psalmii 5:2,3)

C

are sunt primele lucruri pe care le faci dimineața când te trezești? Te uiți
la știri? Te apuci imediat de treabă? Iei în mână o carte de citit, poate chiar
Biblia?
Sunt două lucruri foarte importante amintite în acest pasaj în care psalmistul
ne dezvăluie filozofia sa de viață și obiceiurile sale în primele momente ale zilei.
În primul rând, David recunoaște că există un Împărat mai mare decât el. Nu era
o practică obișnuită pentru ceilalți conducători de popoare din jurul său. Cei mai
mulți dintre ei se considerau zei (faraonii) sau de sorginte divină. David recunoaște
că depinde de Împăratul ceresc.
În al doilea rând, descoperim că David Îi oferă primele momente ale zilei lui
Dumnezeu. Atunci când mintea este odihnită și limpede, primul lucru pe care îl
face este acela de a se pune la dispoziția Creatorului, așa cum o coală albă este gata
să primească însemnările pline de inspirație ale unui scriitor. Interesant! Se roagă și
așteaptă. Ce așteaptă? Firește, răspunsul lui Dumnezeu! Ce lecție prețioasă într-o
lume în care răbdarea devine un lux! Din păcate, nu mai știm ce înseamnă lucrul
acesta.
Martin Luther, în cartea Un mod simplu de a ne ruga (1535), ne oferă un sfat
practic cu privire la rugăciune. El recomandă ca rugăciunea „să fie prima îndeletnicire a dimineții și ultima a serii. Păzește-te cu atenție de acele false și amăgitoare
idei care îți spun: «Mai așteaptă un pic! Mă voi ruga într-o oră, prima dată să fac asta
sau cealaltă.» Astfel de gânduri te îndepărtează de la rugăciune spre alte treburi care
îți captează atât de mult atenția, încât nu se mai alege nimic din rugăciunea pentru
acea zi.”
Doamne, ajută-ne ca împreună – copii, părinți și bunici – să-Ți oferim cel mai
bun moment al zilei!
Provocare: Pune deoparte un timp de calitate pe care să îl petreci cu Dumnezeu!
Fă lucrul acesta în mod regulat în următoarea săptămână!
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Devoțiunea zilnică

Vineri, 15 ianuarie

ÎN CĂUTAREA LUMINII
„Căci la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina.”
(Psalmii 36:9)

Î

ntr-o călătorie cu familia, străbătând o zonă muntoasă, ne-am propus un joc:
cine se apropia cel mai mult (în estimarea pe care o făcea lungimii tunelului pe
care îl traversam) de lungimea reală a acestuia. Îți imaginezi încântarea copiilor
când ei erau cei care ghiceau cel mai bine lungimea. Entuziasmul era cu atât mai
mare când observau primele semne de lumină, apoi ieșirea din tunel.
Întotdeauna în viața spirituală căutăm lumina. Trăim un timp în care internetul
oferă multe oportunități, avem la dispoziție articole și videoclipuri bogate, predici la
un click distanță, televiziuni creștine, cărți în bibliotecă, dar, te întreb acum, cât de
luminos este drumul tău?
Un lucru e sigur, palpabil – lumina de la capătul tunelului, Sfânta Scriptură, singurul far în întuneric, care îți luminează atât de clar și de puternic drumul spre cer.
Tânărul călugăr augustin Martin era în căutarea luminii, a păcii sufletești. Superiorul său, dr. Johann von Staupitz, cunoscându-i zbuciumul sufletesc, i-a dat tot
felul de sfaturi. Unul dintre acestea era legat de citirea Bibliei. Martin Luther nu doar
a citit-o, ci chiar a memorat Noul Testament în limba latină. Încă se simțea în întuneric. Între timp a fost numit preot, dar nici activitățile strict legate de această slujbă
nu l-au ajutat. Nici pelerinajul de patru săptămâni la Roma, „Orașul etern”, înaintea
căruia s-a aruncat cu venerație la pământ și a strigat: „Fii salutată, Romă sfântă!”, nu
i-a fost de folos. Abia atunci când a înțeles esența adevăratei relații cu Isus Hristos a
putut să exclame plin de bucurie: „Mi s-a părut că mă născusem din nou pe deplin și
că pătrundeam pe uși deschise în Paradis. Toată Biblia avea pentru mine o altă față”
(Martin H. Kobialka, Revoluție la Vatican, Zappy’s, Câmpina, 2003, p. 14).
Ca să vedem lumina, avem nevoie de adevărata Lumină. „Prin lumina Ta vedem
lumina”, prin Cuvântul Tău avem drumul deschis.
Doamne, celor care stau în întuneric, tineri și vârstnici, Te rugăm să le arăți lumina Ta!
Provocare: Deschide-I azi lui Dumnezeu și lasă-te purtat de lumina Sa!
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Devoțiunea zilnică

Sâmbătă, 16 ianuarie

CUVÂNTUL VIU
„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât
orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul,
încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.”
(Evrei 4:12)

Ș

tiai că poți să trăiești în propria viață puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Textul pe care tocmai l-ai citit spune clar că, atunci când deschidem Cuvântul, el
ne deschide viața, ne cercetează gândurile, ne judecă simțămintele, ne analizează
motivele cele mai intime și ne provoacă la schimbări profunde, pe care fie le acceptăm, fie nu.
Anual se vând peste 100 de milioane de Biblii, deci câte o Biblie la fiecare trei secunde. Doar în Statele Unite se vând anual peste 20 de milioane de exemplare. Deși
este cea mai vândută carte, Biblia este și cea mai necitită. Cât de „viu și lucrător” este
acest Cuvânt al lui Dumnezeu?
Predicatorul englez din secolul al XIX-lea George Müller, cunoscut pentru îngrijirea a peste 10 000 de orfani ale căror nevoi erau împlinite cu resurse ce veneau ca
răspuns la rugăciunile pline de încredere în Dumnezeu, a avut o experiență specială
cu privire la Biblie. El mărturisește:
„Timp de cel puțin 10 ani, obișnuiam să mă rog după ce mă îmbrăcam dimineața.
Acum am descoperit că cel mai important lucru pe care trebuie să-l fac este să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și astfel să fiu mângâiat, încurajat, avertizat, mustrat,
învățat și să fiu condus într-o comuniune practică cu Domnul. […] Dar care este
hrana sufletului? Nu rugăciunea, ci Cuvântul lui Dumnezeu; și, mai mult, nu simpla
citire a Cuvântului lui Dumnezeu, astfel ca acesta să treacă prin mințile noastre la
fel cum trece apa printr-o țeavă, ci conștientizând ceea ce citim, meditând și aplicându-l inimii” (Harold L. Calkins, Mari predicatori, Prisma, Târgu-Mureș, 1998,
pp. 30–31).
Roagă-te ca textul pe care îl citești în fiecare zi să prindă viață pentru tine și
„toată casa ta”!
Provocare: Citește câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar fi
fost scrise special pentru tine! Lasă cuvintele Scripturii să ajungă în cele mai tainice
unghere ale sufletului tău!
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Devoțiunea zilnică

Duminică, 17 ianuarie

CU TOTUL DESTOINIC
„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.
El este un scut pentru cei ce se încred în El.”
(Proverbele 30:5)

P

oate că ne-am simți mai confortabil dacă am avea libertatea de a decide ce sau
cât anume din Biblie este inspirat. Ori de câte ori am da de pasaje care ne tulbură confortul spiritual, am avea libertatea de a pune eticheta „neinspirat”, „fără
putere pentru zilele noastre”, „demodat”, „mit” etc. Din păcate, lucrul acesta s-a
întâmplat în istorie prin „înalta critică”, ale cărei roade le culegem până în ziua de
azi, însă cei care L-au crezut pe Dumnezeu „pe Cuvânt” au avut parte de schimbarea inimii.
Dwight L. Moody (1837–1899) și-a început viața de slujire fiind implicat în atât
de multe activități bune, încât nu mai avea timp să se pregătească pentru cele trei
întâlniri spirituale pe care le avea zilnic cu credincioșii. Era conștient că sufletul lui
era gol și că predica din amintiri și din ideile pe care le mai auzea pe la prieteni. El
mărturisea: „Nu apuc să studiez nici măcar cinci minute pe zi, așa încât trebuie să
vorbesc la întâmplare.”
Moody l-a întâlnit pe predicatorul Henry Moorehouse, care l-a introdus în fascinanta lume a Bibliei. Acesta i-a spus cu tristețe: „Navighezi pe o rută greșită. Dacă
îți vei schimba calea și dacă vei învăța să predici cuvintele lui Dumnezeu, și nu pe
ale tale, El va face din tine o mare putere spre bine.” Un lucru este cert: Moody a
descoperit cu adevărat că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos” (2
Timotei 3:16). El s-a lăsat transformat de Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune despre
el că a influențat mai multe vieți decât oricare alt evanghelist de până la el (Harold L.
Calkins, Mari predicatori, Prisma, Târgu-Mureș, 1998, pp. 101–112).
Doamne, deschide-mi ochii și inima pentru mesajul Tău de azi!
Provocare: Fă din Cuvântul lui Dumnezeu ghidul călătoriei tale spre cer!
Geo Mogheri
Conferința Transilvania de Sud
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Luni, 18 ianuarie

IMPOSIBIL SĂ NU DAI. DAR CE DAI?
„Atunci, Petru i-a zis: «Argint și aur n-am, dar ce am, îți dau:
În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!»”
(Faptele apostolilor 3:6)

C

u sau fără intenție, conștienți de efecte sau nu, după un plan bine stabilit sau
la întâmplare, indiferent cine suntem, în fiecare zi oferim. Oferim multora, și
mai ales copiilor. Ei cresc prin ceea ce le oferim.
Marea întrebare este ce le oferim. În afara lucrurilor materiale necesare susținerii
vieții, ce alte domenii vizăm ca zone în care să investim? Știm că lumea noastră este
parte a marii lupte dintre Hristos și Lucifer. În acest context în care Diavolul depune eforturi susținute pentru pierderea copiilor și tinerilor noști, ceea ce oferim ca
părinți, ca membri ai bisericii și ca slujbași poate fi decisiv.
Ce ofertă avem astăzi pentru lumea celor ce vin după noi? Cu ce încercăm să
luăm fața concurenței obraznice a răului? Astăzi e șansa noastră să oferim ceva ce
nu poate fi egalat.
„Nu există o lucrare mai nobilă pe care am putea s-o facem, nu putem aduce un
folos mai mare societății decât acela de a le da copiilor noștri o educație corespunzătoare, întipărind în mintea lor, prin cuvânt și exemplu, principiul important că în
viață curăția și sinceritatea țintelor îi vor califica cel mai bine pentru a-și face partea
lor în lume” (PFEC, p. 153).
Oferă astăzi:
‒ o încurajare copilului biruit de ispită, deznădăjduit sau celui ce încearcă să
facă un pas mai aproape de Cer; copiii au nevoie de încurajarea noastră pentru a alege și a merge pe drumul cel bun;
‒ un zâmbet de acceptare și bunăvoință celui ce a dezamăgit sau un zâmbet de
încurajare celui ce se îndreaptă spre înalt;
‒ o îmbrățișare caldă și curată celui ce dă semne că vrea să dezerteze sau celui
ce are nevoie de-o asigurare că face bine ceea ce face;
‒ o rugăciune tainică, un dar neștiut, dar eficient și recunoscut de Cer.
Azi este ziua darurilor ce construiesc veșnicia în inimi de copil. Roagă-te și dăru
iește-te!
Doamne, fă-ne astăzi mai atenți la nevoile celor din jur și ajută-ne să le venim în
ajutor cu înțelepciune și dragoste!
Provocare: Oferă din timpul tău unui persoane care are nevoie de ajutor!
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Transmite credința către noile generații!

Marți, 19 ianuarie

FII OM!
„Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om!”
(1 Împărați 2:2)

C

e-ar fi dacă ni s-ar cere să oferim un singur și ultim îndemn, un cuvânt care să
rămână peste timp și care să ofere direcție? La ce ne-am gândi? Să mai luăm
în calcul că acest ultim și singur cuvânt de suflet este pentru copilul tău sau pentru
un copil din biserica unde mergi pentru închinare. Ce i-ai spune? Ce-ar fi dacă i-ai
spune: „Fii om”? Probabil că zâmbești neîncrezător. Să-i spui unui om să fie om?
Înainte să moară, David îi adresează un astfel de sfat fiului său Solomon.
Pe de altă parte, îndemnul „fii om” ne duce cu gândul la momentul creației,
când „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său” (Geneza 1:27). Mai târziu însă,
înțeleptul consemnează tristul fapt că „Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană,
dar ei umblă cu multe șiretenii” (Eclesiastul 7:29). Chipul Lui în om s-a deteriorat
prin neascultare, iar sfatul: „Fii om, om după chipul Lui” este actual, este un sfat de
viitor veșnic!
„Prin atingeri delicate, ajutându-i cu iubire, căutați să modelați caracterele lor
[ale copiilor – n.n., R. S.] după modelul caracterului lui Hristos” (VI, p. 442).
„Fii om”, în dreptul unui copil, înseamnă să-i transmiți că:
‒ Dumnezeu îi iubește pe toți copiii;
‒ drept dovadă a dragostei pe care ne-o poartă, Dumnezeu ne-a dat niște reguli
bune, astfel încât să nu-L rănim pe El, pe noi sau pe ceilalți;
‒ încălcarea acestor reguli bune se numește păcat, iar păcatul Îl rănește pe Dumnezeu, îi rănește pe ceilalți oameni și ne rănește pe noi înșine (1 Ioan 3:4);
‒ Dumnezeu ne iubește și nu vrea să murim pentru totdeauna, așa că L-a trimis
pe Isus să moară în locul nostru (Ioan 3:16);
‒ fiecare trebuie să facă propria alegere pentru a accepta că Isus a murit pentru
păcatele noastre și pentru a deveni copilul Său (Ioan 1:12);
‒ atunci când Îl inviți în viața ta, Isus te va ajuta să devii o persoană nouă.
Iată câțiva pași simpli, pe înțelesul copiilor, spre a deveni om. Fă drumul acesta
la pas cu ei! Roagă-te pentru copii să fie oameni după modelul Omului Isus Hristos!
Doamne, ajută-ne să le vorbim cu înțelepciune și tact copiilor despre Tine!
Provocare: Împărtășește cu un copil frumusețea planului de mântuire! Spune-i
cât de mult îl iubește Dumnezeu și cât de mult Îi pasă de el și de fericirea lui!
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Miercuri, 20 ianuarie

COPIII NOŞTRI – UCENICII LUI
„Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi.”
(Isaia 54:13)

R

elația dintre părinte și copil se „joacă” de obicei pe extreme: fie sufocare, fie
distanțare; fie presiune și constrângere exagerată (că doar e copilul meu și fac
ce vreau cu el), fie dezinteres și plictis (e treaba lui, face ce vrea, el alege). Amestec
de adevăr și eroare în fiecare extremă. Dar puținul adevăr din fiecare extremă nu
face extrema adevărată!
Copiii noștri sunt ai noștri ca dar din partea Lui și sunt ai Lui pentru că El este
Creatorul și Răscumpărătorul lor. Între ai noștri și ai Lui, ne găsim adevărata responsabilitate față de ei. Noi avem o responsabilitate uriașă față de ei, iar ei, la rândul
lor, sunt responsabili față de El.
Responsabilitatea noastră față de ei ține de cât de mult ne asemănăm în iubirea
noastră pentru ei cu iubirea Tatălui ceresc pentru noi. Astfel, ne oferim ca exemple
nu ca să avem motiv să le „scoatem” ochii, ci ca, atunci când privesc la noi, să Îl vadă
pe Hristos, Domnul nostru și al lor.
Astăzi e ziua pe care o avem la dispoziție ca să-L descoperim pe El și valorile Lui
în vorbirea și gândirea noastră, în faptele și criteriile după care alegem, în regulile
pe care le discutăm și implementăm în familie și biserică, în felul în care gestionăm
consecințele pentru alegerile lor greșite, astfel încât să-i ajutăm să înțeleagă harul și
dreptatea.
„Părinții ar trebui să păstreze mereu în minte lucrul acesta, dându-și seama că
copiii lor sunt micuții răscumpărați ai Domnului, care trebuie să fie educați pentru
a fi utili în slujba Domnului și pentru un cămin în lumea veșnică viitoare. Tatăl și
mama, ca învățători în școala din cămin, ar trebui să consacre mâinile, limba, creierul și toate puterile ființei lor lui Dumnezeu ca să-și poată îndeplini misiunea cea
înaltă și sfântă” (MN, p. 267).
Acționează și roagă-te astăzi pentru copiii tăi și ai bisericii! Ei sunt ai Lui. Roagăte să fie ucenicii Domnului!
Doamne, ajută-ne să nu uităm că toți copiii din familia noastră și din jurul nostru sunt ai Tăi! Ajută-ne să le arătăm dragoste și bunătate!
Provocare: Oferă-le copiilor din jurul tău o carte care să le vorbească despre
Dumnezeu! Spune-le că El îi iubește și este interesat de ei!
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Joi, 21 ianuarie

MĂ VOR CUNOAŞTE
„Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său, zicând: «Cunoaște pe
Domnul!» Ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice
Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”
(Ieremia 31:34)

V

erbul „a cunoaște” acoperă o multitudine de sensuri: de la a lua cunoștință de
ceva la a avea experiența vieții. Totuși, expresia „a cunoaște pe Dumnezeu”
depășește ca importanță și acoperă orice cunoaștere care se încadrează în cadrul
moral. Isus spunea: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3).
Este un privilegiu să-l ajuți pe un copil cu tot ce poți să Îl cunoască pe Dumnezeu. Iată doar câteva sugestii de care ai putea ține cont în demersul tău, fie că este
vorba de copiii tăi sau de copiii copiilor tăi:
‒ Oferă-le copiilor chiar de când sunt foarte mici învățături biblice temeinice și
dragoste!
‒ Ajută-i să devină răspunzători față de Dumnezeu!
‒ Încurajează-i să trăiască în propria experiență diferitele aspecte ale apropierii
de Isus: să cunoască dragostea și încrederea în Dumnezeu, să aibă sentimentul de vinovăție, să le pară rău și să mărturisească atunci când au făcut ceva
rău, să îi ierte pe alții, să facă un efort pentru a-și schimba comportamentul,
să îi ajute pe alții, să se roage și să citească Biblia!
‒ Învață-i pe copii să ia decizii mărunte, alegând între bine și rău chiar de când
sunt foarte mici!
‒ Fă tot posibilul ca biserica în care ești membru să fie o comunitate caldă,
preocupată de binele oamenilor!
Nu există în viața aceasta un domeniu al cunoașterii mai important decât cel
al cunoașterii de Dumnezeu. Fă tot ce poți ca fiecare copil să aibă parte de această
cunoaștere! Roagă-te să fii o carte deschisă ca fiecare copil să Îl cunoască pe Domnul!
Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul
nostru despre Tine!
Provocare: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L
pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Vineri, 22 ianuarie

DISCIPLINA CA SEMN AL IUBIRII
„Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău
te mustră cum mustră un om pe copilul lui.”
(Deuteronomul 8:5)

C

ui îi place mustrarea? Dicționarul definește verbul „a mustra” printr-o serie de
sensuri negative, neplăcute. Când însă Dumnezeu mustră, înseamnă că El disciplinează. Iar disciplina Lui este întotdeauna educativă, niciodată pentru a produce
doar suferință și durere (Evrei 12:5-11; Apocalipsa 3:19). Obiectivul ei este salvator.
Când introduci disciplina în relația părinte-copil, parcă se strică totul. Fără disciplină însă nu se poate, înseamnă să nu-ți iubești cu adevărat copilul!
Ellen White afirmă că aplicarea corectă a principiilor disciplinei „este cea mai
frumoasă și mai dificilă lucrare încredințată vreodată oamenilor. Ea reclamă tact,
delicatețe, o sensibilitate deosebită, o cunoaștere a firii omenești, credință și o răbdare
cerească, precum și dispoziția de a lucra, a veghea și a aștepta. Este o lucrare mai
importantă decât orice altceva” (Ed, p. 249; sublinierea noastră, R. S.).
Pentru îndeplinirea acestei chemări sfinte, ia în calcul următoarele principii:
‒ Cunoaște-le și înțelege-le lumea! Nu poți înțelege totul, dar încearcă să înțelegi
măcar „de ce”-ul din spatele vieții lor!
‒ Poartă-te cu afecțiune!
‒ Fii convingător, nu zdrobitor! În stabilirea binelui, nu te baza pe poziția ta de
„mai-mare” al copilului tău, ci urmărește convingerea care se construiește pe
respect, dialog, colaborare și argumente!
‒ Oferă libertate, dar nu fi libertin! Copiii iubesc libertatea. Libertatea îi câștigă
și îi formează. Oferă libertate în schimbul responsabilității!
‒ Preferă colaborarea, nu controlul! În loc să impui anumite reguli, mai bine
discutați și stabiliți împreună regulile pe baza principiilor și explică de ce binele e bine!
‒ Iubește vizibil, palpabil! Dragostea se vede. Ce înseamnă dragostea pentru copilul tău? Iubește-l pe limba lui și principial!
‒ Umple totul cu rugăciune! Rugăciune în tăcere, în ascuns, în public.
Iubește în disciplină, ca ea să fie salvatoare! Roagă-te pentru bunătate și fermitate!
Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim!
Provocare: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața
ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Transmite credința către noile generații!

Sâmbătă, 23 ianuarie

ROAGĂ-TE CA UN PĂRINTE!
„Pentru copilul acesta mă rugam,
și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.”
(1 Samuel 1:27)

Î

n relația cu noi, oamenii, Dumnezeu Se prezintă pe Sine ca părinte. El este tată
(Maleahi 1:6; Matei 6:9) și mamă (Isaia 66:13; Matei 23:37), un părinte ideal.
Dragostea lui Dumnezeu ca părinte al nostru nu poate fi egalată de nimic.
Tot astfel, dragostea noastră de părinți ar trebui să facă totul pentru copiii noștri.
Acest tot înseamnă printre altele să-i porți în rugăciune ca părinte înaintea Părintelui ceresc. Cum să te rogi și ce să te rogi când vine vorba de rugăciunea pentru copii?
Este potrivit ca, atunci când vii înaintea Lui pentru copilul tău, să te rogi specific,
să-I spui Domnului lucruri concrete. De exemplu: „Doamne, Te rog, ajută-mi copilul să nu o mai jignească pe sora lui mai mică, să nu-i mai spună: «Urâto!»”
Un alt lucru important este să unești rugăciunea cu acțiunea, ca semn al credinței
tale în intervenția lui Dumnezeu. Dacă te rogi pentru copilul tău ca el să fie mai
atent la curățenie, atunci ajută-l, apreciază-i strădaniile, puneți-vă ținte specifice în
acest sens! Nu te da bătut, fii perseverent în rugăciune!
Crede câtă vreme trăiești, trăiește cu credința că minunea se poate întâmpla!
Pentru ce să ne rugăm? Să ne însușim câteva perspective inspirate:
‒ „Părinții să mediteze și să se roage cu stăruință pentru înțelepciune și pentru
ajutorul divin de care au nevoie pentru a-i educa pe copiii lor, ca să dezvolte un
caracter pe care Dumnezeu îl va aproba” (ÎC, p. 135; sublinierea noastră, R. S.).
‒ „Să nu fiți mulțumiți niciodată să-i creșteți pe copii despărțiți de Hristos. […]
Strigați către Dumnezeu zi și noapte. Rugați-vă și lucrați pentru mântuirea
copiilor voștri” (Ibidem, p. 558; sublinierea noastră, R. S.).
Copiii au un loc special pe lista de rugăciune a părinților, a membrilor și a sluj
bașilor bisericii. Rugăciunea e ținta zilei de astăzi. Roagă-te pentru copiii tăi, pentru
prietenii copiilor tăi și pentru copiii bisericii!
Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajutămă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe
toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar
o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!
Romică Sîrbu
Uniunea de Conferințe
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Rugăciunea

Duminică, 24 ianuarie

DE VORBĂ CU PRIETENUL MEU
„O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El.
Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte.”
(Psalmii 19:2,3)

D

iferite confesiuni văd rugăciunea prin propriii ochi. Unii meditează în tăcere,
alții se roagă zgomotos și chiar strigă la Dumnezeu, alții se roagă la ore fixe
și în grupuri mari, pentru unii e importantă poziția, în timp ce alții se pot ruga
oriunde și oricum. Fiecare are propria înțelegere privind modul de raportare la
Divinitate.
Dar dacă ți-as spune că rugăciunea poate fi doar o plimbare în tăcere printr-o
grădină, o ședere tihnită, lipsită de cuvinte, în mijlocul creației lui Dumnezeu? Cum
ar fi ca rugăciunea să fie o conversație cu un prieten drag, cu cel mai bun Prieten?
Austin Miles, autor de versuri creștine, scrie într-unul din imnurile sale:
„El merge cu mine și vorbește cu mine
Și îmi spune că sunt al Său.
Bucuria pe care o împărtășim în grădină
Nimeni nu o cunoaște!”
(In the Garden „În grădină”)
De cele mai multe ori, nu e nevoie de cuvinte prea multe atunci când stai în fața
Creatorului tău. El, care cunoaște cele mai adânci și mai intime gânduri, trăiri, temeri și bucurii, care veghează, fără să Îi cerem, asupra fiecărui pas, care ne iubește
chiar și atunci când Îi întoarcem spatele, El nu are nevoie de cuvintele noastre. Noi
suntem cei care avem nevoie să verbalizăm nevoile și mulțumirile noastre către El.
Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul
naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră!
Provocare: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în
mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat
natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui
Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Luni, 25 ianuarie

DIN NOU ŞI DIN NOU
„Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineață!”
(Plângerile lui Ieremia 3:22,23)

B

unătatea Domnului nu are margini, iar iubirea Sa față de făpturile Sale nu
cunoaște limite, totuși dreptatea Sa este la fel de statornică. Despărțiți de El,
noi suntem fără acoperire, fără putere. De aceea, în fiecare dimineață ne cheamă
la o întâlnire cu El, la o adăpare din izvorul nesecat al harului Său. În fiecare zi,
Dumnezeu ne adresează invitația să Îl întâlnim în locul secret al inimii noastre
pentru a ne umple de putere și iubire pentru ziua respectivă.
De multe ori auzim îndemnuri la redeșteptare și reformă. Este nevoie de astfel de
momente. Ce ar fi însă dacă fiecare dintre noi ar beneficia de această redeșteptare în
fiecare zi prin comuniune profundă cu Dumnezeu? Ce ar fi dacă, în loc să alergăm
năuci din zori de zi, ne-am lua timp să ne umplem sufletele de liniștea Cerului, dacă,
în loc să pornim grăbiți în fiece dimineață, ne-am programa o întâlnire cu Prietenul
nostru cel mai bun? Nu-i așa că zilele noastre ar trece mult mai lin, mai pline de
sens? Nimic nu mai doare la fel de mult, nu te mai agită, nu te mai duce la capătul
răbdării atunci când știi că lângă tine e Dumnezeul universului, când știi că la dreapta ta stă Cel care a purtat povara lumii și a ieșit biruitor pentru tine.
În fiecare dimineață, Dumnezeul universului este dispus să stea de vorbă cu noi
și să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Să profităm din plin de această ofertă! Bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Să ne înnoim și noi
legământul de loialitate față de El!
Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta!
Provocare: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp
să revezi tot ce ai scris în el!
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Marți, 26 ianuarie

MULŢUMESC, TATĂ!
„Tu ești Dumnezeul meu, și eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.”
(Psalmii 118:28)

C

ând încercările sau vremurile tulburi vin asupra noastră, avem tendința să Îl
bombardăm pe Dumnezeu cu diferite cereri. O facem fără să ne dăm seama.
E un reflex de supraviețuire. Știm că doar la El e salvarea și soluția pentru problemele noastre. Și nu știu dacă e și cazul tău, dar la mine se aplică vorba aceea: „Un
necaz nu vine niciodată singur.” De cele mai multe ori, când am o problemă, după
ea mai vin și altele, de parcă s-au vorbit! Este foarte greu să mergi mai departe și
să fii optimist când sufletul tău e inundat de îngrijorare, de gânduri nu tocmai pozitive. Tocmai de aceea în momente ca acestea e important să fim recunoscători,
să găsim motive să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce e bun și frumos în
viața noastră.
Dacă treci printr-un moment dificil în viața ta, rugăciunile tale s-ar putea să
semene mai mult cu o listă de plângeri și cereri decât cu un cântec de mulțumire.
Dumnezeu vrea să Îi predai durerea ta, dar te și invită să Îi oferi mulțumire pentru
lucrurile frumoase de care te bucuri. În felul acesta, El îți amintește că tu și situația
în care te afli sunteți în mâna Lui atotputernică. Fii recunoscător că Dumnezeu e
prezent în viața Ta la fiecare pas pentru a te mângâia și a te sprijini!
Mulțumirile pe care I le aducem lui Dumnezeu în timp de criză au, de fapt, scopul de a ne încuraja pe noi, de a ne ajuta să vedem că mai există și luminițe în viața
noastră, că nu e totul pierdut, că Dumnezeu e încă acolo. Chiar dacă pare că am
ajuns la capătul puterilor, El este acolo, iar brațele Sale puternice ne vor purta și mai
departe.
Tată, sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile bune pe care le-ai așezat în
viața mea! Sunt recunoscătoare pentru prieteni și familie (uneori chiar și pentru
străini!) – oameni prin care Îmi vorbești și prin intermediul cărora mă ridici. Orice
aș avea de înfruntat, oricum m-aș simți, găsesc mereu lucruri pentru care să fiu
mulțumitoare: viața mea, sănătatea mea, faptul că Te cunosc pe Tine. Îți mulțumesc
pentru cine ești Tu și pentru persoana care m-ai creat să fiu!
Provocare: Te provoc ca fiecare moment de părtășie cu Tatăl tău să îl începi prin
a-I mulțumi. Găsește de fiecare dată un lucru pentru care să Îi mulțumești, și vei fi
mai fericit(ă)!
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Miercuri, 27 ianuarie

RUGĂ PENTRU PĂRINŢI
„Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.”
(Galateni 6:2)

B

iblia și Spiritul Profetic abundă de îndemnuri pentru părinți de a-și susține
copiii în rugăciune. Peste tot găsim pasaje care îi învață pe părinți cum să îi
sprijine în rugăciune pe cei care le-au fost dați în îngrijire pentru o vreme. Nicăieri însă nu găsim sfaturi adresate copiilor în care sunt îndemnați să îi susțină pe
părinți în rugăciune. Am ajuns la un punct al maturității în care ne dăm seama că
acești supereroi ai copilăriei noastre nu sunt atotștiutori, atotputernici. Vedem în
ochii lor oboseala de la atâta veghere, chiar dacă buzele lor nu o spun. Le vedem
mâinile trudite de atâta slujire. Dar acești îngeri cu chip de om sunt limitați și
uneori depășiți de lumea în care trăim și care se mișcă așa de repede pe lângă ei.
Noi, mugurii credinței lor, lumina ochilor lor, avem datoria să îi purtăm în rugăciune. Și ei sunt ispitiți, încercați, în fel de fel de moduri. Uneori, chiar și noi îi
punem la încercare! Cu cât înaintăm în vârstă, noi, copiii lor, devenim parteneri ai
lor în viața de credință. A ne susține reciproc este ceva natural pentru semenii care
merg împreună spre Cer.
„Dumnezeu dorește ca familiile noastre să fie simboluri ale familiei cerești. Fie ca
părinții și copiii să aibă în minte acest lucru în fiecare zi, raportându-se unii la alții
ca membri ai familiei lui Dumnezeu. Atunci viețile lor vor constitui pentru lume
o imagine a ceea ce pot fi familiile care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile
Sale” (CA, p. 16). Împreună, susținându-ne reciproc, vom înainta spre casa cerească
și vom fi o lumină și pentru cei din jurul nostru.
Și ce se întâmplă dacă părinții mei nu sunt temători de Dumnezeu? Din proprie
experiență, vă spun că ei au nevoie cu atât mai mult să fie susținuți în rugăciune. Rugăciunea de mijlocire le deschide îngerilor ușa să poată să acționeze și să îi protejeze
pe cei care nu cer asta ei înșiși.
Părinte ceresc, Îți predau azi părinții omenești pentru a-i acoperi cu mâna Ta
ocrotitoare, pentru a-i întări cu puterea Ta fără margini și pentru a le da credința
neclintită!
Provocare: Află care sunt anumite probleme și încercări cu care se confruntă
părinții tăi și roagă-te pentru acestea în mod special!
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Joi, 28 ianuarie

SCRISOARE CU UN DESTINATAR
ŞI DOI BENEFICIARI
„Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați.”
(Iacov 5:16)

A

desea se întâmplă ca nu rugăciunea pentru noi înșine să ne întărească credința
și să ne apropie de Dumnezeu, ci rugăciunea dezinteresată înălțată pentru semenul nostru aflat în nevoie. Rugăciunea pentru aproapele nostru are puterea de
a ne apropia atât de Dumnezeu, cât și de cel pentru care mijlocim.
„Începeți să vă rugați pentru suflete; apropiați-vă de Hristos, de coasta Lui sângerândă. Împodobiți-vă viața cu un spirit blând și liniștit și lăsați ca cererile voastre
umile, zdrobite, să se înalțe cu stăruință către El, pentru a primi înțelepciunea de
care aveți nevoie ca să vă salvați nu doar propriul suflet, ci și sufletele altora” (1MB,
p. 432).
Ceea ce înstrăinează oamenii unii de alții nu sunt atât de mult diferențele dintre
ei, cât faptul că nu sunt dispuși să accepte aceste diferențe. Dacă am reuși să acceptăm că a fi altfel e bine, că fiecare are o personalitate distinctă, alte daruri, o viziune
diferită, am putea trăi în pace. Dacă ne-am da seama că nu diferențele de caracter fac
uneori imposibilă conviețuirea, ci egoismul, am putea să învățăm să trăim frumos
unii cu alții.
Dumnezeu nu încetează să ne iubească din cauză că suntem diferiți de El (a se
citi păcătoși). El ne iubește în ciuda păcătoșeniei noastre. Acest lucru îl cere de la noi:
să iubim la fel ca El. Vom putea iubi ca Isus doar atunci când vom petrece timp în
comuniune cu Tatăl, la fel cum a făcut-o El. Doar prin puterea lui Dumnezeu ne putem iubi și accepta în ciuda diferențelor dintre noi. Doar prin puterea lui Dumnezeu
putem să începem să înțelegem motivațiile și împrejurările care au afectat caracterul
sau comportamentul semenilor noștri.
Doamne, ajută-mă să văd în oameni ce vezi Tu frumos și bun! Dă-mi putere să
descopăr lucruri pozitive în cei care astăzi îmi par neplăcuți! Ajută-mă să iubesc ca
Tine!
Provocare: Fă o listă cu persoane din anturajul tău și în fiecare zi a săptămânii
roagă-te pentru o altă persoană sau grup! Îți recomand să adaugi pe listă nu doar
persoane dragi, ci și persoane mai puțin apropiate sau chiar persoane care nu îți sunt
tocmai simpatice.
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Vineri, 29 ianuarie

SINDROMUL STOCKHOLM
„Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și
moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta.”
(Deuteronomul 30:19)

Î

n 1973, Jan-Erik Olsson încerca să jefuiască o bancă în Stockholm. Jaful nu i-a
reușit, însă ce a reușit să obțină a fost afecțiunea și devotamentul celor patru
angajați ai băncii pe care i-a luat ostatici. După un timp așa de scurt petrecut împreună cu agresorul, cei patru angajați s-au atașat emoțional de acesta, refuzând,
după eliberarea din captivitate, să depună mărturie împotriva lui. Mai mult, ei au
decis să strângă fonduri pentru a-l ajuta pe Olsson să scape de pedeapsă.
De la Adam și Eva, noi locuim cu agresorul pe aceeași planetă. Suntem sub asediu continuu. În cazul primilor părinți, Satana a reușit să-i câștige omului încrederea
prin vorbele pe care i le-a spus. Pe parcursul istoriei, situația s-a schimbat. Agresorul
a folosit când violența, când lingușirea, când ademenirea cu vorbe dulci și avantaje
care mai de care, dar toate cu același scop. De mii de ani ne ține captivi cu bomboanele glazurate ale minciunii lui.
Mă întreb dacă nu cumva am dezvoltat și noi aceeași afecțiune bolnavă față de
agresorul nostru, uitând de Binefăcătorul nostru.
La șase mii de ani de la căderea în păcat, am fi crezut că oamenii de pe această
planetă s-au săturat să trăiască o viață de captivi ai tatălui minciunii. Și totuși, suntem încă aici! Oare am ajuns să credem despre cel care Îl acuză pe Dumnezeu în
fața întregului univers că nu este așa de rău, că poate și el suferă și din durere face
rău? Oare am dezvoltat sentimente de afecțiune, de compasiune pentru cel care chinuie omenirea de milenii? Oare am ajuns atât de orbiți, încât să acceptăm valorile
lui ca fiind ale noastre și să nu ne mai oripileze lumea în care trăim? Se poate să fi
devenit atât de amorțiți în simțuri, încât să nu ne mai deranjeze caracterul bolnav al
societății în care trăim și care este condusă de marele amăgitor?
Tată, prin mila Ta, Te rugăm să ne ascuți simțurile spirituale, să ne trezești cât
încă nu e târziu și să ne dai putere să deosebim binele de rău, adevărul de minciună,
agresorul de Binefăcător!
Provocare: Te invit astăzi să îți analizezi poziția în cadrul marii lupte și să decizi
de care parte dorești să slujești!
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Rugăciunea

Sâmbătă, 30 ianuarie

DUMNEZEU TE CHEAMĂ LA LUPTĂ
„Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul,
dar nu ca unul care lovește în vânt.”
(1 Corinteni 9:26)

E

llen White scria: „Am un interes profund pentru tineri și cea mai mare dorință
a mea este să-i văd străduindu-se să-și perfecționeze caracterele creștine, căutând ca prin studiu plin de râvnă și rugăciune stăruitoare să dobândească acea
pregătire esențială pentru a sluji cu demnitate cauza lui Dumnezeu. Sper și îmi
doresc din tot sufletul să-i văd ajutându-se unul pe altul să atingă un nivel mai
înalt al experienței creștine. […] Dumnezeu dorește ca tinerii să devină bărbați
și femei plini de seriozitate, pentru a fi pregătiți să lucreze în nobila Sa lucrare și
pentru a fi capabili să poarte responsabilități. Domnul cheamă oameni tineri, cu
inimi neîntinate, puternici, curajoși și hotărâți să lupte bărbătește în bătălia ce le
stă înainte, prin care Îl pot proslăvi pe Dumnezeu și pot fi o binecuvântare pentru
omenire” (SPT, pp. 11, 17).
În caz de conflict armat, sunt trimiși în bătălie cei mai puternici, mai pregătiți
și mai devotați soldați. Când Dumnezeu ne cheamă în lucrarea Sa, o face pentru că
are încredere în noi. El nu are nevoie atât de mult de talentele noastre, cât de devotamentul și hotărârea noastră. Chiar dacă nu suntem „geniali” în ce privește anumite abilități, El poate să suplinească stângăciile noastre. Dumnezeul nostru perfect
poate completa ceea ce lipsește din capacitățile noastre, dar are nevoie de hotărârea noastră, de tăria unui caracter încercat în foc, de umilința unui copil ascultător.
Aceasta ne cere El acum, când timpul acestei planete expiră.
Suntem la marginea timpului, iar lupta care se dă pentru omenire este crâncenă.
Dumnezeu are nevoie de noi pentru bătălia finală; are nevoie de viteji purtători de
steag, de tineri neînfricați care să umple Pământul cu strigătul de la miezul nopții.
Nu este timp pentru delăsare, frică sau distracții.
Tată, îți mulțumim pentru vigoarea tinereții noastre și pentru că ne-ai ales să
Îți slujim! Întărește-ne pașii timizi, inimile neexperimentate și umple-ne cu Duhul
Sfânt ca să împlinim voia Ta!
Provocare: Alege ca în fiecare săptămână să faci ceva care să te ajute să îți clădești
un caracter mai puternic! Ai putea să citești o carte pe săptămână, să te oferi voluntar pentru o organizație sau chiar pentru vecini, să te rogi pentru eliminarea unor
defecte de caracter etc.
Cristina Capră
Conferința Oltenia
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Duminică, 31 ianuarie

UCENICI ACTIVI, NU SPECTATORI!
„Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții
să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare.
Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă.
Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.”
(Romani 12:7,8)

A

stăzi, majoritatea lucrurilor sunt la un click distanță de noi. Avem acces rapid
la aproape orice. Și totuși, prea puține lucruri ne mai plac și ne mai atrag până
la implicare.
Acest lucru se întâmplă și pe plan spiritual și în viața de biserică. Ne plictisim
repede! Cărțile religioase ni se par neatrăgătoare! Serviciile de închinare ne lasă reci,
mai bine stăm acasă! Cât despre a ne implica în slujire… nici vorbă! Să fie de mirare
că bisericile sunt tot mai goale?
E drept că și acasă ne plictisim, așa că, dacă prindem ocazia, pentru a ne simți
bine, suntem gata să alergăm după senzațional. Avem agenda plină de evenimente,
concerte, botezuri, inaugurări de biserici… Acolo unde se întâmplă ceva, hop și noi,
pentru că am devenit mari consumatori de spectacol religios. E foarte frumos să
vezi bisericile pline până la refuz la aceste evenimente, dar în Sabatele următoare, la
programele obișnuite, abia dacă mai ai pe cine chema la amvon pentru o rugăciune!
Trebuie să ne întrebăm sincer: Eu cu ce mă implic în viața bisericii? Cu ce contribui? Sunt doar un consumator și atât? Mă pricep la a-i critica dur pe cei care mai fac
câte ceva prin biserică, dar eu nu mă implic cu nimic în slujire?
Mai există o problemă, a cărei seriozitate poate că nu o percepem acum. Copiii
noștri ne calcă pe urme, vor deveni asemenea nouă. Să nu uităm că suntem exemple
pentru tinerii și copiii bisericii. Îi formăm ca ucenici activi sau ca spectatori plictisiți?
Ce îi învățăm cu privire la contribuția pe care trebuie să o aibă în bisericile locale?
Domnul Hristos te-a chemat să fii ucenic, nu spectator. Așadar, IMPLICĂ-TE!
Cântă un cântec, recită o poezie, roagă-te, predică, slujește ca diacon! Fă ceva, orice!
Dacă toți ne vom implica după darul primit, se va schimba pulsul în biserici, va fi
viață.
Doamne, dă-ne inimi slujitoare de ucenici activi!
Provocare: Fă-ți un test de descoperire a darurilor spirituale și, pe baza rezultatelor obținute, implică-te în slujire!
Ciprian Tăutan
Conferința Banat
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„Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri,
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti
neamului de oameni care va veni laudele Domnului,
puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.”
(Psalmii 78:3,4)
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Luni, 1 februarie

SPIRITUL DE CRITICĂ
„Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi,
care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc.
Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste.”
(1 Tesaloniceni 5:12,13)

A

m fost dezamăgit de pastori în care mi-am pus mari speranțe. Am fost dezamăgit de prezbiteri care încercau să manipuleze alegerile după bunul lor plac.
Am fost dezamăgit de comitete întregi unde parcă nu era loc de Dumnezeu. Și am
criticat! Doar uneori constructiv…
Îmi dau acum seama că cel mai dezamăgit am fost de mine însumi. Visam să am
diferite slujbe în biserică în care să mă implic, să fac, să schimb… Dar, când am avut
ocazia, nu m-am implicat suficient, nu am făcut destul, am eșuat. Și asta m-a făcut și
mai critic la adresa altora, pentru că, atunci când ne concentrăm asupra neajunsurilor altora, ale noastre tind să dispară undeva la periferie.
Adesea exprimăm aceste critici în familie, în fața soției, a soțului, a copiilor. Încet, încet, la mesele noastre de prânz din Sabat discutăm doar despre cât de slabă a
fost predica și cum nimeni nu face nimic în biserică.
Textul de astăzi descrie clar relația creștinului cu liderii bisericii. Un spirit de
critică nu este compatibil cu o viață dedicată lui Hristos. Eu am libertatea de a ignora
textul și de a-mi risca mântuirea, dar spiritul acesta de critică e devastator pentru
copiii mei! Când ne ia valul criticismului, le prezentăm copiilor noștri o biserică pur
omenească, plină de probleme și de oameni lipsiți de Dumnezeu. De ce ar vrea ei să
facă parte dintr-o astfel de biserică? Cele zece iscoade, la intrarea în Canaan, vedeau
doar oameni obosiți, lideri contestabili și un Moise pe care nu-l prea asculta lumea.
Iosua și Caleb vedeau și ei toate acestea, dar ei Îl vedeau și pe Dumnezeul pregătit să
aducă izbândă poporului Său.
Te invit să Îl redescoperim pe Dumnezeu în biserica Sa și această biserică să o
prezentăm copiilor noștri.
Roagă-te mereu împreună cu copiii tăi pentru liderii bisericii voastre!
Provocare: Transmite-i astăzi un mesaj de apreciere pastorului tău sau unui
slujbaș din biserica ta!
Ovidiu Pescar
Conferința Banat
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Marți, 2 februarie

ÎN DREPTUL CASEI MELE
„Și poporul lucra cu inimă.”
(Neemia 4:6)

S

ă mai facă și alții, îmi spuneam adesea. De ce tot eu? Pentru că părea că nimeni
nu prea face nimic în jurul meu. Și, când am făcut ceva, nu am fost prea apreciat. Nimeni nu a înțeles efortul pe care l-am depus. Pe lângă asta, serviciul meu
e stresant și obositor, familia mea are nevoie de mine și am nevoie și de ceva timp
pentru mine. Sabatul e pentru odihnă. E singura zi din săptămână când mă pot
odihni, dar asta doar dacă nu mă implic foarte mult… Așa că nu e vorba doar de
comoditate. Lipsa implicării are de multe ori motive justificate!
Capitolul 3 din Neemia mi se pare fascinant. Folosește o întâmplare simplă și
repetiția pentru a sublinia un adevăr care de atâtea ori ne scapă: o echipă e mai
mult decât suma indivizilor. Locuitorii Ierusalimului și-au luat familiile și au ieșit
împreună cu preoții și conducătorii lor să reconstruiască zidurile cetății. Fiecare în
fața casei sale. Cu siguranță că erau și ei foarte ocupați. Aveau familii de întreținut și
o viață substanțial mai grea decât a noastră. Cu siguranță că aveau neînțelegeri între
ei. Aveau o mulțime de motive justificate, dar aveau și ochii deschiși. Vedeau o cetate
în ruină și atâtea vieți curmate sau în exil pentru că părinții lor neglijaseră zidurile.
Vedeau armate la orizont pregătite de atac și vedeau că singura șansă la viață pentru
ei și pentru copiii lor sunt acele ziduri. Și lucrau cu inimă la dregerea lor pentru că
era cel mai important lucru pe care puteau să-l facă!
Biserica e cetatea noastră, iar zidurile ei nu mai sunt ce-au fost. Dușmanul dă
atacul acolo unde găsește spărturi, și daunele sunt înfricoșător de mari. Avem motivele noastre să nu ne mai implicăm, dar asta doar pentru că nu vedem pericolul de
moarte în care ne aflăm noi și copiii noștri.
Cere-I lui Dumnezeu ajutor în rugăciune pentru ca tu și copiii tăi să vă găsiți
locul potrivit în slujirea în biserică!
Provocare: Ia-ți timp azi să vorbești cu copiii tăi despre slujire și despre modul
în care s-ar putea implica și ei în viața bisericii!
Ovidiu Pescar
Conferința Banat

40

Devotional 2021.indd 40

10/30/2020 9:59:15 AM

Copiii – oglinda adulților din biserică

Miercuri, 3 februarie

LUMINEZI TU OARE?
„Căci așa ne-a poruncit Domnul: «Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor,
ca să duci mântuirea până la marginile pământului.»”
(Faptele apostolilor 13:47)

C

a urmași ai lui Hristos, chemarea noastră înseamnă mai mult decât a fi membrii unei comunități religioase. Dumnezeu ne spune: „Te pun să fii Lumina
neamurilor” (Isaia 49:6).
Din păcate, unii se vor mulțumi să fie doar niște lămpi care lucesc când mai tare,
când mai slab, în funcție de starea lor spirituală, la fel de alternantă. Alții se aseamănă cu niște lanterne, care sunt pornite dacă sunt văzuți de alții sau oprite dacă nu.
Lumina poate veni de la surse diferite, iar calitatea „bateriei” se vede în intensitatea
strălucirii.
Interiorul se poate cultiva, se poate „încărca” printr-o relație strânsă, permanentă cu Sursa: Isus Hristos. Denumirea de „urmaș al Lui” atrage după sine o relație
mântuitoare cu El, ce va fi reflectată în vorbele noastre, în comportamentul nostru,
în ființa noastră. Aceasta înseamnă acceptarea unei responsabilități sfinte și solemne, pentru că este posibil ca tu să fii singura oportunitate a aproapelui tău de a afla
despre Mântuitorul. De aceea, aderarea noastră la standardele creștine să nu fie limitată la un spațiu de închinare, la anumite evenimente publice, să nu fie doar un
instrument de „orbire”, după care să ne retragem în propria beznă. Doar lumina
poate lumina – iar noi suntem chemați la strălucire.
Tendința noastră umană este să minimalizăm importanța acestei chemări divine, mulțumindu-ne doar cu licăriri ocazionale de la poalele muntelui, confundând
imperativul ceresc cu un standard coborât, ieftin, mult prea accesibil. Parafrazând
o zicală cunoscută, oamenii nu se vor ghida după ce spui, ci după lumina ta. Tu ești
chemat să fii la înălțime, vizibil, demn de urmat. Accepți provocarea divină? Fii un
bun reflector al lui Isus prin viața ta!
Doamne, ajută-mă să reflect lumina Ta celor din jurul meu, astfel ca prin mine
să Te vadă pe Tine!
Provocare: Discutați un plan de familie în cadrul căruia fiecare dintre voi să fie
o lumină azi în activitatea zilnică! Seara, faceți o autoevaluare!
Mutnean Rezso Károly
Conferința Banat
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Joi, 4 februarie

RESPECTUL FAŢĂ DE CELE SFINTE
„Și, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase
tatăl său, Nebucadnețar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și
mai-marii lui, nevestele și țiitoarele lui. […] Au băut vin și au lăudat pe dumnezeii
de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră.”
(Daniel 5:2,4)

Î

n Scriptură găsim obiecte, slujbe, locuri, persoane… sfinte. Sfânt înseamnă
„pus deoparte”, „separat de cele obișnuite”. În momentul în care elementul sfânt,
oricare ar fi acesta, este cu bună știință tratat cu banalitate sau dispreț, mai ales
într-un context teocratic, acest fapt atrage după sine pedeapsa divină.
Gestul lui Belșațar denotă profanare, provocare și sfidare. Intenția lui este aceea de a rescrie istoria: el comemorează victoria Babilonului asupra Ierusalimului
sau, mai degrabă, în gândirea de atunci, celebrează victoria zeităților babiloniene
asupra Dumnezeului lui Israel. Surprinzător, Belșațar face aceste lucruri pe deplin
conștient de implicațiile acestui demers, neurmând experiența convertirii ilustrului Nebucadnețar (Daniel 5:22). Deznodământul îl cunoașteți: pedeapsa divină este
pe măsura faptei împăratului. A disprețui lucrurile lui Dumnezeu înseamnă a-L
disprețui direct pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, conform inspirației, nu Se lasă batjocorit (Galateni 6:7).
Să existe oare Belșațari și în zilele noastre? Când noi, adulții, banalizăm timpul și
locul închinării, actele liturgice, slujitorii, Scriptura, oare nu adoptăm poziția regelui
de odinioară? Având un asemenea exemplu în fața ochilor, mă întreb ce vor face
copiii noștri nu doar mâine, ci chiar azi.
Atenție! „A trata lucrurile sfinte așa cum sunt tratate cele obișnuite este o ofensă
la adresa lui Dumnezeu.” Aceia care fac astfel de lucruri „[se despart] în felul acesta
de Dumnezeu” (Ev, p. 506).
Fă-ne atenți, Doamne, și respectuoși față de ceea ce este sfânt, un exemplu pozitiv pentru copiii noștri!
Provocare: Începe, alături de copiii tăi, să arăți respect în Sabat, la serviciile de
închinare, față de locul și timpul sfânt în care vă găsiți!
Levis Nistor
Conferința Banat
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Vineri, 5 februarie

ALINARE SAU OCARĂ?
„Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său
și nu aruncă ocară asupra aproapelui său.”
(Psalmii 15:3)

C

u toții știm bine-cunoscuta povestire care ilustrează modul în care tatăl încearcă să îi ofere fiului o lecție despre felul în care cuvintele pot lovi. Cu
fiecare vorbă urâtă spusă de fiu, tatăl bătea câte un cui într-o ușă. Când fiul și-a
învățat lecția, tatăl a hotărât ca la fiecare vorbă bună a fiului să scoată câte un cui.
Cu timpul, tatăl a reușit să scoată toate cuiele din ușă. Dar au rămas urmele lor.
Din păcate, la fel este și cu vorbele noastre. Acestea pot lăsa urme adânci în sufletul celui căruia îi sunt adresate.
Ți-ai pus vreodată întrebarea ce înseamnă „a arunca ocară” asupra cuiva? Este
foarte interesant: cel care aruncă ocară asupra aproapelui său este cel care se grăbește
să spună lucruri rele despre cel de lângă el fără a se gândi la daunele pe care le produce. Chiar și dacă ne grăbim să credem ceva rău despre aproapele nostru sau răspândim acuzații privind caracterul lui, facem același lucru – aruncăm ocară asupra lui.
Te-ai gândit ce mult rău le-ar putea face tinerilor sau copiilor din biserică vorbele noastre? Sau te-ai gândit că s-ar putea să nu mai vină tinerii într-o biserică în
care vorbirea de rău e acceptată, fie că îi vizează, fie că nu? Crescând cu un spirit de
ocară în casă sau în biserică, imaginează-ți niște adulți care vor amplifica ce au trăit
pe pielea lor! Felul nostru de a vorbi poate fi schimbat doar cu ajutor de sus și prin
rugăciune!
Ajută-mă, Doamne, să renunț la acest spirit de ocară, să nu îi mai vorbesc de rău
pe frații mei, iar exemplul meu să fie viața Ta!
Provocare: Încearcă să spui azi doar vorbe frumoase, care oferă ajutor la nevoie
și alinare în suferință, iar la sfârșitul zilei să poți spune că vorbirea ta a fost „totdeauna cu har, dreasă cu sare” (Coloseni 4:6)! Și, de ce nu, provocarea de azi să devină un
mod de a vorbi mereu cu cei din jur.
Camelia Andra
Conferința Banat
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Sâmbătă, 6 februarie

INFLUENŢA TĂCUTĂ A RUGĂCIUNII
„În zilele acelea, Isus S-a dus în munte să Se roage
și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.”
(Luca 6:12)

C

risti a trăit la sat. Adolescent fiind, îi plăcea să meargă prin baruri și discoteci. Avea niște prieteni cu care își petrecea orele libere și, nu de puține ori,
nopțile. Pe Cristi nu îl interesa religia, deși crescuse într-o familie de credincioși
adventiști.
Atunci când pleca seara de acasă, mama lui se așeza pe genunchi și se ruga până
când el se întorcea, uneori noaptea târziu, alteori spre dimineață. Când mama lui
auzea poarta, știa că băiatul s-a întors în siguranță și mergea și ea să se odihnească.
Mult timp, Cristi nu a știut că mama lui se roagă atât de mult pentru el…
Deși nu avea permis de conducere, într-o seară a plecat de acasă cu motocicleta,
dar simțea o neliniște în suflet și nu mai avea aceeași plăcere de a merge cu motocicleta.
S-a întors mai devreme decât de obicei, pe la ora unu. A umblat încet, iar mama
lui nu a auzit zgomotul porții atunci când el a intrat în curte. A găsit-o pe mama lui
în bucătărie, rugându-se, iar ea l-a întrebat dacă vrea să îi pună mâncare, fără să-i
adreseze niciun cuvânt de reproș.
Acela a fost momentul de cumpănă, când Cristi s-a decis să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima și să lase în urmă plăcerile vinovate ale vieții.
Acum, Cristi are o viață împlinită în slujba lui Dumnezeu, conducând la Hristos
tineri care, ca și el în trecut, rătăcesc pe cărările lumii, căutând un reper.
Copiii și tinerii din preajma noastră au nevoie nu atât de mult de teorie, ci de
modele. Ei vor să ne vadă rugându-ne sincer și arzător. Vor să ne vadă pasiunea
pentru Cuvânt și modul în care acesta ne transformă. Ei vor fi mâine ceea ce văd că
suntem noi astăzi!
Doamne, ajută-mă să fiu un exemplu pentru cei din jur, să câștig încrederea tinerilor și a copiilor oferindu-le bunătate și autenticitate creștină!
Provocare: Alege un tânăr în care să investești iubire, încredere și rugăciune
în următoarele douăsprezece luni! Fii un model de creștinism autentic pentru el și
lasă-L pe Dumnezeu să lucreze!
Adrian Toader
Conferința Banat
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Duminică, 7 februarie

BUCURIA DE A LE SLUJI SEMENILOR
„Isus le-a zis: «Mâncarea Mea este să fac
voia Celui ce M-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui.»”
(Ioan 4:34)

D

acă ar fi să avem puteri supranaturale, unii dintre noi poate că ar vrea să vindece toți bolnavii din spitale, să-i îndestuleze pe toți săracii sau să îi sature
pe cei flămânzi. Dar pentru că suntem doar oameni cu puteri limitate, ne rugăm
lui Dumnezeu să facă El toate acestea. Iar noi așteptăm în inactivitate intervenția
divină. Însă Tatăl ceresc dorește să facă din noi colaboratorii Lui, trimițându-ne să
fim alături de semenii noștri în nevoie. El nu ne cere să facem lucruri dincolo de
puterile noastre, ci doar ceea ce putem face.
La fel cum hrana zilnică este o rutină, tot așa ar trebui să fie și slujirea semenilor
noștri – obișnuință zilnică, uneori festivă. „Isus nu Și-a început lucrarea săvârșind
vreo faptă deosebită în fața Sinedriului din Ierusalim. Puterea Lui s-a manifestat la
o întâlnire familială dintr-un mic sat galileean, pentru a contribui la bucuria unei
sărbători de nuntă. În felul acesta, Și-a arătat iubirea față de oameni și dorința de a
lucra pentru fericirea lor. În pustia ispitei, El băuse un pahar de durere. După aceea,
a venit să le dea oamenilor un pahar de fericire” (VI, p. 115). Urmând exemplul
Învățătorului lor, biserica primară a fost o biserică în acțiune – a căutat să ofere lumii
alinare, îmbărbătare, calea spre mântuire. Biserica din ultimele timpuri are aceeași
misiune.
Ralph Waldo Emerson (eseist american din secolul al XIX-lea) declara la un moment dat: „Ceea ce faci strigă atât de tare, încât nu aud ceea ce spui.” Oamenii ne vor
recunoaște nu după vorbe, nici după teologie, ci după mireasma creștină răspândită.
Nu uita: Împărăția lui Dumnezeu este propovăduită de oameni simpli care îndeplinesc sarcini mărunte pentru un Dumnezeu mare!
Doamne, ajută-ne să fim atenți la cei din jurul nostru care au nevoie să ajungă la
vindecarea oferită de Isus!
Provocare: Fă un plan sistematic de ajutorare a semenilor din vecinătate și din
biserică! Implică toți membrii familiei!
Mutnean Rezso Károly
Conferința Banat
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Luni, 8 februarie

IOV: PĂRINTELE CARE ÎŞI „SFINŢEŞTE” COPIII
„Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană
și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău.”
(Iov 1:1)

P

rimele versete ale cărții care îi poartă numele îl prezintă foarte frumos pe Iov,
omul cu care Dumnezeu se mândrea odinioară, oferindu-l drept model universului.
Se începe cu ce e mai important: Iov „este” temător de Dumnezeu, curat la suflet,
neprihănit. Tot ceea ce urmează să se prezinte despre Iov în narațiunea care se dezvoltă pornește de aici, din ceea ce el „este”!
Pasajul continuă, adăugând descrierii ceea ce omul lui Dumnezeu „avea”: sute
sau mii de oi, cămile, boi și măgărițe, precum și numeroși slujitori. Dar chiar înainte
de a se vorbi despre avuții, sunt menționați copiii lui Iov: șapte fii și trei fiice, „bunul”
său cel mai de preț!
La gândul că, poate chiar accidental, copiii lui ar fi greșit față de Domnul, el îi
„chema și sfințea”, aducând jertfe pentru fiecare dintre ei. El își asumă rolul de preot
al familiei sale.
Mulți dintre noi, cei care citim aceste rânduri, suntem părinți. Exemplul lui Iov
ne provoacă. Cât de preocupați suntem de „sfințirea” copiilor noștri? Mai mult decât asigurarea adăpostului, a hranei, a școlarizării, a banilor de buzunar pentru copiii
noștri, cât de regulat obișnuim dimineața să aducem „jertfa” rugăciunilor noastre,
menționându-i pe nume înaintea Domnului, spre curățire și iertare, spre încurajare și putere? Adaug că, la fel ca în cazul lui Iov, acest demers nu trebuie să fie
unul ocazional, episodic, ci un „obicei” bine închegat în realitatea vieților noastre.
Și mai adaug un aspect: nu putem fi adevărați lideri spirituali în casele noastre fără
„a fi”, mai întâi, la rândul nostru, oameni curați la suflet, temători de Dumnezeu și
neprihăniți!
Doamne, fă-mă înțelept și responsabil, asemenea lui Iov, un adevărat lider spiritual! Vreau să mijlocesc în rugăciune pentru toți cei din familia mea!
Provocare: Organizează-ți pentru fiecare „dis-de-dimineață” timpul „altarului”,
când te vei ruga în mod regulat și profund pentru „sfințirea” copiilor tăi!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Marți, 9 februarie

AVRAAM: IUBEŞTE-ŢI DEPLIN COPILUL!
„Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul tău […]; du-te în țara Moria
și adu-l ardere-de-tot acolo.”
(Geneza 22:2)

A

vraam L-a iubit cu toată inima pe Dumnezeu. Apoi a apărut Isaac, mult
așteptatul fiu al făgăduinței divine. Și Avraam l-a iubit cu toată inima pe Isaac.
Vine însă teribilul moment când Dumnezeu îi cere să îl aducă jertfă, și dragostea
deplină față de Dumnezeu intră în coliziune directă cu dragostea deplină față de
neprețuitul Isaac. Iar Biblia scrie: „Apoi, Avraam a întins mâna și a luat cuțitul, ca
să junghie pe fiul său” (Geneza 22:10). Îl mai iubea Avraam pe Isaac? Cum să faci
un asemenea gest?
Nu avem aici suficient spațiu pentru argumentări și contraargumentări! Este
însă loc deplin pentru autocercetare și, de ce nu, pocăință și schimbare!
Realitatea este că ni se întâmplă adesea, puși fiind să alegem între Dumnezeu și
principiile Sale, pe de o parte, și copiii noștri, pe de altă parte, să le dăm întâietate
acestora din urmă. Îmi permit să afirm hotărât: niciodată nu îți iubești mai deplin
copilul decât atunci când Îl iubești cel mai mult pe Dumnezeu! Aceasta nu este o
lecție ușoară, dimpotrivă, dar este o lecție biblică pe care trebuie să o deprindem,
tocmai pentru că Îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim copiii. Când îmi pun copiii
mai presus de Dumnezeu și voia Sa, chiar cu gândul de a-i cruța, eu îi jertfesc, și de
fiecare dată când Dumnezeu este cel dintâi și cel mai mare în viața mea, mai presus
de propriii mei copii chiar, eu îi conduc pe aceștia spre binecuvântare și viață! Iată un
paradox pe care credința nu îl explică în detaliu, ci doar ne cere să-l trăim.
Tatăl meu obișnuia să împărtășească un citat: „Cel mai bun mod de a-ți iubi
copiii, ca tată, este să le iubești mama, pe soția ta.” Parafrazez: „Cel mai bun mod de
a-ți iubi copiii, ca mamă sau ca tată, este să Îl iubești, mai mult decât orice altceva,
pe Dumnezeu.”
Doamne, ajută-ne să Te iubim deplin și, astfel, să îi iubim deplin și pe copiii
noștri!
Provocare: Cu ajutor divin, elimină un aspect în care Dumnezeu e secundar față
de practici discutabile îngăduite copiilor tăi!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Miercuri, 10 februarie

DAVID: PĂRINTELE PERMISIV
„Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui zicând: «Pentru ce faci așa?»
Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom.”
(1 Împărați 1:6)

D

avid nu a fost un părinte model. Amnon, Tamar, Absalom, Adonia ar putea
da mărturie.
Odată cu episodul Bat-Șeba, autoritatea sa morală s-a pierdut iremediabil în regat și mai ales la el acasă, unde consecințele au fost cumplite. Vinovat, David devine
permisiv, iar copiii săi iau decizii greșite, fatale chiar.
Tema disciplinării copiilor e delicată. În timp, s-au făcut abuzuri grosolane, vinovate. La polul opus, azi considerăm că nimic nu trebuie să îngrădească personalitatea copiilor noștri.
Cred din toată inima în cele scrise sub inspirație: „Unii părinți își corectează copiii cu asprime, într-un spirit de nerăbdare și, adeseori, cu patimă. Astfel de corecții
nu conduc la niciun rezultat bun” (1MB, p. 337).
Pe de altă parte, văd cadrul pe care îl prezintă Biblia pentru viața și devenirea
noastră: condiția păcătoasă care ne caracterizează, atât pe cei mici, cât și pe cei mari,
nevoia de căință și schimbare, de sfințire și biruință în Hristos. În acest context,
diferit de abordările științelor seculare, nevoia de disciplină, de corectare, desigur în
spiritul iubirii divine, nu poate fi negată. „Cu o inimă supusă și plină de milă și de întristare pentru copiii voștri care au greșit, înainte de a-i corecta, rugați-vă împreună
cu ei. Atunci, corecția pe care le-o veți aplica nu-i va face să vă urască. Vă vor iubi.
Vor vedea că nu îi pedepsiți pentru că v-au provocat neplăceri sau pentru că vreți să
vă descărcați nervii pe ei, ci dintr-un simțământ al datoriei, pentru binele lor, ca să
nu fie lăsați să crească în păcat” (1MB, pp. 337–338).
Cum ar fi fost viața copiilor lui David dacă dragostea sa părintească și-ar fi asumat nevoia corectării lor? Ar fi fost ei principiali? Și-ar fi iubit mai mult tatăl?
Doamne, ajută-mă să îmi disciplinez copilul în spiritul iubirii Tale!
Provocare: (Re)citește una dintre cărțile inspirate care oferă principii de educație
și creștere a copiilor!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Joi, 11 februarie

DUMNEZEU: IUBIRE ŞI IERTARE
„Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el,
a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult.”
(Luca 15:20)

N

u e deloc greu să descrii atitudinea egoistă și josnică, lipsită de dragoste și
respect, pe care o manifestă fiul față de tatăl său în pilda rostită de Isus. În
schimb, te copleșește iar și iar bunătatea, răbdarea, speranța și mai presus de toate
dragostea de care dă dovadă tatăl din povestire.
Momentul în care, deși se întoarce ca o epavă, fiul risipitor este așteptat și primit
cu dragoste și dor, cu bucurie și entuziasm tocmai de părintele pe care îl rănise atât
de profund este înălțător și sublim.
Este greu să îți calci în picioare propria dreptate, mai ales în momente care probează consistent că celălalt este cel care a greșit! Tatăl nu pretinde scuze sau vreo
altă satisfacție morală din partea spăsitului său fiu. El îl așteaptă, de aceea îl vede și
îl recunoaște de departe, încalcă toate convențiile despre demnitate ale timpului și
locului alergându-i în întâmpinare, îmbrățișându-l și, deși fiul său încă duhnește a
porci, sărutându-l iubitor.
Așa ne tratează Dumnezeu pe noi, păcătoșii! „Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl” (1 Ioan 3:1)?
Dar noi? Cum ne tratăm unii pe alții? Cum îi tratăm pe copiii noștri care au ales
greșit și ne-au rănit atât de tare? Adesea ne vedem doar pe noi: noi am fost făcuți de
rușine, sentimentele noastre au fost desconsiderate, investiția noastră în copii este
neapreciată, noi așteptăm o reparație morală…
Când copilul tău se răzvrătește și pleacă „în lume”, ce faci? Îl dezmoștenești?
Când nu îți împărtășește valorile spirituale, cum reacționezi? Te lepezi de el?
Singurul răspuns biblic, singurul răspuns „după chipul și asemănarea” caracterului divin este acela de a ierta, a iubi necondiționat. Poate cu lacrimi, sigur cu multă
rugăciune…
Ajută-mă, Doamne, să trec peste rănile și dezamăgirile mele și dă-mi tărie să iert
și să iubesc deplin!
Provocare: Ia legătura cu copilul tău înstrăinat de Domnul și asigură-l, încă o
dată, că îl vei iubi și aștepta mereu, așa ca Tatăl ceresc!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Vineri, 12 februarie

IOCHEBED: INFLUENŢA MAMEI
„Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit
fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul
lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.”
(Evrei 11:24,25)

Î

ți poți imagina teribila tulburare sufletească a lui Iochebed? Bebelușul ei fusese
condamnat la moarte încă dinainte de a se naște! Trebuia să fie înghițit de apele
Nilului! A privit la copil ca la lumina ochilor ei și… a decis că nu poate face una
ca asta. Cu eforturi uriașe, prin implicarea tuturor membrilor familiei, copilul a
fost ascuns vreme de trei luni. Mai mult nu s-a putut. Ultimul gest de grijă al mamei sale iubitoare a fost să pregătească o cutie care să plutească pe apele fluviului,
încredințând de acum copilul doar ocrotirii divine.
Știm cu toții maniera spectaculoasă în care Dumnezeu a lucrat, onorând dedicarea acestei mame: copilul a trăit, având-o ca doică pe însăși mama lui, și a ajuns
chiar în palatul regal!
Iar această mamă responsabilă și îndatoritoare s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, educându-l atât de bine pe fiul ei, încât, pe baza credinței așezate în inima lui,
„când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon”.
Ce orizonturi îndepărtate poate atinge influența unui mame credincioase în
colaborare cu deschiderea copilului ei către Dumnezeu și valorile Sale! O femeie
simplă, care are la dispoziție un timp limitat pentru creșterea fiului ei, are un impact
atât de mare în viața acestuia, încât nici puterea, nici faima, nici luxul, nici plăcerea
păcătoasă, toate disponibile la palat, nu îl pot îndepărta de lângă moștenirea spirituală oferită de ea!
Ellen White scria: „Mama este agentul lui Dumnezeu pentru creștinarea familiei
ei. Ea trebuie să exemplifice religia biblică” (CA, p. 196).
Stimată mamă creștină, pasajul acesta este despre tine! Dumnezeu are nevoie, în
planul Său de salvare, ca tu să fii azi asemenea lui Iochebed.
Doamne, dă-mi har și călăuzire de la Tine să îmi cresc copiii pentru viața veșnică!
Provocare: „Este cu neputință de estimat influența unei mame care se roagă”
(CA, p. 225). Deci roagă-te fierbinte și constant pentru copiii tăi!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Sâmbătă, 13 februarie

SAUL: CÂND ÎNSTRĂINAREA TA DE DOMNUL
ÎŢI DISTRUGE FAMILIA
„Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan,
Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul.”
(1 Samuel 31:2)

I

onatan a fost mereu unul dintre eroii mei biblici preferați. Îl percep ca pe un
simbol al loialității, al altruismului și al prieteniei devotate. Un caracter nobil.
Mă doare acest verset al Bibliei. De ce acest sfârșit pentru Ionatan și frații săi?
Nu am răspuns la această întrebare, așa că rețin și această mică durere sufletească,
alături de altele, spre a primi răspuns când Îl vom întâlni pe Domnul.
Privesc însă la Saul și nu pot să nu constat că el este artizanul destinului familiei
sale. Nu îl acuz, ci îl plâng, mai ales gândindu-mă că, potrivit succesiunii evenimentelor biblice, a fost în postura teribilă de a asista la moartea fiilor săi.
Ce-o fi gândit Saul în acele momente? Cât l-o fi durut eșecul lui ca rege, ca tată?
Cum o fi deplâns loialitatea vitejilor săi fii care nu l-au părăsit, ci au ales să stea lângă
el până la moarte? I-o fi părut rău de alegerile sale greșite, care l-au distrus nu doar
pe el, ci și pe copiii lui?
Dragi părinți, noi suntem, într-o mare măsură, artizanii destinului familiilor
noastre. Credincioșia noastră se va răsfrânge benefic asupra familiilor noastre, iar
înstrăinarea sau chiar răzvrătirea noastră față de Dumnezeu îi va aduce în situații
riscante, periculoase pe cei dragi. Consecințele alegerilor mele greșite nu mă vor
afecta doar pe mine, ci și pe copiii mei, pe cei pe care îi iubesc. Simțiți responsabilitatea acestui gând?
Când renunțați la rugăciunea personală și de familie, când decideți să nu mai
frecventați ora Școlii de Sabat, când exprimați necredință în Dumnezeu de față cu
copilul vostru, când încălcați cu bună știință principiile biblice și desconsiderați valorile creștine, adventiste, ce viitor le construiți copiilor voștri?
Doamne, Îți cer iertare pentru alegerile mele greșite, care îi ating și pe copiii mei!
Provocare: Cercetează-te atent și schimbă cel puțin un aspect din viața ta în care
forța exemplului tău negativ îți afectează copiii!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Duminică, 14 februarie

MAMA FIILOR LUI ZEBEDEI: CÂND ABORDEZ GREŞIT
PROMOVAREA COPILULUI MEU
„Poruncește […] ca, în Împărăția Ta, acești doi fii ai mei
să șadă unul la dreapta și altul la stânga Ta.”
(Matei 20:21)

O

rice părinte își iubește copilul și este dispus să facă eforturi pentru a-l ajuta
în viață. Din acest punct de vedere, cred că dorința mamei fiilor lui Zebedei
de a-și vedea fiii la loc de cinste alături de Isus este legitimă. Dar, din păcate, mama
aceasta alege să intre într-o zonă periculoasă, străină spiritului Mântuitorului.
Considerând că sprijinul oferit cauzei lui Isus până în acel moment o recomandă,
motivată, cel mai probabil, de frustrările fiilor ei, care vor fi povestit despre disputele frecvente pe tema aceluia care avea să fie cel mai mare în Împărăție, ea vine
cu tupeu la Isus și Îi cere o favoare, pune o „pilă” pentru fiii ei, considerându-i
legitimați să „ia fața” concurenței.
Am întâlnit – și din păcate nu de puține ori – părinți foarte preocupați să-și
evidențieze copiii. Cu sau fără prea mult talent, copilul acela trebuie să cânte mereu,
mai ales la festivități, trebuie să recite, trebuie să ofere buchetul cu flori… Atenție!
Susțin întru totul implicarea copiilor în slujirea bisericii. Dar niciodată în spirit
concurențial! Niciodată nu este legitim să te folosești de relații, influență, statutul de
sponsor sau orice altceva pentru a-ți promova copilul în detrimentul altor copii, mai
talentați sau mai lipsiți de talent decât copilul tău.
„Nu știți ce cereți”, spune Isus, pentru toți (Matei 20:22). Împărăția lui Dumnezeu nu se poate construi în spirit egoist, în dorință de afirmare și înălțare de sine.
Nici măcar atunci când, nejustificat, cei din jurul nostru nu ne apreciază suficient
copiii. Ajută-l pe copil să fie mereu dispus să slujească, dar niciodată competitiv,
niciodată dornic de afirmare! Nu-i oferi „scurtături”; îi vei face rău, nu bine. Alături
de el, fă totul nu pentru consolidarea sinelui, ci pentru slava lui Hristos!
Doamne, eliberează-ne, prin puterea Duhului Tău, din robia sinelui!
Provocare: Dezvoltați, tu și copilul tău, un spirit de colaborare, nu de competiție!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Luni, 15 februarie

AHAZ: PĂRINTELE
CARE „ÎŞI TRECE COPILUL PRIN FOC”
„[Ahaz] n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său,
cum făcuse tatăl său David. Ci a umblat în calea împăraților lui Israel
și chiar a trecut pe fiul său prin foc, după urâciunile neamurilor
pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.”
(2 Împărați 16:2,3)

I

storia îl reține pe Ahaz drept regele care a făcut din Regatul Iuda vasalul Asiriei.
Tot el a preluat și a instalat modelul de închinare asirian, oprind practic, la nivel
oficial, închinarea la Iehova în regatul său.
Totuși, cel dintâi aspect pe care Biblia îl înfierează în dreptul acestui rege nedemn
are de-a face cu familia sa: și-a trecut fiul prin foc, adică l-a jertfit zeilor păgâni. Un
episod oribil, revoltător, mai ales în dreptul liderului poporului lui Dumnezeu!
Se evidențiază încă o dată o realitate cumplită: nu există limită a decăderii unui
om care, deși cunoaște lumina adevărului, o disprețuiește și o respinge.
E oare posibil ca, deși aparținem nominal poporului lui Dumnezeu, să intrăm în
declin spiritual și să comitem fapte cumplit de vinovate față de propriii noștri copii?
Nu că vreunul dintre părinții creștini de astăzi și-ar trece, la propriu, copilul prin
foc, dar ce facem, de fapt, când ne abandonăm copiii în brațele device-urilor care îi
leagă de atât de multe influențe morale corupte prin internet, prin jocurile, muzica
și filmele pe care ei le consumă nefiltrat? Ce li se întâmplă atunci când îi abandonăm
unui anturaj lipsit de valori, fie în mediul virtual, pe rețelele de socializare, fie în
„gașca” din cartier? Ce le facem copiilor noștri când, scuzându-ne iresponsabil și
superficial, nici măcar nu ne mai sinchisim să îi ducem la biserică la Școala de Sabat
pentru copii, la grupele de Licurici sau de Exploratori, deși ei și-ar dori aceasta?
Când nu ne achităm de responsabilitățile spirituale care ne revin față de ei, nu
facem altceva decât să ne „trecem copiii prin foc” într-o manieră vinovată!
Ferește-ne, Doamne, să fim pricini de păcătuire pentru copiii noștri!
Provocare: Investește în transformarea spirituală a copilului tău!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Marți, 16 februarie

DAVID
„David a zis lui Saul: «Nimeni să nu-și piardă nădejdea
din pricina filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el.»”
(1 Samuel 17:32)

T

ânărul David este trimis pe câmpul de luptă ca să le ducă provizii fraților săi.
Când ajunge acolo, fratele său Eliab îl întâmpină cu invidie și răceală: „Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii tale. Te-ai coborât ca să vezi lupta” (1 Samuel
17:28). Mi-l imaginez pe tânărul David: „Care luptă? Tot ce văd e un popor care nu
face nimic, o armată demoralizată, un Saul fără soluții. Aș fi dorit să văd o luptă. În
schimb, tot ce văd e un Israel așezat în linii de bătaie și foarte organizat. Dar faptul
că ești foarte organizat nu înseamnă că vei fi neapărat biruitor.”
Planurile multianuale, strategiile meșteșugit alcătuite îți pot oferi doar impresia
că te afli în luptă. Adevărata victorie vine din simplitate, când un singur om își asumă responsabilitatea preluării inițiativei. Mereu vor exista două tipuri de mentalități.
Cei care creează și cei care comentează. Mentalitatea lui Eliab e împărtășită de oamenii care pierd vremea în discuții nesfârșite, comentând și criticând ce fac alții.
Mentalitatea tânărului David le aparține oamenilor de acțiune, care ies în evidență
în situații de forță majoră. Oamenilor credincioși care pun la lucru puterile pe care
li le-a dat Dumnezeu.
„[În aceste zile din urmă] este nevoie de oameni pregătiți oricând să acționeze,
care sunt sinceri în dragostea lor pentru adevăr și dornici să lucreze chiar cu prețul
sacrificiului, dacă pot să contribuie la înaintarea cauzei lui Dumnezeu și la salvarea
sufletelor prețioase. […] Ei trebuie să fie dispuși să iasă afară din tabără, să sufere
ocara și să poarte poveri ca niște buni soldați ai lui Hristos. Aceștia vor purta crucea
lui Hristos fără să se plângă, fără să se vaite sau să fie nemulțumiți și vor avea răbdare
în strâmtorări” (3MB, p. 370).
Doamne, ajută-mă să observ ocaziile de slujire pe care cu generozitate mi le scoți
în cale!
Provocare: Caută astăzi pe cineva care are o problemă și ajută-l să o rezolve! Fii
un om de acțiune!
Andrei Borz
Conferința Transilvania de Sud
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Miercuri, 17 februarie

FETIŢA, ROABA LUI NAAMAN
„Și sirienii ieșiseră în cete la o luptă și aduseseră roabă
pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman.”
(2 Împărați 5:2)

C

itind de multe ori această poveste, am încercat aproape de fiecare dată să mă
pun în locul acestei fetițe. A fost smulsă din mâinile iubitoare ale părinților
ei și dusă într-o țară străină. Când era normal să se joace cu copiii de vârsta ei, a
fost împinsă de împrejurări să slujească în calitate de sclavă. Era înconjurată nu
de oameni temători de Dumnezeu, ci de închinători la idoli. I-a fost teribil de
greu. Biblia nu spune explicit acest lucru, dar e evident pentru cine citește printre
rânduri. Această fetiță putea deveni rea și răzbunătoare. Dar nu s-a întâmplat asta.
Nu reiese că ea ar fi fost supărată pe Dumnezeu. Mai mult chiar, nu s-a bucurat la
aflarea veștii că stăpânul său are lepră. Nici nu a interpretat boala lui ca o pedeapsă
divină pentru capturarea ei. Fetiței i s-a făcut milă de el și a căutat să îl ajute.
Aflându-se într-o țară străină, nu a uitat că reprezintă o parte a poporului ales.
Prin comportamentul ei plin de respect și onestitate, a influențat-o pe soția lui Naaman să se bazeze pe cuvintele ei. Cuvintele copilei nu au fost luate drept născocire,
ci în urma lor au fost întreprinse acțiuni majore. Căutând probabil o mulțime de
doctori, niciunul nu l-a putut ajuta pe Naaman. Ajutorul însă a sosit de unde era cel
mai puțin așteptat.
Mă întreb de unde știa fetița că prorocul Elisei îl va vindeca pe Naaman, dacă
nu era menționat nicăieri că a vindecat pe cineva vreodată de lepră. Ea nu avea de
unde să știe, dar a crezut. Oare Dumnezeu nu dorește să-i mântuiască prin noi poate
pe profesorii, vecinii sau prietenii noștri? Suntem pregătiți pentru această lucrare
măreață?
Nu aflăm din Scripturi care a fost deznodământul vieții acestei fetițe, dar credem
că Dumnezeu i-a purtat de grijă. Încrede-te în Domnul ca prin tine El să Se poată
descoperi unor generații întregi de oameni!
Doamne, ajută-mă să fiu o binecuvântare chiar și pentru cei care mi-au făcut rău!
Provocare: Gândește-te astăzi la persoanele care, din perspectiva ta, ți-au făcut
rău! Roagă-te pentru ele și caută o modalitate de a le face bine!
Andrei Borz
Conferința Transilvania de Sud
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Joi, 18 februarie

COPILUL ISUS
„Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”
(Luca 2:52)

Î

n perioada când țineam la Istanbul o serie de studii biblice despre persoana
Domnului Isus adresate unui grup de musulmani, am întâlnit o doamnă originară din Armenia. La finalul unei prezentări, m-a luat deoparte și mi-a spus
tranșant:
— Isus nu va ajunge niciodată să fie ca Mahomed. E adevărat că Isus a vorbit cu
înțelepciune, dar și Mahomed a fost înțelept. Isus a avut discipoli, dar și Mahomed
a avut. Isus a suferit, dar și Mahomed a suferit. Într-un singur aspect Isus nu poate
fi luat ca exemplu: El nu a avut o familie, în timp ce profetul Mahomed a avut una
chiar numeroasă, pe care a iubit-o până la finalul vieții.
Chiar dacă nu a fost niciodată căsătorit, Domnul Isus s-a născut într-o familie
numeroasă din Orientul Mijlociu. Nu cred că își închipuie cineva că viața lui Isus a
fost așa cum o zugrăvește Murillo în tablourile sale: cu Maria în exaltare, cu un Iosif
extrem de fericit și cu mieii stând cuminți alături. Nu a fost deloc așa. Chiar dacă există
puține informații istorice despre copilăria Sa, știm că nu a fost deloc ușor pentru El
să facă parte dintr-o familie gălăgioasă, în care frații Săi vitregi trăgeau fiecare în altă
direcție decât El. Devenind membru al familiei omenești, Satana știa că Isus va deveni mult mai vulnerabil decât dacă ar fi locuit singur într-o peșteră, chemând de acolo oamenii la mântuire. Dacă reușea să-L facă pe Isus să se enerveze pe frații Lui, să
vorbească urât cu mama sau cu tatăl Său, atunci omenirea ar fi fost pierdută pentru
totdeauna. Exemplul lui Isus ne arată că în familia noastră nu vom câștiga biruința
fără eforturi considerabile. Chiar dacă au existat conflicte, la final frații Lui vitregi
au urmat calea Lui. Mama Lui a fost cu El până la capăt. I-a câștigat pe toți nu prin
amenințări, nu bătând cu pumnul în masă. Avem multe de învățat de la copilul Isus,
în special faptul că, prin răbdare și tăcere sfântă, vom cuceri familiile noastre. Câtă
vreme nu ne poate face să fim copleșiți de supărare, Satana nu ne poate înfrânge.
Doamne, dă-mi astăzi blândețea și bunătatea Domnului Isus, cu care să fac mai
frumoasă viața celor de lângă mine!
Provocare: Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea putere să te porți amabil și curtenitor cu toți cei din familia ta!
Andrei Borz
Conferința Transilvania de Sud
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Vineri, 19 februarie

NEPOTUL LUI PAVEL
„Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie
și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis:
«Du pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.»”
(Faptele apostolilor 23:16,17)

Î

n vremurile noastre, informația reprezintă monedă de schimb. Având informația,
important e cum o spui și cui o spui. Povestea aceasta începe când un copil
îndrăznește să informeze un căpitan roman. Prin intervenția promptă a acestui
copil, înțelegerea meschină a unor oameni de a-l ucide pe Pavel a fost înăbușită
din fașă. Acțiunea sa în favoarea unchiului său a fost salvatoare pentru marele
apostol. Chiar în noaptea aceea, la ordinul căpitanului, patru sute șaptezeci de
soldați romani i-au oferit protecție și l-au escortat într-o altă garnizoană, la Cezarea. Practic acest tânăr i-a salvat viața unchiului său. Când ai ceva de spus, tăcerea
este o minciună. Dacă taci când ceva rău se întâmplă în fața ta, atunci greșeala
devine o parte din tine. Celor care tac le lipsește aproape întotdeauna ceva din
finețea și politețea inimii. Cel care înghite în sine capătă în mod necesar un caracter urât. Învățăm că să fii om implică să fii curajos în exprimare.
Cuvintele noastre sunt mai puternice decât suntem învățați să credem. Ellen
White scria: „Chiar dacă cei care sunt dispuși să cedeze, care nu au curajul de a condamna păcatul, ci păstrează tăcerea atunci când este nevoie ca influența lor să stea
în apărarea dreptății indiferent de presiuni, reușesc să evite multe dureri de inimă și
să scape de multe încurcături, ei vor pierde o răsplată foarte bogată, dacă nu chiar
propriul suflet. Cei care sunt în armonie cu Dumnezeu și care, prin credința în El,
primesc puterea de a rezista păcatului și de a sta în apărarea dreptății vor avea întotdeauna de întâmpinat lupte grele și de multe ori vor trebui să rămână aproape singuri. Dar, dacă fac din Dumnezeu sprijinul lor, vor avea parte de biruințe prețioase”
(3MB, pp. 265–266).
Doamne, dă-mi putere să vorbesc despre Tine și despre ce este drept chiar dacă
ceilalți aleg să tacă sau să nu spună adevărul!
Provocare: Fă-ți curaj să vorbești astăzi în apărarea unei cauze care ești convins
că este corectă!
Andrei Borz
Conferința Transilvania de Sud
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Sâmbătă, 20 februarie

TIMOTEI
„Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat,
căci știi de la cine le-ai învățat: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot
să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus.”
(2 Timotei 3:14,15)

Î

ntr-un anumit moment din viața sa, Timotei a început să cunoască Scriptura.
Mai exact, în pruncie. Mama lui, Eunice, s-a raportat foarte serios la îndatoririle
date ei de Dumnezeu și, fără să piardă timpul, l-a educat pe Timotei în așa fel încât
el a devenit un slujbaș devotat Domnului.
Tânărul Timotei era „deplin încredințat” în adevărul Scripturii. Evident că era
nevoie de mult timp și efort ca învățăturile biblice să se înrădăcineze în inima lui
Timotei. Este evident că Eunice și Lois, bunica lui, făceau tot posibilul ca Timotei să
cunoască Scriptura. Și munca lor a fost răsplătită. Pavel îi scria tânărului Timotei:
„Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta,
Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine” (2 Timotei 1:5). Cuvintele lui Pavel despre credința lui Lois, Eunice și Timotei arată că, deseori, cunoștințele
biblice obținute în copilărie de la părinți sau bunici reprezintă principala bază de
creștere spirituală a tinerilor. Oare nu este cazul ca membrii familiei să se gândească
serios la felul în care își exercită obligațiile parentale în fața lui Dumnezeu și față de
copiii lor? Arătând maturitate și trăind o credință autentică, părinții și bunicii reprezintă o predică vie pentru copiii lor, iar experiența personală are un impact maxim
în educația lor. Mulți tineri educați în familii temătoare de Dumnezeu, care din copilărie cunosc Sfintele Scripturi, le aduc o bucurie imensă părinților lor credincioși,
care pot să afirme împreună cu apostolul Ioan: „Eu n-am bucurie mai mare decât să
aud despre copiii mei că umblă în adevăr” (3 Ioan 4).
Doamne, ajută-mă să lucrez cu înțelepciune pentru tinerii din familia mea și din
biserică!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru tinerii din biserica și din familia ta! Gândeștete să le oferi câte o carte care să le vorbească despre dragostea lui Isus!
Andrei Borz
Conferința Transilvania de Sud
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Duminică, 21 februarie

SAMUEL
„Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Șeba, a cunoscut
că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului.”
(1 Samuel 3:20)

J

onathan Edwards, în cartea Despre trezire, relatează istoria convertirii unei fete
de numai… 4 ani! Fratele ei, cu șase ani mai mare, i-a vorbit despre lucrurile
religioase. Părinții, atunci când își sfătuiau copiii, nu i se adresau și ei, fiindcă o
considerau prea mică și lipsită de înțelegere. Ulterior, ei au observat cum micuța
Phoebe asculta sfaturile pe care ei le dădeau celorlalți copii; se retrăgea de câteva ori pe zi ca să se roage în taină și era foarte atentă cu ținerea zilei de odihnă,
așteptând venirea ei. Părea să îi placă în casa lui Dumnezeu și își dorea mult să fie
acolo.
Tânărul Samuel era culcat în Cortul Întâlnirii. Atunci Dumnezeu l-a chemat pe
nume. Marele-preot Eli nu a fost invidios că un copil primea acum viziunile divine.
Dimpotrivă, l-a instruit să se considere serv al Domnului, gata să asculte sfatul Lui
și să împlinească porunca Lui. Experiența lui Eli este o învățătură pentru aceia care
se tem că nu primesc cinstea pe care o reclamă slujba lor și că alți bărbați vor prelua
însărcinările cerute de acea slujbă.
Pagina Scripturii consemnează: „Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să
cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale” (1 Samuel 3:19). Dumnezeu avea în Samuel un tânăr dornic să asculte învățăturile Sale. Nu e de mirare că el a fost acceptat
de popor ca profet când era ceva mai mare decât un copil.
În timpul acela, Israel, fără să fi primit poruncă din partea lui Dumnezeu, a ieșit
înaintea filistenilor să lupte. În bătălie aveau să își piardă viața fiii marelui-preot.
După douăzeci de ani de la decăderea spirituală din vremea lui Eli, toată casa lui
Israel se aduna la Mițpa pentru a se pocăi și a plânge înaintea Domnului. Ce a adus
această schimbare? În toți acești ani, Samuel prorocul mersese în fiecare cetate din
Israel și înființase școli ale profeților.
Roagă-te pentru părinții care, asemenea lui Eli, neglijează educația copiilor lor!
Provocare: Îndrumă un tânăr să își consacre viața lui Dumnezeu asemenea lui
Samuel!
Flavius Agape
Conferința Transilvania de Sud
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Luni, 22 februarie

CE CADOU MI-AI ADUS?
„Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri,
nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni
laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut.”
(Psalmii 78:3,4)

C

elor mici le plac foarte mult cadourile. Dar parcă cele primite de la bunici au
o valoare și o însemnătate aparte. Aceasta și datorită faptului că le sunt oferite
dintr-o inimă plină de dragoste. Totuși, de multe ori este dificil să pregătești cadoul cel mai potrivit pentru persoana dragă. Atâtea întrebări apar în minte… Oare
va fi pe placul lui/ei? Va avea nevoie de acest lucru? Este prea costisitor? De aceea,
astăzi îți voi spune despre un dar special care cu siguranță le va plăcea nepoților,
de care ar avea mare nevoie și care nu este scump.
Nu am auzit să existe vreun copil căruia să nu-i placă povestirile. Iar dacă aceste
întâmplări relatate au fost trăite chiar de cei dragi, ele se transformă în adevărate
lecții de viață. Bunicii dețin un loc special în inima nepoților. Această legătură strânsă creează contextul potrivit pentru ca valorile și credința autentică să fie cultivate
în viața nepoților, iar experiențele de credință ale bunicilor se pot transforma în
indicatori care să le ghideze alegerile și să le influențeze viața.
Prin Cuvântul Său, Dumnezeu poruncește: „Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți
lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă; fă-le cunoscute copiilor
tăi și copiilor copiilor tăi” (Deuteronomul 4:9).
Este un mare dar și un privilegiu să împărtășești cu copiii și nepoții istoriile minunate ale harului și călăuzirii lui Dumnezeu desfășurate în viața ta. Relatările vii și
pline de învățătură vor fi darurile cele mai de preț, pe care nepoții le îndrăgesc, de
care au nevoie și care sunt gratuite.
Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții
noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții
bogate de înțelepciune și experiență a credinței!
Provocare: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!
Valentin Filimon
Conferința Muntenia
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Marți, 23 februarie

EXEMPLE MICI, LECŢII MARI
„Și ea a zis stăpânei sale: «O, dacă domnul meu ar fi
la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui!»”
(2 Împăraţi 5:3)

D

ebi Zahn, din Sandwich, Illinois, scria:
„Când mă uit la un petic de iarbă cu păpădii, eu văd multe buruieni care se vor
înmulți pe gazon. Copiii văd flori pentru mama lor și o jucărie cu «puf de suflat».
Când mă uit la un om beat, iar el zâmbește la mine, eu văd o persoană murdară și
urât mirositoare care probabil dorește bani și îmi întorc privirea în altă parte. Copiii
văd că cineva le zâmbește și îi zâmbesc înapoi. […]
Când simt adierea vântului pe obraz, mă încordez. Simt că îmi deranjează părul
și că mă împiedică să merg împingându-mă întruna înapoi. Copiii, în schimb, închid
ochii, deschid brațele și se prefac că zboară până când cad la pământ râzând. […]
Când văd o baltă, calc cu grijă pe lângă ea. Deja îmi trec prin fața ochilor pantofi
și șosete pline de noroi și covoare murdare. Copiii sar în ea. Ei văd baraje de clădit,
râuri de trecut și râme cu care să se joace.
Mă întreb, dacă avem copii, îi avem ca să îi învățăm sau să învățăm de la ei? Nu este
de mirare că Dumnezeu iubește copiii!” (https://www.joshhunt.com/2009/09/22/
learning-from-children).
Pentru mine, cea mai mare lecție despre iubire din Biblie, după jertfa Domnului
Isus, este dată de un copil. Nici nu îndrăznesc să mă compar cu ea. Este fetița din
casa lui Naaman. Ea iubește necondiționat! Nu se gândește la răul pe care i l-a făcut Naaman, nu se gândește la viața ei ca sclavă, nu vede în boala lui pedeapsa lui
Dumnezeu – tot ce vede ea este o ocazie să iubească. Ea este o mare lecție de iubire!
De câte ori Dumnezeu nu ne vorbește prin copii și tineri, iar noi ne considerăm
prea maturi ca să ne aplecăm spre cei mai mici. Biblia spune că aceeași greșeală a
făcut-o și Nicodim, care, deși era impresionat de ceea ce auzea, nu putea să creadă că
tânărul învățător poate să îi dea lecții. „S-a mirat că Hristos îi vorbește în felul acesta,
fără a respecta poziția lui de conducător în Israel” (VI, p. 136). Nicodim era să piardă
totul din cauza orgoliului!
Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile
Tale și în cei mai mici!
Provocare: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un
tânăr!
Bobi Ciocârlan
Conferința Muntenia
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Miercuri, 24 februarie

A ÎMBĂTRÂNI FRUMOS E O ARTĂ
„Și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât
un abur, care se arată puțintel și apoi piere.”
(Iacov 4:14)

D

ragă bunicule, eu știu din Carte că viața e un abur, o foarte scurtă călătorie.
Tu probabil știi deja acest adevăr din experiență. Înțelegem, din perspective
diferite, că viața, ca și natura, are anotimpurile ei și că, deși ne este imposibil să le
oprim curgerea sau să le schimbăm ordinea, putem alege să ne bucurăm pe deplin
de fiecare etapă în parte.
Indiferent ce înseamnă anii noștri aici, pe pământ, pentru fiecare în parte, îmi
doresc ca în sufletul nostru să rămână până la final acel sentiment copilăresc care
apare când ne punem întrebarea: „Și acum ce urmează?” Eu cred, bunicule, că
tinerețea sau bătrânețea nu țin atât de mult de vârstă, cât de atitudinea noastră interioară. Suntem la fel de tineri pe cât ne e credința și la fel de bătrâni pe cât ne sunt
îndoielile; tineri ca puterea cu care ne ținem de Dumnezeul nostru și bătrâni ca frica
noastră; tineri ca speranța și bătrâni ca disperarea. Sufletul nostru e ca un studio de
înregistrări. Câtă vreme îți vei permite să primești mesaje de frumusețe, speranță,
veselie și curaj, vei rămâne tânăr.
Dragă bunicule, îți doresc să îți întinerească sufletul zi de zi, să ai pace și siguranța
că Dumnezeu veghează ca un părinte bun peste noi. Nu renunța la bunătate, dragoste și credincioșie chiar dacă lumea ți-a dovedit că nu rentează să fii așa! Mergi până
la capăt pe drumul crucii și al veșniciei, împărțind zâmbete și încurajări, cuvinte de
mulțumire și de laudă.
Mai este foarte puțin până când speranța noastră se va împlini. Nimeni nu va
regreta în Împărăția cerurilor că a fost amabil, curtenitor, milos sau răbdător. Doar
veșnicia va arăta câte roade au adus aceste mici gesturi de bunătate.
Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe
care mi-ai dat-o la cruce!
Provocare: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți
frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia

62

Devotional 2021.indd 62

10/30/2020 9:59:16 AM

Sfaturi de la nepoți pentru bunici

Joi, 25 februarie

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

D

ragi bunici, de când este lumea, oamenii au avut nevoie de modele. Nu este
ceva nefiresc; este normal, chiar de dorit. Noi, cei mai tineri, privim către voi
și așteptăm să vedem acele exemple despre care să spunem: „Așa aș vrea să fiu și
eu!” Nu aș vrea să pun o greutate în plus pe umerii voștri, dar responsabilitatea
aceasta vă este dată de Dumnezeu. Sunteți chemați de El pentru a fi o influență
bună pentru tineri și copii în cămin, în biserică și în societate. În contextul acesta,
îndrăznesc să vă transmit câteva îndemnuri, ca de la nepot la bunic:
Iubiți adevărul, trăiți adevărul! Avem nevoie să vedem că ceea ce ne învățați poate fi trăit, că are putere și viață.
Fiți mereu curați la suflet înaintea lui Dumnezeu! Din cuvintele și faptele voastre
vom înțelege bunătatea și blândețea Domnului.
Învățați-ne să facem fapte bune cu care să Îl lăudăm pe Dumnezeu! Luați-vă
timp pentru noi și încurajați-ne să perseverăm în facerea binelui!
Toată lumea să vă cunoască pentru blândețea pe care o aveți! Sfătuiți și mustrați
atunci când este nevoie, dar nu cu răutate, ci cu blândețea pe care o avea și Domnul
Isus!
Nu lăsați să treacă nicio zi fără să ne vorbiți despre iubirea Mântuitorului!
Învățați-ne să-L iubim și noi din ce în ce mai mult!
Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții
lor!
Provocare: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la
telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Vineri, 26 februarie

ASUMĂ-ŢI RESPONSABILITATEA!
„Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: «Ce ai făcut?»
Femeia a răspuns: «Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.»”
(Geneza 3:13)

D

eși considerăm că este nefiresc să acceptăm sfaturi din partea copiilor noștri,
poate că ar fi necesar să ne reanalizăm aceste convingeri. Pe măsură ce le
permitem să își expună, într-o manieră plină de respect, frământările, situațiile
delicate pe care le întâmpină și preocupările pentru domenii valoroase, vom reuși
să acționăm astfel încât să găsim soluții eficiente și să restabilim relațiile posibil
disfuncționale.
Poate că nu-i ușor să ne preocupăm de sănătatea copiilor, de pregătirea lor intelectuală sau chiar de dezvoltarea celor mai nobile trăsături de caracter, însă mai
complicat decât toate acestea este să recunoaștem dificultatea pe care o întâlnim
atunci când, din diverse motive, trebuie să le cerem iertare copiilor noștri. Încercăm
să scăpăm dintr-o situație delicată aruncând vina asupra altcuiva. Ne dorim însă ca
fiii și fiicele noastre să nu urmeze acest exemplu. Dar cum oare vor învăța ei să fie
sinceri și responsabili în lipsa unui model pozitiv?
Este nevoie de curaj ca să ne recunoaștem vina, dar, dacă o vom face, vom avea
respectul celor mici. Mai mult de-atât, aceștia se vor putea inspira din comportamentul nostru și vor imita, în mod voit și conștient, felul plăcut și natural în care
ne-am purtat. Asumarea responsabilității va face bine trupului și sufletului nostru și
va aduce armonie în relație.
Dacă știi că în viața ta există momente în care nu ai făcut o treabă prea bună ca
părinte, cere-I iertare Domnului și vorbește-le deschis copiilor tăi despre aceasta!
Niciodată nu este prea târziu să le transmiți că sunt iubiți necondiționat. Ei trebuie
să devină mai buni prin puterea exemplului tău, și nu mai înverșunați din cauza
mândriei tale de a nu-ți recunoaște greșelile.
Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei!
Provocare: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune:
„Este vina mea. Îmi pare rău!”
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Sfaturi de la copii pentru părinți

Sâmbătă, 27 februarie

ACCEPTĂ-MĂ AŞA CUM SUNT!
„O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele.”
(Proverbele 15:30)

T

rebuie să recunoaștem că, indiferent de vârsta pe care o avem, cu toții gândim
că, la un moment dat, am putea fi respinși. Cum ne-am simți oare? Poate că
mulți dintre noi au cunoscut deja acest sentiment. Ne amintim cum a fost? Să ne
imaginăm acum modul în care un copil ar putea să suporte o asemenea apăsare
morală! Ce se adună în sufletul lui atunci când ne exprimăm, în mod repetat și
evident, nemulțumirea în legătură cu ce este sau ce face el? Fie se va strădui să ne
facă să-l acceptăm, fie va deveni un răzvrătit, care va refuza să îmbunătățească
aspecte importante ale vieții sale, considerând inutile eforturile depuse, oricum
neobservate și neapreciate de noi, ca părinți.
Dacă ne acceptăm copiii, le transmitem că îi prețuim așa cum sunt, că îi iubim în
ciuda greșelilor și a imperfecțiunilor și că suntem dispuși să îi corectăm cu blândețe.
Îi ajutăm să înțeleagă mai bine dragostea care L-a convins pe Dumnezeu să pregătească un plan de mântuire pentru noi, cei nedesăvârșiți. Copiii se vor bucura de
încredere, se vor simți acceptați și se vor lăsa disciplinați sub influența noastră binefăcătoare, asigurați fiind de toată bunăvoința și răbdarea de care suntem capabili. Ce
gânduri sublime! Ce transformări autentice pot produce!
Un gând inspirat spune: „Mama nu trebuie să rănească inimile lor sensibile […].
Pentru copii, simpatia și aprobarea ei sunt foarte prețioase. O privire aprobatoare,
un cuvânt de încurajare sau de laudă vor fi ca raza de soare în inimile lor, adesea
aducându-le fericire pentru o zi întreagă” (FÎ, p. 66).
Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta,
prin vorbe și fapte, aprecierea mea!
Provocare: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată
prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Duminică, 28 februarie

ÎNVAŢĂ SĂ ASCULŢI!
„Cine răspunde fără să fi ascultat face o prostie și își trage rușinea.”
(Proverbele 18:13)

C

um procedăm în situația în care copilul vine la noi voios, încrezător să ne
spună ce a descoperit în cutia cu jucării, ce interesante sunt personajele cărții
pe care o citește sau să ne ceară părerea cu privire la o situație de viață? Dacă
suntem cumva prinși într-o activitate care necesită multă atenție și concentrare,
aproape că nici nu luăm în seamă prezența copilului, nu-i așa? Chiar dacă el insistă, uneori peste limita noastră de acceptare, îi vom arunca poate două-trei vorbe,
așa, să nu fim chiar nepoliticoși, însă fără să ne implicăm direct și concret într-un
dialog eficient. Copilul renunță și, întristat, se retrage. Pe moment, nu ne gândim
la rănile profunde pe care le-am lăsat în sufletul său. Însă acestea se vor ivi – mai
târziu, ce-i drept, dar negreșit.
Multe dintre comportamentele negative pe care le descoperim la copiii noștri
reprezintă o formă necizelată a tentativei lor de a ne face să-i ascultăm. Dacă am fi
sinceri cu noi înșine, am recunoaște că nu ne luăm timp să ascultăm cu atenție și
interes ce vor să ne transmită, nu ne străduim prea mult să ne cunoaștem copiii, să-i
înțelegem sau să ne apropiem de ei. Nu putem ajunge astfel la inima lor și nici nu
putem oferi un răspuns potrivit pentru nevoile pe care le au.
Există perioade critice în creșterea și dezvoltarea copiilor. Vor cunoaște multe
influențe, nu toate binefăcătoare. „Cine altcineva decât niște părinți evlavioși ar putea să vadă cu înțelepciune în ce primejdie se află ei și să le arate acest lucru? […]
Cine oare, mai bine decât mama, ajutată de tata, ar putea spune care trăsături de
caracter trebuie ținute sub control și stăpânite?” (FÎ, pp. 66–67). Aflând calea spre
inima lor, le vom deveni prieteni și îi vom călăuzi pe calea dreaptă, prin puterea
Duhului Sfânt.
Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient!
Provocare: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei
ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba
veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață
și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere,
căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.”
(Psalmii 127:1,2)
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Luni, 1 martie

VORBEŞTE-MI DESPRE DUMNEZEU!
„Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu!”
(1 Ioan 3:1)

S

pre sfârșitul vieții sale, mama lui Augustin, unul dintre cei mai învățați și mai
devotați creștini din primele secole ale creștinismului, i-a făcut următoarea
mărturisire fiului său: „O singură dorință m-a făcut să rămân în viață până acum,
și anume să te văd pe tine creștin înainte să mor. Și Dumnezeu mi-a împlinit
această dorință.” La rându-i, Augustin spunea despre mama lui că a fost „un suflet
dulce și sfânt” și că „doar rugăciunile stăruitoare din fiecare zi ale mamei mele
m-au ținut în viață” (Archer Wallace, Mamele unor oameni faimoși, Little Lamb,
Suceava, 2017, pp. 9, 12).
De unde învață copiii despre Dumnezeu? De la noi, părinții. Ce facem pentru a-i
ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este: un Dumnezeu iubitor și iertător?
Ce le spunem despre relația noastră cu El? Ne este El prieten? Putem să-I vorbim
despre tot ce ne bucură, dar și despre ce ne umbrește pacea? Imaginea despre Dumnezeu se observă cel mai evident în viața noastră pe care o trăim asemenea lui Isus.
Cu cât copiii sunt mai neascultători și mai îndărătnici, cu atât mai mult trebuie să ne
străduim să le arătăm că îi iubim. Această atitudine va înlătura orice barieră. Același
principiu a fost folosit și de Domnul Isus în relație cu oamenii.
Ellen White spunea: „Copiii și tinerii trebuie să înceapă să-L caute pe Dumnezeu
de timpuriu, deoarece obiceiurile și impresiile pe care le dobândesc la o vârstă fragedă vor exercita o influență puternică asupra vieții și caracterului lor. […] Dumnezeu
va lucra cu putere atunci când, în totală dependență de încrederea în El, părinții se
vor trezi la realitatea sacrei responsabilități pe care o au și vor căuta să-și educe copiii
în mod corespunzător. El va coopera cu acei părinți care se străduiesc să-și educe
copiii cu grijă și rugăciune” (FÎ, pp. 58–59).
Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință
cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă!
Provocare: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai
corect?
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Marți, 2 martie

SĂ FIM O ECHIPĂ!
„Faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând.”
(Filipeni 2:2)

O

rice echipă funcționează pe baza unor reguli stabilite de comun acord între
toți membrii care o alcătuiesc și se fundamentează pe corectitudine, respect,
influență reciprocă și colaborare.
Este familia ta o echipă? Dacă nu ești sigur, încearcă să răspunzi la următoarele
întrebări: Care sunt lucrurile la care excelează copiii mei? Dar soțul sau soția mea?
Care sunt pasiunile lor? Ce rol pot avea ei în echipa familiei noastre? Au dreptul la
liberă exprimare, la opinie personală? Ce obiective ne propunem pe termen scurt?
Care este scopul nostru suprem? Cine este liderul?
Dacă s-a pierdut acest spirit de echipă în familia ta, trebuie să începeți să faceți
ceva împreună. Poate că e mai simplu ca fiecare să-și vadă de treburile sale, însă nu
și mai plăcut. Spiritul de echipă insuflă energie și entuziasm, oferă soluții, propune
direcția de lucru și obiectivele care dau sens vieții. Fără acestea, nu va exista nici
motivație, nici efort, deci nici rezultate remarcabile.
Deși sunt mai mici, copiii trebuie să simtă că fac parte din echipa familiei. Îi
putem implica activ, le putem cere părerea cu privire la anumite proiecte comune sau îi putem ruga să ducă la îndeplinire o anumită sarcină. Le transmitem astfel că îi prețuim, că sunt talentați și speciali și că se pot descurca. Acest sentiment
de apartenență favorizează cunoașterea unor emoții pozitive. În felul acesta, vor fi
motivați să contribuie la bunul mers al echipei. Treburile casnice sau îndatoririle zilnice nu trebuie să fie însă pe primul loc, răpind timp prețios și consumând energie.
Familia va fi cu adevărat o echipă dacă membrii ei vor fi împreună și la momentele
de închinare ale zilei. Dumnezeu să conducă fiecare echipă care ia naștere în familiile noastre!
Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă!
Provocare: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se
potrivește cel mai bine în familia voastră!
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Miercuri, 3 martie

IUBEŞTE-MĂ NECONDIŢIONAT!
„Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească.
În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.”
(Romani 12:10)

D

oamne, dacă voi ajunge vreodată bărbat, atunci voi fi un bărbat cu care mama
mea să se mândrească”, sunt cuvintele unei promisiuni solemne pe care John
Ashworth, un predicator renumit din Rochdale, Anglia, a făcut-o pe când era în
școala primară și pe care, când a ajuns mare, a dorit cu orice preț să o aducă la
îndeplinire. A cunoscut lipsurile unui cămin ruinat de viciile tatălui său și a înțeles
o parte din rușinea și sărăcia lor, dar și răbdarea mamei sale și felul în care a înfruntat necazurile fără să se plângă. Deși imaginea tatălui i-a întristat copilăria, a
avut în schimb tot sprijinul mamei sale, o femeie răbdătoare, care s-a preocupat ca
John să arate mereu curat și îngrijit și să fie trimis la școli bune. Peste ani, doamna
Ashworth, care i-a oferit cea mai pură și mai altruistă dragoste dintre toate câte
există, s-a bucurat la rândul ei de grija fiului ei.
Indiferent de greutățile prin care viața ne poartă sau de viitorul neclar ce se prevede, niciodată nu trebuie să le lăsăm copiilor impresia că nu sunt importanți pentru
noi. Dacă simțim că, într-un moment anume, comportamentul copiilor noștri ne
face să fim furioși, să țipăm, să aplicăm o pedeapsă sau să folosim expresii precum
„te iubesc dacă…” sau „nu te mai iubesc dacă…”, haideți să oferim exact contrariul a
ce se așteaptă ei să primească, să le oferim un sărut, o îmbrățișare, o vorbă caldă și…
să urmărim ce se întâmplă!
Avem exemplul Domnului nostru, care ne iubește indiferent cum arătăm, cât de
talentați sau de netalentați suntem și care este statutul nostru social sau academic.
Să învățăm din această relație! Să le oferim copiilor noștri dragoste, pur și simplu!
Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă, Te rog!
Provocare: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de
mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să
audă aceste cuvinte.
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Sfaturi de la copii pentru părinți

Joi, 4 martie

OFERĂ-MI TIMP DE CALITATE!
„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.”
(Matei 7:12)

C

e consideri că este mai important pentru un copil atunci când ne referim la
momentele petrecute împreună: cantitatea sau calitatea? Imaginează-ți un
mic dejun luat în grabă! Este vorba de timp petrecut împreună, chiar dacă este de
scurtă durată și de o calitate discutabilă. Imaginează-ți acum o zi întreagă în care
stai cu copilul în aceeași cameră, însă fiecare este preocupat cu treburi diferite!
Este un timp folositor? Dar cele cinci minute în care îți îmbrățișezi copilul și îl
asiguri că ești lângă el atunci când este descurajat? Parcă e ceva mai bine, așa-i? Ce
contează cu adevărat: calitatea sau cantitatea?
Putem crede că momentele scurte, dar valoroase sunt benefice. Însă, dacă ne raportăm doar la astfel de clipe petrecute în compania copilului, va fi imposibil să aducem calitate suficientă pentru o relație armonioasă. Trebuie să adăugăm și cantitate.
Benjamin West afirma: „Un sărut al mamei m-a făcut pictor.” Da, a fost nevoie de un
imbold, însă mama sa a continuat să-l susțină și să-l încurajeze zilnic, admirându-i
fiecare tablou pictat și oferindu-i sfaturi bine-venite.
Ellen White ne conștientizează: „Răpindu-le timpul care le aparține de drept,
îi lipsiți de educația pe care ar trebui să o primească din partea voastră. Dacă aveți
copii, aveți de făcut o lucrare […]. Nu vă neglijați niciodată, dar niciodată, copiii! Ce
aveți voi mai de preț decât copiii voștri? Nu lăsați ca ceva să se interpună vreodată
între voi și binele copiilor voștri” (FÎ, p. 67).
Să le oferim copiilor noștri timp de o calitate absolută și în cantitatea necesară!
Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei
oferindu-le astăzi timp prețios!
Provocare: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și
iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună
de părtășie!
Poliana Banu
Conferința Oltenia
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Vineri, 5 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ (MĂ) CUNOASCĂ
„Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui
și să mă fac asemenea cu moartea Lui.”
(Filipeni 3:10)

P

entru ca noi să putem cunoaște îndeaproape caracterul și viața Sa divină,
Domnul Hristos a preluat natura noastră și a trăit printre noi ca om. Divinitatea s-a dezvăluit în natura umană, slava nevăzută, în forma omenească vizibilă.
Astfel, oamenii au putut învăța despre lucruri necunoscute prin intermediul celor
cunoscute” (PDH, p. 7).
Pentru a cunoaște un om, trebuie să cunoaștem Omul. Dumnezeu S-a limitat și
S-a dezbrăcat de haina divină pentru ca noi să-L cunoaștem. Altă cale nu a existat.
La fel cum nu a existat altă cale prin care omul să fie salvat. În acest punct a început
aventura cunoașterii lui Dumnezeu de către om.
Deseori ne limităm la o cunoaștere superficială a celor din jur și ne mulțumim
cu puțin. În biserică găsim oameni cu preocupări și vârste diferite, însă același Duh
ne unește pe toți sub acoperișul aceleiași biserici. În numeroase ocazii am auzit (pe
bună dreptate) expresii precum: tinerii care fac gălăgie, copiii care plâng în spate,
exploratorii care aleargă prin hol. M-am întrebat dacă este suficient să știm doar atât
despre cei mici. Acest tip de cunoaștere sumară seamănă cu zicerile (poreclele) din
satele românești care s-au transformat treptat în nume de familie: A Ioanei, A Mariei
etc. Dacă ne gândim la Ion Creangă, el era știut în Humulești ca Nică al lui Ștefan a
Petrei; doar atât se știa despre el și, eventual, câte o năzbâtie.
Nu este suficient să cunoști doar numele, ci și caracterul unei persoane. În Scriptură, de cele mai multe ori, numele și caracterul sunt echivalente. „Domnul Isus
căuta o cale de a ajunge la fiecare inimă. […] [El] reușea […] să ajungă la inima unor
ascultători diferiți” (PDH, p. 10). Cunoscându-L pe El, ajungem să ne cunoaștem pe
noi înșine și să-i cunoaștem mai bine și pe cei din jur.
Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja!
Provocare: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Sâmbătă, 6 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ FIE AUTENTICĂ
„Dar va zice cineva: «Tu ai credința, și eu am faptele.»
Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele.”
(Iacov 2:18)

U

na dintre cele mai importante tensiuni în mediul religios este cea produsă
de relația dintre credință și fapte. În termeni moderni, aceasta este înțeleasă
uneori ca o tensiune între teorie și practică, între ceea ce se spune și ceea ce se
face. Găsim că oamenii se împart în două tabere: unii vorbesc despre credință, dar
sunt săraci în fapte, iar alții au o colecție strălucitoare de fapte, dar credința lor este
șovăielnică. În fond, tensiunea este falsă. Biblia ne spune că viața de credință este
o sursă inepuizabilă de fapte bune.
Să ai credință înseamnă ceva mai mult decât o serie de afirmații corecte sau
cunoștințe teoretice impresionante. O viață marcată de încrederea în Cel Bun este
ceva viu care mobilizează ființa spre acțiune și slujire. Autenticitatea unui creștin se
probează prin împlinirea cuvintelor lui Hristos (CF, p. 100). Discursul ilustru de la
amvonul bisericii trebuie să fie probat prin fapte vrednice de pocăință și de slujire în
familie, la locul de muncă și oriunde în societate. Iubirea transformatoare invocată
în dezbaterile pe grupe tânjește să fie reflectată față de copii și tineri.
După cum afirmă Ellen White, „cel care face voia Sa îi va arăta lumii dovada
practică a roadelor pe care le manifestă prin ascultare, prin curăție și prin sfințenia
caracterului” (loc. cit.). Credința și faptele, cunoștințele și acțiunile merg mână în
mână și se împletesc într-un caracter nobil. Isaac Pennington spune că, atunci când
se adună pentru a se închina cu adevărat, oamenii sunt ca niște cărbuni aprinși care
se încălzesc unul de la altul, fiindcă o mare putere, vigoare și viață curge în toți. În
acest context, este suficient ca unul singur să fie autentic, și fenomenul devine molipsitor pentru ceilalți.
Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică!
Provocare: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Duminică, 7 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ FIE… BISERICĂ
„Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu,
care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului.”
(1 Timotei 3:15)

A

tunci când folosesc termenul „biserică”, oamenii se gândesc de cele mai multe
ori la o clădire, o construcție deosebită sau un edificiu impunător. Însă în Biblie termenul „biserică” traduce grecescul ekklēsia, care se referă în primul rând la
adunarea poporului. Așadar, ideea de comunitate primează și deschide un orizont
diferit cu privire la ce facem noi în ziua de odihnă. Această dimensiune este mult
mai caldă, mai prietenoasă și se distanțează de percepția că biserica înseamnă patru (sau mai multe) ziduri.
Atunci când făceam primii pași în sânul comunității de așteptători ai parusiei
(revenirii), acest mod de a percepe și a trăi viața de biserică îmi sugera că nu am
greșit adresa. Văzusem și vizitasem multe clădiri impozante și catedrale frumoase,
picturi ilustre și crucifixe ferecate, dar nimic nu se compara cu pasiunea pentru adevăr a unui grup de oameni care studiau Cuvântul lui Dumnezeu și mijloceau unul
pentru altul în rugăciune.
O altă dimensiune importantă este aceea că, atunci când oamenii intră pe poarta
bisericii, ei nu pășesc în calitate de doctori, ingineri, profesori, avocați, muzicieni
sau casnice. Toți cei care vin la închinare se înfățișează ca frați și surori, păcătoși
autentici care au nevoie disperată de un mântuitor. Într-o comunitate de credincioși,
importanța statului social și valoarea de sine nu se măsoară cu apropiații noștri, ci
cu Aproapele nostru comun.
Acolo unde este tensiune, există viață; acolo unde sunt oameni, există greșeli și
căderi, dar se obțin și multe biruințe. O comunitate cu idealuri comune, care înlătură orgolii, competiții, mize personale și ambiții, va constitui o oază și un refugiu de
care are nevoie orice om. Dumnezeu cheamă și astăzi biserica să rămână… biserică.
Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta!
Provocare: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre
credincioși și pune-o în aplicare!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Luni, 8 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ IERTE
„Atunci, Petru s-a apropiat de El și I-a zis: «Doamne, de câte ori să iert
pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?»”
(Matei 18:21)

Î

n poezia sa intitulată „Iertare”, poetul român Alexandru Macedonski începe cu
următoarele cuvinte: „Iertare! Sunt ca orice om, / M-am îndoit de-a ta putere.”
Premisa de la care pleacă poetul este aceea că, prin definiție, omul este supus
greșelii și îndoielii. Omul tânjește după eliberarea iertării.
Apostolul Petru este interesat de cantitatea iertării, și nu de calitatea acesteia. De
cele mai multe ori încercăm să impunem actului iertării o contabilizare numerică și
un inventar riguros al păcatelor din trecut. Este un demers obositor, care ne va epuiza în mod inutil. Domnul Isus Hristos a subliniat că iertarea nu poate fi cântărită,
numărată sau contabilizată. Această trăsătură are obârșie cerească, este o însușire divină, fără de care viața pe pământ ar fi un infern continuu. Actul de clemență divină
este desăvârșit prin definiție (70 × 7 = 490).
A manifesta amabilitate față de cineva care a greșit, a dărui iertare acolo unde s-a
greșit impardonabil este un semn al maturității spirituale. Mai mult decât atât, este
un semn că oamenii se aseamănă tot mai mult cu Domnul și Mântuitorul lor. Oare
biserica este percepută ca o arenă a dreptății sau ca un spațiu al iertării? Este locul de
refugiu pentru cei păcătoși sau este spațiul în care se baricadează doar cei „sfinți și
neprihăniți”? Un sfânt care a gustat iertarea, un păcătos absolvit de păcatul răzvrătirii sau un neprihănit care a trăit experiența pocăinței ar putea depune o mărturie
mult mai profundă pentru mântuirea în desfășurare.
Rugăciunea „Tatăl nostru” așterne standardul de nezguduit al îndurării: „precum
și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6:12). Afirmația Simonei Weil stă în picioare:
„Doar risipitorii […] își aduc aminte de Tatăl lor. Dacă ar fi trăit cumpătat, nici prin
gând nu i-ar fi dat să se întoarcă” (Philip Yancey, Tulburătoarele descoperiri ale Harului, Aqua Forte, Cluj-Napoca, 2004, p. 35).
Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta!
Provocare: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Marți, 9 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ IUBEASCĂ
„Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.”
(1 Ioan 4:7)

A

ntoine de Saint-Exupéry spunea că „adevărata iubire începe de acolo de unde
tu nu mai aștepți nimic în schimb”. Probabil că aceasta este cea mai înaltă
așteptare și cea mai profundă nevoie a omului. Un copil, un adolescent, un tânăr
sau un adult tânjește după iubire necondiționată. Chiar și un vârstnic mai are loc
în suflet pentru un strop de iubire.
Dragostea este o afacere în pierdere, o risipă, pentru că atunci când iubești cu
adevărat nu te aștepți la profit, la… ce-ți iese. Iubirea condiționată încetează să mai
fie iubire. Dacă Dumnezeu Și-ar fi condiționat iubirea, cel mai probabil El ar fi rămas Dumnezeu, dar nu ar mai fi fost Dumnezeul iubirii, pentru că „Dumnezeu este
dragoste” (1 Ioan 4:8)! Dacă Tatăl Și-ar fi făcut calcule, atunci nu L-ar fi dat pe Fiul
Său să moară pentru noi. Biblia dezvăluie că „Dumnezeu Își arată dragostea față
de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”
(Romani 5:8). Uitându-ne în jur, observăm că răspunsul oamenilor la sacrificiul fără
precedent este unul aparent nepromițător. Cu toate acestea, El a suferit moartea, și
încă moarte de cruce.
O altă dimensiune a iubirii este caracterul ei transformator. Dragostea
necondiționată nu este statică, ci ea îl transformă atât pe cel care iubește, cât și pe cel
iubit. Cel înzestrat cu o asemenea experiență va fi condus spre dimensiuni nebănuite ale cunoașterii de sine. Comunitatea se va schimba în măsura în care va cunoaște
din experiență cele două dimensiuni ale dragostei divine. În fond, este mai greu să-i
iubești pe cei din casa ta și mai ușor să-i iubești pe cei aflați la distanță. Mereu căutăm să-i convertim pe cei aflați departe, dar uităm că și cei din proximitatea noastră
„vor cunoaște […] că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții”
(Ioan 13:35).
Mijlocește în rugăciune ca tinerii să cunoască iubirea divină!
Provocare: Exprimă-ți dragostea față de cei dragi din viața ta!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Miercuri, 10 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA
SĂ MANIFESTE ÎNCREDERE
„Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi.
Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie.”
(2 Corinteni 7:4)

D

e multe ori cântăm la biserică sau fredonăm prin casă, la volan sau într-un
mediu natural cântarea: „Poți să te-ncrezi în Isus ne-ncetat!” Armoniile acestui imn ne reamintesc că Domnul Isus este demn de încredere. Dar cum rămâne
cu aproapele nostru? Am putea avea încredere în cel de lângă noi? Oare mai există
oameni demni de încredere?
Societatea noastră este constituită pe premisele scepticismului, interogației și
testării. Încrederea în oameni este un fenomen rar întâlnit. Mulți au tendința să se
încreadă în lucruri, și mai puțin în semeni. Probabil că experiențele din trecut ne
fac să fim rezervați în fața unor relații noi. Pe de altă parte, ar fi greu să gestionăm
sentimentul că nimeni nu contează pe noi. Sentimentul inutilității personale ar fi
copleșitor. Ne-am dori ca oamenii să manifeste un minimum de încredere în noi.
Regula de aur ne salvează din acest blocaj al barierelor interumane: „Tot ce voiţi să
vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” (Matei 7:12). Pentru a primi ceva, e bine
să începem cu primul pas: să oferim încredere.
Tinerețea și lipsa de experiență transmit mesajul că ar fi bine să fim rezervați în
a-i încredința o slujbă sau o sarcină de îndeplinit unui tânăr. Neîncrederea noastră
în ceilalți pleacă deseori de la nesiguranță cu privire la propria persoană. Acolo unde
considerăm că nu suntem în stare să facem acel lucru, nici altuia nu-i dăm posibilitatea să încerce.
Să nu uităm că unii oameni erau rezervați față de Domnul Isus și mai ales față de
proveniența Sa socială: „«Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei […]?» Și găseau o
pricină de poticnire în El” (Marcu 6:3). Apostolul Pavel își asumă „riscul încrederii”
în credincioșii din Corint. Mântuirea noastră a fost realizată de o Persoană pe care
mulți o considerau „de neîncredere”.
Recunoaște în rugăciune momentele de neîncredere în oameni!
Provocare: Încredințează-i unui tânăr o sarcină de îndeplinit!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Mi-ar plăcea ca biserica mea să…

Joi, 11 martie

MI-AR PLĂCEA CA BISERICA MEA SĂ SLUJEASCĂ
„Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească
și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.”
(Matei 20:28)

Î

n vremea studenției, în timpul lecturii, am dat peste afirmația lui Bernard de
Clairvaux: „Învață această lecție: dacă vrei să faci lucrarea unui profet, nu îți
trebuie un sceptru, ci o sapă!” Întâmplător sau nu, această afirmație ne surprinde
prin aroma ei de actualitate până în zilele noastre.
Pentru mulți dintre cititorii Bibliei, chiar și pentru unii dintre teologi, afirmația
Domnului Hristos este o declarație-cheie pentru a înțelege întreaga Evanghelie. Problema statutului în societatea de atunci, ca și acum, era una definitorie pentru modul în care se desfășura viața omului. Pe de o parte, statutul social putea fi moștenit,
iar pe de altă parte, putea fi dobândit, obținut prin efort și sacrificiu. Lupta era extrem de aprigă în acest sens.
În secolul I d.Hr., pentru un iudeu era de neconceput ca Mesia să fie slujitor, la fel
cum pentru oamenii din perioada Evului Mediu era de neimaginat ca monarhul să
slujească. Însuși Domnul Isus a surprins ordinea piramidală a vremii: „Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire”
(Matei 20:25). De multe ori găsim în spațiul religios că slujirea plină de sine preferă
martiriul glorios în locul slujirii anonime; alegem mai degrabă acte de caritate în
locul dăruirii mărunte; alunecăm cu ușurință spre sacrificii mărețe, în detrimentul
jertfirii smerite.
Așteptarea cu privire la biserică este firească: „Între voi să nu fie așa. Ci oricare
va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; și oricare va vrea să fie cel dintâi
între voi să vă fie rob” (Matei 20:26,27). Atunci când Mântuitorul a luat ștergarul
și ligheanul, discuția despre cine este cel mai mare s-a stins. Piramida s-a inversat,
orgoliile au dispărut, întâietatea a căpătat altă dimensiune, și cel mai mic, respectiv
Slujitorul, a devenit cel mai mare.
Roagă-te astăzi pentru implicarea tinerilor în slujire!
Provocare: Relatează-i unui tânăr o ocazie de slujire care te-a transformat!
Mihai Miron
Conferința Transilvania de Sud
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Spiritualitatea în cămin

Vineri, 12 martie

RUGĂCIUNE PENTRU COPIII TĂI
„Și, după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi:
se scula dis-de-dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere-de-tot.
Căci zicea Iov: «Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat
pe Dumnezeu în inima lor.» Așa avea Iov obicei să facă.”
(Iov 1:5)

D

espre patriarhul Iov citim în Scriptură că era „fără prihană și curat la suflet”
și că „se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău” (Iov 1:1). El a trăit o viață
sfântă înaintea lui Dumnezeu. A realizat multe lucruri în viață, a fost mai mare
decât „toți locuitorii Răsăritului” (Iov 1:3), dar nu a câștigat respectul oamenilor
prin bogăția și influența lui, ci prin frica lui de Dumnezeu. Atașamentul său față
de Dumnezeu s-a extins și la viața copiilor săi. El și-a iubit foarte mult copiii, așa
că își începea fiecare zi aducând o jertfă Domnului pentru ei, astfel încât, chiar
dacă păcătuiau, să primească milă și iertare. Acest act zilnic al lui Iov simbolizează
rugăciunea părintească.
Și astăzi este nevoie ca tatăl și mama să se roage pentru copiii lor dimineața și
seara. Satana ispitește copiii de la cea mai mică vârstă, când caracterul lor poate fi
ușor influențat, scopul său fiind să-i ducă pe calea pieirii în pași mici. În această
luptă spirituală, rugăciunea părintească are un rol imens de jucat. Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților pentru copii și, în providența Lui, îi ocrotește pe acești
copii, de orice vârstă ar fi ei. Rezultatul acestor rugăciuni va fi văzut de părinți doar
parțial în această viață pământească, dar cele mai multe rezultate vor fi văzute în
ziua mântuirii.
Dragi părinți, continuați să vă rugați pentru copiii voștri! Puteți avea copii cu
frică de Dumnezeu sau copii înstrăinați de Domnul, dar nimeni nu poate fi vreodată
în siguranță. Rugăciunea voastră îi pune pe copiii voștri în mâna lui Hristos, care
aduce cauza lor în fața lui Dumnezeu și le oferă toate ocaziile să-L aleagă și să-I fie
credincioși!
Roagă-te și astăzi pentru copiii tăi, dar nu doar pentru ca ei să obțină succesul
cotidian, ci ca să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos, singurul Mântuitor!
Provocare: Nu uita că Isus mijlocește pentru tine în fiecare zi, te ajută când ești
în nevoie și nu obosește niciodată! Fii și tu un părinte asemenea Lui!
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Sâmbătă, 13 martie

CU GLASUL IUBIRII
„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine.”
(Ioan 10:27)

Î

n spatele celor mai mari bucurii ale vieții de familie stă umblarea cu Dumnezeu,
dar chiar și pentru părinții creștini uneori este dificil să-și crească copiii pentru
Domnul. Nimeni nu poate fi adus la Domnul cu forța, nici măcar copiii. Pentru ca
părinții să-și îndrepte copiii către Dumnezeu, ei înșiși trebuie să cunoască dragostea Mântuitorului. Nici Domnul Isus nu a obligat pe nimeni să-L urmeze, ci El li
s-a adresat celor care L-au urmat ca și cum i-ar cunoaște; în felul acesta, cuvântul
Lui de chemare a fost unul personal, la care mulți au răspuns.
Părinții ar trebui să-și cunoască copiii îndeaproape, să știe care sunt dorințele
lor, să le studieze natura și să se străduiască să le modeleze caracterul cu dragoste în
fiecare zi. Natura tânără poartă diferite mici manifestări de rebeliune împotriva lui
Dumnezeu, care, dacă nu sunt observate de părinte, se consolidează și ulterior pot
fi corectate cu greu. Copiii au diferite naturi, motiv pentru care metoda de educare
trebuie să fie și ea diferită, părintele învățând-o doar dacă este în legătură cu Acela
care cunoaște fiecare suflet de aproape. Cu toate acestea, trebuie făcută o distincție
între metoda educației și principiile care trebuie predate. Metoda nu înseamnă că la
unii tineri poate fi omis ceva din principiile divine. Toți tinerii trebuie să învețe secretul succesului vieții pe pământ și în cer: hărnicia, ordinea, onestitatea și reverența
care poate fi descoperită în legea lui Dumnezeu. Când un părinte îi explică și îi arată
separat fiecăruia dintre copiii săi de ce aceste virtuți sunt importante în viață și, lucrul cel mai important, îi învață să Îl pună pe Dumnezeu mai presus de toate, el nu
dorește să-și convingă copiii să se teamă de Dumnezeu datorită autorității părintești,
ci prin cuvântul iubirii, care aduce rezultatele așteptate în timp.
Să ne rugăm să recunoaștem acele aspecte din caracterul copiilor noștri care trebuie lustruite. Să cerem de asemenea și înțelepciunea ca să le putem dezvălui în mod
eficient copiilor noștri aceste aspecte și să-i putem sprijini în lupta lor.
Provocare: Să-i cunoaștem pe copiii noștri, să vorbim în limba iubirii și să-L
urmăm pe Hristos împreună cu ei.
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Duminică, 14 martie

CREŞTEREA FAMILIEI E ASIGURATĂ DE DUMNEZEU
„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc;
dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.
Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați
o pâine câștigată cu durere, căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.”
(Psalmii 127:1,2)

S

per că nu te-ai trezit devreme în această dimineață în zadar. Dar când vei face
asta în zadar și când o vei face cu rezultate? Înțeleptul Solomon spune că nu are
rost să te trezești devreme și să te culci târziu dacă nu faci asta cu Domnul. Ritmul
vieții în această lume include trezirea devreme și culcarea târzie, dar nu toată lumea o face cu Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu însă trăiește zi de zi, de la trezirea devreme până la culcarea târzie, sub călăuzirea Creatorului și cu convingerea
că tot ceea ce face nu va fi în zadar, căci lucrarea pe care o face este binecuvântată.
Dar merită oare să investim în construirea și paza caselor? Pentru a înțelege cu
acuratețe înțelesul spiritual al acestui verset, este important să examinăm textul
ebraic, care este mult mai bogat în semnificații. Termenul ebraic tradus prin „a
zidi” este banah și are un dublu sens: construirea unei case și construirea unei familii. Un alt lucru interesant este că sensurile verbului „a zidi” și ale substantivului
„fiu” sunt interconectate în ebraică, așa că am putea spune „a zidi un băiat sau un
fiu”, adică o familie.
De fapt, cel mai important lucru de făcut este să construim o familie. Merită să te
trezești devreme și să te culci târziu, dar nu poți face acest lucru fără Domnul. Dacă
construirea și paza casei fizice necesită ajutorul Domnului, astfel încât să nu fie în
zadar, cât de important este ajutorul Său în construirea și păzirea casei spirituale.
Roagă-te astăzi ca dezvoltarea spirituală a familiei tale să poată fi realizată cu
succes! Cere sfatul și ajutorul Domnului pentru a reuși!
Provocare: Cum ai construit până acum această casă spirituală? Singur, prin
cunoștințele și puterea ta, sau cu Domnul? Ai căutat îndrumarea Lui și sfatul Său în
fiecare dimineață pentru a construi această casă spirituală?
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Luni, 15 martie

MOŞTENIRE DE LA DOMNUL
„Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată
dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe.
Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei! Căci ei nu vor rămâne
de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.”
(Psalmii 127:3-5)

U

na dintre cele mai mari responsabilități în viață este îngrijirea familiei – să
ai copii și să îi crești. Deși cineva ar putea avea talentul de a face acest lucru,
Scriptura spune că este un dar de la Dumnezeu, chiar o moștenire! Moștenirea
include cele mai valoroase lucruri pe care părinții le lasă în urmă pentru copiii lor.
O mulțime de oameni se așteaptă la o moștenire în viață, dar ce fac ei cu ea? Cum
o utilizează? Vor păstra și vor dezvolta averea moștenită sau o vor risipi?
Una dintre cele mai mari moșteniri de la Domnul pentru oamenii căsătoriți o
constituie copiii. Ce fac părinții cu această moștenire? Dumnezeu se așteaptă ca ei
să fie credincioși și să-și consacre copiii. Dar cum? Pe lângă consacrarea prin rugăciune, Dumnezeu se așteaptă ca părinții să nu sporească numai bunurile materiale pentru copiii lor, ci să contribuie și la dezvoltarea caracterului lor. În mâinile
părinților, adolescenții trebuie să fie ca săgeata din mâna eroului. Adevăratul erou
face fiecare săgeată cu propriile sale mâini, știind din ce este făcută, așa că este sigur
că va lovi ținta. Părinții creștini trebuie de asemenea să cunoască îndeaproape slăbiciunile și punctele forte ale copiilor lor, dar pentru a face acest lucru trebuie să-și
petreacă timpul cu ei, să descopere modalitățile în care își ajută copiii să ajungă la
țintă. Această țintă trebuie să fie viața veșnică. Adevărata fericire a unei familii este
atunci când copiii au ajuns la destinație.
Roagă-te ca prin înțelepciune și călăuzire divină să poți modela caracterul copiilor tăi, astfel încât să-i poți conduce la destinație!
Provocare: Cât timp ai petrecut cu copiii tăi? Ai studiat caracterul lor și
modalitățile prin care să-i duci la destinație? Nu uita: copiii sunt cea mai mare
moștenire pe care ți-a dat-o Dumnezeu! Pregătește-i pentru Împărăția Domnului!
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Marți, 16 martie

NU UITA DE PĂRINŢII TĂI!
„Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis:
«Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.»
Ilie i-a răspuns: «Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut.”
(1 Împărați 19:20)

M

ulți oameni, atunci când reușesc în viață, uită de unde au început și cine au
fost cei care i-au învățat și i-au sprijinit. Iubirea părintească este unul dintre
cele mai mari cadouri din viața unei persoane. Oricum ar fi fost ei, totuși părinții
sunt cei pe care putem conta.
Elisei a avut o relație specială cu părinții lui, lucrând cu ei încă de când era copil,
iubindu-i și respectându-i, știind că le datora toate cunoștințele și oportunitățile. „În
timp ce își unea eforturile cu tatăl său în îndatoririle vieții de familie, el învăța să
conlucreze cu Dumnezeu” (PR, p. 154). Comportamentul lui ascultător l-a pregătit
să facă lucrările lui Dumnezeu mai târziu. Când Ilie l-a găsit, el făcea munca grea pe
moșia familiei. Ilie și-a aruncat mantia peste el, ceea ce însemna chemarea la ucenicie. Elisei știa că era chemarea lui Dumnezeu, așa că a tratat-o cu respect. Tot ce a
cerut a fost: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” El și-a
iubit foarte mult părinții și, înainte să urmeze chemarea, a vrut să le mulțumească
pentru ultima dată pentru ceea ce au făcut pentru el.
Tu ce crezi: cine e responsabil pentru realizările din viața ta? Tu? Sau observi
providența lui Dumnezeu în faptul că ți-a dat părinți care te-au pregătit pentru
viață? Îi ești recunoscător lui Dumnezeu pentru părinții tăi? Le ești recunoscător
părinților tăi pentru tot ce au făcut pentru tine? Amintește-ți că nu ai realizat nimic
în viață singur, iar acest lucru nu se va schimba în viitor!
Roagă-te să poți fi întotdeauna un copil recunoscător față de părinții tăi, dar mai
presus de toate față de Dumnezeu!
Provocare: Mulțumește-I Domnului că te-a binecuvântat cu părinți, mulțumeș
te-le părinților tăi pentru că au făcut tot ce au putut pentru tine! Câtă vreme poți,
lucrează împreună cu ei în activitățile de zi cu zi, pentru a învăța să cooperezi cu
Dumnezeu!
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Miercuri, 17 martie

REÎNNOIRE ADEVĂRATĂ
„Să vă înnoiți în duhul minții voastre.”
(Efeseni 4:23)

D

e ce este important să ne reînnoim mintea? Și ce înseamnă duhul minții
noastre? Este voia lui Dumnezeu ca ceea ce El a ascuns în adâncurile sufletelor noastre, în urma creației, să nu moară ca urmare a păcatului. După căderea
în păcat, natura umană perfectă pe care ne-a dat-o Dumnezeu s-a degradat, astfel
încât omul nu mai poate trăi potrivit principiilor divine. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a lăsat omul singur în această luptă strânsă. Marea întrebare este: Ce
sau cine câștigă teren în viața ta – o decizie atentă a rațiunii sau o voce divină din
adâncurile rațiunii?
În viața de familie, cu fiecare decizie luată, avem o mare influență unul asupra
celuilalt: soț și soție, părinți și copii. Când luăm o nouă decizie, iar viața noastră și
viața de familie trec printr-o reînnoire, oare pe ce bază se întâmplă asta? Numai prin
reînnoirea minții sau prin reînnoirea duhului minții. Reînnoirea minții poate avea
loc și fără Dumnezeu, atunci când, pe baza unor argumente logice sau de sănătate,
se evaluează importanța realizării unei schimbări în viață, reînnoirea obiceiurilor
și a planurilor. Aproape fiecare ființă umană poate face acest lucru, chiar dacă nu
are nimic de-a face cu Dumnezeu. Nici măcar nu trebuie să fii religios ca să fii un
soț sau un tată bun. Priviți din exterior, uneori despre acești oameni se spune că
trăiesc vieți mai frumoase chiar și decât cei credincioși. Cu toate acestea, schimbarea substanțială a vieții nu se bazează pe argumente logice, ci pe angajamentul
divin, care este decizia și răspunsul omului la vocea interioară pe care o consideră
întotdeauna importantă în mintea lui. Prin puterea lui Isus Hristos, omul nu numai
că își va reînnoi viața exterioară, ci prin duhul minții sale va avea parte de adevărata
reînnoire pe care și-a dorit-o dintotdeauna.
Roagă-te pentru o reînnoire sinceră și pentru a te lăsa condus de glasul Duhului
Sfânt!
Provocare: Să ne influențăm reciproc în viața noastră personală și de familie
prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu, singurul care ne poate reînnoi pe deplin.
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Joi, 18 martie

VIAŢĂ DATORITĂ MIELULUI
„Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis:
«Duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați Paștele.»”
(Exodul 12:21)

C

ând poporul israelit și-a petrecut ultima noapte în Egipt, fiecare familie a
trebuit să omoare mielul pascal. Cea de-a zecea plagă urma să lovească toate
familiile din țară, cu excepția celor care ascultaseră de cuvântul Domnului. Îngerul morții a trecut prin tot Egiptul și i-a ucis pe toți întâii născuți, dar familiile care
au ascultat de cuvântul Domnului ucigând mielul și apoi ungând stâlpul ușilor
cu sângele lui și mâncând carnea lui friptă au scăpat de doliu. Această sarcină
importantă a trebuit să fie îndeplinită de către capul familiei, salvând viața întregii
familii.
În calitate de creștini, la fiecare Cină a Domnului comemorăm sacrificiul mântuitor al Domnului Isus Hristos. La fel ca prima dată, când fiecare tată și-a condus
familia într-o ceremonie de ascultare și astfel au supraviețuit cu toții, și astăzi este
sarcina taților să avertizeze în mod constant familia cu privire la harul lui Dumnezeu. Tatăl este cel care trebuie să mențină spiritualitatea familiei, amintindu-le
neobosit celor dragi de sacrificiul mântuitor al Domnului Isus Hristos. Desigur, implicarea tatălui nu poate oferi de una singură mântuire pentru întreaga familie, pentru că aceasta este personală, dar ca păzitor trebuie să aibă grijă și să-i învețe pe cei pe
care Dumnezeu i-a dat în dar. Cu ocazia primului Paște, după ce capul familiei a uns
stâlpul ușii, el și familia lui au mâncat din carnea de miel. Pentru noi, consumul
cărnii de miel simbolizează primirea vieții și a învățăturilor lui Hristos.
Roagă-te să-ți poți îndeplini calitatea de părinte!
Provocare: Tatăl familiei să devină zilnic una cu Hristos, să facă acest lucru în
familie, atât prin cuvintele, cât și prin acțiunile sale. Să-și salveze membrii familiei
de îngerul morții avertizându-i și învățându-i cum să asculte de voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu să întărească și să binecuvânteze părinții!
Amota Lóránt
Conferința Transilvania de Sud
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Vineri, 19 martie

UN COPIL SPECIAL
„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui.”
(Isaia 9:6)

S

ecolele veneau și treceau cu o succesiune de nestăvilit. Rasa umană împărțită
în diferite națiuni își continua existența dureroasă, permanent amenințată de
războaie, exploatare, boli și suferință. Setea de putere dădea naștere marilor imperii, care se pretindeau aducătoare de civilizație, dar care în realitate exploatau în
favoarea unei aristocrații frivole și oportuniste. Poeții îi slăveau pe eroii neamului
lor, care de fapt vărsau mult sânge și apoi și sângele lor era vărsat de sabia unui
alt erou. În ciuda tuturor aparențelor, omenirea se tăvălea într-o mlaștină morală
teribilă, situație dusă la desăvârșire de Imperiul Roman.
Pe de altă parte, poporul evreu rătăcea dureros de departe de planul lui Dumnezeu. Scriptura îi descrie pe israeliți ca pe unii care zac în întuneric. Zeii Romei și
egoismul și prejudecățile evreilor Îl alungaseră pe Dumnezeu din inima oamenilor,
transformând planeta într-o văgăună întunecată plină de iluzii fermecătoare și de
strigăte disperate, într-un nonsens perpetuu. Ce trist!
În negura densă a lumii condamnate, un Copil se naște la marginea unui mic
sat din Iudeea, în condiții de neimaginat pentru generația noastră. A venit dintr-o
altă lume ca să locuiască în cel mai infect cotlon din universul lui Dumnezeu. A venit într-un corp uman, însușindu-și toată degenerarea acestuia de patru mii de ani,
toate „consecințele acțiunii legii eredității. Care erau consecințele acestea se poate
vedea în istoria strămoșilor Săi pământești” (VI, p. 33). Este cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, care Și-a părăsit existența cerească, dispărând instantaneu de pe
tronul universului, transformându-Se într-un embrion. Venind în lumea noastră
întunecată, Hristos a ales „să ducă lupta vieții așa cum trebuie să o ducă orice vlăstar
omenesc, cu riscul de a da greș și a pierde veșnicia. […] Aici este iubirea! Minunează-te, cerule, și rămâi încremenit, pământule!” (Ibidem, p. 34).
Doamne, Îți mulțumesc pentru darul Fiului Tău!
Provocare: Meditează azi măcar un sfert de oră la întruparea lui Isus!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Sâmbătă, 20 martie

DE CE MARIA?
„Maria a zis: «Iată roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!»”
(Luca 1:38)

Î

ntr-o zi, la biserică, mi-am pus copilașul născut de câteva săptămâni în brațele
unei tinere aproape gata să înceapă primul ei an de liceu. Reacția ei a fost naturală. Momentul însă a surprins-o pe mama tinerei cu garda jos și a trebuit să o
opresc să nu intervină: avea o mare îndoială că „copilul” ei ar ști să țină în brațe
un nou-născut!
Am crezut întotdeauna că tânăra Maria a avut undeva între 15 și 17 ani atunci
când îngerul a venit la ea cu acele cuvinte alese: „Plecăciune ție…”. Nu te surprinde
situația: o tânără, aproape copilă, primește o însărcinare atât de importantă și chiar
împovărătoare precum aceea de a fi mama Domnului Isus? De ce Maria?
Scriitorii iudei îi identificau pe aceia despre care scriau ca fii și fiice ale anumitor
persoane. Faptul că evanghelistul nu îi amintește pe părinții Mariei este probabil un
indiciu că ei nu mai erau în viață. Aceasta ar explica originea ei umilă și căsătoria,
din nevoia de protecție, cu un om bun, dar mai în vârstă, având deja copii și văduv.
În puținele descrieri biblice cu privire la persoana ei, Maria este adesea surprinsă
meditând sau cumpănind Cuvântul lui Dumnezeu: „Maria păstra toate cuvintele
acelea și se gândea la ele în inima ei” (Luca 2:19). Ea a fost aleasă pentru că, la timpul hotărât, caracterul ei reflecta mai îndeaproape idealurile divine de mamă decât
caracterul oricărei alte fiice a lui David. Făcea parte din acea minoritate selectă care
„aștepta mângâierea lui Israel”.
Ce frumos este pusă în contrast atitudinea ei de supunere față de planul lui
Dumnezeu atunci când primește vestea alegerii sale cu atitudinea de necredință a
rudei Zaharia, care află de la același mesager că va avea și el un fiu. Implicațiile și
complicațiile în dreptul Mariei erau totuși cu mult mai mari…
Dumnezeu Însuși i-a oferit unei asemenea tinere o încredere greu de cuprins
cu mintea. Roagă-te să folosești măcar o parte din încrederea pe care ți-o acordă
Dumnezeu!
Provocare: Oferă-le și tu unor astfel de tineri măcar o parte din această încredere!
Flavius Agape
Conferința Transilvania de Sud

Soarele apune: B 18:28, CT 18:18, IS 18:22, MS 18:34, SM 18:41, DJ 18:38, AR 18:47
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Copilul Isus

Duminică, 21 martie

DE CE O VIAŢĂ GREA ŞI NEDREAPTĂ
POATE FI O BINECUVÂNTARE
„Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat,
S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți.”
(2 Corinteni 8:9)

I

sus s-a născut în sărăcie. În Galileea secolului I, sărăcia însemna cu totul altceva
decât astăzi, în lumea modernă. Oamenii munceau în general din greu pentru
hrana zilnică. Un om de rând nu avea provizii. Mâncarea era simplă: pâine de
orz, pește, brânză, măsline și zarzavaturi. Casele erau mici, fără mobilier, și într-o
cameră se înghesuia toată familia, care era formată din mai mulți copii. Bărbații și
femeile aveau doar hainele pe care le purtau, haina fiind folosită și ca învelitoare
în timpul nopții.
Iosif era tâmplar, iar Maria creștea și copiii lui Iosif din prima căsătorie: Iacov,
Iosif, Simon, Iuda și câteva fete (Matei 13:55,56). Isus era cel mai tânăr. Frații, „fiind
mai în vârstă ca Isus, pretindeau că El trebuie să asculte de ei. Îl acuzau că Se crede
superior față de ei și-L mustrau că Se ridică mai presus de învățătorii, preoții și mai
marii poporului lor. Adesea, Îl amenințau și căutau să-L intimideze; dar El trecea
mai departe, făcând din Scriptură călăuza Sa” (VI, p. 66).
Copilăria Domnului Hristos a fost marcată de sărăcie și nedreptate, locuitorii
răutăcioși din Nazaret îngreunându-I existența. „Isus nu Se lupta pentru drepturile
Sale. Adesea I se făcea munca mai grea decât era nevoie, tocmai pentru că El era bun
și nu Se plângea. Cu toate acestea, n-a greșit și nici nu S-a descurajat. El a trăit mai
presus de toate aceste greutăți, de parcă era în lumina feței lui Dumnezeu” (Ibidem,
p. 68).
Viața Sa modestă, lipsită de atracțiile păcătoase ale unei vieți de trândăveală, stă
mărturie despre binecuvântarea de a crește într-o familie cu multă trudă și muncă
fizică. El însă avea și libertatea de a fi cu Tatăl Său, liber de tradiția iudaică și de compromisurile acestei lumi. Astfel, El este exemplul nostru, pe care suntem chemați să
îl urmăm.
Doamne, ajută-mă să Te pot urma în greutățile mele!
Provocare: Astăzi, întoarce răul printr-o faptă bună!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Luni, 22 martie

MIELUL LUI DUMNEZEU LA 12 ANI
„Isus le-a răspuns: «Învățătura Mea nu este a Mea,
ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.»”
(Ioan 7:16)

D

e unde știa Isus cine este? Atât de mult S-a dezbrăcat Domnul Hristos de
Sine, încât atunci când a venit în lume ca prunc, a avut nevoie să învețe toate de la început. Maria a fost cea care s-a ocupat de inițierea fiului său în lumea
Vechiului Testament. Studiul profețiilor mesianice contura încet-încet în mintea
copilului Isus o misiune pe care urma să o înțeleagă mai târziu.
Dar care a fost momentul în care acest Copil special a înțeles că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii? Poporul ales putea cunoaște voia lui
Dumnezeu prin două canale: Scriptura și legea ceremonială. Toate sărbătorile reprezentau momente importante din planul de mântuire. Prima sărbătoare la care a
participat copilul Isus a fost Paștele, pe când avea 12 ani. A urmărit cu mare atenție
întregul serviciu solemn, a văzut preotul în veșmintele lui albe și mielul de jertfă
sângerând pe altar, și gânduri noi apăreau în mintea Lui fragedă. „Tăcut și adâncit în
cugetare, părea că studiază o mare problemă. Atunci I se descoperea Mântuitorului
taina misiunii Sale” (VI, p. 58). Cu alte cuvinte, copilul Isus a aflat că este Mielul
lui Dumnezeu! Este un moment de răscruce în viața Lui. El putea refuza misiunea
de a lua locul mielului înjunghiat. Putea spune că nu este drept. Câți dintre noi nu
am fi făcut astfel? Sau putea să aibă pretenții de genul: „Nu știți cine sunt Eu?” și să
pretindă superioritate. O, câți dintre noi nu am făcut uneori așa ceva? Ce trist! Dar
Mielul lui Dumnezeu, care avea doar 12 ani, nu face cu niciun chip nici una, nici
alta. „Timp de optsprezece ani, de când înțelesese că era Fiul lui Dumnezeu, El a recunoscut legătura care-L unea cu familia din Nazaret și Și-a îndeplinit obligațiile de
fiu, de frate, de prieten și de cetățean” (Ibidem, p. 61). Iată de ce îmi plec genunchii!
Doamne, vreau să îmi îndeplinesc cu și mai multă credincioșie datoriile mele de
azi!
Provocare: Revizuiește-ți astăzi relația cu Dumnezeu!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Marți, 23 martie

ADOLESCENTUL DISCRET
„El nu va striga, nu-Și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe.”
(Isaia 42:2)

I

sus nu S-a izolat într-o chilie, departe de oameni, ci, dimpotrivă, a trăit aproape
de ei, a intrat în casele lor, a ascultat durerile inimii care nu puteau fi spuse altora
și, deși nu a făcut nimic supranatural, prezența Lui a fost totuși o mângâiere pentru suferinzi. Nu a fost întotdeauna bine primit, ci adesea a trebuit să îndure de
zaprobarea, opoziția și batjocura. Uneori, cele mai bune intenții și gesturile pline
de tact erau întâmpinate cu răutate. Rabinii locali Îi dezaprobau comportamentul
atunci când nu putea să fie de acord cu ei. „Din tinerețe a trebuit să învețe lecția
grea că trebuie să tacă și să sufere cu răbdare” (VI, p. 65).
Deși nu a fost un singuratic, Isus a fost un adolescent discret. Nu căuta să iasă
în evidență, nu căuta popularitatea, cu toate că știa cine este. Printre consătenii
Lui gălăgioși, între frații Lui mai mari, dar chiar și față de Iosif și Maria, Isus s-a
simțit singur. „În copilărie, tinerețe și maturitate, Isus a fost singur. În sfințenia și
credincioșia Sa, El a călcat singur teascul și niciun om n-a fost cu El. A dus povara
teribilă a răspunderii pentru salvarea oamenilor. Știa că, dacă nu se face o hotărâtă
schimbare în principiile și țelurile neamului omenesc, toți vor fi pierduți. Această
povară apăsa asupra sufletului Său și nimeni nu-și putea închipui cât era de grea. Cu
o stăruință neabătută Și-a îndeplinit planul vieții Lui, acela de a fi Lumina oamenilor” (Ibidem, p. 70).
Avem astăzi marele privilegiu să călcăm pe urmele acestui mare Adolescent, care
a trăit printre noi „plin de har și de adevăr” (Ioan 1:14). Indiferent dacă ești copil sau
adult, acest Erou te atrage ca un magnet. În cămăruțele ascunse ale minții tale, ești
un singuratic. Simți că cei din jurul tău nu te înțeleg, poate chiar ai fost respins…
Refugiază-te la Hristos! El știe deja. Nu renunța, urmează-L neabătut, și te va duce
la victorie!
Doamne, ajută-mă să Te știu aproape și în singurătatea mea!
Provocare: Interesează-te astăzi de cineva din anturajul tău cu care nu ai mai
vorbit de mult timp!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Miercuri, 24 martie

ÎN ATELIERUL LUI IOSIF
„Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.”
(2 Tesaloniceni 3:10)

M

unca fizică este privită cu dispreț, fiind considerată potrivită pentru needucați
sau pentru săraci ori o povară care face viața grea. Uneori se aude îndemnul
destinat copiilor: „Învață carte, ca să nu fie nevoie să mergi la sapă!” Este un îndemn bun, deoarece într-adevăr nu este o cinste ca un copil să fie needucat. Dar
nici disprețul pentru munca fizică nu este o cinste. S-a descoperit de fapt că există
o legătură strânsă între stilul de viață sedentar și moartea prematură. De asemenea, omul, fiind o ființă psihosomatică, are nevoie să fie conectat și la realitățile
fizice, ceea ce îi oferă o viață deplină și un anumit grad de independență. Cei care
efectuează și lucru manual își dezvoltă creativitatea și unele îndemânări care sunt
absente la ceilalți. Dincolo de acestea, munca fizică este un instrument de disciplină, funcționând ca o frână când vine vorba de pasiunile păcătoase ale ființei
umane.
Isus nu s-a dat înapoi de la muncă. Societatea în care s-a născut trăia preponderent din munca fizică. Dacă am pune în balanță durata lucrării publice a Domnului Hristos și timpul cât a lucrat în atelierul lui Iosif, balanța ar înclina puternic
în favoarea celui din urmă. Timp de aproape treizeci de ani, copilul, adolescentul și
tânărul Isus a lucrat din greu. Probabil am fi plăcut surprinși dacă am avea un obiect
confecționat din lemn, un scaun sau o masă lucrate tocmai de Isus. Cei din Nazaret
I-au cumpărat produsele. „El nu voia să fie imperfect nici chiar în mânuirea uneltelor. El era desăvârșit atât ca lucrător, cât și în caracter” (VI, p. 53).
Mulți creștini se concentrează exclusiv pe lucrarea publică a lui Isus și uită că, în
cea mai mare parte a vieții Sale pământești, Isus a lucrat într-un atelier. „El îndeplinea lucrarea lui Dumnezeu tot atât de mult atunci când lucra la tejgheaua dulgherului, ca și atunci când făcea minuni pentru mulțime” (Ibidem, p. 55).
Doamne, binecuvântează munca mâinilor mele!
Provocare: Folosește-ți astăzi timpul liber pentru a face ceva util în casă sau pe
afară!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Joi, 25 martie

SUPUNEREA
„Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus.”
(Luca 2:51)

S

upunerea – iată ceva ce nu ne place deloc! Firea noastră pământească percepe
adesea supunerea ca pe o îngrădire a drepturilor și se revoltă sau se plânge
când vine vorba de așa ceva. Este adevărat că, de-a lungul istoriei, supunerea a
fost impusă de bărbați, de proprietarii de sclavi sau de aristocrați. Femeile, sclavii
și copiii au suferit enorm! Milioane de oameni au fost exploatați pentru că li se
pretindea supunere. Isus a avertizat: „Știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai-marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi
să nu fie așa” (Marcu 10:42,43). Unui creștin îi este interzis să pretindă supunere
de la semenul său.
Supunerea trebuie să fie voluntară, izvorâtă din dragoste, altfel este un abuz sau
o șiretenie. Scriptura ne spune că Isus a fost un copil supus părinților Săi, dar decizia I-a aparținut Lui. Deși la vârsta de 12 ani deja Își depășea părinții în înțelegerea
planului lui Dumnezeu, a ales să le fie un copil supus: „Isus nu a neglijat legătura cu
părinții Săi pământești. De la Ierusalim, S-a întors acasă cu ei și i-a ajutat în viața
lor de muncă grea. El ascunsese în inimă taina misiunii Sale, așteptând cu supunere
timpul hotărât pentru ca El să-Și înceapă lucrarea” (VI, p. 61). El este astfel exemplul desăvârșit pentru fiecare copil. Exemplul și învățătura Sa sunt însă imperative și
pentru adulți. Apostolul Pavel ne arată calea pe care suntem chemați să mergem în
relațiile noastre interumane: „Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos” (Efeseni
5:21).
Supunerea noastră față de Dumnezeu este dovada cea mai frumoasă a faptului
că avem încredere în El. El ne-a creat și ne cunoaște cel mai bine, chiar mai bine
decât noi înșine. Și mai știe ceva important – viitorul. Are un plan pentru noi, un
plan mult mai bun decât am putea concepe noi. De aceea, să avem încredere deplină
în El!
Doamne, Te rog să mă ajuți să înțeleg voia Ta!
Provocare: Caută astăzi acele domenii din viața ta în care trebuie să te supui lui
Dumnezeu!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord
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Copilul Isus

Vineri, 26 martie

LĂSTAR DINTR-UN PĂMÂNT USCAT
„El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă,
ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat.”
(Isaia 53:2)

D

eși avem puține cunoștințe despre copilăria Domnului Hristos, totuși Scriptura ne oferă câteva informații esențiale. Profetul Isaia ne prezintă o perspectivă
inedită asupra mediului din care provine Isus: „Iese dintr-un pământ uscat.” Probabil că nu a existat un mediu mai impropriu de a crește copii în tot Israelul ca Nazaretul. Nazaretul era un sat marginal dintr-o zonă de deal, în vecinătatea satului
Cana. Cei din Cana erau oameni muncitori și aveau holde bogate, dar se spune că cei
din Nazaret erau bătăuși și hoți, așa că pe vremea recoltelor furau roadele. Cu toate
dezavantajele acestui sat, din Nazaret a ieșit ceva bun! Dar asta nu a fost la întâmplare.
Am auzit de multe ori cum generația mai în vârstă spune despre tineri că aceștia
sunt răi. Sunt unii părinți care dau vina pe școală, pe prieteni sau pe lume pentru
faptul că au copii necredincioși. Dar adevărul este altul: „Hristos a fost singurul om
fără păcat care a locuit vreodată pe pământ, cu toate că aproape treizeci de ani El a
trăit printre locuitorii stricați din Nazaret. Faptul acesta este o mustrare pentru aceia
care consideră că, pentru a trăi o viață curată, depind de loc, de avere sau de belșug.
Ispita, sărăcia și greutățile sunt adevărata disciplină necesară pentru dezvoltarea
curăției și tăriei de caracter” (VI, p. 52).
Dacă avem copii (dacă nu, îi avem pe cei din biserică), ei ne-au fost dați cu împrumut de Dumnezeu. Într-o zi, ei vor pleca din casa noastră și atunci se va vedea
dacă am investit bine. Ei au nevoie de noi, au nevoie de un model pe care să îl poată
urma. Nimeni nu ne poate înlocui. Fiecare mamă și tată ține locul lui Dumnezeu
pentru copilul său și Dumnezeu va binecuvânta fiecare părinte care sacrifică pentru
odrasla sa.
Doamne, ajută-mă să Te cunosc și să fiu un părinte/copil mai bun!
Provocare: pentru părinte – petrece azi o oră cu copilul tău; pentru copil –
mulțumește-le azi părinților tăi pentru ceva ce ai învățat de la ei!
Miklos Palffi
Conferința Transilvania de Nord

Soarele apune: B 18:35, CT 18:25, IS 18:31, MS 18:42, SM 18:50, DJ 18:45, AR 18:55
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Faceți ucenici!

Sâmbătă, 27 martie

MISIUNEA
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”
(Matei 28:19)

Î

n societatea contemporană, superspecializarea profesională adâncește diviziunea muncii, astfel încât avem specialiști cu studii superioare și doctorale în
aproape toate domeniile. În acest cadru, formarea de ucenici pare a fi responsabilitatea unor megaprofesori. Așa că pentru multe profesii se parcurg ani de școală
și se dau diplome, dar nu întotdeauna acestea garantează excelența. Acest mecanism se răsfrânge și asupra vieții noastre spirituale și asupra familiei. Unii dintre
oameni se așteaptă ca pastorul sau, mai nou, un supervorbitor cu mulți abonați
pe conturile on-line să îi „sfințească pe deplin” atât pe ei, cât mai ales pe copiii lor.
Te invit astăzi să meditezi la câteva gânduri spuse de profetul lui Dumnezeu pentru biserica Sa din timpul acesta:
„Membrii familiei să manifeste bunătate și iubire duioasă. Cuvintele rostite și
faptele săvârșite să fie în conformitate cu principiile creștine. În felul acesta, căminul
poate să fie o școală în care sunt pregătiți lucrători pentru Hristos” (ÎC, p. 359).
„Noi trebuie să fim canale consacrate, prin care viața cerească să le fie transmisă
și altora. Duhul Sfânt trebuie să însuflețească și să pătrundă întreaga biserică, legând
inimile laolaltă. […] Asupra noastră este așezată o responsabilitate sfântă. Ne-a fost
încredințată misiunea: «Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i
în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am
poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului» (Matei
28:19,20). Voi sunteți consacrați lucrării de a face cunoscută Evanghelia mântuirii.
Desăvârșirea Cerului urmează să fie puterea voastră” (9M, p. 21).
Doamne, învață-mă și ajută azi ca rodul meu să fie ucenici pentru tine!
Provocare: Identifică în viața părinților sau a bunicilor tăi o experiență în care
ai văzut că și-au îndeplinit misiunea de a pregăti lucrători, ucenici pentru Hristos în
propriul cămin!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord
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Faceți ucenici!

Duminică, 28 martie

UCENICI PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI
„Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
(Faptele apostolilor 1:8)

Î

n anul 2017, după întoarcerea din India a unui grup de misionari, am întâlnit într-o
biserică două atitudini: prima, că toți ar trebui să susținem prin implicare lucrarea Domnului, iar a doua, că ar fi mai bine să ne vedem de indienii noștri decât să
ne cheltuim banii și să ne riscăm viața.
În urmă cu câțiva ani, am făcut un sondaj de opinie între tinerii dintr-o tabără.
Una dintre întrebări era: Care sunt criteriile după care îți vei alege profesia? Două
opțiuni au concurat. Prima opțiune: să fac ce-mi place, dar să muncesc puțin și să
câștig mult. A doua: să fac ceva prin care să-L pot sluji pe Dumnezeu oriunde, chiar
până la marginile Pământului.
Închinarea în familie ne creează acea perspectivă asupra vieții și a viitorului în
care misiunea personală prinde contur și duce la decizii. Ellen White spune:
„Aduși în strânsă comuniune cu Hristos, […] inimile lor erau copleșite de o
bunăvoință atât de deplină, atât de profundă, atât de mult cuprinzătoare, încât îi determina să meargă până la marginile pământului ca să dea mărturie despre puterea
lui Hristos. Ei erau plini de o dorință imensă să ducă mai departe lucrarea pe care El
a început-o. Își dădeau seama de datoria lor cea mare pe care o aveau față de cer și de
răspunderea lucrării lor. Întăriți prin înzestrarea cu Duhul Sfânt, ei au pășit înainte
plini de zel, pentru a duce mai departe biruința crucii. Duhul Sfânt îi însuflețea și
vorbea prin ei” (FA, pp. 35–36).
Doamne, copleșește inima fiecăruia dintre noi cu dragostea Ta, așa încât să răspundem chemării Tale și să mergem oriunde ne trimiți Tu!
Provocare: Ia-ți timp astăzi să citești un capitol din cartea Viața lui Iisus! Meditează la frumusețea vieții Sale și roagă-L ca ea să fie oglindită și în viața ta!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord

95

Devotional 2021.indd 95

10/30/2020 9:59:18 AM

Faceți ucenici!

Luni, 29 martie

MAESTRUL
„Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine,
căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.”
(Matei 11:29)

I

maginează-ți că ești într-o sală de concert! Încet, cortina se ridică. Orchestra
interpretează piesa ta preferată. Simți cum îți tace inima ca să asculte… Sala
e mută. La finalul piesei, explodează în aplauze. Abia aștepți ca dirijorul mic de
statură să se întoarcă ca să-i vezi fața… Se face tăcere, ca apoi sala să explodeze iar
în aplauze și aclamații.
Înainte cu ceva timp de începerea concertului, la intrarea în sală era îmbulzeală,
deși oamenii aveau bilete cu loc. Atenția tuturor era atrasă de un grup elegant, dar
mai gălăgios, în care animatorul, îmbrăcat după cele mai noi canoane ale modei,
avea carismă și demonstra că vrea să se impună pe toate căile între concurenții de
fițe din grupul lui. A reușit să se impună total, la un moment dat, când a pus la punct
un alt grup condus de un tip mai mic de înălțime, îmbrăcat într-un pardesiu modest,
care încerca discret să-și croiască drum prin mulțime. La mustrarea vedetei, toată
mulțimea a aprobat cu aplauze, iar grupul celui cu pardesiul ponosit s-a așezat tăcut
la coadă. I-au lăsat să intre până și pe cei care au venit după ei. Cineva l-a întrebat de
ce n-a spus nimic. Iar el a tăcut…
„Inima omenească nu va cunoaște niciodată fericirea până când nu va fi modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul ajută sufletul reînnoit să se conformeze modelului, care este Isus Hristos. Prin influența Sa, vrăjmășia împotriva lui Dumnezeu este
schimbată în credință și iubire, iar mândria, în umilință. Sufletul vede frumusețea
adevărului, iar Hristos este onorat prin excelența și desăvârșirea caracterului” (OHC,
p. 152).
Doamne, ajută-ne să facem ucenici după modelul Tău!
Provocare: Identifică modelele din societate și biserică pe care le promovați ca
familie!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord
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Faceți ucenici!

Marți, 30 martie

„EU SUNT CU VOI”
„Și eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în
veac; și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L
vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi.”
(Ioan 14:16,17)

D

upă cutremurul din Japonia din 11 martie 2011, în mediul on-line a circulat
următoarea relatare: salvatorii au ajuns la o casă unde, printre crăpăturile
zidului în ruine, au văzut trupul unei femei. Cu greu șeful echipei a ajuns să atingă cu mâna corpul și, simțind că este rece, și-a luat echipa și au plecat să caute
supraviețuitori în alte case. Dar faptul că i s-a părut că femeia stătea în genunchi
l-a frământat toată ziua. Spre seară, s-a întors cu toată echipa și, căutând să recupereze cadavrul, au găsit un copil care dormea, protejat de corpul femeii. Copilul
avea în mâna lui un telefon cu următorul text pe ecran: „Dacă supraviețuiești,
trebuie să îți amintești că te iubesc. Mama.” Telefonul a trecut din mână în mână
și toți cei care l-au citit au început să plângă.
Domnul Hristos a coborât pe pământ și a murit pe cruce pentru a ne salva din
marile ruine ale cutremurului generat de păcat. El a plătit cu viața Lui prețul pentru
iertarea și mântuirea noastră. „Când Hristos a trecut prin porțile cerului, El a fost
întronat în mijlocul adorării îngerilor. De îndată ce această ceremonie s-a încheiat,
Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor în torente bogate, și Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava pe care o avusese la Tatăl din veșnicie. Revărsarea Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii a fost comunicarea din partea Cerului că întronarea
Mântuitorului a avut loc. Potrivit făgăduinței Sale, El a trimis din ceruri Duhul Sfânt
asupra urmașilor Săi, ca un semn că El a primit, ca Preot și Împărat, toată puterea în
cer și pe pământ și că El era Cel Uns peste poporul Său” (FA, p. 30).
El era cu ei pentru a-i proteja, a-i binecuvânta și a le da izbândă în misiunea de
a face ucenici.
Doamne, transformă-ne Tu astfel încât cei din jur să vadă că ești cu noi!
Provocare: Identifică modul în care Isus, prin puterea Duhului Sfânt, te ajută să
faci ucenici!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord
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Faceți ucenici!

Miercuri, 31 martie

TOT CE A PORUNCIT EL
„Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.”
(Matei 28:20)

D

e mic m-au fascinat cărțile. Citeam uneori noaptea la lumina roșiatică de
la rezistența radiatorului. Până la vârsta de 8 ani, când am intrat în biroul
fratelui pastor, credeam că tata are cele mai multe cărți. Uneori citeam mergând
pe jos spre școală. Apoi am descoperit biblioteca din oraș. Mă întrebam cât mi-ar
trebui să citesc toate cărțile. Zâmbești? Probabil că, cel puțin o dată, ți-ai pus și tu
această întrebare.
În lume sunt multe biblioteci mari. Cea mai mare, după anumite criterii, este
Biblioteca Congresului din SUA, care are peste 30 de milioane de cărți și peste 61 de
milioane de manuscrise și colecții unice. De câțiva ani au apărut bibliotecile on-line.
Cât timp ar fi necesar să citim tot ce este scris într-un singur domeniu?!
E fascinant să aprofundăm, să ne îmbogățim cunoștințele și sufletele. Citind,
ne formăm propria perspectivă asupra vieții, pe care tindem mai apoi să o tran
smitem. Dacă Pavel sugerează să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun
(1 Tesaloniceni 5:21), „în misiunea încredințată ucenicilor Săi, Domnul nu numai
că a indicat lucrarea pe care trebuiau să o săvârșească, dar le-a dat și solia. El a spus:
«Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.» Ucenicii trebuiau să-i învețe pe oameni ce învățaseră de la Hristos. Aici sunt cuprinse nu doar cuvintele pe care li
le spusese El personal, ci și acelea pe care le spusese prin toți profeții și învățătorii
Vechiului Testament. Învățătura omenească este lăsată pe dinafară. Nu este niciun
loc pentru tradițiile, pentru teoriile și raționamentele omenești […]. Slujitorii lui
Hristos nu trebuie să-i învețe pe oameni niciuna dintre acestea. Comoara care le-a
fost încredințată ucenicilor pentru a o vesti lumii este: «Legea și profeții», împreună
cu raportul cuvintelor și al faptelor Sale” (Ev, p. 9).
Doamne, ajută-mă să formez ucenici care să păzească tot ce ne-ai poruncit Tu!
Provocare: Identifică ce ți-a poruncit ție Domnul Isus!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord
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„Căci făgăduința aceasta este pentru voi,
pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt
departe acum, în oricât de mare număr
îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
(Faptele apostolilor 2:39)
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Faceți ucenici!

Joi, 1 aprilie

PARTE DIN TINE
„Să nu vă numiți dascăli; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.”
(Matei 23:10)

A

început prima oră de literatură din liceu. Profesoara a intrat cu fața radiind
și a început să recite poezia „Pe lângă plopii fără soț”, de Mihai Eminescu.
Forfota din clasă s-a oprit în câteva secunde. Nimeni nu simțea cum curge timpul,
deoarece cu toții sorbeam vers după vers din poeziile marelui poet. Nu voi uita
mirajul lecțiilor de literatură ale doamnei Maria F., când intram într-o atmosferă
de basm. La una din ore, o colegă a întrebat-o ce îi place să citească și cum a ales
să predea româna. Ea a răspuns:
— Îmi place să citesc din aproape toate domeniile, dar în mod deosebit îmi plac
filozofia, istoria și literatura. Sunt însă fascinată de poezie, mai ales de poezia lui
Eminescu. Am ales să predau româna pe malul lacului Bâlea. Acolo m-am îndrăgostit de poezia lui. Era o noapte de început de august și, împreună cu un grup de
prieteni, întinși în jurul tăciunilor, savuram deliciul cerului senin, vrăjiți de versurile
recitate de un străin care ni se alăturase de trei zile. Era profesor de filozofie a artei.
În suspansul dintre poezii, sufletul meu era tot mai încătușat de o idee pe care el
ne-a spus-o la prânz: „Poți preda cu adevărat doar ceea ce a devenit parte din tine!”
Atunci am știut ce voi preda.
Porunca de a face ucenici ai lui Hristos poate fi îndeplinită doar atunci când El,
Hristos, face parte din noi. „Descoperirea lui Hristos în propriul tău caracter va
avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu care vii în contact. Fie ca
Hristos să Se manifeste zilnic în tine și El va descoperi prin tine energia creatoare a
Cuvântului Său – o influență blândă, convingătoare și totodată puternică, pentru a
crea din nou alte suflete după frumusețea Domnului Dumnezeului nostru” (CMF,
pp. 104–105).
Doamne, fii tu Dascăl în mine!
Provocare: Identifică o trăsătură din caracterul Domnului Hristos care a devenit
parte a caracterului tău și pe care le-o poți transmite celor ce devin astăzi ucenici!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord
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Faceți ucenici!

Vineri, 2 aprilie

PORUNCA LUI
„Și aceasta este porunca pe care o avem de la El:
cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.”
(1 Ioan 4:21)

E

ra spre seară. La camera de gardă a unui spital dintr-un orășel de munte, intră
șchiopătând o femeie cu mâinile și picioarele pline de sânge. Cu glasul stins,
arătând spre piciorul drept, apucă să spună:
— Viperă.
Se prăbușește. I se face vaccinul antiviperin. La un control amănunțit, medicul
descoperă în pulpa piciorului o gaură adâncă. După ceva timp, când femeia își revine, medicul o întreabă:
— Ce ați pățit?
— Am plecat de dimineață, spune ea, la cules de afine cu copilul cel mic. La
prânz, în timp ce scoteam din desagă mâncarea, copilul așeza doi bolovani pe care
să stăm. Deodată am văzut o viperă țâșnind spre copil. Am sărit în fața ei vrând s-o
alung. S-a aruncat la piciorul meu. Chipurile celor șapte prunci pe care-i am de crescut mi-au apărut în fața ochilor. Am scos briceagul și am tăiat ce am putut.
— Mai am o întrebare, spune medicul. La consultul medical am văzut că aveți
urme de arsuri vechi pe o mare parte din corp. Ce ați pățit?
— O… este o poveste veche. Eram copilă. Mama ne lăsase în coliba de pe munte,
iar ea ieșise să aducă apă. Nu știu cum au început să ardă paiele de pe jos. De frică,
m-am ascuns sub cergă. Am auzit strigătul disperat al mamei, care ne chema pe
nume, căutându-ne prin flăcări. I-a scos pe frățiorii mei, apoi s-a întors după mine.
Să vedeți arsurile ei, nu pe ale mele!
Putem împlini porunca de a face ucenici doar când gustăm dragostea mântuitoare a Domnului Hristos. „El a părăsit slava Sa, pentru a veni să ne mântuiască. El
ne-a găsit când eram aproape de moarte și S-a ocupat de cazul nostru. Ne-a vindecat
rănile. Ne-a acoperit cu haina neprihănirii Sale. […] A murit ca să ne răscumpere.
Arătând către propriul exemplu, El zice către urmașii Săi: «Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții»” (VI, p. 432).
Doamne, ajută-mă să învăț lecția iubirii Tale!
Provocare: Identifică momentul în care crezi că ai fost cel mai greu de iubit!
Carol Băndean Potocian
Conferința Transilvania de Nord

Soarele apune: B 19:44, CT 19:34, IS 19:40, MS 19:52, SM 20:00, DJ 19:54, AR 20:05
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Caracterul contează

Sâmbătă, 3 aprilie

ÎNDRĂZNEALA LUI DAVID
„Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!”
(Evrei 13:8)

E

ra un salt în gol? O încumetare? O adevărată nebunie? Greu să înțelegi altfel
decizia lui David. Goliat avea 3,35 metri înălțime! Era soldat din tinerețea lui,
avea experiență de războinic. Cu o armură de 50 de kilograme și o suliță al cărei
vârf cântărea singur 6 kilograme, Goliat era o adevărată mașină de război. De cealaltă parte, David, care arăta ca un „copil cu păr bălai” (1 Samuel 17:42), acceptă
confruntarea.
Trei categorii de oameni îi dau tânărului zero șanse de reușită. Prima categorie o
reprezintă familia lui. David nu atinsese maturitatea de războinic. El păștea turmele
familiei. Ajuns cu mâncarea pe câmpul de luptă, Eliab, fratele lui mai mare, îl mustră
pentru că, așa cum i se părea lui, David venise din curiozitate să vadă lupta. A doua
categorie este reprezentată chiar de împăratul Saul, care, ca un adult responsabil, îi
spune: „Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil, și el este
un om războinic din tinerețea lui” (1 Samuel 17:33). A treia categorie o constituie
însuși adversarul. Goliat, când l-a văzut, a râs bine de el, spunându-i: „Ce, sunt câine,
de vii la mine cu toiege?” (1 Samuel 17:43).
Să fim sinceri: dacă pentru David era o nebunie în care, omenește, urma să își
piardă viața, pentru Saul și Israel era o rușine să trimită un astfel de luptător. Pe ce
s-a bazat îndrăzneala lui David, dar și argumentul prin care i-a convins pe cei în
drept să îi dea voie să intre în această temută confruntare, care pentru toți soldații
însemna moarte? Leul și ursul. Da, acesta este răspunsul: leul și ursul, dar nu din
fabulele lui Esop, ci din experiențele reale din trecutul său. Este adevărat că „biruința
este a Domnului”, dar ea trebuie trăită de mai multe ori. Marile realizări au fost construite pe realizări mai mici, pe mai mulți pași pe care Dumnezeu te-a ajutat deja
să-i faci. Examenele mari se iau cu examene mai mici, luate inițial. Cel ce te-a ajutat
în trecut te ajută și în prezent și viitor.
Roagă-te pentru biruințe mici și mari în viața tinerilor apropiați ție!
Provocare: Gândește-te la încercările prin care ai trecut și la biruințele pe care
Dumnezeu te-a ajutat să le obții! Dacă sunt încă probleme nerezolvate, fă un plan
să le depășești!
Bogdan Cristian Vlad
Conferința Transilvania de Sud
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Caracterul contează

Duminică, 4 aprilie

IOSIF – ÎNTRE CARACTER ŞI COMPETENŢĂ
„Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare,
a cărei strălucire merge mereu crescând.”
(Proverbele 4:18)

C

are din cele două primează într-o viață de succes: caracterul sau competența?
Este adevărat că, atunci când vorbești de realizările unui om și tragi o linie la
sfârșitul vieții lui, vezi clar mâna Providenței – acel plan al lui Dumnezeu realizat
prin circumstanțe, ajutor, uși închise și uși deschise, intervenția unor persoane…
Dar acestea nu sunt totul. De fapt, toate acestea sunt partea Lui. Partea omului
care este?
Încă din primele ore de școală mi s-a transmis ideea că, pentru a realiza ceva
în viață, trebuie să înveți, să dezvolți darurile care sunt în tine, să muncești. Prin
competență ți se pune pâinea în mână și devii om, cu o meserie, un loc de muncă,
un rost în viață.
Iosif a fost unul dintre cei mai de succes oameni din istoria biblică. Era competent. Pe ce punea mâna realiza. Potențialul lui era enorm: din ultimul sclav a ajuns
repede mai-mare peste casa lui Potifar, din ultimul întemnițat a ajuns supraveghetor
peste închisoare. Proaspăt eliberat din temniță, a știut să gestioneze cu succes economia unui imperiu timp de șapte ani și apoi criza care a urmat, tot șapte ani. Câți
nu și-ar fi dat demisia? Dar el a scos-o la capăt cu brio. Importanța competenței este
evidentă. Însă toate acestea stăteau în picioare sau cădeau în funcție de un singur
lucru. Este un element care protejează competența, performanța, succesul, care le
garantează, le păzește. Acel lucru este caracterul. Dacă Iosif, în plin succes în casa lui
Potifar, ar fi păcătuit cu soția acestuia, se compromitea totul, poate ireversibil.
Așa este și astăzi: atâția oameni de succes, cu performanțe, se compromit, fie că
este vorba de un adulter, un divorț, un dosar penal, un caracter fără cuvânt etc. Da,
competența este foarte importantă, dar caracterul primează până la final.
Roagă-te ca Domnul să le ofere tinerilor care îți sunt aproape caracter din caracterul Său!
Provocare: Ia astăzi două decizii care în timp îți vor consolida caracterul!
Bogdan Cristian Vlad
Conferința Transilvania de Sud
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Caracterul contează

Luni, 5 aprilie

O INIMĂ PLINĂ DE CURAJ
„Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere.”
(2 Timotei 1:7)

Î

ntotdeauna am apreciat oamenii curajoși. Ne place să-i vedem pe astfel de oameni făcând lucruri nemaipomenite și înfruntând pericolul cu mare curaj. Curajul este una dintre cele mai de dorit trăsături de caracter. Dar oare cum ar trebui
să arate un creștin curajos?
Ori de câte ori aud despre cineva care demonstrează curaj, mă trezesc zicându-mi că așa vreau să fiu și eu. Îmi doresc să am mult curaj, nu vreau să fiu istovit
de neliniște sau paralizat de frică. Nu vreau să mă prăbușesc sub presiunea unor
circumstanțe dificile, să renunț la convingerile mele în fața marilor provocări. Nu
vreau să fiu laș, vreau să fiu curajos, pentru că „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de
frică, ci de putere”.
Curajul a stat la baza plecării lui John și Lori, un cuplu care avea tot ce era necesar
pentru o viață confortabilă, într-o țară îndepărtată ca să le slujească unor oameni pe
care nu-i cunoșteau, suportând tot felul de greutăți și neajunsuri.
Sunt momente în viața noastră când trebuie să arătăm curaj în situațiile obișnuite.
Este necesar să ai curaj pentru a începe să umbli cu Hristos și pentru a te lăsa condus
de El. Curajul este necesar pentru a fi un om moral și pentru a construi relații sănătoase cu partenerul de viață, cu copiii și cu prietenii tăi.
Cum poți să devii curajos? Îți pui o dorință la trecerea dintre ani? Zici o rugăciune? Adevărul este că doar atunci când ne înfruntăm temerile creștem în curaj.
Uneori ne imaginăm că oamenii curajoși s-au născut fără frică. În realitate, oamenii
curajoși sunt oameni obișnuiți, ca tine și ca mine, care au început la un moment
dat să-și înfrunte temerile în loc să fugă de ele. Fiecare teamă care este înfruntată și
depășită devine o cărămidă pentru construcția caracterului nostru.
Cum stai la capitolul curaj? Poate ai nevoie de curaj pentru a-i cere iertare cuiva
pe care l-ai rănit. Sau poate ai nevoie de curaj pentru a-ți recunoaște o slăbiciune și
a o remedia. Te invit să faci din Dumnezeu sursa curajului tău. Pășește prin credință
astăzi alături de Isus! Curaj!
Doamne, dă-mi înțelepciunea de a deosebi curajul de încumetare!
Provocare: Există ceva ce știi că trebuie să faci, dar îți e teamă să faci? Roagă-te
să ai curaj să începi chiar de astăzi!
Olivian Huean
Conferința Moldova
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Caracterul contează

Marți, 6 aprilie

ATITUDINEA DETERMINĂ ALTITUDINEA
„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta;
Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui
și nu va mai putea de veselie pentru tine.”
(Țefania 3:17)

F

elul cum privim lumea și viața este un dar pe care ni-l oferim nouă înșine, culorile cu care pictăm fiecare zi de pe acest pământ. Unii dintre noi aleg să pună
gri și alte culori închise atunci când se încruntă de dimineață până seara. Este
alegerea noastră cum vrem să trăim fiecare zi.
Suntem creați într-un mod fantastic, unic, diferit, special și minunat. Să fim triști
nu e în planul lui Dumnezeu. Atitudinea negativă stinge lumina speranței, schimbă
iubirea în ură și pacea în conflict. În schimb, viziunea pozitivă asupra vieții realizează contrariul. Norii dispar, lumina se aprinde, iubirii i se spune bun venit, iar pacea
se cuibărește acolo. Un alt lucru minunat care se petrece este că începem să ne gândim și să ne concentrăm pe soluții, și nu pe probleme.
„Poate că ajungi să ai mari greutăți în activitatea ta profesională; perspectivele
tale pot deveni din ce în ce mai întunecate și poate că ești amenințat de pierderi
mari; dar nu trebuie să te descurajezi; așază grijile tale asupra lui Dumnezeu și continuă să rămâi calm și voios” (CCH, p. 92).
Suntem avertizați că, atunci când adunăm tristețe și întunecime în sufletul nostru, când ne plângem și murmurăm, le prezentăm celor cu care intrăm în contact o
imagine falsă cu privire la Dumnezeu și viața creștină. Lăsăm impresia că lui Dumnezeu nu I-ar face plăcere să ne vadă fericiți și împliniți. Practic, noi îi dăm o mână
de ajutor vrăjmașului lui Dumnezeu, care „a căutat întotdeauna să facă din viața
religioasă o viață plină de tristețe” (CCH, p. 87).
Oare am zugrăvit înaintea copiilor și tinerilor noștri o religie plină de tristețe?
Sau le-am arătat că viața de credință este de dorit și plină de împliniri?
Doamne, ajută-mă să fiu bucuros orice s-ar întâmpla! Îți mulțumesc că Tu ești
bucuria mea veșnică!
Provocare: Învață astăzi un imn nou, pe care încearcă apoi să îl fredonezi toată
ziua!
Olivian Huean
Conferința Moldova
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Caracterul contează

Miercuri, 7 aprilie

SUB REFLECTOR
„O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”
(Matei 5:14)

V

iața creștină, așa cum este descrisă în evanghelii, și dorința de a fi în centrul
atenției nu pot face echipă deoarece sunt contradictorii. Mântuitorul a detestat orice fel de paradă religioasă. Când a fost aplaudat și măgulit, s-a făcut că nu
aude. Nu a căutat onoare omenească și I-a fost suficient să aibă aprobarea Tatălui,
dragostea și încuviințarea Sa.
De cele mai multe ori, a ales singurătatea și Se retrăgea pentru rugăciune într-un
loc pustiu. Viața Sa reprezintă o mustrare permanentă pentru înclinația omului de
a-și face singur reclamă sau de a se înălța.
Un caracter nobil (în care sunt prezente onestitatea, bunătatea și curăția sufletească) se face remarcat singur. Nu este nevoie să i se facă reclamă, la fel cum omul
înzestrat nu are nevoie să atragă atenția asupra darurilor sale extraordinare. Tot astfel, trăsăturile de caracter ale creștinului autentic sunt recunoscute de cei din jur.
Copil fiind, tare îmi mai plăcea să colind ulițele satului meu. Și acum parcă retrăiesc momentele acelea când nu o dată, în jocul meu de copil, trecând pe lângă
casa vecinului, mă opream să mă delectez cu mirosul florilor de după gard. Nu le vedeam, dar știam că sunt acolo. De fapt, nu puteau fi ignorate, mireasma lor umplea
văzduhul. La fel ca florile vecinului meu, acela în sufletul căruia locuiește Hristos nu
se poate ascunde.
„Oamenii pot să combată și să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi și
apelurilor noastre, dar o viață plină de iubire dezinteresată este un argument căruia
nu i se pot împotrivi. O viață în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată
prin umilința lui Hristos, este o putere în lumea aceasta” (VI, pp. 112–113).
Indiferent de rolul pe care-l avem în biserică sau în societate, influența caracterului nostru își va face simțită prezența, fie că vrem, fie că nu.
Doamne, dă-ne putere ca tinerii, copiii și toți cei cu care intrăm în contact, văzând faptele noastre (caracterul nostru), să-L slăvească pe Tatăl nostru, care este în
ceruri!
Provocare: Dacă poți, programează-ți o zi de post în care să te rogi ca influența
ta să fie o binecuvântare!
Olivian Huean
Conferința Moldova
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Caracterul contează

Joi, 8 aprilie

PRIVIND, SUNTEM SCHIMBAŢI
„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și
suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”
(2 Corinteni 3:18)

F

iecare acțiune a vieții, oricât de lipsită de importanță ar părea, are influența
ei în formarea caracterului. Un caracter bun este mai de preț decât bogățiile
lumești, iar lucrarea de a-l forma este cea mai nobilă lucrare în care se pot angaja
oamenii” (4MB, p. 571).
„Dacă dorim să dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu să-l accepte, este nevoie să ne formăm obiceiuri corecte în viața religioasă. Rugăciunea zilnică constituie
un factor la fel de esențial pentru creșterea în har și pentru viața spirituală propriu-zisă precum este hrana pentru bunăstarea trupului. Trebuie să ne obișnuim să
înălțăm adesea gândurile spre Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea noastră este
rătăcitoare, trebuie să o disciplinăm, iar în cele din urmă, prin eforturi perseverente,
vom realiza aceasta cu ușurință. Despărțiți de Hristos, nu putem fi în siguranță nici
măcar o singură clipă” (MCP, p. 444).
„Fiecare abilitate a omului este un muncitor care lucrează pentru acum și pentru
veșnicie. Zi de zi, clădirea se ridică, indiferent dacă posesorul ei își dă seama sau nu”
(4MB, p. 527).
„Un mare adevăr spiritual, adevăr pe care îl învățăm cu greu și-l uităm ușor,
[spune că] în noi înșine n-avem nicio putere de a face vreun lucru bun, dar ceea ce
nu putem face noi va fi lucrat prin puterea lui Dumnezeu în oricare suflet supus și
credincios” (VI, p. 73).
Transformarea este lucrată de Duhul Sfânt din interior spre exterior, într-un progres constant, și va avea drept rezultat un om nou în Hristos. Această lucrare se
realizează într-un mod uimitor de simplu: privind. Adică studiind, contemplând și
imitând viața Domnului Isus.
Cerul întreg e interesat de salvarea noastră. Hristos este Calea. Să privim necontenit la El!
Doamne, ajută-ne să privim la Tine în fiecare zi pentru a fi cu adevărat fericiți și
a reflecta frumusețea Ta cât mai complet!
Provocare: Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să descoperi care sunt lucrurile din
viața ta care te împiedică să fii un exemplu bun, apoi cere-I puterea de a le depăși!
Olivian Huean
Conferința Moldova
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Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Vineri, 9 aprilie

CEA MAI VALOROASĂ MOŞTENIRE
„Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: «Avraam a crezut pe Dumnezeu,
și i s-a socotit ca neprihănire» și el a fost numit «prietenul lui Dumnezeu».”
(Iacov 2:23)

D

espre Avraam, Dumnezeu a spus: „Eu îl cunosc” (Geneza 18:19). Ce mesaj
mai luminos decât acesta poate primi cineva din partea lui Dumnezeu, cu
atât mai mult cu cât mesajul tragic al Mântuitorului, din „ziua aceea”, în dreptul
celor pierduți, va fi: „Niciodată nu v-am cunoscut” (Matei 7:23)?
Dumnezeu îl cunoaște pe Avraam. El îl chemase. Și în mijlocul acelui mesaj de
chemare, Dumnezeu îi făgăduise: „Voi face din tine un neam mare […] și vei fi o binecuvântare. […] Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Geneza
12:2,3). Iar mai târziu avea să reconfirme acest gând, adăugând: „Toate neamurile
pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca
Mea!” (Geneza 22:18).
Chemarea lui Avraam, binecuvântarea sa cu o mulțime de urmași și asigurarea cu privire la faptul că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în el
și în sămânța sa sunt gânduri care se împletesc iar și iar în făgăduința legământului pe care Dumnezeu continuă să i-o adreseze. Dar, dincolo de credincioșia lui
Dumnezeu, toate acestea își găsesc un fundament și în același timp o condiție în
credincioșia lui Avraam față de Dumnezeu. Împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu
făcute lui Avraam a avut și continuă să aibă loc pe baza modului credincios în care
acesta le-a lăsat moștenire urmașilor lui adevărul cu privire la Dumnezeu și o legătură de ascultare cu El. Și astfel binecuvântarea adevărului transmisă urmașilor săi
s-a răsfrânt asupra întregului pământ.
Lucrează, Doamne, în noi dorința de a Te cunoaște, de a ne lăsa cunoscuți de
Tine și de a le lăsa copiilor noștri o moștenire trainică!
Provocare: Roagă-te astăzi în mod special pentru tații și mamele din biserica ta!
Roagă-L pe Dumnezeu să le dea putere să le lase copiilor lor moștenirea credinței
autentice!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia
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Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Sâmbătă, 10 aprilie

TIMIDITATEA SPIRITUALĂ
„Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și
pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr
îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
(Faptele apostolilor 2:39)

Î

n anul 2019, în special în lunile de vară, am aflat cu toții știri despre incendiile
devastatoare care au afectat zone întinse ale globului. Probabil ne amintim de
incendiile din Australia, California, Grecia, regiunea Amazonului și chiar îndepărtata Siberie. Pierderile materiale și de vieți omenești au fost semnificative.
În vara aceluiași an am aflat un lucru care la început m-a uimit. Autoritatea care
se ocupă de întreținerea Parcului Național Sequoia, din statul american California,
folosește focul pentru a asigura sănătatea pădurii și a grăbi înmulțirea celebrilor arbori. Pădurarii pornesc incendii controlate, pe zone restrânse, cu scopul de a curăța
pădurea de uscăturile de la nivelul solului, care ar favoriza extinderea rapidă a incendiilor masive și agresive cu care se confruntă alte zone ale aceluiași stat american. Astfel
că ei pornesc un foc mai mic pentru a evita pericolul unui alt foc mare și devastator.
Această realitate ne duce la o lecție mult mai importantă. La finalul istoriei,
Dumnezeu va curăța omenirea și universul de păcat și urmările lui. Însă, pentru
acest timp, Dumnezeu i-a chemat pe cei credincioși să fie niște luptători ai credinței
(Geneza 32:28; Efeseni 6:13-17), să se împotrivească Diavolului (Iacov 4:7) și păcatului (Evrei 12:4), să osândească la moarte tendințele păcătoase (Coloseni 3:5) și să
facă lucrări ca ale Domnului Isus sau chiar mai mari (Ioan 14:12). Nu de puține ori,
obiectul rugăciunilor noastre a fost siguranța și bunăstarea actuală a copiilor noștri
și a noastră. Însă misiunea în cadrul familiei implică disponibilitatea ca Dumnezeu să curețe chiar și rămășițele păcatului și să regenereze trăirea noastră spirituală
și pe cea a copiilor noștri. Experiența credinței nu trebuie trăită cu timiditate. O
viață curățită va reprezenta un îndemn viu pentru copii de a umbla în căile bune ale
părinților și de a nu se abate de la ele „nici la dreapta, nici la stânga” (2 Cronici 34:2).
Doamne, dă-ne curajul să permitem „focului” Cuvântului Tău și lucrării Duhului Tău să curețe viața noastră și a copiilor noștri pentru a fi în siguranța oferită de
făgăduința Ta de mântuire!
Provocare: Mai știi făgăduința primită la începutul anului? Dar textul de memorat de la Școala de Sabat? Ce-ar fi să îți faci un plan de a memora cât mai mult din
Biblie și de a-i ajuta și pe copii să o facă?
Valentin Filimon
Conferința Muntenia
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Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Duminică, 11 aprilie

TE ROG, SALVEAZĂ-MĂ!
„V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca
să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi.”
(2 Corinteni 2:4)

C

opiii se joacă cu absolut orice le cade în mână. Nu este o surpriză ceea ce
știrile din 22 octombrie 2007 relatau: câțiva copii din orașul Barneveld au
găsit un proiectil din cel de-al Doilea Război Mondial care nu explodase și s-au
jucat cu el. De fapt, ei se jucaseră câteva luni de zile cu bomba aceasta. Nu erau
conștienți că acel „obiect” conținea un exploziv foarte puternic.
Din fericire, jucăria mortală nu a explodat la locul de joacă din Barneveld. În cele
din urmă, autoritățile au auzit despre bombă, au confiscat-o și au detonat-o într-un
loc sigur.
Cei care nu au ajuns la maturitate deseori nu reușesc să recunoască pericolul în
ceea ce fac. Pentru copii, lumea este un loc de joacă, iar bombele reprezintă jucării
minunate.
Cât de mult timp îți iei să-ți ajuți copiii sau pe cei din familia ori biserica ta să
înțeleagă pericolul de lângă ei?
„Lucrarea părinților, care înseamnă așa de mult, este neglijată într-o mare măsură. Părinți, treziți-vă din somnul vostru spiritual și înțelegeți că prima învățătură
pe care o primește un copil îi este dată de voi. Voi trebuie să-i învățați pe micuții
voștri să-L cunoască pe Hristos și să faceți această lucrare înainte ca Satana să semene semințele lui în inima lor. Hristos îi cheamă pe copii, iar copiii trebuie să fie
îndrumați la El, educați să-și formeze obiceiul hărniciei, al curățeniei și al ordinii.
Aceasta este disciplina pe care Hristos dorește ca ei să o primească” (ÎC, p. 16).
Dacă ai descoperi că copiii pe care îi cunoști s-ar juca cu o bombă, ai lua măsuri?
Ce ai face? Cât timp ți-ai pune deoparte pentru ei? Oare acum nu sunt în pericol?
Știu ei despre lupta nevăzută ce se dă pentru ei? Știu ei pericolul ce se ascunde în
ceea ce văd, aud, fac și își doresc? Nu ar fi dureros ca mai târziu să spui: Dacă aș fi
știut unde duce…?
Doamne, Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care mi le-ai oferit prin copiii
mei! Te rog, ajută-mă să fac tot posibilul să îi îndrum prin exemplu și învățătură spre
mântuire!
Provocare: Caută să descoperi astăzi „bombele” cu care se joacă copiii tăi sau cei
din jurul tău și fă tot ce poți ca să îi salvezi!
Bobi Ciocârlan
Conferința Muntenia
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Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Luni, 12 aprilie

OFERĂ-LE TIMP COPIILOR!
VEI ÎNVĂŢA CEA MAI PREŢIOASĂ LECŢIE
„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face
ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.”
(Matei 18:3)

C

opiii rămân, indiferent de vârsta lor, cei mai buni critici ai părinților, tocmai
de aceea vorbele și faptele adulților au nevoie să fie întotdeauna corelate și
pline de valori, astfel încât să genereze în cei mici dorința de a fi asemenea celor
care i-au crescut, i-au educat. Lecția esențială din acest pasaj este chemarea de a
fi smeriți, umili, asemenea acelora pe care i-am primit în dar din partea Cerului
– copilașii noștri. Cred că ești de acord cu mine că, de cele mai multe ori, ne este
destul de greu să transpunem în mod pragmatic smerenia văzută la cei mici și, pe
bună dreptate, întrebări precum: „Ce înseamnă această smerenie? Cum să o aplicăm astfel încât să fie parte activă din viața noastră?” răsună în mintea fiecăruia
chiar în aceste momente.
Seara, după cină, o învățătoare a început să corecteze temele elevilor ei. Soțul era
în aceeași cameră, avea telefonul în față și juca un joc banal. După ce a terminat de
citit ultima temă, femeia a început să plângă, apoi i-a povestit:
— Ieri le-am dat ca temă elevilor mei de clasa I să scrie o compunere având ca
titlu: „Cea mai mare dorință a mea”. Ultima m-a făcut să plâng. Ascultă ce a scris:
„Dorința mea este să devin un telefon inteligent. Părinții mei își iubesc telefoanele
mobile foarte mult. Le pasă atât de mult de ele, încât uneori uită să mă mai iubească
pe mine. Dacă le sună mobilul, aud imediat și fug să răspundă. Dacă eu plâng, se
joacă în continuare pe telefon, pe mine nu mă aude nimeni. Se joacă tot felul de
jocuri pe telefon, dar cu mine nu vor să se joace niciodată, nu mă ascultă niciodată,
nici măcar atunci când le spun ceva important. Așa că, da, cea mai mare dorință a
mea este să devin un telefon inteligent.”
După ce femeia a terminat de citit, soțul a întrebat-o cine a scris tema.
Profesoara s-a uitat la el și i-a răspuns:
— Fiul nostru.
Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic
smerenia!
Provocare: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!
Costel Gogoneață
Conferința Muntenia
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Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Marți, 13 aprilie

FORMEAZĂ-I PE COPII PENTRU CER!
„Păstoriți turma lui Dumnezeu […] făcându-vă pilde turmei.”
(1 Petru 5:2,3)

C

ând unul dintre copiii noștri era în clasa a treia, a venit într-o zi de la școală
folosind niște cuvinte urâte. Am stat de vorbă cu el și mi-a spus că a auzit-o
pe o colegă vorbind astfel. I-am explicat, pe măsura înțelegerii lui, că noi suntem
ambasadori ai Cerului și trebuie să îi învățăm pe cei din jurul nostru limbajul ceresc. A doua zi, copilul nostru a venit fericit de la școală, povestind că, în pauză,
a vorbit cu colegii și i-a învățat câteva expresii frumoase de adresare, iar aceștia
au promis că le vor folosi acasă. „Educația consecventă, credincioasă, din cămin
constituie cea mai bună pregătire pe care o pot primi copiii pentru școala vieții”
(CA, p. 155).
Într-una dintre comunitățile din Câmpina am avut o experiență impresionantă,
când, împreună cu sora coordonatoare a Școlii de Sabat pentru copii, am organizat
o evanghelizare inedită. Considerând că toți copiii bisericii sunt, în același timp,
copiii noștri, am demarat o sesiune specială de studiu a cărții Tragedia veacurilor
pe înțelesul copiilor. După terminarea serviciului divin, cu bunăvoința unor mămici
inimoase care pregăteau voluntar platouri cu bucate delicioase, luam cu toții masa
(erau peste douăzeci de copii). Apoi urmau jocuri biblice și învățarea unor cântece.
Un părinte invitat prezenta rezumatul studiului respectiv, urmat de întrebări din
partea copiilor. În Sabatul următor, le dădeam teste-grilă, pentru verificarea și fixarea ideilor principale, precum și a textelor biblice indicate pentru memorat. A durat
mult această sesiune de evanghelizare pentru copii, dar ei o doreau și așteptau cu
plăcere întâlnirile. Sperăm ca roadele acestei lucrări să dăinuie până în veșnicii, spre
slava lui Dumnezeu.
Dragi părinți și slujbași ai bisericii, noi suntem chemați să ne implicăm în lucrarea de evanghelizare în primul rând a copiilor și a tinerilor noștri. Viața noastră
sfințită este cel mai puternic argument evanghelistic și, astfel, copiii și toți cei din jur
vor simți că prin noi se întâlnesc cu Isus.
Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor!
Provocare: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri?
Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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Miercuri, 14 aprilie

STRÂNGEŢI-VĂ COMORI ÎN CER!
„Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina
și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.”
(Matei 6:20)

T

e-ai gândit vreodată în mod concret ce comori putem lua cu noi în cer? Probabil vei răspunde: caracterul. Caracterul, fiind expresia lucrării harului lui
Dumnezeu în viața noastră, poate fi considerat pașaportul care-mi permite accesul în cer. Imaginează-ți ziua în care vom ajunge în cer! Pur și simplu, deși pare
greu de crezut, suntem acolo. Ce „șoc cultural” vom trăi! Ce sentiment de bucurie
și încântare ne va cuprinde sufletul! Imaginează-ți acum momentul în care Isus va
veni să ne salute, să ne spună ce bucuros este că suntem acolo cu El! Imaginează-ți,
dincolo de extazul personal, cum va fi când lângă noi Isus îi va aduce pe cei pe care
într-un fel sau altul i-am influențat spre veșnicie – poate le-am dat o carte, poate
ne-am rugat pentru ei, poate le-am spus un cuvânt potrivit la vremea potrivită!
Acestea sunt comorile pe care le putem strânge în cer. Și, dacă și tu ești un părinte
ca mine, atunci probabil că pe pământ nimic nu-ți este mai drag decât propriii tăi
copii. Nu merită atunci, cu gândul la ziua aceea a întâlnirii cu Isus, ca, în ciuda
tuturor provocărilor, să trăiești pentru a avea copiii cu tine o veșnicie?
Iată ce scria Ellen White într-un articol din revista The Signs of the Times („Semnele timpului”), numărul din 3 noiembrie 1881: „Când judecata va începe și cărțile
se vor deschide, când marele Judecător va rosti: «Bine, rob bun și credincios!» și
cununa de slavă nemuritoare va fi pusă pe fruntea biruitorului, mulți își vor lua
cununile, le vor ridica în fața întregului univers adunat în acea ocazie și vor arăta
către mamele lor, spunând: «Ea m-a făcut tot ceea ce sunt, prin harul lui Dumnezeu! Sfaturile și rugăciunile ei au fost binecuvântate, spre mântuirea mea veșnică.»”
Uimitor, nu-i așa?
Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea
vieții tale!
Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg
astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor
petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu.
Provocare: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil,
studiile lor de Școala de Sabat!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia
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Joi, 15 aprilie

PAŞTE MIELUŞEII ŞI OIŢELE MELE!
„«Da, Doamne», I-a răspuns Petru, «știi că Te iubesc.»
Isus i-a zis: «Paște mielușeii Mei.»”
(Ioan 21:15)

Î

ntr-o dimineață răcoroasă, Petru vâslea fără tragere de inimă către micul port
din Capernaum. Era dezamăgit pentru că îi făcuse pe prietenii lui să piardă
noaptea fără niciun folos, dar, mai mult decât atât, era dezamăgit de el însuși.
Plânsul amar din seara trădării nu-i alinase durerea sufletească.
Însă Isus a intervenit încă o dată în viața lui, transformând eșecul său într-o „pescuire minunată”. Mai mult decât atât, Isus l-a transformat pe Petru într-un experimentat „pescar de oameni”.
„Simone, fiul lui Iona, Mă iubești?”, l-a întrebat Isus de trei ori. Apoi, ca răspuns
la declarațiile lui de iubire, Isus i-a transmis marea însărcinare: „Paște mielușeii,
paște oițele și apoi paște oile Mele!” Cu siguranță că ordinea de mai sus nu este
întâmplătoare. Orice păstor știe că mielușeii și oițele au nevoie de mai multă atenție
și îngrijire.
Ca și Petru, Îl iubim din toată inima pe Domnul nostru. Ca și el, avem aceeași
chemare: să-i păstorim pe copiii și pe tinerii bisericii până când ajung maturi din
punct de vedere spiritual.
Acest lucru este ilustrat foarte bine de un proverb african: „E nevoie de un sat
pentru a crește un copil.” Satele africane sunt niște așezări mici. Deși fiecare familie are propria colibă, sătenii fac multe lucruri împreună (agricultură, vânătoare,
meșteșuguri) și îi implică pe copii în toate aceste activități. Într-un fel, bisericile
noastre seamănă cu aceste sate.
Dincolo de lucrarea extraordinară a instructorilor și a liderilor dedicați (Școala
de Sabat, Licurici, Exploratori, Companioni, Tineri etc.), toți ceilalți (pastori, prezbiteri, diaconi, dirijori, dar și fiecare membru) pot face minuni ca educatori, mentori
și modele pentru copiii și tinerii bisericii. Indiferent care este rolul nostru în biserică,
Mântuitorul ne cheamă pe fiecare: „Paște mielușeii Mei, paște oițele Mele, paște oile
Mele!”
Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire
față de copiii și tinerii bisericii Tale!
Provocare: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!
Cristian Modan
Conferința Muntenia

114

Devotional 2021.indd 114

10/30/2020 9:59:18 AM

Misiunea începe prin evanghelizarea copiilor noștri

Vineri, 16 aprilie

CARE ESTE MISIUNEA MEA?
„Eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați.”
(Romani 1:14)

J

ames Hudson Taylor s-a născut în anul 1832, într-o familie creștină care, la
nașterea lui, s-a rugat: „Doamne, fă în așa fel ca el să poată lucra pentru Tine
în China!” În luna septembrie a anului 1853, o navă de mici dimensiuni pleca
din portul Liverpool spre China având la bord un misionar în vârstă de 21 ani,
Hudson Taylor. Taylor a petrecut 51 de ani în China, unde a lucrat cu multă râvnă
pentru oameni, deși a avut de înfruntat foarte multe greutăți și a fost abandonat, nemaiavând nicio susținere și luând lucrarea pe cont propriu. Gândul că o
mulțime de chinezi mureau fără nădejdea mântuirii îl aducea la disperare. El s-a
predat cu totul în slujba lui Dumnezeu și a spus că „întreaga responsabilitate pentru problemele existente și consecințe trebuie să-i revină Lui; mie, în calitate de
slujitor al Său, îmi rămâne să-I dau ascultare și să-L urmez”.
Încrederea lui absolută în Dumnezeu i-a inspirat pe mulți alți oameni să renunțe
la confortul lor pentru a duce mesajul creștin în China. „China nu va fi câștigată la
Hristos de oameni liniștiți și iubitori de confort”, spunea el. Taylor era cunoscut pentru sensibilitatea sa la cultura chineză și a adoptat stilul de vestimentație chinezesc,
deși acest lucru era rar printre misionarii din acea vreme; el voia cu orice preț să-i
atragă la Hristos, asemenea apostolului Pavel.
Care este misiunea ta? Poate nu vei merge în China sau la mii de kilometri pentru
a face misiune, însă le poți acorda atenție oamenilor din jurul tău și oportunităților
din fața ta. Dacă vei face aceasta, Dumnezeu te va folosi pentru scopul Lui și va realiza prin tine mult mai mult decât te-ai gândit vreodată. Nu trebuie să lași ca vârsta să
se interpună în fața misiunii tale. Te afli acolo unde nu se mai află nimeni altcineva,
așa că deschide-ți ochii și inima pentru a vedea locul unde te-a așezat Dumnezeu!
Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact.
Provocare: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova

Soarele apune: B 20:01, CT 19:51, IS 20:00, MS 20:11, SM 20:20, DJ 20:11, AR 20:23
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Sâmbătă, 17 aprilie

MINCIUNA ARE MULTE SEMINŢE
„De aceea, lăsați-vă de minciună: «Fiecare dintre voi să spună aproapelui său
adevărul», pentru că suntem mădulare unii altora.”
(Efeseni 4:25)

C

unoști povestioarele acelea când părinții, nedorind să dea ochii cu musafirii,
le-au cerut copiilor să spună că nu sunt acasă. Unii dintre ei, la întrebarea:
„Unde sunt părinții tăi?”, au răspuns: „Părinții mi-au zis să vă zic că ei nu sunt
acasă.”
În relatarea din Geneza 12:10-20, Avraam, pentru că se temea de consecințele
adevărului, i-a spus faraonului că soția sa este de fapt sora sa.
„În timpul rămânerii sale în Egipt, Avraam a demonstrat că nu scăpase de slăbiciunile și imperfecțiunile omenești. Ascunzând faptul că Sara era soția sa, el a dat pe
față neîncredere în purtarea de grijă divină, o lipsă a acelei alese credințe și a curajului, de atâtea ori și în mod nobil exemplificate în viața lui. […] El a considerat că
nu se făcea vinovat de minciună, prezentând-o pe Sara ca fiind sora sa, pentru că ea
era fiica tatălui său, dar nu era și fiica mamei sale. Dar ascunderea legăturilor reale
dintre ei a fost o minciună. Dumnezeu nu poate aproba nicio deviere de la o strictă
integritate. Ca urmare a lipsei de credință din partea lui Avraam, Sara a fost pusă
într-o mare primejdie” (PP, pp. 123–124).
Această atitudine a fost copiată întocmai de fiul său. Geneza 26:1-11 scrie despre
minciuna lui Isaac. El i-a spus lui Abimelec (regele filistenilor) că Rebeca nu i-ar fi
altceva decât soră.
Copiii sunt cele mai perfecționate copiatoare ale comportamentului înaintașilor.
Ce vor învăța oare copiii din viața părinților? Ce vor face ei când vor trece prin
aceleași împrejurări? Exact ceea ce au învățat de la părinții lor. Ei abia așteaptă un
model, iar mai apoi o scuză pentru ce vor face.
Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să
spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute!
Provocare: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Duminică, 18 aprilie

TE IUBESC… DIN INTERES!
„Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui;
Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov.”
(Geneza 25:28)

A

i auzit declarații de genul: „Pe X îl iubesc mai mult pentru că…”, „Pe Y nu prea-l
iubesc pentru că…”? Sigur că ai auzit! Dar de „favoritul” unuia sau al altuia
dintre părinți ai auzit? Cred că da!
De prea multe ori, sentimentele sunt condiționate de anumite interese ori de
anumite afinități. Este corect?
„Părinții trebuie să nu fie deloc părtinitori, ci să-i trateze pe toți copiii lor cu
aceeași afecțiune, aducându-și aminte că aceștia au fost cumpărați cu prețul sângelui
lui Hristos. Copiii își imită părinții, de aceea trebuie să avem mare grijă să le oferim
modele corecte. Părinții care sunt amabili și politicoși în cămin, dar, în același timp,
fermi și hotărâți vor vedea aceleași trăsături de caracter manifestate în copiii lor.
Dacă sunt integri, cinstiți și respectabili, copiii lor le vor semăna în aceste privințe.
Dacă Îl respectă pe Dumnezeu și I se închină, copiii lor, educați în același fel, nu vor
uita să-I slujească și ei lui Dumnezeu” (5MB, p. 270).
Părtinirea dată pe față de Isaac și Rebeca a fost reprodusă întocmai și de Iacov:
„Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la
bătrânețe” (Geneza 37:3).
Și în versetul din Geneza 25:28, și în cel din Geneza 37:3, apare expresia „pentru
că”. Părtinirea are la bază tocmai această cauzalitate. Iubești „pentru că…” sau nu
iubești „pentru că…”.
În familiile noastre, în bisericile noastre și în societatea în care trăim, dragostea
este de cele mai multe ori condiționată. Iubim „dacă…” sau iubim „pentru că…”. Iar
lucrul acesta are efecte negative vizibile.
Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin
pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce
primim în schimb.
Provocare: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum
ne-a iubit Isus pe noi!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Luni, 19 aprilie

TE VÂND ŞI TE CUMPĂR CÂND VREAU EU!
„«Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este
fratele nostru, carne din carnea noastră.» Și frații lui l-au ascultat.”
(Geneza 37:27)

S

igur ai citit sau ai auzit despre comerțul cu oameni, cu sclavi! Din vechime și
până în modernism, deprinderea aceasta a adus multe nenorociri pe fața Pământului. Mântuitorul Însuși a fost „marfă” de vânzare pentru Iuda.
În Geneza 30:14-17, în cadrul familiei ciudate întemeiate de Iacov, se făcea troc
între neveste. Una dintre tranzacții a avut la mijloc niște mandragore.
„În Mesopotamia Superioară, secerișul grâului are loc prin lunile mai și iunie.
Mandragora este o plantă ierboasă din familia beladona, cu flori albe și roșiatice.
Parfumatul ei fruct gălbui este aproximativ de forma și mărimea unui măr mic.
Astăzi, ca și în vremurile străvechi, fructul este considerat de locuitorii Orientului
Apropiat ca promovând fertilitatea. Femeile din Orient încă mai fac un elixir de dragoste din mandragore, despre care se credea că stimulează dorința senzuală și ajută
la concepție. […] Rahela a dorit mandragorele ca mijloc de îndepărtare a sterilității
ei” (Comentariul biblic AZȘ la Geneza 30:14 și Geneza 30:15).
După câțiva ani, frații lui Iosif au demonstrat că au învățat lecția de la mamele lor
(Ruben fusese martor la trocul dintre Rahela și Lea). Astfel, ei au dorit să facă afaceri
cu ismaeliții vânzându-l pe fratele lor ca pe o marfă. În ochii lor, nu era nimic grav.
Așa se comportaseră și părinții lor!
A încetat vânzarea în zilele noastre? Trecând peste zonele unde încă mai există
sclavagism (modern), câți părinți nu-și vând copiii? Câți copii nu-și vând părinții?
Câți frați nu se vând între ei? Pe ce? Pe mai nimic: pe o mâncare, un obiect, o funcție,
un avantaj, o imagine bună etc.
Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm
corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul!
Provocare: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să
vindem sau să cumpărăm pe cineva!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Marți, 20 aprilie

BINECUVÂNTARE SAU BLESTEM?
„El a zis mamei sale: «Cei o mie o sută de sicli de argint care ți s-au luat și pentru
care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele,
eu îl luasem.» Și mama sa a zis: «Binecuvântat să fie fiul meu de Domnul!»”
(Judecătorii 17:2)

I

storia descrisă în capitolele 17 și 18 din cartea Judecătorilor este foarte plină de
lecții ce ar trebui avute în atenție.
Mica, un tânăr răsfățat, fură din averea mamei. Mama, fără să știe despre cine
este vorba, rostește cuvinte de blestem. Vinovatul se deconspiră de frica blestemului
(în vechime, oamenii chiar se temeau de efectele lui). Apoi, tot din aceeași gură,
vinovatul primește o mare binecuvântare. Ce face mama după aceea? Face un chip
cioplit și un chip turnat pentru fiul său. De aici pornește catastrofa.
O mulțime de oameni au ajuns să se închine idolilor lui Mica. De unde a pornit
totul? De la o mamă idolatră, care a transmis păcatul generației următoare, apoi unei
seminții întregi, seminția lui Dan.
„Dumnezeu condamnă atât neglijența care cochetează cu păcatul, cu nelegiuirea, cât și indiferența care ezită să-i detecteze prezența otrăvitoare în familiile așazișilor creștini. El îi consideră pe părinți răspunzători într-o mare măsură pentru
greșelile și pentru nebuniile odraslelor lor. Dumnezeu i-a pedepsit cu blestemul Său
nu numai pe fiii lui Eli, ci și pe Eli, iar acest exemplu înfricoșător trebuie să fie o
avertizare pentru părinții de astăzi” (4MB, p. 175).
Copiii nu trec cu vederea greșelile înaintașilor. De cele mai multe ori, ei le dezvoltă sau chiar le perfecționează.
Dacă ai spus sau ai făcut vreodată un lucru neprincipial, chiar dacă le-ai declarat
urmașilor că nu ar trebui să-l repete, ei vor urma mai ușor modelul decât predica.
Rugăciunile de mijlocire pentru copiii ispitiți ar trebui să fie precedate de rugăciuni temeinice pentru părinții ce cad atât de des în ispită. Acum este timpul!
Provocare: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind
responsabilitate!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Miercuri, 21 aprilie

AŞA AM VĂZUT LA TATA!
„«Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel
și în fața soarelui.» David a zis lui Natan: «Am păcătuit împotriva Domnului!»
Și Natan a zis lui David: «Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri.»”
(2 Samuel 12:12,13)

C

u mulți ani în urmă am văzut o caricatură foarte grăitoare. Un tată cu țigara
în gură își bătea cu disperare copilul. Îl prinsese fumând și acum dorea să-i
aplice o corecție. În timp ce-l pedepsea, tatăl repeta cuvintele: „Să nu te mai prind
că fumezi!”
Când va înceta copilul să mai fumeze? Probabil că atunci când va dispărea modelul greșit dat de părinte.
David a fost imitat de fiii săi, în special de Amnon și Absalom. Amnon a desfrânat fără scrupule, iar Absalom a devenit un criminal cu sânge rece.
Niciunul nu a fost mustrat de David, care știa că acestea erau doar urmările grave
ale comportamentului său anterior.
„David și-a neglijat datoria de a pedepsi crima lui Amnon și, din cauza purtării necredincioase a împăratului, care era în același timp și tată, și, de asemenea,
din cauza lipsei de pocăință din partea fiului, Domnul a îngăduit ca evenimentele
să meargă pe drumul lor firesc și nu l-a împiedicat pe Absalom. Dacă părinții sau
conducătorii își neglijează datoria de a pedepsi nelegiuirea, Dumnezeu Însuși preia
cazul. Puterea de înfrânare este îndepărtată în oarecare măsură de la cei ce au devenit uneltele răului, așa încât apare un șir de împrejurări care pedepsesc păcatul prin
păcat. Urmările rele ale nedreptei îngăduințe din partea lui David față de Amnon nu
se sfârșiseră” (PP, p. 737).
Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. Dumnezeu să ne dea
responsabilitate!
Provocare: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe
urmele tale!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Joi, 22 aprilie

„CALC PE URMELE TALE!”
„El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său
și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
care făcuse pe Israel să păcătuiască.”
(1 Împărați 22:52)

U

n avocat obișnuia, în fiecare dimineață, în drumul lui spre birou, să intre în
bodega de la colțul străzii ca să bea o țuică. Într-o dimineață de iarnă, cu
zăpadă mare, pe când trotuarele nu erau curățate încă, el a luat-o spre bodegă, ca
de obicei. Deodată, a auzit o mișcare în spatele lui și, întorcându-se, l-a văzut pe
băiețelul lui venind după el.
— Ce faci? l-a întrebat tatăl.
— Calc pe urmele tale! a răspuns băiatul, care într-adevăr se străduia prin zăpada
mare să pășească pe urmele tatălui său.
Avocatul l-a certat pe băiat și l-a trimis acasă, dar cuvintele „calc pe urmele tale” i
s-au întipărit în minte. A părăsit calea cea rea a necredinței și a început o viață nouă
în compania Mântuitorului său. O, de-ar urma toți exemplul bun al acestui avocat
(https://ilustratiicrestine.ro/index.php/2017/08/17/calc-pe-urmele-tale)!
Biblia relatează multe cazuri în care copiii au urmat calea rea pe care au croit-o
părinții lor. Ahazia este doar unul dintre acestea.
„Părinții se plâng din cauza împietririi inimii copiilor lor și a greutății cu care
sensibilitatea lor morală este făcută să răspundă cerințelor lui Dumnezeu. Totuși,
cărțile din ceruri înregistrează totul și se poate vedea fără greș adevărata cauză a
acestei situații. Părinții nu au fost convertiți. Ei nu au fost în armonie cu cerul sau
cu lucrarea cerului. Ideile lor obișnuite și înjositoare cu privire la sfințenia slujirii
și a Sanctuarului lui Dumnezeu au fost țesute în educația copiilor lor” (ÎC, p. 406).
În cele mai multe cazuri, nu vor exista copii spirituali într-o casă de părinți
nespirituali. Nu vor exista copii credincioși într-un cămin unde necredința este
demonstrată zilnic. Copiii nu vor fi studioși și dornici să se roage dacă părinții lor
neglijează aceste lucruri. De aceea, dragi părinți, gândiți-vă ce provocare solemnă
este pe umerii voștri!
Doamne, fă-ne cele mai bune exemple pentru cei care calcă pe urmele noastre!
Provocare: Adoptă astăzi un obicei pe care ai vrea să îl aibă și copiii sau nepoții
tăi!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Vineri, 23 aprilie

SFATUL NELEGIUIT DAT DE MAMĂ
„El a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite.”
(2 Cronici 22:3)

Î

ți aduci aminte cum a „furat” Iacov binecuvântarea? Răspunsul este în Geneza
27: Rebeca a ascultat discuția dintre Isaac și Esau, a pus la cale un plan necinstit
și l-a făcut părtaș pe Iacov la minciună. La obiecția fiului, „mama sa i-a zis: «Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine!»” (Geneza 27:13).
„Iacov și Rebeca au izbutit în planurile lor, dar au cules numai necazuri și întristare prin înșelăciunea lor. Dumnezeu declarase că Iacov avea să primească dreptul
de întâi născut și cuvântul Său s-ar fi împlinit la timpul potrivit, dacă ei ar fi așteptat
cu credință ca El să lucreze pentru ei. Dar, ca mulți care zic că sunt copii ai lui Dumnezeu, ei n-au binevoit să lase problema în mâinile Sale. Rebeca s-a căit amar de
sfatul cel rău pe care i l-a dat fiului său; sfatul acesta a fost pricina despărțirii lui de ea
și Rebeca nu i-a mai văzut niciodată fața. Din clipa în care a primit dreptul de întâi
născut, Iacov a fost apăsat de propria condamnare. El păcătuise împotriva tatălui
său, a fratelui său, împotriva propriului suflet și împotriva lui Dumnezeu. În câteva
minute, el săvârșise o lucrare de care trebuia să se pocăiască o viață întreagă. Întâmplarea aceasta era vie înaintea lui în anii de mai târziu, când purtarea nelegiuită a
fiilor săi îi apăsa sufletul” (PP, p. 177).
Nu contează de unde vine sfatul nelegiuit. Poate veni de la Eva, de la Sara, de la
Rebeca, de la Atalia sau de la orice altă mamă – în spatele acelui sfat este altcineva,
este Satana!
Care este rezultatul unui sfat prost sau al unui exemplu greșit? Poate succesul
de moment, poate o realizare de o clipă, poate un câștig efemer… Dar care este
„câștigul” final?
O, ce mare provocare pentru mame, și nu numai! Sfatul dat, lecția oferită și exemplul personal pot fi o mare binecuvântare pentru veșnicie. Acolo ar trebui să țintim!
Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine!
Provocare: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat
în locul tău!
Viorel Dascălu
Conferința Moldova
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Sâmbătă, 24 aprilie

BINECUVÂNTAREA IERTĂRII
„Așa să vorbiți lui Iosif: «O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor,
căci ți-au făcut rău!»”
(Geneza 50:17)

A

ceastă cerință rostită de Iacov înainte de a muri i-a fost transmisă lui Iosif de
frații săi, care se temeau de răzbunare. Ceea ce nu știau ei era că, în cea mai
tristă zi din viața sa, când, legat în lanțuri, era târât către o țară necunoscută, Iosif
se predase Dumnezeului despre a cărui iubire tatăl său îi vorbise deseori. Într-o
singură zi, el fusese transformat dintr-un tânăr răsfățat și fără griji într-un om
responsabil, răbdător și dispus să învețe lecțiile pe care Dumnezeu avea să i le
predea în exil. Doar iertând cruzimea fraților săi putea privi dincolo de realitatea
aparentă, având viziunea de ansamblu a planului divin, și se putea bucura deplin
de binecuvântarea de a fi alături de tatăl său în ultimii ani de viață și de a fi înconjurat de frații săi, care îl priveau acum cu dragoste și recunoștință.
Binecuvântarea pe care o primim atunci când iertăm este exprimată elocvent de
mărturisirea făcută de Corrie ten Boom după ce l-a iertat pe unul dintre gardienii
care o păziseră în lagăr. Conștientă că iertarea nu este o emoție, ci o atitudine, ea L-a
rugat pe Dumnezeu să-i dea puterea de a ierta. Când a strâns mâna întinsă a fostului
ei gardian, a simțit că s-a produs miracolul: „Această căldură tămăduitoare părea
să-mi inunde întreaga ființă, aducând lacrimi în ochi.” Niciodată până atunci ea nu
mai trăise dragostea lui Dumnezeu atât de intens.
Iertarea este un atribut al lui Dumnezeu, iar noi vom putea ierta deplin doar dacă
stăm în prezența Sa și ne lăsăm transformați.
Ajută-mă, Doamne, azi să trăiesc în viața mea iertarea și să îi privesc pe aceia
care mi-au greșit așa cum îi privești Tu!
Provocare: Există în viața ta persoane care încă așteaptă să fie iertate? Poate chiar
tu ai greșit și ai nevoie ca cineva să îți acorde iertare. Nu ezita să oferi sau să ceri iertare! Eliberarea de resentimente, de furie sau de vină va face din tine un om fericit.
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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Duminică, 25 aprilie

CAMPION LA BUNĂTATE
„Cine urmărește neprihănirea și bunătatea găsește viață, neprihănire și slavă.”
(Proverbele 21:21)

P

entru cei mai mulți dintre noi, viața este o continuă competiție și, în această
întrecere acerbă, devenim suspicioși, individualiști și uităm adesea să fim buni
unii cu alții.
Într-o zi, o învățătoare i-a provocat pe copii la un exercițiu de imaginație, întrebându-i ce își doresc cel mai mult. Răspunsurile au variat de la banale jucării la
lucruri de valoare, de la călătorii și profesii la întâlniri cu vedete și personaje din
filme. A surprins-o răspunsul unui băiețel, care își dorea să devină campion, și nu
unul oarecare, ci campion la bunătate pentru a putea ajuta familiile cu probleme.
În Scriptură există multe exemple de bunătate, însă aș vrea să aduc în prim-plan
o experiență impresionantă din viața lui David. După moartea lui Saul și a lui Ionatan, David a întreprins o acțiune cu totul și cu totul neobișnuită. În loc să-i extermine pe toți descendenții lui Saul pentru a-și asigura puterea, el a cerut să fie adus
la palat Mefiboșet, fiul lui Ionatan. Nu l-a preocupat doar situația materială, ci și
statutul acestui descendent de viță împărătească, pe care l-a așezat la masa sa.
Astfel de atitudini schimbă radical lumea în care trăim, făcând-o mai luminoasă,
mai plăcută. Bunătatea se naște în inima omului modelat de prezența Duhului Sfânt
și generează la rândul ei bunătate.
Maica Tereza și-a dedicat întreaga viață îngrijirii oamenilor săraci, bolnavilor de
lepră și copiilor abandonați din India. Când un ziarist a observat-o cum spăla rănile
infectate ale unui muribund, i-a mărturisit că el nu ar putea face asta nici pentru un
milion de dolari.
— Nici eu, i-a răspuns Maica Tereza, nu aș putea-o face pentru un milion de
dolari, însă din iubire față de Hristos, da, și cu bucurie.
Te rog, Doamne, să mă înveți azi lecția bunătății și a generozității și să îmi modelezi sufletul ca să simt iubire pentru oamenii din jurul meu!
Provocare: Propune-ți astăzi să manifești bunătate față de cineva care nu este pe
lista ta de preferințe! Încearcă să-i cunoști nevoile și oferă-i ajutorul necesar!
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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Luni, 26 aprilie

CURAJUL
„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine.
În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
(Ioan 16:33)

S

untem puși deseori în situația de a lua decizii importante ce necesită curaj și
hotărâre, decizii menite să ne schimbe radical viața și poate chiar viața celor
din jurul nostru. Atunci când a spus: „Îndrăzniți!”, Isus nu ne-a asigurat că va înlătura obstacolele și greutățile din viața noastră, dar ne-a asigurat că finalul va fi o
reușită. Actele de curaj se hrănesc din credință, din convingerea omului vizionar.
Destinul lui Moise a fost unul de excepție. Dumnezeu l-a ales să elibereze po
porul Său din robie. Începutul istoriei acestui om al credinței a fost scris cu mult
curaj de câteva persoane care au ales să i se opună faraonului pentru că aveau o
viziune mai înaltă și principii imuabile. Deși în Israel s-au născut mai mulți copii de
parte bărbătească, doar Amram și Iochebed au ales să acționeze împotriva decretului regal, pentru că ei credeau într-un destin mai bun decât acela al robiei în Egipt.
Maria, care era doar o copilă, a supravegheat coșulețul care plutea pe Nil și i-a vorbit
cu încredere prințesei Egiptului, sugerându-i cea mai potrivită bonă.
La vederea copilului lipsit de apărare care plutea în derivă în apele periculoase,
fiica faraonului a simțit empatie pentru mama evreică ce și-a abandonat fiul pe apă
cu credința că Dumnezeu îl va salva. În ciuda faptului că era fiul unor sclavi și că
exista un edict regal care condamna la moarte orice copil evreu, ea a văzut în el un
mare conducător. Din această viziune s-a născut curajul de a-l numi fiul ei și de a-l
crește ca pe un descendent de viță regală.
Astăzi, Domnul ne cere să fim curajoși și să ne lăsăm motivați de idealul Său
pentru noi, să ne însușim viziunea Sa și să contribuim la salvarea acelora care plutesc
în derivă pe apele învolburate ale unei societăți care și-a pierdut reperele morale.
Tată, dă-mi curajul să îmi îndeplinesc idealurile și să Te onorez prin faptele mele
în fața oamenilor!
Provocare: Care sunt cele mai mari temeri din viața ta? Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea putere să le învingi și mergi înainte cu El!
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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Marți, 27 aprilie

LIANT ÎNTRE GENERAŢII
„Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului,
și s-a plecat până la pământ.”
(Geneza 18:2)

Î

n societatea orientală, gestul de a te pleca până la pământ în fața cuiva exprima
respectul. Când Avraam a alergat și s-a plecat în fața musafirilor săi, a căror
identitate nu o cunoștea, vârsta și poziția socială sau materială nu l-au împiedicat
să-i trateze cu maximă considerație.
Societatea contemporană se confruntă cu problema respectului. Vedem cum
unele persoane impun respect printr-o atitudine trufașă, iar generațiile mai tinere
sunt învinuite de lipsa acestuia. Ni s-a spus adesea că respectul se câștigă, dar suntem
din ce în ce mai puțin învățați că respectul se atribuie.
Respectul nu este doar o formă exterioară de manifestare, o atitudine care se
dobândește prin exercițiu, ci este intrinsec, o stare care derivă dintr-o fire schimbată,
ce apare odată cu omul transformat de Duhul lui Dumnezeu.
Mi-am continuat ora sub privirile tăioase ale unei eleve nemulțumite. Cu părul ciufulit într-o frizură avangardistă și afișând un zâmbet sfidător, tânăra euforică
mă întrerupsese de câteva ori în timp ce povestea ceva cu voce intenționat ridicată.
Am întrerupt categoric această manifestare nepotrivită care risca să degenereze. La
finalul orei, mi-am luat timp să discut cu ea, am tratat-o cu respect și i-am tran
smis apreciere. Spre surprinderea mea, atitudinea ei s-a schimbat brusc, iar în locul
indolenței a apărut o privire tristă și vinovată. Problemele din familie generaseră un
tumult de sentimente greu de administrat de un suflet de adolescentă. Am înțeles
atunci cât de mult greșim când încercăm să le oferim lecții de bună-cuviință prietenilor noștri mai tineri. Ei au nevoie să fie respectați, să fie valorizați și apreciați nu
neapărat pentru ce sunt, ci pentru ce pot deveni.
Respectul pe care îl acorzi astăzi persoanelor mai tinere poate fi liantul între
generații, poate fi mijlocul ales de Dumnezeu pentru a ne aduce în jurul aceleiași
cauze.
Doamne, dă-mi puterea să-i respect pe oamenii din apropierea mea și inspirămă să îi apreciez într-un mod potrivit cu nevoile lor!
Provocare: Alege astăzi să te comporți cu cei din jurul tău așa cum te-ai comporta cu Isus!
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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Miercuri, 28 aprilie

MODESTIA – VIRTUTEA OAMENILOR DE SUCCES
„El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți.”
(Iov 5:11)

E

ste larg răspândită concepția că omul modest este fie unul lipsit de merite,
fie unul care nu își cunoaște valoarea, iar în societatea noastră umilința este
privită cu dezaprobare, cu dispreț. De-a lungul istoriei însă, oamenii cu adevărat
importanți au fost persoane modeste.
Maria, persoana pe care Dumnezeu a ales-o ca mamă pentru Fiul Său, era o
tânără cu multe calități. Un aspect al firii ei se observă încă din primele rânduri ale
relatării biblice – modestia. Cântarea ei de laudă ilustrează atât supunerea totală față
de voia lui Dumnezeu, cât și umilința ei profundă (Luca 1:46-55).
Mai târziu, Domnul Isus a fost exemplul suprem de umilință. Deși era Fiul lui
Dumnezeu, nu a considerat „ca un lucru de apucat” să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci „a luat un chip de rob”, iar atitudinea Sa a fost una de ascultare și de smerenie
(Filipeni 2:6,7).
Azi e nevoie mai mult ca oricând de oameni modești care să se lase folosiți de
Dumnezeu pentru a realiza lucruri mărețe și, printr-o atitudine plăcută și amabilă,
să schimbe în bine viața oamenilor cu care interacționează.
Irena Sendler, asistentă socială în Polonia ocupată de naziști, animată fiind de
dragostea față de Dumnezeu și de oameni, a reușit să salveze în anul 1942 peste
două mii cinci sute de copii și de bebeluși din ghetourile evreiești. Nominalizată la
Premiul Nobel pentru Pace în 2007, Irena a rămas o persoană modestă. Întrebată
despre activitatea de salvare a copiilor, ea a răspuns simplu: „Fiecare copil salvat este
o justificare a existenței mele pe pământ, nu un titlu de glorie.”
Doamne, Îți mulțumesc că ești un Dumnezeu minunat, că privești cu îndurare la
imperfecțiunea mea și îmi atribui toate meritele Tale!
Provocare: Azi, când privești măreția lui Dumnezeu care se oglindește în
perfecțiunea naturii, amintește-ți că și tu ești creația Sa și că tot ce ești și ai este darul
Lui pentru tine!
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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Joi, 29 aprilie

PUTEREA SACRIFICIULUI
„Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea Ta pe care ai scris-o!”
(Exodul 32:32)

D

e-a lungul istoriei, oamenii credincioși nu au fost scutiți de probleme și de
dificultăți, iar ascultarea de Dumnezeu și împlinirea voinței Sale au fost posibile cu multe sacrificii. Noe a suferit ironia și disprețul contemporanilor săi, Avraam și-a părăsit locurile natale și familia, Iosif a fost vândut rob…
Călătoria prin pustiu a israeliților a fost un lung șir de nemulțumiri și răzvrătiri,
de păreri de rău și reconsacrări. În ciuda dificultăților călătoriei, a oboselii și a ne
mulțumirilor repetate, Moise și-a îndeplinit misiunea cu abnegație, cu credincioșie
și cu dragoste față de cei pe care îi salvase din robie.
Când Dumnezeu a vrut să renunțe la poporul îndărătnic, Moise nu doar că a
refuzat să devină „strămoșul unui neam mare” (Exodul 32:10), ci a și mijlocit pentru cei care îl contestaseră adesea. Atunci când I-a cerut ferm lui Dumnezeu să-l
șteargă mai degrabă pe el din cartea Sa decât să renunțe la poporul Său, Moise a scris
una dintre cele mai frumoase pagini din istoria omenirii. Acest moment prefigura
vremea în care Creatorul universului avea să Se ofere pe Sine pentru a salva omul
răzvrătit.
În anul 1958, Elisabeth Elliot a mers împreună cu fiica ei în vârstă de 3 ani să
trăiască în tribul Auca (astăzi Huaorani). Însuflețită de dragostea lui Hristos, care
S-a jertfit pentru salvarea omului, ea dorea să le ducă acestor oameni vestea bună a
Evangheliei. Prin această alegere, Elisabeth a dovedit sacrificiu de sine și o dragoste
necondiționată față de ucigașii soțului său (cu doi ani în urmă, soțul ei făcuse parte
dintr-un grup de cinci misionari care fuseseră atacați de câțiva războinici în timp ce
încercau să contacteze tribul respectiv).
Doamne, ajută-mă să fiu alături de cei mai tineri, să îi încurajez și să îi susțin!
Cheamă-i și sensibilizează-i să devină misionari pentru Tine într-o lume hedonistă,
desacralizată!
Provocare: Predă-I azi fără rezerve lui Dumnezeu viața ta și alege ca, din dragoste pentru El și pentru oameni, să împlinești destinul la care te-a chemat El!
Claudia Botezat,
Conferința Oltenia
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Vineri, 30 aprilie

SENSIBILITATE ŞI EMPATIE
„Când le-a văzut credința, Isus a zis: «Omule, păcatele îți sunt iertate!»”
(Luca 5:20)

D

umnezeu ne cere să fim sensibili la oamenii din jurul nostru, să fim empatici, atenți la adevăratele lor nevoi și să facem tot ce depinde de noi ca să le
fie bine. Pentru aceasta trebuie să renunțăm la prejudecăți, să nu considerăm că
suntem atât de înțelepți, încât înțelegem deplin ce simte, gândește sau are nevoie
omul din fața noastră.
Atunci când a privit bolnavul, Isus a văzut, dincolo de nevoia lui aparentă,
dorința de a fi iertat.
În timp ce le prezentam copiilor importanța lecturii, am primit cea mai inedită
definiție a imaginației.
— Imaginația este atunci când mama îmi spune să mă gândesc că mănânc un
sandvici bun, plin cu brânză cremoasă și multe legume, iar eu am în mână doar o
bucată de pâine, mi-a spus un băiețel timid, pe jumătate ascuns în bancă.
Voiam să îi ajut să-și dezvolte capacitățile intelectuale și să îi atrag în lumea fascinantă a cărții, dar ei aveau nevoi stringente. De câte ori nu facem această greșeală?
Ne implicăm, investim efort și timp pentru a veni în ajutorul oamenilor, dar, fiindcă
suntem tributari unor șabloane de gândire, le oferim ce credem noi că le lipsește,
fără să le cunoaștem adevăratele nevoi și probleme.
În data de 7 iunie 1926, Gaudí a fost lovit grav de un tramvai. Pentru că în ultima
parte a vieții neglijase mult aspectul exterior, a fost confundat cu un cerșetor. La
acea vreme, în Spania exista o repulsie față de oamenii străzii, așa că l-au transportat
târziu la un spital destinat oamenilor săraci. Mă întreb ce au simțit aceia care au
evitat să-l ajute pe sărmanul rănit când au aflat că nu era nimeni altul decât celebrul
arhitect Antonio Gaudí, care își dedicase întreaga viață construirii catedralei Sagrada Família?
Folosește-mă, Doamne, ca o binecuvântare pentru aproapele meu!
Provocare: Evită să pretinzi că poți citi gândurile oamenilor și lasă-L pe Dumnezeu să te sensibilizeze la nevoile lor!
Claudia Botezat
Conferința Oltenia
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„Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte
asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva
să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din
inimă; fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.”
(Deuteronomul 4:9)
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Influențe pozitive transmise noii generații

Sâmbătă, 1 mai

IMPLICĂ-TE ŞI FII MODEL!
„Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu
prin care ați crezut; și fiecare, după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit,
Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește,
nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.”
(1 Corinteni 3:5-7)

C

opiii cu modele pozitive au un motiv pentru care să trăiască, au pe cineva
care este mândru de ei, pe cineva căruia îi pasă de starea lor de bine” (Donald
Miller).
A avea succes în ochii lumii nu este suficient. Bunăstarea materială nu îi face
pe oameni fericiți, indiferent ce vârstă ar avea. Lucrurile cu adevărat importante
în viață le descoperim în momentele de liniște și de cele mai multe ori le găsim în
familie și în biserică pentru că acolo se cultivă relațiile și credința. Acolo este nevoie
de bărbați și femei care să se implice în viața băieților și fetelor, oameni obișnuiți,
normali; nu trebuie să fii excepțional ca să te poți apropia de un tânăr, ci să-ți pese
suficient de mult de viața lui încât să-ți faci timp pentru el și să legi o relație, să-i fii
model. Suntem atât de prinși în viețile noastre ocupate, încât nu mai avem timp să
ne gândim că trecem pe lângă nenumărate ocazii de a avea un impact pozitiv în viața
cuiva. Fie că vrem, fie că nu, îi influențăm pe cei de lângă noi chiar prin faptul că
existăm, dar o relație personală cu Dumnezeu cu siguranță va face din noi un model bun, aducând un strop de frumusețe în viața semenilor noștri. Uneori suntem
descurajați pentru că avem impresia că sfaturile noastre au fost inutile, că nu au fost
ascultate sau nu au avut efect. Trebuie să ne reamintim însă că de multe ori este un
drum foarte lung de la mica sămânță până la arborele falnic ce va crește din ea.
Nelson Henderson spunea: „Adevăratul sens al vieții stă în a planta copaci sub a
căror umbră nu te aștepți să stai.”
Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să ai o influență pozitivă pe unde vei trece!
Provocare: Oferă dezinteresat din înțelepciunea și experiența ta celor tineri care
au nevoie de ele!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Duminică, 2 mai

CEI DOI IDENTICI
„Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite,
peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.»”
(Geneza 1:26)

Î

n urmă cu aproape opt ani, așteptam cu nerăbdare nașterea primului nostru
copil, Ianis. Eram curios dacă o să semene cu mine sau cu soția mea, Simina. În
timp ce mă frământa oarecum problema aceasta, mi-a venit în minte textul din
Geneza 1:26, care vorbește despre situația în care eram și eu. Oare cât de mult era
interesat Dumnezeu de felul în care urma să arate omul, coroana creației Sale?
Avea oare vreo importanță modul în care urma să fie omul? Care era motivul
pentru care Dumnezeu alegea să-l creeze pe om diferit față de ceea ce crease până
în momentul acela?
Spre deosebire de celelalte momente ale creației, în crearea omului Dumnezeu
urmează un model diferit. De data aceasta, Dumnezeu face un apel personal, „să
facem”, diferit de poruncile anterioare. Alegerea lui Dumnezeu este o imagine a
pluralității, un concept care pune la baza ființei noastre Dumnezeirea, în forma ei
unită în cele trei Persoane.
În ce ne privește pe mine și pe soția mea, chiar dacă am început să „împărțim”
între noi asemănările și deosebirile exterioare ale copilului, a început să ne frământe
apoi și un alt gând, și anume cu cine va semăna din punctul de vedere al temperamentului, al calităților, dar și al defectelor?
Iată un citat deosebit cu privire la subiectul acesta: „Tații și mamele își pot studia propriul caracter în copiii lor. Uneori pot citi lecții umilitoare, văzând propriile
nedesăvârșiri reproduse în fiii și fiicele lor. În timp ce caută să reprime și să corecteze
în copiii lor tendințele moștenite spre rău, părinții trebuie să dea dovadă de o măsură dublă de răbdare, consecvență și iubire” (CA, p. 145).
Astăzi, când pleci genunchiul în rugăciune, roagă-L pe Domnul vieții tale să te
ajute să poți influența cel puțin un tânăr din casa, familia sau biserica ta, pe măsura
asemănării tale cu Hristos în viața ta!
Provocare: Gândește-te la un defect pe care îl ai și pe care nu ai vrea să îl vezi
în copiii tăi sau în tinerii din biserica ta! Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să îl
biruiești!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Luni, 3 mai

DOAR FAŢĂ-N FAŢĂ
„Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci,
vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin,
așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.”
(1 Corinteni 13:12)

P

oate fi ceva mai clar decât a privi într-o oglindă? E greu de crezut că poate exista o
altă unealtă prin care să reușești să descoperi imaginea feței tale. Așadar, înțele
gem că cea mai bună cunoaștere de pe Pământ este imperfectă, confuză și neclară.
Apostolul Pavel ne introduce într-un contrast al credinței noastre din perspectiva a ceea ce credem că deținem și știm și ceea ce înseamnă de fapt credința autentică. Cum reușește el să surprindă această imagine? În toate cele paisprezece epistole
pe care le găsim în Noul Testament scrise de el, Pavel amintește mereu și mereu
experiența convertirii sale. Înainte de întâlnirea lui cu Isus Hristos pe drumul spre
Damasc, Pavel credea că are o imagine clară cu privire la lucrarea lui și la credința
pe care a acumulat-o până la data aceea. Însă, după experiența aceea, Pavel vorbește
despre acestea cu totul diferit.
Cu privire la acest subiect, sensibil de altfel, Comentariul biblic AZȘ la 1 Corinteni
13:12 ne transmite un gând important: „Cunoștința noastră cu privire la adevărul
veșnic este acum obscură și întunecată în comparație cu ceea ce va fi în cer. Acum
viziunea noastră este întunecată de slăbiciunile ființei fizice, care își au obârșia în
păcat; chiar și percepția mintală este slăbită de rele deprinderi de viețuire, așa încât
cele spirituale sunt numai slab percepute.”
Perspectiva lui Pavel este una plină de optimism în contextul actual al cunoașterii
adevărului într-o formă parțială. Ca oameni ai Scripturii, cu siguranță trăim deseori sentimentul cunoștințelor limitate în ceea ce privește adevărurile biblice. Dar
deseori suntem ispitiți să manifestăm acea atitudine de cunoaștere absolută în toate
compartimentele vieții spirituale, mai ales când vine vorba de cineva care a greșit.
Versetul de mai sus este un test al credinței noastre atunci când trebuie să
înțelegem poate un tânăr sau o tânără care greșește deoarece cunoaște doar în parte.
De aceea, înainte de a „ajuta” orice persoană cu un sfat sau o acțiune precisă, nu uita
că și tu cunoști în parte și că absolutul se află dincolo de stele!
Provocare: Alege astăzi să citești ceva dintr-un domeniu necunoscut! Încearcă să
descoperi cât mai multe lucruri interesante și împărtășește-le atunci când ai ocazia!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Marți, 4 mai

DOUĂ VIEŢI ŞI O ISTORIE
„Iată istoria lui Iacov: Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu frații lui.”
(Geneza 37:2)

D

eși istoria lui Iacov era scrisă deja de o sută opt ani, se pare că această descriere are de a face cu o nouă perspectivă. O perspectivă pe care cu toții ne-o
dorim uneori.
După plecarea de acasă, viața lui Iacov a fost plină de provocări, de probleme, de
greutăți și de dificultăți. De ce toate acestea pentru un om care a primit din partea
lui Dumnezeu o binecuvântare specială?
În timp ce privea la fiul său Iosif, Iacov se regăsea pe sine într-o istorie ce ar fi
dorit să se fi scris altfel în dreptul său. Dar poate nu era prea târziu. Exista acum
șansa ca tot ceea ce nu reușise să fie el să se împlinească în fiul său Iosif. Despre Iosif,
cuvântul inspirat subliniază formarea lui:
„Curat, activ și plin de bucurie, tânărul dădea, de asemenea, dovadă de tărie morală și seriozitate. El asculta de sfaturile tatălui său și îi plăcea să asculte de Dumnezeu. Calitățile care l-au făcut mai târziu cunoscut în Egipt – bunătatea, credincioșia
și faptul că era vrednic de încredere – se manifestau deja în viața sa zilnică” (PP,
p. 204).
Ce minunată este descrierea lui Iosif! Totuși, aceasta era istoria lui Iacov, conform textului introductiv. De puține ori găsim istoria scrisă în ordinea aceasta. Parcă
ar fi fost mai potrivit ca istoria să se scrie de la tată la fiu, și nu de la fiu la tată.
Două vieți, dar o singură istorie trebuie scrisă și în dreptul tău; conform apostolului Pavel (Galateni 4:19), istoria Domnului Hristos trebuie să devină istoria noastră. Oricât ne-am strădui să avem o viață de succes, vom eșua, la fel ca Iacov. Dar
dacă viața noastră va deveni asemenea lui Hristos, atunci îl vom putea înțelege pe
cel de lângă noi indiferent de situație, de vârstă și de cultură. Așa a procedat Iacov,
așa a procedat Isus și tot așa mă rog să procedezi și tu. Lasă ca istoria vieții tale să fie
scrisă de Hristos!
Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Miercuri, 5 mai

FAŢA LUI ŞI FAŢA MEA
„Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor.”
(Apocalipsa 22:4)

M

inunatul verset din Apocalipsa are de-a face cu cea mai așteptată întâlnire a
oricărui pământean – întâlnirea dintre Creator și creatură. Ce gând minunat
să privești fața lui Hristos, pe care nu ai văzut-o niciodată, dar care îți va părea așa
de cunoscută de parcă o știai dintotdeauna!
Am trăit o experiență deosebită în sensul acesta, pe care aș vrea să ți-o împărtășesc.
În vara anului 2007, eram în capitala Spaniei pentru a munci în vederea achitării
taxelor școlare. Deși am plecat împreună cu tatăl meu, o veste neașteptată l-a obligat
să se întoarcă în țară. După rezolvarea problemei, tatăl meu s-a întors la muncă în
Spania. Am plecat împreună cu unchiul meu la aeroportul Barajas-Madrid ca să ne
întâlnim cu el. După aterizarea avionului, tata s-a rătăcit prin mulțimea oamenilor
din aeroport. Deși ne auzeam din când în când la telefon, totuși nu reușeam să ne
găsim. Am început să ne îngrijorăm cu privire la el. Cum aveam să dăm de el? Am
hotărât cu unchiul meu ca el să o ia într-o direcție a aeroportului, iar eu, în cealaltă.
În cele din urmă, privind printre pâlcurile de oameni care veneau și plecau, l-am
observat pe tatăl meu. Și acum, după treisprezece ani, când scriu aceste rânduri mă
cuprinde acea emoție de bucurie pe care am trăit-o când am descoperit fața tatălui
meu. L-am găsit în sfârșit, era „salvat”!
Această istorie descrisă de mine este doar o reflectare palidă în comparație cu ce
vom trăi privind fața Mântuitorului și a Tatălui ceresc.
Ultima parte a versetului – „Numele Lui va fi pe frunțile lor” – este strâns legată
de prezent. Această expresie este un simbol al faptului că noi deja Îi aparținem lui
Dumnezeu prin acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor personal, viața noastră
fiind o viață de consacrare în slujba Lui.
De aceea, fiecare zi pe Pământ o trăim, prin credință, ca prima zi din cer, bucurându-ne să Îl descoperim pe Dumnezeu în experiențele vieții, în natură, în relațiile
dintre noi și în Cuvântul Său.
Provocare: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl
cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le
că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Joi, 6 mai

O APĂ LIMPEDE
„Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului.”
(Proverbele 27:19)

A

stăzi este o zi specială în familia noastră. Fiul nostru Ianis împlinește 8 ani.
De aceea am pregătit mesajul acesta special pentru mine, pentru familia mea,
dar și pentru tine.
An de an, „am crescut” și continui să cresc alături de fiul nostru, urmărind cu
atenție reflecția caracterului său și având o singură preocupare – dacă va reflecta el
viața mea de credință, dacă va răspunde el apelurilor de cumințenie, de educare, de
cunoaștere a lui Hristos, așa cum și eu am trecut prin experiența aceasta. Ori de câte
ori Ianis răspunde pozitiv în privința aceasta, mă bucur și trăiesc pe viu făgăduința
versetului din Proverbele 27:19.
Este minunat să poți descoperi în altcineva o reflectare a propriilor idei sau sentimente. Dar te-ai gândit că și Dumnezeu este preocupat ca noi să oglindim o frântură
din frumusețea gândurilor Sale? Această realitate plănuită din veșnicie continuă să
fie o preocupare a Duhului Sfânt și astăzi, în viața noastră și pentru viața noastră.
Ellen White spunea: „Dacă noi consimțim, El Se va identifica în așa măsură cu gândurile și cu țintele noastre, încât va lega inima și mintea noastră cu voința Sa, astfel
că, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voința înnobilată
și sfințită își va găsi cea mai mare plăcere în a-L sluji” (VI, p. 575).
Nu-i așa că este minunat când copilul tău sau tânărul din biserica ta privește la
tine și Îl descoperă de fapt pe Hristos în cuvintele tale, în atitudinile tale și chiar în
acțiunile pe care le întreprinzi când vine vorba de slujire și sfătuire?
Unul dintre scopurile pentru care Isus Hristos a venit pe pământ a fost acela de a
descoperi omenirii caracterul Tatălui ceresc. De aceea, El amintește în Ioan 12:49 că
tot ce făcea, făcea de la Cel ce Îl trimisese, adică de la Dumnezeu.
Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi!
Provocare: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din
jurul tău!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copilul tău – oglinda ta

Vineri, 7 mai

SLUJIND CONTINUU
„Samuel făcea slujba înaintea Domnului
și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.”
(1 Samuel 2:18)

O

experiență unică în istoria lui Israel, dar și o lecție foarte importantă pentru
noi astăzi.
Conform legii leviților, un preot putea intra în slujba Cortului Întâlnirii abia la
vârsta de 25 de ani. Interesant este faptul că Samuel a fost adus de mama lui undeva
în jurul vârstei de 3 ani ca să slujească înaintea preotului Eli. Totuși, versetul spune
despre Samuel că slujea înaintea Domnului încă de mic copil.
Mă gândesc la cei care considerau că acest aspect este negativ. Oare toți erau de
acord cu micuțul Samuel? Cu siguranță că erau destul de mulți care priveau ca un
mare rău, ca să nu spun păcat, faptul că un copil de vârsta lui Samuel era în slujba
Domnului, aflându-se chiar în interiorul Cortului Întâlnirii.
Deseori, poate am privit un copil sau mai mulți copii slujind în biserica noastră
în departamentul diaconiei (strângând darurile Școlii de Sabat sau darurile și zecimile) sau chiar la momentele de predicare (fie cele devoționale, fie chiar în cadrul
serviciului divin de la ora 11:00) și poate am fost nemulțumiți sau am murmurat.
Care era considerentul după care Samuel a fost pus să slujească la Templu? Sigur, am
putea emite o mulțime de motive și argumente solide. Dar tu, mamă, sau tu, tată, cât
de mult ți-ai dori ca fiul tău sau fiica ta să slujească precum micuțul Samuel?
Cele două aspecte descrise în versetul acesta reprezintă două experiențe spirituale profunde:
1. „Samuel făcea slujba înaintea Domnului” – „Oricât de tânăr a fost Samuel la
data aducerii lui pentru a sluji în Sanctuar, i s-au încredințat chiar de atunci lucrări
în slujba Domnului, potrivit cu capacitatea lui” (PP, p. 585).
2. „Copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in” – „Fiecare fir din hăinuță era
împletit cu o rugăciune ca el să fie curat, nobil și sincer” (Ibidem, p. 583).
Oferă-te și tu astăzi în slujba copilului tău ca un act de legământ pentru ceea
ce ți-a oferit Dumnezeu drept răspuns la rugăciunile tale pline de sinceritate și de
responsabilitate!
Provocare: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji
împreună cu tine!
Daniel Daniluc
Conferința Moldova
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Copiii copiilor tăi

Sâmbătă, 8 mai

INVESTEŞTE ÎN COPIII ŞI NEPOŢII TĂI!
„Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor.”
(Proverbele 17:6)

P

e data de 3 martie 1847, doamna Bell n-a avut posibilitatea să-și anunțe soțul
că este tatăl unui băiețel pe nume Alexander. Telefonul nu fusese inventat!
Copilul a primit cea mai mare parte a educației în familie, de la mama, tatăl și bunicul său. În ciuda deficiențelor de auz, mama era o mare pianistă, transmițându-i
copilului ideea că nimic nu este imposibil. Inspirat de ea, Alexander a învățat să
cânte la pian, devenind muzicianul familiei. Bunicul și tatăl său erau cunoscuți
drept o autoritate în dicție și corectarea vorbirii, trezindu-i interesul pentru această
disciplină. Studiile pe tema auzului și a vorbirii l-au condus la experimente legate
de aparatele auditive. Alexander Graham Bell a devenit inventatorul telefonului, a
perfecționat tehnicile de învățare a vorbirii pentru persoanele fără auz și a inventat
grafofonul și fotofonul.
Perioada copilăriei și tinereții și-a pus amprenta asupra sa. Prin descoperirile lui,
lumea a fost mult binecuvântată. În timp, rezultatele investiției părinților și bunicilor în Alexander au devenit vizibile.
Influența pe care o exerciți asupra copiilor și nepoților tăi în perioada copilăriei
și tinereții lor este atât de puternică, încât nu se poate măsura în realizări omenești.
Doar veșnicia va descoperi investiția de perseverență, statornicie, hotărâre, curaj,
încredere, bunătate, răbdare și dragoste. Să nu uiți că efortul omenesc trebuie să
fie unit cu puterea divină. Dacă apelăm la această formulă spirituală, nu vom fi
dezamăgiți niciodată și zilnic vom crește spre statura Celui care a făcut cea mai mare
investiție în fiecare dintre noi.
Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de
înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie
„cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor.
Provocare: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!
Doina și Pavel Memete
Conferința Banat
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Duminică, 9 mai

LUAŢI-VĂ TIMP!
„Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare
și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.”
(Proverbele 22:1)

A

m vrea uneori să dăm timpul înapoi și spunem cu umilință de multe ori:
„Dacă am fi știut atunci ceea ce știm acum…”
De aceea am vrea să împărtășim cu tine aceste gânduri.
Nu putem uita bucuria pe care am simțit-o când Dumnezeu a hotărât să devenim părinți sau când am aflat că vom fi bunici. Cu cât entuziasm și speranță am
investit tot ce am crezut că este mai bun și mai frumos pentru binele și fericirea
copiilor și apoi a nepoților noștri! I-am copleșit cu tot felul de bunătăți, hăinuțe, cărți
și jucării, cu acele comori de aur și argint ale copilăriei. Dar nu știu dacă ne-am dat
seama îndeajuns că toate aceste valori, pentru ei, contează mai puțin. Pe primul loc,
în opțiunea lor, suntem noi, părinții și bunicii. Pe noi vor să ne aibă acolo, lângă ei și
pentru ei, cu o privire caldă, cu o atingere plină de drag, cu răspunsuri răbdătoare la
întrebări obositoare, jucându-ne cu ei sau depănând, cu farmec, povestiri de noapte
bună… Cu foarte puțin, în care am pus toată dragostea noastră, îi putem face cu
adevărat fericiți!
Am vrea parcă s-o luăm de la capăt! De ce? Pentru că acum am face probabil
multe lucruri puțin altfel… Ne-am gândi că anii trec mult prea repede și am face
din fiecare zi alături de copiii și nepoții noștri o sărbătoare. Ne-am lua mai mult
timp să-i pregătim pentru viață. Le-am lăsa timp să reflecteze, în liniște, la misterele
creației lui Dumnezeu, pentru a-i ajuta să simtă atingerea Celui Preaînalt. În felul
acesta, sufletul lor sensibil s-ar deschide ca o floare influenței divine și călăuzirii
părintești. Iar, în final, această investiție de timp și de dragoste ne-ar fi răsplătită din
plin cu „un nume bun”, cu acel caracter modelat după chipul lui Dumnezeu.
Îi așezăm azi, Doamne, pe dragii noștri copii și nepoți în mâna Ta, spre binecuvântare!
Provocare: Fă-ți timp, chiar acum, pentru copii și nepoți! „Treaba poate aștepta
până ce îi arăți copilului curcubeul, dar curcubeul nu așteaptă până ce termini treaba” (Patricia Clafford).
Doina și Pavel Memete
Conferința Banat
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Luni, 10 mai

RUGĂCIUNEA BUNICII
„Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele
vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!”
(Psalmii 128:5,6)

S

e povestește că, într-un regat îndepărtat, un rege a dat un ospăț cu ocazia nunții
fiului său. Oricine era bine-venit, cu condiția să prezinte un cadou care să nu
se învechească niciodată și care să le amintească mereu tinerilor soți de iubirea
regelui.
Primii au venit nobilii și intelectualii, având cadouri prețioase: tablouri, statui de
marmură, haine scumpe, cărți îmbrăcate în piele… Invitații și-au etalat cadourile,
explicând tâlcul lor. Unii erau poftiți la masă, în vreme ce alții erau respinși.
Spre final, în fața tronului a apărut și o bunică adusă de spate.
— Iubite rege, am ceva din ce am moștenit și eu de la bunica mea: o mână de
plămădeală dulce de cozonac. Dacă prințul și prințesa vor binevoi să frământe cu
mâinile lor, măcar o dată pe săptămână, câțiva cozonaci, vor avea pentru totdeauna
ceva dulce care să le amintească de dragostea Domniei Voastre.
Ochii regelui s-au umplut de lacrimi. Bătrâna a fost așezată în capul mesei și i s-a
promis împlinirea oricărei dorințe.
— Preaiubite rege, tot ce îmi doresc este să fie liniște în țară și să le pot coace
cozonaci nepoților mei până în ziua în care voi închide ochii.
Să nu vă lăsați înșelați de aparențe! În urmă cu treizeci sau patruzeci de ani, bunica aceasta era o femeie puternică și râdea în fața bolii. Dacă regele i-ar fi făgăduit
îndeplinirea oricărei dorințe atunci, răspunsul ei ar fi fost probabil altul. Însă bunica
a înțeles între timp esențialul.
Dumnezeu e dulce și bun. Frământați-L astăzi cu mâinile voastre, și veți lăsa
astfel copiilor voștri drept moștenire plămădeala dulce a iubirii Lui!
Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic
iubirea lui Dumnezeu!
Provocare: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita
un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!
Maria Zeiler
Conferința Banat
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Marți, 11 mai

IEDUL SĂ NU-L FIERBI ÎN LAPTELE MAMEI LUI
„Iedul să nu-l fierbi în laptele mamei lui.”
(Exodul 34:26)

S

ăpături recente la Ras Șamra, vechiul Ugarit, o cetate de pe coasta siriană, față
în față cu insula Cipru, au scos la iveală faptul că fierberea iezilor în laptele mamei lor era o practică rituală la canaaniți. Poate că, în scopul de a evita acest ritual
păgân, Dumnezeu i-a interzis poporului Său să facă acest lucru.
Cum poate „fierbe” astăzi „iedul” în laptele mamei lui ?
Părinții trebuie să fie conștienți că ei sunt modele (drepte sau strâmbe) pentru
copiii lor. Sunt destul de mulți părinți care vor să-și protejeze copiii de emoții negative. Aceste emoții se împart în două categorii : dezadaptative (anxietate, depresie,
furie/mânie, rușine, gelozie, vinovăție etc.) și adaptative (dezamăgire, îngrijorare,
supărare, tristețe, regret). Când părintele nu-l mai poate proteja pe copil, iar acesta
nu este capabil să facă față acestor emoții, el (copilul) dezvoltă intoleranță la frustrare. Ca să scape, se refugiază în lumea virtuală cu ajutorul gadgeturilor (laptop,
tabletă, telefon), care nu sunt doar niște instrumente, ca polonicul sau ciocanul, ci
adevărate porți către alte lumi, porți prin care copilul interacționează cu alte persoane. De regulă, părinții restricționează accesul copiilor, dar nu-l pot închide total.
Este recomandat ca ei să fie ghidați de un părinte sau alt adult competent, ca să știe
să gestioneze aceste aparate.
Despre adolescenți se spune că sunt nonconformiști, dar în realitate sunt la punctul maxim de conformism. Datorită procesului de maturizare biologică, ei trebuie să
își descopere și să își dezvolte propria personalitate, dar nu știu cum, și atunci se lasă
modelați de grupul de prieteni sau de site-uri în care găsesc acceptare, susținere și
recompensă; doar că nu toate site-urile le sunt și folositoare.
Roagă-te pentru copiii sau adolescenții tăi ori pentru cei din biserica ta!
Provocare: Fă ceva ca ei să fie ghidați de un adult competent pentru a folosi în
mod corect gadgeturile!
Beniamin Zeiler
Conferința Banat
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Miercuri, 12 mai

ŞTAFETA CREDINŢEI
„Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău
în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și
să-ți iasă din inimă; fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.”
(Deuteronomul 4:9)

U

n copil al lui Dumnezeu are de-a lungul vieții experiențe prin care înțelege
cât de mult este iubit de Tatăl ceresc. Acestea îl fac să fie atent la felul în care
trăiește. Nu este destul că ieri ai fost cu Domnul, trebuie să fii și azi cu El și să te
asiguri că ai luat toate măsurile ca și mâine să fii cu El. În acest demers te ajută
faptul că ai deja un bagaj de experiențe în care El a fost cu tine. Primejdia este să
uiți acest lucru!
Istoria ta este însă și temelie, și îndemn pentru generațiile viitoare. Așa că este o
datorie de onoare și o responsabilitate să le povestești copiilor tăi ce au văzut ochii
tăi, ce a simțit inima ta, cum ai fost călăuzit, ocrotit, cum ai trecut cu bine peste
încercări.
Dar vreau să îți spun că privilegiul și bucuria cea mai mare pe care ți-o poate
oferi Dumnezeu este de a le putea povesti nepoților experiențele tale!
De câteva luni sunt bunic și de-abia aștept să-i pot povesti nepotului cum a fost
Dumnezeu cu mine și ce minune este că eu pot să fiu cu El.
Dar este cu adevărat excepțional să fii străbunic: părinții mei încă trăiesc și aș
vrea să fiu lângă ei când îi vor spune strănepotului, Ethan, minunea că Dumnezeu
ne-a condus generație după generație până la el. Sper că Ethan va înțelege că el va
duce mai departe, prin harul Domnului, flacăra vie a credinței până când Tatăl ceresc va strânge la un loc în patria de sus toate generațiile de copii ai Săi. Atunci vom
vedea cu ochii noștri cum flacăra credinței a trecut de la generație la generație până
la bunicul Dumitru, la tatăl meu, Ioan, la mine, apoi la fiul meu, Mircea, și la fiul
fiului meu, Ethan!
Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă
generație!
Provocare: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi
experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!
Ionel Soponariu
Conferința Banat
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Joi, 13 mai

ÎNCURAJEAZĂ-I PE COPII ŞI PE TINERI!
,,Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire,
după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.’’
(Efeseni 4:29)

C

e minunate sunt încurajările pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu:
,,Nu te teme de nimic, Eu sunt cu tine, îți vin în ajutor, te voi sprijini, te întăresc…”! Încurajările divine sunt un model de urmat.
Ai urmărit vreodată o floare cum înflorește, cum e din ce în ce mai frumoasă în
timp ce se deschide tot mai mult? La fel sunt și copiii. Îi putem vedea de boboci și
suntem martori ai modului în care devin niște flori minunate. Și… putem contribui
la asta!
Când vezi un tânăr întristat și-i vorbești, îi arăți cerul și-i spui despre Dumnezeul
de dincolo de nori, de dincolo de necazuri, îi arăți că-ți pasă. E ca și cum ai uda o
floare ofilită pe care o vezi apoi cum se înviorează. Când un tânăr are nedumeriri și
temeri, când nu are încredere în el, atunci încurajarea este aur curat. Îndreptându-i
atenția spre Dumnezeu și asigurându-l de susținerea și încrederea ta, îl poți vedea
cum își înalță capul ca o floare după furtună, bucurându-se de soare, făcând progrese, dezvoltându-se.
Dar, când floarea crește strâmb, mai merită îngrijire? Și atunci când pare că stagnează, ce-i de făcut? O rupi? O tai? O arunci? Sau mai degrabă îi analizezi situația:
poate are nevoie de mai multă apă, poate de soare, poate de un alt pământ… Critica
aspră și continuă e ca un loc fără soare pentru o floare sau unul cu prea multă apă.
Mustrarea îmbinată cu sfatul, încurajarea și răbdarea îl ajută în schimb pe copil să
se îndrepte, să prindă culoare, să se corecteze și să strălucească. Un copil care este
adesea încurajat, care nu trece pe lângă tine nebăgat în seamă, căruia îi este atrasă
atenția cu blândețe este un copil care se dezvoltă și crește frumos.
Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi
mereu un cuvânt de încurajare pentru ei!
Provocare: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil
sau tânăr de la tine din biserică!
Margareta Antohi
Conferința Banat

143

Devotional 2021.indd 143

10/30/2020 9:59:19 AM

Copiii altora

Vineri, 14 mai

FII „PĂRINTE DE SUFLET”!
„El creștea pe Hadasa, adică Estera. […] După moartea tatălui și a mamei sale,
Mardoheu o luase de suflet.”
(Estera 2:7)

C

artea Esterei evidențiază rolul uriaș pe care îl joacă Mardoheu în planul divin
de salvare a poporului evreu. Da, Estera are acces direct la împărat, își riscă
viața intervenind în favoarea poporului său, tot ce face ea e impresionant. Dar…,
fără Mardoheu, nimic nu s-ar fi întâmplat!
Mardoheu este cel care o înfiază pe Estera, rămasă orfană. Nu doar că îi oferă adăpost și hrană, ci îi oferă și educație și o identitate. Atunci când este dusă la
palat, Mardoheu se interesează zilnic de protejata lui, dincolo de faptul că, în prealabil, o înarmase cu sfaturi eficiente și utile. Când vine criza, Mardoheu este cel
care o mobilizează pe Estera să acționeze și o susține în post și rugăciune alături de
conaționalii săi.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Mardoheu nu ar fi „luat-o de suflet” pe Hadasa și nu
ar fi ajutat-o să devină o persoană credincioasă lui Dumnezeu, disponibilă, până la
sacrificiu, să slujească și înțeleaptă și pricepută în demersurile ei?!
Mă gândesc că și astăzi Dumnezeu caută, în sânul poporului Său, noi „Mardohei” – da, pe tine și pe mine! Există în jurul nostru copii care au nevoie să îi
sprijinim. Poate e nevoie chiar să îi adoptăm cu acte în regulă! Poate e nevoie să îi
„adoptăm” ajutându-i să învețe să dirijeze, să cânte, să recite, să predice, să adune
colecta, să se implice în slujirea bisericii și a societății…
A investi în ei astăzi poate părea un gest nespectaculos, dar mâine am putea constata că a fost gestul care a dus la binecuvântare, la împlinire, la salvare.
Privește la copiii și tinerii bisericii cu ochi de Mardoheu: iubește, ajută, slujește,
dezvoltă – fii pentru ei un „părinte de suflet”!
Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și
folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși!
Provocare: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!
Otilia Ardelean
Conferința Banat
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Sâmbătă, 15 mai

EU, UN SALVATOR?
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia
din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut.”
(Matei 25:40)
,
diția din 27 februarie 1988 a programului de televiziune „That s life!”, difuzat
de BBC, prezenta detalii din viața lui Nicholas Winton (1909–2015), care se
afla în public, pe primul rând. La un moment dat, prezentatoarea a arătat o agendă
veche pe care o găsise soția lui Winton în podul casei lor. Agenda uitată avea în ea
înregistrări, fotografii, nume și documente ale copiilor evrei pe care îi salvase în
timpul ocupației naziste.
Povestea datează din 1939, când Winton, la doar 29 de ani, a plecat din Londra
natală la Praga. Acolo lucra în timpul zilei ca agent de bursă, iar noaptea salva copii
pe care îi trimitea cu trenul în Marea Britanie. El a salvat șase sute șaizeci și nouă de
copii, dar nu a spus nimănui despre faptele sale, nici chiar soției sale.
La sfârșitul programului, celor din public care îi datorau viața lui Winton li s-a
cerut să se ridice. A fost profund mișcat când și-a dat seama că o mare parte din public era alcătuită din copiii pe care îi salvase. Aceștia l-au declarat „tatăl lor de onoare”. La 31 decembrie 2002, el a primit rangul de cavaler din partea reginei Elisabeta
a II-a, în semn de recunoaștere a meritelor sale, și a devenit Sir Nicholas Winton. La
28 octombrie 2014, a primit cea mai mare onoare în Republica Cehă.
Te poți imagina stând nu la un show TV, nici în fața reginei, ci în fața lui Dumnezeu? Îi poți vedea acolo, lângă El, pe copiii și tinerii nebăgați în seamă în societate,
în biserici, poate chiar în propriile lor familii, tineri și copii pentru care te-ai rugat,
pe care i-ai încurajat, cărora le-ai oferit sprijinul tău necondiționat? Cum se aude, în
acest context, glasul care spune despre gesturile tale de iubire: „Mie Mi le-ați făcut”?
Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea
copiilor și a tinerilor!
Provocare: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi
apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

E

Otilia Ardelean
Conferința Banat
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Duminică, 16 mai

„MĂ ROG PENTRU TINE!”
„Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură.
Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut.”
(Proverbele 23:24,25)

Î

n anul 2000, eram studentă, iar perioada sesiunii de examene însemna un mare
stres pentru mine. Mă rugam intens, cu dorința de a fi un bun exemplu în fața
colegilor și a profesorilor. Aveam nevoie de multă încurajare. În aceste condiții,
luam cartela telefonică în mână și mergeam la un telefon public, ca să discut cu
cea care mă înțelegea cel mai bine: mama! Îi spuneam de examenul ce va urma, de
exigența profesorilor în evaluare, de teama că nu voi putea parcurge întreaga materie, de faptul că sunt obosită… Și câte alte temeri și frământări nu a auzit draga
mea mamă în cei patru ani de facultate! Am uitat greul acelor zile, dar încă îmi
răsună în ureche și în inimă vorba blândă a mamei: „Fii liniștită, mamă! Domnul
îți va purta de grijă!” Din acel moment, răsuflam ușurată, dar știam că pentru ea
urmau zile de post. Pentru fiecare: „Am reușit, mamă!” în orice examen al vieții,
nu cred că i-am mulțumit suficient, dar slavă Domnului că încă o pot face!
Ellen White scria: „Oricare ar fi binecuvântările pe care le dă Domnul, El are
încă rezerve infinite, un depozit inepuizabil din care putem să luăm mereu” (5MB,
p. 64). Poate astăzi ai un „examen” de trecut, și nu unul ușor. Nu uita că Dumnezeu
Își întinde privirile peste tot pământul și aranjează circumstanțele în așa fel, încât să
ne conducă spre El! Când avem nevoie de susținere, El este lângă noi. Când avem
nevoie de putere, El este lângă noi. Când avem nevoie de speranță, El este lângă noi.
Nu toți studenții au persoane dragi care să-i susțină. Azi poți alege să fii „părinte
adoptiv” pentru un student și, pe parcursul unui an universitar, să-l sprijini prin
rugăciune, prin mesaje de încurajare în timpul examenelor și chiar printr-o invitație
la masă în familie.
Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS!
Provocare: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești
disponibil!
Mihaela Zaha
Conferința Banat
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Luni, 17 mai

EROII DIN COTIDIAN
„Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile,
căci lucrul acesta place Domnului.”
(Coloseni 3:20)

E

ra dimineața de Sabat și toată lumea era pregătită să meargă la biserică. Părinții
au verificat îmbrăcămintea celor doi copii, cărțile din geantă și au ieșit cu toții
pe ușă. Ajungând la biserică, au participat la momentele de rugăciune. Apoi, de la
amvon, cei prezenți au fost rugați să spună o întâmplare care să arate cum i-a călăuzit Domnul. A luat cuvântul un frate mai în vârstă, care I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru grijă și călăuzire, povestind cum săptămâna trecută fusese cât pe ce
să moară în urma unei căzături. Cei doi frați își dădeau ghionturi și râdeau ușor de
modul în care bunicuțul se împiedica în vorbe și tremura. Părinții au sesizat asta,
le-au atras atenția, însă ei, în fundal, tot continuau. Diaconul de serviciu a văzut ce
se întâmpla. În pauză, acesta a mers la cei doi frați și, cu atenție, într-un stil specific, le-a povestit băieților că acel bătrânel a participat la cel de-al Doilea Război
Mondial și are o experiență de viață nemaipomenită. Băieții au rămas uimiți și au
decis din acel moment să-și respecte semenii, chiar dacă aceștia au anumite ticuri
sau minusuri.
E mult mai ușor să ai un spirit răzbunător sau acid atunci când vine vorba de îndreptarea unui comportament. Însă biserica e locul în care închinătorii pot modela
viața și caracterul unui tânăr. Adesea, copilul ascultă mai ușor de vocea unui străin
decât de cea a părintelui. I se pare că părintele e prea strict, că nu are dreptate, că
prea îl controlează. Însă, în același timp, copilul are atenția îndreptată spre ce spun
și gândesc ceilalți.
Asemenea acestui diacon, fii atent să încurajezi în tineri respectul față de seniori
și față de părinți! Nu genera un război între aceștia și părinții lor! Ajută spiritul tânăr
să respecte sfatul și porunca părintelui!
Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre!
Provocare: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe
care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Marți, 18 mai

AGENŢI AI IERTĂRII
„Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim.”
(Filimon 10)

C

opil fiind, aveam o problemă sâmbăta la biserică. Ajunși acolo, noi, băieții,
ignoram regula de a arunca guma de mestecat la intrare. O ascundeam în
gură, iar mai apoi, pe ascuns, o mestecam în timpul serviciului divin. Problema
era că își pierdea gustul foarte repede. Ce să mai faci cu guma? Aici ajuta de
signul scaunelor, care aveau un loc unde le puteam îndesa – sub mânerele de lemn
susținute de țevi de metal. Apoi, intendentul a descoperit nesimțirea noastră. Au
urmat mustrări publice și private.
Este inevitabil ca neastâmpărul copiilor să producă pagube, uneori mai mari,
alteori mai mici. Cred că fiecare credincios s-a pomenit nemaisuportând pereții
mânjiți, geamurile sparte, curățenia ignorată de copiii și tinerii bisericii. Puțini însă
au darul de a mustra în așa fel, încât copiii să nu simtă ură și frustrare. Mai mult,
chiar dacă unele pagube sunt mari (instrumente muzicale stricate, zugrăveli ruinate
etc.), niciodată să nu le dai tinerilor impresia că au făcut un lucru care nu se poate
ierta decât cu penitențe nesfârșite.
Modul în care iertarea le este acordată este fix modul în care ei vor învăța adevărul despre iertarea divină. Aceasta vine în urma recunoașterii greșelii. Nu stoarce
de la copii păreri de rău forțate! Vorbește-le responsabil, arată-le efectele negative și
apoi așteaptă autenticitate în părerea de rău! Forțând scuzele și promisiunile de a nu
mai face, doar vei denatura modelul iertării divine. Părinții și membrii sunt cei care
îi pot învăța eficient pe copii și tineri ce înseamnă iertarea autentică.
Suntem cu toții în postura de a fi pedagogi ai iertării divine pentru copiii bisericii. Ridică-te la înălțimea pe care Domnul o cere! Dăruiește-te celor mai mici de
dragul viitorului unei biserici iertate!
Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai!
Provocare: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Miercuri, 19 mai

CADOURI DE SUS
„Sunt felurite daruri, dar este același Duh.”
(1 Corinteni 12:4)

D

e foarte devreme, copiii și tinerii învață că trebuie să iasă în evidență, să se
remarce în vreun fel anume. Ajung să prețuiască tot ce înseamnă concurență,
să învețe de dragul de a-i mulțumi pe ceilalți. Alții ajung să atragă atenția prin răul
pe care îl pot produce. Creștinul este în poziția unică de a-I cere ajutor Domnului
pentru ca darurile din copii să fie dezvoltate pentru slava Cerului.
Ocazia în care copiii vin în biserică pentru a cânta sau a recita e una deosebită.
Lucifer însă a făcut și din aceasta o goană după aprecieri și evidențieri de talente.
Familiile ajung să concureze. Adesea nu își dau seama că Domnul nu apreciază lupta
pentru întâietate, ci o dedicare din toată inima. În inima Creatorului nu există po
dium pe care omul să se străduiască să îl urce.
Într-o biserică era un tânăr căruia i s-a spus de mai multe ori că ar fi bine să cânte
mai încet, deoarece nu avea voce. A ascultat, însă nu a renunțat. Cineva i-a povestit
că vocea se poate educa și că poate ajunge să cânte frumos. Așa că a început să asculte melodii religioase și să încerce să cânte. La început a fost greu, însă cu timpul
vocea a devenit melodioasă. Împlinirea a fost mare atât pentru copil, cât și pentru
îndrumător.
Rolul bisericii nu e de a selecta fiecare talent, de a-i marginaliza pe cei ce nu se
încadrează într-un tipar, ci de a îngloba talentul fiecărui copil în slujire și închinare.
De aceea, instructorul are un rol deosebit. Nu e suficientă relația pedagogică, ci e
nevoie de o implicare emoțională. O biserică puternică e cea în care educatorul/
instructorul este dedicat lucrării cu tinerii. Acesta nu o va face în silă, ci din pasiune.
Talentele sunt cadourile pe care Domnul le-a pregătit fiecărui copil în parte.
Învață-i pe copii să prețuiască aceste daruri și să Îi fie recunoscători Domnului pentru tot!
Tată din cer, deschide-ne ochii să vedem darurile pe care le-ai pus în copii și
tineri!
Provocare: Stabilește ocazii în care să îi ajuți pe tineri să își descopere darurile
spirituale și asigură-te că pot fi implicați cu toții în slujire!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Joi, 20 mai

MOTIVEAZĂ ŞI ÎNCURAJEAZĂ!
„Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții:
«V-am cântat din fluier, și n-ați jucat; v-am cântat de jale, și n-ați plâns.»”
(Luca 7:32)

D

estul de puțini oameni se pot abține să spună această frază care îngroapă
spiritul inovator sau altruist din orice tânăr: „Ți-am spus eu!” Acest reproș
va fi obstacolul major în următoarele ocazii și poate îl va împiedica să încerce
lucruri noi.
În urmă cu mai mult timp, eu și fratele meu mergeam la câmp, la cules de pepeni,
împreună cu tata. Fiind la vârsta când începeam să ajung la pedalele mașinii, am
cerut, cu o îndrăzneală ce l-a lăsat cu gura căscată pe fratele meu, să fiu lăsat să mut
mașina. În mod neașteptat, tata a acceptat, deși mă refuzase de multe ori înainte.
Am fost în culmea fericirii. Presiunea era mare să nu mă fac de râs. Timpul parcă
se oprise, iar eu eram cel mai cel. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama
că tatălui meu îi pasă de progresul pe care îl fac și nu e acolo doar ca să-mi pună
restricții sau reguli.
E nemaipomenit când adulții înțeleg că tinerii au nevoie de încurajare, de implicare în jocurile lor și de toleranță atunci când greșesc. Din păcate, mulți aleg să fie
veșnic mofturoși, veșnic nemulțumiți de progresul copiilor, exact ca în versetul de
mai sus. Fii autentic în ce privește implicarea în dezvoltarea lor!
Adesea am asistat la situații când părinții își certau copiii pentru că nu au spus
o poezie corect la programul de la biserică sau pentru că au uitat versurile unei
cântări. E trist când acele suflete fragile iau în gândul lor decizia să nu mai participe
niciodată la un astfel de program. Nu suntem într-o competiție: care spune sau cântă
mai bine! Biserica este locul în care fiecare își aduce contribuția pentru lauda Domnului. Nu fi atât de greu de mulțumit, încât ei să depună eforturi mari pentru a-ți
face pe plac! Atenția lor să fie îndreptată mai mult spre onorarea Domnului decât
spre a te mulțumi pe tine.
Doamne, dă-ne înțelepciunea de a-i motiva pe cei mici!
Provocare: Ai răbdare și oferă-le copiilor bisericii ocazii de creștere!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Vineri, 21 mai

RUGĂCIUNEA UNUI COPIL
„De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș
va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor.”
(Matei 18:4)

S

piritualitatea este cel mai atacat domeniu din viața unui om. De foarte timpuriu, toate lucrurile din jurul nostru conlucrează pentru ignorarea acestui
aspect. Adesea ne îngropăm în idei de proiecte, planuri, cumpărături, visuri, încât
uităm să ne trăim viața în prezent și să avem grijă de sufletul nostru.
Fiecare dintre închinătorii din biserică are ocazia să fie educator al tinerilor și să
le inspire încredere în Creator. Mijlocul cel mai bun pentru aceasta este rugăciunea.
Adesea, tinerii și copiii sunt atenți la modul în care se roagă adulții și găsesc amuzante sau fără noimă expresiile pe care aceștia le folosesc în rugăciunile lor. Este de
folos ca tinerii și copiii să aibă sentimentul că ruga nu e o poezie cu versuri deja
memorate, ci deschiderea inimii sincere către Domnul.
Ocaziile publice sunt nemaipomenite pentru a mijloci pentru copiii bisericii. Ei
vor avea astfel sentimentul că sunt importanți și prețuiți. În multe situații, au fost
caracterizați negativ de frați și surori care se rugau pentru ei. E drept că spiritualitatea e în scădere, însă niciodată să nu-i disprețuiești! Tocmai din acești tineri, prin
schimbarea inimii lor, Dumnezeu va scoate pietre prețioase pentru cer.
Nu neglija ca, în fața unor dificultăți, să îi porți aproape în rugăciune! Este
enorm de important, chiar dacă nu ești rudă cu copiii din biserică, să îi întrebi ce
mai fac și care le sunt planurile de viitor.
Dumnezeu ne poate oferi, de asemenea, lecții importante de sinceritate și disponibilitate de la acești copii pe care îi avem în mijlocul nostru. Inima noastră e adesea
sătulă de atâtea sfaturi și lecții, însă copilul ne reamintește cât de autentici putem fi
prin consacrare sinceră înaintea Domnului. Ei sunt comoara bisericii. Ei sunt comoara lui Dumnezeu!
Tată ceresc, ajută-ne să mijlocim mai des pentru tinerii comunității!
Provocare: Înalță rugăciuni publice în care să Îi mulțumești Domnului pentru
valoarea tinerilor!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Sâmbătă, 22 mai

IMPLICĂ TINERII ŞI COPIII
ÎN MĂRTURISIREA CUVÂNTULUI!
„Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit și
credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos
și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate Bisericile.”
(1 Corinteni 4:17)

Î

ntr-o vreme în care vânzătorii ambulanți erau în plină dezvoltare, un tânăr fără
experiență și cu dizabilități din Statele Unite și-a propus să fie cel mai bun. Bill
Porter ar fi trebuit să fie expert în condus mașina, mers și vorbit. Însă el nu avea
nimic din toate acestea, fiind născut cu paralizie cerebrală. Un singur lucru avea
din abundență: perseverență. A plecat în aventura aceasta cu dorința intensă de
a fi primul. Oricine l-ar fi auzit ar fi râs de el. El știa că dorința de a fi la înălțime,
efortul constant și lipsa descurajării sunt rețeta succesului. Și a avut dreptate. Visul lui s-a împlinit și a fost nominalizat și premiat, fiind cel mai eficient vânzător
ambulant. În 2002, pe marile ecrane a rulat filmul „Din ușă-n ușă”, un film despre
cum minusurile vieții nu sunt niciodată obstacole de netrecut.
Tinerii bisericii sunt tezaure de daruri puse în ei de Domnul. Efortul lor este
constant și perseverență au din plin. Nu-i opri din exercitarea lor! Acolo unde adulții
renunță și schimbă subiectul sau munca, un tânăr va persevera. Nu-i suspecta de vanitate sau că vor să demonstreze ceva în fața adulților sau a fetelor! Ei pot fi insuflați
de o evlavie deosebită.
Copiii și tinerii familiarizați cu împărțirea de carte sau obișnuiți să se roage cu cei
pe care îi vizitează vor găsi împlinirea în vestirea Evangheliei printre străini. Ei nu au
reținerea venită din rușine pe care un adult o ia tot timpul în considerare. Tânărul
trece ușor peste un refuz sau o vorbă urâtă.
Instruiește copiii bisericii să devină misionari eficienți! Vorbește-le de împlinirile unei mărturii constante despre cum Domnul schimbă vieți! Eficiența lor te va
surprinde și Creatorul va fi onorat.
Dă-ne, Doamne, perspectiva implicării tinerilor în misiunea bisericii!
Provocare: Fă proiecte evanghelistice în care să implici și tinerii!
Paul Balaban
Conferința Banat
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Duminică, 23 mai

EXEMPLUL CEL DE TOATE ZILELE
„Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.”
(Ioan 13:15)

Î

n 2018, publicația Daily Mail prezenta cazul unei fetițe de 1 an și 6 luni care își
imita mama cum vorbea la telefon cu subalternii. Foarte serioasă, fetița ținea telefonul la ureche, vorbea tare într-o limbă pe care doar ea o cunoștea și era atât de
concentrată, încât aștepta la un moment dat să primească răspuns de la persoana
cu care pretindea că are o discuție foarte importantă.
Copiii imită și integrează comportamentele de toate felurile, începând de la comportamentul afectiv până la cel social, relațional, vestimentar sau alimentar. Puterea
exemplului personal are o influență mai mare decât toate principiile expuse și decât
toată știința acumulată. Albert Einstein a promovat această idee spunând că „exemplul nu este doar o formă de educație printre altele, ci este singura”.
De ce să citească un copil Biblia? Pentru că în fiecare zi el își vede părinții cum
deschid Scriptura și citesc cu interes mesajul divin. Adulții trebuie să conștientizeze
că pot promova Cartea Cărților în rândul generației tinere prin exemplul personal.
În contextul acesta, merită ca fiecare părinte să răspundă sincer la întrebarea: mi-ar
plăcea să îmi văd copilul citind Biblia așa cum/cât o citesc eu?
Un gând inspirat spune că „părinții, prin cuvintele și faptele lor, ar trebui să
le ofere copiilor un exemplu prețios, arătându-le ce anume doresc să fie” (MCP,
p. 151). Este timpul să urmăm exemplul Domnului Isus și, prin puterea Lui, să fim
exemple pentru copii în ce privește lecturarea Scripturii. Merită să ne conectăm
zilnic la adevărul biblic și să căutăm semnalul divin, chiar dacă aceasta presupune
să renunțăm la alte activități dragi.
Doamne, mă rog azi pentru instructorii de la Școala de Sabat, ca ei să aibă
înțelepciune de la Tine pentru ca atât copiii, cât și tinerii să Te cunoască personal!
Provocare: Doamne, ajută-mă să fiu un exemplu pentru copii în ce privește citirea Sfintei Scripturi în fiecare zi!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Luni, 24 mai

POVESTIRI PENTRU VIAŢĂ
„Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.”
(Luca 24:35)

Î

n anul 1913, Premiul Nobel pentru Literatură i-a fost acordat scriitorului in
dian Rabindranath Tagore. Acesta, printre altele, a spus: „La orice vârstă, omul
este o ființă care se hrănește cu povești. De aceea, avuția povestirilor, pe care au
strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă,
fie în scris, a depășit celelalte avuții omenești.” Chiar și scriitorul Ioan Slavici a făcut o declarație interesantă pentru a sublinia importanța unei povestiri: „Poveștile
erau darurile ce mi se prezentau pentru purtarea cea bună. […] Povestea a fost
fondul plăcerilor mele din copilărie” („Scrisoarea d-lui I. Slavici cătră Redacție
relativă la «Zina Zorilor»”, în Convorbiri literare, VI, 1872, nr. 3, p. 90).
Dacă stăm bine să ne gândim, cu toții tresărim când auzim expresia „a fost odată ca niciodată”, căci aceasta anunță începutul unei povestiri. Copiii au fost mereu
fascinați să asculte diverse istorisiri care să le capteze atenția. Povestirile îmbogățesc
deprinderile de a comunica și vocabularul, cultivă sentimente frumoase, stimulează
imaginația și creativitatea și insuflă spirit de sacrificiu, altruism, solidaritate și dreptate. Astfel, o povestire poate pune baza concepției despre lume și viață.
Biblia este plină de istorii interesante care pot ajuta copilul să descopere lecții importante pentru viață. De la povestea cu Adam și Eva în grădina Eden la construirea
corabiei de către Noe, viața interesantă a lui Moise, înțelepciunea lui Solomon, istoria lui Isus și multe altele câte mai sunt, toate constituie ferestre care pot fi deschise
într-un mod interesant înaintea copiilor.
Cei mici dobândesc apetit pentru citirea Bibliei dacă adulții de lângă ei reușesc
să le stârnească interesul prin prezentarea istoriilor biblice într-un mod captivant.
Câte povestiri nu pot fi aduse înaintea copiilor pentru a-i învăța anumite principii
de viață! Citirea unei povești poate fi un moment deosebit de relaxant pentru cel
mic, dar unul dintre cele mai importante lucruri pe care copiii le învață din povești
este diferența dintre bine și rău. Și care copil refuză să asculte o povestire spusă cu
răbdare și înțelepciune?
Doamne, mă rog astăzi pentru părinții din biserică! Dă-le Tu răbdare și
înțelepciune!
Provocare: Spune-i unui copil o istorie din Biblie într-un mod inedit, care să-l
facă să fie numai ochi și urechi!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Marți, 25 mai

EROII DIN CARTE
„Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate,
au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor.”
(Evrei 11:33)

Î

n anul 2017, a fost lansat primul volum din colecția intitulată „Marea carte cu
eroi”. În primul volum sunt prezentate șapte povestiri cu regi, voievozi și eroi din
istoria neamului dacoromân. Un aspect interesant este faptul că la finalul volumului apare capitolul „Povestea ta”, în cadrul căruia cititorii pot completa propria
poveste pe paginile albe care sunt puse la dispoziție. După ce și-au scris istoria
personală, ei îi pot trimite materialul autorului cărții, care îi va premia pe curajoși.
Copiii au fost mereu încântați de eroii din povestiri și au încercat să se identifice
cu personajele lor preferate. Gesturile, cuvintele și faptele eroilor sunt imitate de cei
mici în diferite situații de viață.
Biblia este plină de eroi ai credinței care au fost devotați cauzei lui Dumnezeu
și nu au renunțat la idealurile divine. Ei au trecut prin multe situații complicate, au
fost înconjurați de dușmani, și totuși au fost gata să meargă mai departe pe drumul
adevărului. Credincioșia lui Iosif, care a fost vândut ca sclav, apoi a ajuns servitor
la casa lui Potifar, după care a fost aruncat în temniță pe nedrept, pentru ca finalul
vieții să-l găsească în funcția de prim-ministru al Egiptului, reprezintă un exemplu
de erou biblic.
Putem continua cu experiențele lui David, păstorul, poetul, dar și împăratul Israelului, cu profetul Daniel, care și-a păstrat legătura cu Dumnezeu indiferent de
legile date de împărat. Apoi, un alt erou a fost Iov, care a suferit în tăcere chiar dacă
nu înțelegea planul divin. Povestirile biblice pline de suspans, lupta dintre bine și
rău și finalul fericit reprezintă motive întemeiate pentru ca cei mici să fie interesați
de citirea Bibliei.
Doamne, mă rog azi pentru pastorul bisericii noastre, ca el să fie aproape de
generația tânără!
Provocare: Citește viața unui erou din Biblie și transmite câteva din calitățile lui
unei persoane care trece printr-o situație dificilă!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Biblia

Miercuri, 26 mai

„REGINA” CĂRŢILOR
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe,
să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.”
(2 Timotei 3:16)

Î

n urmă cu câțiva ani, revista History a publicat un articol cu titlul „O regină și
12 președinți”. Materialul prezenta istoria reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care, de la urcarea ei pe tron, în februarie 1952, s-a întâlnit cu aproape toți
președinții care au condus, începând de atunci, Statele Unite ale Americii, excepție
făcând doar Lyndon B. Johnson.
De-a lungul timpului, dintre toate cărțile scrise, Biblia s-a remarcat și a fost numită Cartea Cărților, adică un fel de „regină” a cărților. Copiii sunt interesați să se
întâlnească cu diferite personalități și să fie în preajma casei regale. Așa cum își doresc să vadă regina vreunei țări, ar fi interesant să le aducem aminte că pot avea o
întâlnire cu „regina” cărților.
Și, până la urmă, de ce este Biblia Cartea Cărților? În primul rând, avem în vedere faptul că a fost scrisă într-un mod inedit: de peste patruzeci de autori într-o
perioadă de aproximativ o mie cinci sute de ani, pe trei continente și în trei limbi. În
al doilea rând, în Scriptură avem prezentate fragmente cu caracter profetic, care au
prevăzut locuri, evenimente și chiar numele unor oameni din viitorul îndepărtat și
toate s-au împlinit. În al treilea rând, Biblia schimbă viața cititorilor, căci ea a tran
sformat indivizi, familii, civilizații și națiuni atunci când a fost prețuită.
Oameni celebri din întreaga lume au recunoscut superioritatea Sfintei Scripturi,
iar George Washington, primul președinte al Statelor Unite ale Americii, a declarat:
„Este imposibil să conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu și fără Biblie.” Este
timpul să promovăm Biblia în rândul generației tinere ca fiind nu o carte obișnuită,
ci „regina” cărților.
Doamne, mă rog azi pentru tinerii din penitenciare, care, deși nu sunt în libertate, își doresc să descopere adevărurile din Biblie!
Provocare: Gândește-te și la alte motive pentru care Biblia este o carte specială
și merită citită în fiecare zi!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Biblia

Joi, 27 mai

PRIETENUL CEL MAI BUN
„Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.”
(Proverbele 17:17)

Î

n poezia „Prietenul”, scrisă de poetul Grigore Vieru, sunt următoarele versuri: „Un
prieten – știți voi oare? – / E comoara cea mai mare! / Omul fără de prieteni / E ca
bradul fără cetini, / Ca ogorul fără apă, / Ca o mână fără altă. / Un prieten, ia aminte, /
Nu se cumpără, nici vinde!” Apoi, tot în contextul prieteniei există și proverbul:
„Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște.”
Studiile arată că copiii au nevoie să-și facă prieteni încă de la vârste fragede, iar
părinții sunt cei care-i pot ajuta să stabilească astfel de legături. Cei mici simt nevoia
să fie în preajma unor camarazi de nădejde cu care să se joace, iar mai târziu să-și
împărtășească experiențele vieții. Gândește-te la bucuria pe care o au la aniversarea
zilei de naștere când prietenii au acceptat invitația!
Totuși, se întâmplă de multe ori să trăiască situații neplăcute cauzate de trădarea celor apropiați, iar expresia spusă printre suspine: „Îl credeam prietenul meu”
transmite foarte mult. În contextul prietenilor care te pot dezamăgi și al textului
biblic: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor”
(Ieremia 17:5), le putem îndrepta atenția copiilor spre Isus, care este cel mai bun
prieten al omului.
Atunci când citesc Biblia, copiii Îl pot cunoaște cel mai bine pe Isus, Prietenul lor.
El este răbdător, înțelept, iertător, blând și gata să-Și ajute semenii. Studiind Sfânta
Scriptură, putem înțelege că El „a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile,
ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și
vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul
că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt
ispitiți” (Evrei 2:17,18).
Doamne, ne rugăm azi pentru colegii de la școală ai copiilor noștri, ca ei să aprecieze prietenia!
Provocare: Enumeră cât mai multe calități ale unui prieten adevărat, după care
încearcă să le aplici la Isus Hristos!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Biblia

Vineri, 28 mai

BISERICA – O FAMILIE
„[…] ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită,
fără pată, fără zbârcitură, […] sfântă și fără prihană.”
(Efeseni 5:27)

U

n studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie arată că
86% din cei intervievați consideră că biserica oferă răspunsuri pentru nevoile
spirituale ale oamenilor, 76% cred că oferă răspunsuri morale, 72% – pentru probleme din viața de familie și doar 61% – pentru problemele tinerilor.
Cu cât anii trec, există tendința ca generația tânără să nu mai aprecieze biserica, activitățile și diferitele proiecte promovate de aceasta. De ce s-a ajuns la această
situație? Putem găsi anumite motive, dar aș fi dorit să ne gândim astăzi la exemplul pe care tinerii l-au descoperit la adulții din jurul lor. Cum au văzut ei biserica
privind la viața și atitudinea noastră? Ce le-am transmis că înseamnă biserica – o
clădire, un program săptămânal, o instituție „perfectă”?
În cartea Educație, Ellen White scrie despre responsabilitatea adulților: „O altă
obligație, prea adesea trecută ușor cu vederea, obligație ce ar trebui să le fie prezentată în mod clar tinerilor care înțeleg cerințele pe care le are Hristos de la ei, este aceea
a legăturii cu biserica.
Relația dintre Hristos și biserica Sa este foarte strânsă și sfântă, El fiind mirele,
iar biserica, mireasa; El, capul, iar biserica, trupul. Legătura cu Hristos, prin urmare,
presupune legătură cu biserica Sa.
Biserica este organizată pentru slujire; iar pentru o viață de slujire lui Hristos,
legătura cu biserica este unul dintre primii pași” (Ed, p. 230).
Merită să le arătăm tinerilor, prin cuvinte și comportament, că biserica reprezintă o familie, o comunitate, un grup al celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Participarea
la serviciile divine, raportarea la fiecare membru și implicarea în activitățile bisericii
sunt mesaje transmise generației tinere.
Doamne, ajută-mă să îi prețuiesc pe toți cei care slujesc în biserică și să fiu gata
să le fiu de folos!
Provocare: Prețuiește biserica, prin cuvinte și fapte, pentru a fi un exemplu!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Biblia

Sâmbătă, 29 mai

SAMARITEANUL MILOS
„Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el
și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.”
(Luca 10:33)

U

n studiu realizat de Institutul Național de Statistică arăta că 15% din populația
României este obeză, iar o treime, supraponderală. Printre cauze pot fi amintite consumul mare de produse de patiserie, dar și lipsa exercițiului fizic. Dacă
aplicăm sondajul acesta la viața spirituală, înțelegem că este important să consumăm „alimente sănătoase” și că este nevoie de „activitate fizică”.
În cartea Calea către Hristos, de Ellen White, găsim următorul gând: „Cel care
doar se roagă, nefăcând nimic altceva, în curând va înceta și să se roage sau rugăciunile lui vor deveni un simplu formalism” (CCH, p. 75). Ce vrea să spună acest citat?
Nu este importantă rugăciunea? Care este așteptarea Cerului de la noi?
În relația cu generația tânără, trebuie să ținem cont de sfatul de mai sus pentru a
oferi o perspectivă corectă asupra rolului creștinismului în societate. Avem datoria
să le transmitem oamenilor că Dumnezeu îi iubește, îi iartă și îi ajută, dar nu trebuie
să ne oprim aici. Pentru ca tinerii să participe la o activitate într-un număr destul
de mare, trebuie să venim înaintea lor cu proiecte concrete de binefacere, de ecologizare sau sociale. Nu este suficient ca ei să ne vadă citind Biblia, rugându-ne sau
participând la serviciile divine.
Un proverb englezesc spune că „e bine să vorbești bine, dar și mai bine e să faci
bine”. Având în atenție această idee, este timpul să fim un exemplu pentru tineri și
să ne implicăm în activități de binefacere. Chiar despre Isus, modelul suprem, Ellen
White spune că „a petrecut mai mult timp vindecând bolnavii decât predicând”
(DV, p. 14). Merită să facem planuri pentru a ne ajuta semenii, dar și pe tineri, implicându-i, și astfel „ușa inimii” să poată fi deschisă pentru primirea adevărurilor
spirituale.
Doamne, ai grijă astăzi de cei ce suferă și de cei în necazuri! Ajută-mă să fiu atent
la nevoile lor și să le arăt dragostea Ta!
Provocare: Astăzi, când ajuți pe cineva, să iei cu tine și reprezentanți din
generația tânără!
Florin Răduț
Conferința Oltenia
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Biblia

Duminică, 30 mai

„A UITAT DE NOI! NU MAI VINE SĂ NE IA!”
„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
(Evrei 13:5)

C

ând fiul nostru avea în jur de 4 ani, am sesizat la el un comportament bizar.
În fiecare sâmbătă seară, după ce întreaga familie participa la rugăciunea de
închidere a Sabatului, el își lua scăunelul de lemn, îl punea în dreptul ferestrei de
unde se vedea cel mai bine apusul și stătea minute în șir și privea în zare. Apoi
pleca abătut la treburile lui. În scurtă vreme, privitul meditativ al apusului de după
Sabat s-a transformat în oftat, ca mai apoi să devină plâns. Alertați, l-am întrebat
de ce plânge, și răspunsul a venit:
— A uitat de noi! Nu mai vine să ne ia acasă! Domnul Isus… Nu ați spus voi că
vine curând?
Suspinul lui de copil ce înțelegea diferit măsura timpului față de noi, adulții, m-a
făcut să pricep că lucrurile se văd mai clar și mai frumos prin ochii celor mici.
De ce să citească un copil Biblia? Pentru că, uneori, modul în care acesta vede
lucrurile este mai frumos și mai curat. Nu este pângărit de norme sociale, nu se
încadrează în tiparele conturate de tradiții și prejudecăți și nu este tributar vreunei
ideologii.
Cred că este responsabilitatea noastră să ne educăm copiii în temere de Dumnezeu și să avem grijă la modul în care le „tălmăcim” Scripturile. Și mai cred că este
benefic să le dăm și lor ocazia să ne povestească cum Îl percep pe Dumnezeu. S-ar
putea să mai avem și noi câte ceva de învățat.
Educația, întocmai ca o plantă, are nevoie de timp și îngrijire ca să crească. Doar
buruienile cresc de la sine.
„Trebuie să vă luați timp să vorbiți și să vă rugați împreună cu micuții voștri.
[…] Trebuie într-adevăr să simțiți că aveți o lucrare de făcut pentru această viață și
pentru veșnicie. Cea dintâi datorie a voastră este față de copiii voștri” (CA, p. 225).
Doamne, ajută-ne să credem că Tu nu uiți niciodată de noi!
Provocare: Oferă săptămâna aceasta o Biblie unui copil și roagă-te să înțeleagă
ceea ce va citi în ea!
Natalia Ciurea
Conferința Oltenia
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Biblia

Luni, 31 mai

CURIOZITATEA DE A CITI
„Are ploaia tată? Cine dă naștere picăturilor de rouă?”
(Iov 38:28)

C

opiii se pricep la ceva foarte bine, și anume la a pune întrebări, mai ales în
varianta „de ce?” Totul pleacă de la nevoia copilului de a descoperi lucruri
noi sau neobișnuite, într-un cuvânt de la curiozitate.
Dorința de a afla informații despre ceva necunoscut combină imaginația, munca creativă și inovația. Un studiu publicat de revista Neuron arată cum curiozitatea
îmbunătățește, de asemenea, învățarea și memoria. Unele dintre cele mai importante descoperiri ale istoriei au avut la bază curiozitatea. Un exemplu este Newton, care
avea nevoie de un răspuns pentru fenomenul care făcea mărul să cadă pe pământ și
să nu meargă în sus.
Avem datoria de a le stârni curiozitatea de a citi Biblia folosind chiar această
înclinație naturală a lor. Putem începe prin adresarea de întrebări din categoria
„Știați că”: Știați că, înainte cu mult timp ca astronauții să poată vedea Pământul din
spațiu, Biblia a afirmat că Pământul nu este suspendat de/pe nimic (Iov 26:7) sau
că Scriptura a descris în termeni simpli circuitul apei în natură ca o componentă a
ecosistemului care face posibilă viața (Eclesiastul 1:7)?
Menționez, în continuare, câteva metode prin care putem stârni curiozitatea
unui copil în privința citirii Bibliei: (1) dăruiește-i o Biblie nouă și adecvată vârstei
pe care o are, și va fi curios să o deschidă și să o citească; (2) citește-i doar o parte
dintr-o povestire biblică și roagă-l să-și imagineze continuarea, apoi citiți împreună
finalul așa cum apare în Scriptură; (3) caută jocuri sau experimente prin care îi poți
explica practic diferite lecții biblice!
Stârnește curiozitatea copiilor de a citi Biblia, căci ea este instrumentul prin care
Dumnezeu ne vorbește astăzi! Biblia conține cunoștințele esențiale pentru viață,
care așteaptă să fie descoperite de cei mici, încurajați de adulții de lângă ei.
Doamne, mă rog astăzi pentru angajații editurii, care pregătesc materiale pentru
generația tânără!
Provocare: Studiază astăzi Biblia împreună cu familia ta într-un mod creativ!
Simina Stăncescu
Conferința Oltenia
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„Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile
peste ei și să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.
Și Isus le-a zis: «Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți,
căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei.»
După ce Și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.”
(Matei 19:13-15)
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Opoziția dintre a spune și a face

Marți, 1 iunie

PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI
„Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.”
(Efeseni 4:32)

A

postolul Pavel, ca și alți oameni ai Scripturii, ne învață că, pentru a avea o
relație ideală cu Divinitatea, trebuie să dăm dovadă de un comportament bun
față de cei din jurul nostru, chiar dacă aceștia ne-au greșit.
Spiritul iertător este mai mult decât un ideal, este o atitudine a inimii și a sufletului, un mod de a fi. Iertarea este unul dintre cele mai puternice instrumente spirituale pe care le avem la îndemână și, în plus, ne este accesibilă tuturor.
Să ierți pe cineva nu înseamnă că ceea ce a făcut nu mai este greșit sau că deodată
sunteți cei mai buni prieteni, ci înseamnă să nu mai lași ca situația să îți controleze
emoțiile, felul de a fi, ba chiar întreaga viață.
„Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci rămâne una dintre cele mai importante lucrări din istoria picturii. E drept, a terminat-o destul de greu (1495–1497)
din cauza preocupării sale obsedante de a găsi cele mai potrivite chipuri și expresii
pentru personajele sale.
Da Vinci avea un pictor pe care îl ura de moarte. S-a gândit mult timp cum ar
putea să se răzbune pe el. În timp ce picta, i-a venit în minte o idee „ingenioasă”.
Chipul acestui pictor vrăjmaș avea să fie folosit în tablou pentru a-l portretiza pe
Iuda. Posteritatea urma să îl blameze multe secole pe trădător. După ce l-a imortalizat în culorile și umbrele trădătorului, s-a apucat să picteze figura Mântuitorului.
În timp ce încerca să-L imortalizeze pe Isus, ochii lui priveau mulțumitori la chipul
dușmanului. A încercat mult timp să Îl picteze pe Isus, dar în zadar. Ceva nu mergea.
Mai târziu și-a dat seama care era sursa neputinței. A șters chipul celui pe care îl ura,
și-a rezolvat problema cu el, a folosit ca mostră pentru imaginea lui Iuda fizionomia
unui oarecare și, astfel, chipul lui Isus a început să prindă contur în pictura, dar mai
ales în viața lui.
Doamne, dă-mi, Te rog, puterea de a-l ierta și de a-i transmite acest lucru celui
care mi-a greșit, așa cum procedezi și tu cu mine, păcătosul!
Provocare: Gândește-te la cineva care te-a rănit și pe care nu îl poți ierta cu toată
inima! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea putere să ierți cu adevărat!
Costel Gogoneață
Conferința Muntenia
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Opoziția dintre a spune și a face

Miercuri, 2 iunie

FII UN MENTOR!
„Încotro vei merge tu, voi merge și eu.”
(Rut 1:16)

R

eferindu-se la parabola samariteanului milos, Martin Luther King Jr. spunea:
„Prima întrebare pe care și-a pus-o preotul și prima întrebare pe care și-a
pus-o levitul a fost: «Dacă mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu
mine?» Dar apoi a venit bunul samaritean și a pus întrebarea invers: «Dacă nu mă
opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu el?»”
Îmi place foarte mult cum definește dicționarul cuvântul „mentor”. Unul din
sensuri este acela de „altoi dintr-o plantă bătrână grefat pe o plantă tânără pentru a-i
transmite acesteia însușirile sale”. M-am gândit de multe ori la ce vrea Dumnezeu
de la mine și pentru mine și probabil că mulți s-au gândit la aceasta. Dar ce vrea
El pentru mine nu cumva vrea de fapt și pentru alții? Ne gândim cum să reușim
în viață, cum să facem să ne fie bine nouă și familiei noastre, dar modelul nostru
desăvârșit, Isus, ne spune că trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Și aceasta nu înseamnă doar să oferim ajutor material cuiva; oamenii nu au nevoie doar de
banii noștri, au nevoie de sfatul nostru, de sprijinul nostru.
Pot face lucrul acesta? Isus a făcut-o, iar El trebuie să fie modelul nostru. De
multe ori, oamenii veneau la El cu întrebarea: „Ce trebuie să fac?”, iar El era gata să-i
îndrume, să-i sfătuiască, să le dea o direcție. Și încă ceva: atunci când Isus le dădea
celor ce veneau la El un sfat sau o direcție pentru viața lor, oamenii mergeau după
El. Cred că așa ar trebui să fie și astăzi. Când dai cuiva un sfat, ajută-l să meargă
după Isus, așa cum mergi și tu! Fii un mentor pe care copiii, tinerii, oamenii să-l
poată urma! Asigură-te că ceea ce faci reflectă sfaturile tale! Fii mesajul pe care El
l-a intenționat pentru alții, fii ceea ce El a intenționat pentru tine! Roagă-L astăzi pe
Domnul să facă asta prin tine!
Provocare: Săptămâna aceasta, ajută în fiecare zi pe cineva oferindu-i o parte
din timpul tău!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova
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Opoziția dintre a spune și a face

Joi, 3 iunie

ILUZIA CREDINŢEI
„Domnul zice: «Când se apropie de Mine poporul acesta,
Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine și
frica pe care o are de Mine nu este decât o învățătură de datină omenească.»”
(Isaia 29:13)

Î

ntr-o biserică romano-catolică din Milano, timp de o lună, un tânăr și o tânără
din America de Sud intrau zilnic și se așezau în fața unei statui. Preotul a presupus că sunt ca ceilalți credincioși care veneau acolo pentru a se ruga. Zi de zi ei
veneau, stăteau o oră și ceva, după care plecau.
Într-o zi, omul care se ocupa de curățenia în biserică a descoperit un cablu suspect care venea de la instalația care lumina statuia. După o examinare atentă au
descoperit că acel cuplu tânăr venea acolo ca să-și încarce bateria telefonului.
Știrea aceasta a apărut în mass-media la 15 iulie 2002. Când am citit prima dată
articolul, am zâmbit, dar apoi mi-am dat seama că mulți dintre noi sunt exact ca
acel cuplu. De câte ori nu am venit la Dumnezeu doar pentru că aveam nevoie de
ceva? Sau de câte ori credeam că facem ceea ce trebuie, dar eram la fel ca fariseii sau
ca ceilalți lideri religioși din timpul Domnului Hristos, care îndeplineau formele și
spuneau vorbele, crezând că este tot ce trebuie?
„Modul în care explicau Scripturile învățătorii iudei, repetările lor nesfârșite de
maxime și de povești imaginare, au atras din partea lui Hristos cuvintele: «Norodul
acesta se apropie de Mine cu gura și Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe
de Mine.» Ei își făceau slujba în curțile templului atunci când le venea rândul. Aduceau
jertfe care simbolizau marea Jertfă, spunând, prin aceste ceremonii: «Vino, Mântuitorul meu!» Cu toate acestea, Hristos, Cel pe care Îl reprezentau toate aceste ritualuri,
era în mijlocul lor și ei nu-L recunoșteau și nici nu-L primeau” (6M, pp. 201–202).
Un predicator italian din secolul al XV-lea obișnuia să spună: „Există doar două
tipuri de creștini: cei care cred sincer în Dumnezeu și în lucrarea Lui mântuitoare și
cei care, tot atât de sincer, își fac iluzia că ei cred.”
„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic! Nu mă lepăda de la Fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!” (Psalmii 51:10,11).
Provocare: Vino astăzi înaintea lui Dumnezeu pentru a-L cunoaște mai bine și
pentru a te lăsa transformat de El! Să ne apropiem cu inima, nu cu buzele!
Bobi Ciocârlan
Conferința Muntenia
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Opoziția dintre a spune și a face

Vineri, 4 iunie

NU DOAR CUVINTE
„Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!
Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat
în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască.”
(Luca 17:1,2)

D

intr-un înger de o frumusețe nemaivăzută, onorat de Dumnezeu cu o slujbă
specială, Lucifer a devenit o ființă hotărâtă să înșele și să ducă la pieire orice
făptură din univers. Prin minciunile sale a reușit să păcălească o parte din îngeri,
iar mai târziu omul a fost înșelat și el. Lucifer spunea un lucru, dar făcea doar ce
era nevoie pentru a-și împlini planurile meschine. Și nu puțini au fost înșelați.
Din păcate, modelul acesta – „una spun și alta fac” – a fost preluat de om. Chiar
dacă, pe termen scurt, are de câștigat dintr-un astfel de comportament, pe termen
lung, omul are numai de pierdut. Comportamentul acesta este foarte periculos, deoarece prin acesta ajung să se piardă și alte suflete sincere.
Domnul Isus mustră foarte categoric o astfel de practică. Fariseii procedau în
felul acesta. Erau niște impostori care duceau lumea la pieire de dragul propriului
câștig. Despre ei, dar și despre cei care îi urmau, Domnul spune: „Norodul acesta
se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de
Mine” (Matei 15:8).
Un om integru, un om al lui Dumnezeu, este consecvent în ascultarea de El.
Acesta oferă un exemplu clar: ceea ce spune, face! Altfel, ar fi doar un impostor.
Dumnezeu dorește să existe concordanță între ceea ce spun și ceea ce fac. El ne-a
oferit exemplul, El ne dă puterea!
Ajută-ne, Doamne, să lăsăm un exemplu demn de urmat tuturor acelora cu care
intrăm în contact astăzi!
Provocare: Fii un om integru! Caută ca prin cuvintele și faptele tale să-i atragi și
pe alții la Dumnezeu! Din „pricina” ta oamenii să-L caute pe Domnul!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Opoziția dintre a spune și a face

Sâmbătă, 5 iunie

A SPUNE SAU A FACE?
„De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu
fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea,
evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni.”
(2 Petru 1:5-7)

I

maginează-ți că toți politicienii ar urma principiul descris de Petru! Toate promisiunile electorale ar fi urmate, nu ar mai exista sisteme nefuncționale, nici
sărăcie sau foamete.
Imaginează-ți că toți producătorii și toți comercianții ar urma același principiu!
Prețul plătit ar fi de fiecare dată cel corect, iar calitatea ar fi excelentă.
Imaginează-ți că fiecare medic și-ar folosi timpul perfecționându-se și preocupându-se permanent de modul în care îi poate ajuta mai bine pe cei pe care a depus
jurământ că îi va însănătoși!
Imaginează-ți că oamenii de știință, profesorii, dar și meseriașii, zugravii, instalatorii ori femeile de serviciu ar fi cu toții animați doar de dorința sinceră de a-și
îndeplini cât mai bine sarcinile! O lume formată din astfel de oameni ne-ar duce
mult mai aproape de cer.
Am întâlnit cu toții astfel de oameni. Vorbele și faptele lor sunt în armonie.
După interacțiunea cu ei, te simți transformat, motivat să devii mai bun(ă). În
același timp, ne dăm seama că acești oameni sunt o minoritate în marea masă a celor
care își bazează acțiunile și reușitele pe ambiție, orgoliu sau lăcomie. Ei nu unesc
vorba cu fapta și uită că orice talent este fără valoare în lipsa iubirii și a credinței.
Este suficient să ai intenții bune? Fiind în poziția de a fi modele pentru cei mai
tineri, este important să ne analizăm faptele și motivațiile: Facem noi înșine ceea ce
le pretindem celor din jur? Suntem animați de dragoste necondiționată și răbdare
atunci când îi învățăm pe copii și pe tineri calea pe care s-o urmeze? Suntem siguri că
îi transmitem celui din fața noastră siguranța că este iubit, acceptat, prețuit? Atunci,
vorbele noastre vor găsi cu siguranță terenul potrivit pentru a înflori și a rodi.
Doamne, ajută-ne să fim modele pentru tineri și copii, iubindu-i din toată inima!
Provocare: Care este ultimul sfat pe care l-ai dat cuiva? Verifică dacă tu îl aplici
în viața ta!
Cristian Modan
Conferința Muntenia
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Opoziția dintre a spune și a face

Duminică, 6 iunie

EXPERŢI FĂRĂ DIPLOME
„Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați?
Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri,
ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?”
(Matei 5:46,47)

Î

n ultimii ani, lumea a cunoscut o dezvoltare extrem de puternică, aducând
noutăți atât pozitive, cât și negative. Una dintre aceste noutăți este aceea că a
crescut foarte mult numărul celor care au o diplomă ce atestă o anumită specialitate. Așa se face că numărul experților a crescut în mod exponențial, ceea ce nu
poate decât să ne bucure, deoarece este important ca societatea să fie susținută
de cât mai mulți experți. Însă partea mai puțin pozitivă este aceea că un procent
important dintre acești experți au o calificare mai mult teoretică decât practică.
În mod similar, Isus vorbește în versetele de astăzi despre ,,experții” care au descoperit Evanghelia și se laudă cu noul lor statut de oameni pocăiți, însă care nu au
înțeles ce înseamnă cu adevărat specializarea. Declarațiile de la biserică, rugăciunile
făcute cu expresii poetice, hainele elegante din ziua de Sabat sunt departe de a surprinde caracteristicile unui expert în ale credinței. Isus evidențiază faptul că lucrurile neobișnuite, făcute altfel decât le făceau înainte, sunt principala caracteristică a
creștinilor.
Imaginează-ți o persoană care a descoperit pictura și este pasionată de acest domeniu! Se uită la pictori și își cumpără aceleași ustensile, se îmbracă în atelier la fel
ca ei și din acel moment în fiecare semnătură pe care o face pune înaintea numelui
său titlul de pictor. Este oare acea persoană un pictor profesionist? Cum putem ști
ce fel de pictor este? În principal, este simplu: după roade îi veți cunoaște. Un pictor
amator nu va face niciodată picturi neobișnuit de bune.
Știm cu toții că Domnul îi va lua cu El în cer pe cei care fac acele lucruri
neobișnuite. Însă avem nevoie de un strop de onestitate pentru a ne evalua cinstit
și a vedea cât de mult îi copiem pe experții de pe Facebook și cât de mult, pe cei
din Scriptură. Desigur, pe pământ nimeni nu ne va oferi o diplomă de expert în
credință, dar luarea la cer va fi cea mai mare dovadă a autenticității unui creștin.
Doamne, dă-ne voință și înfăptuire pentru acele lucruri neobișnuit de bune!
Provocare: În ce aspect al vieții de credință consideri că nu te asemeni cu Isus?
Fă o schimbare chiar astăzi!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Opoziția dintre a spune și a face

Luni, 7 iunie

DA-UL VOSTRU SĂ FIE DA!
„Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»;
ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.”
(Matei 5:37)

Î

n cunoscuta Sa Predică de pe Muntele Fericirilor, Domnul Hristos ne îndeamnă să
fim integri în toate aspectele vieții, mai ales în vorbire. Dacă primul „da” se referă
la cuvintele care ne ies de pe buze, al doilea „da” își caută menirea în viața practică.
Am citit, la avizierul dintr-o comunitate, următoarea ilustrație:
La aceeași biserică mergeau patru membri: Cineva, Fiecare, Oricine și Nimeni.
Modul lor de viață era „foarte religios”. De exemplu: Cineva își bârfea fratele, Fiecare știa că acest lucru este păcat, Oricine putea să refuze să asculte, dar… Nimeni
nu o făcea. Oricine și Fiecare vorbeau despre Cineva, dar Nimeni nu le întrerupea
conversația. Fiecare voia să se închine, dar nu mergea la biserică, deoarece nu vorbea cu Oricine. Fiecare se arăta credincios la biserică, dar, de lucrat în biserică, lucra
mai mult Nimeni. Când era nevoie de ceva sau de Cineva care să împartă invitații,
Fiecare se gândea că Cineva va putea face aceste lucrări. Știți cine le-a făcut în cele
din urmă? Nimeni! O persoană a vizitat acea biserică. Fiecare a crezut că Cineva o
va saluta. Oricine ar fi putut face acest lucru. Dar Nimeni n-a mers la el.
Pe tine cum te cheamă? Da-ul tău este da?
Regina Victoria a aflat că unei femei îi murise bebelușul. Ea însăși cunoscând
adâncimea suferinței, a dorit să-i transmită un mesaj de mângâiere. Așa că a invitat-o
la palat. La întoarcerea acasă, femeia a fost întrebată de vecini ce i-a spus regina.
— Nimic. Mi-a luat mâinile în palmele sale și, în tăcere, am plâns împreună.
Viețile noastre practice predică cu mai multă forță decât cuvintele. Dacă îi spui
copilului tău: „Te iubesc!”, dar strigi la el și nu-i acorzi atenție și timp, între vorbele și
faptele tale este o distanță ca de la cer la pământ.
Îl admir pe marele și bunul Dumnezeu, Modelul nostru suprem: „Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită:
toate s-au împlinit” (Iosua 21:45). Să coborâm printre oameni și să fim o ilustrație
vie a Predicii de pe Munte!
Ajută-ne, Doamne, să ne măsurăm cuvintele și faptele după măsura Ta și fă ca ele
să oglindească frumusețea și dragostea Ta în fiecare zi!
Provocare: Îți amintești de o promisiune făcută cuiva și rămasă neîmplinită?
Ce-ar fi să o împlinești chiar astăzi?
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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Empatia

Marți, 8 iunie

MICUL COŞAR
„Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea,
S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat.”
(Ioan 11:33)

F

ata, ieșind de la școală, văzu un mic coșar rezemat de perete și plângând amarnic.
— Ce ai? De ce plângi? întrebă ea.
Coșarul tăcea.
— Dar spune-ne ce s-a întâmplat! întrebară fetele, căci se adunaseră mai multe
în jurul lui.
Cu lacrimile șiroind pe obraji și cu vocea stinsă, băiatul le spuse că pierduse banii
munciți, care îi scăpaseră prin buzunarul rupt al hainei. Avea nevoie de 150 de lire.
— Mi-e frică să mă duc acasă fără bani, mă bate stăpânul!
Elevele se uitau serioase la el.
— Eu am doar 10 lire, hai să strângem mai mulți!
— Maria, dă și tu 10 lire! Cine are bani să-i dea!
Unele fete aveau bani pentru flori sau alte obiecte, dar ofereau și ele câte 2-3 lire.
— Să așteptăm fetele din clasa a IV-a, zise una. Ele au mai mulți bani.
Într-adevăr, suma se strânse repede. Era o priveliște așa de drăgălașă. Coșarul
avea acum mâinile pline de bani și buzunarele lui erau numai buchețele de flori de
la fetițele care doriseră să îi ofere ceva, dar nu aveau bani.
Fragmentul adaptat din Cuore, inimă de copil evidențiază cursul firesc al relațiilor
interumane, acela în care oamenii simt și înțeleg trăirile celorlalți. Această abordare a vieții, așa cum a făcut și Domnul Hristos de multe ori, poate aduce alinare în
sufletele întristate. Gesturile mici sunt o binecuvântare de care mulți sunt lipsiți din
pricina ritmului alert care adesea ne învăluie. Empatia manifestată față de oamenii
din jur generează încredere, speranță și dragoste.
Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți ofere ocazii de a trăi în mod real o viață condusă de Isus Hristos!
Provocare: Vino în întâmpinarea unei nevoi pe care un membru al bisericii o
are! E imposibil ca cineva să nu aștepte un sfat, o carte, o vizită sau chiar un ajutor
financiar. Dacă niște copii pot fi ajutoare unii pentru ceilalți, cu atât mai mult niște
adulți pot deschide inimi mari către mâini mici.
Rebeca Jercău,
Conferința Oltenia
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Empatia

Miercuri, 9 iunie

ASCULTĂ-ŢI CHEMAREA!
„Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați.
Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte.”
(1 Ioan 3:14)

C

âtă vreme poți alina durerea altuia, viața nu este în zadar”, scria Helen Keller
(Lillian Eichler Watson, Light from Many Lamps, Simon & Schuster, New
York, 1951, p. 123). Cu siguranță, Helen Keller știa ce înseamnă suferința. Din
cauza unei boli, la doar un an și jumătate, a rămas complet oarbă și surdă. Însă
o învățătoare, arătând multă compasiune și răbdare, a învățat-o pe Helen să
scrie și să citească în alfabetul Braille, iar mai târziu să vorbească. Anne Sullivan,
învățătoarea lui Helen, înțelegea ce înseamnă frustrarea generată de lupta cu o infirmitate, ea însăși fiind aproape oarbă. Cu timpul, Anne Sullivan s-a atașat foarte
mult de Helen, iar între cele două s-a legat o prietenie pe viață. Sensibilizată de
empatia învățătoarei sale, Helen s-a hotărât să-și pună viața în slujba orbilor și a
surzilor. Reușind, ce-i drept cu mari eforturi, să facă față propriei infirmități, ea a
putut manifesta empatie și compasiune față de cei aflați în situații similare. În anul
1915 a fost înființată asociația nonprofit Helen Keller International, care continuă
să funcționeze în douăzeci de țări din Africa și Asia, cu scopul de a preveni orbirea
și de a reduce malnutriția.
Helen Keller avea nevoie să revină la viață din întunericul care îi cuprinsese sufletul și mintea în copilărie. Ea a înțeles că lumea este cuprinsă de suferință și că
scopul fiecăruia este de a-l mângâia pe cel neajutorat. Cei care au trecut de la moarte
la viață nu-și manifestă afecțiunea doar într-un cerc restrâns de cunoștințe, ci își extind iubirea către toți oamenii. Astfel, ei dovedesc că au părăsit lumea morții și sunt
gata să accepte Împărăția vieții veșnice. Anne Sullivan a contribuit la schimbarea
traiectoriei lui Helen, iar Helen, la rândul ei, a susținut oameni din întreaga lume.
Provocare: Trăiește în armonie cu principiile lui Dumnezeu, manifestând empatie față de aproapele tău până la cel mai înalt nivel – iubirea! Iubirea înseamnă Isus
Hristos. Iubirea înseamnă viață.
Rebeca Jercău
Conferința Oltenia
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Empatia

Joi, 10 iunie

REGELE TUTUROR
„Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții,
iubind ca frații, miloși, smeriți.”
(1 Petru 3:8)

Î

ntr-o zi, în spital s-a produs o mare vânzoleală. Venise în vizită regina Maria.
A mers din salon în salon, iar al nostru a fost ultimul. Trecea pe la fiecare pat,
vorbind cu fiecare rănit în parte. După un sistem al ei, avea în mâna stângă o
hârtie cât o carte poștală pe care notase detalii despre fiecare – dacă era căsătorit,
dacă soția sa era în Moldova sau în Muntenia sau dacă avea copii. Rămâneau toți
uimiți că le știa numele și uneori avea și vești de la familiile lor” (Dan Dimăncescu,
„Proba de foc. O țară și un ofițer își dau majoratul pe frontul românesc al Primului
Război Mondial”, în National Geographic, decembrie 2008, p. 56).
Umanitatea reginei s-a evidențiat și mai mult în contrast cu ororile războiului.
Ea obișnuia să viziteze aproape în fiecare zi spitalele de campanie, oferindu-le bolnavilor mângâiere, uneori fructe, ceai, bomboane sau chiar flori, devenind astfel un
simbol al devotamentului și al milei. Prezența ei acolo și informațiile despre soldați
pe care ea le nota cu deplină seriozitate reprezentau sursa de speranță pentru acești
nefericiți care, din cauza agoniei, căutau alinare în orice încurajare și veste nouă.
Interacțiunea reginei cu suferinzii își avea originea în capacitatea sa de a empatiza
cu ei și în simțul datoriei față de țară.
Regina Maria a fost văzută ca un mesager ceresc venit să aline suferința provocată de război.
Cu mii de ani în urmă, oamenilor din toată lumea li s-a trimis un Rege care
să le aline durerea fizică și sufletească prin adevăr, iubire, smerenie și empatie. El
interacționează zilnic cu noi prin Cuvânt, rugăciune sau cânt, dar nu în ultimul
rând prin oameni. O persoană smerită își atribuie o poziție umilă în comparație cu
alții, îi prețuiește pe oameni mai mult decât pe sine și e gata să le ofere sprijinul său
celorlalți. În fața lui Dumnezeu suntem egali, indiferent de rang, vârstă sau profesie.
Provocare: Fii smerit și estompează bariera dintre egoul tău și ceilalți! Modelul
Regelui Isus Hristos să fie certificatul tău de creștin autentic în relațiile cu cei din jur!
Rebeca Jercău
Conferința Oltenia
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Empatia

Vineri, 11 iunie

SCRIE O LISTĂ!
„Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit Eu.”
(Ioan 15:12)

O

listă cu numele a peste opt sute de evrei salvați de Oskar Schindler a fost
găsită de angajații unei biblioteci din Sydney printre manuscrisele scriitorului australian Thomas Keneally. Lista, lungă de treisprezece pagini, este o copie a
originalului, redactat la o mașină de scris pe 18 aprilie 1945, într-una dintre ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. Documentul i-a fost încredințat
scriitorului australian în anul 1980 de Leopold Pfefferberg, regăsit și el pe listă, ca
„muncitorul numărul 173”, cel care a încercat să îl convingă pe romancier să scrie
povestea salvatorului. Oskar Schindler a salvat o mie două sute de oameni de la
moarte, și totuși a făcut o afirmație remarcabilă: dacă ar fi cheltuit mai puțin, dacă
ar fi strâns mai mulți bani, dacă și-ar fi dat mașina, ar mai fi salvat câteva persoane.
Încă un om în schimbul unui obiect. Lista de nume aducea viața în dreptul celui
scris pe ea. Dincolo de listă nu exista decât chin, dispreț, durere și în final moarte.
Ce l-a determinat pe Oskar Schindler să-și sacrifice libertatea și averea? Capacitatea de a se identifica cu altcineva a fost sursa alegerilor sale. În calitate de creștini,
avem un motiv în plus să fim catalizatorii empatiei. Lista de la Golgota a lui Isus
Hristos a conținut numele tuturor și cu viața Sa El a schimbat traiectoria viitorului
nostru. Nimic nu transmite mai multă credință și iubire decât preocuparea noastră
de a le fi alături oamenilor în situații nefavorabile. Porunca de a ne iubi aproapele ca
pe noi înșine nu ar fi posibilă dacă nu ne-am pune în locul lui.
Provocare: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a
continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea
Vieții.
Rebeca Jercău
Conferința Oltenia
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Empatia

Sâmbătă, 12 iunie

ŞTEFAN
„Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.”
(Luca 6:31)

Î

mi amintesc cu drag de colegii mei din școala generală și în mod special de atitudinea lor față de unul dintre elevi. Ștefan părea un copil ca noi toți când a venit
în clasa I. Din când în când, se împiedica de praf, cum spunea el, și cădea. Alteori,
îi scăpa pixul din mână în timp ce scria. În timpul orelor de educație fizică nu era
cel mai activ copil, dar firea lui jucăușă părea să estompeze boala de care suferea
– tetrapareză spastică. Situația lui se agrava de la an la an și, într-o zi, l-am văzut
imobilizat într-un scaun cu rotile. Nu mai putea să meargă. Mișcările corpului
erau mai greoaie și a scrie în ritm cu ceilalți elevi devenise deja o probă demnă de
Jocurile Olimpice. Deseori, Ștefan devenea ursuz din cauza suferinței lui.
Totuși, partea frumoasă a situației era că absolut niciun coleg sau profesor nu
manifesta dispreț, jenă sau răutate față de neputința și accesele lui de furie. Când
colegii ieșeau în curte, ieșea și Ștefan cu ei, când se jucau, participa și el, când se înfuria din cauza unui eșec, nu era nici măcar tachinat, ci încurajat să încerce din nou.
Am stat pe rând în bancă cu Ștefan pentru a-l ajuta să scrie, uneori să bea apă… și,
surprinzător, totul venea de la sine pentru că el era colegul nostru. Eram un întreg
la care Ștefan participa cu exemplul lui de perseverență, iar noi simțeam dorința de
a-i face orele petrecute la școală mai ușoare. Empatia colegilor trecea dincolo de
minutele pe care ei le petreceau având grijă de Ștefan. Ei găsiseră sensul rugăciunii
pe care o rosteau la orele de religie.
Regula de aur pune în umbră tendința noastră egoistă și o transformă în altruism. Numai cei care fac din regula de aur principiul lor de viață se pot numi creștini.
Atitudinea față de semeni este un indicator clar al raportului nostru cu Dumnezeu.
Provocare: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!
Rebeca Jercău
Conferința Oltenia
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Empatia

Duminică, 13 iunie

UNUL DINTRE NOI
„Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el;
dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.”
(1 Corinteni 12:26)

P

rima carte a lui George Orwell, Fără un sfanț prin Paris și prin Londra, este
o relatare detaliată a celor câțiva ani de sărăcie autoimpusă prin care a trecut scriitorul după ce s-a întors din Birmania. Aflat în căutarea propriului sens
în viață, Orwell respinge societatea „respectabilă” și experimentează ca voluntar
viața săracilor, trăind în cămăruțe lipsite de orice confort, spălând vase în bucătăria vreunui hotel sau învârtindu-se printre cerșetorii Parisului. Orwell dezvăluie
fața hidoasă a sărăciei, care pune sub semnul îndoielii orice urmă de umanitate:
„Descoperi că un om care a trăit fie și o singură săptămână cu pâine și margarină
nu mai e om cu adevărat, ci doar un stomac și câteva organe adiacente.”
Trăind printre ei, scriitorul a descoperit că oamenii nu erau cum îi schițase în
mintea lui.
Puțini dintre noi suntem lipsiți de prejudecăți, așa cum ne-ar plăcea să credem.
Este nevoie de efort pentru a ne depăși ideile preconcepute și a deveni gânditori
mai flexibili. Manifestarea empatiei presupune renunțarea la prejudecăți. Orwell s-a
identificat cu oamenii pentru că a ales să fie printre ei pentru a-i cunoaște. Domnul
Hristos S-a identificat cu poporul Său trăind printre oameni, ascultându-i, suferind
pentru ei și ajutându-i.
Biserica este chemată să acționeze ca un organism viu. Dacă un membru suferă
de sărăcie, e datoria bisericii de a-l ajuta pe cel în nevoie prin acoperirea lipsurilor
materiale; dacă altcineva trece printr-un necaz, întregul grup al credincioșilor ar trebui să participe la încercarea lui pentru a-i oferi tot sprijinul. Este nevoie de prezența
fiecăruia în cadrul comunității.
Provocare: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!
Rebeca Jercău
Conferința Oltenia
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Egoismul

Luni, 14 iunie

EU SAU EL
„Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți,
îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie,
cu blândețe, cu îndelungă răbdare.”
(Coloseni 3:12)

M

ark Manson, în articolul „The Disease of More” („Boala dorinței de mai
mult”), vorbește despre acest concept, denumit astfel de antrenorul de baschet Pat Riley. Acesta a remarcat că multe echipe profesioniste de baschet, hochei,
fotbal sau baseball nu repetă performanțele din trecut. Motivul principal este că
echipa este învinsă din interior, nu din afară.
Jucătorii vor mai mult. La început, „mai mult” este câștigarea campionatului.
Dar, după ce au câștigat, nu mai este de ajuns. „Mai mult” se transformă în altceva:
mai mulți bani, mai multe reclame, mai multă atenție din partea mass-mediei.
Rezultatul final: ceea ce a fost cândva un grup unit de oameni ce luptau pentru
un singur scop începe să se destrame. Egoul este implicat de acum. Atitudinea mintală a echipei se schimbă, iar armonia perfectă care era înainte devine un dezastru
toxic. Jucătorii se simt îndreptățiți să ignore micile sarcini de rutină care câștigă de
fapt campionate, considerând că și-au dobândit dreptul de a nu le mai face. Apoi,
echipa care era cea mai talentată sfârșește eșuând. În final, echipa este detronată, dar
nu de alte echipe mai bune, ci de această forță distructivă din interior.
Ce este egoismul? O atitudine de preocupare exagerată pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora.
Nu cumva și noi am devenit prea încrezători în forțele proprii și am uitat forța
reală care mișcă totul? Da, vorbesc despre dragoste, despre grija față de binele celuilalt. Dacă biserica a fost o forță cândva, a fost pentru că iubirea era cea care punea
fiecare persoană în acțiune.
„Dacă cineva nu este curățit prin ascultarea de adevăr și nu-și învinge egoismul,
mândria și patimile rele, îngerii lui Dumnezeu au primit următoarea poruncă: «El
este lipit de idolii lui. Lăsați-l în pace»; și ei trec mai departe, la lucrarea lor, lăsându-l
pe acela cu trăsăturile lui păcătoase nesupuse, în stăpânirea îngerilor răi” (1MB, p. 164).
Dumnezeu ne cheamă să grăbim pasul înainte de a fi prea târziu.
Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!
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Egoismul

Marți, 15 iunie

COPIII ŞI TINERII BISERICII – COMOARA NOASTRĂ
PREŢIOASĂ
„Da, voi sunteți slava și bucuria noastră.”
(1 Tesaloniceni 2:20)

C

ea mai frumoasă întrebare din lume este: „Ce bine pot să fac aici și acum?”
În familiile noastre, ne străduim în cursul săptămânii să oferim iubire până la
sacrificiu, zâmbete și bucurii fiecărui membru al familiei. Când vine ziua sfântă de
Sabat, ne bucurăm că putem merge să ascultăm liniștiți o predică înălțătoare la biserică. Dar oare acesta să fie singurul scop al participării noastre la serviciile divine din
Sabat? Personal, cred că nu. La biserică nu doar ascultăm predici; noi înșine trebuie
să fim o predică vie, practică, dând un adevărat test de caracter.
Cu dorința de a primi hrană spirituală vin și mame cu copii mai mici sau mai
mari; vin și surori și frați în vârstă; vin și musafiri din alte comunități sau din afara
bisericii. Iată, un copilaș plânge și tulbură liniștea. Un alt copil fuge prin adunare și
distrage atenția ascultătorilor de la vorbitor. Ce fac? Arăt cu degetul spre el și schițez
o privire încruntată și mustrătoare? Mai bine îi ofer o mică jucărie viu colorată sau o
foaie de hârtie și un creion ca să deseneze ceva, amintindu-mi două lucruri: copiii și
tinerii din biserică sunt și ai mei; cu propriii mei copii și nepoți cum m-aș purta sau
cum aș dori să se poarte ceilalți membri ai bisericii?
Observ că, pe rândul din fața mea, un copil stă liniștit lângă tatăl lui pe toată
durata predicii. Îl felicit, oferindu-i o făgăduință, spre încurajare? N-ar fi bine să fie
pregătite de acasă făgăduințe pentru diferite situații inedite: binecuvântarea unui
copilaș, a unui tânăr ca diacon sau prezbiter, botezul unei persoane care nu are pe
nimeni în comunitate etc.?
Copiii și tinerii sunt comoara cea mai prețioasă prin care Cerul îmbogățește tezaurul vieții noastre, acasă și la biserică. Ca părinți fizici și spirituali, avem misiunea
de a fi înaintea lor modele de dragoste autentică, pentru a-i ajuta să-și formeze un
caracter care să poarte pecetea asemănării cu Dumnezeu. Simțind că sunt iubiți,
ei să dorească să vină mereu la biserică și să devină stele strălucitoare în coroana
Domnului Isus.
Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul!
Provocare: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din
biserica ta chiar astăzi!
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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Egoismul

Miercuri, 16 iunie

NOI, EI, EL
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.”
(Matei 11:28)

I

nvitația lui Isus din acest verset este universală, nu exclusivistă, bazată pe calificare. El îi cheamă pe toți. Portretul pe care evangheliștii I-l fac lui Isus este al
unei persoane calde, accesibile, abordabile. El nu a gândit și nu a acționat niciodată în termeni de „noi” și „ei”, minimal și restrictiv. El S-a pierdut pe Sine în slujirea
celorlalți, indiferent de vârstă, naționalitate, religie, sex sau statut social. Dacă un
lepros, un copil sau un păgân se simțeau bine în prezența lui Isus și-L căutau, erau
bine-veniți în compania Sa. Ei bine, dacă biserica e trupul lui Hristos (1 Corinteni
12:27), nu crezi că ea ar trebui să arate și să se poarte ca Isus? În termeni practici,
biserica e o comunitate care Îl are pe Hristos în centru, iar dacă Hristos este în
centru, atunci biserica e o comunitate a închinătorilor, o comunitate slujitoare, o
comunitate a părtășiei, o comunitate inclusivistă, nu exclusivistă, o comunitate a
încurajării, a iertării și a vindecării. Dumnezeu face biserica, iar ea e chemată de
El să fie distinctă, nu distantă.
Când Hristos este în centru, biserica încetează să fie un club social, un loc al
competiției, o paradă a modei, o mișcare politică, un produs care să fie consumat,
o oportunitate de a te plânge. Conform invitației, dacă simți nevoia de vindecare și
refacere, atunci biserica e locul ideal pentru aceasta. Noi venim împreună pentru
a-L cunoaște personal pe Isus, pentru a crește cu El și pentru a merge împreună cu
El în misiune. Dacă astăzi te dezamăgește biserica, înțelege că ea are nevoie de oameni care își așază pe scaunele ei nu doar trupurile, ci și inima și mintea, persoane
responsabile, oameni maturi unși cu Duhul Sfânt – are nevoie de tine.
Ce-ar fi să alegi ca, de astăzi înainte, să vii la biserică nu cu mentalitatea unuia
care consumă, ci cu mentalitatea unuia care dorește să aibă o legătură cu ceilalți și cu
Isus, a unuia care dorește să contribuie?
Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg
să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău!
Provocare: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în
activitățile bisericii tale!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia

178

Devotional 2021.indd 178

10/30/2020 9:59:20 AM
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Joi, 17 iunie

O BUCATĂ DE PLĂCINTĂ
„Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa,
atunci s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.”
(1 Timotei 5:8, NTR)

L

a prima citire, afirmația lui Pavel întărește datoria pe care o au părinții, dar și
familia extinsă, față de copiii lor: să nu le lipsească nimic din ceea ce îi poate
ajuta să se dezvolte din punct de vedere fizic, intelectual și spiritual.
Însă, la o citire mai atentă, putem observa că precizarea „mai ales de cei din familia sa” implică ideea că „ai săi” include și altă categorie. Sugestia noastră este că acești
„ai săi” sunt copiii familiei noastre creștine: biserica locală.
Dacă în trecut nevoile presante erau legate de alimente, iar biserica era chemată
să ajute familiile mai sărace să-și hrănească și să-și îmbrace copiii, astăzi lucrurile
s-au schimbat. Deși există încă familii care au nevoie de asistență materială, cel mai
mare sprijin pe care îl putem acorda familiilor din biserica noastră este de natură
spirituală.
Se spune adesea că tinerii și copiii sunt viitorul bisericii, însă acest lucru este doar
parțial adevărat. Ei sunt și prezentul bisericii, pentru că ei participă la programele
acesteia împreună cu familiile lor în fiecare Sabat. Iar o biserică fără tineri și copii
simte acut lipsa acestora.
Cea mai bună metodă de a-i ajuta pe copii și pe tineri să învingă ispitele și să evite
comportamentele dăunătoare și riscante este aceeași care îi ajută să Îl cunoască pe
Dumnezeu și să ia decizii bune legate de viața lor spirituală. Ei învață prin implicare,
iar această metodă este simplă: să îi implicăm pe copii și pe tineri în viața și lucrarea
bisericii. Sau, cum spunea un veteran al lucrării de tineret, pastorul Baraka Muganda: să le oferim o bucată de plăcintă și cu siguranță vor dori să ia masa cu noi!
Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe
copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în
viața lor!
Provocare: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în bise
rica ta!
Cristian Modan
Conferința Muntenia
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Vineri, 18 iunie

ISTORII REPETATE
„Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta.
Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă,
când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.”
(Deuteronomul 6:6,7)

E

xperiența poporului ales al lui Dumnezeu, așa cum o descoperim în Scriptură
și în istorie, este extrem de diferită de planul lui Dumnezeu prezentat în cărțile
lui Moise, și în mod deosebit în Deuteronomul. Cartea Judecătorilor, în ciuda faptului că se ocupă de generațiile de evrei care s-au succedat celei căreia Dumnezeu
îi dăduse în mâini țara promisă, prezintă o perioadă cu nimic diferită de celelalte
perioade din istoria acestui popor. Dimpotrivă, găsim pe paginile ei unele dintre
cele mai dificile și chiar mai întunecate momente din istoria evreilor.
Aspectul asupra căruia te invit să reflectăm împreună este dat de o particularitate
a acestei cărți. În șapte rânduri întâlnim aici expresia amară: „Copiii lui Israel au
făcut (iarăși) ce nu plăcea Domnului” (Judecătorii 2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1),
lucrul acesta fiind în strânsă legătură cu momentul stingerii unui lider sau a unei
generații întregi. Și de fiecare dată ciclul este același: poporul trăiește consecințele
propriilor alegeri și, în momentul în care nu mai suportă, se întoarce la Dumnezeu,
care ridică un eliberator din mijlocul lui, dar aceasta până la următoarea generație,
când ciclul se repetă aparent implacabil.
În realitate, soluția a fost mereu la îndemână. Era scrisă în lege și era însăși legea
pe care Dumnezeu i-o dăduse poporului Său de la bun început. „Să le ai în inima ta.
Să le întipărești în mintea copiilor tăi” fusese mesajul clar și repetat de Dumnezeu
pe paginile Deuteronomului. Din păcate însă, de cele mai multe ori întoarcerea poporului la Dumnezeu se petrecea sub presiunea consecințelor, fără o fundamentare
pe Scripturi și mai ales fără exercițiul întipăririi legii în mintea copiilor, a viitoarei
generații.
Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le
oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri!
Provocare: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl
iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia
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Ieșirea din sfera de confort

Sâmbătă, 19 iunie

TRIOUL PERFECT CARE TRECE LINIA SFÂRŞITULUI
„Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii
și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”
(Apocalipsa 1:3)

A

cum, când scriu aceste rânduri, Terra a apăsat butonul de închidere. Activitățile
economice și sociale s-au oprit în mare parte sau se limitează la spațiul intim
al locuințelor. Inamicul nevăzut cu care se confruntă omenirea mătură totul în
cale și nu ține cont de țară, vârstă, statut social sau religie. În fața necunoscutului,
toți oamenii sunt egali și brusc cuvinte precum „apocalipsă” sau „sfârșitul lumii”
devin cârlige mediatice care paralizează atenția cititorilor și a ascultătorilor.
Pentru mulți, cuvântul „apocalipsă” este îmbrăcat în mister sau teroare și aproape nimeni nu-și imaginează că în spatele acestui termen se găsește speranța unui
viitor diferit, mult mai bun decât orice scenariu de film. Încă din prologul cărții lui
Ioan descoperim una dintre cele șapte fericiri care conțin indiciile spre mântuire și
esența unei vieți centrate în Isus Hristos.
„Să dedicăm mai mult timp pentru studiul Bibliei. Noi nu înțelegem Cuvântul
așa cum ar trebui. Cartea Apocalipsa începe cu un îndemn de a înțelege învățătura
pe care o conține. […] Când vom înțelege ce înseamnă această carte pentru noi, ca
popor, în mijlocul nostru se va vedea o mare înviorare. În ciuda îndemnului care
ne-a fost adresat, de a cerceta și de a studia această carte, noi nu înțelegem pe deplin
învățăturile ei” (MPSE, pp. 110–111).
„Vremea este aproape.” În Noul Testament, cuvântul kairos se traduce cu „timp,
ocazie, vreme” în care Dumnezeu decide să acționeze în dreptul poporului Său. Însă
acest text indică faptul că vremea profetizată pentru împlinirea evenimentelor des
crise în carte este aproape.
Pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Isus ne provoacă să ieșim din zona de
confort, să ne lăsăm cercetați de Cuvânt și transformați prin puterea lui.
Te invit astăzi să citești, să asculți și să păzești lucrurile scrise în Carte. Veți fi
fericiți tu și toată casa ta!
Doamne, ajută-ne să iubim mai mult Cuvântul Tău și mai puțin cuvintele noastre!
Provocare: Încearcă să memorezi astăzi un psalm care îți place în mod deosebit!
Eduart Tilihoi
Conferința Moldova

Soarele apune: B 21:03, CT 20:52, IS 21:08, MS 21:18, SM 21:30, DJ 21:12, AR 21:29
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Ieșirea din sfera de confort

Duminică, 20 iunie

MERGEM ACASĂ!
„Și, iată, Eu vin curând!
Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
(Apocalipsa 22:7)

A

șasea fericire din Apocalipsa este însoțită de făgăduința că Isus vine curând.
Iar aceste cuvinte sunt demne de crezare deoarece mesagerul le-a primit direct din partea lui Dumnezeu. Imediat după intervenția îngerului, Isus repetă încă
o dată faptul că va veni repede (Apocalipsa 22:12,20), invitându-i pe cei care citesc și ascultă să păzească cuvintele din carte. Această profeție nu este dată ca
să „satisfacă curiozitatea cu privire la viitor, ci ca să-i încurajeze pe oamenii lui
Dumnezeu să Îi rămână loiali lui Hristos în fața asupririi și a persecuției, în vreme
ce așteaptă apropiata venire a Domnului” (Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus
Christ, ed. a 2-a, Andrews University Press, Berrien Springs, 2009, p. 606).
Semnele din jurul nostru ne dovedesc că Domnul Isus vine curând. Ce zi pentru
a fi în viață! Ce oportunitate pentru noi, adventiștii de ziua a șaptea, să predicăm
mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14, care îndreaptă oamenii spre neprihănirea lui Hristos și adevărata închinare! Ce timp pentru a stărui în rugăciune să
primim darul Duhului Sfânt noi, familiile noastre, biserica și întreaga lume! Suntem
atât de aproape de împlinirea făgăduinței că Isus va veni să ne ia acasă (Ioan 14:1-3)!
Venirea Domnului înseamnă însă și ruperea lanțului obișnuinței, a cotidianului
la care ne-am adaptat. De multe ori, planurile noastre pentru noi și copiii noștri se
leagă de lumea aceasta și de un trai mai bun aici, uitând că suntem străini și călători.
A trăi așteptând înseamnă a le spune copiilor noștri că, oricât de bine sau rău ne-ar
fi aici, cetățenia noastră este în ceruri. Înseamnă a-i ajuta să vadă în mâine nu atât
traiul liniștit pe care îl dorim, cât ziua întâlnirii cu El, ziua în care vom merge în
sfârșit acasă.
Doamne, fă să vedem în semnele din jurul nostru pașii Tăi care vin spre noi!
Provocare: Știi care este textul de memorat de la studiile biblice ale Școlii de
Sabat? Repetă-l în fiecare zi săptămâna acesta!
Eduart Tilihoi
Conferința Moldova
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Luni, 21 iunie

UCENICUL IUBIT, FIU AL TUNETULUI?
„Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.”
(Ioan 13:23)

Z

iua admiterii a adus și prima ocazie în care am intrat în contact cu viitorii colegi. Analizam atitudinea unora dintre ei, făcându-mi păreri despre cât sunt
de prietenoși sau de capabili și tot atunci am presupus că știu exact cu cine voi fi
prieten în anii viitori. Timpul m-a contrazis: tocmai cei cu care mă așteptam să leg
prietenii strânse au fost prea diferiți de mine. Am rămas în schimb mult mai legat
de cei la care nici nu m-aș fi gândit. Dintre ucenicii lui Isus, poate că în prima zi
aș fi căutat prietenia manieratului Iuda și nicidecum pe cea a tânărului impetuos
Ioan.
Invidios pe cei care fac lucrări în numele lui Hristos, dar nu fac parte și din numărul celor doisprezece, Ioan își ia sarcina de a aplica o critică aspră cuiva pe care îl
consideră dușman: „Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele
Tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi” (Luca 9:49). Isus nu îi trece cu vederea defectele de caracter, ci rând pe rând i le descoperă și le transformă: „Nu-l opriți,
[…] fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi” (Luca 9:50).
Probabil situația în care Ioan și fratele său primesc apelativul Boanerghes, însemnând „fiii zgomotului”, sau „fiii mâniei” (tradus liber „fiii tunetului”), este cea când
au cerut permisiunea să tune foc din cer peste un sătuc din Samaria. Recent, Ioan
fusese corectat de Învățător pentru că oprise un om să facă lucrări în numele lui Isus.
Mustrarea lui Isus de această dată este mult mai severă: „Nu știți de ce duh sunteți
însuflețiți!” (Luca 9:55).
Mustrările, învățăturile și exemplul lui Isus au produs o schimbare extraordinară
în acest ucenic impulsiv. A învățat să fie și să facă lucrurile cu totul altfel, nu așa
cum îi venea la îndemână să le facă. La finalul umblării sale cu Isus, vedem un Ioan
schimbat: s-a lăsat modelat de puterea transformatoare a vieții Mântuitorului și a
ajuns să reflecte chipul Lui mai deplin decât au făcut-o colegii săi ucenici. A ajuns
într-o legătură mai strânsă de iubire cu Hristos și „prin el s-a transmis poporului Său
cea mai profundă învățătură spirituală a Mântuitorului” (VI, p. 246).
Doamne, ajută-mă să văd, ca și Tine, ce pot deveni tinerii sub influența Ta și să
fiu un canal al iubirii Tale revărsate către ei!
Provocare: Roagă-te ca pentru acei tineri greu de iubit, asemenea lui Ioan, să ai
dragostea pe care a avut-o Isus față de acesta!
Flavius Agape
Conferința Transilvania de Sud
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Ieșirea din sfera de confort

Marți, 22 iunie

GATA ORICÂND!
„Domnul zisese lui Avram: «Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și
vino în țara pe care ți-o voi arăta. […]» Avram a plecat, cum îi spusese Domnul.”
(Geneza 12:1,4)

P

entru Domnul… gata oricând!” este deviza tinerilor care fac parte din clubul
„Exploratori pentru viitor”. Îți trebuie ceva curaj să ai o asemenea deviză, pentru că nu este simplu să fii disponibil în orice moment în care ești solicitat să faci
ceva. Dar pentru așa tineri curajoși cum sunt exploratorii, deviza este potrivită.
Acum să ne gândim o clipă cum ar arăta biserica noastră dacă fiecare credincios
I-ar spune lui Dumnezeu că este disponibil în orice moment să răspundă chemării
Sale. Mai mult decât atât, cum ar fi ca astăzi fiecare dintre noi să mergem înaintea
lui Dumnezeu și să-I spunem că ne punem la dispoziția Sa? Să ne folosească El așa
cum știe mai bine. Cred că îți imaginezi răspunsul…
Aceste cuvinte sună frumos, dar ne dăm seama că este greu de realizat un asemenea lucru. Nu pentru că Dumnezeu ar fi copleșit de mulțimea răspunsurilor
credincioșilor Săi, ci pentru că fiecăruia dintre noi, în timp ce citeam cuvintele de
mai sus, ne-au trecut prin minte tot felul de impedimente. Ne-am gândit că nu este
posibil acum sau nu chiar în felul acesta.
Dar dacă Dumnezeu ne cere să ieșim din zona noastră de confort? Dacă ne cere
să renunțăm la obstacolele din mintea noastră, așteptându-ne să ne ofere ceva mai
bun?
Gândește-te la Noe! Ce îl recomanda pentru o astfel de lucrare? Tinerețea sa?
Avea 600 de ani! Puterea? Erau alții mai puternici! O familie numeroasă? Avea doar
trei fii! Iată ce îl recomanda: „Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din
vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9).
Noe umbla cu Dumnezeu. El ieșise din zona de confort și se pusese la dispoziția
Domnului. Rezultatul? Salvarea de la moarte și bucuria vieții depline.
Doamne, mă pun la dispoziția Ta astăzi și în fiecare zi!
Provocare: Identifică-ți limitele! Vezi care sunt reale și care țin doar de teama de
a ieși din zona de confort!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Miercuri, 23 iunie

POŢI RĂMÂNE LA FEL?
„Domnul a zis: «Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și,
după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.»”
(Luca 22:31,32)

E

ram copil și, împreună cu mama, eram nelipsit de la toate serviciile divine de
închinare de la biserica noastră. Era o biserică aglomerată și, din cauza lipsei locurilor libere, adeseori copiii rămâneau în brațele părinților. Cea mai mare
provocare pentru noi, copiii, era să nu intrăm în atenția diaconului de serviciu,
„fratele cu mustață”, care asigura liniștea în sala de cult. Uneori, puteai fi urecheat
chiar din brațele mamei dacă deranjai.
Într-o seară de vineri, am fost lăsat să ocup un loc chiar pe primul rând. Eram
lângă cel mai bun prieten al meu și, în plus, în seara aceea nu era de serviciu „fratele
cu mustață”. Așa că, la scurt timp de la începerea predicii, ne-am găsit un subiect de
discuție și am uitat unde suntem. Ne-am întors unul către celălalt cu totul și ne-am
oprit doar când ne-am dat seama că toată biserica se uită la noi, iar noi nu știam de
ce. Eram pe primul rând, dar, mai mult de atât, pastorul se oprise din predicat și
vorbea cu noi. În cuvintele pastorului, care ne rostea numele, era o chemare. Eram
doi copii care vorbeau tare în timpul predicii, iar pastorul s-a oprit să ne cheme pe
nume și să spună ceva special pentru noi. Ne-am întors cu fața spre amvon și am
ascultat cu atenție toată predica până la sfârșit. Nu doar pentru că nu am mai fi vrut
să trecem prin aceeași situație, dar chiar a început să ne placă pastorul și predica lui.
Ce să faci când doi copii vorbesc în timpul serviciilor divine? Îl trimiți pe „fratele
cu mustață” să se ocupe sau îi chemi să le spui și lor ceva?
Domnul Isus știa că Petru și ucenicii vor fi cernuți ca grâul, dar era acolo să îi
asigure că se roagă pentru ei. Dumnezeu nu are un plan de a contoriza căderile, ci
luptă ca să nu se piardă credința. Și astăzi Isus se roagă pentru tine ca să nu ți se
piardă credința. Mai poți rămâne la fel? Când e mai confortabil: când te cerne Satana
sau când se roagă Isus pentru tine?
Doamne, Te rog să mă ajuți să fiu amabil și curtenitor cu semenii mei, tineri sau
bătrâni, nu doar când sunt și ei politicoși și curtenitori, ci întotdeauna, așa cum ai
fost Tu!
Provocare: Trimite-i astăzi unui tânăr din biserica ta un mesaj de încurajare!
Daniel Oncea
Conferința Muntenia
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Joi, 24 iunie

LECŢII VALOROASE
„Atunci I-au adus niște copilași, ca să-Și pună mâinile peste ei și
să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Isus le-a zis: «Lăsați copilașii
să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei.»
După ce Și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo.”
(Matei 19:13-15)

Î

mi aduc aminte de parcă s-ar fi petrecut ieri de vremurile în care, singur fiind
sau proaspăt căsătorit, priveam intrigat sau uneori total neînțelegând cum era
posibil așa ceva; chiar îmi exprimam indignarea pentru comportamentul perturbator al unor copii în locul de închinare și pentru incapacitatea părinților, pe care
o asociam pe atunci cu lipsa interesului de a face ceva în acest sens.
Nu te grăbi să mă judeci! Dumnezeu are propriul Său mod, uneori extrem de ironic, dar întotdeauna plin de iubire, în care ne învață lecțiile de care avem nevoie. În
decembrie 2013, eu și soția mea deveneam părinți, iar dincolo de toate provocările
și binecuvântările care derivă din această experiență, nu de puține ori am povestit
lucrul pentru care Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. Ar fi putut să ne dea cel mai
ascultător, mai cuminte și mai liniștit copil cu putință, în schimb El a ales să ni-l dea
pe… Theodor, darul lui Dumnezeu pentru noi. Și, știi, lecțiile valoroase sunt și ele
un mare dar, pentru că, fără a mă lăsa vreo clipă să mă amăgesc la gândul că am fi cei
mai potriviți și mai calificați părinți, Dumnezeu mi-a oferit exact ceea ce îmi trebuia
ca să-i înțeleg pe cei de lângă mine care treceau sau trec prin aceleași experiențe
dificile cu micuții lor.
Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, ca părinți sau ca membri ai bisericii, în
raport cu copiii noștri și cu cei ai bisericii este să vedem în ei ceea ce pot deveni
printr-o manifestare plină de dragoste și prin implicarea noastră în dezvoltarea lor.
Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru
cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi
cu dragoste!
Provocare: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din
familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de
bucurie și de recunoștință!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia
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Legea iubirii în familie

Vineri, 25 iunie

O IUBIRE NEÎMPĂRŢITĂ
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului,
din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.”
(Exodul 20:2,3)

D

upă tunetele și fulgerele de pe Sinai a urmat o liniște în care vocea lui Dumnezeu se putea auzi clar. Bucuria eliberării era încă vie în inima lor când
Dumnezeu a rostit din mijlocul focului Cele Zece Porunci. Momentul era de o
solemnitate nemaitrăită de nimeni și teama că prezența lui Dumnezeu îi poate
costa viața i-a făcut pe israeliți să îi ceară lui Moise să le spună el cuvintele Domnului. Dar când emoția momentului a trecut și pentru că Moise zăbovea pe munte,
israeliții au decis să facă un idol și o sărbătoare în cinstea acestuia, așa cum mai
văzuseră în Egipt.
Experiența lor ne învață pe de o parte că Dumnezeu este preocupat ca noi să
înțelegem valoarea Celor Zece Porunci, dar și că nouă ne este atât de ușor să le uităm
sau să le ignorăm. O preocupare atentă pentru înțelesul lor nu ne duce la legalism, ci
la descoperirea frumuseții lui Dumnezeu.
Când ne spune că El ne-a scos din țara Egiptului, Dumnezeu ne invită să ne bucurăm de eliberarea pe care ne-a adus-o și ne reamintește că fericirea noastră vine
din încrederea că drumul pe care ne călăuzește El este cel mai bun. Această celebrare
a izbăvirii noastre trebuie să fie vie în familiile și bisericile noastre. Copiii noștri sunt
primii care ar trebui să vadă că suntem liberi, că Dumnezeu ne-a scăpat de robia
păcatului și ne-a oferit un nume și o patrie mai bună.
Abia când înțelegem din ce adâncimi de întuneric am fost eliberați suntem
hotărâți să nu avem alt Dumnezeu în afară de Cel care a plătit prețul eliberării noastre. Bucuria mântuirii nu se poate naște într-o inimă care suspină încă după Egipt.
Ea nu poate fi sădită în sufletul copiilor noștri sau în biserica noastră dacă încă
privim înapoi la posibilitățile pierdute. Când însă ne lăsăm eliberați de Egiptul din
sufletul nostru, avem pace și libertate. Mergem cu adevărat spre Canaan. Și îi ajutăm
și pe alții să meargă cu noi.
Doamne, ajută-ne să nu uităm din ce robie ne-ai eliberat! Ajută-ne să nu Te uităm niciodată!
Provocare: Împărtășește cu copiii sau nepoții tăi experiența întâlnirii tale cu
Dumnezeu!
Adrian Neagu
Editura Viață și Sănătate
Soarele apune: B 21:04, CT 20:53, IS 21:09, MS 21:19, SM 21:31, DJ 21:13, AR 21:30
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Legea iubirii în familie

Sâmbătă, 26 iunie

LASĂ IDOLII ÎN URMĂ!
„Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri
sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini
înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău,
sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii
până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur
până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.”
(Exodul 20:4-6)

C

ând spune „să nu ai alți Dumnezeu afară de Mine” (Exodul 20:3), Biblia se referă nu doar la idolii de piatră sau lemn, ci și la ideile noastre, la preocupările
noastre, la noi înșine sau la o altă persoană pe care o prețuim mai mult decât pe El.
Putem face un idol din tradițiile sau orgoliile noastre, din mândria sau egoismul
nostru, din poziția pe care o ocupăm sau din relațiile în care suntem, din profesia
noastră sau din bunurile noastre.
Copiii noștri sunt cei care văd atât în familie, cât și în biserică cine este cu adevărat autoritatea la care ne raportăm în mod absolut. Noi le putem vorbi de Dumnezeu, dar dacă prețuim mai mult tradițiile, orgoliile, bunurile sau ideile noastre, ei vor
învăța să se raporteze la fel la Dumnezeu și la ei înșiși.
Care sunt lucrurile de care vorbim cu cel mai mare entuziasm? Către ce se îndreaptă cel mai des gândurile noastre?
A-L iubi pe Dumnezeu mai mult nu înseamnă doar supunerea rece față de niște
reguli ale Scripturii, ci o relație vie și entuziastă cu El. Aceasta se vede în felul în care
ne rugăm, cântăm sau vorbim despre El. Tinerii bisericii noastre au nevoie să vadă
că noi vorbim și în pauză despre Dumnezeu cu aceeași vervă cu care am răspuns la
Școala de Sabat, că religia nu este doar haina de Sabat, ci podoaba noastră zilnică.
Porunca a doua este prima care vorbește despre părinți și copii. Ea ne descoperă
că moștenirea pe care le-o lăsăm trece dincolo de sume, case sau terenuri. Cea mai
mare comoară pe care le-o putem dărui este aceea de a-i învăța cum să-L iubească pe
Dumnezeu, cum să se bucure de credința lor și cum să o trăiască fericiți. Dumnezeu
abia așteaptă să ne ajute să construim împreună această moștenire veșnică.
Doamne, ferește-ne să facem din idei, bunuri, tradiții sau persoane idoli care să
ne îndepărteze de Tine!
Provocare: Propune-ți astăzi să înveți împreună cu familia ta un imn nou!
Adrian Neagu
Editura Viață și Sănătate
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Duminică, 27 iunie

NUMELE LUI CEL SFÂNT
„Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău,
căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.”
(Exodul 20:7)

B

iblia vorbește foarte mult despre Numele Domnului. Fără a fi o formulă magică,
asemenea incantațiilor păgâne, acesta era mai degrabă o invocare conștientă a
puterii și a autorității Sale, a harului și a bunătății Sale. A rosti Numele Domnului
era un angajament și un privilegiu, o formă de intimitate specială cu Dumnezeu.
Noul Testament nu schimbă felul de raportare la Dumnezeu și nici respectul
pentru El. Jertfa Domnului Isus pe cruce, dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu
pentru om, ar trebui să ducă la o reverență și mai mare, la un respect și mai profund.
Nu ar trebui să uităm că felul în care vorbim despre Dumnezeu arată imaginea pe
care o avem despre El, dar, în același timp, ne întărește această înțelegere la care deja
am ajuns și îi ajută și pe alții să Îl cunoască. Copiii noștri, înainte de a-L descoperi
ei înșiși pe Dumnezeu în Scriptură, Îl observă pe buzele noastre și în viața noastră.
Lipsa de respect pentru Numele Lui sfânt nu înseamnă doar folosirea unor cuvinte ireverențioase, ci și referințele lipsite de sens, întâmplătoare sau neglijente, parte a unor clișee de vorbire comune sau chiar un mod de viață ce contrazice flagrant
cuvintele frumoase pe care le rostim despre Dumnezeu.
Contemplarea iubirii Sale, a intervențiilor Sale în istoria sacră, dar și în viața
noastră ne va duce la o iubire mai profundă, care se va da pe față prin cuvintele
noastre. Lauda și recunoștința izvorăsc dintr-o inimă care se întâlnește în fiecare zi
cu Dumnezeu, care prețuiește relația cu El.
Prezența lui Dumnezeu în viața copiilor Săi se oglindește nu doar în cuvintele
spuse despre El. Întreaga lor vorbire, atât în formă, cât și în conținut, arată că ei au
învățat de la El să fie „blânzi și smeriți cu inima” (Matei 11:29).
Fie ca cei cu care ne întâlnim și cei din familia noastră să vadă din cuvintele
noastre, spuse natural, că noi Îl iubim pe Dumnezeu și ne bucurăm de privilegiul de
a-L cunoaște și de a rosti Numele lui cel sfânt.
Doamne, învăță-ne să prețuim Numele Tău și să îl rostim cu reverență atât cu
buzele, cât și cu faptele noastre!
Provocare: Ia-ți astăzi un timp suplimentar să meditezi la viața Domnului Isus!
Împărtășește cu cei din familia ta lucrurile descoperite!
Adrian Neagu
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Legea iubirii în familie

Luni, 28 iunie

UN EDEN PE PĂMÂNT
„Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci
lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului
tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici
roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit,
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.”
(Exodul 20:8-11)

P

orunca a patra este a doua poruncă în care găsim referințe la relațiile de familie. Odihna de Sabat nu este doar pentru părinți, ci, câtă vreme copiii sunt
în casa lor, ei trebuie să vegheze ca în ziua de Sabat nici aceștia „să nu facă nicio
lucrare”.
Perspectiva aceasta implică pe de o parte responsabilitatea de a ști ce fac copiii
noștri în ziua noastră de odihnă, dar și grija ca timpul lor să fie umplut cu lucruri
care sunt compatibile cu scopul și rostul ei. Copiii vor învăța din felul în care noi
ținem ziua de Sabat cum ar trebui apoi să o respecte și ei în propriile lor familii.
Porunca a patra ne transmite imaginea unui Sabat petrecut împreună, la care sunt
invitați chiar și străinii care locuiesc vremelnic împreună cu noi. Dar frumusețea
acestui timp nu este dată de faptul că cei care locuiesc laolaltă se pot bucura de o zi
liberă în care să fie împreună, ci de faptul că Dumnezeu este cel care vrea să fie cu ei.
Sabatul nu a fost invenția lui Adam de a sta cu Eva douăzeci și patru de ore fără să se
apuce de lucru în grădină, ci a fost ideea lui Dumnezeu, care i-a cuprins și pe cei doi
oferindu-le o nouă perspectivă despre sensul existenței lor.
Odihna de Sabat nu este o odihnă egoistă, nu este un timp exclusiv pentru recreerea noastră sau pentru cultivarea noastră spirituală, ci este o ocazie în care suntem
invitați să intrăm în odihna lui Dumnezeu, să fim împreună cu El și cu cei de lângă
noi. Fără această preocupare pentru cei din familia noastră, porunca nu este împlinită cu adevărat. Este posibil ca aceasta să însemne reașezarea unor priorități, restabilirea unor granițe, redefinirea unor relații cu cei din casa noastră, dar toate acestea
trebuie făcute nu într-o manieră rece și legalistă, ci cu bucuria celui ce primește în
casa lui cel mai prețios oaspete.
Doamne, învață-ne să ne bucurăm de ziua de Sabat și de privilegiul de a fi împreună cu Tine și cu cei dragi!
Provocare: Ce ai putea face ca ziua de Sabat să fie un timp sfânt și pentru copiii tăi?
Adrian Neagu
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Legea iubirii în familie

Marți, 29 iunie

CUM SĂ NE LUNGIM ZILELE
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele
în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.”
(Exodul 20:12)

P

orunca a cincea este prin excelență cea care stabilește relațiile dintre părinți
și copii. Dacă în porunca a doua și a patra ni se spune care sunt datoriile
părinților pentru copiii lor, aici ni se explică datoria copiilor față de părinți.
Copiii sunt chemați să le ofere părinților lor în mod necondiționat un singur
lucru: cinstea. Biblia ne spune însă că părinții pot și trebuie să îi ajute pe copiii lor
să respecte această poruncă străduindu-se să fie demni de încredere, respectuoși cu
propriii lor părinți, atenți să nu își întărâte copiii la mânie, înțelepți și grijulii față de
cei din casa lor.
Nu le putem cere copiilor noștri să ne cinstească dacă nu le arătăm cum să o facă,
comportându-ne într-o manieră plină de respect cu cei de lângă noi.
Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că cinstea este ceva ce ni se oferă, nu ceva
ce trebuie să pretindem, și este oferită după înțelegerea celui care o oferă, nu după
așteptările noastre. Am fi mult mai fericiți dacă ne-am preocupa de ce trebuie să
oferim noi și mai puțin de ce ne datorează alții nouă.
Mai mult, Biblia spune că acest mod de raportare unul la celălalt ne poate ajuta
să avem o societate mai sănătoasă și o viață mai lungă.
Dar porunca aceasta ne mai spune ceva. Noi trebuie să ne raportăm într-o manieră plină de respect și față de cei care, din perspectiva noastră sau chiar a societății
ori a bisericii, nu merită acest respect. Este imposibil să nu greșim unul față de altul
în relațiile dintre noi, mai ales în familie, dar aceste greșeli, chiar și atunci când au
consecințe dureroase, nu ne pot împiedica totuși să Îi cerem lui Dumnezeu puterea
de a fi respectuoși și buni.
Noi îi cinstim pe ceilalți pentru El, pentru Cel care a murit pentru fiecare dintre
noi și care, culmea, a făcut-o pe când eram vrăjmașii Lui.
Doamne, ajută-mă să le arăt astăzi bunătate și respect tuturor celor pe care îi
întâlnesc și în mod special celor din familia mea!
Provocare: Propune-ți ca săptămâna aceasta să nu spui niciun cuvânt rău despre
semenii tăi, ci, de fiecare dată când ai ocazia să vorbești despre ei, să alegi măcar o
apreciere!
Adrian Neagu
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Legea iubirii în familie

Miercuri, 30 iunie

CINE ESTE APROAPELE MEU?
„Să nu ucizi.”
(Exodul 20:13)

P

orunca este directă și clară. Dar, fără să vorbească direct de relația dintre
părinți și copii, are multe de spus despre acest subiect. Pe lângă înțelesul primar, acela de a avea grijă de viața copiilor noștri chiar înainte de a se naște, de a
ne asigura că deprind un stil de viață sănătos, că sunt fericiți și feriți de abuzuri și
violențe, porunca mai poate avea și o interpretare la fel de importantă.
Domnul Isus a explicat această poruncă afirmând că cei care folosesc apelative
ca „Prostule!” sau „Nebunule!” în dreptul aproapelui lor sunt vinovați de încălcarea
ei. Ce crezi, cei din familie intră în categoria „aproapelui”? Care sunt cuvintele cu
care ne adresăm unul altuia sau ce le spunem copiilor noștri atunci când suntem
supărați?
De multe ori pare mai natural să folosim astfel de cuvinte sau altele echivalente
față de copiii noștri sau de cei apropiați decât față de colegii de serviciu sau de frații
din biserică.
Cuvintele noastre sunt oglinda în care copiii noștri se privesc în fiecare zi. Acest
lucru este adevărat atât pentru familia noastră, cât și pentru biserica noastră. În cuvintele noastre ei se pot vedea misionari, credincioși, cetățeni ai Împărăției cerurilor
sau incapabili de a face ceva, răi și departe de Dumnezeu.
Pe de altă parte, cuvintele pe care le rostim ne întăresc propriile convingeri despre ei și ne ajută să îi privim într-un fel sau altul. De exemplu, dacă spunem mereu că
tinerii sunt biserica de mâine, îi vom vedea tot mai nepregătiți pentru biserica de azi.
Cuvintele spuse atunci când credem că nu ne aude nimeni pot răni sau distruge
visuri chiar mai mult decât cele spuse la mânie sau supărare. De aceea, provocarea
lui Dumnezeu este ca nici măcar să nu „gândim rău” despre cei de lângă noi, ci să îi
vedem așa cum îi vede El.
Poate că astfel înțelegem de ce Martorul credincios ne spune că fiecare dintre
noi are nevoie de alifia miraculoasă care să ne vindece ochii și să ne deschidă noi
perspective de iubire și înțelegere.
Doamne, fă ca limba mea să nu-i ucidă pe cei din familia mea și nici pe frații sau
cunoscuții mei!
Provocare: Alege astăzi să le spui doar cuvinte frumoase celor din familia ta,
chiar și atunci când greșesc!
Adrian Neagu
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„Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei,
ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui
Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor,
piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos… Prin El și voi
sunteți zidiți… ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.”
(Efeseni 2:19-22)
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Legea iubirii în familie

Joi, 1 iulie

ÎNGERUL DE LA PORŢILE IMAGINAŢIEI
„Să nu comiți adulter!”
(Exodul 20:14, NTR)

D

acă porunca a doua și a patra vorbesc despre datoriile părinților față de copiii
lor, iar porunca a cincea despre datoriile copiilor față de părinți, ultimele
două porunci care se referă la familie vorbesc despre relația dintre soți. Porunca a
șaptea este cea dintâi dintre ele și spune foarte direct că soții au datoria să păstreze
curat legământul căsătoriei, la care Însuși Dumnezeu a fost martor.
Nu doar că starea de bine din familie are o influență evidentă și asupra copiilor,
dar și modul nostru de comportare este pentru ei aproape singurul exemplu clar
despre ce înseamnă familia. Tocmai de aceea, așa cum ne învață istoria lui David,
o greșeală în privința aceasta scade autoritatea morală a părinților în fața propriilor
copii, ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu este puțin lucru.
Isus însă merge și mai departe și spune că tot o încălcare a poruncii a șaptea este
și privirea mânată de poftă sau gânduri păcătoase.
Părinții au datoria de a fi un exemplu pentru copiii lor nu doar în ceea ce fac, ci
și în ceea ce spun sau privesc. Expunerea noastră la imagini cu conținut imoral ne
afectează mintea și ne erodează propriile valori morale. Indiferent de vârsta pe care
o avem, glumele ușuratice, aluziile nepotrivite, istorisirile siropoase despre păcate
făcute în vremea în care nu Îl cunoșteam pe Dumnezeu sunt o invitație pentru tineri
și copii pe un drum care nu duce niciodată spre Adevăr.
Ar trebui să îi încurajăm pe copiii noștri să păstreze inocența copilăriei și preocupările specifice vârstei lor, veghind cu dragoste la ce privesc, la ce citesc, la lucrurile care îi preocupă sau la prieteniile pe care le dezvoltă. Oferindu-le suficiente
activități care să îi țină concentrați și preocupați cu ceea ce îi ajută să își formeze un
caracter echilibrat, implicându-ne activ în viața lor și călăuzindu-le pașii pe drumul
sigur al principiilor veșnice, le dăruim cel mai frumos dar cu putință. Iar atunci
când vor dori să facă primul pas într-o relație de prietenie cu cineva care le-ar putea
deveni partener pentru toată viața, să îi însoțim cu rugăciunile și dragostea noastră.
Doamne, ajută-ne să fim exemple de moralitate pentru copiii noștri atât acasă,
cât și în biserica Ta.
Provocare: Există ceva în ceea ce faci sau privești de care nu ai vrea să știe copiii
tăi? Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea putere să renunți chiar azi!
Adrian Neagu
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Legea iubirii în familie

Vineri, 2 iulie

DREPTUL DE PROPRIETATE
„Să nu furi.”
(Exodul 20:15)

E

ste o afirmație atât de simplă și de directă, încât nu are nevoie de explicații
complicate. Dumnezeu, marele dătător, proprietarul tuturor lucrurilor și
ființelor, este interesat ca noi să avem o concepție sănătoasă despre ce ne-a fost dat
spre administrare. A lua ceea ce Dumnezeu nu ți-a îngăduit să obții prin munca
de fiecare zi este deci, din perspectiva aceasta, o lipsă a încrederii în El, o desconsiderare a capacității Sale de a-ți purta de grijă, dar și o lipsă de înțelegere corectă
a nevoilor și posibilităților tale.
Dumnezeu ne scoate în cale ocazii și pune înăuntrul nostru înțelepciunea de
a putea să ne câștigăm în mod cinstit pâinea cea de toate zilele, de a putea ajuta la
înaintarea Evangheliei și de a-i putea ajuta și pe cei aflați în dificultate.
Ca părinți, avem datoria de a fi un exemplu de onestitate în toate relațiile noastre
pentru a-i obișnui pe copiii noștri cu un astfel de mod de viață. Cel mai mic exemplu
de necinste, cel mai banal sfat care încurajează desconsiderarea principiilor biblice
despre corectitudine sunt o invitație la călcarea acestei porunci.
„Să nu furi” înseamnă însă să ai așteptări realiste de la copiii tăi, așteptări care să
nu îi împingă să obțină nota sau premiul sau poziția pe care le-ai cerut cu insistență
să le obțină. Înseamnă să accepți că uneori nu pot, că alteori nu vor să fie proiecția
propriilor tale visuri realizate sau irosite.
„Să nu furi” implică să îi înveți să respecte proprietatea intelectuală, chiar dacă tu
ai trăit într-o vreme în care se spunea că proprietatea este „colectivă”. Înseamnă să îi
încurajezi să își facă singuri temele pe care le-ar putea copia de pe internet și să nu
pretindă că informațiile găsite în ultima carte sunt creația lor, chiar dacă aceasta i-ar
face să se simtă mai grozavi sau mai apreciați. Și, ce este cel mai important, tu însuți
să le fii un exemplu în respectarea proprietății celuilalt.
Doamne, învață-ne să ne încredem în Tine atât de mult, încât să ne ferim de tot
ce Tu nu ne îngădui să avem!
Provocare: Există ceva din ce ai care nu îți aparține? Cere-I lui Dumnezeu putere
să renunți chiar astăzi la tot ce nu este al tău!
Adrian Neagu
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Sâmbătă, 3 iulie

ADEVĂRUL DIN INIMĂ
„Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”
(Exodul 20:16)

P

orunca a noua este fără îndoială una dintre primele porunci de care ne-au spus
părinții noștri, pentru că ascunderea adevărului este una dintre primele ispite cu
care ne confruntăm. Părinți și copii deopotrivă, suntem în fiecare zi puși în situații
în care pare mai ușor să rostim o minciună decât un adevăr. Fie că este vorba de o
apreciere falsă sau de o scuză inventată pe loc, multe din neadevărurile pe care le
spunem par să ne facă bine și nouă, și celorlalți, fiind o modalitate politicoasă de
a ieși din încurcături și necazuri. Prietenii nu vor lua în seamă toate cuvintele frumoase pe care le-am spus despre ei și nici nu vor afla că noi am gândit altceva, așa
că în ochii noștri „micile minciuni cotidiene” devin încet parte din viață, nicidecum ceva culpabil sau vinovat. Dar interdicția Scripturii este clară: fără minciună!
Pare absurd ca, după ce copiii noștri ne văd că folosim mici neadevăruri pentru
a ieși repede din situații dificile, să ne supărăm că ei fac la fel în relația cu noi. Exemplul nostru este pentru ei motivația perfectă.
Porunca a noua nu oprește doar rostirea neadevărului în privința situațiilor de
viață. Ea se referă în primul rând la felul în care vorbim despre ceilalți, la mărturia pe
care o dăm despre ei sau „împotriva” lor. Ea oprește bârfa sub orice formă, calomnia
și vorbirea de rău, semințe care nasc neîncredere, resentimente și chiar ură in inimile noastre și ale celor de lângă noi. De multe ori, copiii noștri află despre ceilalți
doar lucrurile rele pe care noi le povestim despre ei, continuând să construiască de-a
lungul a generații întregi zidurile începute de noi.
Mai este însă o formă de minciună de care ar trebui să îi ferim pe copiii noștri. În
fiecare Sabat la biserică și în fiecare zi în familie, noi deschidem Scriptura și accentuăm lecțiile ei importante pentru noi. Dar dacă acele adevăruri nu se regăsesc în viața
noastră, nu facem decât să îi învățăm pe copiii noștri să trăiască la fel ca noi: într-o
iluzie de neprihănire tot așa de ineficientă ca frunzele de smochin cusute în Eden.
Dacă Dumnezeul nostru este adevăr, așa ar trebui să fim și noi, indiferent cât ar
costa. Aceasta ne va face liberi și fericiți.
Doamne, fă ca buzele noastre să spună cuvinte frumoase și adevărate despre
ceilalți, despre noi și despre Tine!
Provocare: Alege astăzi să rostești adevărul prin puterea lui Dumnezeu!
Adrian Neagu
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Legea iubirii în familie

Duminică, 4 iulie

E BINE AŞA CUM E
„Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău,
nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui,
nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”
(Exodul 20:17)

E

ste ultima poruncă din cele zece și ultima în care se face referire la familie.
Porunca a zecea este o invitație la mulțumire. Atunci când ne cere să nu poftim
ce nu este al nostru, Dumnezeu ne spune de fapt să fim recunoscători pentru ce
avem, fie că e vorba de lucrurile noastre, fie că e vorba de persoanele de lângă noi.
Faptul de a compara mereu ceea ce ne lipsește cu ceea ce pare că alții au din
belșug nu ne sporește bucuria sau împlinirea, ci ne face mai triști și mai anxioși.
Chiar dacă porunca pomenește doar casa, robii, boul, măgarul și soția aproapelui
între ceea ce poate fi poftit, cu siguranță sunt incluși aici și copiii.
Nu ai avut niciodată simțământul că de multe ori copiii celorlalți sunt mai
cuminți, dorm mai liniștiți, mănâncă mai sănătos, iau note mai bune la școală și
reușesc mai ușor în viață decât ai tăi, deși ai făcut pentru ei mult mai mult decât
oricare dintre cunoscuții merituoși?
Privind mereu la copiii altora și lăudându-i constant în fața copiilor noștri, nu
rezolvăm problemele din viața lor, ci, dimpotrivă, îi ajutăm să aibă despre ei înșiși o
imagine deformată.
Respectarea poruncii a zecea începe cu mulțumirea. Iar lecția mulțumirii este
una dintre cele mai prețioase pe care o pot învăța copiii noștri din timpul petrecut împreună. Mai mult chiar, mulțumirea este legea Cerului, și cei ce vor să fie
acolo trebuie să o învețe încă de aici. Scriptura este foarte clară în privința aceasta:
„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile” (1 Tesaloniceni 5:18). Iar această
mulțumire trebuie să înceapă cu cei dragi.
Ia-ți timp să Îi mulțumești astăzi lui Dumnezeu pentru părinții tăi, pentru partenerul de viață și pentru copiii tăi! Spune-le cât sunt de prețioși pentru tine, apoi
continuă în fiecare zi! Fă o sărbătoare de recunoștință din fiecare zi petrecută împreună, și vei vedea că cerul începe să fie mai senin și viața mai frumoasă! Nu uita că
Dumnezeu ne dă cele mai bune daruri! Mulțumește-I în fiecare zi!
Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori și fericiți pentru tot ce primim de la Tine!
Provocare: Spune-le astăzi celor dragi cât ești de fericit că Dumnezeu v-a adus
împreună!
Adrian Neagu
Editura Viață și Sănătate
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Luni, 5 iulie

ATÂTA HAR…
„Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har.”
(Ioan 1:16)

J

ohn Newton a fost omul care a văzut în propria experiență ce înseamnă cu adevărat marele har al lui Dumnezeu. „Har uimitor, ce dulce sunet, care a mântuit
un nenorocit ca mine!”
Newton a rămas fără mamă la vârsta de 7 ani, iar la 11 ani a plecat pe mare, unde
a avut parte de nenumărate experiențe neplăcute din cauza lipsei sale de disciplină,
deoarece nu accepta regulile și era un răzvrătit. A ajuns în marina regală, de unde
a dezertat. A fost prins și pedepsit, fiind trimis în cele din urmă pe vase de sclavi.
Acolo a avut un comportament imoral, lipsit de Dumnezeu. „Am păcătuit cu toată
puterea”, scria el mai târziu, „și mi-am propus să-i ispitesc și să-i seduc și pe alții.”
La un moment dat, situația lui a devenit foarte grea, cerșind mâncare pentru
a-și potoli foamea și purtând niște zdrențe ca haine. A ajuns în final pe un vas, care
într-una din zile a fost prins de o mare furtună. În acele momente și-a adus aminte
de un pasaj din Biblie: „Fiindcă eu chem, și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind
mâna, și nimeni nu ia seama, […] de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire” (Proverbele 1:24-26). Newton a început să se roage pentru mila lui Dumnezeu
și a avut experiența unei rugăciuni ascultate. Aici a început convertirea sa.
După convertire, a început să predice și să le vorbească tuturor despre „viața lui
Dumnezeu în suflet”. După ce a renunțat la viața de marinar, a început să țină studii
biblice în locuința sa din Liverpool și să compună imnuri creștine, printre care și
imnul: „Atâta har”. Poate că nu am avut o experiență ca a lui Newton, dar cu toții
avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de transformarea Sa și de lucrarea Duhului Sfânt. De cele mai multe ori ne rugăm Domnului pentru harul Său, dar
de câte ori le oferim și noi har celor de lângă noi? Cu siguranță sunt tineri în biserică
ce au nevoie de experiența convertirii și de susținerea mea și a ta. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă inima pentru ei, pentru cei răzvrătiți, pentru cei neascultători
și pentru cei indisciplinați! El poate face minuni transformând oameni pentru slava
lucrării Lui.
Provocare: Roagă-te în mod special astăzi pentru tinerii care au părăsit biserica!
Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să îi vadă acasă!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova
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Marți, 6 iulie

PARTE DIN TRUPUL SĂU
„N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?
Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul,
pângărind astfel legământul părinților noștri?”
(Maleahi 2:10)

I

storia păcatului a scos la iveală cât de mult poate fi afectată realitatea familiei.
Răspunsul lui Cain – „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9) – este o
dovadă că modalitatea lui Dumnezeu de restaurare a unității va trebui să meargă
dincolo de limitele înrudirii de sânge. Astfel, biserica devine familia lărgită, ce
include oameni între care nu există o legătură naturală, ci sunt aduși împreună de
sângele lui Isus Hristos.
Biserica remodelează ideea de familie. Conceptul omenesc de familie poate fi
afectat de egoism. Noi, ai mei, al nostru – sunt doar câteva dintre reperele care creează distanță și ne izolează de ceilalți. Familia bisericii nu este formată din „bisericuțe”
cu puține legături între ele, iar una dintre provocările continue este de a înțelege că
relațiile noastre trebuie să fie modelate de relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu
ne face să fim o familie. Biserica nu este niciodată plină și nu este niciodată închisă.
Biserica înseamnă apartenență. Dumnezeu le-a oferit pământenilor cel mai bun
exemplu al ideii de apartenență. O planetă neascultătoare și răzvrătită merita să fie
izolată și lăsată pradă propriei alegeri. Însă Creatorul L-a trimis pe Cel pe care Îl avea
mai scump pentru a ne aminti că aparținem familiei Lui, că El ne este Tată, iar noi Îi
suntem fii. Urmând același model, biserica primară a devenit rapid o comunitate în
care oamenii s-au bazat unul pe altul și s-au numit frați și surori. Legătura frățească
era de aceeași valoare ca și stăruința în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și
în rugăciune (Faptele apostolilor 2:42).
Tată ceresc, unește-ne în dragostea Ta! Iartă-ne pentru ocaziile când ne-am purtat necuviincios cu cei din familia Ta! Ajută-ne să fim o binecuvântare pentru biserică și pentru lume!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru familia mondială a bisericii, pentru tinerii și
copiii din lumea întreagă și pentru părinții lor! Gândește-te la o modalitate practică
de a sprijini misiunea mondială a bisericii tale!
Valentin Filimon
Conferința Muntenia
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Miercuri, 7 iulie

TOŢI PENTRU UNUL
„Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește
în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.”
(1 Ioan 3:10)

Î

n cartea Leaders Eat Last [„Liderii mănâncă ultimii”], Simon Sinek explică secretul succesului de echipă. Sinek era uimit, chiar un pic umilit, de caracterul
bărbaților și femeilor din forțele armate. Concluzia la care ajungea invariabil era
că aceștia sunt pur și simplu o clasă specială de oameni, că sunt mai buni decât
noi.
În cele din urmă, Sinek a descoperit că militarii au un rol special în apărarea țării,
dar nu sunt speciali. El a conchis că toți putem deveni speciali, chiar lideri, slujindu-i
pe ceilalți.
A sluji înseamnă a le oferi altora fără să aștepți nimic în schimb. Atunci când iei
hotărârea să le slujești celorlalți găsești calm, împlinire, siguranță, liniște sufletească
și încredere.
Și noi putem să avem pace, liniște și o biserică deosebită. Dar mai întâi trebuie să
facem distincția între o biserică și un auditoriu. Auditoriul este un grup de oameni
care nu au legătură, atrași împreună de o atracție de scurtă durată. Este o mulțime.
Biserica este o familie. Auditoriul este o adunare. Biserica este părtășie. Oamenii
lumești, dacă sunt înzestrați, pot atrage un auditoriu, dar numai un om care s-a predat Domnului Isus poate construi o biserică. Tu ce fel de persoană ești?
„Tinerele și tinerii care nu sunt sub influența căminului au nevoie de cineva care
să le poarte de grijă și care să dovedească interes față de ei, iar cei care fac aceste lucruri suplinesc o mare lipsă și fac pentru Dumnezeu și mântuirea sufletelor o lucrare
asemănătoare cu a pastorului la amvon. Această binefacere dezinteresată în lucrarea
pentru binele tinerilor nu este mai mult decât cere Dumnezeu de la fiecare dintre
noi. Cât de serios ar trebui să lucreze creștinii cu experiență pentru a împiedica
formarea acelor obiceiuri care dăunează pentru totdeauna caracterului! Urmașii lui
Hristos să facă atractiv pentru tineri Cuvântul lui Dumnezeu” (ÎC, pp. 410–411).
Doamne, ajută-ne să fim o biserică a păcii și a slujirii, a iubirii și a prezenței Tale
vii!
Provocare: Gândește-te la o modalitate în care poți să le slujești tinerilor din
biserica ta, apoi vorbește cu pastorul tău despre cum o poți pune în aplicare!
Bobi Ciocârlan
Conferința Muntenia
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Joi, 8 iulie

BISERICA – FAMILIA MEA
„Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreunăcetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor
și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea,
bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Și prin El
și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.”
(Efeseni 2:19-22)

C

e este biserica? O clădire frumoasă ce atrage privirile sau care aduce nostalgie? Un loc pe care l-am frecventat când am fost copii sau pe care îl vom
frecventa când vom fi mai în vârstă? Nu! Biserica este un grup de credincioși, iar
clădirea este doar un loc care îi adăpostește.
Biserica este o familie mare, familia celor credincioși lui Dumnezeu, iar El este
Tatăl nostru. Apostolul Ioan spunea: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor
ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu
din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan
1:12,13).
Cât de frumos este gândul că Dumnezeu dorește să facem și noi parte din familia
Sa! Sunt oameni pe pământul acesta care nu au o familie sau care au pierdut-o. Acest
lucru este cea mai mare durere prin care ar putea să treacă cineva: pierderea celor
dragi. Totuși, El nu îi lasă singuri, ci dorește să fie și Tatăl lor, ca și al nostru!
Lucrul pe care aș vrea să-l reținem este acela că Dumnezeu dorește ca fiecare să
se preocupe de bunăstarea acestei familii. Nu doar pastorii sau slujbașii bisericii, ci
și tu și eu! Fiecare are rolul său, iar dacă ni-l vom îndeplini, familia aceasta va fi mai
fericită. Fii implicat în viața bisericii – familia ta!
În încheiere, te îndemn să fii atent la copiii din biserica ta. Chiar dacă nu ai copii
sau nepoți, poți să le fii de folos celor din biserică. Stai de vorbă cu ei, zâmbește-le,
apreciază-i și roagă-te pentru fiecare dintre ei!
Doamne, fă ca biserica Ta să fie o familie unită, plină de dragostea Ta!
Provocare: Sabatul acesta stai de vorbă cu un tânăr din biserica ta! Roagă-te
astăzi pentru tinerii și copiii din biserică!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Vineri, 9 iulie

FRATE, FRATE, DA’ BRÂNZA-I PE BANI
„Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă;
ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.”
(Filipeni 2:3,4)

P

rima reacție a celor care vin pentru prima dată într-o biserică adventistă este
aceea că membrii sunt uniți și se ajută unii pe alții. Într-o societate în care
fiecare este pentru el, ideea de a fi frate și soră cu cineva care nu este din familia
ta creează o impresie foarte puternică. Așa se face că, văzând această trăsătură a
comunității creștine, unele persoane din afară își doresc să facă parte din ea și
consideră că se pot bucura de multe beneficii. Așa s-au născut tot felul de abuzuri
în cadrul comunității creștine, pe ideea că, dacă suntem frați, sigur obțin ceea ce
vreau.
Versetele de astăzi așază lucrurile într-o ordine total diferită. Oricine dorește
să facă parte din comunitatea creștină își asumă responsabilitatea de a fi un sprijin
pentru ceilalți frați de credință. Scopul principal este de a da, nu de a primi. Iar
implicațiile acestui principiu pot fi extrem de diverse. Atunci când cauți un constructor, apelezi la fratele tău de credință nu ca să-ți facă mai ieftin, ci ca să îi dai
lui de muncă, și nu altuia. Dacă ai de cumpărat ceva, mergi la fratele tău nu pentru
a-ți face discount, ci pentru a-l ajuta să se dezvolte. Cel care este angajat la fratele lui
de credință va da 100% în ceea ce face, pentru ca rezultatul muncii lui să fie de cea
mai bună calitate și angajatorul lui să prospere. Atât de frumoasă ar fi comunitatea
creștină dacă am pune pe primul plan beneficiul fratelui de credință!
Una dintre cauzele pentru care comunitatea creștină este dezbinată este tocmai
faptul că de multe ori relațiile de zi cu zi dintre membri presupun multe divergențe și
așteptări înșelate. Aceasta produce ziduri invizibile între ei, pe care nici programele
de la biserică, nici Sfânta Cină luată împreună nu le mai elimină, ci ele rămân în
picioare mulți ani.
Doamne, descoperă-ne sensul primar al apartenenței la biserica Ta și ajută-ne
ca, înțelegând rolul nostru în comunitate, să ne îndeplinim cu credincioșie, răbdare
și îngăduință responsabilitatea de copii ai Tăi!
Provocare: Trimite-le astăzi un mesaj de încurajare pastorului și membrilor comitetului comunității tale!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Sâmbătă, 10 iulie

IUBIRE NECONDIŢIONATĂ
„Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare și
după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe,
sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr,
am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei,
fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh.”
(1 Corinteni 12:12,13)

P

este o treime dintre tineri se simt singuri, conform unui studiu realizat de
Crucea Roșie din Anglia în 2018, studiu care a implicat peste 4 000 de tineri.
Dintre aceștia, 20% au declarat că nu au niciun prieten apropiat. Dumnezeu a
gândit altfel lucrurile încă din zilele creației, când a zis: „Nu este bine ca omul să
fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18).
Isus a promovat același principiu atunci când a alcătuit un grup de ucenici și
când i-a trimis doi câte doi să vestească Evanghelia. El a declarat că, „acolo unde
sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20).
Chiar și Domnul, deși Se retrăgea adesea să se roage singur, le-a cerut ucenicilor să
Îl susțină în clipele agoniei Sale din Ghetsimani.
Dacă te simți acceptat, înțeles și susținut într-o comunitate de credincioși, vei
aștepta nerăbdător următoarea întâlnire cu aceștia. Îți vei căuta și îți vei găsi locul în
mijlocul comunității și vei participa, în conformitate cu darurile pe care le-ai primit
de la Dumnezeu, la împlinirea misiunii Sale.
Dacă în biserică există copii și tineri care nu sunt interesați să participe la programele bisericii, ar trebui să ne întrebăm cu sinceritate care poate fi motivul. Poate se
simt inutili sau poate au fost descurajați atunci când au avut inițiative. Pentru că îți
pasă de ei, ai putea să te gândești la modalități practice în care aceștia pot fi implicați
în viața și în misiunea bisericii. De obicei, sunt invitați să cânte în cor, să se ocupe de
amplificare sau de transmisia prin internet, însă nu toți au darul de a cânta și nu toți
sunt pasionați de tehnică. Cu răbdare și cu perseverență, vom găsi cu siguranță locul
potrivit de slujire pentru fiecare dintre ei.
Doamne, dă-ne înțelepciune pentru a-i iubi și a-i sprijini pe copiii și pe tinerii
bisericii Tale, reflectând necondiționat dragostea și sprijinul primite de la Tine!
Provocare: Caută o modalitate prin care să ajuți un tânăr din biserica ta să își
găsească locul în slujire! Cum crezi că l-ai putea ajuta?
Cristian Modan
Conferința Muntenia
Soarele apune: B 21:00, CT 20:49, IS 21:05, MS 21:14, SM 21:26, DJ 21:09, AR 21:26
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Duminică, 11 iulie

COPII AI LUI DUMNEZEU
„Ea a făcut o juruință și a zis: «Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să
cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce aminte de mine și nu vei uita
pe roaba Ta și dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina
Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui.»”
(1 Samuel 1:11)

U

na dintre cele mai emoționante scene de pe paginile Scripturii este cea care
o prezintă pe Ana căzută în genunchi, cu sufletul amărât, vărsându-și oful
în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și așteptând un răspuns din partea Lui. Însă
pe cât de emoționantă este solicitarea sa, pe atât de surprinzător este gândul de a
renunța la fiul pe care și-l dorea atât de mult și pentru care se ruga chiar în clipele
acelea, închinându-I-l lui Dumnezeu.
Și totuși, dacă ne luăm puțin timp să reflectăm la mesajul din spatele acestei
disponibilități aparent absurde, vom descoperi un mare adevăr. Ceea ce Ana ne
învață cu privire la binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu, inclusiv cu
privire la copiii noștri, este faptul că toate acestea Îi aparțin de drept Celui care ni
le-a oferit. Da, sunt ale noastre, fie că le-am primit, fie că le-am câștigat punând la
lucru talanții pe care tot El ni i-a oferit, dar de drept toate Îi aparțin Lui. Și tocmai de
aceea, ca semn al recunoașterii acestei realități, El ne spune: „Adu-ți aminte de ziua
de odihnă…” (Exodul 20:8) sau „Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile…”
(Maleahi 3:10).
Din această perspectivă, gestul Anei își pierde caracterul controversat și capătă
sens, provocându-ne să-i privim pe copiii noștri, la nivel de familii, dar și de biserică,
într-un mod mai profund, ca fiind ai Lui; să ne raportăm la ei ca daruri din partea lui
Dumnezeu pentru familiile noastre și, implicit, pentru familia bisericii.
Lucrează, Doamne, în noi gândul recunoașterii binecuvântărilor Tale, inclusiv
prin copiii pe care ni i-ai oferit în familiile noastre și în familia lărgită a bisericii,
și fă Tu ca gândul acesta să se materializeze în purtarea noastră de grijă față de ei!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru liderii de tineret din conferința și biserica ta!
Dacă ai ocazia, spune-le un cuvânt de încurajare!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia
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Luni, 12 iulie

CE FACI CU MÂINILE TALE?
„Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru,
a luat pe fetiță de mână, și fetița s-a sculat.”
(Matei 9:25)

A

m deschis ochii. Fața bunicii era senină. Cu zâmbetul ei reținut, mi-a spus pe
un ton ferm:
— Îmbracă-te! Trebuie să mergi cu unchiul tău în pădure.
M-am uitat înghețat spre fereastră. Afară era un întuneric dens. Pe cer, luna își
ascunsese albul inconfundabil. Era noapte deplină.
Unchiul aștepta nemișcat în fața ușii. Era îmbrăcat de vară. Un tricou albastru închis și pantaloni negri, ideali pentru camuflare. A deschis ușa și am ieșit. El înainte,
eu îl urmam în tăcere. Nu vedeam direcția în care ne îndreptăm, dar uitându-mă în
spatele meu, am observat cum luminile din sat se îndepărtau tot mai mult.
Nu aveam voie să vorbesc. Tăcut, sub sunetul pașilor în noapte, frica s-a instalat
în minte. Orice adiere de vânt sau zgomot nevinovat al naturii îmi devasta calmul.
Eram chinuit de frică, să nu dau de vreo fiară înfometată, să nu ne rătăcim…
La marginea pădurii, unchiul s-a oprit.
— Dă-mi mâna! au fost cele mai valoroase cuvinte ale nopții.
Cu mâna mea în mâna lui, întunericul nu mă mai schilodea sufletește. Misiunea
s-a înfăptuit fără nicio frică.
Când Isus a întins mâna, fiica sutașului a fost smulsă din bezna morții. Frica
părinților a fost înlăturată și liniștea vieții, restabilită. Mâna întinsă unui copil poate
readuce viață acolo unde fiorul rece al morții spirituale îi devastează existența. Viața
stă în mâna lui Isus, dar vindecarea poate sta și în mâna ta.
Nu lăsa ca mâinile tale să fie ocupate doar cu lucrările cotidiene! Întinde-ți mâinile spre cei tineri care au nevoie de vindecare! Cu siguranță, relațiile au fost și vor fi
cheia vindecării. Dacă poți, repară o relație ruptă, susține o relație disfuncțională sau
investește în apropierea de cei care sunt înstrăinați de Dumnezeu!
Când te rogi, cere-I lui Dumnezeu să-ți arate unde e nevoie de mâinile tale! Roagă-L să-ți deschidă ochii spirituali ca să poți fi de folos pentru cei care se pierd prin
întunericul lumii, în tăcerea nemiloasă a întunericului!
Provocare: Fă un plan ca zilele următoare să vizitezi pe cineva din biserica ta
care are nevoie de o vizită!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Marți, 13 iulie

DISPONIBILITATEA DE A SALVA
„I-a pus numele Moise (Scos), «căci», a zis ea, «l-am scos din ape».”
(Exodul 2:10)

V

iața este dură. De câte ori nu am auzit sau am spus cuvintele acestea? Imprevizibilul domnește liber în spațiul nostru. De fiecare dată când suntem convinși
că stăpânim situațiile, apare „ceva” la care nu ne-am gândit. Așteptările ne sunt
blocate. Varianta ușoară de dezvoltare ne este luată. Fiecare zi ne confirmă că suntem prea mici ca să considerăm subiectul vieții o materie minoră.
Iochebed s-a convins singură. A fost nevoită să facă o mutare decisivă pentru
a-și salva copilul. Ca mamă, I-a încredințat copilul lui Dumnezeu și l-a pus într-un
„sicriaș de papură”. Nimic nu se mai putea face decât să implore mila divină.
De pe marginea râului, alaiul fetei faraonului a recuperat coșulețul. Micuțul
Moise a trecut dintr-o lume în altă lume. A fost încredințat mâinilor divine, iar
Dumnezeu a găsit cu cale să-l introducă în palatul faraonului. Ca evreu, a fost
transferat într-o civilizație străină. De acum, educația și tradiția din casă urmau să
fie înlocuite de fascinația palatului faraonic.
Mereu m-a captivat această parte a istoriei lui Moise. Cum poate Dumnezeu să
treacă peste hotarele culturilor, tradițiilor și moștenirilor personale? Mai ales când
vorbim de moștenirea valorilor divine? Ei bine… sunt zile când Dumnezeu ne învață
lecția disponibilității. Eroii sunt pe ambele maluri ale lumii. Unii își încredințează
soarta în mâna Cerului, alții prețuiesc viața ca un dar al Divinității. Cu toate acestea, înainte de orice formă educațională, viața primează. Nu există cultură, tradiție,
educație prin care să fie analizată sau triată viața. Viața este un dar infinit, pe care
imprevizibilul o face să fie atât de nedreaptă, dar, prețuită, să devină un dar al Cerului.
Încearcă astăzi să fii disponibil! Și tu poți scoate viață din apele învolburate ale
păcatului. Pornește cu un pas mic! Încearcă să spui o vorbă bună, de încurajare pentru cei pe care lumea îi desconsideră! Dacă poți, transmite speranță și pentru tineri;
Dumnezeu îți va înzeci intențiile.
Roagă-te pentru puterea de a depăși indiferența, reținerea sau distanțarea de misiunea lui Dumnezeu! Cere-I lui Dumnezeu să-ți ofere ocazii speciale prin care să
salvezi vieți rătăcite!
Provocare: Trimite-i astăzi un mesaj de încurajare unei persoane care trece
printr-o situație grea și care nu este în lista ta de prieteni apropiați! Roagă-te ca
Dumnezeu să îi dea putere să meargă mai departe!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Miercuri, 14 iulie

IMPORTANŢA UNUI ACT SIMPLU
„Oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în
numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.”
(Matei 10:42)

P

robabil nu e prima dată când citești acest verset. Trecutul și prezentul sunt
aduse din nou împreună. Ce ai asimilat se va confrunta cu ceea ce vei descoperi astăzi în anticamera cuvintelor.
Isus cu siguranță nu îi viza pe copii. În preajma Lui se aflau adulții, atât de indispensabili pentru promovarea caracterului curat și bun al Evangheliei. Totuși, termenul „micuți” nu îi exclude și pe cei mici. Nu-i așa, asemenea notelor de subsol
ale unei lucrări, fiecare zi contorizează gesturile noastre față de tineri și copii. Între
semnificativ și nesemnificativ, privim fețele celor mari și zărim din când în când
chipurile celor mici. Suntem în căutarea realizărilor mature, a acțiunilor de anvergură. Țintim spre vârf și din această cauză îi irosim, sau îi pierdem, pe cei „micuți”
de lângă noi în zona dezinteresului tăcut.
Dacă un pahar de apă rece, un gest atât de obișnuit atunci și acum, poate să fie
calculat de Isus la preț de „răsplată”, oare nu ar merita să întoarcem capul spre cei
mici? Ei prețuiesc lucruri simple: alergatul, plimbatul împreună, o îmbrățișare caldă,
un zâmbet natural pornit din suflet, un dialog ca între prieteni. De fiecare dată, un
astfel de gest valorează cât un pahar de apă rece. Adică nu te costă nimic, dar pentru
copii înseamnă revigorare, reîmprospătare și reenergizare.
Caută azi un „lucru simplu” pe care să-l faci față de cei micuți! Poți să te rogi
împreună cu ei, poți să alegi să-ți petreci o parte din timp doar cu și pentru ei. Ai
putea să te oprești din muncă și să te joci. Sau, pur și simplu, să te plimbi doar cu ei.
Când te rogi azi, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru cei „micuți” – copii și tineri
– care fac parte din familia ta! Roagă-te să poți face un lucru simplu pentru tineri
și copii! Pentru ei, rugăciunea ta, însumată cu acțiunea ta, va însemna un mare har.
Provocare: Fă-ți planul ca în Sabat să le oferi un mic dar de apreciere unor copii
sau tineri din biserica ta! Spune-le că te rogi pentru ei și că îi apreciezi pentru ceea
ce fac!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Joi, 15 iulie

MIRACOLUL „COBORÂRII”
„Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe…”
(Faptele apostolilor 20:10)

A

venit și el la biserică.” Sunt cuvintele părinților care se luptă pentru viețile
copiilor lor. Le cunosc „crăpăturile” invizibile ale caracterului prin care se prelinge infecția păcatului. A-i vedea în locul sfânt reprezintă un soi de victorie. Dar…
Pavel, marele apostol, în timpul prezentării, l-a pierdut pe Eutih. Nici renumele
lui Pavel, nici omiletica lui, nici atmosfera din sânul comunității nu au stopat tragedia. Un act sfânt, indiferent cât de bine este pregătit, nu poate controla răspunsul
tinerilor. Din acest motiv, Pavel a oprit totul și a făcut un gest pe cât de simplu, pe
atât de profund – „a coborât” la Eutih.
Când Primo Levi, supraviețuitor al lagărelor naziste, și-a narat amintirile, nu a
putut să treacă peste micuțul Hurbinek. Îl întâlnise cu puțin timp înainte de eliberarea lor din Auschwitz. Avea 3 ani. „Probabil s-a născut în Auschwitz și niciodată nu a
văzut un copac. […] Hurbinek, această ființă fără nume, ale cărei brațe minuscule au
purtat totuși tatuajul Auschwitz-ului, a murit în primele zile ale lunii martie 1945”
(Primo Levi, La tregua, în Opere, Einaudi, Torino, vol. I, p. 228). Între adulți, nu
scosese nicio vorbă. Un tânăr maghiar de 15 ani, timp de o săptămână, s-a ocupat de
micuțul Hurbinek. Spre surprinderea tuturor, înainte de a se stinge, a reușit să scoată
un sunet. Nimeni nu l-a înțeles. Dar, pentru Primo Levi, a reprezentat un pas imens
înainte din relieful inuman în care s-au tăvălit ființele umane.
Pavel s-a coborât să aducă la viață un suflet tânăr. Puterea divină, oricât de invocată ar fi, cere implicarea noastră în viața tinerilor. Adevărata trezire a copiilor începe
atunci când ne oprim așteptările și investim totul în puterea „coborârii” spre inima lor.
Acum, te poți opri câteva minute. Vezi ce activități sau interese îți devorează
atenția! Lasă-le câteva minute și coboară-te spre lumea tinerilor! Încearcă să-i ridici
din căderea lor! Nu vei ajunge să realizezi vreo minune fără să spui în rugăciune care
este intenția ta.
Roagă-te să observi unde este locul tău în societate și biserică! Reține: nicio
acțiune bună nu trebuie să se termine dacă avem tineri pierduți afară! Începe azi o
predică reală! Ea poate porni cu „coborârea” ta pe genunchi pentru viața celor tineri.
Provocare: Fă o listă cu tinerii din familia ta care sunt departe de Dumnezeu!
Începe să te rogi pentru ei, apoi adaugă și alte nume! Invită și alte persoane din biserica ta să ți se alăture!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Vineri, 16 iulie

OCHI PENTRU COPII
„Isus a chemat la El un copilaș, l-a pus în mijlocul lor.”
(Matei 18:2)

Î

ncearcă să pătrunzi în cercul ucenicilor! Să prinzi ritmul vieții lor! Să descifrezi
trăirile și interesele din inima lor! Nu s-au putut potoli, așa că L-au întrebat pe
Isus: „Cine este mai mare în Împărăția cerurilor?” (Matei 18:1).
Ca răspuns la nedumerirea lor, Isus „a chemat la El un copilaș” (Matei 18:2).
Prin această mișcare de pedagog, ucenicii se trezesc în fața unei lecții tulburătoare.
Cea mai frumoasă definiție despre măreție a fost indicată prin prezența copilului.
Tulburător… Isus nu a făcut apel la tratate de psihologie, la volume de teologie sau
la conferințe academice. Un copil. De atât este nevoie ca să deslușim planul ceresc
cu privire la salvarea noastră.
Dar, dincolo de modelul pedagogic, gestul lui Isus mai descoperă ceva. Ochii Lui
nu îi ocolesc pe cei micuți. Copiii sunt atenția deosebită a lui Isus. În ochii Mântuitorului, un copil își are locul „în mijlocul adulților”. Preocupați să-i creștem mari,
am pierdut din vedere că, uitându-ne la ei, acordându-le atenție, oferindu-le un loc
între noi, de fapt, noi creștem mari. Într-o societate văduvită de miracolul „mirării”,
de aromele bucuriei pure, tinerii și copiii, puși în mijlocul întrebărilor, al intereselor
sau al căutărilor noastre, ne pot contamina de măreție.
Ca să redescoperi bucuria astăzi, te încurajez să-ți deschizi ochii pentru copii.
Dacă-i ai prin preajma ta, îmbrățișează-i și acordă-le atenția ta! Pot să te învețe lucruri minunate despre tine și viața ta. Dacă un copil poate fi un ajutor pentru Isus,
el poate fi un ajutor și pentru tine astăzi. De cele mai multe ori, nu-i observăm. Le
acordăm o atenție deficitară. Ritmul cotidian și obișnuința noastră ne-au distanțat
de lumea inocentă și reconfortantă a copiilor. Acordă-le atenție și lasă-te purtat de
un interes deosebit pentru ei!
Când te rogi, mulțumește-I lui Dumnezeu pentru copilașii din viața ta! Roagă-te
să poți să-i observi și să le oferi un loc în mijlocul vieții tale! Fii atent cu sufletele
micuțe, cu copilașii și tinerii!
Provocare: Fă astăzi un mic dar unui copil! Dacă ai ocazia, vorbește-I despre
Dumnezeu, care ne-a dat cel mai mare Dar!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Sâmbătă, 17 iulie

PE GENUNCHI PENTRU „EI”
„Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moși-strămoși,
că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte.”
(2 Timotei 1:3)

D

acă citești aceste rânduri, cu siguranță o faci pentru clipele tale de meditație
și rugăciune. Ești în căutarea ferestrei deschise din cer. Aștepți să poți strecura măcar o privire spre Dumnezeu. Chiar dacă, de cele mai multe ori, nu o spunem deschis, inima își are așteptările ei. Legitime și profunde. Ne e dor să primim
asigurarea protecției divine.
Din copilăria mea, momentele spirituale de neuitat ale căminului i se datorează
mamei. Zilnic, dimineața și seara, îngenuncheată în rugă, nu uita să pomenească
numele copiilor ei. O făcea cu încredere. Uneori, suspinele legănau cuvintele, dându-le rezonanță pasională deplină. Ea, mama, credea fără menajamente în promisiunea Tatălui din ceruri. Neîntrerupt, pe genunchi, în fiecare zi pentru noi.
De la ea am învățat pasiunea și credința. Puterea de a te ruga consecvent pentru
viața copiilor. Atitudinea ei însă nu a fost o noutate. Pavel a menționat obiceiul lui
de a se ruga pentru tânărul Timotei. Cu siguranță, Timotei a primit destule sfaturi
și resurse pentru formarea sa. Dar, dintre toate realizările lui Pavel, rugăciunea neîntreruptă a omogenizat dezvoltarea lui. Prezența adultului în viața tinerilor este
sensibilă. Există un grad de alergie față de „invazia” adulților în relieful tinerilor.
Rugăciunea nu doar ajută, ci favorizează intrarea lui Dumnezeu în viața tinerilor.
Gândește-te că poți deschide un episod nou în rugăciunea ta zilnică: să înveți
cuvântul „neîntrerupt”! Cere-I lui Dumnezeu să scoată din obiceiul tău sincopele!
Refuză să începi ceva și apoi să abandonezi acțiunea! Propune-ți să lupți pentru
rugăciunea continuă pentru copiii tăi și tinerii bisericii!
Când te vei ruga, nu uita că totul începe cu inima ta! Prima persoană care are
nevoie de reajustare ești tu și sunt eu. Dacă vrem să-i ajutăm pe cei tineri, să începem
să ne rugăm și pentru noi. Să reușim să nu mai întrerupem rugăciunea pentru „ei”.
Provocare: Roagă-te astăzi pentru cei ce se ocupă de Școala de Sabat pentru
copii! Întreabă-i dacă le poți fi de ajutor cu ceva în slujirea lor!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Duminică, 18 iulie

PUTEREA UITATĂ A ÎNCÂNTĂRII
„Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți; căci vă spun
că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui Meu, care este în ceruri.”
(Matei 18:10)

E

ram nerăbdător să încep noua carte Redescoperă mirarea. O cumpărasem pentru faima autorului. Dacă era după titlul cărții, poate aș fi renunțat la ea. Abia
începusem să aspir primul set de cuvinte, că întreaga mea realitate s-a evaporat
brusc. Soclul masiv al existenței mi-a fost zguduit de forța „nucleară” cu care scriitorul puncta prezentul meu ca om în societate.
A folosit lumea simplificată a celor mici. Străini de toate tacticile noastre, copiii
trăiesc un frumos fenomen, și anume încântarea. Ei știu să se bucure de o jucărie pe
care noi, adulții, am fi aruncat-o. Amintește-ți de ochii ce radiază când primesc un
pachet de biscuiți, știind că sunt pentru ei! În lumea lor, mirarea este parte a unei
încântări adânci.
Citind versetul acestei dimineți, m-am speriat de puterea cuvintelor lui Isus. Cea
mai poluată spiritualitate este caracterizată de pierderea actului mirării, de căderea
într-un tic-tac supărător al ritualului. Suntem obișnuiți să facem aceleași lucruri zi
de zi, an după an, fără niciun gram de mirare. Ne regăsim uneori, prin actele noastre, înstrăinați de generația tânără. Le ocolim superbul dar al mirării. Ei bine…
Poți astăzi să asamblezi din nou puterea încântării în viața ta. Privește-i pe cei
mici în stângăciile lor sau poate în naivitatea lor și insistă să observi chipul lor invadat de mirare! Nu desconsidera puterea lor ca exemplu! Fii atent nu doar să captezi
experiența lor minunată, ci și să descoperi frumusețea lor!
Dacă ai copii, oferă-le un dar oricât de mic și apoi bucură-te de reacția lor! Vei fi
martorul mirării de care ducem lipsă astăzi. Dacă nu ai copii, fă un dar unui copilaș
pe care îl cunoști! El îți va dărui ocazia de a-i privi chipul inundat de încântare.
Când te rogi, nu uita să ceri ajutor pentru viața ta! Avem nevoie de experiența
bucuriei. Roagă-te pentru puterea mirării! Să poți prețui darul vieții! Nu uita că
exemplul tău va fi un sprijin bun pentru cei mici, ca ei să găsească puterea lui Dumnezeu în lumea noastră!
Provocare: Ia-ți timp să te rogi astăzi pentru cei cu care te întâlnești, indiferent
dacă îi cunoști sau nu!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Luni, 19 iulie

MUSTRAREA MUSTRĂRII
„Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc.
Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!”
(Apocalipsa 3:19)

D

acă primul lucru pe care l-ai făcut recitind acest verset a fost să te gândești ce
bine ți se potrivește în raport cu alții și cât de bine justifică el comportamentul de mustrare sau de pedepsire a celuilalt, fie el chiar propriul copil, îți propun
să-l recitim împreună, de data aceasta însă punând accentul pe identitatea pronumelui „Eu” și pe semnificația expresiei „pe toți aceia pe care-i iubesc”.
Cel care se prezintă ca „Eu” nu este altcineva decât „Isus Hristos, Martorul credincios, Cel Întâi Născut din morți”, Cel „care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele
noastre cu sângele Său” (Apocalipsa 1:5). Iar dacă am citat aceste verset este pentru
că el face lumină și în sensul expresiei „pe toți aceia pe care-i iubesc”. Ne ajută să
înțelegem că această iubire nu este demonstrată de mustrare sau de pedeapsă. O, nu!
Iubirea a fost exemplificată și legitimată într-un cu totul alt context – cel al sacrificiului și al sângelui vărsat. El are autoritate să mustre și să pedepsească pentru că El
este Dumnezeu și pentru că, înainte de a face aceasta, El este Mântuitor și pe deplin
capabil să-Și păstreze dreptatea și dragostea pe deplin autentice.
Și acum mă întorc la noi: la mine și la tine. Avem, poate, legitimitatea dată de
postura de părinte, de exemplu, de a aplica mustrarea sau pedeapsa în dreptul copiilor noștri. Dar sunt eu oare îndreptățit de dragoste să fac lucrul acesta de fiecare dată
când poate chiar mă grăbesc să-l fac? Aceasta este întrebarea pe care te provoc să ți-o
adresezi de fiecare dată când simți că este nevoie să aplici disciplina. Este dragostea
motorul din spatele acestei acțiuni? I-am demonstrat eu oare copilului meu până
acum că îl iubesc și sunt pe deplin încredințat de dragostea mea pentru el, astfel
încât ceea ce sunt pe cale să fac și modul, spiritul în care o voi face să fie în deplină
armonie cu cele ale Domnului meu?
Iartă-ne, Doamne, pentru prea multele noastre greșeli! Și Îți mulțumim pentru
mustrarea Ta cu privire la mustrările noastre!
Provocare: Dacă ești părinte, propune-ți să te rogi ori de câte ori trebuie să aplici
mustrarea sau pedeapsa!
Mihai Liviu Papadopol
Conferința Muntenia
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Marți, 20 iulie

CAPCANELE DISCIPLINĂRII
„Dar împăratul a zis: «Să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața.»
Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului.”
(2 Samuel 14:24)

P

entru părinți, aplicarea disciplinei comportă de multe ori riscul de a cădea în
capcane diametral opuse: fie să considere disciplina o inițiativă arhaică, menită să distrugă personalitatea copilului, așa că nu mai este de actualitate, fie să devină exprimarea unei forme de dominare agresivă, în care abuzul să ajungă o parte
integrantă a educației. Ce ai fi făcut în locul lui David? Pus în fața unei realități
complicate, ca aceea în care Amnon este ucis de Absalom ca răzbunare pentru ce
îi făcuse lui Tamar, David se trezește într-o situație fără ieșire ca părinte: dacă ar
fi acționat ferm pentru disciplinarea lui Absalom, aceasta i-ar fi creat imaginea
unui părinte părtinitor (lui Amnon nu-i făcuse nimic) sau i-ar fi atras reproșurile
copiilor pentru abateri similare ale lui; dacă ar fi tăcut și ar fi evitat o acțiune hotărâtă, intra în contradicție cu ceea ce era chemat să facă în dreptul altora în fiecare
zi. Ce era de făcut? Înghițindu-și emoțiile, David a adoptat tactica pedepsirii prin
indiferență și distanțare, ca singura metodă de a dezaproba abaterea lui Absalom.
Avea să descopere mai târziu că această metodă nu a dat roade, ba chiar a dus la o
revoltă mult mai gravă decât faptele din trecut.
Provocarea de a disciplina implică riscuri atât de mari, încât singurul model sigur
la care să ne raportăm ar trebui să fie Dumnezeu. Exprimarea dragostei îmbinată cu
o disciplinare bine intenționată a fost modelul pedagogic preferat de Dumnezeu: „Vă
rog, nu-i corectați pe copiii voștri cu mânie. Acesta este timpul cel mai important
când trebuie să acționați cu umilință, răbdare și rugăciune. Apoi, să îngenuncheați
împreună cu copiii și să-I cereți iertare Domnului. Căutați să-i câștigați pentru Hristos prin manifestarea bunătății și a iubirii, și veți vedea că o putere mai înaltă decât
cea pământească va coopera cu eforturile voastre” (ÎC, p. 178).
Doamne, ajută-ne să vorbim, să iubim, să disciplinăm și să corectăm așa cum o
faci Tu!
Provocare: Caută astăzi să vorbești cu cineva drag care a gustat din disciplinarea
aplicată de tine și discută despre aceasta, asigurându-te că a înțeles intenția și a simțit
dragostea ta!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
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Disciplina și „duhul blândeții”

Miercuri, 21 iulie

DISCIPLINAŢI CU DRAGOSTE ŞI BLÂNDEŢE!
„Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează și să n-aibă milă de rodul
pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip.”
(Isaia 49:15)

M

area luptă este puternică și în viața copiilor noștri. Când copilul tău greșește
printr-un cuvânt mânios sau o faptă de neascultare, ce faci? Țipi la el, îl
ameninți sau, simțind că n-ai putea petrece veșnicia fără el, îl tratezi ca pe un
viitor biruitor?
Când copiii noștri erau micuți, unul din ei a atins din neatenție un pahar, care
a căzut și s-a spart. Aveam de ales între două variante: să-l pedepsesc sau să-l iert și
să-l încurajez să fie atent pe viitor. M-am rugat pentru tact și blândețe. L-am luat în
brațe și i-am spus:
— Copilul meu iubit, știu că n-ai vrut să spargi paharul, dar vreau să știi că tu
valorezi pentru mine mai mult decât toate paharele care există în lume.
Cu mânuțele lui plăpânde, m-a îmbrățișat și între noi s-a produs o legătură sufletească strânsă, care s-a amplificat pe parcursul anilor.
Am citit mai demult istoria unui tânăr care își relata propria convertire: „Zilnic,
mama se ocupa de mine, îmi vorbea frumos și mă îndemna să urmez calea Domnului. Dar eu eram o fire răzvrătită și o supăram. Într-o zi, am întrecut măsura prin
neascultarea mea. Pe fața ei s-a așternut o tristețe adâncă. O, cât de rău îmi părea!
Când tata a venit de la serviciu, a întrebat-o pe mama care este cauza tristeții ei. Tata
m-a luat în camera lui și mi-a vorbit despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu,
care ne poate ajuta să biruim pornirile firești. M-a asigurat că biruința este posibilă și
pentru mine, dacă doresc în mod sincer. Apoi s-a rugat pentru mine. La cină, fiecare
membru al familiei a primit câte o farfurie cu mâncare și o cană cu compot. Pe farfuria mea era doar o felie de pâine și, alături, un pahar cu apă. Și eu, și tata ne priveam
tăcuți. La un moment dat, tata a inversat farfuria mea cu a lui… În seara aceea, am
cunoscut cum arată Dumnezeu și mi-am legat sufletul de El pentru toată viața.”
Dragi părinți, purtați-vă cu copiii voștri cu aceeași dragoste pe care o are Dumnezeu față de voi și disciplinați-i cu duhul blândeții! Ajutați-i să se îndrăgostească de
Isus și fiți înaintea lor un model vrednic de urmat!
Doamne, ajută-mă să exemplific în fiecare zi dragostea Ta în familia mea!
Provocare: Vorbește astăzi cuiva din familia ta despre Isus așa cum poți tu cel
mai bine!
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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Disciplina și „duhul blândeții”

Joi, 22 iulie

DISCIPLINĂ DIN DRAGOSTE
„Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui!
Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește!”
(Proverbele 3:11,12)

N

u este nicio îndoială! Cele mai bune metode pentru educarea oamenilor sunt
cele folosite de Dumnezeu. Ar trebui să privim mai des în Scriptură la sfaturile și exemplele oferite de El, pentru a învăța. Despre împăratul David cunoaștem
foarte multe lucruri frumoase. A fost cel mai bun împărat al Israelului. Este totuși un
lucru foarte important în care David a eșuat: familia. Copiii lui David nu au primit
cea mai bună educație. Biblia ne spune că David nu-l mustrase niciodată pe Adonia
(1 Împărați 1:6). Probabil că la fel procedase și cu Absalom, care a vrut să-și ucidă tatăl pentru a-i lua locul ca împărat. Acest model de educație a dus familia la
dezastru.
Nu cumva și astăzi se întâmplă la fel în multe familii? Este posibil ca părinții să
își urmărească interesele lor și să-și neglijeze copiii. Familia nu mai este o prioritate
decât teoretic, pentru că alte lucruri „importante” i-au luat locul. Apoi, acest mod de
viață este numit pe nedrept dragoste. Mulți părinți ajung să spună că dragostea exclude disciplina sau mustrarea. Versetul de astăzi ne oferă motivul din spatele disciplinei: iubirea. Dumnezeu ne disciplinează tocmai pentru că ne iubește, iar părintele
urmează exemplul Lui.
Atunci când vrei să îți disciplinezi copilul, caută să analizezi mai întâi motivul
pentru care o faci! Ești prea supărat, ești nervos sau o faci din dragoste pentru el?
Roagă-te lui Dumnezeu să te învețe și ca, atunci când acționezi, copilul să înțeleagă
dragostea ta și a Domnului!
O disciplină corectă va fi binecuvântată de Dumnezeu. Ar trebui să ne amintim
cuvintele Domnului Hristos, care ne spunea că fără El nu putem face nimic. Cerul
va coopera cu părinții care nu vor neglija această datorie pentru ca aceste făpturi
firave să fie sub influența bună a lucrării Duhului Sfânt. Pentru aceasta este nevoie
ca mai întâi fiecare părinte să se supună lucrării Duhului Sfânt pentru ca prin ei, pe
un ton liniștit al vocii, să se audă cuvintele plăcute ale Marelui Educator.
Doamne, eu și familia mea vrem să fim ai Tăi!
Provocare: Reconsacră-te astăzi lui Dumnezeu și cere-I puterea să-ți conduci
familia mai aproape de Cer!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Disciplina și „duhul blândeții”

Vineri, 23 iulie

ŞI EU AM ÎNCHIS OCHII
„Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală,
voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții.
Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu.”
(Galateni 6:1)

D

omnul Hristos rămâne pentru noi cel mai bun exemplu de blândețe și iertare,
iar aceia care își doresc să calce pe urmele Lui vor fi blânzi și răbdători cu cei
care le greșesc. Zelul lor pentru dreptate va fi îmblânzit de îndurare, de clemență.
Un fost elev s-a întâlnit întâmplător cu unul dintre profesorii săi din clasa a treia
și i-a mărturisit că devenise la rândul lui profesor datorită influenței pe care acesta
o avusese asupra sa.
— Ce vrei să spui? întrebă plin de uimire fostul dascăl.
— Nu vă aduceți aminte, domnule profesor?! În clasa a treia un coleg a venit cu
un ceas pe care îl primise cadou de la părinții lui. Mi-a plăcut tare mult, așa că i l-am
furat. El v-a spus că i-a dispărut ceasul, iar dumneavoastră ne-ați rugat ca cel care
a furat ceasul să-l dea înapoi. Aș fi vrut să fac asta, dar nu am avut curajul să spun,
îmi era rușine să vadă toată clasa ce am făcut. Văzând că nu spune nimeni nimic,
dumneavoastră ați încuiat ușa, ne-ați aliniat și ne-ați anunțat că ne veți căuta în buzunare și, în felul acesta, ceasul se va găsi și îi va fi înapoiat proprietarului de drept.
M-am gândit: Ce rușine să vadă toți colegii că eu am furat ceasul! Dar ați completat:
„Aș vrea ca toți să închideți ochii atunci când voi căuta în buzunare.” Și așa am făcut.
Ați ajuns la mine, ați luat ceasul, ați continuat să căutați în buzunare până la capătul
șirului de elevi, apoi la sfârșit ați înapoiat ceasul fără să pomeniți nimic despre mine
nici atunci și nici vreodată după aceea. Dumneavoastră mi-ați salvat demnitatea. Nu
vă amintiți, domnule profesor?
— Nu.
— Dar cum de nu vă amintiți? Totuși, este o faptă reprobabilă, ce rămâne de
obicei imprimată…
— Nu îmi amintesc, spuse profesorul, pentru că și eu am închis ochii atunci când
căutam în buzunarele voastre.
Dumnezeul meu, iartă-mi greșelile cum și eu le iert pe ale greșiților mei!
Provocare: Iartă-l pe cel care ți-a greșit! Fă în așa fel, încât să îi aduci la cunoștință
gestul tău!
Costel Gogoneață
Conferința Muntenia
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Disciplina și „duhul blândeții”

Sâmbătă, 24 iulie

DISCIPLINEAZĂ PRIN VULNERABILITATE!
„Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă,
adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui.”
(Evrei 13:15)

D

acă ești un tată creștin sau o mamă creștină, ești un ispravnic al Evangheliei.
În această dublă calitate, noi am fost chemați de Dumnezeu nu doar să ne
creștem copiii (să îi hrănim, să le oferim protecție, să-i îmbrăcăm etc.), ci și să-i
disciplinăm. Trebuie să abandonăm ideea că e treaba bisericii sau a școlii să ne disciplineze copiii. Tot ce pot face ele mai bine pentru copiii noștri e să consolideze
ce s-a format deja acasă. Am descoperit însă de-a lungul vremii că de multe ori
părinților li se pare dificil să-și disciplineze copiii chemându-i către un standard
divin mai înalt pentru că sunt conștienți că ei înșiși au eșuat (uneori foarte grav)
în diverse contexte atât ca adolescenți, cât și ca oameni maturi. Ei simt astfel că
au pierdut pârghia morală de a-i învăța pe copii să se comporte altfel decât au
făcut-o ei. Dragi părinți, da, e posibil ca noi să fi făcut greșeli grave, dar trebuie să
ne asumăm chemarea de a ne folosi greșelile personale ca pe lecții de viață pentru
copiii noștri. Orice copil, pe măsură ce crește, conștientizează că părintele său nu
e perfect, dar e fundamental ca el să știe că are un părinte integru, capabil să-și
asume responsabilitatea pentru situație, să ceară iertare, să caute refacerea.
Te încurajez, dragă părinte, ca, în locul adoptării unei poziții de pedagog neprihănit, de moralist desăvârșit, să înveți să disciplinezi prin vulnerabilitate. Fă în
așa fel, încât copilul tău să nu te știe ca pe un fariseu ipocrit, ci ca pe un luptător cu
propriile tale ispite și limitări! De ce crezi că Scriptura a înregistrat cu credincioșie
greșelile oamenilor buni, uneori chiar mai amănunțit decât virtuțile lor? Pentru ca
tu și eu să vedem cum alții s-au luptat și uneori au fost înfrânți de ispite ca și noi,
totuși s-au îmbărbătat și au mers mai departe. Astfel, și noi devenim încrezători că
putem birui prin Acela care ne iubește.
Tată, dă-mi tăria de caracter să fiu vulnerabil disciplinându-mi copilul spre slava
Ta!
Provocare: Alege astăzi să îți controlezi mânia și, atunci când este nevoie de disciplină, gândește-te și la propriile tale greșeli!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia
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Disciplina și „duhul blândeții”

Duminică, 25 iulie

ADEVĂRATUL MOTIV AL MUSTRĂRII
„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur.
Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău.”
(Matei 18:15)

U

na dintre cele mai neplăcute situații prin care poți trece este ca între tine
și altă persoană să existe un motiv de tensiune. Cu cât persoana este mai
apropiată, cu atât situația pare mai grea, deși ar trebui să fie mai ușoară. Cuvintele
Domnului Isus, pline de înțelepciune, ating o coardă sensibilă a relațiilor noastre
interumane: „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine
și el singur!” În primul rând, când cineva ne greșește în vreun fel, așteptăm ca el
să vină la noi. Apoi, dacă avem ceva de spus, suntem gata să spunem acel lucru în
fața tuturor. Cum să vorbești doar tu cu el singur? Fără să mai afle și alții ce poate
face cineva împotriva ta?
Chiar dacă au trecut aproximativ două mii de ani de când au fost spuse aceste
cuvinte, și astăzi continuăm să avem același comportament. Ne plângem unii de alții
pe unde apucăm, lăsăm nerezolvate conflicte și neînțelegeri, sperând să se rezolve de
la sine, și avem așteptarea ca cel care a greșit să rezolve păcatul.
Stăm azi, pentru a nu știu câta oară, în fața unui text biblic care ne descoperă varianta de acțiune divină, dumnezeiască. Așa ar face Isus! Pentru că El caută să câștige
ce era greșit și să găsească ce era pierdut.
Oare toată această atitudine ostilă dezvoltată de noi, oamenii, cu care ne argumentăm comportamentul justițiar, nu a pierdut din vedere partea finală a acestui
verset? Să câștigi pe fratele tău? Tu de ce ai mustra pe cineva care a greșit? Dacă te
ai în vedere pe tine, atunci aștepți să vină el să-și ceară iertare, îl povestești la toți
ca să se vadă că nu tu ai greșit. Dar, dacă l-ai avea în vedere pe „fratele” tău, ce s-ar
schimba?
Domnul Isus i-a avut în vedere pe alții – pe mine, pe tine. De aceea, și azi El caută
să te câștige. Prin mustrarea Lui se văd razele dragostei Sale.
Doamne, ajută-mă să nu mă mai simt așa de repede lezat de cuvintele sau faptele
altora! Dă-mi dragostea de a vorbi cu ei și înțelepciunea de a găsi calea spre împăcare!
Provocare: Este cineva care consideri că ți-a greșit? Ai curaj și mergi astăzi să
vorbești cu el!
Daniel Oncea
Conferința Muntenia
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Rolul tinerilor în marile redeșteptări religioase

Luni, 26 iulie

PRIMA MARE REDEŞTEPTARE RELIGIOASĂ DIN SUA
(I)
„«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus
Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.» […]
Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și în ziua aceea,
la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”
(Faptele apostolilor 2:38,41)

C

e sunt marile redeșteptări religioase? După căderea primilor părinți în păcat,
redeșteptările religioase au constituit modalitatea prin care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în dreptul celor care s-au înstrăinat de El. Te invit să parcurgem câteva crâmpeie din redeșteptările religioase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.
Din punctul de vedere al varietății religioase și confesionale, Statele Unite ale
Americii au fost precum un leagăn pentru majoritatea confesiunilor desprinse
din cele tradiționale. Contextul politic și religios diferit de cel european, lipsa unei
tradiții ierarhice bisericești și mentalitatea coloniștilor, care tocmai părăsiseră vechiul model european de gândire, au întrunit elementele necesare pentru cea mai
mare redeșteptare a secolului al XVIII-lea.
Secolele al XVIII-lea – al XIX-lea continuă să rămână un reper în ceea ce privește
redeșteptarea spirituală a oamenilor. Oamenii din primele treisprezece colonii
americane au trecut prin prima mare trezire spirituală în jurul anului 1730, iar
aceasta a durat aproximativ până în anul 1740. Cei mai vocali predicatori au fost
George Whitefield, Jonathan Edwards, Gilbert Tennent, Jonathan Dickinson și
Samuel Davies.
Trecuseră în jur de două sute de ani de la redeșteptarea inițiată de Luther, Calvin
și Zwingli. Când eforturile din trecut au fost aproape uitate, Duhul lui Dumnezeu
a mișcat din nou inimile oamenilor în vederea unei convertiri autentice. De aceea,
pentru că El cunoaște timpul, locul și oamenii care vor asculta de El în vederea
redeșteptării, să ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu și să ne punem încrederea în
El pentru a fi transformați în slujitori credincioși.
Roagă-te lui Dumnezeu să ridice tineri din biserica ta care să predice cu putere
despre Împărăția cerurilor!
Provocare: Gândește-te la un tânăr din biserica ta care crezi că ar putea deveni
un pastor bun și încurajează-l în această direcție!
Nicu Mărie
Conferința Transilvania de Sud
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Rolul tinerilor în marile redeșteptări religioase

Marți, 27 iulie

PRIMA MARE REDEŞTEPTARE RELIGIOASĂ DIN SUA
(II)
„Inima îmi zice din partea Ta: «Caută Fața Mea!» Și Fața Ta, Doamne, o caut!”
(Psalmii 27:8)

J

onathan Edwards (1703–1758) s-a născut într-o familie de puritani, iar educația
religioasă de care a avut parte l-a format pentru slujirea plină de dedicare și
seriozitate din anii care au urmat. Începând cu anul 1733, în biserica păstorită de
el au început să apară primele semne ale unei redeșteptări spirituale. Activitatea
de slujire a lui Edwards a întreținut scânteia primului val al primei redeșteptări
religioase din America, denumită ulterior „mama celorlalte redeșteptări spirituale”. Libertatea de exprimare a ideilor religioase a fost însoțită și de interpretări
tendențioase ale Sfintelor Scripturi și de vorbitori care ar fi limitat efectele bune
ale redeșteptării spirituale. De aceea, Edwards a militat pentru o înțelegere corectă
a redeșteptării, susținând cu fermitate teme precum convertirea totală a omului și
suveranitatea absolută a lui Dumnezeu și ținând seria evanghelistică „Mântuire
prin credință”. S-a remarcat printre vorbitorii contemporani lui datorită predicilor
sale bine documentate și ancorate în Biblie, dar, din păcate, și prin interpretări
fanteziste ale Scripturii, el rămânând celebru în istoria protestantă prin predica
intitulată „Păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios”.
Edwards considera că orice predicator ar trebui să petreacă timp îndelungat în
studiu. Acest sfat este reflectat de cele treisprezece ore pe care el însuși le petrecea zilnic în studiul aprofundat al Sfintelor Scripturi. Trăirile spirituale au cunoscut
intensități deosebite în viața acestui tânăr, care la doar 18-19 ani se retrăgea din
zgomotul orașelor pentru a contempla măreția lui Dumnezeu.
Lucrarea de redeșteptare nu se poate realiza fără o lucrare puternică a Duhului
Sfânt. De aceea, orice tânăr care simte că este de datoria lui să trezească biserica
din somn și crede că este condus de Dumnezeu trebuie să studieze zilnic Sfintele
Scripturi.
Roagă-te lui Dumnezeu să facă din tine și din credincioșii din biserica ta oameni
ai Cărții!
Provocare: Dacă în biserica ta nu există o grupă de studiu biblic pentru tineri,
sugerează comitetului să înființeze una!
Nicu Mărie
Conferința Transilvania de Sud
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Rolul tinerilor în marile redeșteptări religioase

Miercuri, 28 iulie

PRIMA MARE REDEŞTEPTARE RELIGIOASĂ DIN SUA
(III)
„Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!”
(Proverbele 23:26)

A

lături de Jonathan Edwards, unul dintre cei mai cunoscuți predicatori din
perioada primei redeșteptări religioase din SUA (secolul al XVIII-lea) a fost
George Whitefield (1714–1770). Devotamentul în slujire și predicare al acestuia a
motivat mulțimi de oameni să participe la adunările religioase și să accepte nevoia
de schimbare.
George Whitefield a rămas fără tată la vârsta de 2 ani, dar mama a reușit să facă
față solicitărilor celor șapte copii ai ei. La vârsta de 15 ani, George a renunțat la
școală pentru a-și ajuta familia, iar la 18 ani s-a dedicat studiului Sfintelor Scripturi.
Interesul său față de această carte a crescut atât de mult, încât la doar 21 de ani a
devenit un fel de Ioan Gură de Aur al predicării Sfintelor Scripturi. Cu toate că ținea
nouă predici pe săptămână, interesul oamenilor pentru predicile sale era atât de
mare, încât îl ascultau cu miile.
La vârsta de 23 de ani, a considerat că Dumnezeu îl trimite în America pentru a
lua parte la marea redeșteptare spirituală din coloniile americane. Cu toate că slujirea lui în America s-a desfășurat pe o perioadă de numai cinci luni, la întoarcerea
în țara natală a constatat că a rămas fără biserică în care să predice, așa că a început
să predice în aer liber. Dumnezeu l-a înzestrat pe acest propovăduitor cu o voce
impresionant de puternică, astfel încât putea vorbi și în fața unui public de douăzeci
sau chiar treizeci de mii de ascultători. Faima tânărului predicator a crescut atât de
mult, încât chiar și deistul Benjamin Franklin i-a devenit prieten și i-a ascultat adesea cuvântările.
În loc de concluzie, voi reda una dintre zicerile lui Whitefield: „Îmi dau seama că
toate îngrijorările sunt alimentate de propriile mele alegeri, de aceea îmi doresc să
vreau doar voia Domnului.”
Roagă-te lui Dumnezeu să dea un spirit misionar bisericii din care faci parte!
Provocare: Fă cadou o Biblie unui copil sau unui tânăr neadventist cu posibilități
financiare reduse!
Nicu Mărie
Conferința Transilvania de Sud
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Joi, 29 iulie

SMERIT CA EL
„Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur.”
(Galateni 6:3)

L

a vârsta de 14 ani, Jonathan Edwards era deja student la Yale, iar la 17 ani făcea
o declarație extraordinară: „[Doresc] să trăiesc smerit înaintea lui Dumnezeu,
în praf; pentru ca eu să nu fiu nimic, iar Dumnezeu să poată fi totul; ca să pot fi
asemenea unui copil.”
În anul 1734, când avea 31 de ani, predicile sale despre îndreptățirea prin
credință au provocat o reformă în rândurile ascultătorilor săi, iar la un moment dat
avea câte treizeci de convertiri pe săptămână.
Se spune despre el că era un predicator foarte liniștit și că rareori se mișca sau
gesticula. El convingea „prin forța copleșitoare a argumentului și cu o mare intensitate a simțirii”. Asemenea Marelui Învățător, inima lui era plină de dorința de
a atrage oamenii la Dumnezeu, iar liniștea și calmul său îi cucerea. Atunci când
inimile noastre ard pentru semenii noștri, ne vom purta cu smerenie înaintea lui
Dumnezeu, eul va fi dat la o parte, iar bunătatea lui Hristos va înlocui egoismul.
Pentru aceasta avem nevoie de El în viața noastră. Puterea Lui transformatoare ne va
înmuia inimile împietrite și va face vizibil caracterul Său în noi. Studiul Cuvântului
Său și rugăciunea sinceră ne vor ține aproape de El. Despre Jonathan Edwards știm
că se trezea în fiecare dimineață la ora 4:00 pentru a studia.
Când i-a chemat la Sine pe copilași și a zis: „Lăsați copilașii să vină la Mine și
nu-i opriți” (Luca 18:16), Isus ne-a chemat de fapt pe mine și pe tine la smerenie,
căci de astfel de lucrători are nevoie. Are nevoie de oameni schimbați care să-L poată
reprezenta. El ne-a dat modele de copii și tineri care s-au apropiat de El și au dorit
prezența Lui.
Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să te smerească și să poți sta în brațele Sale asemenea unui copil! Dacă ai tineri și copii în biserică, ei vor vedea că stai în brațele Lui,
vor ști că ești copilul Lui.
Provocare: Dacă ai nevoie, cere-i astăzi sfatul unui tânăr și fii gata să îl primești
cu bucurie!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova
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Vineri, 30 iulie

UNIŢI PENTRU EVANGHELIE
„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare;
îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste.”
(Efeseni 4:2)

G

eorge Whitefield a fost un tânăr predicator care a reușit să cucerească mii de
oameni. În timpul vieții lui, a predicat în total înaintea a aproximativ zece
milioane de oameni. Alăturându-se unui grup de studiu condus de frații Wesley, a
luat contact cu adevărurile Bibliei și s-a decis să devină misionar. Avea un dar deosebit de a predica, prezentând personajele biblice cu un realism aparte, iar oamenii
erau captivați de ceea ce auzeau și sorbeau fiecare cuvânt ieșit de pe buzele lui. Cu
toate acestea, erau lucruri care îl împiedicau să aibă o bună colaborare cu ceilalți
predicatori. Ellen White vorbește despre predicatorii din vremea respectivă și spune că „nu erau de acord asupra tuturor punctelor de doctrină, dar toți erau conduși
de Duhul lui Dumnezeu și uniți de același obiectiv captivant – de a câștiga suflete
pentru Hristos. Deosebirile de păreri dintre Whitefield și frații Wesley amenințau
la un moment dat să provoace despărțire, dar, pentru că învățaseră blândețea în
școala lui Hristos, îngăduința reciprocă și iubirea i-au împăcat. Nu aveau timp de
dispute în vreme ce erezia și păcatul abundau pretutindeni și păcătoșii se îndreptau spre ruină” (TV, p. 211).
Astăzi, când Domnul e gata să vină, noi suntem chemați să trăim creștinismul
în mod real și onest. Orice piedică trebuie înlăturată pentru a putea fi umpluți cu
spiritul lui Hristos, cu dragostea Sa pentru oamenii înrobiți de păcat. Este timpul ca
toți – copii, tineri și vârstnici – să ne unim inimile în legătură frățească pentru ca
realitatea Cuvântului sfânt să prindă viață în noi. A sosit timpul când „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate
să piară din mijlocul vostru” (Efeseni 4:31).
Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să ne conștientizeze pe toți de nevoia unității tuturor categoriilor de vârstă pentru a-L putea prezenta pe Hristos lumii!
Provocare: Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să găsești o modalitate de a lucra
împreună cu tinerii din biserica ta la un proiect de misiune!
Sorin Bălăceanu
Conferința Moldova

Soarele apune: B 20:43, CT 20:32, IS 20:45, MS 20:55, SM 21:06, DJ 20:52, AR 21:07
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Sâmbătă, 31 iulie

A DOUA MARE REDEŞTEPTARE RELIGIOASĂ
DIN SUA (I)
„Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu,
pentru ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”
(Faptele apostolilor 3:19)

Î

ntre anii 1795 și 1835 s-a desfășurat a doua redeșteptare religioasă pe teritoriul american. Printre cele mai importante efecte ale redeșteptării se pot aminti:
temperanța (s-a militat pentru restricții în ceea ce privește folosirea tabacului și a
lactatelor și s-au confecționat haine de reformă), abolirea sclaviei și drepturile femeilor (în special femeile caucaziene au început să aibă roluri publice). În ceea ce
privește succesul celui de-al doilea val al redeșteptării, voi aminti două elementecheie ale acestuia: apariția predicatorilor itineranți și adunările de tabără. Aspectul
acesta subliniază inovațiile bisericilor în ce privește tehnicile de organizare. Lucrarea misionară se afla într-o continuă transformare, de aceea era nevoie de putere și
voință tinerească, alături de o capacitate continuă de adaptare în fața valurilor de
oameni care soseau pe noul continent în calitate de coloniști. Tinerii erau indispensabili în slujire, iar în schimb primeau un animal de povară și un salariu foarte
mic, socotit în produse agricole.
Anii amintiți mai sus reprezintă un punct de cotitură pentru mulți tineri din
bisericile metodiste și baptiste. Fiind sensibilizați de dovezile biblice prezentate de
William Miller, au decis să le accepte, cu prețul pierderii sprijinului bisericilor în
care crescuseră.
Tinerețea este cea mai potrivită perioadă pentru schimbare, iar tinerii care au
stat cu credincioșie lângă Sfânta Scriptură au reușit să transforme mica grupă de
credincioși debusolați de Marea Dezamăgire într-o biserică mondială, cu idealuri
înalte și într-o continuă reformă spirituală.
Roagă-te pentru tinerii bisericii!
Provocare: Sugerează comitetului bisericii să organizeze o campanie evanghelistică în care vorbitorii să fie tinerii din biserică!
Nicu Mărie
Conferința Transilvania de Sud
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„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită
izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa;
și cine se teme nu a ajuns desăvârșit în dragoste.”
(1 Ioan 4:18)
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Duminică, 1 august

A DOUA MARE REDEŞTEPTARE RELIGIOASĂ
DIN SUA (II)
„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea,
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”
(Matei 24:14)

L

a sfârșitul secolului al XVIII-lea, Statele Unite ale Americii se confruntau cu
două provocări religioase importante: deismul (credință sceptică ce respinge
creștinismul, cu minunile și revelația sa supranaturală) și expansiunea rapidă a
Vestului (zona proaspăt colonizată, a cărei barbarie trezea temerile cetățenilor
americani). În fața unor astfel de amenințări, Statele Unite au trecut prin cea mai
mare redeșteptare religioasă din istoria lor.
A doua mare trezire (cca 1795–1835) a început în 1794, cu inițiativa lui Isaac
Backus (pastor baptist), numită „Concert of Prayer” („Acțiunea Comună de Rugăciune”). Pastorul a făcut apel la rugăciune către pastorii și slujitorii din toate confesiunile. Bisericile au pus deoparte fiecare zi de luni pentru rugăciune și, la scurt
timp, a urmat o înviorare în Noua Anglie ce a durat zece ani. Numărul membrilor
bisericilor a crescut semnificativ, iar prezența la biserică a crescut de la 40% la 70%.
Creștinismul a adus o renaștere în viața națiunii. Alexis de Tocqueville, un călător francez renumit, declara că „nu există o altă țară în toată lumea în care religia
creștină să aibă o influență mai mare asupra sufletelor oamenilor ca în America”.
Dumnezeu parcă pregătea noua națiune pentru mișcarea de așteptare a revenirii
lui Hristos. Mișcarea millerită a fost apogeul celei de-a doua mari treziri. Dar această
trezire a devenit un fenomen mondial și s-a întemeiat pe profeția biblică. Fiecare om
părea că este atins de febra mileniului. Atât de mulți L-au așteptat pe Hristos să vină
în 1844, încât Ellen White își amintește de acel an ca fiind „cel mai fericit an din
viața mea” (1MB, p. 50).
Mesajul Evangheliei a fost dus în toate centrele misionare din lume. În această
perioadă, conștiința nevoii de misiune a străbătut atmosfera religioasă americană la
un nivel fără precedent.
Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să simți astăzi puterea cuvântului Său!
Provocare: Fă-i cadou unui tânăr o carte cu biografia unuia dintre pionierii
adventiști de ziua a șaptea!
Daniel Toma
Conferința Transilvania de Sud
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Luni, 2 august

REDEŞTEPTAREA DIN ŢARA GALILOR (1904)
„Cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.”
(Matei 7:7)

R

edeșteptarea din Țara Galilor a fost numită de unii apogeul trezirii mondiale.
Mișcarea a apărut ca o reacție a creștinilor sătui de o religie legalistă, uscată.
Mișcarea a început cu conferințele biblice anuale de la Keswick, Anglia. Scopul
conferințelor era acela de a promova sfințenia practică – o viață plină de Duhul
Sfânt.
În 1904, mișcarea a început cu un student, Evan Roberts, care a mers cu alți
studenți din oraș în oraș cu un mesaj simplu și direct: 1) trebuie să-I mărturisești lui
Dumnezeu orice păcat cunoscut și să repari orice rău făcut cuiva, 2) să dai la o parte
orice obicei îndoielnic, 3) să asculți cu promptitudine de Cuvântul lui Dumnezeu și
4) să mărturisești public credința în Hristos.
Rezultatele au fost uimitoare: în doar cinci luni, în Țara Galilor au fost convertiți
cinci sute de mii de oameni; tavernele au falimentat, sarcinile extramaritale au dispărut, judecătorilor le-au fost date mănuși albe pentru că nu mai aveau cazuri de judecat, iar polițiștii nu mai aveau nimic de făcut. Redeșteptarea s-a răspândit în toate
țările vorbitoare de limbă engleză și în multe alte țări din lumea întreagă. În 1910,
în Japonia, numărul creștinilor s-a dublat. În India, în 1905, numărul creștinilor a
crescut cu 70%. Tot cu 70% a crescut numărul creștinilor și în America Latină, iar
în SUA prezbiterienii au numit anul 1905 anul cel mai remarcabil din punctul de
vedere al evanghelizării.
Ellen White spunea în 1904: „De ce nu flămânzim și nu însetăm după darul
Duhului, din moment ce acesta este mijlocul prin care urmează să primim putere?
De ce nu vorbim despre acest dar, nu ne rugăm pentru el, nu predicăm despre el?”
(8MB, p. 25).
Roagă-te lui Dumnezeu să îți dea și astăzi Duhul Sfânt!
Provocare: Povestește-i unui tânăr experiența convertirii tale!
Daniel Toma
Conferința Transilvania de Sud
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Marți, 3 august

ELLEN G. WHITE (1827–1915)
„Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulțime de vedenii
și am spus pilde prin proroci.”
(Osea 12:10)

E

llen G. White s-a născut în anul 1827, în Gorham, Maine, fiind fiica lui Robert
și Eunice Harmon. Ea a făcut parte dintr-o familie numeroasă, de opt copii, ea
și sora ei geamănă fiind mezinele familiei. Atunci când Ellen era încă în perioada
adolescenței, familia ei a acceptat interpretarea pe care modestul fermier William
Miller a dat-o Bibliei și evenimentelor finale, iar după Marea Dezamăgire din anul
1844, Ellen a devenit cofondatoarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea împreună cu soțul ei, James, și prietenul lor apropiat Joseph Bates.
Ellen White a fost cunoscută ca mesagerul Domnului pentru biserica rămășiței.
A avut peste două mii de viziuni și vise din partea lui Dumnezeu. Totodată, a fost
un scriitor prolific, cu un total de o sută de mii de pagini scrise. A scris constant articole, cărți și broșuri, până la moartea ei. De asemenea, a fost autoarea câtorva mii
de articole, care au fost publicate în revistele The Review and Herald, The Signs of the
Times și alte periodice adventiste. De la moartea ei s-au pregătit peste cincizeci de
compilații din numeroasele ei scrieri, atât dintre cele publicate deja, cât și dintre cele
care nu au fost publicate înainte.
Timp de șaptezeci de ani, Ellen White a transmis cu fidelitate mesajele pe care
Dumnezeu le-a dat poporului Său. Cărțile ei continuă până astăzi să ajute oamenii să-L descopere pe Mântuitorul, să accepte iertarea Lui pentru păcatele lor, să
împărtășească această binecuvântare cu ceilalți și să-și trăiască viața așteptând revenirea lui Hristos, care va avea loc în curând.
Doamne, ajută-ne să prețuim descoperirea profetică și să fim preocupați de voia
Ta descoperită prin profeții Tăi!
Provocare: Oferă-i unui tânăr o carte scrisă de Ellen White! Ajută-l să înțeleagă
de ce aceste scrieri ale ei sunt atât de importante!
Csiki Csaba Ioan
Conferința Transilvania de Sud
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Miercuri, 4 august

JAMES WHITE (1821–1881)
„Am auzit glasul Domnului întrebând: «Pe cine să trimit
și cine va merge pentru Noi?» Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!»”
(Isaia 6:8)

B

ărbați în vârstă cu fețe solemne și barbă lungă – cam așa ni i-am imaginat pe
pionierii bisericii. Așa i-am văzut și în imaginile din reviste sau cărți, însă nu
aceasta este imaginea cea mai potrivită. La fel ca ucenicii Domnului Hristos, pionierii au fost în mare parte tineri.
De exemplu, James White a fost botezat la vârsta de 15 ani, iar la 21 de ani a
renunțat la activitatea de învățător și s-a dedicat predicării, înarmat cu trei serii de
prelegeri, un cal împrumutat și haine peticite. Nu a fost mereu bine primit, uneori
aflându-se în pericol din cauza unor oameni care au aruncat în el cu bulgări de
zăpadă sau alte obiecte. Chiar și în ciuda pregătirii sale insuficiente, tânărul James
a continuat să slujească și a putut raporta o mie de convertiri după o perioadă de
prelegeri de doar șase săptămâni. La vârsta de 22 de ani a fost hirotonit ca pastor,
iar mai târziu a devenit unul dintre fondatorii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
Prin astfel de oameni a lucrat Dumnezeu pentru răspândirea Cuvântului.
Timpul se scurge… Copiii noștri trebuie să fie pregătiți și motivați să-L mărturisească pe Hristos încă din tinerețea lor. Dar noi nu îi putem motiva pe tineri
să lucreze dacă noi înșine nu suntem un exemplu viu în această privință. Misiunea
bisericii nu se face trimițându-i în locul nostru pe cei mai tineri, mai pricepuți sau
mai bogați, ci mergând împreună. Ești gata să răspunzi acestei chemări?
Doamne, dă-le putere credincioșilor tăi să rămână statornici și să slujească plini
de curaj și de Duhul Tău!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru tinerii care sunt implicați în misiune!
Pregătește o încurajare pentru ei în Sabatul următor!
Alexandru Țopârlan Dobrin
Conferința Transilvania de Sud
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Joi, 5 august

URIAH SMITH (1832–1903)
„Domnul a venit, S-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți:
«Samuele, Samuele!» Și Samuel a răspuns: «Vorbește, căci robul Tău ascultă.»”
(1 Samuel 3:10)

U

nul dintre tinerii pionieri ai mișcării adventiste a fost Uriah Smith. El avea
12 ani în timpul Marii Dezamăgiri din 1844. La vârsta de 20 de ani a înțeles
adevărul despre Sabat, la 21 de ani s-a alăturat surorii sale la biroul publicației
Review din Rochester, iar la 23 de ani era deja editorul revistei The Review and
Herald (astăzi Adventist Review). La început s-a confruntat cu multe probleme
financiare, dar a condus totul atât de bine, încât revista The Review and Herald a
devenit tot mai cunoscută. Pe lângă editare, tânărul Uriah Smith s-a ocupat și de
corectare, administrare și contabilitate timp de mai mulți ani. Mai târziu a ajuns
secretarul Conferinței Generale, însă el este cunoscut în mod deosebit ca fiind cel
mai eminent cercetător adventist al profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Pe lângă
aceasta, era o persoană extrem de talentată și în alte domenii, remarcându-se printre contemporani și ca poet, scriitor de imnuri, inventator și sculptor.
Uriah Smith este o pildă pentru noi astăzi cu privire la studiul aprofundat al
Cuvântului lui Dumnezeu. El a început să slujească încă din tinerețe pentru vestirea
Evangheliei. Noi cum am putea să-i motivăm pe tinerii bisericii să se angajeze în
studiul și răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu cu același zel?
Doamne, păzește-i astăzi pe slujitorii Tăi atunci când dau mărturie despre Tine!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru tinerii din proiectul Student Valdenz!
Gândește-te la o modalitate de a-i susține în această nobilă lucrare!
Alexandru Țopârlan Dobrin
Conferința Transilvania de Sud
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Vineri, 6 august

ANNIE SMITH (1828–1855)
„Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște
în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul.”
(Psalmii 23:1-3)

L

a vârsta de 10 ani, Annie și-a predat inima lui Isus și s-a alăturat grupului
de credincioși adventiști. După Marea Dezamăgire de la 22 octombrie 1844,
Annie și Uriah Smith, fratele ei, și-au pierdut interesul față de speranța revenirii
lui Hristos și s-au întors la studiile lor. Din fericire, rugăciunile mamei ei și predicile lui Joseph Bates au ajutat-o să accepte din nou mesajul adventist. Până în
acel moment, speranța și, în același timp, ambiția ei a fost să devină profesoară.
Dar, după ce a acceptat mesajul adventist, toate ambițiile ei s-au schimbat. În loc
să accepte un loc de profesoară pe un salariu foarte bun, ea s-a oferit voluntară
să îl ajute pe James White la editarea revistei The Review and Herald, fără a primi
salariu, ci doar cazare și masă. Într-o dare de seamă, ea scria următoarele: „Sunt
încrezătoare că am renunțat la tot pentru a-L urma pe Miel oriunde mă va conduce El. Pământul și-a pierdut cu totul atracțiile sale. Speranța, bucuria și pasiunile
mele sunt îndreptate spre lucrurile de sus, divine” (The Review and Herald, II,
nr. 7, 25 noiembrie 1851, p. 52).
În anul 1855, tuberculoza i-a scurtat viața. Cu o zi înainte de a muri, ea a scris
prefața la poemul Căminul de aici și căminul din cer, mulțumindu-I lui Dumnezeu
pentru lucrarea pe care i-o încredințase aici, dar întorcându-și ochii spre cer.
Chiar dacă Annie a avut o viață scurtă, influența ei a dăinuit, în special prin imnurile scrise de ea și prin fratele ei, Uriah, pe care experiența ei l-a ajutat să vină la
Domnul, la sfârșitul anului 1852.
Doamne, ajută-mă să îmi cresc copiii astfel încât să Te cunoască pe Tine și să
iubească lucrarea Ta!
Provocare: Încurajează astăzi un copil să își predea viața lui Isus! Gândește-te la
o modalitate în care îl poți implica în activitatea ta de la biserică!
Daniel Toma
Conferința Transilvania de Sud

Soarele apune: B 20:34, CT 20:23, IS 20:35, MS 20:45, SM 20:55, DJ 20:43, AR 20:57
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Rolul tinerilor în apariția adventismului

Sâmbătă, 7 august

JOHN N. ANDREWS (1829–1883)
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.”
(Marcu 16:15)

J

ohn N. Andrews s-a născut la 22 iulie 1829 în localitatea East Poland, Maine. A
renunțat la școală la vârsta de 11 ani și și-a continuat studiile pe cont propriu. Se
spune că vorbea fluent șapte limbi și putea să recite Noul Testament din memorie.
La doar 16 ani, John Andrews a acceptat adevărul despre Sabat după ce a citit o
broșură scrisă de T. M. Preble, fapt care avea să îi schimbe viața pentru totdeauna.
A fost căsătorit cu Angeline și împreună au avut patru copii.
A devenit prieten cu soții White și, în scurt timp, a început să scrie și să
îmbogățească literatura adventistă. A fost ales în comitetul editorial al primei tipografii adventiste, scriind nenumărate articole despre istoria și păzirea Sabatului,
precum și despre zecime și alte subiecte importante. La vârsta de 23 de ani a fost hirotonit pastor adventist. A fost ales președinte al Conferinței Generale în anul 1867,
fiind al treilea președinte al Bisericii Adventiste.
Însă motivul pentru care este cel mai cunoscut în rândurile Bisericii Adventiste
este acela că el a fost primul misionar internațional al bisericii. A fost trimis în Europa de către Comitetul Conferinței Generale pentru a duce mai departe Evanghelia
și mesajul adventist. Atunci când a plecat spre Europa pentru a deschide un centru
de misiune în Elveția, Ellen White a trimis împreună cu el o scrisoare de recomandare în care scria: „Vi-l trimitem pe cel mai capabil dintre noi” (5MR, p. 436). John
Andrews și-a petrecut restul vieții fiind implicat activ în lucrare misionară și scriind
articole și alte materiale importante pentru răspândirea Evangheliei în Europa.
Roagă-te astăzi pentru misionarii adventiști din lumea întreagă!
Provocare: Gândește-te astăzi la o modalitate prin care poți ajuta un proiect de
misiune externă al bisericii!
Csiki Csaba Ioan
Conferința Transilvania de Sud

232

Devotional 2021.indd 232

Soarele apune: B 20:32, CT 20:21, IS 20:33, MS 20:44, SM 20:54, DJ 20:41, AR 20:56

11/6/2020 12:27:37 PM

Rolul tinerilor în apariția adventismului

Duminică, 8 august

GOODLOE H. BELL (1832–1899)
„Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi:
păstrează înțelepciunea și chibzuința!”
(Proverbele 3:21)

G

oodloe H. Bell s-a născut în Watertown, New York, în anul 1832, fiind cel
mai mare dintre cei doisprezece copii ai familiei Bell. Din Watertown s-a mutat împreună cu părinții în Ottawa, Michigan. Aici a lucrat atât la ferma familiei,
cât și ca învățător și inspector în școlile din Grand Rapids, începând din anii 1854
până în 1860. Moartea soției și problemele severe de sănătate l-au adus la Institutul de Reformă a Sănătății din Battle Creek, Michigan, în anul 1866. Aici a făcut
cunoștință cu Biserica Adventistă și, după numai un an, în 1867, L-a acceptat pe
Isus ca Mântuitor personal și s-a botezat, acceptând credința adventistă.
După însănătoșire, a acceptat un post de învățător la Școala Adventistă din Battle
Creek. În scurt timp a devenit editorul materialelor pentru instructorii de tineret, slujind apoi ca administrator al Școlii de Sabat de la Battle Creek, trezorier al
Conferinței Generale, iar mai apoi director al Institutului de Sănătate.
Ellen White scria la un moment dat că „se așteaptă mai mult de la fratele Bell
decât se poate aștepta în mod rezonabil de la orice altă persoană” (TCBC, p. 8).
Chiar dacă a slujit în mai multe departamente, Goodloe H. Bell și-a dedicat întreaga
viață, până la moartea sa, în 1899, slujirii și învățării tinerilor bisericii. Mulți dintre
studenții lui au mărturisit că slujirea lui Bell i-a influențat pozitiv, iar Ellen White
scria despre el: „El mi-a fost prezentat ca o lumânare din care au fost aprinse multe
alte lumânări” (TBCC, p. 31).
Roagă-te astăzi pentru sistemul de educație al bisericii, care este unul dintre cele
mai eficiente mijloace misionare pe care le avem la dispoziție!
Provocare: Gândește-te astăzi la cei care ți-au fost profesori sau îndrumători!
Caută o modalitate prin care să le mulțumești!
Csiki Csaba Ioan
Conferința Transilvania de Sud
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Binefacere

Luni, 9 august

MICA MĂRGEA ALBASTRĂ
„Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele,
nu lasă pe celelalte nouăzeci și nouă pe islaz și se duce după cea pierdută,
până când o găsește?”
(Luca 15:4)

L

a data de 14 februarie 1990, Carl Sagan fotografia pământul de pe sonda
spațială Voyager 1, de la distanța record de șase miliarde de kilometri. Mișcat
de această experiență, patru ani mai târziu, în cartea Un palid punct albastru, consemna:
„Uitați-vă la acest punctuleț! Este aici. Este căminul nostru. Suntem noi. Toți cei
pe care îi iubești, pe care îi cunoști sau despre care ai auzit vreodată, toți oamenii
care au existat vreodată și-au trăit viața aici. Toate bucuriile și suferințele, mii de
religii, ideologii și doctrine economice, fiecare vânător și fiecare căutător de hrană,
fiecare erou și fiecare laș, fiecare rege și fiecare țăran, fiecare cuplu tânăr îndrăgostit, fiecare mamă și fiecare tată, fiecare copil plin de speranță, fiecare inventator și
explorator, fiecare învățător de moravuri, fiecare politician corupt, fiecare superstar,
fiecare lider suprem, fiecare sfânt și fiecare păcătos din istoria speciei noastre au trăit
aici, pe un fir de praf suspendat într-o rază de soare.
[…] Gândiți-vă la cruzimile fără margini înfăptuite de locuitorii unui colț al
acestui pixel asupra locuitorilor greu de distins dintr-un alt colț, la cât de dese sunt
neînțelegerile dintre ei, la cât de nerăbdători sunt să se ucidă unii pe alții, la cât de
pătimașă este ura lor!
Atitudinile noastre afectate, închipuita importanță pe care ne-o dăm, iluzia că
ocupăm o poziție privilegiată în univers sunt contestate de acest punct de lumină
ștearsă” (Carl Sagan, Pale Blue Dot. A Vision of the Human Future in Space, Ballan
tine Books, New York, 1997, pp. 6–7).
Prin oaia pierdută, Hristos reprezenta această mică lume căzută în păcat (PDH,
p. 137). Privește cât de mult a coborât Hristos pentru a ajunge până la tine! „Tinerii au nevoie să păstreze mereu înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. […]
Gândiți-vă la ce a renunțat Hristos când a părăsit curțile cerești și tronul împărătesc
pentru a-Și da viața, o jertfă zilnică pentru oameni” (SPT, pp. 11–12).
Roagă-te pentru tinerii mai greu de tolerat!
Provocare: Coboară la nivelul tinerilor!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Binefacere

Marți, 10 august

CĂLUGĂRUL PUNGAŞ
„Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața.”
(1 Ioan 5:12)

C

iuma bubonică avea să răpună peste o treime din populația Europei. Îngrozit de moartea unui prieten și ocolit cu puțin de un tunet, Martin Luther, la
vârsta de 23 de ani, alege calea „cea mai sigură” de a-și mântui sufletul, înrolându-se în cel mai sever ordin călugăresc. De șapte ori pe zi, călugării trebuiau să fie
prezenți la slujire. Viața monahală era completată de mortificarea trupului: cerșit
din ușă-n ușă, posturi lungi, privegheri de noapte, ore în șir de tăcere sau biciuiri strașnice. Puternic atașat de îndreptățirea sa, cu cât era mai sever, cu atât era
mai ineficient și mai disperat. Într-o noapte, se apucase să doarmă în zăpadă, fără
pătură, până când ceilalți călugări l-au târât înăuntru, pe jumătate mort! Luther
făcea mereu 110%, și totuși avea să afirme: „Toată viața de călugăr m-am simțit un
păcătos cu conștiința plină de vină. Poate Îi câștigam mila prin efortul meu, dar în
realitate uram un astfel de Dumnezeu” (Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of
Martin Luther, Penguin Books, New York, 1950, pp. 45–51).
Ce spunem despre căutarea acestui tânăr? Există trei motivații ale căutării: interesul, frica și dragostea. Luther era interesat de mântuirea sufletului lui, dar, ținând
cont de străduințele lui, părea că Dumnezeu era, în cel mai bun caz, doar un mijloc prin care putea ajunge să fie salvat. Altfel spus, el era interesat de buzunarul
lui Dumnezeu (viața veșnică) mai mult decât de El. Un al doilea factor motivator,
frica, îl forța pe Luther să facă orice pentru a nu arde în foc. Atât de mulți și astăzi,
strângând din dinți, fac orice de teama focului: vin la biserică, oferă daruri, împart
broșuri, țin Sabatul, adoptă doctrina și dieta perfectă. Se întâlnește tot mai rar acel
tip de creștin care Îl caută pe Dumnezeu din iubire – ca doi îndrăgostiți care se bucură că sunt împreună. Acela este de fapt cel care Îl vrea pe Dumnezeu pentru ceea
ce este El, fără să ceară nimic.
Fă des rugăciuni de mulțumire în auzul tinerilor!
Provocare: Trăiește-ți viața ca unul mântuit, nu ca unul care își câștigă mântuirea!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Binefacere

Miercuri, 11 august

HAI AFARĂ DIN CHILIE!
„Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit.”
(Ioan 10:9)

P

uține personalități ale lumii au produs în societate un cutremur atât de mare
ca acela produs de Martin Luther. Preacuvios și prea preocupat de el însuși
în prima parte a căutării lui, Luther a devenit un singuratic. În sfera eului său nu
mai încăpea nimic: nu încăpeau nici ceilalți, nu încăpea nici Dumnezeu. El își era
singurul lui proiect, singurul lui locuitor. Eul propriu pârjolise totul în jur. Religia
devenise materia primă a unor ambiții private, toți ceilalți deveniseră adversari
sau unelte, viața nu mai era trăită decât ca o mare ocazie pentru un cult egolatru.
Dacă Luther ar fi rămas printre sihaștri, ar fi fost probabil încă un anonim din
mulțimea de oameni care s-au perindat pe acest pământ.
„Când credea că totul este pierdut, Dumnezeu i-a trimis un prieten și un ajutor.
Piosul Staupitz i-a luminat mintea lui Luther în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu
și l-a îndemnat să-și întoarcă privirea de la el însuși […]. «În loc să te chinuiești din
cauza păcatelor tale, aruncă-te în brațele Răscumpărătorului. Încrede-te în El, în neprihănirea vieții Lui, în moartea Lui ispășitoare. […] El S-a făcut om ca să-ți asigure
favoarea divină. Iubește-L pe Acela care te-a iubit mai întâi.» […] Astfel i-a vorbit
acest sol al milei. Cuvintele lui au făcut o impresie adâncă asupra minții lui Luther.
După multe lupte cu erori îndelung cultivate, a ajuns în stare să înțeleagă adevărul și
peste sufletul lui tulburat a venit pacea” (TV, p. 101).
Staupitz i-a deschis „Ușa” pe care nimeni n-o mai putea închide (Apocalipsa 3:8).
Întunericul gros din chilie, cu toată suferința pe care o produce însingurarea, avea să
fie străpuns pentru totdeauna de lumina credinței. Așezat în planul divin, Staupitz,
prin măiestria lui, a permis ca această lumină să se propage spre alții prin faptul că
i-a oferit lui Luther, pe lângă pelerinajul spre cetatea sfântă, amvonul și catedra lui.
Ce a urmat a fost răsunător!
Hai, deschide-i tânărului „Ușa”! În loc să-l așezi „în chilie” și să-i expui delicatețile
tale satirice și dogmatice, mai bine, cu simpatie, formează un slujitor!
Roagă-L pe Dumnezeu să scoată lideri potriviți la momentul potrivit!
Provocare: Cheamă-i pe tineri să simtă gustul mântuirii slujind!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Binefacere

Joi, 12 august

(DEZ)LEGARE
„Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…,
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.”
(Galateni 2:20)

P

oetul antic Homer, în poemul „Odiseea”, istorisește călătoria lui Ulise, după
Războiul Troian, înapoi spre insula-i natală, Ithaca. În drumul lui, trebuia să
treacă pe lângă o insulă unde sirenele vrăjeau, cu glasurile lor, corăbierii, făcându-i să se arunce în mare și, astfel, să se înece. Pentru a scăpa cu viață, Ulise le-a
poruncit marinarilor săi să îl lege de catarg, iar ei să-și astupe urechile cu ceară
ca să nu audă cântecul care îi ducea la moarte. De asemenea, i-a avertizat solemn
să nu cumva să-l dezlege, chiar dacă el însuși le va porunci. Au pornit la drum.
Sedus de cântecul sirenelor, Ulise le făcea semne disperate tovarășilor de călătorie
să-l dezlege, dar aceștia îl legau și mai strâns de catarg. În felul acesta au ajuns la
destinație.
În călătoria către cer, fiecare tânăr este sedus de cântările și desfătările lumii.
Lumea îi fură voința și mintea, îl îmbată cu plăcerile ei și îl face să se arunce în valurile ei, în valurile pieirii sufletești și trupești. În fața ispitei, Ulise s-a legat strâns de
catargul corabiei. În fața ispitei, Pavel s-a legat de Hristos. Propria-i mărturie („am
fost răstignit împreună cu Hristos”) ne amintește că cel răstignit era legat de cruce
„pe viață”.
„Dacă nu devenim legați pe viață de Dumnezeu, nu vom putea rezista niciodată efectelor nelegiuite ale iubirii de sine, ale îngăduirii poftelor și ale ispitei de
a păcătui” (EUZ, p. 46). „Lupta împotriva eului este cea mai mare și cea mai grea
luptă dintre câte s-au dus vreodată” (CCH, p. 33). „Dacă Domnul Hristos locuiește
în noi, vom răstigni firea cu poftele și patimile ei” (CA, p. 285). „Nu sunt fii ai lui
Dumnezeu aceia ale căror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care
se predau când și când puterii Sale, ci aceia care sunt călăuziți de El” (CMF, p. 121).
Roagă-te pentru tinerii care se luptă cu diverse dependențe!
Provocare: Leagă-te „pe viață” de Hristos!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Binefacere

Vineri, 13 august

ADEVĂRATA MĂREŢIE
„Oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru.”
(Matei 20:26)

Î

n secolul al XV-lea, o familie săracă era binecuvântată cu optsprezece copii. În
ciuda condiției lor nevoiașe, doi dintre copii erau extrem de talentați. Însă numai unul dintre ei putea merge la studii. Prin urmare, cei doi stabilesc un pact:
vor da cu banul, iar cel care va pierde va munci la mină pentru a plăti studiile de
pictură ale celuilalt.
Albrecht Dürer, după patru ani remarcabili, reîntors în familie, s-a ridicat în
capul mesei pentru a ține un toast. Cuvintele de încheiere au fost:
— Și acum, cel mai binecuvântat frate al meu, acum e rândul tău. Acum te poți
duce să-ți urmezi visul și eu voi avea grijă de tine!
Toate capetele s-au întors cu nerăbdare spre celălalt capăt al mesei, unde stătea
fratele lui, care, printre lacrimi, ținându-și mâinile aproape de obrazul drept, a spus
blând:
— Nu, frate, nu pot să merg… Uite ce au făcut cei patru ani de muncă în mină
mâinilor mele! Oasele de la fiecare deget au fost strivite cel puțin o dată, iar în ultimul timp sufăr de artrită, care mi-a afectat atât de rău mâna dreaptă, încât nu pot
nici măcar să țin paharul pentru a toasta cu tine…, cu atât mai puțin să fac linii
delicate pe pânză cu pensula sau creionul. Nu, frate, pentru mine e prea târziu…
Într-o zi, Albrecht i-a pictat fratelui său mâinile muncite cu palmele și degetele
subțiri îndreptate spre cer. „Mâini în rugăciune”, acest tribut al iubirii, ne amintește
că nimeni, absolut nimeni, nu reușeste singur în viață.
Privind realizările celor doi, care dintre ei este „mai mare”?
Fiecare dorește să fie primul, să fie lăudat, să depășească pe altul. Încă de mici,
facem eforturi disperate să fim în centrul atenției și, din păcate, nu ne lecuim de
aceasta nici la bătrânețe. Isus însă dă o nouă definiție măreției (Matei 20:26). Vrei să
fii primul? Slujește! Fii primul în iubire, moralitate, dărnicie, slujire! Oricine poate fi
mare pentru că oricine poate sluji.
Cere-I lui Dumnezeu ocazii pentru a sluji alături de liderii locali!
Provocare: Strânge mâinile prea trudite ale acelor persoane care se preocupă de
tine! Slujește și tu!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Binefacere

Sâmbătă, 14 august

UN ALTFEL DE NECROLOG
„Căci am fost flămând și Mi-ați dat de mâncat; Mi-a fost sete și Mi-ați dat de băut;
am fost străin și M-ați primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat; am fost bolnav și
ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță și ați venit pe la Mine.”
(Matei 25:35,36)

D

in când în când, mă gândesc la propria mea înmormântare. Nu mă gândesc
la ea într-un sens morbid. Din când în când, mă întreb ce aș vrea să se spună,
așa că vă las discursul acesta.
Dacă vreunul din voi o să fie prezent când o să-mi vină ceasul, să știți că nu vreau
o înmormântare lungă. Și dacă alegeți pe cineva să rostească necrologul, spuneți-i să
nu vorbească prea mult! Spuneți-i să nu menționeze că am un Premiu Nobel pentru
Pace – acesta nu este important! Spuneți-i să nu menționeze că am trei sute sau patru sute de alte premii – acestea nu sunt importante! […]
Mi-ar plăcea ca, în acea zi, cineva să spună că Martin Luther King Jr. a încercat să
își dea viața în folosul altora. Mi-ar plăcea ca, în acea zi, cineva să spună că Martin
Luther King Jr. a încercat să iubească pe cineva.
[…] Vreau ca în ziua aceea să puteți spune că am încercat să-i hrănesc pe cei flămânzi. Vreau ca în ziua aceea să puteți spune că în viața mea am încercat să-i îmbrac
pe cei fără haine. Vreau ca în ziua aceea să puteți spune că în viața mea am încercat
să-i vizitez pe cei închiși. […]
Dacă vreți, da, spuneți că am fost un militant pentru dreptate! Spuneți că am fost
un militant pentru pace! Spuneți că am fost un militant pentru neprihănire! Și toate
celelalte lucruri superficiale nu vor mai conta.
Nu voi avea bani pe care să îi las în urmă. Dar vreau să las în urmă o viață plină
de dedicare. Aceasta este tot ce vreau să spun.
Dacă pot un om s-ajut atât cât trăiesc,
Dacă pot cu vorba mea să-l înveselesc,
Dacă pot pe drumul drept să-l statornicesc,
Atunci viața mea nu va fi în zadar” (Martin Luther King Jr., „The Drum Major
Instinct”, predică ținută la 4 februarie 1968 în Biserica Baptistă Ebenezer din Atlanta, disponibilă la: https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/drummajor-instinct-sermon-delivered-ebenezer-baptist-church).
Roagă-te pentru tinerii dedicați!
Provocare: Nu trăi degeaba! Slujește!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord

Soarele apune: B 20:22, CT 20:11, IS 20:22, MS 20:33, SM 20:42, DJ 20:31, AR 20:45
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Binefacere

Duminică, 15 august

PRILEJ DE SCHIMBARE
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”
(Ioan 3:16)

C

ândva în jurul anilor ’70, revista Revue Adventiste [„Curierul adventist”] publica următoarea întâmplare:
În 1947, în Brazilia, o femeie rămasă de două luni văduvă moare la naștere, lăsând în urmă doi gemeni. Juan a fost adoptat de familia Frias, iar Armando, de
familia Escalantes, o familie bogată.
În familia Frias, marginalizat și respins, Juan ajunge delincvent. Oscilând între
pușcărie și libertate, la vârsta de 26 de ani, Juan comite un lucru teribil: răpește doi
copii, de 3 și 5 ani, sperând să obțină o recompensă de 20 000 de dolari, apoi îi ucide.
În acest timp, Armando ajunsese un tânăr bogat, cu înaltă educație. Într-o zi,
privește prima pagină a ziarului Jornal do Brasil [„Jurnalul Braziliei”] și încreme
nește. Era chiar poza lui! Înfrigurat, află mai târziu că Juan era fratele lui. Zdrobit,
după trei săptămâni, face un plan și, prin relațiile pe care le are tatăl său, vrea să ajungă la fratele său întemnițat și să-i propună… un schimb. Armando obține aprobarea
pentru un număr de opt vizite. Vizită după vizită, Armando îi vorbește cu duioșie,
pentru ca, spre final, să își dezvăluie planul. Când aude acest plan, Juan plânge ca un
copil. Nu vrea să accepte! După mari stăruințe, Juan acceptă să își pună hainele și
peruca fratelui său. Înainte de despărțire, Armando îi spune:
— Adu-ți aminte că, de-acum, tu nu mai trăiești viața ta, ci viața mea! Să nu uiți
că un altul care să moară pentru tine nu mai există! Trăiește demn de iubirea mea!
După două săptămâni, la 28 iulie 1973, în sala ticsită a tribunalului din Rio Grande, juriul anunță sentința lui „Juan Frias”: moarte prin spânzurare. Undeva în sală,
un tânăr elegant se frânge de emoție – a primit un dar nemeritat.
Prin analogie, acest caz real vorbește despre jertfa Domnului Hristos pentru tine.
Oferta aceasta îți este adresată și ție astăzi. Vei accepta schimbul?
Roagă-te pentru tinerii care au un trecut tumultuos!
Provocare: Trăiește demn viața nouă primită în dar!
Ionuț Pop-Coman
Conferința Transilvania de Nord
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Luni, 16 august

IUBIREA BATE FRICA (I)
„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că
frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme nu a ajuns desăvârșit în dragoste.”
(1 Ioan 4:18)

S

e spune că în Africa fermele sunt mereu o țintă pentru animalele sălbatice. Și
pericolul cel mai mare este noaptea. Așa se face că fermierii, înainte de lăsarea
nopții, formează un țarc de foc. În mijlocul țarcului se află cuminți cirezile de
vaci și vițeii, iar fiarele sălbatice sunt ținute la distanță. Totuși, leii înfometați nu
renunță atât de ușor. Se apropie cât pot de mult de țarcul de foc, îl înconjoară și
apoi încep să răcnească. În cireadă se produce neliniște, neliniștea se amplifică și
se naște frica. Atunci, animalele mai slabe cedează presiunii induse și, de frică,
sar peste țarcul de foc. Ușor de anticipat, acestea devin pradă sigură. Nu putem
să nu ne amintim de versetul care spune că Satana este ca un leu care dă târcoale
și răcnește, căutând să înghită viețile copiilor lui Dumnezeu. Acum, paralela este
evidentă și potrivită. Natura ne învață lecțiile mari ale nevăzutului. Satana este
maestrul fricii. Odată frica pătrunsă în suflet, dispare controlul, panica se instalează, iar artizanul fricii triumfă – omul face saltul dincolo de țarcul siguranței.
Cea mai mare descoperire a Bibliei este soluția iubirii. Iubirea este ideea fundamentală a creștinismului pentru că ea este esența existenței lui Dumnezeu. Iar
în dragoste nu este frică, adică Dumnezeu nu stăpânește prin teroare, ci El face un
țarc al iubirii și te roagă să rămâi acolo. Afară sunt câinii, leii, demonii. Îți propun să
cuprinzi în suflet iubirea lui Dumnezeu și să rămâi în zona de siguranță. Așa vom fi
fericiți și vom avea pace!
Doamne, mă rog astăzi pentru mine. Eu sunt primul care are nevoie de iubirea
Ta. Eu sunt primul care are nevoie să o împărtășească.
Provocare: Astăzi îți propun să folosești cuvintele blânde ale iubirii. Gândește
ca unul care iubește cum iubește Dumnezeu! Filtrează totul prin rațiunile iubirii!
Merită!
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Marți, 17 august

IUBIREA BATE FRICA (II)
„Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică,
pentru că eram gol, și m-am ascuns.”
(Geneza 3:10)

P

rimul gust pe care l-a avut fructul oprit a fost frica…, frica și simțământul de
gol lăuntric. De atunci și până astăzi, când un copil al lui Adam comite un
păcat, gustă frica, iar golul din inimă i se mărește. Există ceva care poate vindeca
o astfel de viață?
Mihaela, o tânără soție, a rămas însărcinată, dar la scurt timp, în urma unui examen medical de rutină, a primit vestea teribilă că este suspectă de cancer. Cancerul a
fost descoperit în faza în care putea fi învins. Dar Mihaela trebuia să renunțe imediat
la sarcină. Cei doi tineri părinți, Mihaela și soțul, au trecut prin furtuna vieții lor.
Mihaela a decis: copilul va trăi. La opt luni de sarcină, Mihaela slăbise până la limita
existenței. Copilul trebuia născut urgent, prin cezariană. După operație, cu ultimele
forțe, mama a cerut să vadă copilul. Copilul i-a fost dat mamei – o fetiță sănătoasă.
Apoi, la scurt timp, mama a adormit somnul de care se tem toți copiii lui Adam.
Dar este ceva ce ne mișcă în astfel de povești autentice de viață: spiritul de sacrificiu.
Ce legătură are povestea asta cu istoria genezei? Ei bine, Adam a încercat să își
acopere goliciunea cu frunze de smochin, însă golul a rămas, pentru că omul nu poate confecționa, inventa sau crea nimic care să îndepărteze frica sau golul existenței
sale. Atunci, Dumnezeu a luat un miel, l-a înjunghiat și din pielea mielului a făcut
haine pentru primii oameni. Actul acela în care omul era îmbrăcat în piele de miel
inocent a devenit singurul gest salvator pentru umanitate. În realitate, sacrificiul lui
Dumnezeu prin Isus Hristos este gloria care ne poate acoperi golul din suflet. În
dragoste nu este frică pentru că iubirea o bate. E mai tare.
Doamne, umple-mi Tu viața cu iubirea Ta!
Provocare: Ia-ți timp să stai prin credință în fața crucii și lasă-te îmbrăcat de
Dumnezeu! Atunci vei înceta să mai fii gol.
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Miercuri, 18 august

RISIPĂ DE IUBIRE (I)
„Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat
într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată.”
(Luca 15:13)

O

poveste evreiască spune că un rabin pe nume Eisek ben Jekel, din Cracovia,
a avut un vis în care era îndemnat să meargă în Praga pentru că acolo, sub
podul care duce la palatul regal, trebuia să caute o comoară. Rabinul a ignorat
visul, însă visul a revenit și mai insistent, până când rabinul a cedat și a plecat în
căutarea comorii. Ajungând la locul cu pricina, chiar sub podul din apropierea
palatului din Praga, rabinul a observat că locul este păzit de gardieni. Evident, nu
avea nicio șansă să sape în locul acela după comoară. Descurajat și totodată dezamăgit pentru că dăduse crezare unui vis, se pregătea să plece, când un gardian l-a
oprit și i-a cerut socoteală pentru prezența sa acolo. Fără să se ascundă, rabinul i-a
spus gardianului toată povestea cu visul. Gardianul a izbucnit într-un râs ironic
și i-a spus:
— Și eu am avut astfel de vise și, dacă le-aș fi dat crezare, acum mi-aș fi pierdut
timpul căutând prin Cracovia casa unui rabin, Eisek ben Jekel parcă. Undeva sub
soba lui din dormitor, ar fi ascunsă o comoară.
Rabinul nu și-a putut ascunde uimirea și îndată, fără prea multe explicații, a
rupt-o la fugă. A ajuns acasă și, spre mirarea tuturor din casă, a început să sape sub
soba din dormitor.
Povestea spune că acolo ar fi găsit o comoară și cu acei bani ar fi construit o
școală.
Morala e simplă și li se potrivește multora dintre noi. Căutăm comori și suntem
gata să înconjurăm pământul pentru ele. Însă de cele mai multe ori comoara e chiar
aici, lângă noi, aproape. Fiul risipitor a mers într-o țară îndepărtată să caute comoara
pentru ca apoi să înțeleagă că iubirea tatălui era cea mai prețioasă comoară și se afla
lângă el.
Doamne, astăzi, ca un fiu risipitor, mă întorc la Tine!
Provocare: Fii atent la comorile din jurul tău! Ar fi păcat să faci un ocol pentru
ele când ele se află chiar foarte aproape.
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Joi, 19 august

RISIPĂ DE IUBIRE (II)
„Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca
și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei.”
(Luca 15:29)

F

iecare dintre noi risipește. Fiul cel mai tânăr, într-un pariu pus pe promisiunile
hedonismului, a risipit tot ce avea. A cheltuit dragostea tatălui și averea lui pe
plăcerile clipei. Fiul cel mare în schimb a rămas acasă, cuminte. Însă cumințenia
lui era cel puțin nefericită și formală. Fiul cel mare este tipul de creștin care nu a
priceput tocmai esența creștinismului. A înțeles textele, a priceput doctrinele, a
pătruns profețiile, a respectat îndatoririle, însă totul într-o formă inertă. Ca un
mort cosmetizat, dar fără viață. Esențialul în Hristos este să iubești; în aceasta se
cuprind toate. Fratele cel mare este acru, mereu nemulțumit, gustă criticile și se
bucură de ele, murmură, bombăne, are mâinile încrucișate, este neînduplecat…
Stau să mă gândesc a cui risipă este mai mare. Într-un sens anume, poate că fratele
cel mare risipește mai mult averea tatălui. Cum poți spune că Îl iubești pe Dumnezeu, că Îi ești loial, că nu ai părăsit Casa lui Dumnezeu și, în același timp, să nu
poți ierta, să nu poți fi bun sau să nu ai răbdare cu fratele tău?
În timp ce alerga pe peron pentru a prinde trenul aflat deja în mișcare, Ghandi a
scăpat un papuc, dar a reușit să urce. Atunci, repede, s-a descălțat și de al doilea papuc și l-a aruncat pe peron. Nelămurit, un om care asistase la gestul său l-a întrebat
de ce a făcut asta. Răspunsul a venit imediat:
— Cine va găsi primul papuc măcar să se bucure de întreaga pereche.
Iubirea este proaspătă, inovatoare, caută binele în ceilalți, îi consolează, le oferă
siguranță. Săracul tată! A avut doi fii, amândoi risipitori…
Doamne, astăzi mă rog pentru cei apropiați care sunt fii risipitori!
Provocare: Pentru azi poate este necesară o analiză proprie. Ești fratele cel mare
sau fiul risipitor? Ce poți face pentru a te întoarce acasă?
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Vineri, 20 august

RISIPĂ DE IUBIRE (III)
„Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău
era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.”
(Luca 15:32)

C

ea mai mare risipă o face totuși tatăl. Dacă cei doi fii risipesc averi, ocazii,
timp, șanse, chemări, tatăl continuă să își risipească necondiționat iubirea.
În povestea aceasta biblică se vede lămurit că Dumnezeu nu are porții limitate de
iubire pentru oameni. Ioan spune că prin Isus Dumnezeu le-a dat oamenilor „har
după har” (Ioan 1:16). Har fără limită, har continuu. De fapt, Biblia nu spune că
Dumnezeu are dragoste, ci că El este dragoste. Când ai dragoste, este posibil ca ea
să se termine. Dar Dumnezeu este dragoste, ceea ce înseamnă că dragostea Lui
este într-o cantitate nelimitată. De aceea nu voi înțelege deplin risipa Tatălui. El
este dragoste, nu are dragoste pentru că iubirea este natura Lui. Iar dacă Dumnezeu vrea să semănăm cu El și dacă iubirea este esența creștinismului, atunci cu
siguranță Dumnezeu vrea mai mult decât să fim oameni care au iubire. Vrea să fim
iubire! Adică izvor! Aceasta este o chestiune fundamentală!
Până la urmă, cel mai curajos și mai miraculos lucru care ni se poate întâmpla
este să ne întoarcem acasă la fel ca fiul risipitor. Atunci, Tatăl ne va trata ca pe Fiul
Său, Isus. Aceasta este iubirea fără margini.
Într-o zi, în clasă se aflau doi elevi noi. Profesorul i-a întrebat cum îi cheamă.
După nume, erau frați.
— Sunteți frați?
— Da.
— Păi, când v-ați născut?
Anul și luna de naștere ale celor doi frați erau identice. Profesorul, nelămurit, a
replicat:
— Frați sunteți, gemeni nu păreți.
Băieții i-au spus profesorului că unul dintre ei este înfiat.
— Care din voi este acela?
— Nici noi nu știm, i-au răspuns băieții. Tatăl nostru zice că a uitat care este cel
înfiat…
Iubirea cea mare a Tatălui ne va trata ca pe unicul Său Fiu. Ce bun e Dumnezeu!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru schimbarea inimii unui prieten apropiat!
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
Soarele apune: B 20:12, CT 20:02, IS 20:11, MS 20:22, SM 20:32, DJ 20:21, AR 20:35
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Sâmbătă, 21 august

IUBIREA ŞI COMUNICAREA
„Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste,
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.”
(1 Corinteni 13:1)

S

copul limbajului este comunicarea. Este un dar. Însă limbajul și comunicarea
ne sunt date nu doar pentru a transmite că afară este frig sau că ne este foame.
Dumnezeu a creat limbajul pentru a se putea comunica mai bogat iubirea. De fiecare dată când deschidem gura pentru a vorbi, avem ocazia să perpetuăm esența
legilor universului – iubirea. Un cuvânt cu iubire are forță creatoare. „Mi-a spus că
mă iubește…” Ai văzut ce exprimă chipul unei tinere care spune cuvintele acestea?
Pentru ea totul a înflorit, a prins viață.
„Pe mine nu mă iubește nimeni…” Poate că ai auzit și astfel de cuvinte. Cuvintele
noastre pot să împingă oamenii către singurătate.
Limbajul cu iubire devine asertiv, comunicativ, rezolvă, creează, clădește, evită
conflicte inutile și poate să le dea un sens celor din jur. Limbajul fără iubire devine o
aramă sunătoare sau un chimval zângănitor, adică devine gălăgios. Când vorbești și
produci gălăgie, gândește-te că poate limbajul este fără iubire…
În vorbele noastre este putere de viață și de moarte în același timp. Înțeleptul
spune: „Moartea și viața sunt în puterea limbii” (Proverbele 18:21).
Poate că poți să vorbești și în limbile îngerilor, dar este tot degeaba, dacă nu ai
esențialul.
Doamne, mă rog astăzi ca limbajul meu să fie fără vină!
Provocare: Verifică-ți atent limbajul! Cu un limbaj autentic al iubirii poți construi mai mult decât imperii. Poți construi inimi, caractere.
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Iubirea – ideea fundamentală a creștinului

Duminică, 22 august

IUBIREA, CUNOAŞTEREA, CREDINŢA ŞI MARTIRAJUL
„Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința,
chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste,
nu sunt nimic.”
(1 Corinteni 13:2)

C

hiar dacă aș cunoaște toate științele, dar nu aș avea iubire, este ceva zadarnic.
Mai mult, un om care deține cunoștințe tehnice și științifice avansate, dar
care nu are iubire poate deveni un monstru. Istoria recentă e plină de exemple. De
fapt, Lucifer este un intelectual. Șarpele era cel mai inteligent dintre toate fiarele
câmpului. Inteligența fără iubire inventează arme de distrugere în masă, sparge
conturi bancare, evadează, face crime în serie, copiază la examene, ironizează abil,
ascunde adevărul etc. Așadar, chiar dacă aș avea toată cunoștința avansată a lumii,
dar nu aș iubi, toată această cunoștință mă poate face luciferic.
Sau pot să am toată credința… și să nu am iubire. Lucrul acesta e mai greu de
imaginat. Biblia spune totuși că este o combinație stranie, dar posibilă. Adică un
credincios fără iubire devine un dogmatic neiertător, rău, rece, extremist, trădător.
Un credincios fără dragoste este poate cea mai nefirească formă umană, cea mai
contradictorie formă de a trăi pe Pământ. Poate că Pavel ar fi inclus și cazul acesta
când spunea că putem ajunge cei mai nefericiți oameni de pe Pământ.
Dar extrema comparației lui Pavel este atinsă atunci când spune că un martir –
teoretic cel puțin – ar putea să își dea trupul să fie ars fără ca aceasta să conteze câtuși
de puțin dacă nu ar avea iubire. Mă întreb dacă ar exista în istorie un astfel de caz.
Oricum, citim lăcrimând 1 Corinteni 13 la nunți, impresionați de poemul dragostei. Totuși, greu găsești un text mai șocant, mai tare… Te zguduie, te trezește la
noua realitate pe care o poți trăi în Hristos.
Gloria, înțelepciunea sau farmecul unui om sunt date de măsura cu care îi iubește
pe Dumnezeu și pe semenii săi!
Doamne, pune legea iubirii și în inima mea!
Provocare: Iubește-i pe oameni așa cum sunt!
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Luni, 23 august

TĂRIA CELOR SLABI
„V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău.”
(1 Ioan 2:14)

Î

n 1879, Luther Warren și Harry Fenner (de 14 și, respectiv, 17 ani) erau doi tineri care se asemănau foarte mult cu adolescenții de astăzi. Ei au observat unele
probleme din societatea în care trăiau și au văzut că aceste probleme existau chiar
și în biserică. Acești băieți au înțeles repede că schimbarea nu putea veni din altă
parte, astfel că au făcut un plan misionar pentru biserica și localitatea lor, Hazleton. Credința lor era atât de nouă, încât biserica abia formată nu organizase niciun
program pentru copii sau tineri. Nu existau școli adventiste, cluburi de Exploratori sau societăți ale tineretului adventist.
Pentru Luther, băiatul de 14 ani, acest moment a fost doar începutul unei cariere
de slujire a tinerilor din biserică, întreaga lui viață dedicând-o lucrării cu tinerii.
Deși nu a fost ales niciodată în mod oficial într-una dintre pozițiile de conducere
ale bisericii, Luther Warren poate fi considerat primul lider al Departamentului de
tineret din Biserica Adventistă.
Credem sau nu, tinerii (și chiar adolescenți ca Luther și Harry) au jucat un rol
important în formarea și organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Mulți
dintre pionierii bisericii pe care astăzi îi vedem în fotografii cu favoriți și bărbi generoase nu erau la începutul formării bisericii decât niște simpli adolescenți sau tineri.
Dar acest fapt nu a constituit o piedică în calea chemării lor de către Dumnezeu
pentru o misiune atât de importantă cum este clădirea din temelii a unei biserici.
Dumnezeu poate folosi și astăzi copii și tineri pe care îi credem de obicei slabi
pentru unele dintre cele mai „tari” misiuni pentru această lume.
Roagă-te astăzi pe nume pentru tinerii pe care îi cunoști și care vor să facă ceva
pentru Dumnezeu!
Provocare: Dumnezeu poate alege tineri entuziaști și sinceri care să lucreze pentru El. Trimite-le astăzi un SMS cu o încurajare adolescenților din comunitatea ta!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Marți, 24 august

ÎNTREBAREA CORECTĂ
„Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă.
Domnul a zis lui Samuel: «Scoală-te și unge-l, căci el este!»”
(1 Samuel 16:12)

S

e pot spune multe despre procesul de formare a Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea și despre implicarea tinerilor în acest proces. În 1844, John Andrews
avea 15 ani, Uriah și Anne Smith aveau 12 și, respectiv, 16 ani, James White avea
27 de ani, iar Ellen Harmon – doar 17. Numai „părintele Bates”, așa cum era numit
Joseph Bates la cei 52 de ani ai săi, făcea notă discordantă. Vor putea acești tineri
să dea naștere unei biserici mondiale și să pună bazele unei organizații care va
promova Evanghelia, sănătatea și educația în fiecare colț al lumii? Răspunsul ar
fi cu siguranță negativ, și asta pentru că întrebarea este greșită. Întrebarea corectă
este aceasta: Va putea Dumnezeu să folosească acești copii și tineri pentru a-Și
îndeplini lucrarea Lui? Faptul că fiecare dintre noi face parte din această biserică
ne arată că răspunsul trebuie să fie în mod evident afirmativ.
Privind la modul uimitor în care Dumnezeu s-a folosit de tineri în istoria biblică
și cea recentă, este momentul să renunțăm la întrebări cum sunt cele pe care le-am
auzit adesea în lucrarea mea: Cum se poate să punem niște copii să strângă colecta?
Cum să-i lăsăm pe juniori să urce la amvon dacă nu sunt botezați?
Când, în decembrie 1844, Dumnezeu i-a oferit unei fete de 17 ani viziunea despre călătoria către cer a poporului ales, nimeni nu intuia că această fată urma să
primească până la sfârșitul vieții alte aproape două mii de viziuni prin care biserica
nou-formată să fie mustrată sau încurajată. Cu atât mai mult astăzi este timpul să
înțelegem că Dumnezeu are libertatea de a alege și a lucra prin cei care întrunesc
criteriile și așteptările Sale, nu ale noastre. Chiar și printr-un copil cu părul bălai.
Roagă-te pentru un spirit de înțelegere, răbdare și dragoste față de copiii din
biserica ta! Cu siguranță au și ei un loc în planul lui Dumnezeu în aceste ultime zile
ale istoriei.
Provocare: Caută câteva fotografii din copilărie! Privește aceste fotografii și
găsește ocaziile în care Dumnezeu te-a folosit pentru o anumită lucrare!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Miercuri, 25 august

NU RENUNŢA LA VIS!
„Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălța!
Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate;
planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie.”
(Isaia 25:1)

Î

n anul 1907, Conferința Generală a decis pentru prima dată să organizeze un
consiliu în afara Statelor Unite. Această întâlnire a avut loc la sanatoriul de la
Gland, în Elveția. Un punct important pe agenda acestei întâlniri a fost preocuparea pentru viitorul tinerilor din biserică și pentru pregătirea lor în vederea slujirii. Au avut loc discuții constructive, la finalul cărora a fost adoptată următoarea
rezoluție: „Pentru ca lucrarea să progreseze și mulți lucrători să fie instruiți, va
fi creat un nou departament ce va fi cunoscut sub numele de Departamentul de
tineret al Conferinței Generale.” Profesorul Milton Kern, un promotor neobosit al
lucrării cu tinerii, a fost desemnat ca director al noului departament.
În același an, președintele Conferinței Generale, A. G. Daniels, a convocat prima convenție de tineret în Vermont, Ohio. Peste o sută de delegați au participat la
această convenție, reprezentând nouă uniuni. Pentru prima dată în istoria Bisericii
Adventiste, tinerii care au participat la acea convenție au simțit că sunt o parte integrantă a unei organizații mondiale și că pot face mult mai mult pentru biserica lor.
Unul dintre vorbitori s-a adresat participanților cu următoarele cuvinte: „Aceasta este cea mai interesantă întâlnire la care am participat vreodată! Am așteptat
atât de mult momentul în care frații din conducere vor lăsa deoparte alte poveri
și responsabilități și vor hotărî un timp special pentru a discuta despre această importantă lucrare: lucrarea cu tinerii.” Era Luther Warren, băiatul care în urmă cu
douăzeci și opt de ani pusese, împreună cu prietenul său Harry Fenner, bazele primei societăți adventiste a misionarilor voluntari. Acum visul lor devenea realitate.
Ce frumos este să nu renunți niciodată la visul de a-L sluji pe Dumnezeu!
Roagă-te pentru toți tinerii din biserica ta care visează să-I slujească lui Dumnezeu! Roagă-te ca visul lui Dumnezeu pentru ei să se împlinească!
Provocare: Cu siguranță există în biserica ta tineri care visează să facă ceva pentru Dumnezeu. Gândește-te la unul dintre ei pe care să-l ajuți să-și îndeplinească
visul!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Joi, 26 august

FOLOSEŞTE RESURSELE PE CARE LE AI!
„Să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni,
și poporul care se va naște să laude pe Domnul!”
(Psalmii 102:18)

U

na dintre preocupările cele mai mari ale fondatorilor Bisericii Adventiste a
fost pregătirea și educarea copiilor și a tinerilor. James White a fost primul
lider care a recunoscut nevoia editării unei reviste pentru tineri, într-o vreme în
care tiparul era cel mai uzual mijloc de răspândire a informației. Revista s-a numit
The Youth Instructor [„Instructorul tineretului”] și a văzut lumina tiparului pentru prima dată în 1852. Este remarcabil că această preocupare pentru instruirea
tinerilor a fost una dintre primele preocupări ale bisericii (înainte chiar și de organizarea ei oficială, în 1863).
O altă revistă, de data aceasta o revistă pentru copii, a fost editată în 1890 de
W. N. Glenn sub titlul Our Little Friend [„Micul nostru prieten”]. În condițiile în
care procesul de tipărire era unul destul de rudimentar și anevoios, este de asemenea uimitor că această revistă apărea săptămânal! Motivul este unul foarte simplu:
în paginile acestei reviste se regăseau diverse povestioare și poezii pentru copii de
diferite vârste, resurse de care bisericile aveau nevoie pentru momentul povestirii
pentru copii din Sabat. Povestirea era un moment nelipsit din cadrul programului
de Sabat, copiii fiind foarte încântați de învățăturile primite prin intermediul acestor
povestiri.
Astăzi există nenumărate resurse creștine pe care instructorii le au la dispoziție,
iar copiii așteaptă cu aceeași nerăbdare în Sabat momentul special pregătit pentru ei.
Este privilegiul nostru al tuturor să le oferim în cadrul programului de închinare un
timp special în care adevărul Scripturii să fie zugrăvit înaintea ochilor lor în culorile
cele mai vii. Ar trebui să urmăm exemplul înaintașilor noștri, făcând astfel încât în
fiecare Sabat să nu lipsească povestirea pentru copii. Oferindu-le atenția noastră și
un timp/loc în programul de închinare din Sabat, copiii se vor simți întotdeauna
valoroși, apreciați și iubiți în biserică, exact ca într-o familie.
Să-I mulțumim Domnului astăzi pentru toate resursele pe care le avem la îndemână și să ne rugăm să le putem folosi cât mai eficient!
Provocare: Caută în bibliotecă o carte de povestiri creștine pentru copii și oferăte voluntar să pregătești povestirea din următorul Sabat!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Vineri, 27 august

PĂSTREAZĂ MOŞTENIREA!
„Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei!”
(1 Împărați 21:3)

A

nul 1907 nu este legat doar de actul de naștere al Departamentului de tineret
la nivelul Conferinței Generale sau de tulburările sociale și politice care au
pornit din Botoșani și au dus la căderea guvernului de la noi din acea vreme. De
acest an este legată și prima atestare documentară a lucrării de tineret în Transilvania, mai precis la Brașov, unde are loc Întâlnirea pentru Balcani și Austro-Ungaria.
În urma acestei întâlniri este menționată pentru prima dată în teritoriile
românești preocuparea Bisericii Adventiste pentru lucrarea cu copiii și tinerii. Doi
ani mai târziu va fi înființată în Transilvania prima organizație de tineret, care va
dezvolta programe pentru tineri și va organiza întâlniri în care aceștia să discute
probleme specifice vârstei lor. În 1923, în cadrul adunărilor elective ale bisericii din
România, au fost desemnați primii secretari de tineret. Primele conferințe care au
făcut acest pas au fost Moldova și Muntenia, iar în scurt timp li s-au alăturat Transilvania și Banatul. Declarația de misiune a organizației nou-înființate a fost să-i ajute
pe tineri să se implice în acea lucrare pentru care au primit abilități și talente.
Această preocupare este actuală și astăzi, dovadă fiind declarația de misiune a
Departamentului de tineret la nivel mondial: „Misiunea noastră este să-i conducem
pe tineri către o relație mântuitoare cu Isus Hristos și să-i ajutăm să accepte cu bucurie chemarea Lui la slujire.”
Nu va exista niciodată pentru biserică o preocupare mai mare ca slujirea și salvarea semenilor. Moștenind acest mandat de la părinții fondatori ai bisericii, privim
cu responsabilitate către copii și tineri, care nu sunt doar viitorul bisericii, ci și prezentul și sufletul acesteia.
Provocare: Scrie-i unui tânăr din biserică o scrisoare în care să-l încurajezi să se
implice în misiune potrivit darului pe care îl are și roagă-te pentru tânărul căruia
i-ai scris!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Sâmbătă, 28 august

EXPLORATORII ÎL URMEAZĂ PE ISUS
„Pe când erau pe drum, un om I-a zis:
«Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.»”
(Luca 9:57)

L

a începutul anilor 1940, câțiva dintre pionierii lucrării de tineret, printre care și
Luther Warren și Harry Fenner, au trecut la odihnă. Ștafeta lucrării de tineret a
fost preluată de o nouă generație de lideri, care a dezvoltat noi programe prin care
copiii și tinerii puteau învăța mai multe despre Isus.
Începutul programului de Exploratori este legat de numele lui John Hancock,
care a organizat în 1946 un club de băieți și fete în biserica din Riverside, California.
Ideea unui club pentru copii s-a răspândit repede în școlile și bisericile adventiste
din California. În numai câțiva ani, sesiunea Conferinței Generale din 1950, ținută
la San Francisco, prin vocea președintelui William H. Branson, avea să recomande
bisericii mondiale programul de Exploratori. Declarația de misiune a Exploratorilor
este următoarea: „Programul Exploratorilor este un laborator educațional pentru
casă, școală și biserică.”
Orice copil din ciclul gimnazial care dorește să se alăture Exploratorilor va găsi
în acest program un cadru potrivit pentru dezvoltare spirituală și fizică armonioasă.
Angajamentul Exploratorului este potrivit pentru orice urmaș al lui Hristos: „Prin
harul lui Dumnezeu, voi fi un serv al Său, îi voi iubi pe oameni și voi ocroti natura.
Voi respecta legile Exploratorului, care pentru mine sunt: să studiez și să mă rog zilnic, să îmi îndeplinesc conștiincios datoria, să am grijă de corpul meu, să îmi păstrez
conștiința curată, să fiu amabil și ascultător, să mă port cuviincios în casa Domnului,
să am întotdeauna un cântec în inimă și să merg oriunde mă trimite Dumnezeu.”
Iată un angajament care poate face din noi toți niște adevărați Exploratori!
Astăzi ne rugăm pentru toți Exploratorii și instructorii de Exploratori din România.
Provocare: Interesează-te unde și când se va desfășura următoarea întâlnire de
Exploratori! Fă-ți planul să participi măcar o dată în viață la o întâlnire a Exploratorilor!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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Istoria apariției Departamentului de tineret

Duminică, 29 august

CE TE ÎMPIEDICĂ SAU CE MĂ ÎMPIEDICĂ?
„Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă.
Și famenul a zis: «Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?»”
(Faptele apostolilor 8:36)

S

untem bucuroși atunci când o persoană este interesată de adevăr și caută să
cunoască mai mult despre Dumnezeu. Dar, dacă această persoană întârzie în
ce privește luarea unei decizii pentru botez, adesea ne simțim îndemnați să punem
întrebarea: ce te împiedică? Contrar acestui obicei, descoperim în textul de astăzi
un principiu diferit. Evanghelistul nu face niciun apel, nu el este cel care adresează
îndemnul, ci famenul este cel care pune întrebarea: ce mă împiedică să fiu botezat?
Am participat cu ceva timp în urmă la o camporee a Exploratorilor din Diviziunea Sud-Americană. Am fost impresionat de program, de activități și mai ales de
numărul mare de participanți: cincizeci de mii de Exploratori într-un singur loc! Și
asta doar pentru că stadionul nu avea o capacitate mai mare. În următoarea săptămână a fost organizată o altă serie, cu încă cincizeci de mii de participanți. Cu adevărat impresionant! În cadrul întâlnirilor de dimineață și de seară erau foarte multe
momente spirituale, muzicale, dar era și un alt moment în cadrul programului care
nu lipsea niciodată. La fiecare întâlnire avea loc câte un botez de patruzeci sau cincizeci de adolescenți. La finalul celor două săptămâni, un număr de nouă sute de tineri
încheiaseră legământul botezului!
Imaginea acelor adolescenți care coborau în același timp în zeci de bazine colorate împreună cu pastorii lor mi-a rămas adânc întipărită în memorie. Am înțeles
atunci încă o dată că rolul nostru ca mentori este să facem ce a făcut Filip. Să-i
urmărim pe copii, să le citim Scriptura, să le explicăm ce nu înțeleg și să le facem
cunoștință cu Isus Hristos. Iar la momentul potrivit va veni și răspunsul la întrebarea pe care Duhul Sfânt o va naște în inima lor: nimic nu mă împiedică să-L urmez
pe Isus până la capăt!
Roagă-te astăzi pentru un tânăr pe care vrei să-l vezi coborând în apă!
Provocare: Cumpără o carte pe care să o oferi unui tânăr!
Dorin Cristea
Conferința Moldova
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Luni, 30 august

BISERICA, ÎNTRE FRUSTRARE ŞI ÎMPLINIRE
„[…] cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea.”
(Efeseni 5:25)

T

răim mai mult ca oricând într-o lume a nemulțumirii și a contestațiilor. Toate
sistemele existente sunt criticate, de la sistemul sanitar până la sistemele politic, educațional sau religios, deci inclusiv biserica.
Biserica a avut și are propriile exigențe, pe care oamenii din biserică și din afara ei
așteaptă să le vadă împlinite, mai ales tinerii. Iar aceste așteptări, din păcate, uneori
au fost înșelate. În timp ce așteptăm ca Domnul să revină, în biserică un copil plânge
fiindcă părinții lui divorțează după ani de zile de zâmbete în public și scandal acasă,
o altă tânără urăște biserica fiindcă tatăl ei, prezbiter, își bate mama acasă, un pastor
al bisericii este arestat pentru jaf armat asupra unei bănci. Acestea sunt doar câteva
imagini dezgustătoare dintre păcatele comise de „biserică”. Nu este de mirare că jumătate din tineri mărturisesc că biserica nu îndeplinește un rol spiritual în viața lor.
Nivelul spiritualității bisericii depinde de nivelul spiritualității fiecărui participant la programele ei. Biserica suntem noi. În același timp, biserica este ca un năvod
aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Pe de o parte, aceasta ne vorbește de
caracterul multinațional al bisericii lui Hristos, iar pe de altă parte, ne arată că nu toți
„peștii” din biserică au aceeași calitate morală. Realitatea prezentă și cea consemnată
în Biblie ne descoperă un popor al lui Dumnezeu imperfect, dar care este trupul lui
Hristos, „carne din carnea Lui și os din oasele Lui”.
Poate că biserica ta nu este un loc plin cu oameni sfinți, dar nu uita că biserica
nu este o invenție umană, ci este una divină. Poate tocmai de aceea a adus Domnul la
existență biserica – ca să ne învețe lecția renunțării la sine și a iubirii necondiționate.
Tu și cu mine – biserica – suntem aici pentru a demonstra că dragostea și iertarea,
așa cum sunt definite prin Dumnezeu, sunt singurele soluții la problema răului.
Roagă-te pentru biserica ta!
Provocare: Plănuiește să îți manifești prețuirea față de biserica lui Dumnezeu căreia îi aparții făcând ceva practic în zilele următoare pentru ea și pentru membrii ei!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Marți, 31 august

FAMILIA – LOCUL UNDE ÎNCEPE VIAŢA
„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”
(Proverbele 22:6)

U

na dintre cauzele pentru care tinerii pleacă din biserică este lipsa educației
spirituale din viața multor familii. Din păcate, mulți tineri reclamă implicarea precară a tatălui în educația religioasă și neimplicarea părinților în activitățile
desfășurate de biserică.
Biblia ne spune că, atunci când îngerii au sosit la Sodoma, era seară, iar Lot era
încă la poarta cetății, locul unde se desfășurau tranzacțiile, procesele juridice, unde
se încheiau afacerile. Lot era un om ocupat și cred că era un om de afaceri prosper,
motiv pentru care dedica foarte mult timp treburilor sale, așa că, seara târziu, în loc
să fie cu familia, el era la poarta cetății, încă mai avea de lucru la „birou”. Pentru Lot,
credința era un fel de divertisment. Era pe undeva pe acolo, dar nu de foarte mare
trebuință; rar se întâmpla să discute despre Dumnezeu în familie, aproape deloc.
În contrast, nu departe de Sodoma locuia Avraam. Acesta avea obiceiul ca oriunde mergea să Îi construiască un altar lui Iehova. Dumnezeu mărturisește despre
el: „Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină
Calea Domnului” (Geneza 18:19).
Se povestește despre un tată că, în timp ce asculta una dintre predicile fiului
său, gândul i-a zburat la ziua în care o furtună îi distrusese toată recolta. Alături de
fiul său, care era un băiețel pe atunci, începuse, așa necăjit cum era, să intoneze un
cântec de laudă, fără să se certe cu Dumnezeu. Ce repede au trecut anii! Ce greu
a fost să își țină familia! Gândurile îi zburau ca fulgerul prin mulțimea anilor, dar
chiar atunci un gând i-a străfulgerat sufletul: El, fiul tău, a fost rodul și recolta acelui
an! Bătrânul tată, podidit de lacrimi, a murmurat printre buzele încleștate de plâns:
Mulțumesc, Doamne!
„Frumos ne amintim de Iosua care spunea:
«Eu și toată casa mea» […]
Ascultă, Doamne, ruga mea
Și mută-n ceruri toată casa mea!”
Roagă-te ca Dumnezeul tău să devină și Dumnezeul copiilor tăi!
Provocare: Ia-ți timp astăzi, fie printr-un telefon, fie în mod direct, să discuți cu
copiii și nepoții tăi despre Dumnezeul tău!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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„Domnul mi Se arată de departe:
«Te iubesc cu o iubire veșnică,
de aceea îți păstrez bunătatea Mea!»”
(Ieremia 31:3)

SEPTEMBRIE
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Miercuri, 1 septembrie

IUBEŞTE FĂRĂ REŢINERI!
„Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine,
neținându-le în socoteală păcatele lor.”
(2 Corinteni 5:19)

C

u siguranță că fiecare dintre noi a greșit cel puțin o dată în procesul maturizării. Un proverb românesc spune: „Doar cine nu muncește nu greșește”,
iar Biblia afirmă cu convingere: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar”
(Romani 3:10). Cu toate acestea, atunci când cineva de lângă noi greșește, de cele
mai multe ori valul criticii se pornește din senin, ca o furtună năprasnică. Orice
om, dar mai ales tinerii, resimte acest tsunami al acuzelor foarte puternic și ajunge
aproape de colaps spiritual.
În pilda fiului risipitor, Isus le propune fraților mai mari – aceia care par a avea
o viață ordonată – o nouă abordare a fraților mai mici. Fiul risipitor nu înseamnă
pierdut, ci nesăbuit, nesocotit de cheltuitor. Iar termenul acesta se potrivește la fel
de bine și pentru descrierea Tatălui, fiindcă Tatăl a refuzat să socotească sau să țină
seama de păcatul fiului celui mic sau să-i ceară banii înapoi, ceea ce a fost foarte
deranjant pentru fiul cel mare și pentru comunitatea locală. Isus ni-L descoperă pe
Dumnezeu ca Tatăl marii generozități, care este literalmente risipitor pentru noi, copiii Lui cei răzvrătiți. Astfel dar, Domnul ne propune tuturor să lăsăm din mână pietrele amenințătoare și să ne sacrificăm, făcând risipă de dragoste, iertare și înțelegere
pentru a-i câștiga pe fiii risipitori, dar nu pierduți, care umblă în derivă, în căutarea
a ceva care să le umple inima.
Munca celui care este împreună-lucrător cu Hristos poate fi asemănată cu a celui
care restaurează opere de artă. Este nevoie de mult sacrificiu, de o gândire limpede,
eliberată de sub ghearele reproșului, și de o inimă răbdătoare și plină de iertare pentru a scoate din foc tineri și tinere aflați la răscrucea vieții.
A învățat fiul cel mare lecția? Isus nu ne spune finalul parabolei, lăsându-ne pe
noi să o finalizăm. Dacă vom învăța lecția înțelegerii și a acceptării, a cheltuirii totale
pentru fiii risipitori, vom putea intra să ne bucurăm la ospățul Tatălui.
Roagă-te azi pentru unul dintre fiii risipitori din biserica ta!
Provocare: Fă un plan prin care să îți manifești iubirea față de un tânăr care
rătăcește departe de Dumnezeu!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Joi, 2 septembrie

LIBER ÎN ADEVĂR
„V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți
și știți că nicio minciună nu vine din adevăr.”
(1 Ioan 2:21)

C

rede și nu cerceta” este o sintagmă despre care mulți oameni încă mai cred că
aparține Bibliei. Expresia îi aparține însă unui filozof grec, Celsus.
Vreme de secole, adevărul a fost stabilit prin apelul la autoritate. Regele era zeul
suprem care deținea adevărul absolut. Odată cu apariția Iluminismului, începând cu
filozoful și matematicianul René Descartes, am început să punem totul sub semnul
întrebării. Îndoiala a luat locul certitudinii. Modelul acesta de aflare a adevărului,
bazat pe întrebări, rațiune, și nu pe autoritatea clericală, a fost rapid adoptat de protestantism, care a supus dogma bisericească testului Scripturii. Sola Scriptura („doar
prin Scriptură”) a fost dictonul acelei perioade. Din păcate însă, mulți s-au îndrăgostit de învățăturile bisericilor nou-formate și au uitat acest principiu.
Tinerii în special folosesc acest instrument al cunoașterii și fiecare generație, în
procesul devenirii și al formării ei, are propriile întrebări despre sursele de autoritate. Uneori, anumite tradiții bine statornicite, dar fără un fundament biblic solid sunt
analizate și abandonate, ceea ce creează conflicte și reacții neașteptate din partea
celor ce le susțin. Aceste reacții vehemente venite din partea unora care pretind că au
Scriptura ca autoritate supremă, dar care se leagă de tradiții și obiceiuri cu lanțurile
încăpățânării îi pot deruta pe tineri și îi pot îndepărta de adevăr.
Singura autoritate este Scriptura, nicidecum opinia oamenilor, indiferent de
poziția clericală sau socială pe care o au. Dacă valoarea pe care o comunitate creștină
încearcă să o promoveze nu se regăsește în Biblie, acea comunitate va fi vehement și
pe drept criticată de generația tânără.
Adevărul nu se teme de întrebări, el va ieși întotdeauna victorios din orice
situație. Nu trebuie să fim deranjați de întrebările cercetătoare și uneori incomode
ale tinerilor. După cum spune apostolul, „fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă
cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă” (1 Petru 3:15).
Roagă-te ca în viața ta Adevărul să se manifeste liber de orice prejudecăți
omenești!
Provocare: Pregătește-te să ai o dezbatere tematică biblică cu un tânăr din biserica ta!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Vineri, 3 septembrie

PLĂCERE DIN BELŞUG
„Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale
sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.”
(Psalmii 16:11)

D

ramaturgul și poetul Oscar Wilde a sfidat deschis valorile societății victoriene. Opera lui literară a alimentat filozofia umanistă de tipul „dacă-ți produce
plăcere, fă-o”, care domină și azi societatea noastră și viața multor tineri. În romanul Portretul lui Dorian Gray, ne este prezentată povestea vieții unui tânăr care dorea să trăiască la maximum orice plăcere, iar consecințele destrăbălării sale să nu
se răsfrângă asupra sa, ci asupra portretului său, pictat de pictorul Basil Hallward.
Dorința lui s-a împlinit. Portretul a fost aruncat în podul casei, iar tânărul a pornit
aventura. Într-o zi, artistul a venit la Dorian să vadă tabloul, care arăta deplorabil.
În zadar l-a implorat pe Dorian să se îndrepte. Necăjit de dojana primită, cu o
lovitură de pumnal, Dorian l-a ucis pe artist, după care a înfipt cuțitul în pânza
tabloului. Atunci, cu un țipăt îngrozitor, s-a prăbușit mort la pământ.
Mulți tineri se întreabă: „De ce ne-a așezat Dumnezeu într-o lume plină de plăceri dacă nu le putem gusta pe toate?” Unii privesc credința ca pe o mare barieră în
calea fericirii. Cred că Dumnezeu se bucură să ne vadă triști, chinuindu-ne, și de
aceea interzice prin intermediul legii morale plăcerea. Nimic nu este mai fals decât această descriere a lui Dumnezeu. Biblia ne spune: „Îmi vei arăta cărarea vieții;
înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări (plăceri) veșnice, în dreapta Ta.”
Plăcerea nu este invenția noastră, ci a lui Dumnezeu, însă a ne bucura de ea prin
mijloace ilicite și lipsite de puritate este ideea noastră, nu a lui Dumnezeu. Pentru
a dăinui, plăcerea trebuie să derive dintr-un angajament moral asumat în prealabil;
altfel, ea este efemeră și va dispărea. Utilizată în afara unui cadru moral, plăcerea va
avea efecte dezastruoase asupra sufletului omenesc, exact inversul celor căutate. Nu
te lăsa amăgit de ispitele acestei lumi! Trăiește fiecare zi în cadrul moral oferit de
Dumnezeu, și nu vei regreta!
Roagă-te pentru tinerii înșelați de plăcerile efemere ale acestei lumi!
Provocare: Propune-ți ca, în scurt timp, să împărtășești cu un tânăr captivat de
izvoarele înșelătoare al acestei lumi bucuria unei vieți trăite lângă Dumnezeu!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Sâmbătă, 4 septembrie

PRIETENIA – ARTA TRAIULUI FRUMOS
„Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile.”
(Proverbele 10:12)

P

otrivit sondajului de opinie Valuegenesis, cel mai important aspect cu privire
la biserică pentru tineri îl constituie relațiile. La vârsta lor, prietenia este unul
dintre cele mai importante principii de viață. Însă, din păcate, ceea ce descoperă
uneori în biserică sunt certuri și discuții religioase purtate într-o manieră total
necreștinească. Orgoliul și ambiția personală se confundă de foarte multe ori cu
voia lui Dumnezeu, iar certurile religioase sunt mai periculoase decât cele profane, pentru că oamenii implicați adesea emit pretenția de infailibilitate.
Biserica trebuie să fie locul unde se leagă cele mai frumoase prietenii, locul în
care se întâlnesc oameni diferiți, dar care au înțelepciunea și maturitatea de a gestiona diferențele în vederea creării unor relații valoroase. Diversitatea a caracterizat
și biserica primară. Chiar dacă au avut parte de călăuzirea directă a Duhului Sfânt,
creștinii de atunci nu au fost scutiți de tensiuni și divergențe, dar au învățat să le
gestioneze fără resentimente. Înțelegem deci că a trăi înseamnă a fi în conflict, dar
resentimentele sunt opționale.
Nu poți fi prieten cu toți oamenii. Pe unii oameni îi simți aproape de sufletul
tău de la prima conversație, în cazul altora ai nevoie de mai mult timp pentru a-i
înțelege. Isus a avut șaptezeci de ucenici, cu doisprezece a fost apropiat, trei au făcut
parte din cercul intim, unu a fost ucenicul iubit, iar unu L-a trădat. Domnul l-a iubit
și pe trădător. Nu putem fi prieteni cu toți oamenii, dar prietenoși cu toți oamenii
chiar putem fi. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să facă din noi oameni prietenoși,
înțelegători, iertători, plini de compasiune, gata de sacrificiu în ciuda faptului că
suntem diferiți!
Dacă dezamăgirea ipocriziei și a falsității a bătut la ușa vieții tale, ai două opțiuni:
să te zbârcești și să te închizi de teama unei noi dureri sau să înflorești sub trădările
vieții. Continuă să cultivi azi, cu atenție și tandrețe, frumoasa floare a prieteniei!
„Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi”
(Luca 6:28)!
Provocare: Manifestă amabilitate, contactând astăzi una dintre persoanele care
ți-au greșit!
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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De ce părăsesc tinerii biserica?

Duminică, 5 septembrie

RAŢIONAL SAU SUPERFICIAL
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.”
(Osea 4:6)

P

otrivit sondajelor, oamenii citesc foarte puțin. Ecranele sunt cele mai mari
consumatoare de timp. Societatea actuală încurajează trăirea vieții după plăcere și emoție. Prin structura ei, ne-a răpit timpul necesar pentru a gândi atunci
când luăm o decizie. Ne bombardează cu multe informații și nu ne lasă timp să
gândim. Reclame, filme, rețele de socializare, muzică – toate cu un mesaj puternic
emoțional, concepute să anihileze rațiunea. Studiile demonstrează că, după două
minute de când ne așezăm în fața unui ecran, creierul intră sub influența undelor
alfa, care lasă să treacă informația fără filtrul rațiunii. La această stare deja hipnotică adaugă un mesaj vizual sau auditiv profund emoțional, și ești aproape sclavul
a ceea ce ai vizionat! Nu e de mirare că suntem influențați ușor de mesajele primite
prin intermediul canalelor media.
Încearcă să ții un auditoriu atent mai mult de 10 minute, și vei avea mari probleme, mai ales dacă discursul este unul rațional! Dacă te adresezi emoțiilor, spunând
o poveste sentimentală, șansele de a fi ascultat cresc.
Cred că superficialitatea influențează negativ deciziile spirituale ale multor oameni, inclusiv ale tinerilor. Întrebările fundamentale ale vieții nu pot fi explicate în
două minute. O concepție despre lume și viață abordează teme ca origine, sens, moralitate, speranță, iar răspunsurile trebuie să fie bine argumentate. De aceea e nevoie
de timp, de analiză, de răbdare, exact ceea ce contextul social nu ne oferă la momentul actual. Emoțiile nestăpânite ne grăbesc să dăm un răspuns rapid, nu adevărat.
Ia-ți timp azi să stai de vorbă cu tine, să stai de vorbă cu Dumnezeu! Fă-ți un
program de studiu și ține-te de el! Nu-i lăsa pe alții să gândească pentru tine! Citește
mai mult decât ecranele rătăcite prin casă! Citește Biblia, citește cărți care îți pot dezvolta judecata sănătoasă și care te conduc spre adevăr, ca să nu fii înșelat vreodată de
filozofiile acestei lumi! Umple-ți timpul cu activități care îți antrenează mintea, nu
cu distracții și teme inutile! Alege bine!
Fii perseverent și roagă-te pentru discernământ!
Provocare: Propune-ți să citești sau să asculți zilnic 15 pagini dintr-o carte! În 10
ani vei fi citit 54 750 de pagini, adică aproximativ 274 de cărți a câte 200 de pagini
fiecare.
Beniamin Claudiu Sisu
Conferința Oltenia
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Priorități

Luni, 6 septembrie

CU OCHII DESCHIŞI
„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei.
Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”
(Psalmii 16:8)

C

u ajutorul ochilor cunoaștem lumea din jurul nostru. Ceea ce vedem reprezintă mediul în care ne trăim viața. Locuința, oamenii, obiectele, plantele
și animalele fac parte din existența noastră pentru că, prin văz, le conștientizăm
prezența. Într-o societate în care volumul de informații crește exponențial, într-o
lume în care tehnologia ne copleșește din zi în zi, ordonarea priorităților devine
din ce în ce mai anevoioasă. Altfel spus, parcă nu mai putem face din priorități o
prioritate. Textul de astăzi devine pe zi ce trece tot mai greu de trăit. Aglomerația,
zgomotul, diversitatea opțiunilor fac tot mai rară conștiința prezenței lui Dumnezeu lângă noi.
Poate acesta este motivul pentru care adesea ne simțim singuri, descurajați sau
triști. Poate aceasta este cauza multora dintre temerile noastre. Probabil aici putem
găsi un răspuns pentru lipsa noastră de putere spirituală. Cuvântul Domnului ales
pentru astăzi reprezintă soluția la toate neajunsurile enumerate mai sus. Care este
această soluție? Cum poți primi ajutor? Printr-o alegere pe care trebuie să o faci astăzi și în fiecare zi. Așază-L pe El înaintea ochilor tăi! Dar nu doar din când în când
sau numai în Sabat. Textul conține o făgăduință extraordinară. Aceia care Îl au pe
Dumnezeu înaintea ochilor lor nu se clatină. Dar nu se clatină aceia care Îl au necurmat. Astăzi poate fi pentru tine o zi specială: ziua în care să fii pe deplin încredințat
că Cel Preaînalt îți este tot timpul alături.
Roagă-te astăzi pentru tine și pentru cei din casa ta! Roagă-te ca Dumnezeu să
vă deschidă ochii pentru a vedea Infinitul coborât spre a crea o atmosferă cerească
în inimi de lut!
Provocare: Fă astăzi din Dumnezeu o prioritate! Dar nu în sensul uzat al expresiei, ci cu adevărat să Îl vezi: în casă, pe drum, în cei de lângă tine. Să Îi auzi glasul,
să Îi înțelegi dorința, să fii convins că este cu tine.
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Priorități

Marți, 7 septembrie

CEI DIN CASA TA
„Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui,
cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?”
(1 Timotei 3:5)

F

iecare privește cu multă responsabilitate la porunca pe care Mântuitorul le-a
adresat-o ucenicilor înainte de înălțarea Sa (Matei 28:19,20). A face ucenici, a
propovădui Evanghelia, a-L predica pe Hristos este misiunea copiilor autentici ai
lui Dumnezeu. Misionarii străbat cele mai îndepărtate regiuni ale lumii, pastorii predică, membrii vestesc prin metode diverse mesajul mântuirii prin Domnul
Isus. Dar care este oare locul de unde ar trebui să începem această vestire? Cu cine
să pornim propovăduirea? Cui să ne adresăm mai întâi?
Tendința pe care cred că o simțim cu toții este să ne îndreptăm spre cei care sunt
cei mai străini de Cuvântul lui Dumnezeu. Către ei suntem gata să îndreptăm toată
energia și toate resursele noastre. Însă în dimineața aceasta Dumnezeu ne provoacă
întrebându-ne: Dar pentru cei din casa ta ce ești dispus să faci? Ce ar trebui să faci
dacă ai lângă tine caractere ce pot fi încă modelate? Simți că aceasta este prima ta
datorie? Ești gata să faci din cei din casa ta o prioritate și din punctul de vedere al
mântuirii? Sau consideri cumva că, propovăduindu-le altora, ești scutit de această
responsabilitate? Dacă îți trec astfel de gânduri prin minte, un singur nume biblic
este de ajuns pentru a înțelege eroarea în care ne aflăm: Eli. Un propovăduitor care a
omis ce era mai important – pe cei din casa lui.
Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să începi propovăduirea din casa ta! Cere-I să
te ajute să fii Iosua, nu Eli!
Provocare: Privește astăzi spre cei dragi întrebându-te în modul cel mai sincer:
Vreau să îi am doar pentru viața aceasta? Sunt dispus să aloc timp, energie și resurse
investind în pregătirea lor pentru Cer? Cum aș putea face din aceasta o prioritate
zero a vieții mele?
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Priorități

Miercuri, 8 septembrie

BIRUITOR ÎN CASA TA
„Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care-l întâlnește un urs și
care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid și-l mușcă un șarpe.”
(Amos 5:19)

P

entru creștinul autentic, biruința împotriva păcatului nu este o joacă. Cel care
Îl ia în serios pe Dumnezeu înțelege că trăiește într-o permanentă stare de
asediu. Acesta este motivul pentru care, la locul de muncă, în marile aglomerații
urbane sau în compania prietenilor, el alege să trăiască curat. Dar știi că lupta se
dă și în locuri în care suntem mai puțin atenți la ea? Suntem politicoși la serviciu,
ne purtăm civilizat când mergem pe stradă, vorbim măsurat când în jurul nostru
se află diverse persoane. Dar acasă, cum suntem acasă?
Textul din dimineața aceasta este o avertizare plină de iubire din partea lui Dumnezeu. Ne-am ferit atent de răgetul leului, am fost conștienți de ursul care este gata
să atace, dar iată-ne acasă! Nu mai sunt în jurul nostru cei în fața cărora nu ne permitem să greșim. Suntem doar noi și ai noștri. Întrebarea este următoarea: Putem fi
biruiți și acasă? Mi-ar plăcea să vă spun că lupta este gata. Că, odată ajunși în căminul nostru, nu mai putem fi doborâți. Dar nu pot spune lucrul acesta. De ce? Pentru
că textul spune altceva. După ce ai scăpat de leu și de urs, ai grijă la șarpe! Acesta nu
are puterea leului, dar are venin otrăvitor. Și cel mai dureros este că te doboară chiar
în casa ta.
Să Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ferească de leu și de urs! Dar mai ales să ne ferească de șarpe! Nu în oraș sau la locul de muncă, ci, cu prioritate, acolo unde poate
suntem cel mai expuși – acasă.
Provocare: Fii astăzi atent la modalitățile prin care ai putea fi doborât acolo unde
te simți în cea mai mare siguranță! Care sunt portițele pe care de bunăvoie le lași
deschise? Ce ai putea face pentru a împiedica accesul lui Satana în casa ta? Cine ești
când nu te vede nimeni sau când te văd doar cei în fața cărora îți permiți și atitudini
îndoielnice?
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Priorități

Joi, 9 septembrie

FIECARE MOMENT CONTEAZĂ
„Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna
să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti: aceasta sau aceea
sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune.”
(Eclesiastul 11:6)

E

ste larg acceptată ideea că hărnicia se numără printre virtuțile fără de care
nu te poți considera complet. Un om harnic se bucură de rezultatele muncii
lui, de cele necesare vieții și de aprecierea celor din jur. Hărnicia nu se observă
din cuvinte, ci din fapte. Dar ne-am gândit vreodată că a fi harnic aduce avantaje
dincolo de bunăstare? Conștientizăm că munca este o binecuvântare și pe alte paliere? Probabil te gândești la aspecte legate de sănătate. Da, munca aduce beneficii
pentru sănătatea fizică. Mai este oare ceva?
Creștini fiind, avem o preocupare permanentă pentru sfințirea vieților noastre. Am luat în serios rezistența în fața ispitelor, conștienți fiind că Diavolul este în
permanență pe urmele acelora care Îi slujesc lui Dumnezeu. Suntem atenți, veghem
și luptăm cu pornirile noastre. Am găsit însă o declarație extraordinară pe care
Ellen White o face cu privire la puterea morală. Ea declară așa: „Inactivitatea fizică
slăbește nu doar forța mentală, ci și pe cea morală” (Ed, p. 179). Dumnezeu leagă,
așadar, munca – în special pe cea fizică – de puterea noastră în fața ispitei. O viață
activă, concentrată constant asupra lucrului ce trebuie bine făcut, ne va feri de momente în care Diavolul să ne ademenească. Curați fiind, vom avea conștiința curată.
Iar pentru creștin, conștiința curată este direct legată de fericire. Nu poți fi fericit
când ești murdar. Pentru a nu ajunge murdar, Dumnezeu ți-a oferit o cale. Privește
în jurul tău! Caută ceva de făcut! Nu da curs tentației leneviei! Lucrează pentru tine,
dar mai ales fii o binecuvântare pentru cei din preajma ta!
Roagă-L pe Dumnezeu să îți deschidă ochii pentru a vedea ce poți face chiar azi!
Provocare: Fii harnic! Începe dis-de-dimineață, iar până seara nu te opri! Nu îți
pot promite că munca îți va fi corect răsplătită, dar cu siguranță vei fi mai ferit de
ispite.
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Priorități

Vineri, 10 septembrie

MAI ÎNŢELEPT
„Cine umblă cu înțelepții se face înțelept,
dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău.”
(Proverbele 13:20)

C

ăutarea înțelepciunii a fost o preocupare constantă a fiecărei generații. De
mii de ani, oamenii privesc spre cer, spre pământ sau unii spre alții încercând
să înțeleagă tainele universului, cum funcționează lumea, dar mai ales modul în
care este alcătuită ființa umană. Deslușind în parte puțin din fiecare aspect amintit mai sus, ei au înțeles că înțelepciunea este totuși altceva decât informație. Au
conștientizat că a fi înțelept nu înseamnă doar a ști, a avea sau a face. Au înțeles
că înțelepciunea are legătură mai degrabă cu ceea ce ești, cu gândirea, cu felul
de a fi. Dar cum se ajunge la ea? Cum poți dobândi înțelepciunea? Cui îi este ea
disponibilă?
După cercetări atente, cei ce se ocupă cu observarea dezvoltării indivizilor au
ajuns la o concluzie care astăzi poate fi verificată științific: cel mai complet mod în
care oamenii învață este imitarea. Noi ne transformăm privind. Observând, suntem
schimbați. Aici este frumusețea textului din dimineața aceasta. Dumnezeu ne arată
modalitatea prin care putem ajunge înțelepți. Dar este nevoie de o alegere, iar această alegere trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi. Suntem chemați
să facem o selecție riguroasă a celor care alcătuiesc anturajul nostru. Nu poți deveni
înțelept dacă îți place compania bârfitorilor. Nu poți dobândi înțelepciunea dacă cei
care te înconjoară sunt plini de ură, minciună sau invidie. Nu vei fi înțelept dacă te
înconjori de oameni imorali. Dar există și o altă variantă. Te-ai întrebat vreodată
cum a fost posibil ca o mână de oameni, majoritatea neinstruiți, ucenicii lui Isus, să
schimbe lumea? Care a fost secretul lor? Priviseră la Isus, iar mai târziu, când Acesta
nu mai era cu ei, au încercat să imite ceea ce văzuseră la El. Au fost schimbați pentru
că într-o zi au ales să se însoțească cu Cel Înțelept.
Doamne, ajută-ne să nu uităm că „tovărășiile rele strică obiceiurile bune” (1 Corinteni 15:33)!
Provocare: Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciunea de a ști să îți faci prieteni! Roagă-te astăzi pentru prietenii tăi!
Claudiu Gâșman
Conferința Banat

Soarele apune: B 19:35, CT 19:24, IS 19:31, MS 19:43, SM 19:50, DJ 19:44, AR 19:55
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Priorități

Sâmbătă, 11 septembrie

SUFLETE CÂŞTIGATE
„Rodul celui neprihănit este un pom de viață, și cel înțelept câștigă suflete.”
(Proverbele 11:30)

D

e-a lungul mileniilor, înțelepciunea a fost legată de multe aspecte ale
existenței umane. Acțiunile omului înțelept au fost observate cu mare atenție.
Înțeleptul știe să asculte, este priceput în vorbire, oferă sfaturi valoroase, știe să
tacă. Dar mai este o fațetă a înțelepciunii spre care ne trimite textul din dimineața
acesta. Ce vrea să spună oare Biblia prin afirmația că „cel înțelept câștigă suflete”?
Să fie vorba de evanghelizare, de câștigarea celuilalt într-o dispută, de abilitatea în
negociere sau de convingerea cuiva cu privire la o anumită părere? Probabil putem
aplica și așa. Dar cred că aici este vorba despre altceva.
Bibliotecile lumii sunt pline de cărți care tratează problema relațiilor interumane. Rafturile librăriilor găzduiesc titluri care de care mai provocatoare cu privire
la gestionarea legăturilor dintre oameni. Nu în zadar s-a scris atât de mult. Pe cât
de diferiți suntem, pe atât de interesante și provocatoare sunt interacțiunile noastre
unii cu alții. Acesta este motivul pentru care și în domeniul acesta avem nevoie de
înțelepciune. Mulți dintre semenii noștri se așteaptă ca lucrurile să meargă bine de
la sine. Știm însă din experiență că în domeniul relațiilor lucrurile nu funcționează
așa. Nu te poți aștepta să îi apropii pe cei de lângă tine fără a face nimic intenționat și
bine gândit. Doar spinii și pălămida cresc de la sine. Pentru a câștiga suflete, este nevoie să ai înțelepciunea de a iubi, a răbda, a ierta. Înțelepciunea trebuie să se vadă în
priviri, în gesturi și mai ales în atitudine. Omul care în permanență caută pacea, care
uită greșeala celuilalt imediat și pentru totdeauna, care vorbește calm și cald și care,
când greșește, știe să ceară iertare are șansa de a gusta dulceața relațiilor frumoase.
Doamne, învață-ne să fim prietenoși și buni cu cei din jurul nostru, așa cum ești
Tu cu noi!
Provocare: Fă din relațiile cu cei din jurul tău o prioritate! Ia-ți timp astăzi să
suni un tânăr din biserica ta sau un prieten cu care nu ai mai vorbit de mult!
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Priorități

Duminică, 12 septembrie

CU TOTUL CURAT
„Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu
vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc.”
(Psalmii 17:3)

Î

mplinind porunca dată de Dumnezeu la început, oamenii au devenit din ce în
ce mai numeroși pe planetă. Fiecare an care trece mărește populația lumii în
mod semnificativ. Dar, deși creșterea demografică este explozivă, un lucru rămâne
constant: unicitatea ființei umane. O masă colosală de oameni, dar nu o turmă, ci
o înșiruire minunată de indivizi unici. Avem și lucruri în comun? Cu siguranță!
Preocupări, idealuri, activități, limbaj, acțiuni sau obiceiuri. Există însă ceva ce
pare tot mai rar printre noi: oamenii care prețuiesc, înainte de toate, curăția caracterului. Cum arată un astfel de om?
Sunt multe lucruri de spus. Dar textul de astăzi aduce în prim-plan transparența,
sau lipsa ipocriziei. Pentru omul de caracter nu există ceva în minte și altceva pe
buze. Cuvintele sunt curate pentru că gândurile sunt nepătate. Eliberat de preocuparea pentru aparențe bune, el trăiește liber, luminos și fără teamă. Atenția nu îi este
îndreptată spre ceea ce văd alții, ci spre ceea ce este el cu adevărat. Oricum, mai devreme sau mai târziu, oamenii reușesc să vadă caracterul din spatele măștilor noastre. Și atunci te întreb: Nu este zadarnică alergarea noastră după o imagine bună? Nu
sunt inutile eforturile noastre de a cosmetiza o realitate murdară? Ellen White scria:
„Caracterul vostru este tezaurul vostru. Îngrijiți-vă de el ca și cum v-ați îngriji de o
comoară prețioasă” (MCP, p. 202).
În perioada în care Domnul Isus a fost pe pământ, mulți oameni au primit mesaje din partea Lui. Dar niciunul nu a fost atât de dur ca mesajele adresate fariseilor.
Preocupați de ceea ce văd alții, oamenii aceștia dezvoltaseră o cultură a ipocriziei. Iar Isus nu a putut tăcea. Și Cuvântul Lui continuă să ne vorbească și astăzi cu
aceeași putere. Îl ascultăm?
Doamne, dă-ne biruința nu doar pe buze, ci acolo unde doar Tu și noi știm cum
suntem cu adevărat – în inima noastră!
Provocare: Gândește-te la un lucru pe care îl faci altfel decât cum îi sfătuiești pe
alții să facă! Hotărăște-te să începi de astăzi să îți schimbi viața după Cuvânt!
Claudiu Gâșman
Conferința Banat
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Acceptarea celuilalt

Luni, 13 septembrie

NECOMUNICAREA – UN GOLIAT POSTMODERN
„Dar Domnul este turnul meu de scăpare,
Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost.”
(Psalmii 94:22)

R

ețelele de socializare magnetizează copiii și tinerii noștri cu o forță incredibilă, de la cele mai fragede vârste. Una din cauzele irezistibilității lor stă în farmecul acceptării atât de facile ca prieten. Impactul lor asupra copiilor este invers
proporțional cu gradul de acceptare de acasă. Cu cât sunt mai puțin înțeleși în
trăirile lor naturale, cu atât vor dori mai mult acceptarea în mediile virtuale.
Aveam vreo 10 ani când am trăit dezamăgirea de a nu fi înțeles de fratele meu
preferat. Un băiat mai mare mă jignise rău, punându-mi o poreclă abjectă. Copleșit
de urgența refacerii demnității, i-am cerut fratelui meu să-mi facă dreptate. Părea că
mă înțelege și deja soarele dreptății dădea să răsară, dar după ce am pregătit cu grijă
întâlnirea lor, am băut cel mai amar pahar al dezamăgirii. În loc să-i ceară socoteală
dușmanului meu, a dat mâna cu el și i-a transmis ceva de genul: „Nu-ți mai pune
mintea cu ăsta mic! E prea sensibil.” Câteva zile n-am mai vorbit cu el.
Probabil că Eliab nu avea timp să stea de vorbă cu fratele mai mic, să-i asculte
cântecele stângace, să-i aprecieze micile responsabilități asumate, să-i laude curajul
de a păzi turma de oi sau să-l creadă că s-a luptat cu fiarele câmpului. Cu toate acestea, pretindea că îi cunoaște inima. Era o pretenție invalidă din cauza carenței de
comunicare, de atenție și de acceptare. Nu voi uita niciodată valoarea testamentară a
cuvintelor scumpei mele mame, strălucitoare prin simplitatea lor:
— Ilie, vorbește cu iubiții tăi copilași, vorbește mult cu ei, până sunt lângă tine…
Să ne rugăm și azi pentru copiii și tinerii noștri să fie pregătiți pentru lupta cu cel
care hulește Numele Domnului și, dacă nu le putem oferi armura noastră, măcar să
le oferim câteva „pietre” netede ale încurajării și aprecierii.
Provocare: Dacă este posibil, ia-ți astăzi un timp special să vorbești cu copiii tăi!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Acceptarea celuilalt

Marți, 14 septembrie

DINAMICA ACCEPTĂRII ANTICIPATE
„I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-Se înduplecat,
i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui.
Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.”
(2 Cronici 33:13)

Î

ntr-una din cărțile sale, renumitul consilier James Dobson redă o situație în care
a descoperit ce impact au avut asupra fiicei sale cele câteva cuvinte de acceptare
anticipată și necondiționată. Fata venise de la școală cu o veste zdrobitoare: un lider de tineret foarte apreciat călcase porunca a șaptea și mutilase toată încrederea
celor călăuziți și îndemnați de el cu atâta pasiune. Ea avea acum sufletul plin de
neliniștea destinului acelui om. Tatăl a asigurat-o că Dumnezeu încă îl iubește și
harul e mai mare decât păcatul lui. Apoi s-a întors spre ea, a privit-o în ochi și i-a
făcut cea mai profundă declarație de acceptare anticipată:
— Dacă într-o zi chiar tu îmi vei aduce trista veste că ai rămas însărcinată în urma
unui păcat similar, voi întoarce spatele întregii lumi acuzatoare și te voi îmbrățișa cu
toată dragostea mea.
Fata s-a prăbușit la pieptul celui care tocmai îi validase sentimentul de teamă și îl
anihilase cu o măiestrie cerească.
Să ne inspirăm de la Cel ale cărui gânduri sunt atât de diferite de ale noastre și
care a întors spatele întregii lumi pe bună dreptate indignate, dar mai ales păcatelor
îngrozitoare pe care le-a înfăptuit Manase, și S-a lăsat totuși înduplecat de rugăciunile lui. Nu doar că l-a iertat și l-a eliberat din închisoarea prea blândă pentru ce ar fi
meritat, ci i-a redat și tronul, acceptându-l ca reprezentant al Său și șoptindu-i: „Eu
încă am încredere în tine!” O vizită pastorală făcută unui tată încremenit în dezamăgirea față de cei doi băieți ai lui, educați, dar viciați până în măduva ființei lor de
patima băuturii, m-a paralizat prin șocul resemnării acestuia față de recuperarea lor:
— Copiii mei sunt combustibil pentru iad!
Poate că te rogi de mult timp pentru un fiu rătăcitor și au trecut anii fără să se
vadă vreo schimbare. Arată-i mai departe acceptarea ta și crede că Dumnezeu încă
Se lasă înduplecat!
Provocare: Vorbește-I astăzi lui Dumnezeu în rugăciune despre toate cazurile
„fără speranță” pe care le cunoști! Lasă-L să îți spună că El îi iubește la fel cum te
iubește și pe tine!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Acceptarea celuilalt

Miercuri, 15 septembrie

MÂNIA – DUŞMANUL ACCEPTĂRII
„Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri,
ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.”
(Efeseni 6:4)

P

entru a fi copilul dispus să fie crescut sub mustrarea și învățătura Domnului, părinții trebuie să fie la fel de disponibili pentru copiii lor. Antiteza dintre
mânia copiilor și supunerea față de învățătura Domnului scoate în evidență rolul
radical și prioritar al părinților de a dezamorsa tensiunile acestora, în special în
perioada critică a adolescenței. Avraam a reușit să-l convingă pe Isaac să se așeze
pe altar.
Am avut un tată preponderent sobru și un mare adorator al cultului muncii. Mai
târziu, am înțeles că această atitudine se datora copilăriei lui extrem de grele. Îmi
doream enorm o bicicletă, dar nu puteam deschide subiectul acesta acasă. Tata era
terorizat de ideea înstrăinării banilor săi munciți din greu. Până la urmă, am cumpărat una de la un verișor cu promisiunea că o să i-o plătesc atunci când voi putea. Era
defectă. Am căutat un loc bine ascuns în care îmi dezlănțuiam iscusința de meșter.
Fără să știe de sacralitatea subiectului, un apropiat m-a întrebat de față cu tata în ce
stare mai este bicicleta mea. Niciodată n-a fost sufletul meu mai zguduit de vulcanul
mâniei provocat de reacția extrem de acidă a tatălui meu ca atunci.
Ce diferență față de bunica mea dragă, care, la aproape fiecare vizită pe care i-o
făceam inopinat sau nu, mă cerceta, anticipând răspunsul negativ, prin întrebarea
sfredelitoare:
— Copile, ai citit straja dimineții?
Straja dimineții era versetul zilei din calendarul Bisericii Adventiste, pe care
aceasta mi-l comanda și mie, neadventistul, pe bănuții ei. Nu aveam nicio putere
împotriva acestei rigle care îmi măsura cu bunătate caracterul. Blândețea și dragostea ei m-au convins să accept mustrarea și învățătura Domnului. Nicio antiteză între
purtarea ei și dispoziția mea de a accepta învățătura.
Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne
rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul
inimii lor după acceptare!
Provocare: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor
cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Acceptarea celuilalt

Joi, 16 septembrie

CINEVA ŞTIA
„Dar Domnul mi-a zis: «Nu zice: ‘Sunt un copil’, căci te vei duce
la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci.»”
(Ieremia 1:7)

U

nul dintre secretele câștigării încrederii tinerilor este responsabilizarea lor
cât mai timpurie. Nu pot să uit niciodată ziua în care profesoara de istorie,
doamna Ana, o doamnă foarte sobră și respectabilă, a întrebat în fața clasei dacă
se angajează cineva să transpună manual o mică hartă militară a luptelor lui Mihai
Viteazul pe o coală mult mai mare. Pentru că nimeni nu îndrăznea și fiind foarte
timid, am ridicat sfios mâna, ca arborarea lentă a unui steag, anticipând gloria
unui posibil succes, dar amestecată cu multă teamă. Peste două zile, opera mea era
în mâna doamnei ca un sul apocaliptic care trebuia deschis. Doamna l-a privit cu
admirație amestecată cu neîncredere.
— Ai cumva vreun frate mai mare care a făcut desenul acesta?
— Nu, tovarășa profesoară. Ei au plecat de mult de acasă.
Pe lângă recompensa unui 10 sățios și motivarea absențelor pentru ziua de lucru,
mi-a strecurat o întrebare care a silit mintea mea de copil să-și depășească orizontul
sărman:
— Tu știi că poți ajunge medic, avocat sau judecător într-o zi?
Nu știam. Nici tata, nici mama sau frații mai mari. Dar cineva cu o înaltă autoritate știa și mi-a spus și mie. Domnul știe ce viitoare operă uimitoare se află în inima
unui bloc de marmură. Ferice de cel care eliberează asemenea lui Michelangelo un
David care va fi un erou al credinței! Dumnezeu continuă să cheme copii timizi,
neînțeleși, simpli, prea mici în ochii altora și ai lor pentru o misiune mare. Investește
încredere prin acceptarea celor mici în lucrări mari!
Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care
nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt
prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile.
Provocare: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu
tinerii din biserica ta!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Vineri, 17 septembrie

NEPOLITEŢEA BINECUVÂNTATĂ
„Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta,
să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: «Bun venit!»”
(2 Ioan 10)

P

olitețea față de străini este unul dintre cei mai siguri indicatori ai celor șapte
ani de acasă. Orice părinte se simte mândru de exercițiul de educație al fiului
care dă în mod voluntar binețe celor din jur. Dar pe lângă aceste reguli de bună
purtare, în orice vreme părintele înțelept știe că există „străini” față de care nu
trebuie manifestată bunăvoință. Lumea postmodernă este plină de acest fel de personaje neavenite, față de care politețea reprezintă un pericol.
După episodul monstruos din 2019 numit Gheorghe Dincă, părinții au sporit
frenetic avertizările către copiii lor. Pandemia de coronavirus a dus la o altă etapă de
fierbinte consum părintesc cu privire la grija față de străini. Cu toate acestea, străini la fel de periculoși și nemiloși se ascund în filozofia vieții postmoderniste, dar
pentru că efectul nefericit nu apare imediat, profilaxia este diluată de o neînțeleaptă
îngăduință.
Secularismul este unul dintre aceștia. El vine cu mesajul că viața trebuie despărțită
de lucrurile sacre. Materialismul este străinul care spune că materia este prioritară
conștiinței. Relativismul pretinde că eliberează prin vestea că nu există adevăr absolut. Deconstructivismul este străinul care aduce dreptatea universală, și anume că
toți interpreții Cuvântului au dreptate, indiferent cât de opuse sunt părerile lor. Toți
aceștia nu aduc învățătura că Isus a murit pentru păcatele noastre și că va reveni să
ne ducă acasă. Ei caută să-L țină afară din existența noastră. Sunt emisarii lui Satana,
cărora atâția oameni le spun: „Bun venit!”
Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa
inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care
le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini!
Provocare: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre
Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Acceptarea celuilalt

Sâmbătă, 18 septembrie

UN AJUTOR NEAŞTEPTAT
„Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici,
dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.
Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum,
pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit,
și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.”
(Faptele apostolilor 9:26,27)

E

ra o perioadă în care îmi era groază să mă duc la școală. Părinților nu aveam
curajul să le spun ce mi se întâmpla în ultima vreme. Un grup de băieți
neisprăviți, colegi din clasele mai mari, au început să mă agaseze și chiar să mă
bată cu regularitate în curtea școlii și în afara ei. Nu aveam pe nimeni care să țină
la mine atât de mult, încât să-i cer ajutorul. Într-o zi, eram căzut sub ploaia de
lovituri încasate de la acești dușmani, când ceva miraculos s-a întâmplat. Un băiat
bine făcut, înalt și puternic a început să le împartă pumni agresorilor mei, care
erau la fel de surprinși ca mine. Când am rămas singur cu eliberatorul meu, am
aflat cine era: un văr primar din partea tatălui meu, pe care nu îl cunoșteam din
cauza conjuncturii vieții. El însă mă cunoștea și, când a văzut ce mi se întâmplă, a
avut curajul să intervină cu prețul de a fi rănit și el.
Barnaba a văzut încercarea lui Saul de a se lipi de ucenici și a intervenit salvator.
El a avut curajul să creadă în schimbarea acestui om care îi persecutase crunt pe
creștini. Barnaba, care se traduce prin „fiul mângâierii”, l-a acceptat, apoi a contribuit decisiv la acceptarea acestuia și de către ucenici. Cum ar fi arătat lucrarea celui
care avea să fie numit „apostolul neamurilor” dacă nu ar fi fost un om înțelept și
blând ca Barnaba care să-l accepte în ciuda trecutului său tenebros? Barnaba a avut
încredere în schimbarea lui Saul. Dumnezeu schimbă și azi tineri care ieri erau plini
de împotrivire față de El. Conștiința lor cedează în final și ei își dau seama că, înainte
de suferința adusă celor dragi, Isus a fost cel lovit. Aceștia au nevoie de mângâierea
acceptării lui Barnaba.
Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de
lângă mine!
Provocare: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Acceptarea celuilalt

Duminică, 19 septembrie

MUSTRAREA NU DĂUNEAZĂ ACCEPTĂRII
„Nu vă înșelați: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.»
Ce seamănă omul, aceea va și secera.”
(Galateni 6:7)

G

enerația de părinți postmoderniști este caracterizată de o permisivitate adesea exagerată față de comportamentul neacceptabil al copiilor. Psihologia
dominantă este de a accepta necondiționat atitudinea celor mici ca nu cumva să
le fie afectată mai târziu imaginea de sine. Astfel, cuvintele de mustrare sunt rare
ca floarea-de-colț, iar copiii sunt încurajați să creadă că totul li se cuvine, că nu se
dă nicio socoteală pentru comportamentul greșit, că toți cei care mustră sunt de
modă veche.
Devenisem un adolescent avid după nou. Biblia, care îmi marcase atât de frumos copilăria, nu mai răspundea noilor nevoi. Nu eram pocăit, de aceea doream să
cunosc și alte perspective. În curând, am intrat în anturaje vulgare și degradante.
Deoarece citisem Scriptura o lungă perioadă, ceilalți au observat că nu sunt ca ei. Nu
știam să înjur, să mint, să dansez, să recunosc marii soliști de muzică ușoară și mi-a
trebuit ceva timp să învăț toate acestea. Vizitele la bunica mea credincioasă s-au rărit
invers proporțional cu creșterea derapajelor mele. Mă temeam de întrebarea ei clasică: „Pe unde ai mai umblat?” Nu puteam să o mint. Îi spuneam și își dădea repede
seama că nu erau cărări curate. Cu un zâmbet neprefăcut și cu o duioasă grijă pentru
direcția vieții mele, mă mustra mereu cu aceleași cuvinte ale Bibliei: „Copile, nu uita
ce îți spun: ce seamănă omul, aceea va și secera!” Îmi trebuia o vreme să-mi eliberez
mintea de această avertizare arzătoare. Într-un final, am cedat și am zis: „Bunica are
dreptate!”
Bunica mă accepta cu dragoste, îi străluceau ochii când treceam pragul casei ei
umile, avea cel mai bun compot pentru mine și cea mai gingașă grijă să mă facă fericit. Dar ea știa că mustrarea nu este antonimul acceptării. Dragi părinți, nu ocoliți
cuvintele de avertizare pentru copiii și tinerii din casele voastre! Veți secera cele mai
mari bucurii când îi veți vedea că Îi dau dreptate lui Dumnezeu și fac legământ cu
El. Chiar azi, semănați o avertizare cu blândețe și dragoste!
Provocare: Ce lucru pe care îl fac copiii tăi ești convins că nu este bun? Roagăte astăzi să ai putere să le spui cu blândețe că Dumnezeu vrea să le dea putere să
renunțe la el!
Ilie Cristea
Conferința Transilvania de Nord
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Respectul reciproc

Luni, 20 septembrie

CONSIDERAŢIE
„Și, în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor
ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea.”
(Estera 2:11)

M

ardoheu avea o fată de suflet, a unui unchi al său, care nu mai trăia. Grija lui față de ea și mai ales educația pe care i-a dat-o au avut un impact și
consecințe de invidiat pentru fiecare tânără care-și dorea un viitor deosebit.
Cunosc fete care mă priveau cu lacrimi în ochi în urma vizionării unor ecranizări
despre carierele uimitoare ale unor tinere. Dar îmi amintesc de o fată de liceu care
s-a rușinat să-și conducă mama la gară din cauza ținutei țărănești pe care aceasta o
purta. Venise de departe, de la țară, îmbrăcată specific locului, cu bănuți și ce mai
avea pe acasă pentru fata ei de la oraș. Dar aceasta nu voia să fie asociată cu mama ei.
Estera era frumoasă, ascultătoare, curajoasă, își iubea vărul și asculta de el. Și,
mai ales, Îi era deosebit de credincioasă lui Dumnezeu. Toate aceste calități, alături
de înțelepciunea dăruită, au ajutat-o să îndeplinească un plan divin, unic în istoria
Israelului, care se sărbătorește și astăzi. Respectul ei față de Mardoheu și al acestuia
față de ea, chiar în situații vitrege, s-a concretizat în biruințe, care și azi sunt de multe
ori o încurajare pentru copiii lui Dumnezeu care privesc la vremurile viitoare de
criză.
Relația dintre Mardoheu și Estera este un model de respect, iubire și mai ales
colaborare pentru biruința unei cauze aparent pierdute și fără vreo șansă de izbândă.
Dacă ești mai cu experiență, nu înseamnă că poți face totul, iar dacă ești tânăr, să
nu crezi că lumea îți aparține. Doar împreună, în trei, cu respect, iubire și colaborare, veți reuși, fiecare dintre voi ocupându-și locul oferit de Dumnezeu în planul Său.
Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez
cu frații mei!
Provocare: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o
îndeplinești la biserică!
Iosif Suciu
Conferința Transilvania de Sud
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Respectul reciproc

Marți, 21 septembrie

JERTFE PENTRU FII
„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii.”
(1 Timotei 2:1)

D

espre Iov, Biblia spune că se ruga pentru fiii săi după toate ocaziile de bucurie
pe care le aveau. Ceea ce făcea el pentru copiii lui poate fi cel puțin interpretabil. Nu știa dacă au păcătuit la ospețele pe care le aveau pe rând la fiecare, și
apoi… era fiecare la familia lui, nu mai erau minori. Responsabilitatea spirituală
îi aparținea fiecăruia. Și totuși Iov i-a învățat pe toți să-și trăiască credința, iar ei
tocmai aceasta făceau. Însă grija lui Iov trecea dincolo de informații. El voia să fie
sigur de prezența copiilor săi alături de el și de Răscumpărătorul său cel viu, care
„Se va ridica la urmă pe pământ” (Iov 19:25).
Am fost șapte frați și surori la părinți. Aceștia ne-au învățat să ne trăim frumos
credința. Am ajuns fiecare cu familia lui. Asemenea copiilor lui Iov, ne întâlneam și
noi, dar de cele mai multe ori acasă la părinți. Și era frumos, aveam tot ce ne trebuia,
și totuși părinții doreau să ne mai ofere din puținul lor, dar se îngrijeau și de viața
noastră spirituală. Și ne bucuram că cineva și aici se mai gândește în acest fel la noi.
Nu-i vom uita.
În cazul lui Iov însă, deși copiii au plecat la odihnă înaintea sa, știm că îi va avea
în veșnicie alături de el. De unde știm? La final, când a primit înapoi tot ce a avut
în măsură îndoită, Domnul a ținut cont de copiii săi, pe care-i va reprimi în ceruri.
Respectul și iubirea celor bătrâni față de tineri ca și ale tinerilor față de perii albi
sunt un secret al înțelepciunii transmise din generație în generație pentru biruința
dorită. Acest respect se cultivă și prin rugăciunea de mijlocire. Când ne vom ruga
mai mult unii pentru alții, ne vom prețui mai mult.
Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru cei din familia noastră, să ne pese de mântuirea lor și să facem tot ce putem pentru a fi împreună Acasă!
Provocare: Astăzi, orientează-te în jur, privește la cei care apun, la tine, la copii și
găsește-ți locul! Dacă reușești, ai găsit cărarea înțelepciunii.
Iosif Suciu
Conferința Transilvania de Sud

278

Devotional 2021.indd 278

11/6/2020 12:27:38 PM

Respectul reciproc

Miercuri, 22 septembrie

PLIN DE SFAT SAU RĂSFĂŢAT?
„Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor!”
(Proverbele 19:20)

L

a un moment dat, am citit un articol despre succesul în viață al studenților
din diferite facultăți. Care era cheia succesului? Cei mai influenți dintre acești
tineri erau fie cei care învățau mereu de nota 10, fie cei care se chinuiau să se
mențină la media 5. Care era numitorul comun? Lupta era ceea ce îi făcea pe
unii să se mențină în top, iar pe alții să supraviețuiască. Nu știu cât de veridic este
acest lucru, dar următoarea afirmație transmite aceeași idee: dacă vrei să rămâi în
memoria oamenilor, fie faci un lucru extraordinar de bun, fie faci un lucru extraordinar de greșit. Din păcate, de cele mai multe ori e mai simplă a doua variantă,
și de aceea este și cea la care apelăm cel mai des.
Un pasaj biblic care să exemplifice momentul unei greșeli memorabile este episodul din 1 Împărați 12. După moartea tatălui său, Roboam este pus în fața unei
responsabilități imense – conducerea poporului israelit. Nu l-au încântat sfaturile
sfetnicilor cu experiență și, pentru că voia să facă din domnia lui ceva memorabil,
a mai cerut un sfat, chiar de la tinerii de seama lui cu care crescuse, iar sfatul a fost
cu totul altul: „Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și
mai greu; tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane” (1 Împărați
12:11). În analiza celor două păreri, tânărul împărat s-a oprit parcă la sfatul tatălui
său din Eclesiastul 8:4: „Vorba împăratului are putere. Cine poate zice: «Ce faci?»”
Dezastrul alegerii pe care a făcut-o Roboam merită citit în întregime, începând cu
1 Împărați 12. Efectul produs nu este asemenea unei mari explozii, ci mai degrabă
seamănă cu prăbușirea primei piese de domino care avea să facă israeliții să cadă din
ce în ce mai mult în raport cu celelalte popoare, dar mai ales cu planul lui Dumnezeu
pentru ei. Care a fost una dintre probleme? Lipsa lui de respect față de supușii săi i-a
determinat pe aceștia să arate la fel de puțin respect pentru dinastia davidică, zece
dintre triburi alegându-și alt conducător.
Doamne, ajută-mă să văd chipul și asemănarea Ta în ceilalți și să-i iubesc așa
cum ai făcut-o Tu!
Provocare: Fă tot ce poți ca astăzi să-i tratezi într-o manieră plină de respect atât
pe cei cunoscuți, cât și pe necunoscuți!
Tiberiu Iordan
Conferința Muntenia
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Respectul reciproc

Joi, 23 septembrie

METODA LUI DUMNEZEU
„Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi,
te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
(Psalmii 32:8)

S

-au scris nenumărate cărți de educație, de creștere a copilului, de relaționare
socială, de dezvoltare personală, dar, ca pedagogi sau părinți, uităm să privim
uneori la metoda de educare pe care o propune și o aplică Dumnezeu în relația Lui
cu noi și pe care o găsim atât de frumos prezentată în Biblie.
Și noi suntem copii și, dacă încercăm să privim la relația cu Tatăl nostru, putem
descoperi anumite principii simple care ne-ar fi de foarte mare folos în raportarea
la copiii noștri.
Dumnezeu spune că ne învață, adică ne oferă informații teoretice; avem la îndemână Cuvântul Lui. Este primul pas în educație: înainte de a avea așteptări, trebuie
să oferim. Nu putem pretinde ca cineva să-L cunoască dacă nu îi oferim manualul
inspirat de El.
Al doilea lucru pe care-l face este să ne arate calea; El nu doar ne îndrumă în
direcția potrivită, ci este și cel care face primul pas, iar eu fac ceea ce L-am văzut pe
El făcând. El ne-a iertat ca să putem ierta, ne-a iubit ca să putem iubi, S-a jertfit ca
să putem fi altruiști, a luptat și a biruit ca și noi să luptăm și să biruim. El nu ne dă
ordine, ca să executăm, ci ne arată, ca să-L putem imita.
În al treilea rând, ne sfătuiește și are privirea îndreptată spre noi, ca un părinte
care își învață copilul să meargă pentru prima oară cu bicicleta fără roți ajutătoare
– merge la pas cu el, este atent la toate detaliile (echilibru, viteză, viraje) și este gata
să intervină dacă e nevoie. Unii cred că cea mai bună metoda ca cineva să învețe să
înoate este de a-l arunca în apă pe nepregătite. Poate ar fi mai mulți înotători dacă
am renunța la metoda aceasta brutală și spartană și am aplica metoda lui Dumnezeu.
Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai
mici, aplicând metoda Lui!
Provocare: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!
Edmond Lucaciu
Conferința Transilvania de Sud
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Vineri, 24 septembrie

ADEVĂR RELATIV SAU ABSOLUT?
„I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna,
din pricina fărădelegii de care are cunoștință și prin care fiii lui
s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit.”
(1 Samuel 3:13)

C

u trecerea timpului, oamenii își permit tot mai multe lucruri, fără a se simți
vinovați sau fără a crede că poate exista vreo limită. Până la un moment dat,
oamenii spuneau că cerul este limita, dar după ce au descoperit că dincolo de el
este un univers infinit, nimic nu mai are limite. Probabil nici modul în care ne
raportăm unii la alții sau chiar la Dumnezeu. Postmodernismul a adus și ideea de
relativism în toate privințele: nu mai există impuneri sau adevăruri absolute; în
consecință, religia care propune un adevăr absolut este irelevantă pentru generația
care consideră că totul este relativ.
Eli, ca preot și părinte, ar fi putut să le predea o lecție categorică fiilor săi, prin
care ei să înțeleagă diferența dintre sacru și nesacru, dar a ales să-i lase fără niciun
fel de limitare, de aceea neglijența lui a avut o consecință inevitabilă. Ce a făcut sau
ce a omis să facă a fost probabil în ideea de a nu-și pierde fiii, la fel cum fac mulți
creștini azi, care renunță la mustrare sau limitare doar pentru a-i ține aproape pe
copiii lor. Dumnezeu însă dezaprobă această atitudine delăsătoare, în care părintele
nu ia nicio măsură.
Educația nu înseamnă implementarea anumitor obiceiuri sau informații bune,
ci etimologia cuvântului ne sugerează că ea înseamnă în primul rând înlăturarea
înclinațiilor rebele înrădăcinate în natura decăzută a omului, de aceea „a educa” nu
înseamnă doar „a adăuga”, ci și „a plivi buruienile”.
Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și
smeriți cu inima!
Provocare: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să
faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!
Edmond Lucaciu
Conferința Transilvania de Sud
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Sâmbătă, 25 septembrie

NU PUTEM FI NEUTRI
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși:
în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”
(1 Timotei 4:12)

F

oarte mulți oameni au impresia că, atunci când nu au nicio părere sau nu
spun nimic, lasă lucrurile neatinse și cred că persoanele de lângă ei nu sunt
influențate de atitudinea lor. Unii nu spun sau nu vor să manifeste dispreț față de
tineri, dar prin simplul fapt că neglijează să-i implice sau să colaboreze cu ei în lucrarea de proclamare a Evangheliei dau pe față această atitudine de superioritate.
Nu este ușor să las pe altcineva să facă un lucru pe care cred că eu îl pot face cel
mai bine, pentru care m-am străduit atâta timp și pentru care am luptat cu toată
puterea ca să ajungă în grija mea.
Probabil acest tip de gândire ne duce în ispita de a nu permite ca tinerii să fie
pilde pentru prietenii lor, ci încercăm să fim noi pilde pentru toți. Dar nu se poate
așa. Nici Pavel nu putea fi în toate bisericile în același timp, de aceea l-a sfătuit pe
tânărul Timotei să-i lase pe cei care doresc să pară atotputernici și nemuritori și să
fie un exemplu atât pentru cârcotași, cât și pentru generația lui.
Este nevoie să-i ajutăm pe tineri să iubească valorile la care ținem, iar acest lucru
nu se va realiza nici prin impunere, nici prin dispreț, ci doar prin exemplu personal.
Eram la ușa unei biserici în timp ce ieșea o familie cu doi copii la sfârșitul serviciului divin. Fără să vreau, am auzit discuția dintre copil și părinte, în care copilul
spunea cu un entuziasm și o bucurie de neastâmpărat cât de important s-a simțit
pentru că l-au lăsat să ducă printre rânduri coșulețul pentru colectă. Era așa de fericit că el cu mâna lui a strâns darurile pentru Dumnezeu. Cât de greu poate fi să le
oferim ocazii de slujire tinerilor din comunitatea noastră?
Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o
Isus!
Provocare: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de
binefacere!
Edmond Lucaciu
Conferința Transilvania de Sud
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Duminică, 26 septembrie

IMPORTANŢA AUTORITĂŢII
„M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”
(Ioan 6:38)

E

xistă un pericol atunci când ajungem să stăm pe picioarele noastre – acela de
a ne crede stăpâni, cel puțin pe situație. Când credem că știm să cârmuim bine
lucrurile, pentru că am făcut-o de multă vreme, voința noastră, care este bună,
ia locul voinței lui Dumnezeu. Este cel mai primejdios moment din viața unui
creștin, de aceea spune Pavel că cel care crede că stă tare trebuie să ia aminte să
nu cadă.
Domnul Isus ne transmite ideea că suntem în siguranță doar atunci când ne
supunem voința Tatălui din cer, așa cum a făcut-o El. Când ispititorul a venit la El
și I-a oferit toate împărățiile lumii, a făcut-o în virtutea acestui gând de stăpânitor și
proprietar de drept, iar pe noi ne poate ispiti cu același gând.
Este greu să stai într-o mașină în scaunul din dreapta, când ești obișnuit să fii tu
mereu șofer, dar în călătoria credinței este mai bine dacă la cârmă este Unul care nu
poate greși.
Atunci când considerăm că suntem proprietari peste soțiile, copiii și familiile
noastre și vrem să facă exact cum le spunem, avem o poziție greșită și nebiblică, uitând că suntem doar ispravnici. Dumnezeu este cel care ne oferă tot ce avem: timp,
sănătate, putere de muncă, bunuri materiale, bunăstare și multe altele, de aceea un
creștin trebuie să fie conștient mereu de această sursă a stării lui de bine pentru a se
raporta corect la cei din jur.
Cineva spunea că, dacă vrei să cunoști un om, trebuie să-i oferi putere, iar dacă
vrei să-l cunoști cu adevărat trebuie să-i iei acea putere. Avem nevoie să fim întotdeauna conștienți că doar îndreptându-ne pașii după voia lui Dumnezeu suntem în
siguranță, că fiecare deviere este un pas în direcția greșită.
Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari!
Provocare: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!
Edmond Lucaciu
Conferința Transilvania de Sud
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Bunătatea

Luni, 27 septembrie

IZVORUL BUNĂTĂŢII
„Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine.
Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul.”
(Psalmii 143:8)

C

artea Psalmilor conține cele mai multe texte în care apare cuvântul „bunătate”.
De cele mai multe ori, se face referire la bunătatea lui Dumnezeu. Expresiile
pe care le întâlnim cu privire la bunătatea lui Dumnezeu ne duc la motivul pentru care psalmiștii folosesc atât de des această expresie. Bunătatea lui Dumnezeu
este veșnică, este mare, ajunge până la ceruri, prețuiește mai mult decât viața, este
nemărginită, umple Pământul etc. Pentru că își găsește sensul desăvârșit numai
în Dumnezeu, bunătatea este un atribut al Lui. În consecință, oricine alege să fie
bun lasă la vedere ceva din caracterul lui Dumnezeu. Manifestarea bunătății este
o alegere. Nu poți arăta bunătate dacă îți propui să fii aspru sau lipsit de simpatie.
Ea izvorăște din Dumnezeu și, atunci când cineva alege să fie canalul prin care
aceasta să se reverse spre alții, apar și roadele semnificative.
În textul de astăzi, psalmistul speră că, după o noapte de suferință, apariția zorilor va pune capăt durerii sale. După cum zorii zilei împrăștie întunericul, la fel el
cere ca lumina prezenței lui Dumnezeu să alunge întunericul din sufletul său. El nu
dorește o altă rezolvare pentru suferința lui în afară de prezența lui Dumnezeu.
Relațiile dintre noi pot provoca de multe ori suferință. Cu cât relația este mai
solidă, cu atât greșeala sau trădarea poate provoca mai multă durere. Actul formal
al iertării poate deveni mai puternic dacă este însoțit de multă bunătate. O sentință
juridică ce proclamă iertarea va aduce doar „alinare juridică”; ceea ce vindecă cu
adevărat rănile este bunătatea.
Roagă-te astăzi pentru tinerii care trec prin depresie! Mijlocirea îi poate susține
să depășească momentul cu speranță.
Provocare: Cu siguranță în jurul nostru sunt persoane cărora nimeni nu le-a
arătat bunătate de foarte multă vreme. Alege dintre aceste persoane un tânăr și, pe
parcursul zilei, fă un gest care să-i arate bunătate!
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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Bunătatea

Marți, 28 septembrie

OAMENI CU FARMEC
„Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;
și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos.”
(Proverbele 19:22)

C

ând eram în clasele primare, în orașul nostru a venit un bijutier ambulant.
Dintr-o simplă servietă asemănătoare cu cea a perceptorilor de taxe din acea
vreme, a scos toate uneltele de care avea nevoie pentru a lucra. Practic, în câteva
minute, pe un petic de pământ de 1,5–2 metri pătrați a apărut un atelier de reparat
bijuterii. Oamenii s-au adunat în jurul lui ca la o minune nemaivăzută. Printre ei și
eu, care eram trimis în piață pentru o urgență. Am rămas captivat câteva ore bune
privindu-l cu cât farmec modela materialul pentru a face lucruri foarte frumoase.
Unii interpretează afirmația din textul de astăzi ca însemnând că intenția contează când e vorba de facerea de bine sau pentru a scoate în evidență faptul că este mai
important nu neapărat ce se vede, ci ce se ascunde în atitudinea noastră.
Tot pe vremea claselor primare am auzit o teorie conform căreia „unele lucruri
trebuie să fie dureroase acum ca să nu regreți mai târziu”. De fapt, am auzit expresia
în atât de multe împrejurări, încât a ajuns un laitmotiv și a făcut ca ea să intre pe lista
expresiilor pe care mă angajez că nu le voi folosi niciodată pentru că nu aduc nimic
bun prin ele. Am învățat din generație în generație că asprimea este un profesor bun,
care trebuie iubit chiar atunci când este violent, pentru că vor fi beneficii ulterioare.
Poate că există aici un sâmbure de adevăr. Disciplina este uneori dureroasă. Dar, în
relațiile dintre noi, farmecul îl face bunătatea. Blândețea, bunătatea, cuvintele amabile sunt ca o rază de soare pentru semenii noștri. Și, culmea, nu costă nimic. Da,
prin purtarea noastră plină de dragoste, putem face viața celor din jurul nostru mai
frumoasă și mai fericită, exact așa cum a făcut Isus.
Doamne, mă rog astăzi pentru victimele asprimii și ale violenței domestice! De
cele mai multe ori, asprimea vine de la cei dragi, ceea ce o face și mai greu de suportat.
Provocare: Elimină azi orice asprime, chiar și atunci când societatea o consideră
justificată!
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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Bunătatea

Miercuri, 29 septembrie

DOVADA
„Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veșnică,
de aceea îți păstrez bunătatea Mea!»”
(Ieremia 31:3)

L

ogica umană cere mereu dovezi. Dovezi clare, concludente și în afara oricărui dubiu. Cu toții pretindem că știm să deosebim un zvon de un fapt real în
funcție de greutatea argumentelor. Noi vrem fapte. Din acest motiv, chiar și când
ni se fac declarații de dragoste, căutăm dovezi că nu primim doar cuvinte frumos
ambalate. Dacă vom întreba un copilaș cât de mult își iubește mama, va deschide
brațele cât poate el de mult sau va ridica mâna spre cel mai înalt punct pe care îl
poate atinge și apoi va face și o mică săritură.
Dumnezeu ne declară dragostea Lui prin cuvintele profetului Ieremia și aduce
și o dovadă, spunând „de aceea îți păstrez bunătatea Mea”. Dacă bunătatea poate fi
păstrată, înseamnă că ea poate fi de asemenea pierdută sau risipită. Unii se vor grăbi
să spună că, atunci când păcătuim, ne îndepărtăm de Dumnezeu, deci implicit și
de bunătatea Lui. Numai că ceea ce pare atât de logic este răsturnat de declarația lui
Dumnezeu din textul de astăzi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: „Chiar și atunci
când alegi să te duci dincolo de aria bunătății Mele, Eu voi extinde mereu această
zonă. În întreg universul nu există un loc în care dragostea și bunătatea Mea să nu
poată ajunge, pentru că ele sunt veșnice.” Câtă vreme există har, bunătatea Lui ne
urmărește oriunde am fi.
Doamne, mă rog astăzi pentru tinerii care nu cunosc bunătatea Ta și pentru cei
care cred că au pierdut-o! Ajută-i să Te cunoască așa cum ești Tu – plin de bunătate
și de har!
Provocare: Cea mai bună dovadă că ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu este să
arăți bunătate față de alții. Trimite-i azi un cadou simbolic unui tânăr care ți-a greșit
recent!
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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Bunătatea

Joi, 30 septembrie

PREŢUL JERTFELOR
„Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu
mai mult decât arderi-de-tot!”
(Osea 6:6)

P

entru perioada Vechiului Testament, evreii aveau cea mai rațională și mai blândă religie. Când spun blândă, mă gândesc inclusiv la legile care cereau moartea
unui om care încălca prevederile legii lui Dumnezeu. Fiecare păcat avea un preț,
iar pentru cele mai grele păcate se impunea pedeapsa capitală. Multe din religiile
popoarelor din jurul lor prevedeau jertfe umane nu din motive punitive, pentru a
executa o sentință, ci pentru a intra în grațiile zeului lor. Conceptele religiei evreilor erau mult mai blânde și mai pline de dragoste. Totul părea construit perfect
pentru salvarea omului care greșește. Numai că au ajuns să creadă că păcatul poate
fi plătit cu jertfe de animale, excluzând pocăința ce trebuia să însoțească jertfa. În
acest context, Dumnezeu denunță sistemul jertfelor, care fusese instituit chiar de
El, pentru că nu mai aducea eliberarea de păcat. Adevărata eliberare de păcat vine
numai din cunoașterea lui Dumnezeu. Textul de astăzi, care apare la sfârșitul perioadei veterotestamentare, pune bazele unei religii superioare. Acesta păstrează
esența celei dinaintea ei, dar aduce mai multă eficiență în ce privește transformarea individului. Îndurarea, sau bunătatea, este religia practică, cunoștința de
Dumnezeu este călăuza bunei purtări. Lipsită de aceste două elemente fundamentale, religia tinde să fie doar o formă goală și ajunge în dizgrația divină.
Gândindu-ne la prețul religiei noastre, suntem ispitiți să acceptăm un gând care
spune: „Păzesc Sabatul, dau zecime, am o dietă biblică, nu fur, nu omor etc.” Foarte
bine! Dar insuficient! Hai să mai adăugăm și bunătate pe lângă toate acestea! Este
voința declarată a lui Dumnezeu.
Doamne, azi mă rog pentru tinerii care sunt copleșiți de păcatele lor!
Provocare: Pune bunătatea înaintea regulilor! Ori de câte ori vei fi ispitit astăzi
să acționezi cu violență când cineva nu respectă regulile, alege să unești cu dreptatea
dragostea, mila și bunătatea!
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt,
fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.»”
(1 Petru 1:15,16)
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Bunătatea

Vineri, 1 octombrie

MOTIVAŢIA
„Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări?
Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?”
(Romani 2:4)

S

e spune că poți face orice dacă ai o motivație puternică. Motivația este un combustibil foarte eficient, dar și unul care se consumă foarte repede. Fie că este o
motivație altruistă și nobilă sau una egoistă și meschină, întotdeauna ea duce la
acțiune, la hotărâri, la convingeri. Pentru a-i motiva pe copii să facă mici treburi
în gospodărie, părinții se folosesc din plin de motivație. De cele mai multe ori,
aceasta este strâns legată de unele beneficii ce pot fi primite imediat. Problema
motivațiilor materiale, imediate și exterioare persoanei noastre este că provoacă
dependență. Dacă azi a fost suficient un cost mic pentru a acoperi o motivație,
peste o săptămână prețul va crește și foarte curând nu va mai fi suficient de puternic pentru unele servicii așteptate. Pe de altă parte, motivațiile care vin din cele
mai puternice valori și convingeri personale își cresc puterea pe măsură ce facem
acele servicii.
Atunci când vorbim despre pocăință, care înseamnă transformarea gândirii, a
scopurilor și a acțiunilor noastre, dorința de a-L onora pe Dumnezeu ar trebui să fie
cea mai puternică motivație. Bunătatea Lui arătată față de noi prin jertfa Domnului
Isus are ca principal scop să ne aducă la pocăință. Orice altă motivație care duce la
pocăință nu va trece testul timpului. Mai devreme sau mai târziu, va fi insuficientă,
iar entuziasmul unei vieți după voia lui Dumnezeu va dispărea. Știm că suntem pe
calea pocăinței când împrumutăm de la Dumnezeu ura ireconciliabilă față de păcat
și dragostea necondiționată față de păcătos. Să ne lăsăm copleșiți de bunătatea lui
Dumnezeu!
Doamne, mă rog astăzi pentru tinerii care au nevoie de atingerea dragostei Tale!
Provocare: Scrie-i o scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu unui tânăr care nu găsește suficientă putere să-și schimbe viața! Expediaz-o chiar azi prin
poștă! Dacă este posibil, rămâi anonim!
Rubin Atomei
Conferința Moldova

Soarele apune: B 18:56, CT 18:46, IS 18:49, MS 19:01, SM 19:07, DJ 19:05, AR 19:14
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Bunătatea

Sâmbătă, 2 octombrie

PODOABE ŞI TATUAJE
„Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât,
scrie-le pe tăblița inimii tale! Și, astfel, vei căpăta trecere și minte sănătoasă
înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”
(Proverbele 3:3,4)

D

iscuțiile din societate privind podoabele sau bijuteriile sunt departe de a
ajunge la conciliere. Mereu au existat convingeri că acestea nu sunt compatibile cu viața plină de modestie și abnegație a unui creștin și alte păreri care
susțin că folosirea lor cu smerenie și negare de sine nu afectează cu nimic valoarea
credinței cuiva. Ambelor grupări textul de astăzi le oferă o provocare. Dacă vrei să
porți podoabe, uite aici niște sugestii: bunătatea și credincioșia. Dacă vrei să scrii
ceva pe tine, aceleași cuvinte scrie-le; și nu oriunde, ci chiar pe inimă. Atunci când
bunătatea este vizibilă atât de clar precum un medalion pus la gâtul unei persoane,
acest fapt demonstrează că ea vine din structura internă a acelei persoane – altfel
spus, că face parte din caracterul său. Credincioșia este capacitatea de a rămâne
ferm în fața ispitelor. Este dorința de a rămâne loial unor valori chiar dacă acest
lucru costă. Oricine adoptă aceste calități este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.
În plus, există și un bonus – o minte sănătoasă, sau, cum spun alte traduceri, o
judecată sănătoasă.
Din bagajul caracterului nostru trebuie să facă parte aceste trăsături de caracter,
pentru că ele Îi sunt întotdeauna plăcute lui Dumnezeu și vor câștiga bunăvoința oamenilor. Oricât de prietenos poate fi un om, el nu va izbuti să-și câștige nici prieteni,
nici bunăvoința lui Dumnezeu dacă nu se poate pune bază pe ceea ce spune. În acest
fel, credincioșia face ca bunătatea să fie eficientă și să aducă împreună o judecată
sănătoasă. Uite niște podoabe pe care trebuie să le afișeze orice urmaș al lui Hristos.
Doamne, mă rog astăzi pentru tinerii care se luptă cu provocările colegilor lor de
a adopta ținute și accesorii care nu scot în evidență caracterul!
Provocare: Propune-ți astăzi să le faci ziua mai frumoasă celor din familia ta sau
din afara ei prin mici gesturi de bunătate și credincioșie!
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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Bunătatea

Duminică, 3 octombrie

ROADA LUMINII
„Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.”
(Efeseni 5:9)

Î

n Predica de pe Muntele Fericirilor, Domnul Isus le lansează o provocare
urmașilor Săi. „Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate
să rămână ascunsă. […] Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în
ceruri” (Matei 5:14,16). Lumina a fost întotdeauna un simbol al prezenței divine.
Ioan Îl numește pe Isus „lumina oamenilor” (Ioan 1:4) luminând în mijlocul întunericului lumii. Isus Însuși S-a numit pe Sine „Lumina lumii” (Ioan 8:12). Când
Îl primim pe Isus, noi începem să reflectăm această lumină către cei din jur. Când
adevărata lumină îi luminează pe oameni, ei sunt îndemnați să se ridice și să lumineze (Isaia 60:1-3). Într-un fel asemănător, cetățenii Împărăției trebuie să lase
lumina lor să lumineze în lume, împrăștiind întunericul păcatului și al ignoranței
în ce privește voia și căile lui Dumnezeu. Ca orice lucru care vine de la Dumnezeu,
și lumina aduce roade.
Terminologia folosită în textul de astăzi ne duce în mod indubitabil către roada
Duhului. Lumina lumii vine de la Duhul Sfânt și aduce roade vizibile pentru oricine.
Termenul „roadă” este folosit aici în sensul de rezultat sau consecință. După cum
întunericul este distrugător pentru creștere și roadă, tot așa lumina este esențială
pentru amândouă. Bunătate, neprihănire, adevăr – aceasta este cetatea așezată pe un
munte. Aceasta este definiția creștinului. Aceasta este lumina pe care o va răspândi.
Pot exista și alte roade, dar pe acestea nu le omite. Trăiește neprihănirea, susține
adevărul și îmbracă-le în bunătate!
Doamne, mă rog astăzi ca tinerii care Te-au cunoscut să fie lumini aducătoare de
semnificație pentru cei din jurul lor!
Provocare: Cu siguranță cunoști un tânăr flămând. Oferă-i astăzi un pachețel
cu mâncare! Pentru o mai deplină asemănare cu textul de astăzi, poți alege câteva
fructe.
Rubin Atomei
Conferința Moldova
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Luni, 4 octombrie

„CINE-ŞI FACE LUI ÎŞI FACE, CINE-ŞI DĂ LUI ÎŞI DĂ”
„Soacră-sa, Naomi, i-a zis:
«Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.»”
(Rut 3:1)

U

nii cercetători spun că o soacră precum Naomi se naște o dată la 1 600 de ani,
deoarece e singurul raport biblic despre o asemenea persoană.
O soacră care devine mamă și o noră care devine fiică. Acesta a fost și este planul
lui Dumnezeu când doi tineri se căsătoresc și două familii se încuscresc. Cum de
s-a realizat această legătură între două femei diferite ca vârstă, cultură și concepții
religioase?
Se pot nota multe răspunsuri care se găsesc în această narațiune. Unul însă iese în
evidență: aplicarea principiului biblic „tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le
și voi la fel” (Matei 7:12).
Rut nu o părăsește pe soacra ei deoarece știe că are nevoie de ajutor: este în vârstă, e singură, are de călătorit și nu mai este sigură că va intra în posesia moștenirii
pe care o abandonase. Ajunse acasă, în Israel, Rut își ia statutul nu prea plăcut de
slujnică și aduce hrană în casă pentru soacra ei, relatându-i zilnic, cu bucurie, unde
a fost, ce a făcut și cum a ocrotit-o Dumnezeu. De partea cealaltă, soacra se roagă
și face planuri ca fiica ei să fie fericită și să aibă o familie, un loc de odihnă. Când
urmărești fericirea celui de lângă tine, ea se răsfrânge în torente bogate și asupra ta.
Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să te ajute să fii altruist(ă)! O va face cu bucurie,
dezinteresat. Atunci te vei putea bucura de atmosfera Cerului aici, pe Pământ, și vei
primi ca bonus simțământul înalt al bucuriei că ai făcut pe cineva fericit. Iar la revenirea lui Hristos te vei întâlni cu Rut și cu Naomi.
Provocare: Gândește-te astăzi la lucrul acesta și pune-l în practică! Fă un lucru
dezinteresat pentru cineva! Nu te aștepta să primești nimic în schimb! Este un principiu divin greu de aplicat în societatea postmodernistă, în care binele propriu este
scopul suprem al omului.
Dragoș Apostol
Conferința Moldova
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Marți, 5 octombrie

PĂRINŢII, DRAGOSTEA NECONDIŢIONATĂ!
„Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel,
El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori.”
(Deuteronomul 33:26)

E

ra o după-amiază frumoasă de vară, când vântul a început să bată cu putere.
Începuse furtuna! În grabă, am reușit să închid ferestrele de la casă, să mai
adun lucruri de prin curte, când, deodată, poarta mare de la intrare a fost izbită
puternic de pereți. Apa a început să intre în valuri succesive în curte. Neliniștea
mea era sporită de faptul că părinții și sora mea se aflau în vârful unui deal, la
strânsul fânului. Fulgerele și trăsnetele care nu mai conteneau îmi făceau inima
cât un purice, la gândul că ei sunt sub cerul liber. Am început să mă rog cu disperare pentru ei. Nu puteam să închid poarta, iar apa îmi luase încălțămintea din
picioare. În timp ce mai făceam o ultimă încercare epuizantă de a închide poarta,
am auzit vocea tatălui meu. Venise din vârful dealului prin toată furtuna ca să se
asigure că eu sunt bine. Găsise un mic adăpost pentru sora și mama mea, dar gândul la mine îl făcuse să înfrunte toate pericolele.
Am retrăit această amintire din liceu zilele acestea, când aștept pe holurile unui
spital rezultatele analizelor tatălui meu. Îi caut privirea și îl asigur, verbal și cu un
zâmbet mare, că va fi bine, că sunt întotdeauna alături de el. Îmi șterg, discret, o
lacrimă și aleg să fiu o fiică puternică pentru un tată aflat în nevoie.
De ce să îți ajuți părinții, dragul meu copil, tânăr sau chiar adult? Pentru că vin
furtuni, pentru că uneori rolurile se inversează…, pentru că îi avem doar pentru
un timp limitat pe acest Pământ, dar mai ales pentru că, și în necazurile sau în
bătrânețile lor, ei se gândesc tot la noi. Pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui infinită, e alături de tine ca un Tată iubitor.
Doamne, Te rugăm, fă-ne părinții veșnici!
Provocare: Identifică nevoile părinților tăi! Alege să fii ajutorul și sprijinul lor!
Mihaela Zaha
Conferința Banat
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Miercuri, 6 octombrie

PRIETENI DE RUGĂCIUNE
„Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară
un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.”
(Matei 18:19)

C

âți prieteni ai? Te bucuri de o relație frumoasă cu ei? Cu câți dintre ei te poți
ruga, fie și doar pe internet?
În Scriptură găsim un grup de prieteni de rugăciune. Au fost și colegi de școală,
mâncau la cantină împreună, iar pedagogul avea încredere în ei, luând chiar aminte
la propunerile lor. Toți patru au ajuns oameni mari, de valoare, în societatea antică.
Bănuiești despre cine e vorba? Daniel, Anania, Mișael și Azaria.
Multe lucruri făceau împreună și multe discuții aveau. Însă ceea ce doresc să scot
în evidență sunt întâlnirile lor de rugăciune împreună. Despre două dintre acestea
suntem siguri, dar putem presupune că au fost mult mai multe:
1. La începutul școlii au avut zece zile de rugăciune, la propunerea lui Daniel,
pentru un regim alimentar special la cantină. Și răspunsul a venit într-un mod minunat.
2. Pentru visul lui Nebucadnețar și tâlcuirea lui, din nou Daniel a apelat la prietenii de rugăciune. Răspunsul primit a fost peste puterea de înțelegere a înțelepților
și l-a uimit pe împărat. Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel visul împăratului și le-a
scăpat viața în mod miraculos, iar odată cu ei au fost salvați și „înțelepții” neînțelepți
ai Babilonului.
„Rugăciunea de fiecare zi, continuă, ne păstrează viața unită cu Dumnezeu, deci
nu trebuie să permitem niciodată niciunui lucru să întrerupă această legătură prin
rugăciune. Rugați-vă împreună cu alții, rugați-vă alături de familie, dar, mai presus
de orice, luați-vă timp pentru rugăciunea personală, în particular, căci ea este însăși
viața, circulația sangvină a sufletului vostru” (CFD, pp. 37–38).
Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să îți faci prieteni de rugăciune care în
situații deosebite să te susțină! Iar tu să faci la fel pentru ei! Și nu uita: ai un Tată
ceresc care te iubește și veghează asupra ta!
Provocare: Dacă ai prieteni, caută cel puțin unu pe care să-l inviți la rugăciune și
să cereți împreună un lucru de la Dumnezeu! Promisiunea este clară: „vă va fi dat”.
Beniamin Apostol
Conferința Moldova
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Joi, 7 octombrie

NU-ŢI DEZAMĂGI PRIETENII!
„Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.”
(Romani 10:11)

Î

n Epistola lui Pavel către Filimon facem cunoștință cu trei prieteni:
‒ Filimon, un creștin al bisericii primare, om evlavios, darnic, bun gospodar și în
a cărui casă se întâlneau credincioșii la închinare;
‒ Pavel, apostolul misionar, aflat în lanțuri pentru credință;
‒ Onisim, un tânăr slujitor al lui Filimon care fuge de la stăpânul său după ce, se
pare, l-a înșelat.
În timpul pribegiei lui, Onisim se întâlnește cu Pavel. Află adevărul mântuirii, se
predă lui Hristos și viața îi este schimbată. Apoi dorește să-și repare vechile greșeli,
să își ceară iertare și să se împace cu stăpânul său, Filimon.
Pavel îl trimite pe Onisim înapoi la stăpânul său, Filimon, însoțit de această scrisoare. În ea, apostolul pune o vorbă bună pentru tânăr, îl recomandă și chiar este
dispus să plătească el însuși prejudiciul făcut.
Fiecare decizie și faptă a noastră pot răni sau dezamăgi pe cineva. Relațiile se
pot strica foarte ușor. Însă frumusețea mesajului Evangheliei este tocmai această
minune a iertării, a refacerii. Și aceasta este însoțită de repararea daunelor produse,
înapoierea datoriilor și restituirea lucrurilor furate.
Onisim nu are cu ce plăti, iar Pavel e dispus să facă asta în locul lui. Poate întoarcerea acasă îi provoacă teamă, dar Evanghelia îl conduce pe acest drum al împăcării.
Pleacă având încredere în Dumnezeu, în scrisoarea de la Pavel către stăpânul său și –
cel mai important lucru – în hotărârea sinceră de a nu mai dezamăgi pe nimeni. Nici
pe Dumnezeu, Cel pe care tocmai L-a cunoscut și care face imposibilul să îi refacă
viața, nici pe Pavel, care pune o vorbă bună și garantează pentru el, nici pe Filimon,
în față căruia nici viața nu îi mai este un drept.
Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea putere să ceri iertare și să repari dezamăgirile și rănile pe care le-ai produs altora!
Provocare: Nu dezamăgi astăzi pe nimeni: nici pe Dumnezeu, nici pe prieteni!
Nici chiar pe tine însuți! Și să știi că Dumnezeu este Cel care nu te va dezamăgi
niciodată!
Dragoș Apostol
Conferința Moldova
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Vineri, 8 octombrie

CA SAREA PE RANĂ
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos,
Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate
necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem
mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!”
(2 Corinteni 1:3,4)

P

atru prieteni de-ai lui Iov vin la el să îl mângâie și să îi fie alături în necazul
teribil, greu de imaginat, inuman prin care acesta trece. Conform obiceiului,
nu vorbesc înaintea celui suferind. Așa că șapte zile e liniște. După care Iov își
exprimă neînțelegerea și tulburarea sufletului înaintea lor.
Cei trei prieteni încep să îi răspundă, își dau cu părerea și încearcă să explice durerea lui, să îl sfătuiască și să îi arate drumul prin care să iasă din starea aceasta și să
intre iar în grațiile divine. Scopul era bun într-un fel (rezolvarea dilemelor, oferirea
de explicații și posibile scenarii pentru ieșirea din criză), dar mijloacele folosite lasă
de dorit (acuze, neîncredere, presiuni).
Atunci când un prieten trece printr-o situație grea a vieții, ce fel de mângâietor
ești: supărăcios, atotștiutor, tăcut? Ce fel de leacuri aduci sufletului zdrobit: scumpe,
băbești, experimentate pe tine însuți?
Nu pune sare pe rană! Amintește-ți cum s-a purtat Dumnezeu cu tine atunci
când ai trecut prin necaz, în ce fel te-a mângâiat și cum te-a susținut în liniște și te-a
ajutat să te ridici, cum a lucrat la inima celor de lângă tine, cum i-a dat înțelepciune
medicului și i-a călăuzit mâna când te-a operat, cum te-a mângâiat atunci când
stăteați de vorbă în rugăciune sau cum s-a îngrijit să ai pâine pe masă și putere ca să
o câștigi în mod cinstit!
Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te transforme într-un leac alinător pentru cei
din jur, și nu în sare! E bună sarea, dar nu întotdeauna și nu în cantități mari, pentru
că necazul nu trebuie conservat.
Provocare: Asemenea Lui, și noi putem fi o binecuvântare în viața prietenilor
noștri răniți și loviți de necazuri. Caută astăzi să fii o mângâiere pentru cineva aflat
în durere!
Dragoș Apostol
Conferința Moldova
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Sâmbătă, 9 octombrie

SÂNGELE APĂ SE FACE
„Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge.
Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine;
tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta.”
(1 Samuel 23:17)

S

pune un proverb că prietenul se păstrează în trei feluri: onorându-l în prezența
lui, lăudându-l în absența lui și ajutându-l la nevoie. Un exemplu de prietenie
care să corespundă acestui proverb este cel dintre David și Ionatan. Dacă am citit
din Biblie experiența acestor doi tineri, putem confirma onoarea, lauda și ajutorul
pe care cei doi și le-au oferit unul altuia.
O prietenie aparent imposibilă, ținând cont că Ionatan era prințul moștenitor, iar
David, un personaj apărut de nicăieri, dar care creștea în popularitate și vitejie și îi
punea în pericol scaunul de viitor împărat.
Deși Saul îl avertizează asupra acestui pericol, Ionatan nu ține cont de avertisment. Din contră, îi scapă viața lui David, îi susține cauza în fața împăratului, îl
vizitează și îi acordă sprijin în timpul de pribegie și fugă. Ba chiar, cei doi fac un
legământ împreună.
Amândoi au o relație bună cu Dumnezeu. Ionatan înțelege vremurile și modul
în care Dumnezeu intervine în istorie. După patruzeci de zile petrecute în fața lui
Goliat, timp în care și-a văzut tatăl și oastea tremurând în fața filisteanului, este impresionat să vadă cum David aduce speranță, încredere și victorie. Îi oferă propriile
arme și inima i se lipește de el, devenind astfel cei mai buni prieteni.
Dumnezeu poate transforma apa în vin și sângele în apă. O prietenie imposibilă
omenește, între doi oameni incompatibili, fără șanse teoretice de reușită? Înseamnă că nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Ionatan și David sunt un exemplu de
prieteni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, înțeleg vremurile și pun onoarea și
cauza Lui deasupra propriilor beneficii egoiste. Asemenea prietenii Dumnezeu le
duce în veșnicie!
Roagă-te lui Dumnezeu ca relațiile de prietenie pe care le ai să nu fie doar pentru
lumea aceasta, ci să fie duse în veșnicie!
Provocare: Pune-te astăzi la dispoziția lui Dumnezeu și alege să pui interesele
Lui mai presus de planurile tale!
Dragoș Apostol
Conferința Moldova
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Cum aș putea să-mi ajut părinții/prietenii

Duminică, 10 octombrie

INVIDIA FACE BUBE
„Prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut,
pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați
de porunca împăratului.”
(Evrei 11:23)

Î

mi amintesc cu drag și emoții de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Nu
reușeam să îmi imaginez cum voi putea să ajung să îl iubesc la fel de mult. Părea
că la primul am investit tot. Dar oare primul copil cum va reacționa? Va face o
criză de gelozie? Îl va accepta ușor pe fratele lui?
Însă Dumnezeu face ca nașterea să vină însoțită de toată dragostea și atașamentul
necesar.
Așa se face că demult, pe vremea când israeliții erau asupriți și dominați de egipteni, un faraon nemilos a poruncit să fie omorâți toți pruncii de parte bărbătească.
Iochebed, o mamă credincioasă, după ce a născut și și-a văzut copilul frumos, a
primit și curajul de a se opune deciziei.
În mod natural, credința și dragostea părinților au fost transmise și în copii. Aici
a fost momentul surorii mai mari să intervină. Fără pic de gelozie și fără să dezvolte
gândul că toată atenția se concentrează în jurul bebelușului, ea a pus semnul de egalitate între viața ei și a fratelui ei. Sub providența lui Dumnezeu a rezultat și un final
fericit – salvarea lui Moise.
Pe parcursul anilor, Maria a rămas o soră bună pentru Moise, dar a avut și
un moment de slabă relație cu Dumnezeu și necredință, manifestat prin invidie.
Aceeași Marie întinde degetul acuzator către cel pentru care își riscase viața odată.
Consecințele venite direct de la Dumnezeu și atitudinea blândă cu care Moise a tratat situația au fost o lecție bine învățată.
Relațiile de familie sunt o școală eficientă în care Dumnezeu vrea să învățăm
cele mai prețioase lecții. Învățând să îi iubim și să îi acceptăm pe cei din casa noastră, suntem pregătiți apoi să arătăm dragoste și pentru comunitatea din care facem
parte. Măsura dragostei noastre pentru cei din casa noastră arată măsura religiei
noastre.
Roagă-L astăzi pe Dumnezeu să te scape de bubele invidiei, ale prejudecății și
ale acuzării!
Provocare: Unește-ți astăzi familia, frații și prietenii între ei revărsând dragoste,
tandrețe, dreptate și încurajare asupra fiecăruia în parte!
Monica Apostol
Conferința Moldova
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De ce să fiu cinstit?

Luni, 11 octombrie

FII UN PĂRINTE CU VALORI MORALE ÎNALTE!
„Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele.
Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie.”
(Tit 2:7)

R

obert Coles, profesor emerit la Harvard, a efectuat timp de douăzeci de ani un
studiu prin care a încercat să răspundă la întrebarea: „În ce constă diferența
între copiii care reușesc în viață și cei care nu reușesc?” La finalul studiului, concluzia a fost una singură: copiii trebuie să-și însușească de timpuriu valori morale
înalte. În condițiile în care copiii au fost mereu corigenți la aplicarea în practică a
predicilor părinților, dar experți în copierea exemplului lor, cred că e timpul să ne
întrebăm în mod serios cum stăm cu cinstea, onestitatea, sinceritatea, punctualitatea etc. Sunt doar trei căi prin care ne putem educa copiii: (1) exemplul personal, (2) exemplul personal și (3) exemplul personal. De aceea e obligatoriu să fim
oameni cu valori morale înalte. Valorile sunt ca un magnet. La fel sunt și cele rele.
Doar că valorile înalte atrag mereu și formează oameni buni. Este dificil să crești
oameni mari acolo unde există un vid de valori.
Cu toții conștientizăm că suntem imperfecți, dar avem datoria morală să fim
părinți integri, oameni de caracter. Integritatea și caracterul includ sinceritatea, dar
merg dincolo de ea. O persoană poate fi sinceră cât e ziua de lungă, și totuși să nu
aibă caracter. Cum? Poate fi sinceră, dar egoistă, nedisciplinată, necinstită, nerespectuoasă, leneșă. Sinceritatea e un punct de plecare bun, dar nu trebuie să ne oprim
aici. Sinceritatea înseamnă să spui adevărul – cu alte cuvinte, să-ți conformezi vorbele la realitate. Integritatea înseamnă conformarea realității la vorbele tale – cu alte
cuvinte, să-ți ții promisiunile și să împlinești așteptările.
Supune-te zilnic unui test de integritate – trăiesc eu în conformitate cu convingerile mele interioare?
Doamne, ajută-mă să trăiesc în așa fel, încât muzica vieții mele să fie în
concordanță cu versurile ei și, astfel, să pot influența mulți oameni să crească spre
slava numelui Tău!
Provocare: Gândește-te la un lucru pe care nu îl practici cu regularitate, deși
ești convins că e bun! Ce-ar fi să te apuci de astăzi să faci din el un obicei? Dacă nu
pentru tine, măcar pentru copiii tăi.
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia
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De ce să fiu cinstit?

Marți, 12 octombrie

FII DIAMANT!
„Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”
(2 Împărați 22:7)

Î

ntr-o zi, un lăptar primește o citație de la judecătorie, fiindu-i intentat proces de
către un brutar, care îl acuza că îl înșală la cântar când îi vinde unt. Într-adevăr,
uneori primea 900 de grame de unt, alteori 800 și chiar 750 de grame.
La proces, judecătorul îl întreabă pe lăptar:
— Dumneata ai cântar acasă?
— Nu, nu am.
— Atunci, cum pretinzi că vinzi untul cu kilul?
— Domnule judecător, eu am o balanță. Pun pe o parte a balanței kilul de pâine
pe care îl cumpăr de la brutar, iar pe cealaltă parte pun unt până se echilibrează.
Cred că nu mai este nevoie de comentarii. Dar este mare nevoie să îndreptăm
reflectorul spre noi înșine și să ne cercetăm cu sinceritate. Suntem cinstiți în tot ce
facem, în tot ce spunem, în modul cum cheltuim banii, timpul, resursele și îi privăm
pe alții de un paner plin cu fapte de iubire?
Atât Biblia, cât și experiența practică declară că viitorul unui copil depinde de
educația lui timpurie. Dacă el o aude pe mama lui că a primit un rest mai mare la
cumpărăturile făcute și imediat s-a întors și a restituit diferența, în mintea lui este
scrisă o lecție de cinste. Dar dacă vine de la școală și îi povestește că a copiat la test,
iar mama îl felicită, ea pregătește treptat ruina sufletului propriului ei copil.
Un student la teologie a plecat în vacanță, unde și-a permis tot ce și-a dorit.
Apoi, a scris două scrisori: una, prietenului său, căruia i s-a confesat cu amănunte,
și alta, directorului, pe care îl asigura de respectarea tuturor regulilor facultății. A
închis plicurile, a scris adresele și le-a expediat. Nu întâmplător, plicul cu confesarea
a ajuns la director. Ce prestigiu va fi avut el mai departe? „Alegeți mai degrabă sărăcia, reproșurile, separarea de prieteni sau oricare altă suferință decât să vă mânjiți
sufletele cu păcat” (SPT, p. 70).
Dragi copii, tineri și părinți, fiți cinstiți față de voi înșivă, față de Dumnezeu și
față de semeni! Fiți diamante pentru coroana marelui Împărat!
Doamne, ajută-ne să fim corecți în cele mai mici lucruri și în cele mari, ca să
putem oglindi frumusețea Ta în toate!
Provocare: Citește astăzi din nou Predica de pe Munte din Matei 5–7! Ce principiu de acolo crezi că trebuie să pui în practică începând chiar de astăzi?
Magdalena Toma
Conferința Muntenia
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De ce să fiu cinstit?

Miercuri, 13 octombrie

DOBÂNDA ASCUNSĂ
„Avram a crezut pe Domnul, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.”
(Geneza 15:6)

N

u de puține ori s-a întâmplat ca oamenii să fie înșelați atunci când au luat
credite din cauza multor costuri ascunse. Desigur, ele au ieșit la iveală atunci
când au trebuit plătite, însă era deja prea târziu.
De cele mai multe ori, bogăția este asociată cu hoția, cu venituri ilegale și, implicit, cu noțiunea de păcat. Totuși, Biblia ne spune că Avraam era extrem de bogat,
casa lui numărând, se pare, peste o mie de slujitori. Cum de a făcut el atâta avere?
Un posibil răspuns este că pe atunci erau alte vremuri. Poate că da, însă îmbogățirea
asta a venit și cu un mare dezavantaj – o mare parte din viață a fost călător, și asta
nu pentru că făcea negoț, ci pentru că se muta din loc în loc. Aceasta presupunea
multe costuri, relații rupte în piața unde își comercializa produsele și o permanentă
adaptare la o nouă cultură. Cum a reușit oare?
Dacă, atunci când luăm un credit de la bancă, avem surpriza neplăcută de multe
ori să descoperim abia ulterior diverse costuri ascunse, Avraam a avut parte de o
experiență total opusă: în urma contractului său de credit (încrederea pe care I-a
acordat-o lui Dumnezeu), a descoperit o dobândă ascunsă, la care nici nu se gândise. El nu și-a stabilit ca scop al vieții să devină bogat, ci doar a învățat să administreze
cu multă înțelepciune și eficiență resursele și a fost un om cinstit și cu principii.
Iar Dumnezeu a hotărât să îi încredințeze bogății materiale, așa cum altora le oferă
binecuvântări în alte domenii ale vieții. Niciun copil al lui Dumnezeu care își pune
încrederea în El nu rămâne fără binecuvântare, chiar dacă cei mai mulți nu primesc
conturile lui Avraam sau ale lui Solomon.
Rolul lui Avraam pe pământ nu a fost acela de a acumula bogății, ci de a aduna
și a răspândi în jur credința autentică. La fel ca Pavel, el știa să trăiască și în bogăție,
și în sărăcie, căci ochii lui erau îndreptați spre Cer. Iar Dumnezeu a ales să îl binecuvânteze pe toate planurile.
Doamne, pregătește-ne pentru a fi beneficiarii bogățiilor cerești și ajută-ne ca
încă de pe Pământ să fim administratori credincioși!
Provocare: Dacă simți că Dumnezeu te-a binecuvântat cu pâine din belșug, fă
astăzi un plan să ajuți pe cineva care trece printr-o situație dificilă!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Joi, 14 octombrie

TU POŢI ALEGE ALTCEVA DECÂT PĂRINTELE TĂU
„Fiii lui Core n-au murit.”
(Numeri 26:11)

C

ore se remarcă prin faptul că este unul dintre capii răzvrătirii față de Moise și Aaron, verișorii lui. Ellen White îl descrie ca animat de invidie și
nemulțumire, fiind inițiatorul revoltei în care sunt cooptați Datan și Abiram, lideri din tribul lui Ruben. Un număr însemnat dintre fruntașii adunării lui Israel
– două sute cincizeci de persoane – se alătură acestei mișcări rebele.
Intervenția divină este promptă și cumplită. Liderii revoltei, dar și ceata
răzvrătiților pier de moarte năprasnică.
În acest context, cuvintele textului biblic de astăzi răsună mângâietor și încurajator.
De ce nu au murit și fiii lui Core? Pentru că ei au ales o altă atitudine decât tatăl
lor, disociindu-se de fapta acestuia. Pentru că fiecare dintre noi suntem responsabili
de deciziile noastre fără să moștenim povara vinovăției părinților noștri: Dumnezeu
nu ne socotește culpabili cu privire la greșeli și păcate pe care nu le-am săvârșit.
Poate că părinții tăi nu ți-au oferit cel mai bun exemplu de spiritualitate creștină.
Ba chiar poate că s-au răzvrătit față de Dumnezeu și cauza Sa. Poate că, din cauza
unor alegeri și fapte greșite ale lor, simți că o pată apasă asupra numelui tău. Îți spun
cu bucurie: stă în puterea ta să alegi un alt drum, unul bun, o altă abordare, una
luminoasă, a relației tale cu Dumnezeu! Prin călăuzire divină, prin puterea Duhului
Sfânt, tu poți rupe lanțul păcatului care ține captivă familia care te-a format – familia
părinților tăi. Mai mult, ai datoria față de tine și față de urmașii tăi să rupi acest lanț
vicios.
Fiii lui Core au făcut acest lucru. Nu doar că nu au murit, ci au avut privilegiul
să Îl slujească onorabil pe Dumnezeu. Știai că doisprezece dintre psalmii Bibliei îi
au ca autori?
Alege și tu să fii de partea lui Dumnezeu și rupe moștenirea neagră a trecutului
necredincios și rebel!
Doamne, ajută-mă să-Ți dau întâietate chiar față de cei dragi ai mei!
Provocare: Identifică greșeli moștenite de la înaintași și, cu ajutorul Duhului
Sfânt, rupe-te de ele!
Narcis Ardelean
Conferința Banat
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Vineri, 15 octombrie

FII UN MODEL AUTENTIC!
„Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,
căci omul de pace are parte de moștenitori.”
(Psalmii 37:37)

D

e multe ori, considerăm cinstea o calitate morală care face parte din profilul omului credincios și pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Dar un alt
avantaj al cultivării cinstei ține de reacțiile pe care le trezim în sufletul apropiaților
noștri când își dau seama că au lângă ei oameni care nu doar vorbesc despre moralitate, ci o și trăiesc. Pentru părinți, observarea cinstei cultivate de la o vârstă
fragedă poate reprezenta o mare satisfacție. Dar cei mici vor imita întotdeauna
ceea ce au văzut la cei pe care i-au considerat modele.
În anul 2018, începea un studiu interesant, „Our Heritage”, realizat pe aproximativ 1 000 de tineri din conferințele Muntenia și Transilvania de Sud. Unele din rezultatele acestui studiu evidențiază faptul că peste jumătate din cei chestionați (58,7%)
consideră conflictele dintre membri și dintre generații cel mai slab punct al bisericii
din care provin. Reprezentanții generației tinere sunt în căutare nu de oameni care
să vorbească bine despre cinste, iar apoi să trădeze așteptările, ci de modele adevărate.
Cinstea este și va rămâne o calitate pe care să o cultivăm cu toții în dorința de a
reda „chipul lui Hristos” în noi și care va indica direct spre creșterea noastră spirituală. Dar nu trebuie scăpată din vedere influența pe care această calitate o are asupra
celor aflați în căutare de modele: probarea cinstei și confirmarea ei deplină duce la
încredere și dorința de imitare, pe când lipsa ei generează fenomenul de „pricină
de poticnire”. Deși niciunul din cei ce se vor pierde în veșnicie nu va găsi scuze în
fața lui Dumnezeu, gândul că influența unor oameni ce au mimat cinstea, dar nu
au trăit-o l-a adus în punctul de a lua decizia depărtării de Hristos poate tulbura pe
oricine.
Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă
parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii
care mă întâlnesc să-și dorească Cerul!
Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit,
recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
Soarele apune: B 18:31, CT 18:21, IS 18:21, MS 18:34, SM 18:39, DJ 18:41, AR 18:48
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Sâmbătă, 16 octombrie

ZIUA ÎN CARE MĂŞTILE VOR CĂDEA
„Cel cu inima prefăcută nu găsește fericirea
și cel cu limba stricată cade în nenorocire.”
(Proverbele 17:20)

Î

n lumea în care trăim, ascunderea unor acte de necinste comportă riscuri semnificative pentru cel ce trece prin astfel de situații. Suntem învățați de mici cum
este bine să ne purtăm și ce nu se cade să facem. Cea mai întâlnită metodă de
educare este imitarea celorlalți. Învățăm să dezvoltăm comportamente privind la
oamenii de lângă noi. De mici ni se spune: „Uite, așa se poartă un creștin, așa se
îmbracă, așa reacționează”, iar una din marile capcane în care putem cădea este să
ne formăm ca imitatori de comportamente, fără ca acestea să fie interiorizate ca
principii proprii de viață. Iluzia pe care un imitator o „vinde” poate fi periculoasă
pentru toată lumea, dar mai ales pentru el însuși. Să imităm un om spiritual fără
a fi unul… Să simulăm cinstea, când în minte scenariile pe care le colorăm nu au
nimic de-a face cu aceasta…
Thamsanqa Jantjie a rămas în istorie ca interpretul pentru surdomuți de la ceremonia de comemorare a lui Nelson Mandela din 2003. A stat lângă marile figuri
politice ale lumii, traducându-i într-un limbaj transmis pe tot globul, dar neînțeles
de nimeni. Era un imitator, care a reușit să înșele vigilența serviciilor secrete. Ba, mai
mult, conflictul lui cu cinstea merge până la descoperirea unui trecut infracțional
bine ascuns sub masca unui profesionist. Modelul lui poate sluji de șablon pentru
mulți oameni: deși nu suntem ceea ce declarăm, ne dorim să imităm virtuți și calități
pe care nu le avem, de dragul unei imagini mai frumoase sau poate pur și simplu
pentru a nu-i dezamăgi pe cei de lângă noi. Textul acestei zile ne transmite ideea că
va exista un moment în care falsitatea va fi dată de gol, în care se va proba că ceea ce
s-a imitat în realitate lipsește. Așadar, cinstea nu se simulează, ci merită să fie trăită
din plin.
Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați!
Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai
ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
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Familia în biserică

Duminică, 17 octombrie

„NOI AM GĂSIT PE MESIA”
„El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: «Noi am găsit pe Mesia.»”
(Ioan 1:41)

S

criptura ne transmite istoria ucenicilor Andrei și Filip. Primul lucru pe care l-a
făcut Andrei a fost să-l cheme pe fratele său, Simon, și să-i spună că L-a găsit pe
Hristos. După aceea ni se relatează cum Filip, care era din aceeași cetate cu Andrei
și Petru, Betsaida, îl găsește pe Natanael și îi spune: „Noi am găsit pe Acela despre
care au scris Moise, în Lege, și prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif ” (Ioan 1:45).
Avem istorisiri similare în evanghelii și în Faptele apostolilor. Una se găsește în
această din urmă carte, care face referire la episodul în care Pavel și Sila sunt întemnițați
în Filipi. În timp ce erau închiși, lăudându-L pe Dumnezeu prin cântări și rugăciuni,
s-a făcut un mare cutremur, așa încât s-au deschis toate ușile și s-au desfăcut toate legăturile. Lucrul acesta a dus la o conversație între Pavel, Sila și temnicerul care îi avea
în pază. Deznodământul a fost unul special: temnicerul a dus mai departe vestea
mântuirii în familia lui; prin urmare, cei din casa lui au fost botezați.
Același principiu l-a folosit și Isus Hristos pe când era în ținutul gadarenilor, când
i-a spus celui care fusese posedat de demoni: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot
ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine” (Marcu 5:19). Isus știa că cea mai
persuasivă mărturie este cea a unei vieți schimbate care este prezentată într-un mod
natural celor dragi.
Mărturisirea credinței are un impact puternic pentru cei din familie. În greacă
avem termenul oikos, care reprezintă acest principiu al familiei. Dumnezeu ne-a dat
un câmp de misiune printre cei dragi și printre cei pe care îi cunoaștem. Un fapt
este clar: majoritatea oamenilor vin la Hristos și la biserica Sa în urma influenței
personale prin relație.
Vestea că Isus Hristos ne-a iertat și ne-a mântuit trebuie dusă prima dată membrilor familiei noastre. Aceasta este o parte importantă a misiunii noastre și o temă
constantă a rugăciunilor noastre. Dar nu uita că noi trebuie să fim și răspunsul la
rugăciunile noastre, adică un model de bunătate, blândețe și credincioșie! Fără o
viață schimbată, cuvintele nu pot face nimic. Roagă-te ca toți cei din casa ta să Îl
găsească pe Hristos!
Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să te rogi în fiecare zi pentru rudele tale
care nu Îl cunosc încă pe Isus, amintindu-le cu consecvență numele în rugăciune!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
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Luni, 18 octombrie

CASA TATĂLUI ESTE CASA MEA
„De ce M-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”
(Luca 2:49)

C

u lacrimi în ochi, Maria și Iosif alergau înspăimântați pe străzile Ierusalimului. Isus, băiatul lor în vârstă de numai 12 ani, rămăsese din greșeală în
cetate și era deja a treia zi de când nu mai știau nimic de El. Le treceau tot felul
de gânduri prin minte și, în timp ce Îl căutau cu privirea prin toate locurile unde
presupuneau că ar putea fi, întrebau în stânga și în dreapta dacă nu cumva L-a
văzut cineva.
Când au intrat în curtea Templului, amintindu-și privirea Lui curioasă și întrebările Lui rostite cu doar câteva zile în urmă, I-au auzit deodată glasul și inima li
s-a umplut de bucurie. Dar pentru toată teama și disperarea lor, El a avut o singură
scuză: „Nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”
Pentru prima dată, Isus arăta spre Dumnezeu ca fiind Tatăl Său, dovedind că întâlnirea Sa cu jertfele de la Templu L-au ajutat să Își descopere chemarea și misiunea
specială.
Îmi aduc aminte că aveam 8 ani când mama mea era însărcinată cu fratele meu,
iar tatăl meu era plecat în Franța. În acele momente, simțeam că nu pot sta acasă
sâmbăta. Așadar, în fiecare zi de Sabat, îmi luam cu mine studiul biblic pentru vârsta mea și mă îndreptam spre biserică. Eram bucuros că pot să fiu prezent în casa
Tatălui; nimic nu se compara cu acel simțământ de a fi numit copil al lui Dumnezeu.
După un timp, tata s-a întors din străinătate, iar fratele meu era deja destul de măricel ca să poată fi scos din casă, așa că abia așteptam Sabatul ca să mergem împreună
la închinare. Eram cu toții prezenți în casa Tatălui și ne era bine.
Biserica noastră, poate mică și cu puțini credincioși, trebuie să fie pentru noi
casa Tatălui nostru, locul unde ni se deschid ochii, unde înțelegem chemarea și misiunea pe care le avem. Din păcate, la fel ca Maria și Iosif, este posibil ca uneori să
plecăm de aici fără Isus, dar este datoria noastră să ne întoarcem și să-L căutăm.
Casa Tatălui este frumoasă când mergem împreună, dar este frumoasă și când
suntem singuri, pentru că ceea ce dă farmecul acestui loc este El, Tatăl nostru.
Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu
bucurie la casa Ta!
Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine
din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
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Marți, 19 octombrie

DRAGOSTEA PENTRU FAMILIA SPIRITUALĂ
„Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea,
dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”
(1 Corinteni 13:13)

B

iserica nu este doar o organizație creată de oameni, ci ea este trupul lui Hristos. Dragostea pentru familia lui Dumnezeu aduce cu sine o dedicare evidentă
a inimii și a vieții noastre lucrurilor pe care Dumnezeu Și le dorește pentru familia
Sa.
Înțelegem că, în cadrul familiei noastre spirituale, darurile pe care Dumnezeu ni
le-a dăruit la nivel individual trebuie folosite pentru a ne sluji unul pe celălalt. Ucenicii trebuie să se ajute unii pe alții să pună în practică toate învățăturile lui Hristos:
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28:19,20).
Să iubim familia lui Dumnezeu înseamnă și să ne arătăm dragostea ajutându-ne
unul pe altul, practicând învățătura biblică privind relațiile dintre noi: „Vă dau o
poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii
pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste
unii pentru alții” (Ioan 13:34,35). Primii ucenici se întâlneau în fiecare zi (Faptele
apostolilor 2:46) și, chiar dacă împrejurările moderne nu mai favorizează acest lucru, prezența noastră la întâlnirile din Sabat și de la mijlocul săptămânii reprezintă o
parte vitală a dedicării noastre față de Dumnezeu și față de ceilalți.
O atitudine supusă în relațiile dintre noi reprezintă un element necesar pentru
creșterea noastră spirituală și arată de asemenea supunerea noastră față de Hristos:
„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos” (Efeseni 5:21). Faptul că urmăm exemplul și îndrumarea celorlalți este o dovadă în plus a unei astfel de atitudini supuse,
fapt ce asigură și unitatea noastră ca familie: „Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri
care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul
felului lor de viețuire și urmați-le credința!” (Evrei 13:7).
Dragostea pentru familie și pentru biserică este componenta esențială pentru o
viață după voia lui Dumnezeu. Dă-ne, Doamne, această dragoste curată și veșnică!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru cei care nu au mai venit de mult la biserică!
Dacă este posibil, fă un plan ca Sabatul viitor să mergi să îi vizitezi pe unii dintre ei!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
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Miercuri, 20 octombrie

FAMILIA – O BISERICĂ
„«De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa,
și cei doi vor fi un singur trup.» Taina aceasta este mare
(vorbesc despre Hristos și despre Biserică).”
(Efeseni 5:31,32)

C

el mai frumos, mai iubit și mai dorit cuvânt: familia! Tot ce avem mai frumos
și mai scump: familia. Ioan Hrisostom spunea foarte frumos și elocvent următoarele: „Familia este biserica de acasă.” Slujirea și simțul apartenenței la biserica lui Hristos începe de acasă.
Ellen White spunea: „Caracterul pe care îl formăm va avea influență în viața de
cămin. Dacă în cercul căminului este o armonie plăcută, îngerii lui Dumnezeu pot
să slujească acolo. Când căminul este administrat în mod înțelept, iar bunătatea,
blândețea, îndelunga răbdare sunt combinate cu principiile ferme, atunci soțul va fi
cu siguranță liantul familiei. El unește familia cu legături sfinte și o înfățișează înaintea lui Dumnezeu, aducându-i pe toți membrii ei la altarul Său. Ce lumină puternică
va străluci dintr-o asemenea familie!
Familia care este condusă corespunzător constituie un argument favorabil pentru adevăr, iar capul unei astfel de familii va îndeplini în biserică același fel de lucrare care este manifestată în familie. Ori de câte ori asprimea și lipsa de dragoste și
duioșie sunt manifestate în cercul sfânt al căminului, contribuția acelei persoane va
fi cât se poate de sigur o nereușită în planurile și administrarea din biserică. Unitatea
din cămin și unitatea din biserică descoperă comportamentul și harul lui Hristos
mai mult decât predicile și argumentele” (Ev, pp. 272–273).
Tot ea adăuga în alt loc: „În cămin se pune temelia pentru prosperitatea bisericii. Factorii care influențează viața de familie intervin și în biserică; de aceea, cele
dintâi îndatoriri din cadrul bisericii trebuie să înceapă în cămin. […] Consacrați-vă
familia lui Dumnezeu, iar apoi vorbiți și acționați în cămin ca un creștin. Fiți buni,
iertători și răbdători în cămin, știind că voi sunteți învățătorii” (CA, pp. 267–268).
În rugăciunea noastră să Îl avem în centru pe Hristos, Cel care poate face din
familia noastră nucleul bisericii! Doresc ca familiile din care face parte fiecare să fie
cele care Îi vor sluji Domnului.
Provocare: Propune-ți ca în această săptămână să parcurgi studiul biblic în fiecare zi cu cei din familia ta!
Andrei Dință
Conferința Transilvania da Nord
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Familia în biserică

Joi, 21 octombrie

FAMILIA ŞI MISIUNEA BISERICII
„Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre,
cunoscută și citită de toți oamenii.”
(2 Corinteni 3:2)

O

mul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este în mare măsură dependent de îngrijirea părintească încă de la naștere și mulți ani după.
Părinții sunt primii și principalii educatori ai copiilor lor. Acesta este un drept
și o datorie care sunt înrădăcinate în legea naturală. Prin urmare, oricine poate înțelege, uneori doar intuitiv, că este nevoie de continuitate între transmiterea
vieții umane și responsabilitatea educării propriilor copii. Astfel că misiunea începe de acasă, din Ierusalim.
Însă misiunea și activitatea familiei nu se opresc acasă, ci continuă și merg mai
departe, depășind cadrul celor cunoscuți, neavând limite geografice. Frumos este că
odată cu părinții vor lucra și copiii, făcând împreună o echipă armonioasă pentru o
cauză nobilă. Dacă fiecare dintre noi am fi o lumină în locul în care suntem și dacă
am contribui cu activitatea și resursele noastre la întreținerea lucrării misionare, extrem de mulți oameni ar fi câștigați pentru Hristos.
În ziua când am intrat în clasa a IX-a la cursul de biologie, tabla era acoperită cu
nume și localizări ale oaselor și mușchilor importanți ai corpului uman. Lista cu denumiri era la îndemână pe masă, deși profesorul niciodată nu s-a referit la ea. A venit și
ziua examenului. În acea zi, tabla era curată. Singura cerință a fost: Numiți și localizați
fiecare os și mușchi important al corpului uman! Clasa a protestat la unison:
— Noi niciodată n-am studiat subiectul.
— Nu aveți scuze, a spus profesorul. Informațiile le aveți de câteva luni.
După ce ne-am luptat cu testul un timp, el a strâns hârtiile și le-a rupt. Apoi ne-a
spus:
— Să vă aduceți aminte întotdeauna că educația înseamnă mai mult decât să
înveți ce ți se spune!
Același principiu se aplică și în activitatea misionară a familiei și a bisericii. Misiunea trece dincolo de ceea ce spunem sau ce am învățat despre Evanghelie. Ea se
oglindește în ceea ce facem și în felul în care ne comportăm, căci faptele noastre
vorbesc mai tare decât cuvintele sau învățătura.
Provocare: Fii martor al lui Dumnezeu acasă, la biserică, la locul de muncă și în
societate!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
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Familia în biserică

Vineri, 22 octombrie

SFÂNT ÎN FAMILIE ŞI ÎN BISERICĂ
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți
în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.»”
(1 Petru 1:15,16)

U

n băiețel a citit istoria mișcătoare a călugărului Simeon Stâlpnicul, care și-a
trăit ultimii treizeci de ani din viață în vârful unui stâlp. Mișcat de relatare, a
hotărât să imite sfințenia pustnicului în propria sa cameră. Cu ajutorul colegilor, a
adus un stâlp destul de gros, pe care l-a pus în mijlocul camerei, fixat de un scaun.
Deasupra a pus tăblia mesei, pe care a fixat-o cu un cui zdravăn. Mulțumit, s-a
cățărat pe platformă, hotărât să rămână acolo până va fi „umplut” cu sfințenie.
Nu a trebuit să aștepte prea mult, pentru că sosirea părinților a adus „persecuția”
pentru isprava lui. Supărat, s-a dat jos de pe stâlp spunând:
— Este foarte greu să fii sfânt în propria casă.
De multe ori, este mai ușor să fii sfânt în biserică, în societate sau în alt loc.
Adevărata sfințenie însă se dovedește în familie. Dacă în societate purtăm adesea o
mască ce ne pune la adăpost, în familie suntem fără nicio „protecție” și acționăm cu
adevărata noastră identitate.
Sfințenia lui Dumnezeu ne transformă și ne face deosebiți. Sfințenia Sa este motivul suprem pentru care poporul Său are o conduită etică în toate domeniile vieții:
„Cei care își strică trupul nu se pot bucura de favoarea lui Dumnezeu până
când nu se pocăiesc în mod sincer, nu fac o adevărată reformă și nu își desăvârșesc
sfințenia în temere de Domnul. Nimeni nu poate să fie creștin și în același timp
să se complacă în obiceiuri care îi slăbesc organismul, îi epuizează forțele vitale și
sfârșesc prin a transforma niște ființe făcute după chipul lui Dumnezeu în adevărate
epave. […] Caracterul lor creștin trebuie să fie fără nicio pată, altfel vor fi declarați
inadecvați să fie luați într-un cer sfânt pentru a locui împreună cu ființele curate și
fără păcat în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu” (SA, p. 75).
E atât de ușor să purtăm măști uneori! Chemarea este să lăsăm deoparte tot ceea
ce este ascuns și pieritor și să purtăm nu doar o formă de evlavie, ci o viață deplină
în Hristos, atât în familie, cât și în biserică.
Doamne, ajută-mă să am o inimă curată și să nu fiu o pricină de poticnire pentru
cei din familia mea!
Provocare: Ai un obicei pe care nu ai vrea să îl aibă și copiii tăi? Hotărăște-te să
renunți la el chiar astăzi!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
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Familia în biserică

Sâmbătă, 23 octombrie

UNITATE ÎN CASĂ ŞI ÎN BISERICĂ
„Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate
aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos,
dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.”
(Romani 12:4,5)

U

nitatea mântuirii, în zilele primilor ucenici, a devenit realitate prin prezența
Duhului Sfânt coborât din cer. Ei au constituit un trup pe pământ, un corp
vizibil, recunoscut de Dumnezeu, căruia i se adăugau toți cei pe care El îi chema la
cunoașterea Lui, călăuziți de Duhul Sfânt, care lucra în inimile lor.
Unitatea trupului a fost recunoscută de credincioși și realitatea ei a fost vizibilă
tuturor.
Trupul are nevoie să fie îngrijit. Această îngrijire se face prin intermediul diverselor părți ale corpului, adică noi, căci fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos (Efeseni 4:7). Deoarece nevoile sunt diferite, și slujirea este
diferită. Dar toate pornesc de la Cap, toate depind de El. Ce har minunat! Deci nu
oamenilor li s-a încredințat grija pentru trupul lui Hristos, cu toate că ei sunt folosiți
ca unelte binecuvântate, ci Hristos Însuși are această responsabilitate.
Felul în care Duhul Sfânt dă darurile harului Său nu este prin concentrare, prin
unirea tuturor darurilor într-o singură persoană, ci prin împărțire în sensul cel mai
larg al cuvântului: El dă multora, tuturor, unuia într-un fel, altuia în alt fel. Căci
„dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe
mădulare, dar un singur trup. […] Căci, după cum trupul este unul și are multe
mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un
singur trup, tot așa este și Hristos” (1 Corinteni 12:19,20,12).
Așadar, trupul este unul singur, pe când părțile lui sunt multe. Dar oricât de
multe ar fi ele și oricât de diferite ar fi chemarea și rolul lor, unitatea trupului nu
are de suferit din cauza aceasta. Dimpotrivă, cât de frumoasă și de armonioasă este
mișcarea unui om la care fiecare parte a trupului este crescută corect și își ocupă
locul și rolul în trup potrivit cu voia Creatorului!
Fie ca rugăciunea apostolului să se împlinească cu privire la noi și cu privire la
frații și surorile noastre: „Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii
față de alții și față de toți” (1 Tesaloniceni 3:12)!
Provocare: Roagă-te astăzi pentru diaconii și diaconesele din biserica ta!
Andrei Dință
Conferința Transilvania de Nord
Soarele apune: B 18:18, CT 18:08, IS 18:07, MS 18:20, SM 18:25, DJ 18:28, AR 18:34
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Bucuria Sabatului în familie și în familia bisericii

Duminică, 24 octombrie

SĂ NU ÎI PIERDEM!
„Mă bucur când mi se zice: «Haidem la Casa Domnului!»”
(Psalmii 122:1)

P

rimăvara anului 2020. E început de lună martie. Auzim știri alarmante din
China și Italia, dar în ceea ce ne privește suntem încă liniștiți. Viața își continuă cursul normal. Totul se schimbă însă pe data de 11 martie, când autoritățile
încep să ia măsuri și în țara noastră. Multe instituții, printre care și bisericile, se
închid. Din casele noastre ne gândim la momentul acela în care, cu bucurie, ni se
va spune din nou: „Haidem la Casa Domnului!”
Ideea unei biserici închise este tristă. Dar cred că mai trist decât aceasta este gândul de a avea o biserică în care tinerii nu își găsesc plăcerea și locul. Hai să nu lăsăm
ca lucrul acesta să se întâmple în bisericile noastre! Hai să îi ajutăm pe tineri să guste
bucuria unui program care îi satisface!
„Lucrătorul creștin poate fi un slujitor al lui Hristos care să-i atragă pe copii la
Mântuitorul. Prin înțelepciune și tact, el îi poate lega de inima sa, le poate da curaj
și nădejde, iar prin harul lui Hristos îi poate vedea transformați în caracter, așa încât
să se poată spune despre ei: «A unora ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu»” (VI,
p. 443).
Ca biserică, folosiți-i pe tineri în cadrul programelor! Implicați-i în slujirea muzicală! Faceți din Școala de Sabat pentru copii și tineri o ocazie pe care ei să dorească
să nu o piardă! Oferiți-le mesaje pline de putere din Cuvântul vieții! Răspundeți-le
onest și competent la frământări și întrebări! Nu uitați să le zâmbiți și, cu înțelepciune,
să îi ajutați să se dezvolte frumos!
Tinerii sunt plini de creativitate, de resurse, de talente și de energie. Ei sunt o
mare binecuvântare pentru bisericile noastre. Să nu îi pierdem!
Doamne, dă-ne disponibilitatea să îi înțelegem pe tineri și înțelepciunea și priceperea de a le oferi programe publice încântătoare la biserică!
Provocare: Ia-ți timp să vorbești cu un tânăr despre lucrurile care îi plac sau nu
în cadrul programelor oferite de biserica ta! Și, atât cât ține de tine, fă din ea un loc
în care tinerii să vină cu drag!
Ramona Andraș
Conferința Banat
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Luni, 25 octombrie

OFERĂ PĂRTĂŞIE!
„Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă
cu Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția cerurilor.”
(Matei 8:11)

Î

mi aduc aminte de momentele de părtășie din familia în care am crescut, când
masa din Sabat era mereu specială și potrivită pentru musafiri.
Adevărul este că preferăm să stăm la masă cu cei care ne sunt dragi. Lucrul acesta
este justificat. Lângă persoanele dragi, ne simțim confortabil și în siguranță. Când
stai la masă cu cineva apropiat, ai un simțământ de bucurie și pace. Parcă și mâncarea pare mai bună într-o companie plăcută. Iar dacă la un moment dat ne rătăcim,
vom avea mereu în noi un reper clar pentru a ne întoarce.
Te invit să te gândești la tinerii care sunt departe de casă, departe de tine, departe
de biserică și poate chiar departe de Dumnezeu. Minunea întoarcerii lor și a regăsirii lor poate fi direct proporțională cu părtășia avută la aparent banalele mese luate
împreună. Ce frumos ne prezintă Isus această scenă a Împărăției cerurilor care este
asemănată cu părtășia și bucuria de a sta la masă cu cei dragi! Să începem chiar de
acum să ne familiarizăm cu sentimentul părtășiei cerești de a sta împreună! Sabatul
este cel mai bun prilej pentru acest lucru. Putem face din aceste ocazii momente
care ne-ar putea apropia de credința lui Avraam, Isaac și Iacov și ne putem pregăti
pe noi și pe tinerii noștri să facem cu toții parte din rândul celor care vor sta la masă
cu acești oameni, având aceeași credință mântuitoare. Să facem deci o prioritate din
a avea părtășie unii cu alții și a-L invita la masa noastră pe Cel care stă la ușă și bate
(Apocalipsa 3:20).
Oferă-i tânărului din casa ta, din biserica ta și din vecinătatea ta părtășia de care
are așa de mare nevoie!
Roagă-te astăzi pentru tinerii care s-au îndepărtat de Domnul și pentru liderii
de companioni!
Provocare: Gândește-te la o modalitate de a invita un tânăr sau mai mulți din
biserica ta la tine la masă!
Robert Demeter
Conferința Banat
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Marți, 26 octombrie

BUCURIA DE A IEŞI ÎN NATURĂ
„În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și
dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii,
când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.”
(Romani 1:20)

S

e știe de mult timp că natura are efecte benefice asupra sănătății și a stării de
bine a oamenilor. Nu întâmplător state precum Japonia, Coreea de Sud sau
Finlanda investesc sute de milioane de dolari în așa-numitele centre National Forest Therapy. Aici vin anual milioane de oameni pentru a parcurge ședințele de
„terapie a pădurii”, cu scopul de a alunga stresul din viața cotidiană, orășenească.
Dincolo de studiile prestigioase care pot fi invocate, fiecare dintre noi a simțit
efectul benefic pe care natura îl are asupra sănătății noastre, mai ales după o săptămână aglomerată. Mai mult decât atât, fiind una dintre căile generale ale revelației
divine, natura, conform textului biblic invocat, ne vorbește despre însușirile, puterea
și dumnezeirea Creatorului nostru.
Ellen White scria că „Sabatul ne îndreaptă gândurile spre natură și ne aduce în
legătură cu Creatorul” (MS, p. 84). „În această sfântă zi de odihnă, mai mult decât în
oricare altă zi, noi trebuie să studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi
în natură” (Ibidem, p. 85). Cum ar fi dacă am respecta aceste sfaturi inspirate? Cum
ar aștepta Sabatul copiii noștri, prizonieri ai apartamentelor marilor orașe, dacă
i-am scoate regulat, o parte a Sabatului, în natură și i-am apropia de slava Creatorului? Vrem să ne ajutăm copiii să iubească ziua Domnului? Atunci să pășim dincolo
de „să nu”-urile pe care le-au învățat pe dinafară spre niște experiențe pe care le
neglijăm chiar dacă ne sunt recomandate prin inspirație! Cât de frumos ar fi să ne
bucurăm de fiecare dată în Sabat de bucuria copiilor noștri, încântați, nu plictisiți și
obosiți de ceea ce facem!
Doamne, Îți mulțumim pentru natură! Ajută-ne să ne apropiem mai mult de
Tine prin intermediul ei!
Provocare: Ieși într-o după-amiază de Sabat cu copiii în natură, la pădure sau
într-un parc și vorbește-le despre Dumnezeul creator!
Levis Nistor
Conferința Banat
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Miercuri, 27 octombrie

BUCURIA DE A SLUJI ÎN BISERICĂ
,,Slujiți-vă unii altora în dragoste.”
(Galateni 5:13)

D

upă un Sabat încărcat din luna mai a anului 2011, stăteam pe înserat împreună cu un vechi prieten și discutam despre genealogiile noastre. Amândoi
fiind din aceeași localitate și având rădăcini adventiste mai vechi de o sută de ani,
căutam să analizăm cum și-au păstrat atașamentul pentru Hristos generațiile care
s-au succedat. La un moment dat, prietenul meu, povestindu-mi despre traiectoria spirituală a spiței lui de neam, ajunge la un nume în dreptul căruia rostește o
expresie pe care nici până astăzi nu am putut să mi-o scot din minte: „Este membru, dar săracul n-a ajuns să slujească!”
E posibil să fii membru în biserică și să nu înțelegi dimensiunea și binecuvântarea slujirii? Ce înseamnă slujirea în biserică? Oare această slujire poate fi opțională?
Atunci când Domnul Isus Și-a început lucrarea publică, a căutat să formeze un grup
de ucenici care să înțeleagă nevoia și binecuvântarea slujirii, astfel încât viața lor să
fie transformată pe deplin.
Dacă astăzi facem parte din biserica lui Hristos, înțelegem noi că planul lui
Dumnezeu are trei direcții necesare pentru o spiritualitate de succes la nivel personal? Avem nevoie de o relație de ucenicie personală cu Hristos, o relație de slujire
în biserica Sa și o misiune permanentă de a vesti Evanghelia. Aceste trei dimensiuni
sunt interconectate și devin o binecuvântare pentru cei care le trăiesc.
Te-aș ruga să analizezi slujirea ta în biserica lui Hristos. Trecutul nu mai poate
fi schimbat, însă viitorul poate fi construit! Să ne gândim la viața personală, dar să
privim și la copii și tineri, căutând să înțelegem ce pot deveni aceștia prin harul lui
Hristos! Ei au mare nevoie să descopere și să înțeleagă bucuria slujirii în biserică.
Roagă-te ca fiecare copil și tânăr să își găsească locul în biserica locală și în societate ca slujitor!
Provocare: Gândește-te și fă un plan concret prin care să ajuți un copil sau un
tânăr să descopere bucuria slujirii în Sabat în biserica ta!
Natanael Jigău
Conferința Banat
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Joi, 28 octombrie

O BISERICĂ DE „ÎNGERI”!
„Dar mai presus de toate acestea,
îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii.”
(Coloseni 3:14)

S

untem așa de diferiți! Avem vârste diferite, preocupări diverse, provenim din
familii diferite. Apărem la biserică unii odihniți, alții obosiți; unii cu lecția
Școlii de Sabat temeinic studiată și textul de memorat învățat conștiincios, alții
neputând să-și amintească pe unde le-ar fi studiul biblic din trimestrul respectiv;
unii hotărâți să asculte cu mare atenție, alții veniți fiindcă așa se face; unii hotărâți
să se facă auziți, alții dorindu-și să nu fie observați; unii veniți cu nevoi, alții veniți
să ofere; unii în dragostea dintâi, alții purtând o vagă amintire a ei sau poate privind în gol, nereușind nici măcar să își amintească de o astfel de vreme…
Vizavi de casa noastră, peste șosea, locuia o familie mai în vârstă: moș Totu și
soția lui. Ea a început să vină la biserica noastră și se pregătea pentru botez. Supărat
de mama focului, soțul ei i-a promis că, în ziua în care se va boteza, o va aștepta
acasă cu toporul. Doar că ea a reușit până la urmă să îl convingă să vină și el măcar
o dată cu ea la biserică. Ajuns aici, moș Totu a intrat cu mare precauție în garderobă.
A fost înconjurat de frați cu mare căldură, salutat, îmbrățișat, poftit înăuntru pe un
loc mai în față.
Cum a ajuns acasă după acea vizită la biserică, moș Totu a devenit alt om. Povestea că, la adunare la adventiști, a fost înconjurat de îngeri. Ceva din dragostea
cerească l-a atins. Pentru că „dragostea, care este legătura desăvârșirii”, și-a făcut
efectul. El i-a văzut desăvârșiți, îngeri.
„Dumnezeu dorește ca servii Săi să cultive, unul față de celălalt, o afecțiune
creștină. Adevărata religie unește inimile nu numai cu Hristos, ci și una cu cealaltă,
în cea mai delicată unire” (9MB, p. 110).
Copiii și tinerii noștri vor deprinde și ei această atitudine, purtând mai departe
o valoare specială.
Ajută-ne, Doamne, să ne comportăm cu ceilalți așa cum ne-am comporta cu
Tine dacă ne-ai vizita!
Provocare: Du-te în Sabat la biserică îmbrăcat cu dragostea lui Isus Hristos!
Iubește-i pe toți: și pe cei mici, și pe cei mari!
Ioan Indricău
Conferința Banat
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Bucuria Sabatului în familie și în familia bisericii

Vineri, 29 octombrie

VIS DE COPIL
„În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu;
din locașul Lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui.”
(2 Samuel 22:7)

A

veam 11 ani când, în 1991, am participat la o evanghelizare organizată de
adventiști în căminul cultural din satul meu. Noi, copiii, ne făceam loc printre cei mari și ascultam cu uimire mesajul. Participam împreună cu mama și sora
mea și, cum ajungeam acasă, îi spuneam și tatălui meu ce am descoperit. Până
atunci, citisem Biblia povestită copiilor, primită în dar de la educatoarea mea baptistă. Dar evanghelizarea era altceva! Apoi am studiat cărțile Daniel și Apocalipsa.
Însă tatăl meu, tot mai nemulțumit de asocierea mea cu „pocăiții”, a început să îmi
interzică frecventarea grupului de studiu. Prinsă între respectul și ascultarea de
tatăl meu și impedimentul de a ajunge la o biserică de oraș, a trebuit să mă opresc.
Dar nu să renunț! Visam la ziua când voi ajunge membră în Biserica Adventistă.
În 1998, mă aflam la o altă evanghelizare, chiar în Biserica Adventistă. Pastorul
Dwight Nelson parcă îmi vorbea direct mie! Eram extrem de entuziasmată și, în
ciuda împotrivirii vehemente a tatălui meu, în mai puțin de un an am fost botezată.
Peste ani, am avut ocazia să îi spun pastorului Dwight Nelson cât de mult a însemnat
acea evanghelizare pentru mine.
Uneori, prezența celor mici ne deranjează. Dar v-ați gândit că și ei vor să-L cunoască pe Dumnezeu? La programele noastre vin copii cu un mare potențial spiritual și, în loc să îi ignorăm, am putea mai bine să le zâmbim, să le întindem o mână
caldă, să facem tot ce ține de noi ca ei să se simtă bine primiți. Acest gest va însemna
enorm pentru copilul de azi, care ia decizii, și va fi decisiv pentru adultul de mâine.
Doamne, Îți mulțumim pentru copiii care vin în Casa Ta!
Provocare: Găsește chiar azi un copil/tânăr care nu are părinții în credință și fii
un sprijin pentru el!
Mihaela Zaha
Conferința Banat

Soarele apune: B 18:08, CT 17:59, IS 17:57, MS 18:10, SM 18:15, DJ 18:19, AR 18:24
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Bucuria Sabatului în familie și în familia bisericii

Sâmbătă, 30 octombrie

SABATUL, CERUL ŞI NOUL PĂMÂNT
,,Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul dintâi
și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era.”
(Apocalipsa 21:1)

E

ste dimineața de Sabat în grădina Eden. Adam și Eva pășesc alături de Domnul, care deschide înaintea lor minunile creației. O atmosferă de pace, bucurie
și împlinire cuprinde întreaga suflare, ce înalță acum slavă Creatorului…
Astăzi, la mii de ani distanță, această frumoasă imagine s-a estompat. Pierdut
printre frământările și căutările zilnice, omul reușește să vadă doar câteva fragmente
din promisiunile destinației finale. Efemerul a înlocuit aproape cu totul veșnicia.
Identitatea mea de așteptător este marcată de a doua venire a Domnului Hristos și de Sabat, ziua în care îmi arăt recunoștința și mă închin înaintea Celui care
îmi susține viața. Îmi reafirm astfel dorul după edenica întâlnire cu Tatăl meu. Este
timpul, dacă nu am făcut aceasta până acum, să aduc gândul veșniciei în viața și în
familia mea, să fac din regina zilelor săptămânii o adevărată pregustare a întâlnirilor
sabatice din cer.
,,Domnul Isus”, scrie pana inspirată, „vine să ne prezinte avantajele și minunata imagine a lumii de sus, pentru ca atracțiile cerului să devină familiare gândurilor noastre, iar pe culoarele memoriei noastre să fie atârnate tablourile frumuseții
cerești și veșnice” (EUZ, p. 206).
Este făgăduința lui Dumnezeu o realitate pentru tine? Dorești cerul și noul Pământ cu toată ființa ta? Entuziasmul tău este unitatea de măsură a dorinței tale după
locul promis. În plus, nu uita că tu ești cel care poate trezi curiozitatea, bucuria și
speranța celor ce se află la început de drum! Roagă-te cu cei tineri, citește-le copiilor
și vestește lumii întregi promisiunea Domnului! Lumina slavei cerești va încununa
atunci ființa ta și fericirea mântuirii va sclipi și în ochii tăi. Întâlnirea cu Regele și
Răscumpărătorul tău este tot ce poate fi mai sfânt.
Doamne, deschide-mi ochii Sabat de Sabat, să văd veșnicia venind!
Provocare: Vorbește-i unui tânăr și descrie-i bucuria zilei închinării pe noul Pământ!
Adrian Petrache
Conferința Banat
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Apreciați, nu comparați!

Duminică, 31 octombrie

ŞI DUMNEZEU APRECIAZĂ!
„Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:
«Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.»”
(Matei 3:17)

A

m învățat că Isus este un model de relaționare cu Dumnezeu Tatăl, precum și
de ascultare de El. Orice copil, tânăr, adult sau vârstnic are ce învăța de la Isus
în ce privește raportarea la Dumnezeu Tatăl. Dar nu cumva avem ceva de învățat
și din modul în care relaționează Dumnezeu Tatăl cu Fiul Său?
Cu siguranță că orice copil s-ar bucura să-și audă tatăl declarând despre el în
timpul discuției cu prietenii: „Acesta este fiul meu. Nu-ți dai seama cât de mult îl
iubesc!” „Aceasta este fiica mea. Nu știu ce m-aș face fără ea!” Și tinerii de la biserică
s-ar bucura să audă prin ușa de la camera comitetului, sau chiar mai direct: „Aceștia
sunt tinerii noștri. Pentru ei suntem în stare să facem totul!”
În mijlocul unei lumi care generează atâta confuzie, copiii și tinerii au nevoie să li
se ofere identitate. Iar pentru ei identitatea se capătă prin apartenență. Prin urmare,
când copiii și tinerii se simt iubiți și apreciați, când li se amintește în mod repetat că
aparțin familiei și bisericii, când li se demonstrează că sunt iubiți, se dezvoltă în ei o
identitate greu de anihilat.
Momentele în care Dumnezeu Tatăl face declarația de prețuire față de Fiul, Isus
Hristos, nu sunt întâmplătoare. Cele două declarații sunt făcute înainte de pustiul
ispitirii și de grădina Ghetsimani, urmată mai apoi de Golgota. Două perioade în
care Isus a avut nevoie specială de siguranță emoțională, de asigurarea prețuirii din
partea Tatălui. Lecția este evidentă. Paharul trebuie umplut înainte de a fi consumat.
Înainte să ai așteptări, trebuie să oferi asigurări. Dacă vrei ca fiul sau fiica ta să treacă bine prin turbulențele adolescenței, oferă-le asigurarea apartenenței! Spune-le că
sunt ai tăi, indiferent ce s-ar întâmpla!
Copiii și tinerii trebuie să primească semnale foarte clare că aparțin bisericii, familiei cerești. Și semnalele sunt mult mai clare când încep cu „tu” (ești copilul meu
preaiubit).
Tată ceresc, nu sunt învățat să-mi manifest prețuirea și aprecierea. Ajută-mă Tu!
Provocare: Ține o evidență a declarațiilor tale față de tineri și copiii! Ce transmit
ele?
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor,
ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească
pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”
(Matei 5:16)
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Luni, 1 noiembrie

ÎNTRE PATRU OCHI
„Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel.
Și din cer s-a auzit un glas, care zicea: «Tu ești Fiul Meu preaiubit,
în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”
(Luca 3:22)

A

veam 15-16 ani când, după serviciul divin din după-amiaza de Sabat, a venit
la mine unul dintre prezbiterii bisericii și, pe un ton serios, mi-a spus:
— Iulian, vreau să vorbesc cu tine.
Un fior rece a trecut prin mine. M-am gândit: Ce-o fi auzit despre mine? Din fericire, nu a fost vorba de corecții. Voia să-mi încredințeze o responsabilitate.
Nu m-am gândit până acum la motivul pentru care am trăit acele sentimente. Acum, privind în urmă, tind să cred că nu au fost foarte multe momente în
adolescență în care un adult să mă ia deoparte pentru a-mi spune că mă apreciază.
Deși cred că atât familia, cât și biserica m-au prețuit.
Cum ar fi dacă ne-am adresa într-un mod personal tinerilor și atunci când fac lucruri bune? Poate că nu sunt observate la fel de repede ca cele rele. De multe ori când
se aude o bufnitură, când copiii țipă unul la celălalt, când este zarvă între tineri, se
aude întrebarea ce vine dinspre un adult: „Ce s-a întâmplat?” Dar de ce n-am pune
aceeași întrebare și atunci când atmosfera este frumoasă, când relațiile sunt bune?
Dacă este nevoie, putem chiar să completăm întrebarea: „Ce s-a întâmplat și merită
observat, apreciat?”
Este vremea să urmăm mai fidel modelul Tatălui ceresc. Trebuie să ne adresăm
tinerilor și atunci când fac lucruri bune, prin remarci apreciative precum: „Îmi place
cum ne acompaniezi la pian!” „Îmi place felul în care reciți psalmul Sabatului!” „Îmi
place felul în care te îmbraci!” „Mă bucur mult când vin la biserică și te văd aici!”
„Dumnezeu ți-a oferit daruri prețioase. Îmi place că le dezvolți pentru slava Lui!”
Adresări ca aceea din textul de astăzi ar trebui să se audă tot mai des: „Tu ești fiica
noastră dragă.” „Tu ești băiatul nostru prețios.” Cu cât vom face mai mult acest lucru,
cu atât le vom oferi mai multă valoare acestor suflete care oricum sunt în căutarea
propriei valori.
Doamne, deschide-mi ochii pentru a vedea faptele frumoase ale tinerilor și ajută-mă să-i apreciez!
Provocare: Gândește-te la modalități practice în care ai putea încuraja tinerii din
familia și biserica ta! Începe de astăzi!
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Marți, 2 noiembrie

NU DOAR CUVINTE
„Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui.
Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit,
în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!»”
(Matei 17:5)

C

ea mai convingătoare declarație de apreciere față de un copil sau un tânăr este
aceea prin care îi oferi atenție, responsabilitate și chiar autoritate.
Într-o zi, băiatul nostru în vârstă de 5 ani a venit la mine să îmi spună ceva. L-am
ascultat în timp ce continuam să lucrez la laptop. Pentru că nu mă uitam la el, m-a
prins de barbă și, dintr-o singură mișcare, mi-a îndreptat fața către el. Voia să fie ascultat, să i se ofere atenție. Din nefericire, nu toți copiii și tinerii vor face acest lucru.
Observă contextul în care apare declarația Tatălui cu privire la Isus din versetul 5:
„pe când vorbea el [Petru] încă”. Deoarece Petru continuă să vorbească, Dumnezeu
îl întrerupe spre a le spune tuturor: „De El să ascultați!”
Uneori, când un copil sau un tânăr spune ceva, adulții încep la rândul lor să vorbească între ei. Mesajul transmis? Nu ești important! În schimb, atunci când în timp
ce vorbește un copil sau un adolescent se face liniște și toate privirile se îndreaptă
către el, mesajul transmis este de apreciere și valoare.
Când li se oferă o atenție plină de interes, tinerii se simt apreciați. Îmi amintesc
de bucuria unei adolescente întoarse dintr-o călătorie misionară IMPACT. Referindu-se la felul în care a fost tratată de ceilalți, cu fața radiind, povestea:
— M-am simțit prețuită! Oamenii aceia erau foarte atenți la ceea ce spuneam.
Ne ascultau de parcă am fi fost cei mai importanți oameni.
Însă cuvintele Tatălui înseamnă mai mult. Prin declarația Sa, El Îi oferă Fiului un
rol și autoritate. Așa trebuie să facă și vârstnicii în relație cu cei tineri. Nu pot uita
seara când, după două zile întregi petrecute împreună cu un tânăr la biserică, mama
lui a venit să-mi spună:
— Mulțumesc că l-ați implicat pe băiatul meu și că i-ați acordat încredere!
Ajută-mă, Doamne, să îmi amintesc continuu că tinerii trebuie să crească!
Provocare: Asumă-ți toate riscurile și oferă-le mai multă responsabilitate tinerilor!
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Miercuri, 3 noiembrie

MOMENTE DELICATE
„Femeia I-a răspuns: «N-am bărbat.» Isus i-a zis: «Bine ai zis că n-ai bărbat.
Pentru că cinci bărbați ai avut; și acela pe care-l ai acum nu-ți este bărbat.
Aici ai spus adevărul.»”
(Ioan 4:17,18)

S

unt momente în care, din loialitate față de Dumnezeu și dragoste față de celălalt, trebuie să îl înfrunți pe aproapele tău. Momente în care trebuie să pătrunzi
în cotloanele întunecate ale existenței unui tânăr răvășit de prea multe căderi în
păcat. Momente în care trebuie să atingi aspecte din viața celuilalt care sunt asemenea unor răni supurante. Momente delicate, încărcate de vulnerabilitate maximă.
Astfel de clipe a trăit samariteanca întâlnită de Isus Hristos. Fără să anticipeze
ce avea să se întâmple în acea după-amiază toridă, s-a pomenit în mijlocul unei
discuții sensibile cu un străin. S-a cutremurat când și-a dat seama că o mână misterioasă întorcea paginile din istoria vieții ei și scotea la iveală lucruri pe care le credea
ascunse pentru totdeauna. Răspunsul ei: „N-am bărbat”, prin care încerca să evite
orice discuție pe acest subiect, I-a oferit lui Isus ocazia să pătrundă și mai adânc în
trecutul mizerabil al vieții ei.
Modul în care Isus avea să se raporteze la trecutul ei rușinos urma să influențeze
întreg parcursul vieții ei viitoare. În acest moment crucial, Isus are grijă să strecoare
o apreciere față de acest suflet care se aștepta mai degrabă la ocară: „Bine ai zis […].
Aici ai spus adevărul.” Câtă delicatețe, iubire și compasiune manifesta Isus! Astfel,
femeia a fost convinsă că acest străin care citea tainele vieții ei îi era totodată și prieten plin de milă și iubire. În timp ce curăția prezenței Lui îi condamna păcatul, El nu
rostea niciun cuvânt de acuzare. Continua să îi vorbească mai degrabă despre harul
care-i putea înnoi sufletul.
Învăț o lecție importantă din această întâlnire a lui Isus cu samariteanca. Acceptarea tratamentului de către cel greșit ține de modul în care îi atingi rănile dureroase.
Dacă în aceste clipe delicate reușești să strecori o apreciere punctuală, l-ai câștigat.
Doamne, ajută-mă să conștientizez că prin cuvintele mele pot influența destinul
veșnic al tinerilor!
Provocare: Când ți se pare că nu-i nimic de apreciat, apreciază ceva!
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Joi, 4 noiembrie

CÂND NU EŞTI APRECIAT, APRECIAZĂ!
„Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el:
«Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.»”
(Ioan 1:47)

E

ste interesant contextul în care Isus rostește această apreciere. Natanael tocmai
își exprimase neîncrederea, îndoiala cu privire la faptul că ar putea ieși ceva
bun din Nazaret, localitatea de proveniență a lui Isus. Când Isus îi spune lui Natanael: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug”, probabil că se referea
nu doar la momentele sale de căutare sinceră după adevăr, de studiu și rugăciune,
ci și la reacția manifestată la primirea veștii din partea lui Filip cum că L-ar fi găsit
pe Mesia.
Ce faci când, intrând în biserică, nu ești observat de tinerii de la balcon care, în
timpul discuției dintre ei, își exprimă disprețul față de tine? Ce atitudine adopți față
de adolescenții care, fie pe la spate, fie chiar în mod direct, își exprimă nemulțumirea
față de tine? Ce îi spui unui tânăr care pune sub semnul întrebării calitatea predicilor
tale? Tendința noastră este să îi considerăm obraznici. Și chiar să îi dojenim.
Isus procedează altfel: rostește o apreciere. Și nu este doar o strategie. Isus apreciază căutările, sinceritatea, întrebările… Nu este făcută nicio comparație între
ușurința cu care L-au urmat alți ucenici și șovăiala cu care se îndreaptă Natanael
către El. Doar o apreciere însoțită de dovada atotcunoașterii divine. Și, astfel, inima
lui Natanael este cucerită.
Probabil că printre tineri sunt mulți ca Natanael. Tineri care aparent sunt inabordabili, fără interes pentru cele sfinte și nepăsători față de cauza Împărăției cerurilor.
Tineri care pun tot felul de întrebări, care par să nu prețuiască adevărurile moștenite
de la părinții noștri, care discută parcă prea deschis despre punctele vulnerabile ale
bisericii. Și pentru acești tineri trebuie găsită măcar o apreciere. Dacă nu alta, măcar
să le fie apreciată lipsa de fățărnicie.
Dă-mi, Doamne, o apreciere pentru fiecare!
Provocare: Când simți că trebuie să îi dai un răspuns unui tânăr care pune tot
felul de întrebări, încearcă să-l mai asculți un pic! Poate că îl vei și înțelege.
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Vineri, 5 noiembrie

APRECIAZĂ CREŞTEREA!
„Isus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis:
«Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu.»”
(Marcu 12:34)

A

m descoperit în urmă cu câțiva ani că poți învăța lecții prețioase dacă schimbi
modul de formulare a unui principiu sau a unui text. De pildă, textul din
Ezechiel 20:20: „Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca
să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!”, așezat într-o formă negativă, îmi
poate zdruncina puternic liniștea spirituală dată de propria nepăsare: „Nu sfințiți
Sabatele mele și ele rămân un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu nu sunt
Dumnezeul vostru!”
Îmi place mult aprecierea din textul de astăzi adresată cărturarului interesat de
răspunsul lui Isus: „Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu.” Dar cum ar
suna această apreciere într-o formă pozitivă? Iată câteva variante: „Tu ești aproape
de Împărăția lui Dumnezeu”, „Mai ai un pic până în Împărăția lui Dumnezeu”, „Ai
parcurs un drum lung în călătoria ta spre Împărăția lui Dumnezeu”. Învăț astfel un
principiu important – că este bine să apreciezi creșterea, progresul celuilalt.
Sunt două moduri în care ne putem raporta la un copil sau un tânăr care a avut
un punct în programul de la biserică – un cântec, o poezie, un scurt mesaj spiritual
sau orice altceva. O variantă este aceea de a puncta greșelile, de multe ori inerente.
Altă variantă este aceea de a observa și de a aprecia progresul făcut. Care variantă
este mai bună? Răspunsul se găsește chiar în cuvintele lui Isus.
Există pericolul ca unele aprecieri să nu aibă acoperire în realitate, ceea ce face ca
ele să fie lipsite de forță. Aceste aprecieri trebuie abandonate. Dar dacă sunt schimbări pozitive produse în viața copiilor și a tinerilor noștri, de ce n-ar fi evidențiate?
De fiecare dată când le arătăm copiilor și tinerilor care este ținta pe care trebuie să o
atingă, ar trebui să le amintim și de victoriile obținute.
Doamne, ajută-mă să văd cum cresc copiii Tăi!
Provocare: Folosește mai degrabă aprecieri autentice, care să evidențieze progresul, decât cuvinte ce seamănă a laudă!
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Sâmbătă, 6 noiembrie

CÂND TEMELIILE SE SURPĂ
„Un cuvânt spus la vremea potrivită este
ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint.”
(Proverbele 25:11)

C

u siguranță că aprecierile sunt bine-venite oricând. Aduc lumină în sufletul
celuilalt, indiferent de contextul în care sunt rostite: fie că ești cu copiii în
pat înainte de culcare, fie că te afli într-o drumeție alături de Exploratori ori în
cadrul unui proiect alături de tineri. Dar sunt momente în viață în care un cuvânt de apreciere sau de încurajare este asemenea unui pahar cu apă în mijlocul
deșertului, asemenea unei umbrele pe timp de ploaie sau asemenea unui curcubeu
apărut în timp de furtună.
Când copiii, adolescenții sau tinerii devin descurajați, când sunt supărați pentru că din nou au greșit, când siguranța le este amenințată, când sentimentele de
importanță personală sunt zdruncinate, când li se pare că eșuează, când se simt ca
niște ratați, au nevoie să audă cuvinte de apreciere și de încurajare. Nicicum n-ar
trebui să se audă în aceste momente expresii precum: „Colegul tău de ce poate, iar tu
nu poți?” „Offff, cât de neîndemânatic ești!” „De ce nu ești și tu ca fratele tău?” Când
copiii, adolescenții sau tinerii sunt supărați, necăjiți și descurajați, cea mai mare nevoie a lor este ca adulții să le transmită aprecieri și încurajări pe care să și le poată
repeta și ei înșiși atunci când simt că dau greș, că eșuează. Iată câteva încurajări și
aprecieri care, rostite la timpul potrivit, pot aduce atât lumină, cât și stabilitate:
‒ Apreciez mult dedicarea și implicarea ta!
‒ Ai progresat mult! Exersând, ajungi la desăvârșire.
‒ Ești un adevărat luptător!
‒ Nu există biruință fără suferință.
‒ Eșecul este o treaptă către biruință.
‒ Stejarul nu se doboară cu o singură lovitură.
‒ La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
‒ Poți face orice îți pui în gând.
Iartă-mă, Doamne, pentru cuvintele dezaprobatoare și demoralizatoare rostite
față de tineri și copii atunci când ei aveau nevoie de încurajare și apreciere!
Provocare: Observă pe parcursul zilei starea de spirit a celor de lângă tine, în
special a celor tineri! Așază cel puțin o apreciere sau o încurajare în sufletul de multe
ori însetat al celor mai mici!
Iulian Condrachi
Conferința Moldova
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Puterea exemplului

Duminică, 7 noiembrie

UN EXEMPLU DE PERSEVERENŢĂ
„Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere;
nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!”
(Proverbele 4:5)

S

uccesul este doar vârful aisbergului, care se vede deasupra apei, însă cea mai
mare parte a unui aisberg se află în apă și nu se vede, asemenea multor eforturi
sau influențe care nu se văd, dar care contribuie la succes.
Fără îndoială, în spatele succesului doctorului Ben Carson s-a aflat Sonia Carson,
o mamă înțeleaptă și perseverentă în deciziile pe care le-a luat în privința băieților
ei. Unul dintre cele mai dificile momente din viața lui Ben a fost atunci când mama
lui i-a pus pe el și pe fratele lui, Curtis, să citească două cărți pe săptămână și să le
facă fiecăreia câte un rezumat. Crezuse că mamei lui îi va trece gândul acesta după
ce va vedea că băieții s-au pus pe treabă și pe urmă o va lăsa mai moale. Însă nici
vorbă. Cu cât observa că această regulă dă randament, cu atât devenea mai convinsă
că ceea ce le-a impus băieților ei era un lucru bun, care îi va ajuta. De fapt, dorința
Soniei era ca băieții ei să devină persoane la care oamenii să se uite cu admirație, să
își depășească statutul de prostănaci ai clasei.
Mai târziu, Ben povestea că acea perseverență a mamei lui a fost puntea de lansare a ceea ce a devenit el – un neurochirurg de succes. Această experiență l-a făcut să
îi inspire și pe alți copii să pună mâna pe carte și să citească, așa luând naștere Bursa
Carson, care are ca scop să îi ajute pe cei care doresc să muncească și să persevereze
în viață.
În viața creștinului, perseverența și sfaturile bune se împletesc armonios pentru a
te duce pe culmile pregătite de Însuși Mântuitorul. Un sfetnic bun poți fi și tu pentru
cei din jurul tău.
Roagă-te ca Biblia să fie cartea care să îi schimbe și să îi transforme pe toți tinerii
și să îi ajute să devină noi lumini pentru generațiile viitoare!
Provocare: Oferă-i unui tânăr sau unei tinere o carte care ar putea să îi schimbe
viața și inspiră-l/inspir-o să o citească!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Luni, 8 noiembrie

UN EXEMPLU DE PRIETENIE
„Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el,
căci îl iubea ca pe sufletul lui.”
(1 Samuel 20:17)

C

el de-al Doilea Război Mondial. Desmond Doss se înrolează în armată cu
gândul de a-și sluji țara, având un singur principiu: nu va ucide pe nimeni în
acest război, de fapt nici nu va purta vreo armă asupra lui.
Decizia lui legată de necombatanță și de păzirea Sabatului a făcut să fie ironizat,
urât și ținta multor farse și jigniri. Însă lucrul acesta nu l-a descurajat, nu l-a făcut
să abandoneze armata și să plece, deși avea posibilitatea aceasta, ci a rămas și și-a
tratat camarazii cu aceeași căldură și iubire. De fapt, Desmond Doss își considera
camarazii prieteni și se simțea în siguranță în compania lor atunci când era în bătaia
armelor în linia întâi, cu toate că aceștia nu îl considerau prietenul lor. Atitudinea
camarazilor săi față de el s-a schimbat însă când i-au văzut hotărârea cu care le salva
viața atunci când erau răniți, riscându-și propria viață în încercarea de a ajunge la cei
doborâți de gloanțele inamice.
Mai mult decât atât, relația dintre Desmond Doss și cadrele militare avansate în
grad a prins contur, iar colegii lui, acum prietenii lui Desmond, nu ieșeau la luptă
fără ca, mai înainte, Desmond să se roage pentru ei.
Însă momentul care a marcat istoria acestui erou a fost bătălia de la Okinawa,
în care armata Statelor Unite a fost răpusă de inamici. În acea zi, Desmond Doss a
salvat șaptezeci și cinci de soldați de unul singur, fără să pună măcar o dată mâna
pe armă. De fapt, a pus, însă doar pentru a face din pușca unui soldat căzut o atelă
pentru a-l ajuta să se deplaseze către punctul de prim ajutor.
Atât povestea lui David și Ionatan, cât și povestea lui Desmond Doss ne stau ca
dovezi vii ale faptului că o prietenie adevărată nu are rezerve. Ba mai mult, o astfel
de prietenie se bazează întotdeauna pe cuvintele Mântuitorului: „Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.” Te-ai gândit vreodată că tinerii asta așteaptă de la „bătrânii”
bisericii?
Roagă-te pentru relația dintre generații și impactul acesteia asupra bisericii și
misiunii ei!
Provocare: Dezvoltă o relație de prietenie cu un tânăr sau o tânără din biserica ta!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Marți, 9 noiembrie

UN EXEMPLU DE CREDINŢĂ
„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu;
uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!”
(Evrei 13:7)

N

ăscut la București, într-o familie de evrei, Richard Wurmbrand a fost atras
de comunism în perioada adolescenței, a urmat cursurile unei școli politice
la Moscova, între anii 1927 și 1929, apoi a abandonat orientarea comunistă și s-a
convertit la creștinism, pentru ca mai târziu să petreacă peste paisprezece ani în
închisorile comuniste pentru activitățile sale creștine, care au atras adversitatea
autorităților vremii.
Atât în închisoare, cât și după eliberare, Wurmbrand a predicat mesajul iubirii și
al iertării lui Hristos, luptând totodată pentru drepturile creștinilor persecutați din
întreaga lume.
După anii de detenție, a fost eliberat, iar în 1965 a părăsit țara împreună cu familia. În 1966 s-a stabilit în SUA, unde a înființat misiunea creștină Glasul Martirilor,
o organizație care lupta împotriva persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor de
pe toate continentele.
După Revoluția din decembrie 1989, Wurmbrand s-a întors în vizită în România, unde a depus flori la mormintele torționarilor săi. A predicat pretutindeni iubirea creștină și iertarea în numele lui Hristos.
Lucrarea sa în slujba lui Dumnezeu și a semenilor săi n-a încetat nici în timpul
anilor grei ai războiului, nici mai târziu, sub teroarea comunistă, și a continuat până
aproape de sfârșitul vieții. Cele optsprezece cărți valoroase scrise după ce a scăpat
din lagărul comunist, traduse în peste șaptezeci de limbi, descriu anii petrecuți în
închisorile comuniste din patria sa, România.
Alte fapte de vitejie s-ar putea să se uite, dar o credință autentică în Hristos este
cea mai valoroasă moștenire lăsată generațiilor viitoare. Aceasta va fi mereu reîmprospătată în mintea generațiilor care se ridică.
Roagă-te pentru statornicia credinței tinerilor!
Provocare: Povestește-i unui tânăr/unei tinere o experiență proprie cu Dumnezeu!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Miercuri, 10 noiembrie

UN EXEMPLU DE EDUCAŢIE
„El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel
și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii.”
(Psalmii 78:5)

J

ames Hudson Taylor părea să promită multe încă de mic. La vârsta de 4 ani a
învățat să scrie, iar când avea 5 ani, visul lui era să devină misionar în China, țară
care îl fascina foarte mult. Dar de ce misionar?
Mama, deși ocupată, găsea totuși timp să le inspire copiilor pasiune pentru lectură. În toate după-amiezile, în timp ce croșeta, le citea din manualele de istorie, de
literatură sau relatări ale unor călătorii, provocându-i, astfel, cu exerciții intelectuale.
Tatăl era un om al datoriei. De două ori pe zi, după masa de dimineață și de seară, făcea o reuniune de familie. Nu permitea nimănui să se ocupe de copii în privința
educației. Se ruga pentru ei și, pe măsură ce creșteau, îi învăța să se roage personal.
Aceste obiceiuri regulate, dar mai ales exemplul părinților, au întipărit de timpuriu
în sufletul copiilor însemnătatea pe care o au studiul Bibliei și rugăciunea.
Lui Hudson îi făcea plăcere să-l însoțească pe tatăl său în localitățile în care mergea să vestească Evanghelia, iar contactul cu persoanele convinse de păcat și care
doreau să aibă pace cu Dumnezeu i-a atras atenția. Însă dragostea lui pentru Dumnezeu a fost influențată în mod special de atmosfera binefăcătoare a vieții de familie
și de exemplul tatălui și al mamei. În mod special exemplul mamei, care își rezerva
anumite momente ca să se retragă pentru a se ruga, a creat o impresie profundă
asupra lui Hudson.
La vârsta de 22 de ani, Hudson Taylor a călcat pe pământ străin, ajungând să fie
misionar în China. Și-a propus să devină misionar și a devenit, iar lucrul acesta s-a
datorat întru totul influenței părinților lui încă de la o vârstă fragedă. Copilul de
mâine este ceea ce sunt eu astăzi. Din punctul acesta se dezvoltă o biserică.
Roagă-te pentru copiii/nepoții tăi, care pot fi influențați de educația pe care le-o
oferi!
Provocare: Propune-ți să petreci un timp special în fiecare zi cu copiii/nepoții
tăi!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Joi, 11 noiembrie

UN EXEMPLU DE GENEROZITATE
„Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”
(Matei 5:16)

E

llen White a făcut economii de-a lungul vieții deoarece dorea să contribuie cât
mai mult la ajutarea celor aflați în dificultate și la împlinirea nevoilor tot mai
mari ale tinerei Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea.
Casa ei era mereu deschisă pentru lucrătorii și pastorii care călătoreau, iar adesea nu știa câți oameni aveau să apară la masa de prânz. Într-o perioadă găzduia un
băiat, o fată și o văduvă cu cele două fiice ale ei, oferindu-le hrană și haine în valoare
de sute de dolari cumpărate în acest scop.
Generozitatea lui Ellen White poate fi observată și din gesturile de dăruire în favoarea înaintării lucrării bisericii. În 1892, a dăruit 1 000 de dolari din drepturile de
autor pentru cărțile vândute în America pentru a ajuta școala de lângă Melbourne,
Australia.
În 1900, a oferit drepturile de autor pentru cartea Parabolele Domnului Hristos
pentru a ajuta la restituirea datoriilor școlilor bisericii. Cu ajutorul credincioșilor
adventiști din toată America de Nord, acel dar a ajuns la peste 300 000 de dolari.
În 1906, când fondurile bisericii erau puține, ea a donat drepturile de autor pentru
cartea Divina vindecare pentru a contribui la construirea Sanatoriului Adventist din
Washington.
Gesturile acestea nu au rămas neobservate. Angajatele lui Ellen White, despre
care ea spunea că erau cele mai bune, mai credincioase și mai devotate fete, și-au
donat salariile pentru a ajuta și ele la înaintarea lucrării de vestire a mesajului Evangheliei.
Cea mai bună predică este cea a faptelor, nu cea formată doar din cuvinte. Faptele
noastre sunt cea mai izbitoare dovadă a prezenței lui Isus Hristos în viața noastră de
zi cu zi.
Roagă-te pentru sistemul adventist de învățământ, care formează tineri pentru a
deveni lumini pentru cei din jur!
Provocare: Ajută un tânăr sau o tânără să urmeze o educație creștină!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud

331

Devotional 2021.indd 331

11/6/2020 12:27:41 PM

Puterea exemplului

Vineri, 12 noiembrie

UN EXEMPLU DE POCĂINŢĂ
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă
răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”
(2 Petru 3:9)

C

eea ce părea la început un refugiu, o nouă casă și un loc paradiziac, insula
Pitcairn, a devenit în scurt timp un loc înspăimântător din cauza consumului
de alcool, care a dus până la crime.
John Adams, unul dintre supraviețuitorii acelor patimi nocive și singurul bărbat
rămas în viață, înconjurat doar de femei și copii, a descoperit la un moment dat o
carte uitată în buzunarul unei haine. Era o Biblie. Această carte avea să îi schimbe
viața și să îl transforme dintr-un alcoolic și un criminal într-un cu totul alt om, un
om preocupat acum de instaurarea unei societăți pașnice și de bunăstarea locuitorilor de pe insula Pitcairn. John Adams Îl descoperise pe Dumnezeu.
Această carte uitată și descoperită la un moment de răscruce a ajuns un manual
de care John Adams s-a folosit pentru a-i învăța pe copiii de pe insulă să citească și
să scrie și, de asemenea, pentru a-i învăța cum să se comporte și cum să Îl descopere
și ei, la rândul lor, pe Dumnezeu.
Insula Pitcairn a redevenit un loc paradiziac și, prin pocăința lui John Adams,
întreaga populație a insulei a devenit creștină, pentru ca, mai apoi, să devină cu
toții adventiști de ziua a șaptea în urma unei expediții misionare adventiste din anul
1890.
Ce minunat poate să lucreze Cuvântul lui Dumnezeu în viețile acelora care L-au
acceptat și L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal! O viață schimbată în
felul acesta poate să influențeze și alte suflete să Îl caute pe Hristos și să dorească să
fie schimbate.
„Dacă necredincioșii cu care tu ești asociat ar fi văzut în tine puterea transformatoare a adevărului, ar fi avut în fața lor un argument în favoarea creștinismului pe
care nu l-ar fi putut contrazice. În felul acesta, ai fi putut reflecta către lume o lumină
clară, evidentă” (5MB, p. 287).
Roagă-te ca fiecare tânăr din biserica din care faci parte să Îl descopere pe Dumnezeu în mod personal!
Provocare: Povestește-i unui tânăr cum L-ai cunoscut pe Dumnezeu!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Sâmbătă, 13 noiembrie

UN EXEMPLU DE TATĂ
„Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui
dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană.”
(Proverbele 20:11)

Î

n anul 2009, în familia Roșu s-a născut primul copilaș, pe nume Alexandru.
Începând cu acel an, Andrei (tatăl lui Alexandru) a înțeles că el va fi modelul
principal după care băiatul lui își va contura viața și că ceea ce îl va învăța din
primii ani va rămâne imprimat pentru tot restul vieții.
Viața lui Andrei Roșu era una de rutină. Mergea la muncă dimineața devreme
și stătea la birou ore întregi, mâncând un sandvici sau prăjituri aduse de alți colegi.
Ajungea acasă seara târziu, se așeza în fața televizorului până pe la miezul nopții,
apoi, simțindu-se epuizat după o zi plină, mergea să se odihnească. O viață destul
de banală, nu-i așa?
Într-o bună zi, când s-a întors acasă de la muncă, băiețelul lui s-a așezat alături
de el pe canapea, a luat telecomanda și a început să butoneze la întâmplare, pentru
că așa îl văzuse pe tatăl său făcând. În acel moment, Andrei și-a imaginat cum vor
fi pentru el următorii cinci-zece ani, s-a văzut luând în greutate, stând pe canapea
alături de fiul său, cu o sticlă de bere într-o mână și telecomanda în cealaltă. Însă
această conștientizare l-a făcut să își dea seama că nu își dorește să ducă o astfel de
viață și a luat decizia de a se ridica de pe canapea.
Dintr-o viață de rutină, viața lui a devenit una foarte activă, datorită faptului că
s-a apucat de alergat. Și a făcut-o atât de bine, încât în 2012 a intrat în Cartea recordurilor, fiind primul om care a alergat pe toate cele șapte continente cele mai grele
curse. Dar asta nu e tot. El a devenit influența pe care și-a dorit-o pentru fiul său,
care la vârsta de 7 ani a alergat Semimaratonul de pe Transfăgărășan (21,4 km), fiind
cel mai tânăr atlet care reușește o astfel de performanță.
Cele mai bune lecții se predau prin exemplul personal. Cu alte cuvinte, Biblia ne
învață că mai întâi trebuie să ne însușim ceea ce vrem să îi învățăm pe alții.
Roagă-te pentru sănătatea fizică, psihică și spirituală a tinerilor din biserica ta!
Provocare: Prin exemplul tău, fă un tânăr sau o tânără să adopte un obicei sănătos!
Alin Cătinean
Conferința Transilvania de Sud
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Alegeri pentru veșnicie

Duminică, 14 noiembrie

POTECA CE DUCE ACASĂ
„Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte:
nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău!”
(Proverbele 4:26,27)

Î

mi amintesc cu drag de anii copilăriei și de poteca din livada de meri, pe care
mergeam aproape zilnic. Era un drum atât de bine cunoscut: drumul spre școala
mică din sat.
Îmi amintesc cuvintele mamei: „Să ții poteca dreaptă, să nu te abați din drum și
să nu mai vii cu hainele rupte sau murdare acasă!”, cuvinte pe care le auzeam frecvent, dar pe care nu le ascultam. Și parcă mă văd abătându-mă de la drumul meu
după te miri ce: un măr mai copt, o floare mai colorată, un pui de vrabie, o baltă
înghețată pe care o transformam noi în „patinoar”. Nu puține erau ocaziile în care
întârziam destul de mult la prânz sau veneam ca de la război.
În contextul versetului din Proverbele 4:26,27, îmi dau seama cât de neascultători putem fi, la orice vârstă, când vine vorba de sfaturile pline de dragoste ale Tatălui
ceresc. Cărările vieții sunt pline de provocări, intersecții și alegeri, dintre care unele
ne ridică, altele ne coboară, unele ne murdăresc, altele ne spală. Harta spre casă ne
este oferită, trebuie doar să o urmăm.
„Ca străjeri credincioși, trebuie să vedeți sabia care vine și să dați alarma, pentru
ca bărbații și femeile să nu meargă, din neștiință, pe o cale pe care ar fi putut s-o
evite, dacă ar fi știut adevărul” (EUZ, p. 93).
„Dacă ar recunoaște modul în care Se poartă El cu ei și ar accepta învățăturile
Sale, cei care sunt poporul lui Dumnezeu ar găsi o cale dreaptă pentru picioarele lor
și o lumină care să-i călăuzească prin întuneric și prin descurajare” (4MB, p. 14).
Mersul pe cărarea vieții presupune ascultare, iar ascultarea înseamnă că vom
ajunge acasă cu hainele curate și nerupte!
Roagă-te să poți ține drumul drept, indiferent de obstacolele întâlnite pe parcurs!
Provocare: Oprește-te puțin astăzi, când ieși din casă, fie că ești pe jos, fie că ești
cu mașina, și gândește-te dacă mersul tău este după mersul Lui, dacă poteca ta se
abate la dreapta sau la stânga!
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Luni, 15 noiembrie

TOT
„Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău.”
(Deuteronomul 18:13)

A

uzim atât de des acest cuvânt. Abia reușești să ții bine furculița în mână și
auzi: „Te rog să mănânci tot din farfurie.” Mai târziu, doamna învățătoare
vine cu următoarea propunere: „Copii, aș vrea să scrieți tot ce am scris pe tablă.”
Înaintea unei teze, auzi colegii: „Ai învățat tot? Crezi că te vei descurca?” Mai departe, dacă vrei să te angajezi, trebuie să completezi un CV care să conțină totul
despre tine (date personale, studii etc.). După ce te-ai angajat, la serviciu ți se cere
să depui tot efortul pentru a îndeplini sarcinile de lucru. Astăzi, ca mamă sau ca
tată, trebuie să dai tot ce ai mai bun sau să faci tot ce este mai bine pentru copiii
tăi, pentru familia ta.
Te deranjează acest „tot”? Parcă este prea mult, nu?
Hai să privim versiunea Cerului cu privire la cuvântul acesta:
La început, Dumnezeu a creat tot pământul perfect.
De-a lungul anilor, El a avut grijă tot timpul de copiii Săi.
Isus Hristos a renunțat la tot ce avea în cer și a coborât printre noi pentru a ne fi
un exemplu.
El a dus la îndeplinire tot planul de mântuire pentru mine și pentru tine.
Este dispus să ierte tot ce punem înaintea Lui tu și eu.
Îți oferă tot harul Său.
Într-o zi, va reveni pentru a lua acasă tot poporul Lui credincios.
Dar acest „tot” te mai deranjează?
„Marele plan al mântuirii își va găsi împlinirea în aducerea în întregime a lumii
sub protecția lui Dumnezeu” (CA, p. 455). „Hristos, prin sacrificiul Său, a plătit pedeapsa păcatului și nu numai că îl va răscumpăra pe om, ci va recâștiga și stăpânirea
pierdută. Tot ceea ce a fost pierdut de către primul Adam va fi recâștigat de către cel
de-al doilea Adam” (PP, p. 58).
Dumnezeu a dat totul pentru mine, pentru tine, pentru prietenii mei și ai tăi,
pentru familiile noastre. Cât poți să oferi tu din ceea ce ești sau din ceea ce ai?
Provocare: Fă o listă cu tot ce crezi că este bun în viața ta și una cu tot ce crezi că
ar trebui schimbat și roagă-te pentru lucrurile de pe lista a doua!
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Marți, 16 noiembrie

TRĂIEŞTE VEŞNICIA!
„Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să vă plouă mântuire.”
(Osea 10:12)

A

stăzi ne măsurăm viața în ani; în cele mai fericite cazuri, bineînțeles. Poate că
unii dintre noi ne măsurăm viața în zile, în ore sau chiar în minute… Dumnezeu are un plan cu omenirea, cu fiecare individ în parte, indiferent cât de lung
sau de scurt este drumul lui prin această viață.
Păcatul dorește ca viața dată de Dumnezeu să fie scurtă și plină de stres. Viața
aceasta efemeră are o lozincă veche de șase mii de ani: „Trăiește clipa!” De ce? Pentru
că nu avem siguranța clipei următoare. Pentru că acum avem timp… Mai departe,
nu este sigur.
Perspectiva Bibliei este însă cu totul alta. Chiar dacă ea recunoaște că nu suntem
stăpâni decât ai prezentului, ea ne vorbește și de siguranța veșniciei și de posibilitatea iertării trecutului nostru pătat. Crucea este dovada că Dumnezeu ne iartă trecutul, ne asigură veșnicia și ne umple de frumos prezentul dacă acceptăm să îl trăim
împreună cu El. Când Îl primim în viața noastră, El devine Domn peste timpul
nostru – peste trecut, peste prezent și peste viitor.
„Acum este timpul când să ne păstrăm, pe noi și pe copiii noștri, neîntinați de
lume. Acum trebuie să ne spălăm haina caracterului și să o albim în sângele Mielului. Acum trebuie să biruim mândria, patima și indolența spirituală. Acum trebuie
să ne trezim și să facem un efort hotărât pentru a ne forma un caracter armonios.
«Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.» Ne aflăm în cea mai dificilă
situație, așteptând și veghind pentru arătarea Domnului nostru” (5MB, p. 182).
Depinde de tine și de timpul pe care îl petreci acum dacă vei auzi vreodată o
nouă lozincă sfântă: „Trăiește veșnicia!”
Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru timpul pe care ți l-a oferit și roagă-te pentru
timpul pe care îl trăiești!
Provocare: Caută o „lozincă” nouă pentru astăzi, trăiește ca și când ar fi prima
zi a veșniciei!
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Miercuri, 17 noiembrie

ADEVĂRUL SPUS PE DOS
„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu
și spune adevărul din inimă.”
(Psalmii 15:1,2)

M

inciuna și înșelăciunea sunt acceptate cu foarte mare ușurință în societatea
în care trăim. Par foarte normale. Dar ce are de spus Dumnezeu despre acest
aspect?
Apocalipsa afirmă despre ultima generație de credincioși că „în gura lor nu s-a
găsit minciună” (Apocalipsa 14:5), iar cei ce nu vor intra în cetatea sfântă sunt cei
care trăiesc în minciună (Apocalipsa 21:27). Isus ne-a asigurat că doar adevărul ne
poate face liberi, pe când cei ce fug de el sunt fiii Celui Rău, care este „mincinos și
tatăl minciunii” (Ioan 8:32,44). Tocmai de aceea imperativul Scripturii este: „Niciun
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură” (Efeseni 4:29).
Minciuna ne dă o senzație falsă de putere și control. Ne putem imagina că am
rezolvat cu succes o anumită situație, dar percepția noastră este iluzorie. Minciuna
este ca porumbul pentru floricele: boabele micuțe stau cuminți la locul lor, dar când
temperatura înaltă le-a încălzit suficient de mult, ele cresc și cresc tot mai mult.
Când „căldura” vieții noastre de toate zilele este ridicată, uneori mințim. Dar la fel
ca acele boabe de porumb, minciunile cresc și cresc până când vor ajunge în final
de necontrolat.
„Cei care mărturisesc adevărul ar trebui să țină stindardul sus și să îi determine și
pe alții să se ridice la înălțimea lui. Am văzut că unii vor trebui să meargă singuri pe
calea îngustă. […] Nu le oferiți nicio ocazie să aducă vreun reproș cauzei lui Hristos;
dar nu renunțați niciodată la adevăr pentru a fi pe placul cuiva. Fiți hotărâți, fiți
fermi, fiți bine întemeiați, nu vă lăsați mintea să șovăie!” (2SG, p. 266).
Roagă-te pentru biserica zilelor noastre, pentru ca, într-o lume murdară, vorbele
noastre să fie drepte și pline de cinste!
Provocare: Spune-I Domnului adevărul despre tine, golește-ți inima în fața Lui
și întoarce pe față fiecare gând necinstit, fiecare vorbă neadevărată, fiecare trăire „pe
dos”! Spune-I adevărul în față!
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Joi, 18 noiembrie

ATENŢIE, SE ÎNCHID UŞILE!
„Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi;
chemați-L câtă vreme este aproape!”
(Isaia 55:6)

D

acă ai avut ocazia să mergi cu metroul, cunoști foarte bine această avertizare:
„Atenție, se închid ușile!”
Nu de puține ori am ajuns în stația de metrou exact în momentul în care se închideau ușile… Ce sentiment neplăcut este să privești cum ai rămas pe dinafară pentru
că ai zăbovit câteva secunde!
În acele momente îți vine în minte personajul Noe. Un om pus de Dumnezeu să
construiască salvarea. O construcție magnifică pentru acea vreme. Zile, săptămâni,
ani, un secol i-a trebuit pentru realizarea monumentului nemaiîntâlnit și nemai
auzit…
Apoi, vine ziua în care corabia îi așteaptă pe cei doritori de o viață nouă, pe
cei gata să intre cu Noe. Trec șapte zile de așteptare și sosește clipa când ușile sunt
închise de mâini nevăzute, fără ca oamenii să bage de seamă. O ușă închisă pentru
veșnicie.
Acum, din nou în stație se aude zgomotul venirii ultimului metrou… Parcă
sosește prea repede, iar călătorii sunt luați prin surprindere: bagajele nu sunt gata,
gențile sunt neîncăpătoare, oamenii sunt prea grăbiți… Atenție, se închid ușile!
„Noi trăim scenele finale ale istoriei acestui pământ. Profeția se împlinește cu
grăbire. Orele timpului de probă trec repede. Nu avem timp de pierdut – nici măcar
o clipă” (8MB, p. 202).
Curând va fi o ușă care se va închide pentru veșnicie. O ușă care acum încă mai
așteaptă deschisă, o ușă pe care mâini nevăzute o vor închide. Tu de care parte a ușii
vei fi?
Roagă-L pe El să îți ofere cheia veșniciei!
Provocare: Privește pe geamul unei uși închise! Imaginează-ți că dincolo este
ceea ce iubești cel mai mult, dar ușa este zăvorâtă! Ce sentiment te cuprinde?
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Vineri, 19 noiembrie

ZECE VERBE PENTRU A FI UN OM DE NOTA 10
„Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele,
dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă-ți vei pleca inima la pricepere,
dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu.”
(Proverbele 2:1-5)

Î

n gramatică, verbul este o parte de vorbire care exprimă în general o acțiune, ca
de exemplu a alerga, a construi. Tot în categoria verbelor intră și o serie de alte
cuvinte care, deși nu exprimă acțiunea propriu-zisă îndeplinită de subiect, din
punct de vedere morfologic se comportă identic.
Mulți dintre noi încă ne mai amintim de momentele când ni se cerea să conjugăm zece verbe într-o limbă străină. De obicei, după ce îndeplineam cerința aceasta,
eram felicitați de profesor.
Îți aduc în atenție exemplul lui Daniel și al prietenilor lui, care au fost oameni
de nota 10. Cuvântul inspirat ne spune astfel: „Cu toate că au avut cu mult mai mult
succes la examinare decât colegii lor, realizările academice ale lui Daniel și ale prietenilor lui nu se datorau întâmplării. Ei au avut rezultate bune datorită folosirii disciplinate a capacităților lor, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Au ales să se conecteze la
Sursa oricărei înțelepciuni, făcând din cunoașterea lui Dumnezeu temelia educației
lor” (CFD, p. 82).
Cele zece verbe din versetele de astăzi sunt: vei primi, vei păstra, vei lua aminte,
îți vei pleca inima, vei cere, te vei ruga, vei căuta, vei umbla, vei înțelege și vei găsi.
Toate sunt acțiuni bine definite pentru a rezolva o problemă a societății noastre:
lipsa cunoștinței lui Dumnezeu.
În gramatica Cerului, dacă cele zece verbe prezente în pasajul din Proverbele 2:1-5
vor fi trăite ca în viața lui Daniel și a prietenilor lui, vom fi felicitați de Dumnezeu.
Roagă-te pentru zece prieteni, pentru zece ținte sau pentru zece obstacole! Roagă-te pentru a fi un copil de nota 10 al Cerului!
Provocare: Alege ca cele zece verbe să fie provocările tale zilnice!
Loredana Simion
Conferința Oltenia

Soarele apune: B 16:44, CT 16:35, IS 16:30, MS 16:44, SM 16:47, DJ 16:54, AR 16:58

Devotional 2021.indd 339

339

11/6/2020 12:27:41 PM

Alegeri pentru veșnicie

Sâmbătă, 20 noiembrie

ALEGERI VEŞNICE
„Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. […]
Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”
(Iosua 24:15)

M

arile decizii în viață sunt o combinație a deciziilor mărunte pe care le iei zi
de zi. Alegerile de azi sunt temelia vieții de mâine. Dacă îți vei dezvolta obiceiul de a lua decizii mărunte într-un mod înțelept, vei fi mult mai în siguranță și
mai pus la adăpost atunci când vei avea de luat decizii majore. Și cu siguranță și
deciziile majore vor fi luate cu înțelepciune. Ispita este o componentă firească în
procesul de maturizare. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă de alegere. Abilitatea de a lua decizii reflectă gradul de maturitate.
Iosua a fost omul care a preluat de la Moise conducerea poporului israelit.
Credința lui în Dumnezeu și caracterul său ascultător au făcut din el unul dintre
cei doi bărbați care au intrat în țara promisă. El a fost un model pentru poporul lui
Dumnezeu, îndemnându-l să facă alegeri veșnice: „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.
[…] Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”
A lua decizii greșite uneori este omenește și de înțeles. Nu te lăsa paralizat de
frica de a lua decizii doar din teama de a nu greși! Stai de vorbă cu Dumnezeu de
fiecare dată când ești ispitit să faci o alegere greșită!
„El este singurul care poate însănătoși capacitățile voastre morale și intelectuale.
[…] Voi puteți deveni ceea ce alegeți să fiți. Dacă în momentul acesta, când vă aflați
în fața unei decizii spre bine, încetați să mai săvârșiți răul și învățați să faceți ce este
bine, veți ajunge cu siguranță la fericire; veți fi plini de succes în bătăliile vieții și veți
învia în slavă și în mărire pentru o viață mai bună decât aceasta. «Alegeți astăzi cui
vreți să slujiți»” (MCP, p. 270).
Pune la picioarele Lui alegerile, dorințele, ispitele, îndoielile și obiectivele tale!
Provocare: Alege să ai zilnic un timp pentru conversații cu Isus!
Loredana Simion
Conferința Oltenia
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Noi ca voi sau voi ca noi?

Duminică, 21 noiembrie

CAPITULARE RESPONSABILĂ
„Așa vorbește Domnul: «Nu vă suiți
și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel!»”
(1 Împărați 12:24)

A

ș vrea să te rog, fără niciun argument, să nu te grăbești deloc. Adună-ți resursele prețioase ale înțelepciunii și „stoarce” nectarul experienței lui Roboam!
Fiecare picătură de scris din Scriptură transformă personajul într-un mesaj frontal. Între el și noi sunt mii de ani de existență, dar între mesajele vieții sale și cotidianul nostru sunt similitudini fără margini.
Crescut la curtea regală, este proiectat în derularea evenimentelor într-un context
sensibil. Poporul resimțea nevoia unei reforme adevărate. Taxele pentru construcțiile
ridicate de Solomon erau mari și îngreunaseră viața oamenilor. Au cerut un singur
lucru: condiții de viață decente. În căutarea răspunsului, Roboam atinge epicentrul
necazurilor din fiecare societate: divizarea dintre viziunea bătrânilor și cea a tinerilor. Necopt pentru politica mare, Roboam se raliază sfatului primit de la tineri.
Urmarea? Regatul lui Israel se rupe în două. Și pentru ca imaginea să fie completă,
Roboam mai face un pas nebunesc: pregătește războiul contra regatului din nord.
Intrarea lui Dumnezeu în arena deciziilor va opri nesăbuința lui Roboam. Observi? Dintre războaiele neconvenționale, cel al viziunilor domină agenda fiecărei
zile. Ringul politic, aria științei, terenul credinței, perimetrul economic sunt în
permanență sub focul acestui conflict. Niciunul însă nu este atât de crud precum
conflictul dintre generații. Cine pe cine influențează? Sau cine este pregătit să capituleze?
Astăzi, cu siguranță, vei avea o listă personală de îndeplinit. Planurile așteaptă să
fie realizate. Între deciziile pe care le vei lua, nu abandona provocarea acestei zile!
Nu te provoc să argumentezi pro sau contra. Nu trebuie să te epuizezi în încercarea
de a echilibra balanța acestui conflict. Te provoc să capitulezi în fața prezenței lui
Dumnezeu. Pune viziunea ta despre viață în balanța analizei lui Dumnezeu! Ești
tânăr? Ți se cere mult. Ești în vârstă? Ai o chemare și mai mare.
Roagă-te să poți folosi darul înțelepciunii pentru a-i ajuta pe cei din jur să clădească punți între generații!
Provocare: Fă-ți timp să meditezi la felul în care te-a călăuzit Dumnezeu și la
dovezile iubirii Sale pe care ți le-a oferit! Dacă simți harul și dragostea Sa, fii gata să
le oferi și celor de lângă tine!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Luni, 22 noiembrie

DECIZIE COMUNĂ
„Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac
și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună.”
(Geneza 22:6)

Î

n anul 1903, Constantin Brâncuși ajunge la München. De aici, faimosul sculptor român se îndreaptă spre Paris. Cu totul neașteptat, celebrul artist francez
Auguste Rodin îl invită pe Brâncuși să lucreze în atelierul lui. Ceea ce părea a fi
o șansă unică de dezvoltare se curmă brusc într-o lună. Constantin Brâncuși ia
decizia să se despartă de Auguste Rodin. Explicația este dată chiar de sculptorul
român: „Nimic nu crește la umbra marilor copaci.”
Uneori descoperim impactul acestor cuvinte în împrejurările vieții. Din când
în când mai apar și excepții. Acestea nu fac altceva decât să întărească regula. Dar
epicentrul interesului nostru rămâne imensul patrimoniu al credinței. Pe umerii
generațiilor anterioare, experimentate și greu încercate, au fost clădite valori incontestabile: încredere, bunătate, dragoste, verticalitate, credință, răbdare, sacrificiu și
lista ar putea continua. Cum facem ca generația nouă, formată din copii și tineri, să
prețuiască patrimoniul credinței?
Avraam a fost încercat crunt. Dumnezeu a întins la maximum devotamentul și
loialitatea lui. În călătoria spre muntele Moria, Avraam devine un model biblic al
generației bătrâne, capabile să păstreze tezaurul sacru și să-l facă prețuit de cei mai
tineri. Loialitatea față de Dumnezeu și iubirea pentru fiul lui l-au făcut să înainteze
spre apogeul credinței. A făcut-o printr-o dăruire exemplară. Textul reține simplu:
„Au mers astfel amândoi împreună.”
El a luat decizia să-I fie supus lui Dumnezeu și să-și trăiască credința. A plecat
la drum cu fiul său. Sus, pe munte, i-a dat ocazia fiului său să decidă. Împreună au
conservat credința și încrederea în Dumnezeu.
Roagă-te astăzi să nu fii un arbore în jurul căruia nu mai crește nimic! Dacă un
firicel de iarbă dă culoare naturii, cere-I lui Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să faci
ca deciziile tale să nu împiedice apropierea generației tinere de El! Dacă ești tânăr,
cere-I să-ți pregătească mintea să nu-i judeci pe înaintașii tăi! Să mergem împreună
spre Dumnezeu.
Provocare: Este cineva în biserica ta cu care nu poți colabora? Roagă-L pe Dumnezeu să vă ajute să mergeți împreună în slujirea Lui!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Marți, 23 noiembrie

DIN „UNGHIUL MORT” AL IUBIRII
„El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă.
Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre.”
(Luca 15:28)

Î

ntotdeauna mă asigur când plec de pe loc cu mașina, când ajung la o trecere de
pietoni și când pătrund într-o intersecție. Îmi doresc siguranța. Și totuși au fost
momente, puține, dar intense. M-am trezit că toată atenția mea a fost zadarnică.
Doar inspirația m-a oprit să nu comit vreo catastrofă în trafic.
Ochii nu pot asigura tot perimetrul. Chiar și atunci când te asiguri de mai multe
ori, rămâne o parte, numită „unghiul mort”. O porțiune mică. Mereu mobilă. Ține
de cadru și de poziționare. Din această cauză, în lumea șoferilor se caută variante de
ajutor, precum oglinzile retrovizoare.
Hristos a recunoscut acest unghi, accentuându-l în cadrul pildei fiului risipitor.
Într-o zi normală din relația dintre tată și fiu, textul ne proiectează un gest profund
și edificator al iubirii pe care fiul cel mare nu a vrut să-l recunoască. Pătruns de furie,
refuză să intre în casă. Este momentul în care Isus descrie unghiul mort al iubirii:
tatăl se roagă de fiul său să intre în casă.
Puterea părintelui de a iubi trece dincolo de raza ochilor copiilor. Tinerii recunosc iubirea convențională, tradițională, spirituală, dar rareori pot să observe iubirea din unghiul mort. Iubirea care transcende reperele noastre și se manifestă prin
atitudinea fantastică a părintelui din parabolă. Un tată care se roagă de fiul său să
intre în casă!
Mă cutremură gândul acesta. Adultul poate folosi oricând autoritatea ca argument în raport cu tinerii. Dar capacitatea celui mare de a-i lăsa copilului un spațiu
al individualității prin maniera iubirii este surpriza acestui Dumnezeu mare. Da, azi
ești invitat să admiri partea nevăzută a iubirii.
Dumnezeu ne-a arătat unghiul mort al iubirii când a venit între noi să ne invite
acasă. Nu ne-a obligat, ci de două mii de ani ne roagă să intrăm în casă. Ai ocazia să
pleci genunchiul și să-I mulțumești. Cere-I sprijin să poți să te concentrezi pe iubirea Lui! Vezi ce parte a ei trebuie să o manifești mai departe pentru cei de lângă tine!
La final, roagă-L să te întărească să poți ajunge asemenea Lui!
Provocare: Gândește-te astăzi mai mult la iubirea lui Dumnezeu! Arată această
iubire dezinteresată celui ce pare, în ochii tăi, că o merită cel mai puțin!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Noi ca voi sau voi ca noi?

Miercuri, 24 noiembrie

MÂZGĂLITURILE NEATENŢIEI
„Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui:
«Sculați-vă», a zis el, «ieșiți din locul acesta; căci Domnul are să nimicească
cetatea.» Dar ginerii lui credeau că glumește.”
(Geneza 19:14)

N

u s-a petrecut doar o singură dată. De cele mai multe ori, mă regăseam mâzgălind vreo hârtie de caiet. În fața clasei, profesorul își desfășura ora. În locul
meu din bancă, instrumentul de scris, manevrat într-un ritm haotic, însemna aleatoriu un amalgam de linii dezordonate. Manevram timpul și starea mea de spirit
într-un legănat continuu între pretenția mea de elev atent și o indiferență colosală.
Singura moștenire lăsată în urmă era atenția deformată.
Nu știu și nici nu cred că există o consemnare fidelă a motivațiilor lui Lot. Dar,
citind textul inspirat, mesajul este elocvent. Lot și-a croit drum prin mulțime. Și-a
realizat o parte din așteptările de părinte. Avea un loc stabil, o minimă siguranță
economică și fetele căsătorite. Toate păreau să funcționeze ca unse. Până într-o zi…
În momentul apelului, cei mai tineri se raportează față de urgența mesajului
utilizând dinamica minții. Însumând trecutul și prezentul, liniaritatea faptelor și
comportamentul lui Lot, ajung la concluzia că părintele lor se joacă cu ei. În ceasul urgenței, Lot se regăsește în fața dilemei: oare am mâzgălit viața tinerilor prin
neatenția mea sau tinerii au perceput opera mea în maniera aceasta?
Fiecare zi își are urgența ei. Momentele zilei pot fi marcate de teme majore. Între
tineri și părinți există mai mult decât o simplă comunicare oficială. Între cele două
generații sunt operele de zi cu zi ale vieții. Tinerii pot fi influențați de desenul nostru
elocvent din zona vieții ori putem livra un comportament mâzgălit prin neatenția
noastră.
Doamne, ajută-mă să nu fiu o pricină de poticnire pentru familia mea și pentru
toți cei care mă cunosc!
Provocare: Gândește-te ce vrei să le livrezi astăzi celor din jurul tău! Lasă urme
drepte pentru ei!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Noi ca voi sau voi ca noi?

Joi, 25 noiembrie

NICIO NEGOCIERE
„Au întors la Faraon pe Moise și Aaron. «Duceți-vă», le-a zis el,
«și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Care și cine sunt cei ce vor merge?»
Moise a răspuns: «Vom merge cu copiii și cu bătrânii noștri,
cu fiii și fiicele noastre.»”
(Exodul 10:8,9)

D

acă este ceva sublim în tot actul exodului, atunci aceasta este poziția lui Moise în fața lui Faraon. De fiecare dată, Moise rămâne intransigent și nu negociază nimic. Pentru Moise nu există slujire față de Dumnezeu fără prezența întregii
familii. Oricât de greu ar fi momentul prezent, viitorul nu poate să fie conceput
fără generația celor tineri.
Putem crede că ne mântuim atunci când investim în credința noastră, dar, dacă
nu ai pe cineva care să preia mai departe buchetul de petale spirituale, ce rost mai
poate avea efortul tău? Biblia nu ne prezintă un Dumnezeu blocat în perimetrul unei
singure generații. El este Dumnezeul celor mari și Dumnezeul celor mici, al celor
prezenți și al celor ce vor fi. Din acest motiv, Moise știe că poate scrie corect pagina
de mâine numai dacă astăzi nu negociază viitorul generației tinere.
Gândește-te la cei care au încercat să ducă mai departe versiunea crudă a vederilor lui Faraon! Adu-ți aminte de cuvintele lui Hitler, înscrise pe unul din cuptoarele
de la Auschwitz: „Vreau să ridic o generație de tineri fără conștiință, poruncitori,
necruțători și cruzi”! Ne despart aproximativ optzeci de ani de la acest episod. Ateismul a înflorit și faraonii moderni își revendică generația tânără.
Știi că copiii sunt darul suprem pe care un părinte I-l poate oferi lui Dumnezeu?
Credința și aroma încrederii în Dumnezeu sunt cel mai bine resimțite când dăruim
generației tinere convingerile noastre neclintite și poziția noastră fermă pentru viața
lor.
Nu uita că astăzi poți revendica prin rugăciune de la Dumnezeu puterea fermi
tății! Cere-I să-ți descopere gândurile tale compromise! Pune-te pe genunchi și
cere-I biruință asupra lor! Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu
poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu.
Provocare: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi!
Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Noi ca voi sau voi ca noi?

Vineri, 26 noiembrie

O SINGURĂ VARIANTĂ
„Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el
să țină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine.”
(Geneza 18:19)

D

acă Dumnezeu ar fi lângă tine acum, ce crezi că ar spune despre tine? Dacă ai
copii, ar fi cuvintele lui Dumnezeu spuse în dreptul tău identice cu cele spuse
în dreptul lui Avraam?
Dintre toate examenele vieții, întâlnirea cu Creatorul va fi cel mai important
dintre toate. Poate de aceea Dumnezeu a simplificat drumul nostru spre El. Contrar relativismului și spiritului tolerant al societății de astăzi, viitorul omului temător
de Dumnezeu nu se întrevede decât pe „Calea Domnului”. Expresia biblică nu le
aparține teologilor și nici nu face parte din arsenalul universitar. Este afirmația directă a lui Dumnezeu. Sună cam exclusivist. Nici gând de împărțire a posibilităților.
Este o expresie ce încorporează unicitatea.
Ca părinte, Avraam intrase pe Calea Domnului. Dar în spatele lui urma să călătorească o altă generație, formată din fiii și fiicele sale. Pentru ei, Avraam avea o răspundere imensă. El trebuia să transfere spre inima lor, fără fisură sau amestecătură,
singurul drum al umblării cu Dumnezeu. Or, în versiunea lui Dumnezeu, aceasta
era o variantă unică. Viața nu a fost prezentată ca o grilă cu mai multe răspunsuri,
ci doar cu o singură provocare indubitabilă: Calea divină.
Pentru generația tânără, orice moștenire primită de la înaintași este bine-ve
nită. Niciuna însă nu valorează mai mult ca oferirea direcției sigure spre Dumnezeu. Avraam L-a convins pe Dumnezeu că poate să transmită mai departe cu
credincioșie planul Lui.
Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din
generația tânără! Vezi care taler este mai greu: cel cu lucrurile de jos sau cel cu lucrurile de sus? Este evident: nu trebuie să ne lăudăm cu ce am făcut, nici să obligăm pe
cineva să devină ca noi, ci doar să-i arătăm unica variantă – Calea divină.
Provocare: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi
fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Noi ca voi sau voi ca noi?

Sâmbătă, 27 noiembrie

TĂRIA CAPULUI LIMPEDE
„Tatăl lui Samson s-a coborât la femeia aceea.
Și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii.”
(Judecătorii 14:10)

M

ulte aspecte pot fi surprinse din viața lui Samson. De la rolul special primit
din partea lui Dumnezeu până la deciziile sale catastrofale. A fost și va rămâne un model de „așa nu” în multe aspecte ale vieții juvenile. Nu este nevoie să
trecem prin labirintul durerilor cauzate de plictiseală și plăcere pentru a ne bucura
de întoarcerea „victorioasă” din finalul vieții. Putem păstra vederea fără a ne compromite integritatea fizică și morală.
Remarcabil este Manoah, tatăl lui Samson. Conștient de valorile sacre și
învățătura morală, încearcă să zădărnicească intențiile lui Samson de a se căsători
cu o filisteancă. Eforturile sunt zadarnice. El nu se impune și nici nu obligă. Este
fantastică puterea acestui părinte de a conjuga valorile cu alegerile dezordonate ale
fiului său. Asistă poate neputincios sau poate printr-o decizie calculată la petrecerea lui Samson. El este prezent acolo, alături de fiul său, unde nu ar fi dorit să fie.
Atenționează prin prezența sa că îi pasă. În acest caz, Manoah este purtătorul unui
cap limpede.
Deși este tulburat de decizia fiului său, are puterea să se sustragă presiunii. Este
capabil să-și măsoare pașii. Nu este de acord cu ce face Samson, dar nu-l poate abandona sorții. Prin puterea exemplului său, rămâne un model de influență pentru cei
tulburați de alegerile tinerilor.
La fel ca Samson, întotdeauna ne vom confrunta cu alegeri incomode făcute de
copii sau tineri. Cere-I lui Dumnezeu să-ți ofere puterea limpezimii! Roagă-te pentru eliberarea minții de prejudecăți! Ai nevoie azi de o minte matură și limpede.
Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei
gândi curat și limpede. Mai mult decât orice, e nevoie de oameni care le pot transmite celor din jur, prin prezența lor, mesajul simplu că le pasă de ei.
Provocare: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să
înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce
poți!
Doru Parașcineț
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Duminică, 28 noiembrie

AJUTOR, MĂ PIERD!
„Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârșit afară
din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său.”
(1 Corinteni 6:18)

Î

ntr-o discuție purtată în urmă cu niște ani cu un profesor venerabil care mi-a
predat în copilărie, acesta, vizibil deranjat de subiect, m-a rugat să îi explic ce
este internetul. Am încercat să scot în evidență toate beneficiile internetului, însă
totul a fost în zadar. Singura imagine din mintea lui pe acest subiect era a unor
copii de școală primară (!) și generală pe care i-a surprins urmărind niște filmulețe
mai puțin „ortodoxe”. Așa ceva era de neconceput pentru el. Chiar dacă ne străduim mereu să-i scoatem în evidență partea bună, internetul rămâne, poate, cea mai
eficientă armă a Diavolului în ce privește anihilarea influenței Duhului Sfânt în
mintea generațiilor noi. Și asta cu atât mai mult, cu cât vine la pachet cu asigurarea
accesului liber la ceea ce ar fi trebuit să rămână ascuns. Sexualitatea a fost dezbrăcată de rușinea și bunul-simț care o învăluiau odinioară și apoi împopoțonată în
culorile cele mai vii și mai atractive pentru mintea naivă, neantrenată și vulcanică a copiilor și tinerilor. „Unii copii încep să-și ațâțe patimile animalice încă din
pruncie; și, cu trecerea anilor, pe măsură ce se dezvoltă, li se dezvoltă și patimile
senzuale, crescând în putere odată cu ei” (SA, p. 180). Creștinul bun va spune că
în familia lui nu se poate întâmpla așa ceva. Rămâi uluit însă când un tânăr crescut
în biserică îți spune fără menajamente că practică onanismul – probabil nici nu
știe de Onan și faptele lui mizerabile! Senzualitatea scăpată de sub control duce
la consecințe greu de închipuit. Odată ce Satana a semănat acest păcat în inima
cuiva, mai e doar un pas până la distrugere.
Generația nouă strigă surd după ajutor, chiar dacă nu conștientizează nevoia de
ajutor și nici urmările cumplite ale lipsei acestuia. Nu trece indiferent pe lângă cei
care se luptă din greu cu acest virus! Implică-te și ajută!
Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință!
Provocare: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești
sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Luni, 29 noiembrie

ÎNTRE DOUĂ LUMI
„Și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră,
a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel;
biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort.”
(Faptele apostolilor 20:9)

B

uridan, un filozof francez din secolul al XIV-lea, în încercarea de a ilustra
condiția umană, propune o imagine paradoxală. Un măgar flămând și însetat
are lângă el, la distanță egală, un balot de fân și o găleată de apă. Măgarul sfârșește
murind de foame și de sete, nefiind în stare să aleagă între fân și apă. Această imagine nu este străină de Scriptură. Hristos i-a atenționat pe cei care vor și cu Dumnezeu, și cu Mamona că acest lucru este imposibil. Totuși, mulți nu au curajul
să-și dea arama pe față. E mai convenabil ca imagine să stai în casa lui Dumnezeu
cu mintea în altă parte. E istoria fratelui mai mare, rămas acasă fără drag de tată.
Cel tânăr își asumă decadența, cel mare o înăbușă doar de ochii lumii! Din păcate,
ambele categorii sunt larg răspândite în biserica lui Dumnezeu.
Vestea bună vine de la unul dintre cei mai „norocoși” oameni. În plin sezon
agricol (era începutul secerișului), la biserica din Troa se anunță un invitat special.
Apostolul Pavel captează auditoriul, doar că, venind rar, își lungește expunerea până
sâmbătă spre miezul nopții. Pentru foarte mulți, seara de sâmbătă este o ocazie de
relaxare. Eutih, un tânăr al bisericii, se vede prins între două lumi: biserica și viața
nocturnă a cetății. Își găsește un loc de unde poate fi atent și la una, și la alta – pe geamul exterior. De aici cade și moare. Legea gravitației ne obligă să acceptăm că Eutih
era mai mult în exterior decât în interior. Vestea bună este că, dintre toate „luminile”
(erau multe în biserică!), Eutih are norocul prezenței lui Pavel acolo. De fapt, Eutih
înseamnă „norocos”. Dintre toți, Pavel vede ceva bun în cel pierdut între două lumi.
Coboară și îl ia în brațe. Sufletul încă nu și-l pierduse!
Lumina nu doarme, ci alungă întunericul. Diseară nu dormi la închinare! Încearcă să vezi ce a mai rămas bun în oameni! Coboară-te și iubește!
Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale!
Provocare: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai
ocazia, unui tânăr!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Marți, 30 noiembrie

ÎNŢELEGERE ŞI SPRIJIN
„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi
și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?
Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul
și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
(1 Corinteni 6:19,20)

A

partenența la biserica rămășiței nu ne transformă în niște supraoameni. În
mod categoric, apropierea de Dumnezeu te face un om bun. Însă nu anulează
„nevoile” ființei umane, care rămân aceleași atât în dreptul celor din stânga, cât și
al celor din dreapta. Abraham Maslow, un psiholog american din secolul trecut, în
cercetările lui asupra ființei umane, propune o schemă a transformării umane spre
ideal alcătuită din mai multe trepte, prima fiind împlinirea nevoilor fizice. Cu alte
cuvinte, până să ajungem la Dumnezeu, trebuie să ne umplem stomacul! Ar spune
unii cu înflăcărare că „omul nu trăiește numai cu pâine”, dar să nu uităm că tot
Hristos a zis: „Mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat.”
Prea adesea banalizăm „nevoile fizice” ale tinerilor, motiv pentru care nu reușim
să ne descurcăm cu ele. În drumul lor către Dumnezeu, foarte mulți tineri se opresc
la prima treaptă a așa-zisei împliniri fizice, care nu se rezumă la pâine, ci culminează cu unele pseudonevoi devastatoare. Întotdeauna dependențele (tutun, alcool,
droguri) au reprezentat o problemă în dreptul generației tinere, și nu numai. Astăzi
însă s-au accentuat. Este nevoie să înțelegem mai bine strigătul nerostit după ajutor
al celor prinși în capcana alcoolului, a tutunului și a drogurilor. Dincolo de judecata
aspră și nemiloasă, avem o generație tânără care imploră să primească înțelegere și
sprijin. „Spuneți-le că este o încumetare să-și educe gustul pentru tutun, alcool sau
orice lucru dăunător. Învățați-i că trupurile lor sunt proprietatea lui Dumnezeu”
(Te, p. 54). Modelul de învățare e cel propus de Isus – „blând și smerit cu inima”!
Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta!
Provocare: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile,
sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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„«Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel
după acele zile», zice Domnul: «Voi pune legile Mele
în mintea lor și le voi scrie în inimile lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.»”
(Evrei 8:10)
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Miercuri, 1 decembrie

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

U

na dintre cele mai impresionante declarații despre impactul pe care îl poate
avea Hristos asupra minții omului e rostită după călătoria spre Emaus: „Nu
ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” (Luca
24:32). După cea mai mare decepție a vieții lor, Scriptura și prezența lui Dumnezeu îi readuc într-o zonă de echilibru pe acești ucenici dezorientați. Nimeni
nu poate ieși din impasul existențial dacă nu i s-a aprins mai întâi mintea. Aici,
Hristos generează focul, pasiunea și forța motrice în dreptul celor doi. De atunci
însă, izvoarele dătătoare de flacără și pasiune s-au diversificat și au înlocuit încet
Izvorul adevărat. Ceea ce însuflețește cu cea mai mare ușurință generațiile noi și
plictisite este cultura divertismentului (Hollywoodul, gălăgia pe nedrept numită
muzică, sportul…). Impactul pe care îl are acest gigant este de-a dreptul distrugător! Filmele, ritmurile și idolatria sportivă reușesc să influențeze mintea tinerilor
noștri cu mai mare succes decât reușește biserica, în multe cazuri! Se propune
un univers distorsionat și lipsit de conținut adevărat, dar susținut de iluzia că fie
care își găsește echilibrul mintal și emoțional acolo unde își proiectează, cu ajutorul imaginilor și al sunetelor, concepția despre viață. La nivel teologic, filozofic
și pragmatic, avem de-a face cu o subjugare intensă a influenței divine. Imaginea fiului risipitor e concludentă. Și-a sacrificat tatăl pe altarul divertismentului.
Minunea e că, asemenea ucenicilor în drum spre Emaus, și el și-a venit în fire
când a văzut adevărata față a lumii. Mulți nu reușesc să își dea seama cât de bun e
Dumnezeu până nu descoperă cât de rea e lumea! În tot acest timp, Tatăl așteaptă
și veghează de departe, dorind să Își însuflețească fiul pierdut!
Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine!
Provocare: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Joi, 2 decembrie

NEVOIA DE PRIETENI
„Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”
(1 Corinteni 15:33)

U

na dintre cele mai dureroase experiențe trăite de credincioși este pierderea
interesului copiilor pentru Dumnezeu și pentru biserică. Și asta cu atât mai
mult, cu cât Scriptura oferă garanția: „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbele 22:6). Unul dintre
semnele de creștere și dezvoltare ale copilului este nevoia de apartenență. Vrea să
își găsească locul unde să stea pe picioarele lui. Problema este că tot mai des societatea secularizată câștigă încrederea tinerilor noștri. Conform teoriei lui Abraham
Maslow, la mijlocul traseului omului spre ideal (care începe cu împlinirea nevoilor
fizice) se găsește nevoia de prieteni, de grup. Acesta este momentul în care din
ecuația apartenenței încep să dispară părinții (împreună, bineînțeles, cu viziunea
lor despre viață!) și să apară „tovarășii” și, la urmă, partenerii de viață. Din acest
moment, conduita tânărului este previzibilă, după principiul „spune-mi cu cine te
însoțești ca să-ți spun cine ești”.
Când Iefta a fost izgonit de acasă de frații lui, a intrat în haită cu niște „oameni
fără căpătâi […] și făceau plimbări” (Judecătorii 11:3). Nu știm cât și dacă a sacrificat Iefta ceva din învățătura primită acasă, dar știm cu siguranță că astăzi cei care
susțin că nu își mai găsesc locul acasă între frați abdică ușor de la bunele obiceiuri
deprinse în copilărie în favoarea prietenilor sau a partenerului de viață. Din ce în
ce mai mulți tineri aleg să-și unească viața cu persoane necredincioase și se expun
astfel colapsului spiritual.
Ce este de făcut? În primul rând, societatea oamenilor lui Dumnezeu (părinții și
biserica) are nevoie să devină mai plăcută și mai primitoare. Apoi trebuie să îl ajute
pe om să-și găsească locul, oferindu-i ceva de făcut. Când Iefta e chemat înapoi
acasă, i se oferă mai mult decât avea înainte. Investește încredere în ciuda eșecurilor
tinerilor!
Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în
oamenii lui Dumnezeu.
Provocare: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști!
Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Vineri, 3 decembrie

O RELIGIE ATRACTIVĂ
„«Nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru,
de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiați împrejur?»
Și Samson a zis tatălui său: «Ia-mi-o, căci îmi place.»”
(Judecătorii 14:3)

S

ocietatea contemporană în continuă mișcare și emancipare solicită din plin
energia și resursele bisericii în încercarea acesteia de a rămâne relevantă, mai
ales în dreptul publicului tânăr. Întotdeauna au existat provocări serioase în această privință, dar din anumite considerente (culturale, sociale etc.), inerția a continuat să-și facă treaba și să îi țină pe tineri în mijlocul „poporului nostru”.
Se aud însă tot mai frecvent declarații ca aceasta: „Nu știu cum să spun, dar un
lucru e sigur: pe zi ce trece, e tot mai greu să fii un creștin adventist de ziua a șaptea.
Celelalte lucruri par să fie mult mai interesante. Mă rog ca liderii bisericii să poată,
cât mai curând, să facă religia mai atractivă decât plăcerile lumești.” Ridicăm sprânceana a nedumerire toți cei care am hotărât că pentru noi „fericirea mea este să mă
apropii de Dumnezeu” (Psalmii 73:28). Argumentăm cât se poate de solid că oferta
ecleziastică e la înălțime. Și totuși… Samson destructurează acest argument (tatăl lui
îi prezintă nenumărate „partide” bune în poporul său) printr-o remarcă fără echivoc: „Îmi place mai mult dincolo!” La drept vorbind, cine nu ar vrea să găsească
în biserică împlinirea tuturor pasiunilor, fără să fie nevoie să evadeze la filisteni!?
Biserica nu va putea concura niciodată cu oferta lumii în materie de împlinire senzorială. În tot acest timp, tinerii migrează în căutarea împlinirii acolo unde aceasta
poate fi găsită.
Întrebările nerostite ale generațiilor cu experiență își cer acum răspunsul și nu
acceptă eschive sau „declarații oficiale”. Ce poți face ca lider, părinte și promotor al
valorilor Cerului? Nimic din ceea ce nu știi deja: „Părinții trebuie să facă din religia
Domnului Hristos un lucru atractiv prin voioșia lor, curtoazia lor creștină și împreuna lor simțire duioasă, plină de milă” (CA, pp. 271–272).
Doamne, atrage-i pe tineri la Tine!
Provocare: Spune-i unui tânăr, când ai ocazia, de ce ești adventist și de ce aceasta
te face atât de fericit!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Bătăliile ascunse ale tinerilor

Sâmbătă, 4 decembrie

RĂSPUNSUL RELIGIEI
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra.”
(Matei 6:33)

I

mpactul pe care îl are Evanghelia lui Hristos în societate depinde mult de perspectiva pe care o are mesagerul despre Dumnezeu. Mai mult decât în societate, în familia bisericii trebuie înțeleasă cât mai bine oferta lui Dumnezeu. Prea
mulți renunță la drumul desăvârșirii justificând această alegere printr-un binecunoscut reproș: „Dumnezeu ne interzice accesul la cele mai frumoase lucruri sau
experiențe” (aici pot fi enumerate viciile, relațiile nepotrivite etc.). S-a creat din
această cauză o adversitate față de religie și față de Dumnezeu, chiar în rândurile
noastre.
Un tânăr plecat în viață cu planuri mari, făurite împreună cu Dumnezeu, sfârșește
alungat de la școală, despărțit de părinți și de biserică. Gustă toate senzațiile tari ale
vieții de noapte, nefiind viciu de care să nu se fi bucurat fără restricții. Trec însă anii
și îl regăsesc în biserică, alt om. Din partea unuia care a dat frâu liber dezmățului
firii, renegându-L pe Dumnezeu și dezicându-se de religie, concluzia e fără echivoc.
Oricât s-a avântat în căutarea împlinirii supreme, era tot mai departe de aceasta.
Până și-a dat seama că nevoia fundamentală a omului în căutarea fericirii este Dumnezeu. Și s-a întors!
Religia a fost îmbrăcată pe nedrept în hainele cele mai lipsite de culoare, de gust
și de strălucire. Cel care a dat frumusețe crinului nu poate fi mai puțin frumos.
Dimpotrivă! Oamenii care traduc religia în nuanțe de interdicție nu au ajuns încă să
Îl cunoască pe Dumnezeu. „Ușurătatea și frivolitatea vor fi reprimate; și nu vor mai
exista râsete zgomotoase sau amuzamente lipsite de bun-simț. Religia lui Hristos
aduce o pace asemenea unui râu. Ea nu stinge lumina bucuriei; nu alungă voioșia și
nici nu întunecă fața luminoasă și zâmbitoare” (CCH, p. 90).
Fii astăzi copil al Împărăției și navighează spre cer pe aripile închinării!
Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă!
Provocare: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l
ori de câte ori poți!
Adrian Dorgo
Conferința Transilvania de Nord
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Comunicarea

Duminică, 5 decembrie

SĂRUTUL CUVINTELOR
„Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.”
(Proverbele 24:26)

T

ot mai multe familii se destramă în zilele noastre și aleg să umple sălile tribunalelor căutând să divorțeze. Printre motivele cel mai des invocate pentru
această decizie radicală enumăr următoarele: infidelitatea, nepotrivirea de caracter, abuzul sau intervenția rudelor în viața de familie. Mai nimeni nu amintește
principala cauză din care derivă toate aceste efecte enumerate anterior și care este,
surprinzător sau nu, comunicarea.
În Judecătorii 14–16 ne sunt prezentate câteva din deciziile lui Samson. Una
dintre acestea este alegerea unei soții din rândul filistenilor. Argumentul cu care a
venit în fața părinților lui ca să îi facă să accepte această alegere era categoric: „Iami-o, căci îmi place” (Judecătorii 14:3). În procesul acesta de obținere a mâinii celei
care urma să-i devină soție, Samson întâmpină un obstacol: un leu mugind care
este imediat sfâșiat de puternicul nostru erou. Ba mai mult, chiar din trupul leului
Samson obține ulterior miere, pe care o împarte cu părinții lui. Mai apoi, în bucuria
ospățului dat de noul mire pentru soția lui, le spune invitaților o ghicitoare și pune
un pariu cu aceștia. Aparent, nimic nu anunța problemele ce aveau să urmeze după
această provocare, însă Dumnezeu știa acest lucru și mai știa încă cineva, chiar Samson (Judecătorii 14:4).
Sunt multe de adăugat referitor la parcursul acestui personaj de la naștere
până la moarte, dar o problemă pe care o putem sesiza la el este lipsa comunicării.
Diagnosticul final în dreptul lui Samson ar suna în felul următor: tăcea când trebuia să vorbească și vorbea când trebuia să tacă. Dacă ar fi folosit cuvintele potrivite
în dreptul părinților și soției lui, ar fi fost asemenea unui sărut dulce dat acestora, iar viața lui ar fi cunoscut un alt parcurs. Cu toate acestea, tot cuvintele pline
de umilință sunt cele care l-au salvat pentru viața eternă (Judecătorii 16:28; Evrei
11:32), însă potențialul lui Samson era mult mai mare decât ce a demonstrat.
Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea
celor din jur!
Provocare: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult
timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?
Tiberiu Iordan
Conferința Muntenia
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Comunicarea

Luni, 6 decembrie

VORBA MULTĂ, BOGĂŢIA OMULUI
„Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul;
Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a
fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui.”
(Maleahi 3:16)

U

nul dintre lucrurile care s-au schimbat foarte mult odată cu dezvoltarea
societății este modul în care se comunică. De la nivelul de artă, comunicarea
a ajuns chiar la nivelul de știință și domeniu de cercetare. Fiecare comunitate,
instituție, companie și orice altă entitate alocă din ce în ce mai multe resurse pentru domeniul comunicării.
Domnul surprinde în versetul de astăzi o realitate foarte importantă pe care poate rar o conștientizăm. Din ceruri, El ne privește și este foarte atent dacă discutăm
unii cu alții și, desigur, ce discutăm. Suntem ființe sociale, iar nevoia de comunicare,
interacțiune și sprijin din partea oamenilor din jur este unul din elementele de bază
în ecuația vieții. Mai mult decât atât, toată această acțiune L-a făcut pe Domnul să
îi noteze în cărțile din ceruri pe acei oameni care se tem de Domnul și vorbesc adesea unul cu altul. Bineînțeles că în Scriptură regăsim ideea că Dumnezeu notează
în cărțile din ceruri faptele noastre, însă acțiunea lui Dumnezeu de a nota chiar și
comunicarea dintre oameni aduce o lumină cu totul nouă în dreptul acestui aspect.
Te provoc să faci un exercițiu de imaginație și să vezi cum ar arăta lumea dacă
comunicarea dintre oameni ar fi la nivelul descris în versetul de astăzi. Cum ar arăta
familia ta dacă toții membrii ei ar fi foarte deschiși unii cu alții și ar comunica tot ce
au pe suflet: să spună cum s-au simțit în anumite situații, să aprecieze atunci când
este necesar, să ofere o critică sau un sfat atunci când este nevoie, să spună atunci
când au greșit fără să le fie teamă că vor fi judecați, să își spună liber punctul de vedere în anumite situații fără să le fie teamă că vor fi atacați. Cum ar arăta biserica ta
dacă toți cei prezenți ar fi foarte deschiși și transparenți, indiferent de problemele,
greșelile și poverile pe care le poartă.
Doamne, Te rog să îmi deschizi mintea pentru a putea fi deschis în comunicarea
și relaționarea cu cei din jurul meu!
Provocare: Încearcă astăzi să eviți în felul în care comunici exagerările, bârfa și
judecarea altora!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Comunicarea

Marți, 7 decembrie

UN CUVÂNT POTRIVIT LA VREME POTRIVITĂ
„Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele,
Doamne, Stânca mea și Izbăvitorul meu!”
(Psalmii 19:14)

P

rin ceea ce comunicăm, noi, ca oameni, reușim de multe ori să exprimăm deschis ceea ce simțim sau ne dorim. Darul vorbirii, pus la dispoziție de Dumnezeu omului, aduce cu sine o responsabilitate în plus. Textul din această zi subliniază faptul că, uneori, prin ceea ce spunem, ca rezultat al gândirii noastre, putem fie
să-L întristăm pe Dumnezeu, fie să-I producem bucurie.
În primii ani ai copilăriei, limbajul nostru este simplu și curat. Cu trecerea timpului, învățăm sensuri și nuanțe, dezvoltăm abilități de a strecura printre cuvinte
metafore sau apropouri și adesea ascundem ceea ce gândim. Alteori, de dragul rostirii adevărului, rănim sau chiar ucidem oameni. Astfel se nasc și conflictele, cel mai
adesea ca o perturbare a unei comunicări simple și inofensive.
Modul în care comunicăm cu ceilalți poate trăda și imaginea pe care o avem
despre Dumnezeu. Un limbaj tăios, mereu moralizator și lipsit de căldură trădează
imaginea unui „stăpân aspru”. De cele mai multe ori, ne este mai simplu să comunicăm cu cei din generația noastră, pentru că îi înțelegem cel mai bine. Dar adevăratul
test al comunicării se dă în interacțiuni cu cei pe care poate nu-i cunoaștem sau
înțelegem suficient de bine: un bătrân care reușește să comunice deschis cu tinerii,
punând în mesajul său atât povețe înțelepte, cât și afecțiunea sinceră, un tânăr respectuos și deschis discutând cu bunicii din biserică și explicându-le simplu noutățile
zilelor noastre, un părinte consecvent și clar în ceea ce vorbește cu copiii săi, un
lider care dă tonul clar și cald pentru biserica sa, prin mesaje relevante și înțelese de
toate generațiile… Iată marile provocări ale unei comunicări sănătoase în biserica
noastră!
Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să vorbim ca Tine!
Provocare: Caută astăzi să comunici cu cineva cu care nu îți este ușor să o faci,
preferabil dintr-o altă generație decât a ta! Cere inspirație pentru a-i da un telefon,
pentru a-i scrie o scrisoare sau pentru a discuta deschis cu o astfel de persoană!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
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Comunicarea

Miercuri, 8 decembrie

(IN)SUFLĂ CREDINŢĂ!
„[Dragostea] acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.”
(1 Corinteni 13:7)

C

omunicarea autentică este în același timp o abilitate și o artă. O comunicare
reușită este vitală în construirea relațiilor. Prin urmare, cum putem să comunicăm cu cei de lângă noi într-un mod eficient, salvator și transformator? Iată ce
putem învăța de la Dumnezeu Însuși. Scriptura ne spune în 1 Ioan 4:8 că Dumnezeu este dragoste, iar, dacă dragostea crede totul, speră totul, acoperă totul și
suferă totul, înseamnă că Dumnezeu crede și speră și suferă și acoperă. În cine sau
în ce crede și speră Dumnezeu? Când Dumnezeu se uită la noi, El nu vede doar
ce suntem și ce vom fi, ci și ce putem fi. Dumnezeu vede și posibilitățile noastre,
nu doar realitățile. Când Isus a fost pe Pământ și întâlnea oameni care nu vedeau
nimic bun în viața lor, El vedea pentru ei și în ei un viitor pe care ei nu-l puteau
vedea.
Când tinerii noștri iau decizii greșite, trebuie să vedem în ei ce văd și ochii lui
Dumnezeu și să suflăm în viața lor credință și speranță. Tinerii noștri trăiesc într-o
lume rea, aspră, insensibilă, nemiloasă. Succesul nostru față de aceste suflete va fi
proporțional cu încrederea lor în noi și cu prețuirea pe care le-o arătăm. Mesajul
nostru îngăduitor cu privire la ceea ce pot deveni constituie un ajutor neprețuit pentru ei. Oamenilor nu le pasă cât de multe știi până nu știu cât de mult îți pasă de ei.
Când ne punem încrederea în ceilalți și credem că Dumnezeu poate face lucruri
mari pentru ei, atunci se pot întâmpla miracole. Fiecare tânăr are potențialul să atingă măreția. Sarcina noastră este să le arătăm cum să ajungă acolo.
Caută astăzi pe cineva lângă tine căruia să îi spui cu credință: „Dumnezeu poate
face lucruri mari pentru tine”! Fii slujitorul lui Hristos, provocându-i pe tineri, delegându-le sarcini, fiind alături de ei când greșesc, dar și recunoscându-le succesul
atunci când îl ating! Oferă-le încurajare și sprijin!
Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care
nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună!
Provocare: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia
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Comunicarea

Joi, 9 decembrie

ISUS, LA UŞA TA!
„Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și
deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine.”
(Apocalipsa 3:20)

A

m fost uimit să descopăr că în acest verset sunt exprimate două adevăruri:
primul este acela că omul este liber să Îl țină pe Hristos departe de viața lui,
iar al doilea este că ușa poate fi deschisă numai dinăuntru. Domnul Isus nu intră
cu forța în inimile noastre. Suntem liberi să deschidem ușa inimii atunci când
dorim.
Lucrul cel mai sfânt pe care îl avem este libertatea de alegere. Părinții își iubesc
copiii, dar nu îi țin închiși în casă pentru a-i împiedica să facă vreo greșeală, ci îi
învață cum să se poarte frumos. Avraam a fost lăudat pentru faptul că avea „să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului” (Geneza 18:19).
Copiii au nevoie să-și formeze deprinderea de a lua decizii corecte. Protejarea
exagerată, încercarea de a hotărî în locul lor nu face decât să îi distrugă din punct
de vedere emoțional și ca oameni. Deseori, copiii ajung să se răzvrătească și să le
reproșeze părinților că nu le respectă individualitatea. Putem să oprim pe cineva să
comită o infracțiune, dar nu îl putem opri să păcătuiască în inima lui.
Dacă Domnul Isus vine la ușa noastră în timp ce suntem ocupați cu plăcerile
noastre, noi Îi putem spune că nu avem timp pentru El, iar El ne va respecta dorința.
De câte ori nu am refuzat să Îi deschidem inima pentru că eram preocupați de altceva?
Ce diferență ar fi dacă Isus ar locui cu noi! Ce frumos că El alege să revină la ușa
noastră rămasă închisă! Când mă gândesc că privilegiul comunicării cu Domnul
Isus este un model al relației noastre unii cu ceilalți, înțeleg mai mult.
Și astăzi El bate la ușa ta. Pentru care motiv L-ai ține afară? Oare prezența Lui,
timpul petrecut cu El, modelul libertății de alegere oferit pot fi înlocuite cu altceva?
Eu sigur voi avea un oaspete la cină!
Doamne, iartă-mă că uneori Te țin la ușă! Dă-mi putere să Îți deschid viața mea,
ca să rămâi în ea pentru totdeauna!
Provocare: În ce domeniu al vieții tale I-ai spus lui Dumnezeu să mai aștepte?
Nu crezi că astăzi ar putea fi o ocazie bună pentru decizia de a te consacra pe deplin
Lui?
Daniel Oncea
Conferința Muntenia
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Comunicarea

Vineri, 10 decembrie

NICIODATĂ SINGUR
„Și au zis unul către altul: «Nu ne ardea inima în noi
când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?»”
(Luca 24:32)

E

xistă în inimile și în mințile a milioane de oameni dorul arzător de a studia Biblia, setea reală de a auzi glasul lui Dumnezeu, de a înțelege voia Sa pentru ei.
Ei tânjesc nu atât de mult după informații, cât după un caracter schimbat. Suntem
de multe ori goliți spiritual pentru că nu avem o comunicare profundă unii cu alții
și cu Domnul Isus.
Afectați de griji, împovărați de problemele care abundă zilnic, pierdem din vedere darul cel mai de preț dat oamenilor – comunicarea. Copiii suferă că părinții nu au
timp pentru ei, soțul și soția cred că banii pot înlocui totul, iar generațiile au încetat
să mai comunice.
Pe drumul spre Emaus, ucenicii erau atât de convinși că nimic nu poate să le
alunge tristețea, încât nici nu L-au recunoscut în tovarășul lor de drum pe Isus. Poate vorbi Domnul Isus cu tine și tu să nu-L cunoști? Îți poate prezenta cineva argumente care să nu te mai convingă?
A merge astăzi pe drumul spre Emaus înseamnă a avea experiența deschiderii
ochilor, a înțelegerii adevărului prin Duhul Sfânt, care să ne facă inimile să ardă în
noi și să ne lumineze viețile. Îl pot vedea pe Isus tovarăș de drum, deschizând pentru
noi zilnic Scriptura cu făgăduințele ei, amintindu-ne planul frumos al mântuirii,
însoțindu-ne la fiecare pas. Îl pot vedea pe Isus privind cu îngăduință la lipsa noastră
de pricepere și făcând un plan pentru a Se descoperi mai departe. Îl văd pe Isus cum
frânge pâinea pentru noi, așteptând cu răbdare nedumerirea noastră.
Dumnezeu știe zilnic de ce avem nevoie și, chiar dacă nu pricepem pe moment
tot, va veni un moment al descoperirilor. Comunicarea este darul lui Dumnezeu
care ne ajută să descoperim. Îl descoperim pe Dumnezeu și minunata Lui călăuzire
și descoperim minunea părtășiei cu ceilalți.
Ție îți mai arde inima când deschizi Scriptura? Mai poți rămâne cufundat în
problemele tale când îți dai seama că Isus a fost cu tine?
Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem Scriptura și fă ca inima să ne ardă ori de
câte ori ne lămurești frumusețea Cuvântului Tău!
Provocare: Alege astăzi să împărtășești cu cineva un pasaj preferat din Scriptură,
poate chiar ce ai studiat astăzi!
Daniel Oncea
Conferința Muntenia

Soarele apune: B 16:36, CT 16:26, IS 16:19, MS 16:34, SM 16:36, DJ 16:46, AR 16:48
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Bătăliile ascunse ale adulților

Sâmbătă, 11 decembrie

DOUĂ URECHI
„Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie
grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.”
(Iacov 1:19)

A

m ascultat o întâmplare povestită de un mare evanghelist despre o femeie
care a învățat să aplice „principiul bananei” în relația cu fiica sa adolescentă.
Ori de câte ori începeau să stea de vorbă, mama observa că fiica ei devenea tăcută
și nu voia să spună ce avea pe suflet.
Într-o zi, femeia a luat o banană din bucătărie, s-a așezat lângă fiica ei și i-a pus
o întrebare. În timp ce fata răspundea, mama a desfăcut banana și a luat o gură din
ea. După ce a mestecat bine, i-a mai pus o întrebare și a mai luat o gură de banană. A
procedat în felul acesta toată seara. Atunci a descoperit că fiica ei i-a vorbit deschis
despre multe lucruri.
Ce se întâmplase? Mama a vrut să se asigure că avea să asculte după fiecare întrebare pe care o punea. Nu s-a grăbit să comenteze sau să critice în timp ce fiica ei îi
răspundea. „Principiul bananei” înseamnă să îți iei timp să asculți. Cei mai mulți se
gândesc numai la ei înșiși. Preocuparea lor este mai mult să spună ce gândesc decât
să asculte cu atenție răspunsul.
Când eram copil, un vecin îmi spunea că de aceea avem două urechi și o singură
gură – ca să ascultăm dublu decât vorbim.
Una dintre bătăliile adulților este legată de ascultare și vorbire. Esența crești
nismului este preocuparea pentru ceilalți. De aceea, nu poți afla ce este în sufletul
cuiva dacă vorbești tot timpul. Dragostea le oferă altora libertatea de a-și împărtăși
gândurile și sentimentele cele mai intime.
Nu poți iubi dacă nu cunoști și nu poți cunoaște dacă nu îți iei timp să asculți.
Așadar, du-te, ia o banană, desfă-o de coajă, pune o întrebare și apoi ia o gură din
banană! Ascultă cu toată inima și cu amândouă urechile!
Doamne, dă-ne dragostea de a-i asculta pe semenii noștri fără să îi judecăm și
fără să îi criticăm!
Provocare: Pune-ți astăzi deoparte un timp în care să asculți pe cineva fără să
critici sau să spui povestea ta grozavă!
Daniel Oncea
Conferința Muntenia
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Bătăliile ascunse ale adulților

Duminică, 12 decembrie

UN ALTFEL DE COMBUSTIBIL
„Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința,
era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.”
(Isaia 53:3)

Î

n dimineața aceasta ne-am trezit din pat pentru că în trupul nostru este suficientă energie, vigoare și putere pentru a face acest lucru. Putem merge cu mașina
pentru ca motorul este într-o stare suficient de bună, iar rezervorul are combustibilul necesar pentru a-l pune în mișcare. Facem planuri să mergem la lucru astăzi, să depunem efort și să nu ne oprim pentru că avem combustibilul necesar
– motivație interioară și credință că putem să facem ce ne-am propus. Versetul de
astăzi ne provoacă să ne întrebăm care a fost combustibilul care L-a ajutat pe Isus
să treacă prin toată experiența de pe Pământ și să nu cadă?
Urmărind Scriptura, putem vedea atenția pe care o acordă Dumnezeu imaginii
noastre și importanța pe care ne-o acordă nouă, ca oameni. În măreția Sa, Domnul
știe că, cu cât ne va arăta cât suntem de importanți pentru El, cu atât vom prinde
putere de a ne comporta la nivelul statutului la care El ne-a ridicat. Astfel că stima
de sine este unul dintre combustibilii importanți ai omului. O stimă de sine corectă
aduce în viața omului echilibru, pace, demnitate, putere de muncă și dorință de dezvoltare. O stimă de sine scăzută sau supraevaluată va aduce dezechilibru, depresie,
nemulțumire și acțiuni distructive pentru oameni.
Isus se întâlnea în fiecare zi cu Tatăl. În mai multe momente relatate în Scriptură,
atât îngerii din ceruri, cât și Tatăl Îl mângâiau și Îi aduceau o fărâmă din atmosfera
și pacea cerească pentru ca El să nu Se simtă singur și să nu pună la îndoială statutul
și misiunea Sa. Acest combustibil a fost atât de important pentru El în lupta pe care
a avut-o de dus.
În lumea din jurul nostru sunt atât de mulți oameni care au stima de sine distrusă și dărâmată; demnitatea personală le este de mult distrusă și se îneacă în diverse
vicii. Sau sunt alții care și-au hrănit egoul atât de mult, încât se consideră stăpâni
peste ceilalți oameni și uneori devin niște monștri.
Doamne, dă-mi astăzi putere să nu uit valoarea pe care mi-ai oferit-o Tu, să îmi
amintesc că Tu îmi ești Tată și să mă comport ca atare.
Provocare: Ia-ți astăzi timp să citești Biblia! Dacă acesta este deja un obicei pentru tine, încearcă să citești astăzi mai mult decât ieri!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Bătăliile ascunse ale adulților

Luni, 13 decembrie

PRIVILEGIUL INTEGRITĂŢII
„Cine umblă în integritate umblă în siguranță,
dar cine apucă pe căi strâmbe va fi descoperit.”
(Proverbele 10:9, NTR)

Î

n drumul vieții ne confruntăm cu o mulțime de provocări care vin atât din exteriorul nostru, cât și din interior. Însă călătoria fiecărei zile se poate desfășura în
siguranță dacă este abordată cu o atitudine de integritate.
Integritatea, în sensul cel mai larg, înseamnă să acționăm conform cu ceea ce declarăm. Celebra expresie „una spune, și alta face” nu trebuie să reprezinte realitatea
experienței personale. Integritatea înseamnă corelarea vorbelor cu faptele.
Într-un sens mai profund, integritatea înseamnă concordanța dintre ceea ce spunem sau facem și motivația interioară. Există riscul să spunem sau să facem diverse
lucruri pentru ca ceilalți să vadă, dar acestea să nu coincidă cu motivele interioare.
Pe de altă parte, opusul integrității este fățărnicia. Domnul Isus înfruntă direct și
radical această atitudine. Iar pentru aceasta folosește cele mai neașteptate afirmații:
„morminte văruite” (Matei 23:27) sau „voi curățiți partea de afară a paharului și a
blidului” (Matei 23:25). Cei vizați de aceste afirmații, fariseii, se concentrau pe faptele exterioare și lucrau influențați de impactul social al deciziilor lor (Luca 20:19).
Din perspectivă spirituală, integritatea înseamnă a alinia motivația, vorbele și
faptele cu reperele Cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru este exprimat în cuvintele
inspirate ale lui Ellen White astfel: „Cea mai mare nevoie a lumii este de bărbați care
să nu se lase cumpărați sau vânduți, bărbați care să fie cinstiți și credincioși în adâncul sufletului lor, bărbați care să nu se teamă să spună păcatului pe nume, bărbați
care să-și facă datoria cu aceeași conștiinciozitate cu care acul busolei indică nordul,
bărbați care să facă ce este corect, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile” (Ed, p. 52).
Tată ceresc, avem nevoie astăzi de Duhul Tău, care să ne călăuzească într-o
experiență a integrității!
Provocare: Alege să trăiești în conformitate cu scopul pentru care ai fost creat!
Iar acest lucru poate fi exprimat, inspirându-ne din afirmația Domnului Isus, prin
cuvintele: „Astăzi, vreau să fac voia Celui ce m-a creat.”
Valentin Filimon
Conferința Muntenia
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Bătăliile ascunse ale adulților

Marți, 14 decembrie

LUPTA CEA DE TOATE ZILELE
„«Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după acele zile»,
zice Domnul: «Voi pune legile Mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor;
Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.»”
(Evrei 8:10)

Î

n general, copiii privesc către adulți, în mod special către părinți, și îi văd invincibili. Lucrurile complicate pentru ei sunt atât de simple pentru cei mari.
Mai târziu, tinerii privesc către adulți cu ochi cercetători. Vor să vadă dacă ceea
ce spune un om trecut prin viață corespunde cu ceea ce trăiește. Au și ei ispite? Și,
dacă au, nu-i așa că le este mai ușor să biruiască?
Adulților nu le este mai ușor să învingă ispitele doar pentru că sunt adulți. Fiecare are propria luptă de dus. Când privești de pe margine, poate părea simplu, dar
abia atunci când ești în mijlocul luptei îți dai seama cât este de greu.
În cartea Every Man’s Battle [„Lupta fiecărui bărbat”], autorul povestește o
situație prin care a trecut. Când era tânăr, la ceva timp de la căsătorie, și-a dat seama că exista în viața sa un lucru în fața căruia ceda mereu. Atunci când mergea cu
mașina, obișnuia să privească fetele care alergau sau făceau sport pe trotuar în sezonul cald. Într-o zi, în timp ce se deplasa cu viteză redusă, și-a oprit privirea asupra
unei fete și nu a mai observat la timp mașina care oprise în fața lui. Rezultatul: o
ușoară tamponare. Rușinat, se gândea cum îi va explica soției motivul accidentului.
Atunci a înțeles gravitatea problemei sale și și-a dat seama că avea nevoie de ajutor.
Sigur, nu este cazul să ne amuzăm. Fiecare își cunoaște problemele. Să nu cădem
în ispita de a le minimaliza. Oare n-ar fi acesta momentul potrivit să strigăm după
ajutor? Dumnezeu este gata să ni-l ofere, să imprime în mintea și inima noastră
principiile Sale, caracterul Său.
Te rog, Doamne, schimbă și viața mea!
Provocare: Căderile din viața spirituală sunt un motiv în plus să strigăm către
Domnul. Roagă-te astăzi pentru putere!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Provocările educației

Miercuri, 15 decembrie

„VREAU SĂ FIU CA TINE, TATĂ!”
„Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el.”
(Rut 4:16)

M

uzicianul american Harry Chapin lansa în 1974 piesa „Cat’s in the Cradle”
[„Pisica e în leagăn”], o critică la adresa societății americane a anilor ’70.
Cântecul spune povestea unui tată care nu are niciodată timp pentru fiul său. Fiul
acceptă cu tristețe aceste absențe, fără nicio obiecție, repetând mereu că, atunci
când va crește, va fi ca tatăl lui. În cele din urmă, băiatul devine bărbat, iar tatăl are
din ce în ce mai mult timp pentru el. Numai că fiul este acum mult prea ocupat
pentru tatăl său (facultate, prieteni, o iubită, carieră) și, în cele din urmă, are chiar
propriul copil. La sfârșitul cântecului, tatăl pensionar își dă seama cu stupoare că
fiul său a devenit exact ca el și că un alt copil va fi neglijat.
Aceeași luptă, aceeași frământare, același dezechilibru al fiecărei generații: părinți
prea ocupați cu munca pentru a petrece timp cu copiii lor, ca să transmită valori sau
să fie modele.
Dacă nu avem timp pentru copiii noștri, atunci nu ar fi trebuit să luăm asupra
noastră răspunderile unei familii, spune un gând inspirat (CA, p. 160).
Ar trebui să petrecem cât mai mult timp posibil cu copiii noștri, studiindu-le
temperamentele și caracterul, pentru a le putea înțelege nevoile și primejdiile, îmbinând afecțiunea cu autoritatea, bunătatea cu restricțiile hotărâte. Ar trebui să ne
împrietenim cu ei, să fim plăcuți, buni și plini de afecțiune, mergând cu ei la lucru și
la joacă, câștigându-le încrederea. Iar dacă joburile ne fac aproape inutili familiilor
noastre, ar trebui schimbate, astfel încât să nu fim împiedicați să petrecem timp cu
ei, pentru că, neglijându-i, ne dovedim necredincioși sarcinii încredințate nouă de
Dumnezeu (Ibidem, pp. 184–185).
Doamne, dă-ne în familiile noastre înțelepciunea de a ne lua timp unii pentru
alții!
Provocare: Fă-ți planul ca astăzi să petreci mai mult timp cu familia ta!
Ciprian Ciurea
Conferința Oltenia
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Provocările educației

Joi, 16 decembrie

#NUSTĂMACASĂ
„Le-ai vorbit din ceruri. Le-ai dat reguli drepte,
legi adevărate, orânduiri și porunci bune.”
(Neemia 9:13, NTR)

Î

n contextul pandemiei generate de coronavirus, în aprilie 2020, BBC comunica
faptul că, între 24 martie și 19 aprilie, autoritățile române au acordat 200 000 de
amenzi cetățenilor care au încălcat măsurile de izolare, totalul amenzilor ridicându-se la 78 de milioane de euro, adică echivalentul impozitului plătit de companii
pe luna februarie 2020. Mesajul din spatele acestor amenzi era contrar așteptărilor
autorităților: #NuStămAcasă.
Pe tărâm românesc, legile și regulile se confruntă adesea cu tendințe și interpretări adverse. Ca popor, suntem destul de sceptici în privința regulilor, ducându-ni-se faima că suntem fruntașii Europei pentru multe comportamente de risc
rezultate din încălcarea completă sau parțială a regulilor: depășim limita de viteză
„doar puțin”, mâncăm puțin mai gras sau mai sărat, aruncăm puțin gunoi pe stradă,
traversăm strada prin locuri nepermise etc. Dacă regulile nu sunt făcute să fie încălcate, atunci ele pot fi măcar negociate – acesta pare să fie raționamentul adoptat de
mulți dintre noi atunci când ne comportăm iresponsabil.
Întrebat de un reporter de ce aruncă românii gunoi pe stradă, sociologul Gelu
Duminică a răspuns: „Pentru că așa am fost învățați.” Nimic mai adevărat, deoarece
prin modul în care sunt abordate regulile acasă, în societate și chiar în biserică se
transmite generației tinere respect sau indiferență față de principii!
„Fiecare familie creștină ar trebui să aibă reguli. […] Învățați-i pe copii și pe
tineri […] [să fie] loiali principiilor; învățați-i să respecte și să se supună Legii lui
Dumnezeu. Aceste principii le vor coordona viețile și îi vor influența în prieteniile
pe care le formează” (CA, p. 15).
Doamne, dă-le astăzi înțelepciune celor ce fac legile și regulile pe care trebuie să
le respectăm în societate!
Provocare: Ajută-mă, Doamne, să abordez regulile cu seriozitate, astfel încât să
transmit generației tinere respect față de Tine!
Ciprian Ciurea
Conferința Oltenia
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Provocările educației

Vineri, 17 decembrie

LASĂ-MĂ SĂ... GREŞESC!
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului,
i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu.”
(Geneza 2:7)

M

ichael Jordan, care, în 1999, era numit cel mai mare atlet nord-american al
secolului al XX-lea, declara: „Am ratat mai mult de nouă mii de aruncări în
carieră. Am pierdut aproape trei sute de jocuri. De douăzeci și șase de ori mi s-a
încredințat responsabilitatea de a înscrie coșul decisiv și am ratat. Am eșuat iar și
iar în viață și de aceea am reușit.”
Ca părinți, ne-am dori de la copiii noștri să aleagă întotdeauna binele, viața și
binecuvântarea, ca să fie mereu fericiți. Ne-am dori să nu greșească niciodată, să nu
eșueze și, dacă se poate, nici să nu repete greșelile tinereții noastre. La polul opus,
ei încearcă să ne transmită, pe orice cale, să-i lăsăm să greșească, să sufere, să se rănească, să iubească, să piardă, să-i lăsăm să trăiască și să învețe din propriile greșeli.
Immanuel Kant parcă e portavocea generației tinere când scria: „Nu-mi da sfaturi!
Știu să greșesc și singur.”
Teama pentru eșecul lor aproape ne paralizează uneori în procesul educării, uitând că, de fapt, eșecul face parte din procesul învățării, este oportunitatea de a lua
lucrurile de la început într-un mod inteligent.
Când Hristos a modelat mâna lui Adam, El trebuie să fi știut că mâinile omului,
cândva, se vor purta brutal cu El și, în cele din urmă, Îl vor țintui pe cruce. Și, cu
toate acestea, preștiința Sa divină nu L-a oprit. Sub norul amenințător al Golgotei,
Hristos a suflat în nările lui Adam suflare de viață, știind că acest act creator al Său Îl
va deposeda pe El de suflarea Sa de viață.
Dacă-i iubim și vrem să fie vii și puternici, trebuie să-i lăsăm uneori să învețe și
din propriile greșeli, fiindu-le mereu aproape și asistându-i în acest proces, pentru
că „greșelile unui om sunt ușile lui spre lumi nedescoperite” (James Joyce).
Doamne, ai grijă de copiii noștri când greșesc! Ajută-i să învețe din aceste
experiențe triste că cel mai bun loc de pe Pământ este acasă, lângă Tine!
Provocare: Gândește-te astăzi cum ai putea să-ți ajuți copilul cu tact să învețe
din propriile greșeli!
Ciprian Ciurea
Conferința Oltenia
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Provocările educației

Sâmbătă, 18 decembrie

EDUCAŢIA ÎNSEAMNĂ MÂNTUIRE
„Funia împletită în trei nu se rupe ușor.”
(Eclesiastul 4:12)

Î

n anul 1906, Arthur Carscallen a plecat ca misionar în Kenya. Stabilit în provincia Nyanza, într-o zonă de conflict între triburi, s-a străduit ani de zile fără
niciun rezultat să planteze o biserică. Schimbând tactica misionară, a decis să
înființeze o școală pentru copii. A fost prima școală adventistă din Kenya – Colegiul Kamagambo de astăzi, ce s-a dovedit a fi un motor pentru creșterea bisericii
de acolo. În 2015, în Kenya erau 55 de școli primare, 36 de școli gimnaziale, două
universități și un număr de 866 296 de membri.
Acești misionari adventiști au înțeles că lupta de astăzi se dă pentru generația
tânără. Au înțeles că educația nu este ceva ce are loc la periferia istoriei umane, ci
ea se află chiar în centrul marii lupte. Au înțeles că cei care controlează educația au
puterea de a modela viitorul. Tocmai de aceea, Hristos a făcut din instruirea celor
doisprezece apostoli punctul central al misiunii Sale.
Educația adventistă înseamnă pregătirea tinerilor pentru o viață de succes, „este
dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale” (Ed, p. 11). Este o
lucrare de răscumpărare, un efort constant de a-i ajuta pe elevi să vină într-o relație
mântuitoare cu Hristos. Iar școala este un centru de excelență, este locul unde
părinții, profesorii și pastorii, ca agenți ai lui Dumnezeu, își dau mâinile în lupta
pentru sufletele generației viitoare, este locul unde se demonstrează pe viu că „funia
împletită în trei nu se rupe ușor” (Eclesiastul 4:12).
A venit timpul să investim mult mai mult în acest domeniu, părinți, profesori,
pastori și membri, la nivel local și național, să investim bani, timp și talente, să
ne investim pe noi înșine, pentru a împlini dorința lui Hristos: „Duceți-vă […] și
învățați-i” (Matei 28:19,20).
Doamne, ai grijă de școlile bisericii, de cei ce le conduc și de elevii care învață
acolo! Fă ca planul Tău să se împlinească prin ele!
Provocare: Fă-ți un plan de a susține un proiect de educație al bisericii!
Ciprian Ciurea
Conferința Oltenia
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Lauda și închinarea prin muzică

Duminică, 19 decembrie

MUZICA ŞI ÎNCHINAREA
„Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă,
cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!”
(Psalmii 149:1)

M

uzica face parte din închinare și este important să ne gândim la următoarele
întrebări: Care este atitudinea noastră față de imnurile sfinte ale lui Dumnezeu? Cum cântăm noi laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui, în adunările
noastre de fiecare Sabat? Cum percep copiii și tinerii muzica, ținând cont de atitudinea noastră ca adulți? O parte din răspunsuri le putem descoperi și în următoarele citate din Spiritul Profetic:
„Serviciul de închinare prin cântec să nu fie îndeplinit doar de câteva persoane.
Toți cei prezenți să fie încurajați să participe la serviciul acesta prin cântec. […]
Muzica formează o parte din închinarea adusă lui Dumnezeu în curțile cerești.
În cântările noastre de laudă, trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult cu
putință de armonia corurilor cerești. Adesea, sunt îndurerată să aud voci neantrenate care ating notele cele mai înalte țipând literalmente cuvintele sfinte ale unui imn
de laudă.” (Ev, p. 404).
„Am văzut că toți ar trebui să cânte atât cu sufletul, cât și cu mintea. Lui Dumnezeu nu-I place lipsa de armonie și nici când nu se înțeleg cuvintele cântării. […]
Cu cât poporul lui Dumnezeu cântă mai corect și mai armonios, cu atât I se aduce
Lui mai multă slavă, cu atât biserica are mai mult de câștigat și cei necredincioși sunt
mai mult influențați spre bine” (1MB, p. 129).
Fiecare dintre noi ar trebui să fie preocupat să Îi cânte laudă lui Dumnezeu în
adunările noastre cu sufletul și cu mintea, nu doar cu buzele! Să fim exemple pentru copiii și tinerii din familiile noastre în ce privește închinarea prin muzică. Să-L
lăudăm în adunarea credincioșilor Lui cu cântări noi, cu voci curate, îngrijite și cu
inimi neprefăcute!
Doamne, învață-ne să-Ți cântăm cu inima, cu mintea și cu vocea și ajută-ne să îi
învățăm pe copiii noștri să-Ți cânte în fiecare zi!
Provocare: Alege astăzi un imn și cântă-l împreună cu familia! Propune-ți ca,
de câte ori cânți imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, să fii atent la versuri și la
mesajul pe care îl transmiți celorlalți!
Adrian Golea
Conferința Oltenia
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Lauda și închinarea prin muzică

Luni, 20 decembrie

O ALTFEL DE MUZICĂ
„Harpa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc ospețele,
dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui.”
(Isaia 5:12)

C

u peste paisprezece ani în urmă eram în Canada și conduceam mașina spre
orașul unde locuiam. În dreapta mea era un prieten ortodox, care mergea
într-o localitate vecină. Înainte de a merge acasă trebuia să-l las mai întâi pe el.
Ascultam muzică religioasă în mașină.
— Ce fel de muzică este asta? m-a întrebat el.
— Este muzică religioasă, i-am răspuns. Eu nu ascult muzică ușoară.
El însă mi-a răspuns:
— Adrian, nu este nicio deosebire între muzica pe care o asculți tu și cea ușoară,
exceptând cuvintele.
L-am lăsat în fața casei sale, mi-am luat la revedere și am plecat spre casa mea
îngândurat.
Știam că avea dreptate. De fapt, Duhul Sfânt mă cerceta de multă vreme cu privire la acest subiect, dar mă împotriveam, fiindcă îmi plăcea acest gen de muzică.
În realitate, ascultam melodii cu mesaj religios, dar cu acompaniament de muzică
ușoară.
Făcusem reforme în ce privește viața mea spirituală. Nu mai priveam filme la televizor, aveam ore de rugăciune în fiecare seară, memoram versete biblice, sorbeam
Cuvântul inspirat, însă mai aveam de câștigat o bătălie. Aici încă mă împotriveam.
M-am luptat în rugăciune cu Dumnezeu câteva săptămâni, apoi am decis să renunț
la genul acesta de muzică pentru totdeauna.
Oare harpa, alăuta, timpanul, flautul și vinul Babilonului să ne înveselească
„ospețele” și viața de zi cu zi în așa fel încât să nu luăm seama la lucrarea Domnului
și să nu vedem lucrul mâinilor Lui? Ar fi păcat, mare păcat să-l lăsăm pe Cel Rău să
ne conducă viețile și să-L ofensăm pe Domnul nostru prin ceea ce ascultăm, privim
sau vorbim.
Doamne, ajută-mă să ascult doar muzica ce mă poate ajuta să rămân în prezența
Ta și să mă bucur de tot ce faci Tu pentru mine!
Provocare: Ce fel de muzică îți place să asculți? Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să înțelegi dacă ea este cea mai potrivită pentru tine! Dacă înțelegi că Dumnezeu
vrea altceva, de ce nu ar fi chiar ziua de astăzi ziua hotărârii tale?
Adrian Golea
Conferința Oltenia
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Lauda și închinarea prin muzică

Marți, 21 decembrie

MUZICA ŞI MINTEA NOASTRĂ
„Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea;
voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea.”
(1 Corinteni 14:15)

A

m văzut că toți ar trebui să cânte atât cu sufletul, cât și cu mintea” (1MB,
p. 129). „Când ființele omenești cântă cu sufletul și cu mintea, cântăreții
cerești preiau firul melodiei și li se alătură în cântarea de recunoștință” (9MB,
p. 109).
Mintea este acea capacitate dăruită omului de Dumnezeu prin care ne asemănăm cel mai mult cu El și care ne deosebește de celelalte ființe create pe pământ.
Mintea este sediul gândirii, al analizei și al deciziilor libere.
De aceea sfatul Scripturii este ca, în demersul de a ne păstra legătura cu Cerul, să
ne manifestăm atât latura afectivă, subiectivă, cât și cea rațională, deoarece altfel nu
ar fi completă și trainică legătura noastră cu Dumnezeu. Astfel, cântarea închinată
lui Dumnezeu trebuie să treacă și prin filtrul minții, nu doar al sufletului. Aceasta
presupune ca nu doar versurile, ci și muzica în sine să ne influențeze mintea și caracterul în bine.
Studiile arată că există genuri muzicale care activează mai mult sau mai puțin
activitatea cerebrală. Iar cele care o fac cel mai mult sunt apreciate ca fiind și cele
mai spirituale.
În Manualul doctrinelor biblice A.Z.Ș. găsim următorul citat: „Fiind de acord cu
finalitatea muzicii astfel descrise de Bach și deoarece muzica se adresează trupului,
sufletului și spiritului, adventiștii folosesc muzica spirituală și intelectuală. Refuză pe
cea care se adresează trupului, fiind senzuală, deci nepotrivită creșterii în caracter”
(Wilhelm Moldovan, Manualul doctrinelor biblice A.Z.Ș., Viață și Sănătate, Pantelimon, 2017, p. 278).
Doamne, ajută copiii și tinerii din biserică să descopere muzica bună, care să-i
ajute în dezvoltarea spirituală!
Provocare: Alege azi să cânți și să asculți nu doar ce-i place sufletului, ci acea
muzică ce îți va conduce gândurile spre Dumnezeu! Merită să fii un model pentru
generația tânără chiar și în privința aceasta.
Felix Jercău
Conferința Oltenia
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Lauda și închinarea prin muzică

Miercuri, 22 decembrie

MAESTRUL MUZICIAN
„Chenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter.”
(1 Cronici 15:22)

L

a un concert, am fost întrebat de un profesor de muzică dacă sunt muzician.
Fără să fiu sigur ce înțelegea dumnealui prin noțiunea de muzician, i-am răspuns că, prin prisma faptului că am ceva cunoștințe muzicale (am studiat vioara
și teoria muzicii timp de opt ani la un liceu de muzică) și că mă preocupă acest
domeniu, unii m-ar putea considera muzician. Dar, din perspectiva unui profesionist, care deslușește și înțelege multe din tainele muzicii, care practică muzica și
pentru care aceasta este un mod de viață, nu m-aș putea considera nici pe departe
muzician.
De aceea, azi am ales să aduc în atenția ta, cititorule, înalta calificare și dedicare
ce li se cerea muzicienilor evrei, al căror scop și conținut al slujirii prin muzică trebuia să fie Dumnezeu Însuși.
Responsabilul cu partea muzicală în închinarea evreilor nu era un oarecare muzicant, doar un om talentat și căruia îi plăcea să cânte. El era în primul rând unul
dintre leviți, unul dintre cei mai preocupați oameni de aspectele spirituale ale vieții.
Apoi, el era conducător, o persoană responsabilă, care purta de grijă și oamenilor,
dar și slujbei pe care o aveau aceștia de îndeplinit. Și, nu în ultimul rând, Chenania
era meșter, sau, într-un limbaj muzical actual, maestru. El era instruit, pregătit în
domeniul muzicii și în stare să-i învețe și pe alții ce și cum să cânte pentru slava lui
Dumnezeu.
Muzica vine de la Dumnezeu, iar omul se poate întoarce la Dumnezeu prin muzică. De aceea ar trebui să fie realizată și condusă de persoane consacrate Creatorului, care nu au doar talent și noțiuni muzicale, care nu se preocupă doar de efectul
sonor plăcut al muzicii, ci și de efectul spiritual al acesteia.
Roagă-te pentru muzicienii din biserică, roagă-te ca ei să poată conduce prin
muzică generația tânără spre mântuire!
Provocare: Caută modele de viață din lumea muzicienilor care și-au dedicat talentul lui Dumnezeu!
Felix Jercău
Conferința Oltenia
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Lauda și închinarea prin muzică

Joi, 23 decembrie

URCĂ SUS PE MUNTE!
„Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, și anume pe vârful muntelui.
Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. Și Moise s-a suit sus.”
(Exodul 19:20)

C

itind Biblia la rând, în cartea Exodul, la capitolul 32, intitulat „Vițelul de aur”,
am găsit câteva aspecte care mi-au atras atenția.
În primul rând, oamenii au întotdeauna nevoie de un dumnezeu (vers. 1). Apoi,
cu cât acest dumnezeu este mai vizibil, mai palpabil și mai strălucitor, cu atât oamenii sunt mai „fericiți” (vers. 2-4). Și închinarea, și sărbătoarea sunt dependente de
muzică (vers. 6 și 18). Presiunea mulțimii este atât de puternică, încât, pentru a rezista, este nevoie de o putere supranaturală (vers. 21-24). O apostazie, înainte de a se
vedea, se aude (vers. 17-19). O închinare sau o muzică păgână, chiar dacă primește o
destinație corectă („o sărbătoare în cinstea Domnului”), va rămâne tot păgână (vers.
5-8). Și, cel mai important, ca să faci distincția între „dumnezeiesc” și „omenesc”, între muzică „creștină” și muzică „păgână”, trebuie să „urci sus pe munte”, în prezența
lui Dumnezeu (vers. 15-18).
Acest „munte” se traduce prin relația apropiată cu Dumnezeu. Și Aaron ar fi
putut fi „pe munte” dacă s-ar fi străduit să-I placă mai mult Domnului decât oamenilor. Iosua a sesizat existența unei probleme, însă nu a reușit să o concretizeze. Dar
Moise, sus pe munte, a fost înștiințat de Însuși Dumnezeu cu privire la realitatea care
se petrecea în tabără, fiind astfel sigur de răul săvârșit de popor.
„Noi trebuie să studiem, să medităm și să ne rugăm. Atunci vom avea vederea
spirituală necesară pentru a putea vedea în curțile interioare ale templului ceresc.
Vom prinde temele cântărilor și ale mulțumirilor corului ceresc adunat în jurul tronului” (6MB, p. 294).
Doamne, dă-ne discernământ în alegerea muzicii!
Provocare: Fă-ți timp astăzi pentru Dumnezeu, ca să ai putere să te ferești de
compromis, ca să poți conștientiza caracterul muzicii Cerului și, astfel, să discerni
binele de rău și în muzica din viața ta!
Cristina Jercău
Conferința Oltenia
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Vineri, 24 decembrie

MUZICA LUI
„Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu,
mângâierile Tale îmi înviorează sufletul.”
(Psalmii 94:19)

D

e multe zile nu am mai ieșit din casă. Mintea mea a fost încărcată de gânduri
și griji diverse, unele obositoare, sâcâitoare, altele derutante; multe întrebări,
nelămuriri, puține răspunsuri.
Într-una din aceste zile, pe care noi ne încăpățânam să le numim „normale”, am
fost surprinsă de cântecul clar și hotărât al unei privighetori. Era miezul zilei, mijlocul unei zile aglomerate. O privighetoare care să cânte la prânz?
Am citit că, de fapt, privighetorile cântă întreaga zi, însă ele sunt auzite doar
dimineața devreme sau pe înserate, deoarece atunci este mai liniște.
Când am admirat acele triluri uimitoare, gândurile mi-au fost atrase într-o clipă
spre Dumnezeu și binecuvântările Sale. Efectul acestei muzici a fost rapid și mi-a
schimbat perspectiva întregii zile, pentru că „muzica a fost dată pentru a îndeplini
un scop sfânt, acela de a înălța gândurile către cele curate, sfinte și înălțătoare și de a
trezi în suflet adorarea și recunoștința față de Dumnezeu” (PP, p. 608).
Și Domnul Isus, când era pe Pământ, adesea folosea muzica: „Tovarășii Săi […]
erau înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă
păreau că îi izgonesc pe îngerii cei răi și […] mintea ascultătorilor Săi era transportată din exilul ei pământesc spre căminul ceresc” (VI, p. 54).
Doamne, dă-mi putere să aleg muzica Ta!
Provocare: Astăzi, când vei începe o nouă zi, necunoscută și poate cu un program încărcat, ia-ți câteva clipe alături de copii și ascultați împreună cântecul păsărilor! Amintiți-vă că Dumnezeu a pus acest cântec special în orice zi, în orice loc,
pentru a ne aduce aminte de El și de bunătatea Lui! Apoi, pe parcursul zilei, când
veți asculta poate și muzică făcută de om, comparați cele două stări și alegeți întotdeauna muzica ce atrage mintea și simțămintele spre El!
Cristina Jercău
Conferința Oltenia
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Unitatea

Sâmbătă, 25 decembrie

ÎMPREUNĂ
„Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște.”
(Faptele apostolilor 2:44)

Î

mpreună – e un cuvânt minunat, nu-i așa? E un cuvânt cald și liniștitor, un cuvânt care spune că cele mai bune lucruri în viață se obțin împreună cu cineva,
că drumul parcurs împreună e mai ușor. Mereu m-am gândit cum ar arăta viața
noastră dacă noi, frații și surorile de astăzi, am trăi în acest fel. Din păcate, deseori
ne comportăm ca cei doi prieteni aflați în barcă împreună cu alții. Barca avea o
gaură mare pe partea cealaltă, iar unul dintre prieteni spune: „Ce bine că gaura nu
e pe partea noastră!” Săracul, nu înțelegea că erau cu toții în același pericol.
Cum putem ajunge și noi la unitatea dorită de Dumnezeu? Problema noastră e
că am uitat cine suntem și, atunci când nu știi cine ești, nu știi nici ce trebuie să faci
și nici încotro trebuie să te îndrepți. Nucleul bisericii primare era format din aproximativ o sută douăzeci de oameni care se rugau împreună într-o cameră. Cu fiecare
zi care trecea, înțelegeau din ce în ce mai clar că au petrecut trei ani și jumătate cu
Dumnezeul întrupat. Trăiau regretul pierderii unor oportunități unice. Cum ar fi
arătat viața lor dacă și-ar fi dat mai repede seama lângă cine au stat? Credeți că ar
mai fi dormit în grădina Ghetsimani? Că ar mai fi fugit? Ei au înțeles aceste lucruri
și în sufletul lor a apărut vina. Ceea ce i-a ajutat însă să meargă mai departe a fost
faptul că, în ciuda stării lor, Isus nu i-a respins niciodată. Din contră, El le-a spus
mereu că-i iubește, că ei sunt biserica Lui, că vrea să-i facă martorii Săi în lume.
Conștientizarea milei, dragostei și iertării divine a născut în ei o dragoste înfocată
pentru Hristos și pentru misiunea care le fusese încredințată. Acesta este și secretul vindecării noastre personale și al unității noastre ca biserică: conștientizarea și
acceptarea stării noastre de ființe pe deplin cunoscute și, cu toate acestea, pe deplin
acceptate.
Biserica lui Hristos, o comunitate a oamenilor care merg înainte împreună cu
bucurie, bazându-se nu pe ce au făcut ei pentru El, ci pe dragostea Lui pentru ei și
pe ceea ce face El în favoarea lor.
Îți mulțumesc, Tată, că prin experiența bisericii mă înveți ceva despre mine, despre Tine și despre ceilalți!
Provocare: Citește astăzi ori de câte ori ai ocazia Ioan 17, apoi gândește-te la
modalități concrete prin care această rugăciune poate fi împlinită!
Dragoș Brașoveanu
Conferința Muntenia
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Unitatea

Duminică, 26 decembrie

ÎMPREUNĂ ÎNAINTE
„«Fiule», a răspuns Avraam, «Dumnezeu Însuși va purta grijă de mielul pentru
arderea-de-tot.» Și au mers amândoi împreună înainte.”
(Geneza 22:8)

I

storia jertfirii lui Isaac este una dintre cele mai cutremurătoare, dar și cele mai
sensibile descrieri ale unui eveniment biblic. Tatăl și fiul merg împreună spre
necunoscut. Niciunul nu își depășește limitele de a ști ce și cum va fi…, dar merg
împreună. Fiul duce lemnele, iar tatăl, focul și pumnalul. „Și au mers amândoi
împreună înainte.” Întrebarea fiului răscolește frământările tatălui: „Atunci Isaac,
vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: «Tată!» «Ce este, fiule?», i-a răspuns el. Isaac
a zis din nou: «Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?»
«Fiule», a răspuns Avraam, «Dumnezeu Însuși va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.» Și au mers amândoi împreună înainte” (Geneza 22:7,8; sublinierea
noastră, I. S.).
Nu ne este redat dialogul de pe munte dintre cei doi. Textul este simplu, deși
descrie un eveniment incredibil, ca și când toate se petreceau de la sine, în mod
normal, fără a se remarca ceva în mod special. De ce? Pentru că cei doi au mers
împreună înainte în încredere, iubire, relație tată-fiu și mai ales cu credință în Acela
care a purtat de grijă.
De ce astăzi se face atâta caz de conflictul dintre generații? Oare nu dorește Dumnezeu ca tinerii să beneficieze de experiența, înțelepciunea și credința celor mai în
vârstă? Oare nu se bucură bătrânii de elanul, puterea și curajul tinerilor? Avraam și
Isaac pot fi un model pentru toți.
Să ne reevaluăm relația cu părinții… sau cu tinerii. Cu toții avem locul nostru
în minunatul plan al lui Dumnezeu pentru lucrarea încredințată fiecăruia la timpul potrivit. Sprijinul reciproc, rugăciunea unora pentru ceilalți și iubirea sunt de
neprețuit în aceste vremuri de apus al istoriei.
Dacă mai ai un părinte sau dacă ești părinte și ai un copil, mergeți împreună
înainte chiar de astăzi, și veți trece cu bine prin cele mai complicate, dar și cele mai
frumoase experiențe alături de Isus!
Doamne, ajută-ne să împlinim rugăciunea Ta pentru unitate în familiile noastre!
Provocare: Dacă sunt în viață, roagă-te astăzi în mod special pentru părinții tăi!
Dacă nu mai sunt, gândește-te la sfaturile lor! Este ceva ce încă nu ai pus în practică?
Iosif Suciu
Conferința Transilvania de Sud
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Unitatea

Luni, 27 decembrie

PLANUL B
„Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și
Noi suntem una – Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una,
ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.”
(Ioan 17:22,23)

Î

n general, atunci când citim despre unitate, perspectiva este una optimistă, constructivă, unitatea fiind privită ca o valoare de necontestat a societății. Însă în
versetul de astăzi Domnul subliniază ideea că unitatea este bună doar atunci când
se aseamănă cu cea dintre Isus și Tatăl. Turnul Babel era menit să fie simbolul
și ocazia celei mai mari unități de pe glob, totuși Domnul a condamnat această
inițiativă și a pedepsit-o în mod drastic. Pentru timpul sfârșitului, se va plănui o
nouă unitate globală purtând emblema ecumenismului, însă, pentru că nici ea nu
va avea principiile unității dintre Isus și Tatăl, va fi distrusă.
Satana a iubit dintotdeauna unitatea în jurul valorilor sale și a urât unitatea în
jurul valorilor Dumnezeirii. Aruncând o privire asupra istoriei lumii, constatăm că,
în prima fază, Satana i-a lovit pe oamenii lui Dumnezeu din exterior, dar planul B
a fost întotdeauna dezbinarea din interior. Adam și Eva au fost loviți din exterior
de șarpe, însă, ulterior, dezbinarea dintre Cain și Abel a împărțit lumea în două.
Poporul israelit a fost lovit prin dușmani din toate zonele geografice, dar cele mai
dramatice au fost de fiecare dată conflictele din interior. Primii creștini au fost loviți
cu o furie zdrobitoare, însă au rezistat, dar momentul în care dezbinarea a intrat
între creștini a fost momentul oportun pentru Satana să construiască o nouă unitate
creștină, însă de data aceasta în jurul valorilor lui. Satana a văzut că planul de lovire
din exterior nu produce decât unitate, creștere și evlavie, de aceea întotdeauna a fost
pregătit pentru planul B.
La timpul sfârșitului, rămășița va fi formată din acei credincioși uniți în jurul valorilor dumnezeiești, însă vor avea de înfruntat cel mai greu moment – provocarea
adusă de planul B. Frații lor de credință îi vor vinde, îi vor da la moarte și-i vor forța
să renunțe, însă cine va răbda până la final va fi mântuit.
Te rog, Doamne, să mă pregătești pentru asalturile lui Satana și să mă ajuți să pot
fi un sprijin și pentru frații mei de credință!
Provocare: Care crezi că este cel mai mare obstacol în calea unității din familia și
biserica ta? Fă ceva astăzi care să te apropie de cei din familia și biserica ta!
Gabriel Iarca
Conferința Muntenia
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Unitatea

Marți, 28 decembrie

TOŢI CA UNUL
„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu,
așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți
că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”
(Ioan 13:34,35)

Î

n ediția din 1976 a Jocurilor Olimpice Speciale de la Seattle, la care participau
persoane cu handicap, la linia de start pentru proba de 100 de metri s-au aliniat
nouă concurenți. Imediat ce s-a dat startul, toți au început să învârtă din răsputeri
de roțile cărucioarelor, în afară de un băiat, care s-a lovit de o bordură și s-a răsturnat. Auzindu-l plângând, ceilalți concurenți s-au oprit și s-au întors să-l ajute. În
scurt timp, toți cei nouă concurenți au trecut linia de sosire ținându-se de mâini,
în aplauzele spectatorilor.
Ce lecție impresionantă! Acești oameni, poate lipsiți de multe din binecuvântările
de care avem parte noi, au acționat într-o manieră plină de dragoste și milă. Nu a contat premiul, ci faptul că toți au putut trece linia de sosire. Fără să își propună asta la începutul cursei, ei au oferit lumii un exemplu de împreună simțire, inspirat din lucrarea
Domnului Isus. Plin de milă și iubire pentru noi, El ne este alături în această „cursă”
spre Împărăția Sa. Uneori avem impresia că suntem într-o competiție cu ceilalți. Așa
că facem eforturi disperate să îi depășim în educație, bogăție, îmbrăcăminte sau chiar
binefacere sau implicare misionară. Adevărul este însă că nu suntem într-o competiție
cu ceilalți, ci doar cu noi înșine. În Împărăția cerurilor nu vom intra dacă suntem mai
buni decât ceilalți, ci dacă suntem dispuși să Îl lăsăm pe Dumnezeu să fie singurul
mare și bun în viața noastră. În marea zi a reîntâlnirii toți vor fi învingători, spre slava
aceluiași Dumnezeu care i-a ținut de mână în tot timpul călătoriei lor. Când ne uităm în spate bucuroși că ceilalți sunt în urmă, alergăm de fapt într-o direcție greșită.
Ce frumos ar fi ca noi, urmașii Domnului, în lumina adevărului, să alergăm în
aceeași direcție, ajutându-ne unii pe alții, preocupați sincer ca toți să treacă linia
de sosire! Împreună, ținându-ne strâns unul de celălalt și toți de Hristos, să încheiem câștigători cursa! Privindu-ne, oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii Lui, iar
atunci vor dori să-L cunoască pe El, adevăratul Învingător!
Doamne, ajută-ne să ne iubim așa cum ne-ai iubit Tu! Dă-ne putere să urmăm
exemplul Tău!
Provocare: Gândește-te astăzi la o persoană care ar avea nevoie de ajutorul tău!
Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să fii aproape de fratele tău!
Alexandru Ciurea
Conferința Muntenia
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Unitatea

Miercuri, 29 decembrie

UNIŢI ÎN ISUS
„Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți,
suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine.”
(1 Corinteni 10:17)

M

etafora trupului, folosită adesea pentru a ilustra ideea de comunitate și
unitate a bisericii, a fost deseori preluată, mai ales în momentele solemne
ale Sfintei Cine. Prin împărtășirea cu simbolurile sfinte, comemorarea actului
umilinței, se dorește să se șteargă disensiunile, să se regăsească iertarea și să se
aducă unitatea în biserică.
Dacă a fost un timp când Satana a atacat unitatea bisericii, acesta este mai mult ca
oricând momentul de acum, în apropierea finalului istoriei acestui Pământ. Familii
lipsite de unitate, părinți în conflict cu copiii, bătrâni dezamăgiți de tineri, tineri
neînțeleși și neiubiți pentru că nu corespund așteptărilor, biserici revoltate împotriva pastorilor și reformatori independenți rupându-se din trup… Poate părea o
imagine nefirească pentru un trup, dar acesta este tabloul unei biserici aflate sub
asediu, în care unitatea este pe cale de dispariție.
Sănătatea și integritatea trupului țin de armonia existentă între toate componentele acestuia. În ciuda imperfecțiunilor, picioarele rămân în trup chiar dacă sunt
obosite, mâinile lucrează în continuare chiar dacă sunt crăpate, iar inima își duce
activitatea încontinuu, pentru întreg organismul. Este adevărat că uneori ochii observă toate aceste imperfecțiuni ale propriului corp, dar nu se dezic de el, ci caută să
îndrepte ce se poate.
În calitate de ochi, în biserică, poate ați observat multe imperfecțiuni: copii
neastâmpărați, tineri nespirituali, părinți absenți, bătrâni care se opun schimbării,
lideri neinspirați, vorbitori nepregătiți, muzicieni lumești sau comitete nedrepte.
Pentru a nu pierde unitatea, avem o singură soluție: să luăm din aceeași Pâine, să
bem din același Izvor și să-L lăsăm pe Isus să ne fie Cap.
Părinte, avem nevoie mai mult ca oricând să-Ți unești poporul sub aceleași
simțăminte, pentru lupta ce ne stă înainte!
Provocare: Meditează la acest citat: „În aceste zile este necesar ca unitatea noastră să aibă un caracter care să reziste încercării… Avem multe lecții de învățat și
multe, multe altele de care trebuie să ne dezvățăm. […] Atâta vreme cât ținem la
ideile și la opiniile noastre cu o insistență hotărâtă, nu putem avea unitatea pentru
care S-a rugat Domnul Hristos” (MPSE, p. 42)!
Felix Mușat
Conferința Muntenia
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Unitatea

Joi, 30 decembrie

RUGĂCIUNEA SPECIALĂ A LUI ISUS
„Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine,
ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”
(Ioan 17:21)

P

ână în 1991, Africa de Sud trecuse printr-o perioadă de opresiune: apartheidul
– o politică de discriminare rasială ce impunea ca negrii să trăiască separați
de albi, fără drepturi politice, economice sau educaționale. Eliberat din închisoare
după 27 de ani de detenție, Nelson Mandela a devenit președintele Congresului
Național African. Acesta a condus negocierile cu președintele Klerk pentru abolirea politicii de apartheid și organizarea de alegeri universale. În anul 1994, în
urma victoriei partidului său, s-a format un guvern de uniune națională.
Cu ocazia Cupei Mondiale găzduite de Africa de Sud în anul 1995, președintele
Nelson Mandela s-a implicat apoi personal în organizarea și motivarea echipei
naționale de rugby, simțind că echipa poate face marea performanță, ceea ce urma
să ducă la unitate națională și la rezolvarea problemelor rasiale. Așa că și-a îndemnat
conaționalii de toate culorile să susțină echipa națională, alcătuită predominant din
jucători albi. Miracolul s-a produs: Nelson Mandela i-a înmânat Cupa Mondială lui
François Pienaar, căpitanul alb al echipei Africii de Sud, după finala câștigată împotriva Noii Zeelande. A fost un moment important al reconcilierii dintre populația
majoritară și minoritatea albă din Africa de Sud.
Segregație… Reconciliere… Vedem singuri cum păcatul separă, ridică ziduri,
dar Isus Hristos este singurul care le poate demola! El face marea reconciliere între
oameni și între om și Dumnezeu. Simți că nu poți găsi calea de împăcare în familie?
Ți se pare că s-au format diferențe și distanțe prea mari între tine și partenerul de
viață, între tine și adolescentul tău? Vino la Hristos, și El îți va uni din nou casa,
familia! Când oamenii au strigat la El, Isus a unit națiuni separate de secole… Doar
El poate face această minune și în casa ta!
Doamne, ajută-mă să fiu un om al păcii și lasă Tu pacea ta în familii și în biserică!
Avem atât de multă nevoie de ea!
Provocare: Care crezi că sunt cele mai mari obstacole în calea unității din familia
și biserica ta? Propune-ți să pui deoparte o zi de post pentru a vorbi cu Dumnezeu
despre ele!
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia
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Unitatea

Vineri, 31 decembrie

UNITATEA – UN LEAC PENTRU VICTORIE
„Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!”
(Psalmii 133:1)

Î

n familiile cu copii, părinții asistă la mici supărări între frați, momente care nu
de puține ori par drame, conflicte armate sau povești de spionaj. Într-o seară,
înainte de culcare, doi frați își desfășurau ostilitățile când mama intră în cameră și
pe loc încercă să îi convingă să facă pace. Argumentul ultim:
— Copii, dacă Domnul Isus ar veni în noaptea aceasta și v-ar găsi certați, ar fi
bine?
Fratele mai mare, silit de forța argumentului, întinse mâna spre împăcare, dar
printre dinți îi spuse fratelui mai mic:
— Dacă nu vine Domnul în noaptea asta, ți-arăt eu mâine dimineață!
Amuzant răspuns, dar realitatea lui ne copleșește. Unitatea este un spirit,
o atmosferă, este pământul fertil în care poate să crească credința și se pot naște
redeșteptările. Gândește-te la ucenicii care erau dezbinați și care au învățat apoi unitatea pentru ca abia după aceea să primească ploaia timpurie! Să se întâmple altfel în
momentul ploii târzii? Cât de mult a insistat Domnul Isus în rugăciunea Sa din Ioan
17 asupra unității, adică asupra unui climat de pace internă, de lipsă a spiritului de
critică și de bârfă, asupra unei biserici fără răutăți și acuzații, fie ele chiar sub mantia
unui program de reformare a bisericii! Nu-i așa că ne justificăm adesea răutățile,
spiritul de critică și condamnarea fraților prin argumente ce țin de reformă? Și, fără
să ne dăm seama, lovim în biserica lui Hristos. Iar pagubele cresc. Este poate timpul
când biserica trebuie să strângă rândurile. Este poate timpul de aur când trebuie să
înțelegem că fiecare trebuie să se cerceteze personal, să se smerească și să-și mărturisească păcatul. Suntem un corp de oameni care trebuie să învețe de la Mântuitor
să se iubească. Avem adevărul, ne lipsește iubirea. O putem recăpăta pe măsură ce
lăsăm armele și ne îmbrățișăm frații.
Doamne, unește biserica din țara noastră în cel mai sfânt spirit al pocăinței!
Provocare: Puternic este omul care caută iertarea, împăcarea și unitatea. Dacă
există cineva căruia să îi întinzi mâna împăcării, astăzi este ziua să faci acest lucru.
Ovidiu Băluță
Conferința Oltenia

382

Devotional 2021.indd 382

Soarele apune: B 16:46, CT 16:36, IS 16:29, MS 16:44, SM 16:46, DJ 16:56, AR 16:58

11/6/2020 12:27:42 PM

Devotional 2021.indd 383

11/6/2020 12:27:42 PM

Devotional 2021.indd 384

11/6/2020 12:27:42 PM

