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Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven-
tiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă ne propune 
o săptămână de studiu, meditație şi rugăciune, o săptămână în 
care să reflectăm la nevoia noastră stringentă de a fi conectați 
la adevărata sursă. 

Într-o lume ce are acces la orice, într-o lume în care sursele 
de conectare sunt nelimitate, posibilitatea de a te pierde este 
direct proporțională cu mulțimea ofertelor. Cine ne va ajuta să 
găsim sursa credibilă, care să ne conducă în siguranță Acasă? 

Pe parcursul studiului „Conectat la Sursă” vom avea ocazia 
să descoperim împreună mijloacele pe care le avem la îndemâ-
nă în vederea creării şi menținerii unei conexiuni cu cea mai 
credibilă sursă de informație, energie, putere, înțelepciune. 

Sabatul din 29 februarie 2020 va fi o zi de consacrare, 
de rugăciune serioasă şi post (pentru cei care pot face lucrul 
acesta), momente în care Îl putem ruga pe Dumnezeu să ni 
se descopere ca Adevărata Sursă de viață şi să ne ofere dispo-
nibilitatea de a ne lăsa conectați permanent cu El.  

 Duminică, 1 martie 2020, se va strânge un dar special, 
care va fi folosit în scopul promovării activităților pentru ti-
neret din Uniunea Română. 

Fie ca Dumnezeu să ne impresioneze inimile cu adevărurile 
studiate pe parcursul acestei săptămâni de rugăciune şi impresi-
ile să nu fie doar unele de moment, ci unele decizionale pentru 
restul vieții noastre. 

                                                                                                                        Editorii 

Temele au fost realizate de tineri din cele șase Conferințe care compun Uni-
unea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă, în 
colaborare cu Departamentul de Tineret al Uniunii. 
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O privire superficială asupra 
stării de lucruri ne determină să 
concluzionăm că un om conec-
tat la o sursă externă este un om 
bolnav, muribund, care nu mai 
poate trăi prin propriile sale pu-
teri, el având nevoie de oxigen 
suplimentar, de inimă electroni-
că, de sursă de viață etc. 

Privind în profunzime însă, 
putem stabili că până şi oamenii 
care se consideră independenți, 
au nevoie de o Sursă la care să 
fie conectați permanent, o Sursă 
pe care unii o recunosc şi o nu-
mesc cu numele ei adevărat, alții 
o ignoră, iar alții o neagă, până la 
proba contrarie. 

Nu suntem conectați la oxi-
gen prin cabluri, dar prin nările 
noastre primim permanent oxi-
gen, fără de care nu am putea 
trăi. Nu avem o inimă artifici-
ală la care să fim conectați, dar 
avem o inimă care a fost pornită 
de o Sursă şi bate prin puterea 
aceleiaşi Surse. Şi exemplele pot 
continua. 

Şi, în timp ce Dumnezeu ne-a 
propulsat viață şi ne-o menține 
prin puterea Sa, ne-a lăsat şi 
nouă o contribuție, fiecare adu-
cându-ne aportul la menținerea 
vieții, noi fiind cei care hrănim 
trupul şi mintea, noi fiind cei 
care alimentăm ființa noastră cu 
„combustibil” necesar existenței. 

Libertarea aceasta care i-a 
fost încredințată, l-a făcut pe om 
să devină prea mândru pentru 
a se lăsa călăuzit de prospectul 
divin şi, de-a lungul vremii, şi-a 
permis din ce în ce mai mult, 
să înlocuiască sursa de „hrană” 
cu invenții omeneşti, atât în ce 
priveşte hrana propriu-zisă, cât 
şi în ce priveşte hrana spirituală. 

Conectat la Sursă
Într-o lume confuză, pe fon-

dul multitudinii de variante de 
surse, într-o lume în care oame-
nii se cred independenți, în timp 
ce altcineva le dictează ce să mă-
nânce, cum să se îmbrace, cum să 
se distreze etc., ne punem serios 
întrebarea: Care este Sursa cea 
mai de dorit, la care ne putem 
conecta pentru a ne bucura de o 
calitate maximă în această viață 
şi a ne bucura de o victorie finală 
prin dobândirea vieții veşnice?

Suntem conectați permanent 
la ...lume. Lipsa semnalului te-
lefonic, pe care-l deținem astăzi 
personal, crează un disconfort 
în mintea noastră, chiar şi când 
lipseşte doar pentru câteva mi-
nute. Dacă o persoană apelată de 
noi nu răspunde imediat, ne agi-
tăm. Nu putem concepe să trăim 
fără telefon. Suntem în stare să 
renunțăm la cele mai importante 
lucruri din viață, dar nu la tele-
fon. Acesta face parte din ființa 
noastră. Ne culcăm, asigurându-
ne că-l avem, ne sculăm şi, in-
stinctiv, îl verificăm. 

În timp ce nimeni nu contes-
tă valoarea telefonului, dată prin 
multele funcții pe care le are, 
prin mulțimea de posibilități de 
comunicare, informare, stocare 
de informații etc., pe care ni le 
oferă, ar trebui să recunoaştem 
că există o sursă mult mai im-
portantă, o sursă vitală, care ne 
asigură, fie că recunoaştem sau 
nu, protecție totală, informații 
de calitate, siguranță, confort, 
pace şi speranță. Această Sursă 
nu este alta decât Dumnezeu. El 
este Cel care ne-a creat şi doar 
conectați permanent la El, prin 
Domnul nostru Isus Hristos, pu-
tem trăi cu adevărat. 

Fiecare a probat poate, cel 
puțin o dată în viață, o situație 
limită din care nu-l putea scoate 
nici cea mai inteligentă conexi-
une aflată la îndemână. Ce faci 
când ți se fură telefonul? Ce faci 
când ți se întrerupe conexiu-
nea? Când nu ai semnal? Când 
se termină bateria? Când ... pur 
şi simplu nu răspunde numărul 
apelat, în care ți-ai pus toată 
speranța? 

Dumnezeul care ne este 
Tată Se angajează să ne stea la 
dispoziție permanent, interve-
nind spre binele nostru de multe 
ori chiar neapelat. „Căci nu-mi 
ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, 
Doamne, îl cunoşti în totul”, 
spunea David, experimentând 
privilegiul de care şi noi putem 
avea parte. 

În seria de prelegeri pe care 
Departamentul de Tineret al 
Uniunii Române ne-o pune la 
dispoziție vom afla care este 
Adevărata Sursă la care ne pu-
tem conecta oricând şi în orice 
situație. Vom afla modalitățile de 
conexiune şi avantajele pe care 
le putem experimenta alegând 
această ofertă. Vom descoperi, 
de asemenea, existența unor sur-
se periculoase, a unor surse care 
interferează cu Sursa adevărată, 
producând confuzie, precum şi 
modul prin care putem depista şi 
menține o conexiune permanen-
tă cu cea care se dovedeşte a fi 
Sursa cea mai de dorit. 

Fie ca Dumnezeu să ne lu-
mineze mintea pentru a înțelege 
nevoia noastră stringentă de a 
fi conectați permanent la Sursa 
care ne-a creat, ne-a răscumpă-
rat şi ne doreşte salvați pentru 
veşnicie. Amin!  
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Începutul care  
a transformat lumea

Nimeni nu pune la îndoială 
faptul că cea mai utilizată sursă 
de informare din zilele noas-
tre este internetul. „Internetul a 
revoluționat computerul şi lu-
mea comunicării mai mult de-
cât orice înainte. Inventarea te-
legrafului, telefonului, radioului 
şi computerului doar au pregă-
tit calea pentru apariția acestor 
posibilități fără precedent.1 

Internetul însă, este una din-
tre cele mai mari realizări ale 
ştiinței moderne. Ceea ce pentru 
unii cercetători din anii 1900 era 
doar o idee vagă, a devenit un 
proiect pus pe tapet pentru un 
grup de cercetători în anul 1962. 
Primii paşi concreți în această 
direcție s-au făcut în 1960, atunci 
când J.C.R. Licklider publica 
conceptul „Intergalactic Ne-
twork.” El împreună cu o echipă 
de specialişti de la DARPA (De-
fense Advanced Research Projects 
Agency), instituție al cărei direc-
tor era, au reuşit să creeze pen-
tru prima dată o conexiune între 
mai multe computere, formând 

astfel o rețea. Primul beneficiu 
adus de această invenție era cel 
legat de viteza cu care se trans-
mit informațiile. Acea rețea, în 
comparație cu celelalte mijloace 
de comunicare din acea vreme, 
cum ar fi de exemplu undele 
radio, reuşea să transmită mai 
rapid şi mai sigur informațiile. 
Deşi tehnologia era la început, 
computerele de dimensiuni gi-
gante, rețeaua funcționând prin 
cablu, această „caracatiță” urma 
să ajungă pe sub mări şi oceane, 
până la marginile pământului. 

Foarte interesant este însă, 
contextul în care a fost dema-
rat acest proiect; motivațiile 
care au pus pe jar imaginația şi 
cunoştințele vaste ale acestui 
grup de cercetători şi scopul în 
care aceştia doreau să utilizeze 
ceea ce noi numim astăzi inter-
net. Se întâmpla chiar în toiul 
Războiului Rece, poate chiar în 
cea mai tensionată perioadă, anii 
1960-1962, atunci când Lickli-
der şi echipa sa se îngrijorau cu 
privire la un eventual conflict 
nuclear în contextul tensiuni-
lor dintre SUA şi URSS. Grija 

lor era aceea de a forma o rețea 
inteligentă care să reziste chiar 
şi în urma unui atac nuclear. O 
rețea prin care să poată comu-
nica uşor cu trupele armate de 
pe teritorii străine şi care să fie 
mai sigură decât undele radio. 
Comunicarea prin undele radio, 
făcută prin Codul Morse, era 
una susceptibilă spionilor străini. 
Internetul devine astfel soluția 
care să asigure securitatea comu-
nicării. Aceasta a fost deci una 
dintre principalele motivații, de 
a furniza o comunicare cât mai 
eficientă şi mai sigură, chiar şi 
în condiții de conflicte armate şi 
război.2

Asemenea unui copac, in-
ternetul a crescut şi s-a dezvol-
tat lent. În primele decade ale 
apariției sale, el nu a fost deloc 
apanajul publicului larg. Acce-
sibilitatea se limita în general 
la unele societăți şi instituții de 
stat, în special cele de apăra-
re națională şi internațională, 
centre de cercetare ştiințifică şi 
universități. Au trecut aproape 
treizeci de ani de când echipa 
lui J.C.R. Licklider a reuşit în 

Pe valurile internetului
Vineri 21 februarie 2020

„Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei...” (Psalmii 101:3). 

Beni Chirilă, Conferința Banat
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premieră conectarea mai mul-
tor computere într-o rețea, până 
la adevărata revoluție a ştiinței 
cibernetice din anul 1889. La 
această dată omul de ştiință Tim 
Berners-Lee inventează World 
Wide Web. Un început care va 
revoluționa istoria comunicării.3 

Practic, devine cea mai mare 
platformă de căutare. Pagina 
le oferă acces utilizatorilor la o 
arie foarte vastă de documente 
care sunt conectate între ele prin 
semnificații precum: hypretext, 
hypermedia, hyperlinks, creând 
coneziuni electronice la anumite 
surse de informații, imagini, sune-
te şi înregistrări video.4 Din acest 
moment se produce o explozie 
în extinderea internetului, atât ca 
arie, cât şi ca număr de utilizatori. 

Conform statisticilor, în de-
cembrie 1995, doar 0,4% (16 
milioane de utilizatori) din 
populația lumii aveau acces la 
internet. În iulie 2000, erau deja 
5,9% (359 milioane de utili-
zatori) din populația lumii. În 
iunie 2019, cifrele şochează: 
58,8%. Aproape patru miliarde 
şi jumătate de utilizatori.5 

Internetul este în continuare 
într-o creştere explozivă. Dacă 
extinderea sa va continua să 
crească în acest ritm, în curând 
va ajunge să cuprindă toată pla-
neta. Interesele economice sunt 
foarte mari, mizele pe măsură. 
Provocările consumatorilor le 
depăşesc pe amândouă. Ome-
nirea întreagă a ajuns într-un 
punct istoric. Ne punem între-
barea: încotro ne îndreptăm? Ce 

se va întâmpla când toată pla-
neta va fi conectată la internet? 
Se vorbeşte tot mai mult despre 
tehnologia 5G, care face practic, 
un nou salt major al vitezei cu 
care internetul prelucrează date-
le. În comparație cu tehnologia 
4G, folosită acum pe piață, 5G 
va fi de o sută de ori mai rapi-
dă, iar acest aspect este doar unul 
din schimbările aduse de această 
evoluție a inteligenței artificiale.6 
Practic, această lume a compute-
rului s-a dezvoltat atât de mult 
încât depăşeşte abilitățile celor 
mai mulți oameni de a le folo-
si. În schimb, tehnologia aceas-
ta pare atât de avansată, încât 
pare să devină o forță superioară 
omului, forța care îl va suprave-
ghea de aproape şi-l va controla 
total. Cum se va raporta omeni-
rea la aceste schimbări majore? 
Cum va afecta ea viața zilnică? 

Cum ne afectează internetul 
viața zilnică

Tehnologia digitală are un 
mare impact asupra sănătății fizice 
şi mentale a utilizatorilor. O co-
nectare frecventă poate cauza pro-
bleme psihice precum: confuzie, 
dorință imediată după satisfacție 
şi chiar depresie. Pe lângă afecta-
rea sănătății mentale, aceasta mai 
poate avea repercusiuni negative 
asupra sănătății fizice, cauzând 
probleme de vedere, pierderea au-
zului sau cocoşarea.7 Sunt din ce 
în ce mai multe dezbateri şi stu-
dii care analizează efectele utili-
zării internetului şi le clasifică în 
funcție de mai mulți factori. Există 
aşa numitul simptom Problematic 
Internet Use (PIU), descris ca fi-
ind un comportament dăunător 
prin obişnuința de a folosi excesiv 
internetul. Jocurile video, cumpă-
răturile online sau media socială 
sunt câteva din zonele principale 
unde se întâlnesc astfel de com-
portamente.8

Dependența – noile statistici 
arată o creştere tot mai accelerată 
a dependenței de smartphone şi 
internet. Un studiu din 2016 ara-
tă că cei care sunt înclinați spre 
dependență de internet au sem-
nificativ mai multe probleme în 
lupta cu activitățile zilnice. Acesta 
se referă la viața de acasă, la şcoală 
sau la locul de muncă. Totodată, 
pot fi observate şi dificultăți de 
socializare în lumea reală, depre-
sia şi anxietatea, făcând, de ase-
menea, parte din pachet.9 

Persoanele cu astfel de pro-
bleme au o eficiență mult mai 
scăzută în activitățile şi respon-
sabilitățile zilnice, caracteriza-
te de mai puțină organizare şi 
dificultăți de planificare a viito-
rului. Unii cercetători merg atât 
de departe încât consideră că 
internetul produce dependență 
mai mult decât heroina. 

Schimbări în creier? 

O echipă internațională de 
cercetători de la Western Sidney 
University, Harvard University, 
Kings College, Oxford Uni-
versity and University of Man-
chester au descoperit că produce 
schimbări în creier, afectând ca-
pacitatea de concentrare, proce-
sele de memorare şi interacțiunea 
socială.10 Potrivit unui studiu re-
alizat de Online College, sunt 
multe modurile în care interne-
tul ne schimbă creierul. Bazân-
du-ne pe internet ca pe hardul 
nostru extern, învățăm şi memo-
răm diferit informațiile. Aceasta 
diminuează puterea de concen-
trare. Nu ne mai concentrăm să 
ne amintim, datorită gândului că 
avem informațiile stocate elec-
tronic. Întrebările grele ne fac 
să ne gândim la computer. De-
venim practic, dependenți psihic 
de tehnologie. Creativitatea are 
şi ea de suferit.11 Totul se schim-
bă datorită internetului. 

Utilizare Internet

1995

2000

                    2019
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Spațiul nu ne permite să enu-
merăm toate pericolele la care 
suntem expuşi prin utilizarea in-
ternetului. Că există şi avantaje în 
acesta, nimeni nu contestă, însă 
pericolele sunt prea mari ca să ne 
permitem să folosim neglijent 
şi fără reguli stricte internetul. 
Am auzit într-o predică despre 
un dialog între un pastor şi un 
profesor care preda de treizeci de 
ani într-o universitate adventis-
tă. Pastorul îi pune o simplă în-
trebare: „Care este cel mai mare 
păcat pe care l-ați întâlnit la 
tineri, în toți aceşti ani?” Profe-
sorul răspunde: „Media digitală. 
Pentru că studenții navighează 
pe internet în timpul cursurilor 
şi pierd cele mai importante ore. 
Folosesc expresii din comunica-
rea de chat în lucrări de cercetare 
şi aduc totul la nivel superficial. 
Aceasta este una dintre cele mai 
mari pierderi.”

Posibilitățile şi utilitățile adu-
se de acesta par să fie atât de mari 
şi atrăgătoare încât ne gândim 
prea puțin la pericolele şi cap-
canele lui. Pentru copii, acesta 
este de asemenea o mare ispită. 
Este suficient o simplă căutare a 
statisticilor legate de timpul pe 
care copiii îl petrec online şi veți 
observa cifre halucinante. Este 
ca un „drog” pentru toți, o mo-
meală de care nu scapă aproape 
nimeni. Tânăr şi bătrân, inte-
lectual şi muncitor, toate clasele 
sociale, toate vârstele, priceput şi 
nepriceput, folosesc cu prisosință 
internetul. Extinderea rețelelor 
care livrează internet şi progresul 
tehnologic permanent, fac inter-
netul tot mai accesibil. Lumea 
întreagă va suferi schimbări ma-
jore datorită lui. Oare este omul 
pregătit pentru aceste salturi 
ştiințifice? Oare când vom învăța 
să-l utilizăm corespunzător? 
Când vom conştientiza riscurile 
la care ne expunem?

Soluția Domnului

Trăim vremuri apocaliptice. 
Bătălia care se dă pentru suflete-
le noastre este cea mai mare din-
tre toate câte au existat vreodată. 
Satan face orice ca să ne răpească 
timpul pentru relația cu Dum-
nezeu. El caută să ne bombar-
deze cu cele mai atractive oferte. 
Se foloseşte de toate mijloacele 
disponibile. Una dintre ele este 
tehnologia. Prin smartphone, ta-
bletă sau computer, ne pune la 
dispoziție jocuri, filme, muzică şi 
multă interacțiune virtuală. Aceas-
ta este de altfel şi o formă de ma-
nipulare a maselor, dacă o studiem 
în profunzime. Scopul este acela 
ca omul să nu mai aibă timp liber, 
să fie mereu ocupat şi astfel să nu 
mai aibă timp suficient să se poată 
gândi la cele sfinte. 

„Acum, când Marele nostru 
Preot face ispăşire pentru noi, 
trebuie să căutăm să devenim 
desăvârşiți în Hristos. Nici mă-
car printr-un gând Mântuitorul 
nostru n-a putut fi adus să Se su-
pună puterii ispitei. Satan găseşte 
în inimile omeneşti un loc unde-
şi poate câştiga un punct de 
sprijin; o dorință păcătoasă este 
nutrită, prin care ispitele lui îşi 
manifestă puterea. Dar Hristos a 
declarat despre Sine: „Vine stă-
pânitorul lumii acesteia. El n-are 
nimic în Mine” (Ioan 14:30). Sa-
tan n-a putut găsi nimic în Fiul 
lui Dumnezeu, care să-i fi oferit 
posibilitatea biruinței. Hristos 
păzise poruncile Tatălui Său şi 
în El nu era niciun păcat pe care 
Satan să-l poată exploata spre 
folosul lui. Aceasta este starea în 
care trebuie să fie găsiți acei care 
vor sta în timpul strâmtorării.”12

Stimate cititor, ce se inter-
pune între tine şi relația ta cu 
Dumnezeu? Ai simțit vreodată 
dezgustul în urma timpului pe-
trecut online? Ai experimentat 
vreodată ineficiența şi dezor-

ganizarea produse de internet? 
Chiar dacă ele nu ar intra în con-
flict cu morala sau spiritualitatea, 
motive precum timpul sau sănă-
tatea sunt suficiente ca să ne facă 
să utilizăm înțelept tehnologia 
digitală. Atunci când conectarea 
devine un obicei tot mai accen-
tuat, acesta va deteriora calitatea 
timpului liber, eficiența şi orga-
nizarea, puterea de concentrare 
şi apetitul pentru studiu, de orice 
natură ar fi acesta. 

Altoit în Hristos

Domnul Isus a prevăzut cu 
mult înainte provocările cu care 
ne confruntăm noi astăzi. El a 
ştiut unde va ajunge tehnologia 
şi cum va afecta aceasta întreaga 
creație. Nimic nu-L surprinde 
pe Dumnezeu. Oricât de depar-
te a mers omul, prin harul Său 
El a pregătit soluțiile care pot fi 
cu adevărat salvatoare în aceste 
condiții ale schimbărilor conti-
nue. Vorbind despre relația pe 
care o doreşte cu noi, a zis: „Eu 
sunt vița, voi sunteți mlădițele. 
Cine rămâne în Mine şi în cine 
rămân Eu, aduce multă roadă, 
căci despărțiți de Mine nu puteți 
face nimic... Rămâneți în Mine 
şi Eu voi rămâne în voi...” (Ioan 
15:4 p.p., 5). 

Rămânerea în Hristos este de-
finită de constanță, regularitate 
şi stabilitate. Domnul Hristos ia 
acest exemplu al viței-de-vie, ca 
să descrie modul în care El ne-a 
legat de Dumnezeu, iar pentru 
partea noastră în procesul altoi-
rii El spune doar atât: „rămâneți 
în Mine”. Spre deosebire de co-
nectare, altoirea presupune mult 
mai mult. Ea este o legătură na-
turală vie. Aşa cum mlădița îşi 
trage viața din viță, la fel şi cre-
dinciosul depinde în totalitate de 
Hristos. Ea este în primul rând  
lucrarea lui Dumnezeu prin pla-
nul de mântuire, iar apoi, partea 
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omului este rămânerea în Cel 
care ne spune: „Voi puteți fi uniți 
cu adevărata Viță. Fiecare parte 
a întregii voastre făpturi poate 
să fie unită cu Vița, iar seva şi 
hrana care vin de la ea vor hră-
ni mlădițele legate de Viță, până 
când veți ajunge una cu Hristos, 
aşa cum El a fost una cu Tatăl. În 
felul acesta vă vor fi date binecu-
vântările Sale.”13

„Acesta este un veac al unei 
apostazii aproape universale şi, 
dacă acei care pretind că au un 
adevăr mai mare nu dovedesc că 
faptele şi caracterul lor sunt în 
armonie cu adevărul divin, vor 
îndruma greşit bisericile. Bună-
tatea lui Dumnezeu, harul, com-
pasiunea, duioşia, amabilitatea şi 
bunăvoința Sa iubitoare, trebu-
ie să fie exprimate în cuvintele, 
comportamentul şi caracterul tu-
turor celor ce afirmă că sunt co-
pii ai lui Dumnezeu şi îndeosebi 
în caracterul celor ce pretind că 
sunt soli trimişi de Domnul Isus 
spre a vesti Cuvântul vieții pen-
tru salvarea celor care pier. Biblia 
le porunceşte să înlăture tot ce 
este aspru şi necizelat în carac-
terul lor şi să fie altoiți în Hris-
tos, adevărata Viță. El trebuie să 
aducă roade de aceeaşi calitate ca 
acelea pe care le aduce Vița. Nu-
mai aşa mlădița poate reprezenta 
în mod corect valoarea viței.”14

Drag cititor, poate că eşti o 
persoană care a avut experiențe 
deosebite cu Dumnezeu. Ai 
simțit de multe ori ajutorul Lui 
şi ai văzut cum mâna Sa te-a pă-
zit în multe situații. Ai înțeles 
că depinzi în totul de El. Ai 
înțeles că despărțit de El nu poți 
face nimic. Însă, datorită multor 
tentații, ai încercat să-ți alimen-
tezi sufletul din altă parte. Hris-
tos te invită astăzi să dai atenție 
relației tale cu El. Nu lăsa aceas-
tă legătură vitală, de care de-
pinzi în totalitate, să se ofilească. 

Recunoaşte golul şi amărăciu-
nea produse de modul în care 
poate uneori ai petrecut timpul. 
Recunoaşte daunele produse de 
excesul tehnologiei în viața ta. 
Recunoaşte că nu poți face ni-
mic fără El. Alexandru Macedon 
a cucerit lumea şi la un moment 
dat, când credea că poate totul, a 
fost învins de moarte. Cazul lui 
este o cunoscută dovadă că ori-
ce om, oricât ar fi de tare şi de 
priceput, la un moment dat va 
experimenta că fără Hristos nu 
poate face nimic. El nu poate să-
şi schimbe obiceiurile, nu poate 
să-şi controleze sentimentele, 
gândurile şi patimile. El nu poa-
te trăi o viață ghidată de prin-
cipii. El nu poate trăi o viață de 
valoare. 

Concluzie

Drag cititor, Hristos te invită 
astăzi să rămâi în El. Recunos-
când prețul celor efemere, să te 
legi de El prin această relație vi-
tală. Astfel vei trăi spiritual şi vei 
aduce rod pentru El. Vrei o altfel 
de viață? Vrei să fii un pom rodi-
tor? Îți doreşti o viață caracteriza-
tă de echilibru şi valori? Vei putea 
trăi cu adevărat atunci când vei 
gusta în permanență din El. Vei 
primi putere în toate provocările. 
Vei fi ajutat să învingi în lupta cu 

obiceiurile greşite. Vei putea să-
ți controlezi timpul petrecut on-
line. O viață disciplinată, o ier-
arhie corectă a priorităților, pot 
fi urmarea rămânerii în Hristos. 
Relația cu Dumnezeu nu poate 
fi intermitentă. Ea nu poate fi 
pusă pe un loc secundar. Aceas-
tă relație nu poate fi umbrită de 
celelalte activități. Avem nevoie 
să ne legăm de El. În vremurile 
care vor veni, lupta pentru su-
fletul tău va fi tot mai intensă. 
Nu ceda! Nu renunța la cea mai 
frumoasă relație pe care ți-a fost 
dat s-o ai! Spune împreună cu 
mine: „Doamne, vreau să îți dau 
ție primul loc; vreau să încep în-
totdeauna ziua cu Tine. Dincolo 
de muncă, şcoală şi tehnologie, 
vreau să fii Tu primul. Vreau 
această viață pe care Tu mi-ai 
promis-o. Îți mulțumesc că pot 
spune ca şi Pavel: „Pot totul în 
Hristos, care mă întăreşte.” (Fi-
lipeni 4:13).  

Referințe:

1 https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet/
2 https://sciencenode.org/feature/a-brif-history-of-the-internet-php
3 https://ourworldindata.org/internet
4 https://www.britannica.com/topic/World-Wide-Web
5 https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
6 https://www.digitaltrends.com/mobile/what-is-5g/
7 http://www.digitalresponsibility.org/health-and-technology
8 https://adaa.org/learn-from-us/from-the-experts/blog-posts/professional/problematic-
internet-use-and-its-impact
9 https://www.addictioncenter.com/drugs/internet-addiction/
10 https://sciencedaily.com/releases/2019/06/190605100345.htm
11 https://www.onlinecollege.org/15-big-ways-the-internet-is-changing-our-brain/
12 Ellen White, Tragedia veacurilor, cap. Timpul strâmtorării, p. 623
13 Ellen White, Credința și faptele, p. 66
14 Ellen White, Mărturii pentru pastori și slujitorii evangheliei, p. 151
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Neluțu Dărămuș, Conferința Ardealul de Nord   

„Voi aleragați bine: cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr?” (Galateni 5:7)

Conexiuni 
intersectate

Trăim într-un timp foarte 
aglomerat de ceea ce auzim, ve-
dem şi la care trebuie să ținem 
pasul pentru a fi actualizați. 
Suntem de ceva timp conectați  
într-o lume a conexiunilor, mai 
mult sau mai puțin semnalizați 
în interiorul nostru, chiar dacă 
pe dinafară toți părem că suntem 
bine informați. 

În orice zonă ne-am afla, 
suntem la intersecția multor co-
nexiuni care lasă, la rândul lor, 
o influență imuabilă sau foarte 
greu de schimbat. Ele realizează 
la nivel mental, comportamental, 
clişee care se fixează foarte pro-
eminent în ceea ce ne exterio-
rizăm ca ființe umane şi care se 
arată în toate acțiunile noastre de 
zi cu zi.

Ce reprezintă o conexiune?  

Cuvântul „conexiune” repre-
zintă, potrivit DEX: o legătură 
între două sau mai multe obiec-
te, fenomene; raport, relație, 
înlănțuire, raport reciproc, într-
un cuvânt totalitatea formelor de 

legătură. Mai poate avea sensul 
de reuniune de obiecte sau fe-
nomene de aceeaşi natură, chiar 
o legătură strânsă. Înlănțuire ce 
poate avea loc între două sau mai 
multe lucruri sau persoane. 

Pentru voi, dragi tineri, ce 
reprezintă o conexiune? Doar a 
avea putere maximă internetul 
acolo unde te afli acum? Poate 
chiar acum eşti la un loc de ru-
găciune. Poate citeşti chiar aceste 
rânduri. Unde eşti de fapt conec-
tat în prezent? Este conexiunea 
ta la cer, la prezența Celui Sfânt 
sau s-a făcut o intersectare a co-
nexiunii bune cu vreun duh al 
răutății, care se luptă să te atragă 
înspre altă direcție? 

În studiul de față vom încerca 
să distingem împreună: 
a Unde se află cea mai bună co-
nexiune?
a Ce fac îngerii lui Dumnezeu 
pentru a te conecta cu cerul?
a Ce trebuie să facem pentru 
a găsi cea mai bună conexiune 
(individuală, de grup, de familie 
sau de biserică) şi să fim umpluți 

de aceasta sută la sută, având ast-
fel garanția prezenței Duhului 
Sfânt în viața noastră?

Acestea sunt doar câteva 
dintre întrebările adresate ție în 
timp ce eşti pe frecvența uneia 
dintre conexiuni. Merită să sta-
bilesc astăzi unde doresc să fiu 
conectat şi să aleg cea mai bună 
conexiune!

A. Conexiunea perfectă 

„Şi Duhul lui Dumnezeu Se 
mişca pe deasupra apelor.” (Ge-
neza 1:2); „Poți spune tu că poți 
pătrunde adâncimile lui Dumne-
zeu, că poți ajunge la cunoştința 
desăvârşită a Celui Atotputer-
nic?” (Iov 11:7). 

„Înainte de intrarea răului 
în întregul Univers, era pace şi 
bucurie. Totul era în armonie 
desăvârşită cu voința Creatoru-
lui. Iubirea față de Dumnezeu 
era supremă, iar iubirea omului 
față de om era nepărtinitoare. 
Hristos, Cuvântul, singurul năs-
cut al lui Dumnezeu era una cu 
Tatăl veşnic, una în caracter, na-

Sabat 22 februarie 2020
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tură şi în scop -  singura ființă 
din tot universul care putea să 
intre în sfaturile şi în planurile 
lui Dumnezeu.” 1

Armonia desăvârşită, relația 
divină şi pacea nu erau tulburate 
de nimic, conexiunea era perfectă, 
iar „stelele dimineții izbucneau în 
cântări de bucurie.” (Iov 38:7). 

În lucrarea de conectare di-
vin-uman, îngerii şi-au avut în-
totdeauna o lucrare bine definită. 
Cerul întotdeauna a dorit, cum, de 
altfel, doreşte şi astăzi, să păstre-
ze conexiunea maximă cu ființele 
umane, în ciuda faptului că fiecare 
avem de luptat cu duhurile răutății 
care nu sunt altceva decât influența 
perfidă şi vicleană a îngerilor celui 
care s-a coborât cu mânie mare 
pentru a distruge chipul divin din 
ființele umane. Modul lui de a lu-
cra în ascuns a început atunci când 
a lansat prima afirmație: Oare a zis 
Dumnezeu? 

Cu mult înainte ca această 
afirmație să fie făcută, în istoria 
creației lui Lucifer am aflat că 
acesta era: heruvimul ocrotitor, 
bun, nobil şi nespus de plăcut,2 
razele slavei se odihneau peste 
el, era cel dintâi în a descoperi 
planurile lui Dumnezeu înaintea 
universului, dovedind bucurie şi 
dragoste în slujire. 

Într-un univers desăvârşit 
apar la acest moment conexiuni 
intersectate de un alt spirit, care 
transmite mai departe o stare os-
tilă slavei divine. 

B. Implicarea îngerilor în  
          conexiunea cu cerul 

„Legea iubirii fiind temelia 
guvernării lui Dumnezeu, fe-
ricirea tuturor ființelor create 
depindea de asentimentul lor 
desăvârşit față de marile princi-
pii ale dreptății.” 3  

În lucrarea de conectare din-
tre cer şi ființele create, îngerii 
au avut un rol foarte impor-

tant: fie au venit personal, fie au 
influențat situații, discuții, s-au 
luptat chiar pentru a contracara 
acțiuni adverse. 

„Îngerii slavei se bucură 
atunci când oferă dragostea lor 
şi grija lor neobosită ființelor că-
zute şi nesfinte. Ființele cereşti 
apelează stăruitor la inima oa-
menilor; ele aduc acestei lumi 
întunecate lumină din curțile de 
sus şi, printr-o slujire stăruitoare 
şi plină de iubire, mişcă sufletul 
omenesc pentru a-l aduce pe cel 
pierdut în comuniune cu Hris-
tos, legătură care este chiar mai 
intimă decât cea pe care ele înse-
le o pot cunoaşte.” 4 

„Nouă însă Dumnezeu ni S-a 
descoperit prin Duhul Său. Căci 
Duhul cercetează totul, chiar şi 
lucrurile adânci ale lui Dumne-
zeu.” (1 Corinteni 2:10). 

În istoria antediluvienilor 
(oamenii de dinainte de potop) 
găsim că acel veac nu a fost unul 
de întunecime spirituală, ci un 
veac de măreață lumină. Conexi-
unea se făcea direct cu Adam, cu 
Domnul Hristos şi cu îngerii. În-
gerii veneau direct de la Domnul 
Hristos şi îi educau pe oameni. 
Enoh, de asemeni, 
a prorocit pentru 
lume, fiind un im-
portant conector 
spiritual al oameni-
lor. Spiritul profeției 
l-a cuprins şi a ves-
tit lucruri până la 
ziua judecății finale. 
Enoh a păstrat co-
nexiunea cu cerul, 
atât de strânsă până 
când Dumnezeu l-a 
luat la El. 

„Enoh reprezin-
tă acea mulțime care 
va trăi în primejdii-
le zilelor din urmă 
şi se vor împotrivi 
stricăciunii, răutății, 

păcatului şi nedreptății şi totuşi 
va rămâne nepătată. Şi noi pu-
tem fi ca Enoh. S-au luat măsuri 
în favoarea noastră. Aceşti îngeri, 
când văd că noi facem tot ce ne 
stă în putere pentru a fi biruitori, 
îşi vor face partea lor, iar lumi-
na lor va străluci în jurul nostru 
îndepărtând influența îngerilor 
răi şi vor face în jurul nostru o 
fortificație ca un zid de foc.” 5 

C. Conexiuni  
       care intersectează 

Întotdeauna Dumnezeu şi 
cerul întreg sunt interesați de 
bunul mers fizic şi spiritual al 
omenirii. În timp ce El ne desco-
peră cele mai bune metode prin 
care putem să fim într-o legătură 
permanentă cu prezența Lui, în 
acelaşi timp vrăjmaşul neobosit 
este preocupat de experiențele 
fiecărui tânăr, şi nu numai, ca 
astfel să ne devieze din conexi-
unea cu cerul înspre alte direcții 
greşite. „Voi alergați bine: cine 
v-a tăiat calea ca să nu ascultați 
de adevăr?” (Galateni 5:7). 

Metodele cele mai eficien-
te prin care vrăjmaşul sufletelor 
caută să distrugă conexiunile 
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bune sunt definite prin totali-
tatea acțiunilor văzute, auzite şi 
simțite, care au un dublu scop: 

1. Să distrugă influența lucrării 
divine. 

2. Să facă o lucrare aproape iden-
tică cu lucrarea lui Dumnezeu. 

„Cine v-a fermecat pe voi, 

înaintea ochilor cărora a fost zu-

grăvit Isus Hristos ca răstignit?” 

(Galateni 3:1). 

„Vai de voi pământ şi mare, 
căci diavolul s-a pogorât cuprins 
de o mânie mare, fiindcă ştie că 
are puțină vreme.” (Apocalipsa 
12:12). 

Tehnica de publicitate este 
una din tehnicile de manipulare 
a voinței libere şi a conştiinței 
umane. Printr-o repetare vizu-
ală şi audio la om se formează, 
ca răspuns la unele ordine sau 
mesaje, un reflux de aprobare 
şi de consimțământ al acestor 
acțiuni. De regulă publicitatea 
sau informația care vine în „mod 
controlat”, în lumea modernă nu 
poartă informații pozitive, 70% 
din marfa promovată este pro-
dus nociv, lipsit de idei creative, 
produse pentru care producăto-

rul doreşte să găsească consu-
matori. Informația video, inter-
net sau TV este astăzi o simplă 
spălare a creierului, o supunere 
a conştiinței noastre diferitelor 
forțe, dar „nu şi nouă înşine”.  Im-
punerea energiei informaționale 
confuze, (informații devastatoa-
re, distructive) supune uneori 
puterea din interior, suprimă 
gândirea rațională, puterea de 
analiză a lucrurilor, puterea de a 
găsi pentru el sau ea răspunsuri 
şi soluții. Astfel se impun stiluri 
de viață, comportament şablonat 
de alții; trăieşti şi devii depen-
dent de sistem, gândind chiar 
cu sugestiile sistemului, în final 
ajungând robul lucrului de care 
eşti biruit (influența mass-media 
asupra omului). 

Iată, dragi tineri, ce ne reco-
manda Cuvântul lui Dumnezeu, 
ca o soluție eficientă, pentru a 
face față provocărilor tehnologiei 
moderne, care este supusă mereu 
unui proces de transformare, dar 
care poate să ne afecteze foarte 
grav gândirea, acțiunile şi obice-
iurile noastre zilnice, dacă nu o 
folosim corespunzător.

„Noi răsturnăm izvodirile 
minții şi orice înălțime care se 
ridică împotriva cunoştinței de 
Dumnezeu şi orice gând îl facem 

rob ascultării de Hristos.” (2 Co-
rinteni 10:5). 

„Noi trebuie să educăm şi 
să instruim mintea noastră ast-
fel încât să avem o credință in-
teligentă şi o prietenie plină de 
înțelegere cu Isus. Dacă noi nu 
hrănim o continuă prietenie în-
tre Dumnezeu şi sufletele noas-
tre, ne vom despărți de El şi vom 
umbla departe de El. Ne vom 
face atunci prieteni dintre cei 
din jurul nostru şi ne vom pune 
încrederea în ceea ce este ome-
nesc şi atunci afecțiunea, senti-
mentele, iubirea noastră se vor 
îndepărta de adevăratul obiect 
al închinării şi adorării noastre. 
Nu trebuie să îngăduim  răcelii 
să înghețe iubirea noastră față de 
Răscumpărătorul nostru. Dacă 
avem comuniune cu El, atunci 
trebuie să avem întotdeauna pe 
Domnul înaintea noastră şi să Îl 
tratăm ca pe un Prieten onorat, 
dându-I primul loc în sentimen-
tele şi iubirea noastră. Noi tre-
buie să vorbim despre farmecul 
Său neegalat, să cultivăm mereu 
dorința de a avea o mai bună 
cunoaştere a Domnului Isus 
Hristos. Atunci Duhul Său va 
avea o putere ce va controla viața 
şi caracterul nostru. Dacă a fost 
cândva un timp când oamenii să 
aibă nevoie de prezența Domnu-
lui Hristos la dreapta lor, atunci 
timpul acela este acum. Avem 
continuu nevoie de Căpitanul 
mântuirii noastre ca El să fie 
lângă noi.”6  

D.  Conexiuni umane –      
        simțurile noastre

Ca oameni, Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu diverse simțuri 
prin care putem să percepem şi 
să intrăm în legătură cu El. Bi-
blia ne prezintă soluțiile eficien-
te, pe care ni le recomandă să le 
folosim în viața noastră zilnică, 
astfel încât aceste simțuri cu care 
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ne-a înzestrat Dumnezeu să ne 
călăuzească întotdeauna să ră-
mânem în prezența Lui, ca astfel 
să fie blocată interconectarea cu 
alte surse ale vrăjmaşului.

„Am necurmat pe Domnul îna-
intea ochilor mei... ” (Psalmii 16:8)

„Păzeşte-ți inima mai mult de-
cât orice.../ Ochii tăi să privească 
drept...” (Proverbe 4:23, 25)

„El îmi trezeşte urechea în fi-
ecare dimineață.... să ascult  cum 
ascultă nişte ucenici.” (Isaia 50:4) 

„Fiți înțelepți, dar, şi vegheați 
în vederea rugăciunii.” (1 Petru 
4.7, u.p.) 

Toate aceste versete luate fie-
care în parte îmi arată cele mai la 
îndemână conexiuni: 

1. Privirea îndreptată spre El 
2. Păzirea inimii  
3. Urechea trează şi ascultătoare 
4. Rugăciunea perseverentă 

Aceste puncte legate zilnic în 
experiența ta ca tânăr te vor ține 
vigilent la atacurile cibernetice ale 
Diavolului. „Căci noi n-avem de 
luptat împotriva cărnii şi a sân-
gelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva 
stăpânirilor acestui veac, împotri-
va duhurilor răutății care sunt în 
locurile cereşti.” (Efeseni 6:12).

„Trebuie să ai control asupra 

propriilor gânduri. Nu va fi sim-

plu acest lucru, dar este posibil 

printr-un efort susținut. Trebu-

ie să pui strajă ochilor, urechilor 

și tuturor simțurilor tale, dacă 

dorești să îți controlezi mintea și 

să împiedici gândurile zadarnice 

să îți întineze sufletul și aceasta 

vei putea doar prin puterea ha-

rului divin.” 7 

Concluzie

Dragi tineri în Hristos, astăzi 
vă aflați în marea intersecție a co-
nexiunilor. Observați bine culoa-
rea roşie sau culoarea de trecere! 
Opriți la timp! Priviți cu atenție 
prioritatea experiențelor voas-
tre personale! Ascultați şoaptele 
Duhului Sfânt şi supuneți 
acțiunile voastre călăuzirii Lui! 

Roagă-te! Cercetează Cuvân-
tul pentru ca să rămâi permanent 
conectat cu El. Nu uita că eşti 
un fiu răscumpărat prin sângele 
Mielului lui Dumnezeu. Cau-
tă cale liberă spre slava Lui, iar 
în ziua când o vei descoperi, să 
ai parte de o conexiune directă, 
deplină şi completă cu Cel care 
te-a ales să fii un fiu răscumpă-
rat. „Dacă vreunuia dintre voi îi 
lipseşte înțelepciunea, s-o ceară 
de la Dumnezeu, care dă tuturor 
cu mână largă şi fără mustrare şi 
ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5). 

În final, Cuvântul Lui Dum-
nezeu ne prezintă o făgăduință 
extrem de valoroasă pentru cei 
care în această viață vor alege din 
dragoste să păstreze o legătură 
vie cu Dumnezeu şi prezența 
Duhului Sfânt, biruind orice 
provocare a vrăjmaşului care a 
căutat să întrerupă sau să devieze 
calea noastră spre cer.

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

Referințe:

1 Tragedia veacurilor, p. 493
2 Adevărul despre îngeri, p. 28
3 Tragedia veacurilor, p. 493
4 Hristos, lumina lumii, p. 10
5 Adevărul despre îngeri, p. 68
6 Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 31
7 Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 561
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„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)

Rețele de
socializare

Duminică 23 februarie 2020

Când îți place să povesteşti 
lucrurile din viața ta lui Dum-
nezeu, chiar Dumnezeu prin 
spiritul Său îți conduce viața şi 
experiența ta ca tânăr sau vârst-
nic; acesta fiind rezultatul conec-
tării la sursa supremă.

Introducere

Există peste 200 de rețele de 
socializare, dintre care amin-
tim: Facebook, WhatsApp, In-
stagram,Twitter, Pinterest etc. 
O rețea care trebuie folosită tot 
timpul este „Conectat cu Dum-
nezeu”. Vă imaginați că în aceas-
tă rețea pot intra miliarde de 
ființe şi răspunsul vine în funcție 
de sensibilitatea şi dragostea 
pe care le oferim atunci când 
trimitem cererea de prietenie. 
Asaf, cântărețul lui Israel, avea 
aşa bună stare spirituală şi bună 
dispoziție, el fiind „conectat”, aşa 
cum exprimă în Psalmii 73:28: 

„Cât pentru mine, fericirea mea 
este să mă apropii de Dumne-
zeu: pe Domnul Dumnezeu Îl 
fac locul meu de adăpost, ca să 
povestesc toate lucrările Tale.” 

Conform dicționarului, soci-
alizarea, ca substantiv, reprezintă 
un proces de integrare socială a 
unui individ într-o colectivitate. 
Social – adjectiv, caracterizează 
interacțiunea cu alți oameni.

La ce ne expunem prin „rețelele 
de socializare”?

Rețelele de socializare nu sunt 
lipsite de riscuri pentru sănătate. 
Studiul cercetătorilor americani, 
apărut în Journal of the Academy 
of Nutrition and Dietetics, susține 
că abuzul de astfel de mijloace 
de comunicare accentuează ris-
cul unor tulburări ale comporta-
mentului alimentar. Cei care îşi 
consultă regulat contul de pe o 
rețea de socializare în cursul unei 

zile prezintă un risc de 2,2 ori 
mai mare să dezvolte o tulburare 
alimentară, ca anorexia sau buli-
mia. 

La persoanele care petrec mai 
mult de 5 ore pe zi consultându-
şi profilul, riscul de apariție al 
efectelor negative creşte la 2,6. 
Constatarea este valabilă indi-
ferent de vârstă, sex sau venitul 
utilizatorului.

„Rețelele de socializare com-
bină numeroase aspecte vizuale 
din media tradițională şi, în plus, 
oferă posibilitatea interacțiunii şi 
a difuzării unor stereotipuri care 
pot duce la tulburări alimenta-
re şi la complexe”, spune Jaime 
E. Sidani. Oamenii de ştiință 
intenționează să aprofundeze 
studiul efectelor acestora asu-
pra creierului şi modificările de 
comportament pe care le gene-
rează.

Anca Mureșan, Conferința Ardealul de Sud
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La ce te conectezi?

„Sunt o serie de căi şi pla-
nuri pe care le are Satan pentru 
a se furişa în mintea nehotărâ-
tă a tinerilor; dacă sufletul nu 
este categoric şi pe deplin fixat 
în Dumnezeu şi dacă, în mod 
conştient, nu-şi ține mintea 
ocupată cu studierea Scripturi-
lor pentru a fi bine întemeiat în 
credința noastră, atunci el va fi 
în mod sigur prins în cursă. Nu 
putem să fim, nici chiar pentru 
un singur moment, lipsiți de 
vigilență. Nu ne putem îngădui 
să acționăm din impuls. Trebuie 
să punem o strajă în jurul minții 
noastre şi a minții copiilor noştri, 
pentru ca ei să nu fie ademeniți 
de ispitele lui Satan.”  Scopul lui 
Satan este să facă în aşa fel încât 
tot ce se întâmplă în jurul minții 
omeneşti să fie doar glasul lui, 
ceea ce conturează o dictatură 
prin manipulare în masă.” 1

Socializarea. Tinere… Cu cine 
interacționezi?

Socializarea este ideea lui 
Dumnezeu; El este sociabil şi 
social, este înconjurat de miliar-
de de îngeri şi El Se bucură în 
mijlocul lor, dar şi în mijlocul 
nostru. El este conectat la noi şi 
cu noi. Pe acest pământ poți să 
ai viața conectată la Dumnezeu 
prin Biblie, rugăciune, studiu 
constant, părtăşie şi închinare 
plăcută sau să ai viața conecta-
tă la Satan, prin plăceri fireşti, 
timp pierdut sau căutarea de 
senzațional. 

De când datează  
„Prietenul” la distanță?

Prietenul la distanță nu este 
doar de când au apărut rețelele de 
socializare şi internetul. Rețelele 
de socializare ne fac să credem 
că avem prieteni, dar aceştia din 
urmă nu pot acționa ca atare 
deoarece sunt îngrădiți de teh-

nologie, aşa cum este evidențiat 
şi în Proverbe 27:10: „Nu părăsi 
pe prietenul tău şi pe prietenul 
tatălui tău… mai bine un vecin 
aproape decât un frate departe.”

E totul contrafăcut?

Rețelele de socializare contra-
fac adesea adevărul, afişând acolo 
doar ceea ce îți doreşti să fie cu-
noscut, aşa cum a făcut şi cel prin 
care a pătruns răul în lume.

„Aproape totul în acest veac 
este o aparență înşelătoare, ceva 
ireal. Lumea este plină de măr-
turii date pentru a plăcea şi fer-
meca pentru moment şi pentru 
a înălța eul. Mărturia ta are un 
caracter deosebit. Ea trebuie să 
coboare în lucrurile de amănunt 
ale vieții, păstrând credința cea 
slabă să nu moară şi prezentând 
credincioşilor nevoia de a strălu-
ci ca nişte lumini în lume.”2  

Departe de a se înfățişa tot-
deauna sub aspectul vizibil de 
amăgire şi înşelăciune, minciuna 
se ascunde pretutindeni în lumea 
aceasta, sub înfățişările cele mai 
diferite şi cele mai iscusite. Dar 
dintre toate formele acestei arme 
de temut, cea mai primejdioasă 
este contrafacerea, imitarea ade-
vărului, reproducerea frauduloa-
să, ce trece drept realitate. Întreg 
sistemul satanic de amăgire se 
bazează pe principiul contrafa-
cerii.

„Lucrarea lui Dumnezeu ar fi 
fost surprinzătoare, dacă nu ar fi 
existat unii care, neavând o min-
te echilibrată, au vorbit şi s-au 
comportat fără înțelepciune, de-
oarece, ori de câte ori şi oriunde 
Domnul lucrează prin oferirea 
unei binecuvântări adevărate, se 
dă pe față şi o contrafacere, cu 
scopul de a anula efectul lucră-
rii adevărate a lui Dumnezeu. 
Prin urmare, trebuie să fim ne-
spus de atenți şi să ne purtăm cu 
umilință înaintea lui Dumne-

zeu, ca să avem alifia spirituală 
pentru ochi, să fim în stare să 
deosebim lucrarea Duhului lui 
Dumnezeu de lucrarea acelui 
spirit care ar aduce fanatism şi 
îngăduirea unui comportament 
nestăpânit.”3  

„Satan poate prezenta o con-
trafacere atât de asemănătoare 
cu adevărul, încât îi amăgeşte 
pe cei care se lasă să fie amăgiți, 
care doresc să evite lepădarea de 
sine şi sacrificiul cerut de adevăr; 
dar este cu neputință pentru el să 
țină în puterea sa un suflet care 
doreşte cu sinceritate, cu orice 
preț, să cunoască adevărul. Hris-
tos este adevărul şi „lumina care 
luminează pe orice om venind în 
lume” (Ioan 1:9).”4

Timpul… Mărgăritarul de 
mare preț. Cum răscumpăram 
timpul?

Psihologii afirmă faptul că 
prin comunicarea online oamenii 
s-au îndepărtat unii de alții şi de 
Sursa Supremă, Creatorul. Sta-
tistic, în Australia se petrece cel 
mai mult timp în mediul online, 
în jur de 7-8 ore pe zi, se adaugă 
în jur de 35.000 de comentarii, se 
trimit în jur de 5 milioane de me-
saje pe oră. Întrebarea este: Cum 
vom răscumpăra timpul pierdut 
în acest carusel al online-ului?

„Dar în trecut, timp de câțiva 
ani ți-ai pierdut timpul şi acum 
va trebui să lucrezi repede spre 
a răscumpăra trecutul. Nu-i su-
ficient să ai talente, trebuie să le 
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foloseşti în aşa fel, încât să nu te 
avantajezi numai pe tine, ci şi pe 
Cel care ți le-a dat. Tot ceea ce 
ai este un împrumut din partea 
Domnului tău. El ți-l va cere din 
nou, cu dobândă.” 5 

„Tineretul trebuie învățat că 
timpul este de aur, că e primejdi-
os să creadă că pot semăna „ovăz 
sălbatic” şi să nu culeagă durere 
şi ruină. Ei trebuie învățați să fie 
sobri şi să admire binele din ca-
racterul altora. Ei trebuie să fie 
deprinşi să aşeze voința de partea 
voinței lui Dumnezeu, pentru a 
fi în stare să cânte cântarea cea 
nouă şi să se contopească cu ar-
moniile cerului.” 6  Atenție, ovă-
zul sălbatic nu se recoltează!

Ascund pericole?

„S-a dus vestea că… am au-
zit că… am văzut…” -  toate 
acestea sunt expresii folosite în 
urma utilizării rețelelor de soci-
alizare. Prin intermediul acestor 
rețele pot fi răspândite atât veşti 
bune cât şi mai puțin bune, poți 
să aduci slavă lui Dumnezeu sau 
nu, depinde de noi dacă transmi-
tem răul sau binele. Modul de a 
acționa în astfel de situații este 
foarte bine prezentat în Filipeni 
4:8: „Încolo, frații mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de 
cinste, tot ce este drept, tot ce 

este curat, tot ce este vrednic de 
iubit, tot ce este vrednic de pri-
mit, orice faptă bună şi orice lau-
dă, aceea să vă însuflețească.” 

Nevoia  
discernământului spiritual  

Luând în calcul faptul că în 
mediul online se superficializea-
ză foarte mult, cred că este vital 
să fim conştienți de influențele 
pe care le are ceea ce transmitem 
celor din jur pe această cale.

„Timpul prețios a fost pier-
dut. Ocaziile de aur au trecut 
fără a fi folosite, din cauza lip-
sei discernământului spiritual şi 
a lipsei unei conduceri strategice 
înțelepte, care să plănuiască şi să 
conceapă modalități şi mijloace 
de a învinge vrăjmaşul şi de a 
ocupa teritoriul.” 7

„Omul nu se va ridica nicio-
dată mai sus decât modelul lui 
de curăție, de bunătate sau de 
adevăr. Dacă eul este idealul lui, 
niciodată nu va atinge altul mai 
înalt. Mai degrabă se va coborî 
continuu, din ce în ce mai mult. 
Numai harul lui Dumnezeu are 
putere să-l înalțe pe om. Lăsat în 
puterea lui, drumul va merge în 
mod inevitabil în jos.” 8 

„Mintea se adaptează în 
mod treptat subiectelor de care 
i se îngăduie să se ocupe. Dacă 

este ocupată numai cu proble-
me obişnuite, până acolo încât 
să excludă subiectele mari şi 
înălțătoare, ea se va pipernici şi 
va slăbi. Dacă nu va fi pusă ni-
ciodată să se ocupe cu probleme 
dificile sau să fie lărgită pentru 
a înțelege adevăruri importante, 
după un timp, ea îşi va pierde 
puterea de a se dezvolta.” 9  

Lăsați ca lumea să cunoască 
legătura noastră cu sursa vieții, 
conexiunea noastră cu Isus Hris-
tos! 

Împotriva înclinațiilor fireşti 
ale minții, este necesară o luptă 
necontenită; iar noi avem nevoie 
să fim ajutați de influența puri-
ficatoare a harului lui Dumne-
zeu, care va înnobila preocupările 
minții şi o va obişnui să mediteze 
asupra lucrurilor sfinte şi cura-
te.”10 

Vesta de salvare

„Să ne uităm țintă la Căpe-
tenia şi Desăvârşirea credinței 
noastre, adică la Isus, care, pen-
tru bucuria care-I era pusă îna-
inte, a suferit crucea, a disprețuit 
ruşinea, şi şade la dreapta scau-
nului de domnie al lui Dumne-
zeu.” (Evrei 12:2).

Cum îți explici ca la 12 ani 
Domnul  Isus era în templu, 
adresând întrebări şi răspunzând 
la întrebări în fața rabinilor şi 
preoților? Vezi dacă în şcoala ta 
biblică răspunzi sau adresezi în-
trebări! Socializezi sau te deco-
nectezi de la divin? Nu cumva 
este o ispită necomunicarea?

Întotdeauna cu El

Online sau nu întotdeauna 
împreună cu cel mai bun prieten.

„Mulți consideră că trebuie să 
facă ceva, să aibă o parte în lu-
crarea de mântuire. Ei s-au în-
crezut în Hristos pentru iertarea 
păcatelor, dar acum caută ca prin 
propriile lor eforturi să trăiască 
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o viață neprihănită. Orice efort de felul acesta va 
da greş. Domnul Hristos spune că „fără Mine nu 
puteți face nimic”. Creşterea noastră în har, bucu-
ria noastră, puterea de a fi folositori: toate acestea 
depind de unirea noastră cu Hristos. Prin comu-
niunea noastră cu Hristos, rămânând în El zi de zi 
şi ceas de ceas, numai aşa vom putea creşte în har. 
El este nu numai Autorul, dar şi Desăvârşitorul 
credinței noastre. Hristos trebuie să fie Cel dintâi, 
Cel de pe urmă şi întotdeauna. El trebuie să fie cu 
noi, nu numai la începutul şi sfârşitul căii noas-
tre, ci la fiecare pas. David spunea: „Am necurmat 
pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la 
dreapta mea, nu mă clatin”. (Psalmii 16:8).” 11 

„Când ne predăm astfel cu totul Lui, Domnul 
Hristos, cu toate comorile cerului, Se identifică cu 
noi. Obținem astfel mărgăritarul cel mai de preț.” 12 

Concluzie:

Dragi tineri, folosirea rețelelor de socializare 
poate avea atât efecte pozitive, cât şi efecte nega-
tive asupra noastră. Depinde de modul, timpul şi 
scopul folosirii acestora.

În Psalmii 73:28, Asaf, cântărețul lui Israel, 
afirmă: „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă 
apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl 
fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lu-
crările Tale.” 

Fie ca rețeaua pe care eşti conectat să nu fali-
menteze!

Iată ce asigurare primeşti dacă eşti conectat 
la Cer: „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt 
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice 
despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi 
cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” 
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi 
de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui şi 
te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză 
este credincioşia Lui! Nu trebuie să te temi nici 
de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care 
zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, 
nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare. 
O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta 
ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu 
ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: 
„Domnul este locul meu de adăpost” şi faci din Cel 
Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio ne-
norocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apro-
pia de cortul tău.” (Psalmii 91:1-10). Amin!

Referințe:

  1 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 519
  2 Idem, p. 667
  3 Solii alese, vol. 1, p. 67.
  4 Tragedia veacurilor, p. 528. 
  5 Mărturii pentru comunicate, vol. 2, p. 243
  6 Idem, vol. 6, p. 158
  7 Evanghelizare, p. 144
  8 Tragedia veacurilor, p. 555
  9 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 24
10 Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 479.
11 Calea către Hristos, p. 69
12 Parabolele Domnului, p.  116
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Trăim într-o lume în care 
profilul sau lumea virtuală, onli-
ne se confundă cu realitatea, cu 
individul. Astăzi tinerii (şi nu 
numai) caută să aibă un profil 
cool, căci aceasta este o modalita-
te de a fi în trend. Popularitatea 
este dată nu doar de numărul de 
urmăritori (followers), dar şi de 
conținutul publicațiilor, majori-
tatea poze alese în cea mai bună 
lumină, poziția cea mai favora-
bilă, hainele cele mai frumoase, 
mâncarea cea mai arătoasă sau 
vacanțele cele mai exotice. De-
sigur, nimeni dintre cei care au 
un cont pe platformele de socia-
lizare nu a scăpat ocazia de a pu-
blica cea mai bună poză din cel 
mai popular loc din oraş sau din 
lume. Accentul este pus, desigur, 
pe individ. Pe eu. Cine sunt eu? 
Şi astfel apare profilul. 

Conform statisticilor1, în anul 
2019 există 3,2 miliarde de utili-
zatori zilnici ai platformelor de 
socializare. Asta înseamnă 42% 
din populația globului. Statis-
tica arată că cea mai răspândi-
tă platformă de socializare este 
Facebook, 68% dintre utiliza-
tori folosind această platformă 
zilnic. Numai în Statele Unite 
două treimi din populație folo-
sesc Facebook. Media de timp 
petrecută pe Facebook este de 2 
ore şi 22 de minute zilnic. Prin 
comparație, Instagram are zilnic 
peste 500 de milioane de stories, 
fiind în continuă creştere. Din 
tot acest număr, 91% de utili-
zatori folosesc platformele de 
socializare de pe telefon, ceea ce 
creează dependența de telefoa-
nele mobile prin alertele pe care 
aceste aplicații le au. Statisticile 
continuă, şi astfel aflăm că tot în 

acest an 49% dintre consumatori 
depind de recomandările făcute 
de influencer. 

În urma acestor statistici, îmi 
pun întrebarea simplă: dacă tim-
pul petrecut pe rețelele de soci-
alizare şi impactul atât de mare 
asupra consumatorului (adică eu) 
este atât de mare, cine gândeşte 
pentru mine? Mai are omul pro-
pria lui gândire şi personalitate? 
Şi dacă nu, cine i-o modelează? 
Este deja dovedit ştiințific că un 
om este media a cinci oameni de 
care este înconjurat. Dar dacă ne 
înconjurăm de... online? 

Şi totuşi: în ce măsură acest lu-
cru ne afectează pe noi creştinii? 
Există vreun pericol ascuns?

•  Timpul 
Faptul că există o medie de 

mai mult de două ore zilnic pe-
trecute pe rețelele de socializare 

                                                                                                                
                                            „Voi să nu fiți așa ...” 
                                                          (Luca 22:26)

Profilul 
meu

Miercuri 26 februarie 2020

Raisa Dobrescu, Conferința Muntenia
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nu pare foarte grav. Dar timpul 
risipit este un timp pe care nu îl 
vom mai recăpăta vreodată. Nu 
ştiu cât de mult conştientizăm 
valoarea numită timp. Tim-
pul este strâns legat de obiec-
tivul pe care fiecare dintre noi 
îl avem. Atunci când învățăm 
pentru un examen sau dorim 
să obținem ceva în mod deose-
bit, dedicăm timp. Acest timp îl 
investim pentru a obține un re-
zultat. Dacă scopul nostru final 
este mântuirea, cum ar trebui să 
valorificăm timpul? „Voi ar tre-
bui să aveți un scop şi o țintă în 
viață. Acolo unde nu există ni-
ciun scop, apare înclinația spre 
indolență; dar unde este urmărit 
un obiectiv suficient de impor-
tant, toate puterile minții sunt 
activate în mod spontan. Pentru 
a avea succes în viață, gândurile 
nu trebuie lăsate să rătăcească în 
preocupări lipsite de importanță 
sau să se lase absorbite de plăce-
rea reveriilor, evitând asumarea 
responsabilităților, ci trebuie să 
fie orientate cu fermitate asupra 
unui scop bine definit. Făurirea 
castelelor de fum degradează 
mintea.” 2 

Timpul petrecut în mod ne-
folositor, nu doar că este pierdut 
pentru totdeauna, dar slăbeşte 
intelectul şi ne face slabi în fața 
marilor decizii pe care trebuie 
să le luam pentru Dumnezeu. O 
minte inteligentă şi dezvoltată 
are strânsă legătură cu disciplina. 
Progresul spiritual, dar şi mate-
rial din această viață, are strânsă 
legătură cu o minte inteligentă şi 
disciplinată. 

•    Mintea 
„Păzește-ți inima mai mult de-

cât orice, căci din ea ies izvoarele 
vieții.” (Proverbele 4:23) 

 
„Puterea gândirii este un 

dar încredințat de Dumne-
zeu. Mintea este un dar pe care 
ni l-a încredințat Dumnezeu. 
Însuşirile minții trebuie cultivate 
şi utilizate în mod înțelept, astfel 
încât să se dezvolte şi să devină 
puternice. Fiecare om are răs-
punderea de a-şi folosi talentele 
cu care a fost înzestrat într-o ma-
nieră care să aducă cele mai bune 
rezultate. Educarea minții trebu-
ie să conducă la evidențierea şi 
promovarea celor mai bune re-

surse ale sufletului şi la dezvolta-
rea tuturor capacităților. Noi nu 
trebuie să ne mulțumim cu nişte 
standarde joase, ci să înaintăm 
în lucrare, escaladând, una după 
alta, culmile progresului.” 3 

Aşa cum corpul uman (tem-
plul Duhului Sfânt, după cum 
spune apostolul Pavel) este rezul-
tatul întreținerii pe care i-o ad-
ministrăm (ce mâncăm, ce bem, 
cum ne îmbrăcăm, ce citim, etc.), 
la fel şi mintea este rezultatul a 
ceea ce o hrănim. Dacă timpul 
este investit în hrană fără valoare 
pentru minte, rezultatul va fi uşor 
de imaginat. Noi suntem rezulta-
tul a ceea ce ne hrănim mințile. 
Suntem la nivelul pe care mintea 
noastră îl are prin hrana pe care 
i-o acordăm. Dacă social media 
este hrana noastră zilnică (mai 
mult de 2 ore, conform statisti-
cilor), atunci mintea noastră este 
modelată de ceea ce vedem şi ur-
mărim în mediul online. 

Dacă facem un calcul simplu, 
mintea noastră este conectată o 
lună pe an non stop la platfor-
mele de socializare. (2h/zi x 365 
zile). Folosim acelaşi timp pen-
tru rugăciune şi studiu? 
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•   Scurtă istorie a ... profilului
Ei bine, acum şase mii de ani, 

în Univers a avut loc bătălia din-
tre bine şi rău. Lucifer, creația 
perfectă a lui Dumnezeu se 
răzvrăteşte contra ordinii divine 
şi pretinde să fie la fel ca Dum-
nezeu. În bătălia pe care o duce 
atrage adepți. Lucifer vrea să re-
formeze conducerea lui Dumne-
zeu şi vrea să ia asupra lui onoa-
rea ce trebuia să îi fie conferită 
doar lui Dumnezeu. Lucifer se 
răzvrăteşte, astfel, împotriva 
autorității lui Dumnezeu. „Fiul 
lui Dumnezeu, prințul cerului, 
împreună cu îngerii credincioşi 
Lui s-au angajat în luptă cu ar-
hirebelul şi aceia care s-au unit 
cu el. Fiul lui Dumnezeu şi în-
gerii loiali au biruit, iar Satan şi 
simpatizanții lui au fost alungați 
din cer. Toată oastea cerească L-a 
recunoscut şi adorat pe Dumne-
zeul dreptății. Nicio umbră de 
răzvrătire n-a mai fost lăsată în 
cer. Totul era plin de pace şi de 
armonie ca şi înainte. Îngerii din 
cer au plâns destinul celor care le 
fuseseră tovarăşi în fericire şi bi-
necuvântare. Pierderea lor a fost 
simțită în cer”.4  

Mii de ani mai târziu, în seco-
lul al XIV-lea, în plină Renaştere 
italiană, se naşte un nou curent 
filozofic: Umanismul. Această 
mişcare spirituală ce a stat la baza 
Renaşterii, s-a extins în mod pro-
gresiv în Europa apuseană până 
în secolul al XVII-lea. Mişcarea 
este marcată de reîntoarcerea la 
textele antichității greco-roma-
ne, care servesc ca modele ale 
modului de viață, de gândire şi 
de creație artistică. Umanismul 
respinge în mod clar apelul la 
credințe supranaturale pentru 
soluționarea problemelor umane, 
dar nu şi credințele însele; unele 
curente umaniste sunt chiar com-
patibile cu unele religii. El este în 
general compatibil cu ateismul şi 

agnosticismul. Cuvintele „ignos-
tic” (american) şi „indiferentist” 
(britanic) sunt uneori aplicate 
umanismului pe motiv că acesta 
este un proces etic, nu o dogmă 
asupra existenței sau nu a zeilor. 
De vreme ce umanismul inclu-
de curente intelectuale trecând 
printr-o mare varietate de gân-
diri filosofice şi religioase, mai 
multe ramuri ale umanismului 
îi permit să îndeplinească, su-
plimenteze sau suplinească rolul 
religiilor şi în special să fie adop-
tat ca filosofie de viață completă. 
Într-un număr de țări, din mo-
tive legate de legile care acordă 
drepturi „religioase” specifice, fi-
losofia de viață umanistă secula-
ră a fost recunoscută ca „religie”. 
În Statele Unite, Curtea Supre-
mă a admis că umanismul este 
echivalent cu o religie în sensul 
limitat al autorizării umaniştilor 
să oficieze ceremonii de obi-
cei conduse de reprezentanți ai 
cultelor religioase. Departe de 
a „declara umanismul religie”, 
această luare de poziție pur şi 
simplu declară echivalența drep-
tului umaniştilor de a acționa în 
moduri de obicei specifice religi-
ilor, cum ar fi marcarea ceremo-
nială a momentelor importante 
ale vieții.

Astfel, acest curent ideologic 
este o poziție filozofică, ce pune 
omul şi valorile umane mai pre-
sus de orice, orientându-se în 
special asupra omului ca individ. 
Omul constituie astfel valoarea 
supremă, este un scop în sine şi 
nu un mijloc. Umanismul impli-
că un devotament pentru căuta-
rea adevărului şi moralității prin 
mijloace umane, în sprijinul in-
tereselor acestora.

Patru secole mai târziu, după 
naşterea umanismului, platfor-
mele de socializare sunt mai 
mult decât un stil de viață. Profi-
lul contează pentru cine eşti TU. 

Este extrem de interesant de 
observat cum Lucifer păstrează 
aceeaşi structură pentru a produ-
ce o rupere totală între Dumne-
zeu şi om. Atragerea atenției de 
la Dumnezeu către OM, către 
EU. 

•   Comportamentul online.  
     Sau cum din consumatori  
     devenim produse de consum.

Un alt pericol ascuns al profi-
lului de pe platformele de sociali-
zare este dat de către informațiile 
pe care noi înşine le dăm în mod 
gratuit. Toate mediile online au 
în spate inteligența artificială 
care adună informație despre 
utilizatori, astfel încât reclamele 
să devină personalizate pentru 
utilizatori. Fiecare like sau follow 
pe care îl dăm, face ca inteligența 
artificială din spatele aplicației să 
adune informație despre noi. 

Cercetătorii de la Universita-
tea din Pennsylvania au analizat 
profilurile de Facebook a 75.000 
de utilizatori. Pentru acest expe-
riment, oamenii de ştiință au fo-
losit tehnica „vocabularului des-
chis” (open vocabulary) care le-a 
permis să observe care sunt con-
siderate a fi cele mai importante 
cuvinte şi fraze. În urma ana-
lizei, cercetătorii au descoperit 
corelații între limbajul folosit şi 
trăsăturile de personalitate, sex şi 
vârstă. În plus, cu ajutorul mode-
lului utilizat, cercetătorii susțin 
că au reuşit să determine sexul 
utilizatorului cu o acuratețe de 
91,9%.

Inteligența artificială creează 
profiluri cu o acuratețe de până 
la 98% a unui individ, în funcție 
de like-urile date, paginile pe care 
le urmăreşte sau interacțiunile 
pe care le are online. Astfel 
comportamentul individului 
este predictibil. De asemenea, 
informațiile pe care noi le dăm 
pe aceste platforme sunt colec-
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tate de serviciile de inteligență 
şi de securitate. Un articol pu-
blicat în Global Research din 
august 20175 , vorbeşte despre 
faptul că CIA foloseşte Face-
book, Twitter şi Google pentru a 
spiona populația. Un fost agent 
de informații american, declara 
că e pentru prima dată în isto-
ria omenirii când oamenii dau 
informații gratuit despre ei, fă-
când munca agenților şi ofițerilor 
de securitate mult mai uşoară.

•    Și totuși... social media?  
           Profilul lui Isus. 

Dacă v-aş întreba dacă L-ați 
vedea pe Isus pe Instagram sau 
pe Facebook, vi s-ar părea ceva 
firesc? Şi dacă da, ce fel de pro-
fil credeți că ar avea? Am făcut 
un exercițiu de imaginație şi am 
încercat să mi-L imaginez pe 
Isus dând tag celor 12 apostoli 
pe Muntele Fericirilor. Mi L-am 
imaginat cum ar posta despre ce 
minuni a mai făcut în călătoriile 
Sale. Pare uşor amuzant şi ridi-
col acest exercițiu de imaginație, 
dar nouă astăzi ne este perfect 
normal să vrem să fim ca EL, dar 
cu un profil despre noi (EU) pe 
platformele de socializare. Cre-
dem că valoarea noastră este dată 
de ceea ce afişăm, ceea ce suntem 
sau ceea ce câştigăm, dar uităm 
că valoarea noastră este dată de 
jertfa Domnului Isus. „Fiindcă 
atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât a dat pe singurul 
Lui Fiu...” (Ioan 3:16). Astfel că 
valoarea ta ca om este fix cât te-a 
iubit Isus. Adică exact ca pe viața 
Sa, murind pentru tine. 

„Ferice de cei blânzi, căci ei 
vor moşteni pământul” (Matei 
5:5) este una dintre caracteris-
ticile pe care modelul Isus le-a 
avut pe pământ. Bunătatea Sa 
față de oameni era prezentă în 
fiecare minune şi iubirea nemăr-
ginită pe care o arăta oamenilor 

îi făcea pe aceştia să-şi schimbe 
viața complet.

„Ferice de cei flămânzi şi 
însetați după neprihănire, căci 
ei vor fi săturați” (Matei 5:6). 
În toată viața Sa de pe pământ 
Isus a căutat constant prezența 
Tatălui, astfel încât modelul Său 
să fie unul autentic şi real pentru 
omenire. Exemplul Său trebuia 
să fie unul care să rămână peste 
veacuri până la noi. 

„Ferice de cei împăciuitori, 
căci ei vor fi chemați fii ai lui 
Dumnezeu” (Matei 5:9). Apelul 
pe care îl face Isus, modelul su-
prem, este că cei care caută pa-
cea, cei care au pacea, devin fii de 
Dumnezeu. Ce fericire poate fi 
mai mare, decât să fii numit fiu 
de Dumnezeu!

„Ferice de cei cu inima curată, 
căci ei vor vedea pe Dumnezeu” 
(Matei 5:8). Curăția inimii este 
un atribut elementar al profilului 
lui Isus. Din dragoste către ome-
nire, El vine şi îşi dă viața pentru 
noi, astfel încât noi să valorăm 
cât o viață de Dumnezeu. Doar 
iubirea Lui pentru noi ne face să 
fim atât de valoroşi şi unici.  

•    Concluzie
„Toți aceia care îşi predau su-

fletul, trupul şi spiritul lui Dum-
nezeu vor primi fără încetare noi 

valuri de puteri corporale şi min-
tale. Depozitele inepuizabile ale 
cerului ne stau la îndemână. Du-
hul Sfânt scoate la iveală puterile 
Lui cele mai de seamă pentru a 
lucra asupra inimii şi minții. Prin 
conlucrarea cu Hristos, ei sunt 
desăvârşiți în El şi, în slăbiciunea 
lor omenească, sunt făcuți în sta-
re să facă faptele Atotputerniciei. 
Mântuitorul doreşte să manifes-
te harul Său şi să imprime carac-
terul Său asupra lumii întregi. Ea 
este stăpânirea răscumpărată de 
El şi doreşte să-i facă pe oameni 
liberi, curați şi sfinți.” 6 

Dacă Dumnezeu ne vrea li-
beri, dacă El ne ridică la rangul 
de fiu de Dumnezeu, dacă sun-
tem atât de prețioşi în ochii Lui 
încât să îşi dea viața pentru noi, 
cum ar trebui să construim pro-
filul nostru de creştin? 

Vreau ca la încheierea acestei 
prelegeri, să plecăm cu un gând 
care se adresează fiecărui palier 
al profilului nostru - minte, trup 
şi suflet: „Dumnezeul păcii să vă 
sfințească El Însuşi pe deplin şi 
duhul vostru, sufletul vostru şi 
trupul vostru să fie păzite între-
gi. Fără prihană până la venirea 
Domnului nostru Isus Hristos.” 
(1Tesaloniceni 5:23). 

Fie ca profilul nostru să fie 
asemenea profilului lui Isus. 

Amin!

Referințe:
1www.oberlo.com
2 Ellen White, Minte, Caracter,  
  Personalitate, vol. 2, p. 442
3 Idem, p. 665
4 Ellen White, Istoria Mântuirii, p. 19
5 Social Media Is a Tool of the CIA: 
„Facebook, Google and Other So-
cial Media Used to Spy on People”,  
https://www.globalresearch.ca/social-
media-is-a-tool-of-the-cia-facebook-
google-and-other-social-media-used-
to-spy-on-people/5606170, accesat la 
1 decembrie 2019. 
6 Ellen White, Hrisos Lumina Lumii,  
    p. 827
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În afara 
ariei rețelei

Vineri 28 februarie 2020

Cristian Paulescu, Conferința Oltenia

Introducere

Am încercat vreodată să dăm 
un apel spre cer şi nu am pu-
tut pentru că eram în afara ariei 
rețelei? Ne-am simțit vreodată 
în afara ariei de acoperire a lui 
Dumnezeu?

Poate suntem plictisiți de tot 
şi stăm ascunşi în peştera noas-
tră, unde semnalul nu poate pă-
trunde. Aş vrea în seara aceasta să 
auzim întrebarea: „Ce faci aici?”  
Cred că tânjim după cer şi după 
o relație mai profundă cu Dum-
nezeu, dar trăim vremuri destul 
de tulburi.

„Adesea plâng, şi acum, ochii 
mei au orbit de lacrimi; ele cad pe 
hârtie în timp ce scriu. Se pare că, 
în scurtă vreme, toate profetizări-
le din mijlocul nostru se vor sfârşi 
şi că vocea care a mişcat poporul 
nu va mai tulbura somnolenţa lor 
firească.” 1

Apelurile lui Dumnezeu 
sunt parcă din ce în ce mai in-
tense, trăim împlinirea profeției, 
vedem semnele venirii Lui, dar 
am devenit imuni la chemările 
harului. Ceva se interpune între 
noi şi Dumnezeu şi semnalul 
este din ce în ce mai slab. 

Bruiajele celui rău

Cum comunicăm cu Priete-
nul nostru? Este o comunicare 
continuă sau întreruptă? Vorbim 
ocazional? Niciodată? Activitățile 
noastre ne împiedică să vorbim 
cu Dumnezeu?  „Eu, zice Dom-
nul  te voi învăţa, şi-ţi voi arăta 
calea pe care trebuie s-o urmezi, 
te voi sfătui, şi voi avea privirea 
îndreptată asupra ta.” (Psalmii 
32:8). Viața noastră depinde de 
informațiile primite de la El, dar 
uneori chiar activitățile noastre ne 
împiedică să-I auzim vocea.

Deşi noi nu ne dăm seama 
de importanța comunicării cu 
Dumnezeu, Satan ştie, şi face 
tot ce este posibil pentru a 
bruia semnalele cerului. De ce 
credeți că este muzică în orice 
magazin, sală de aşteptare, mij-
loace de transport, ba chiar şi la 
telefon atunci când ți se spune 
să aştepți? Dragi tineri, suntem 
bruiați. Am devenit obişnuiți 
cu astfel de bruiaje, şi parcă 
ne relaxează, dar încet şi sigur 
acest zgomot de fundal aco-
peră vocea conştiinței noastre. 
Mai auzim glasul lui Isus după 
ce am plecat cu maşina? Sun-
tem dispuşi să Îl lăsăm pe Isus 
să pună melodiile Lui? Dacă 
nu-L lăsăm pe El să aducă ce-
rul în viața noastră, suntem în 
afara ariei rețelei. 

Dacă ne este greu să Îl auzim 
pe Dumnezeu, să-L rugăm să 
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elimine din viața noastră tot ce 
ne distrage atenția. Cu cât bru-
iajul va fi îndepărtat din mediul 
nostru, vom auzi mai clar glasul 
Domnului. Dacă nu-L auzim, 
noi suntem la cârma vieții noas-
tre, nu Dumnezeu. Şi cum poate 
fi Isus la cârmă?

Prezența activă a Duhului

Duhul Sfânt, dragul meu tâ-
năr, este nevoia noastră cea mai 
urgentă. În ziua în care El ne va 
umple viața,  în ziua în care Îi 
vom da cheia inimii noastre şi 
Îi vom permite să ia în stăpâ-
nire fiecare milimetru al ființei 
noastre, viața ne va fi trans-
formată, la fel ca vegetația din 
deşert după o ploaie torențială. 
Viețile uscate vor înflori. Viețile 
pline de eşec vor deveni victori-
oase. Cele neroditoare vor aduce 
rod. Inimile triste şi descuraja-
te vor străluci de bucurie şi de 
speranță. Viciile vor fi învinse, 
lanțurile obiceiurilor rele vor fi 
sfărâmate. Vocea Duhului Sfânt 
este strigătul libertății, cântecul 
victoriei, lumina unei dimineți 
glorioase.

Dacă suntem sensibili la ape-
lurile Duhului Sfânt, nu vom 
greşi. Această voce va vorbi me-
reu inimii noastre. Ne va mân-
gâia când suntem trişti, ne va în-
curaja, va alunga îndoielile şi ne 
va sfătui la fiecare pas. „Zic dar: 
umblați cârmuiţi de Duhul şi 
nu împliniţi poftele firii pămân-
teşti.” (Galateni 5:16). 

A umbla prin Duhul, înseam-
nă a trăi sub influența dominan-
tă a Duhului şi în dependență de 
El. Din punct de vedere practic, 
noi trăim sub influența domi-
nantă a Duhului, atunci când ne 
expunem mintea în mod con-
tinuu la voia morală a Duhului 
pentru noi, aşa cum este ea reve-
lată în Scriptură şi căutăm să ne 
supunem ei. 

Cât de departe este  
prea departe?

Suntem cu toții conştienți că 
unii credincioşi au îndepărtat pe 
mulți oameni de creştinism şi au 
denigrat numele lui Isus prin aşa 
zisul legalism spiritual. Pentru 
unii dintre noi religia a devenit o 
listă cu ce să faci şi ce să nu faci 
– mai mult ce să nu faci. În lup-
ta noastră de a dobândi sfințenia 
am uitat de importanța relației 
spirituale cu Isus şi de viața trăită 
în dragoste. Dar acum pendulul 
trece de partea cealaltă, răzbună-
tor. Scopul celor mai mulți din 
vremea de azi pare a fi plăcerea 
cu orice preț, nu contează cât de 
dăunător poate fi un obicei rău 
sau cât de păgubos este exemplul 
nostru pentru alții.

Dragii mei, există un păcat 
pentru care Cuvântul Sfânt spu-
ne că nu există iertare: păcatul 
împotriva Duhului Sfânt. De ce 
oare este de neiertat? Cum pot să 
ştiu, dacă am ajuns să comit acest 
păcat teribil? Poate lucruri pe care 
le facem astăzi, acum câțiva ani ne 
aduceau mustrări de conştiință. 
Parcă o voce ne spunea că 
nu e bine să facem un anu-
mit lucru în Sabat, că nu e 
bine să mergem în anumi-
te locuri, că nu e bine să 
privim anumite scene, că 
nu e bine să fim ca lumea, 
că nu e bine... multe parcă 
ne spunea... şi cred că era 
vocea Duhului Sfânt care 
vorbea inimii noastre.

Ce s-a schimbat între 
timp? S-a schimbat călăuzirea 
Duhului Sfânt?  Ne simțeam 
stingheri în anumite locuri, iar 
astăzi ne simțim „acasă”.  Începu-
turile au fost timide, ne simțeam 
rău, dar ne-am obişnuit. Am 
făcut primii paşi spre ignorarea 
conştiinței. Vocea continua: „De 
ce? De ce-L răneşti pe Prietenul 
tău?” Următorii paşi au fost mai 

uşori, dar tot cu bătălie: „Poți să 
o faci! Ai mai fost o dată. Ai mai 
făcut aceasta o dată” - asta spu-
nea o voce. Iar alt glas spunea: 
„Opreşte-te! Ai văzut cât a fost 
de trist data trecută!”  

Poate vocea Duhului Sfânt 
ne vorbeşte mereu, implorân-
du-ne, sfătuindu-ne, dar încer-
căm să o aducem la tăcere. Până 
când dragul meu tânăr?  Nu ştiu 
unde eşti tu, dar dacă vocea îți 
vorbeşte din ce în ce mai încet, 
dacă nimic nu te mai reține, dacă 
nimic nu te mai deranjează, dacă 
nu mai există principii de viață, 
eşti în pericol. 

Dacă mă atrag 
mai mult distracțiile şi plă-
cerile decât casa Domnului, 
dacă iubesc telefonul, interne-
tul sau orice altceva mai mult 
decât părtăşia cu Domnul, este 
timpul să strig puternic spre cer: 
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„Doamne, scapă-mă!”  Dacă în-
cep să îmi justific atitudinea, cre-
zând că toată lumea din biserică 
e greşită, dacă am ajuns să cred 
că totul depinde de înțelegerea 
fiecăruia, dacă am început să 
apăr ceea ce este greşit, mi-e tea-
mă că  „Prietenul Isus” este de-
parte de mine. „Nu te socoti sin-
gur înţelept; teme-te de Domnul 
şi abate-te de la rău!” (Proverbe 
3:7). „Şi, măcar că ştiu hotărârea 
lui Dumnezeu, că cei ce fac ase-
menea lucruri, sunt vrednici de 
moarte, totuşi, ei nu numai că le 
fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce 
le fac.” (Romani 8:32).

Durerea pe care o simțim 
când începem să păşim pe căi 
greşite este vocea Duhului Sfânt. 
Dacă nu o ascultăm va scădea în 
intensitate, până vom rămâne cu 
inima bătătorită. Nu mai doare. 
Acesta este „păcatul împotriva 
Duhului sfânt.”

 „Sfinţirea, prin adevăr şi ne-
prihănire ar trebui să-i facă pe 
cei credincioşi martori plini de 
curaj pentru Hristos, dar aşa 
cum este folosită de păcătos, este 
o insultă, o sfidare, şi nu este de-
parte de a fi o blasfemie la adresa 
lui Dumnezeu. Faptul că cineva 
nu este ipocrit, aceasta nu-l face 
nicidecum a nu fi în realitate un 
păcătos. Când apelurile Duhu-
lui Sfânt ajung la inimă, singura 
noastră speranţă constă în a răs-
punde neîntârziat acestora. Este 
primejdios a amâna hotărârea 
de a asculta. Poate că n-ai mai 
auzit niciodată invitaţia aceas-
ta.  Şi nimeni n-ar trebui să se 
liniştească la gândul că păcatele 
cultivate pentru un timp, vor pu-
tea fi părăsite repede. Lucrurile 
nu stau astfel. Fiecare păcat cul-
tivat slăbeşte caracterul şi întă-
reşte obiceiul, iar rezultatul este 
stricăciunea fizică, intelectuală 
şi morală. Poate că vom ajunge 
să ne pară rău, să ne pocăim de 

răul pe care l-am făcut, şi să ne 
aşezăm picioarele pe drumul cel 
bun, dar faptul că mintea ne-a 
fost modelată de rău şi că ne-
am familiarizat cu el, face foar-
te dificilă deosebirea dintre ceea 
ce este drept şi ceea ce nu este 
drept. Prin obiceiurile rele pe 
care ni le-am format, Satan ne 
va asalta mereu şi mereu.” 2

Și de ce nu mai poate fi iertat? 

Nu mai vrea Dumnezeu să 
audă de noi? Nu. În niciun caz. El 
ne iubeşte, dragostea Lui este in-
finită. Atunci de ce nu iartă acest 
păcat?  El vrea, dar omul a ajuns 
în situația să comită păcat şi să nu 
mai simtă că este greşit.  După 
părerea lui totul este în ordine. 
Nimic nu-l mai doare. Nimic 
nu-l mai poate mişca. Nu mai 
aude vocea divină. Este anestezi-
at de păcat. Acest om nu mai are 
nevoie de pocăință şi de iertare. 
Totul pare în regulă. 

Poate te întrebi: Oare cum 
rămâne cu mine? Am ofensat 
Duhul lui Dumnezeu? Am con-
tinuat să săvârşesc fapte greşite, 
deşi vocea mă oprea? Dacă as-
tăzi aceea voce divină nu-mi mai 
vorbeşte cu aceeaşi intensitate?

„Niciun suflet nu este până în 
cele din urmă părăsit de Dumne-
zeu, lăsat în propriile sale căi, atâta 
timp cât mai este o speranță pentru 
mântuirea lui. „Omul se îndepăr-
tează de Dumnezeu, nu Dumne-
zeu de om”. Tatăl nostru ceresc ne 
urmăreşte cu apeluri, avertizări şi 
asigurări de iubire, pline de com-
pătimire, până când alte ocazii şi 
privilegii vor fi cu totul în zadar. 
Răspunderea rămâne asupra păcă-
tosului. Împotrivindu-se astăzi Du-
hului lui Dumnezeu, el pregăteşte 
calea pentru o altă împotrivire, 
când lumina va veni cu o putere şi 
mai mare. În felul acesta, pornirea 
lui spre împotrivire ajunge din ce 
în ce mai puternică, până când, în 

cele din urmă, lumina nu-l va mai 
putea impresiona şi el va înceta să 
răspundă în vreun fel chemării Du-
hului lui Dumnezeu. Atunci „chiar 
lumina care este în tine”, s-a făcut 
întuneric. Însuşi adevărul pe care îl 
cunoaştem a ajuns aşa de pervertit, 
încât face să crească şi mai mult or-
birea sufletului.” 3

Mai există speranță pentru 
mine?

Poate suntem un Pavel care 
mergem spre Damasc cu toa-
tă râvna. Poate suntem un Iona 
care fugim spre Tars. Poate sun-
tem un Balaam, încearcînd să-L 
convingem pe Dumnezeu că e 
bine ce facem. Dumnezeu a pus 
în joc toate resursele pentru a ne 
opri. El poate aduce o lumină 
puternică în viața noastră sau va 
lăsa să se abată o furtună asupra 
noastră. Poate chiar o necuvân-
tătoare va vorbi să ne oprească. 
Ce vom face?

Dacă sunt departe de cer, de 
biserică, departe de frați, depar-
te de Isus... Oriunde aş fi, poate 
în pragul eşecului, al disperării, 
al singurătății şi mă întreb: Mai 
există speranță şi pentru mine? 
Isus îmi spune: „Da, există, iubi-
tul Meu fiu. Eu niciodată nu am 
încetat să te iubesc, Duhul Meu a 
fost întotdeauna cu tine. Brațele 
Mele iubitoare te aşteptă. Vino!”

Dacă vocea lui Dumnezeu 
pentru mine este ca un foc imens, 
să mă bucur şi să continui să fiu 
călăuzit. Dacă însă, este doar un 
foc mic, să nu îngădui ca acest 
foc mic să se stingă. Să mă prind 
cu disperare de ultima flacără, 
să mă prind de ultima liniuță de 
semnal, să o ascult şi să mă las 
condus de ea. Şi în curând ace-
ea mică flacără se va transforma 
într-un foc mare şi plin de viață. 
În curând liniuțele de semnal 
se vor înmulți şi voi avea sem-
nal maxim de la rețeaua cerului.  
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Duhul Sfânt era secretul efi-
cienței apostolilor: „Nu vă înde-
părtați de Ierusalim, ci aşteptați 
acolo darul pe care l-a făgăduit 
Tatăl Meu.” (Fapte 1:4). Aceasta 
e modalitatea în care Dumnezeu 
vrea să lucreze şi azi. 

112 - Tasta de urgență

„Mă veți căuta şi Mă veți găsi, 
dacă Mă veți căuta din toată ini-
ma”, zice Dumnezeu. Problema 
noastră este tendința de a ne as-
cunde, rătăcind. Fugim de Dum-
nezeu, dar El este Cel care ne 
caută – fără a Se lăsa perturbat, 
refuzând să renunțe - aceasta 
este căutarea cerului. 

Nu putem să ieşim singuri 
din ascunzătoare. Nu putem 
să ieşim singuri din afara ari-
ei rețelei. Avem nevoie să fim 
căutați. Gândeşte-te că în loc de 
Zacheu eşti tu, acolo în copac. Îți 
doreşti să Îl vezi pe Isus, dar o 
parte din tine se teme să Îl vadă, 
deoarece îți dai seama că viața 
ta nu este aşa cum trebuie. Pe 
jumătate speri că te va vedea în 
copac, iar pe jumătate că nu te va 
observa. Privind la tine, despre 
ce crezi că-ți va vorbi? 

Dumnezeu ne vorbeşte prin 
Isus: „Ieşiți din ascunzătoa-
re oriunde v-ați afla. Destul 
v-ați ascuns. A sosit vremea să 
veniți acasă. Nu veți fi pedepsiți, 
penalizați, nu veți fi prinşi. 
Lăsați-Mă să vă scot din ascun-
zătoare! Aveți deplina încredere 
în Mine. Lăsați-vă găsiți!” 

La sfârşitul vieții, Newton i-a 
spus unui prieten: „Mi-am pier-
dut memoria aproape cu totul, 
dar îmi amintesc două lucruri: 

că sunt un mare păcătos şi că 
Hristos este un mare Mântui-
tor.” Acesta este singurul reme-
diu pentru păcatul meu şi acelaşi 
lucru este valabil şi pentru tine.

Ce calitate avea Isus pe care 
nu o aveau ceilalți rabini? El era 
oricând accesibil. Isus este cea 
mai accesibilă persoană care a 
trăit vreodată. Apelează la El cu 
toată încrederea şi vei fi mângâiat.

„Dacă nu devenim legați pe 
viață de Dumnezeu, nu vom 
putea rezista niciodată efectelor 
nelegiuite ale iubirii de sine, ale 
îngăduirii poftelor şi ale ispi-
tei de a păcătui. Fără o legătură 
vie cu Dumnezeu, prin predarea 
noastră Lui clipă de clipă, vom 
fi biruiți. Fără o experiență per-
sonală cu Hristos şi o continuă 
părtăşie cu El, noi suntem la 
discreția vrăjmaşului şi, până la 
urmă, vom face ceea ce ne spune 
el.” 4

Concluzii

„Satan spune tinerilor că mai 
este încă destul timp, că se pot 
lăsa în voia păcatului şi viciului 
numai de această dată şi apoi ni-
ciodată mai mult; dar acea sin-
gură îngăduință va otrăvi întrea-
ga lor viață. Nu te aventura nici o 
singură dată pe teren interzis!” 5

„Nimeni deci să nu socotească 
defectele sale ca fiind de nevin-
decat. Dumnezeu va da credință 
şi har pentru a le învinge.” 6

Eu şi cu tine vedem gloria Lui, 
când vine la oameni obişnuiți 
şi căzuți ca noi. Căci gloria lui 
Dumnezeu nu stă în puterea, 
măreția şi maiestatea Lui, ci în 
faptul că a venit în acest colț din 
univers, pe această planetă lip-
sită de importanță, la nişte oa-
meni păcătoşi, la care nu a putut 
renunța. Gloria lui Dumnezeu 
constă în faptul că într-o zi El 
a lăsat deoparte gloria şi strălu-
cirea şi a venit să bată la uşa ta. 

Isus a venit special pentru tine şi 
pentru mine.

Dragul meu, poate în seara 
aceasta eşti ostenit şi împovărat. 
Poate spui: „Am mers prea de-
parte. Viața mea este prea ruina-
tă. Am comis prea multe păcate 
şi nimeni nu le ştie.” Prietene, tu 
poți să fi mântuit! Pentru că El a 
venit să mântuiască ce era pier-
dut. El a venit să te salveze pe 
tine. Dacă eşti în ghearele păca-
tului, dacă eşti în întuneric, dacă 
eşti înconjurat de păcat şi de dis-
perare, aceasta este oportunitatea 
de a fi mântuit, de a veni la Isus, 
unde vei găsi fericirea.

Sau poate eşti tânărul care 
crezi că nu ai făcut prea multe 
păcate, dar îți lipseşte devoțiunea 
şi părtăşia cu Isus. Nu mai risipi 
ocaziile prețioase de a-L cunoaşte 
pe Tatăl! Începe să construieşti o 
relație profundă cu El! Începe-ți 
călătoria pe genunchi şi vei fi co-
nectat la rețeaua lui Dumnezeu!

Prietene, aceasta este singu-
ra cale de salvare – a-L avea pe 
Isus în viața ta. Să-I cerem să fie 
Domnul şi Mântuitorul nostru 
şi să ne umple cu Duhul Sfânt. 
Apoi să-L urmăm oriunde ne 
va conduce. Uniți cu Isus, să-L 
ținem strâns şi la fel ca Rut să-I 
spunem: „Încotro vei merge tu, 
voi merge şi eu, unde vei locui 
tu, voi locui şi eu; poporul tău va 
fi poporul meu, şi Dumnezeul 
tău va fi Dumnezeul meu; facă-
mi Domnul ce o vrea, dar nimic 
nu mă va despărţi de tine decât 
moartea!” (Rut 1:16, 17).

Referințe:

1 Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 7
2 Parabolele Domnului Hristos,  p. 280           
3 Cugetări de muntele fericirilor, p. 93
4 Evenimentele ultimelor zile, p. 64
5 Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 408
6 Tragedia Veacurilor, p. 489.
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„La început Dumnezeu a făcut ...” (Geneza 1:1)

Adevărata sursă

Sabat 29 februarie 2020

Andreea Florina Murărașu, Conferința Moldova

 Introducere 

Carl și Mel, doi prieteni, discu-
tă despre închinarea la Dumnezeu. 
La un moment dat, Carl îl întrea-
bă pe Mel: 

- „Crezi în Dumnezeu?”
 - „Da, acum cred”, replică Mel. 

Un timp mă închinam unui om 
din sat de la noi, pe nume Phil.” 

–  „Vă închinați la unul ce se 
cheamă Phil? De ce?” 

- „Pentru că el era mare și dur.” 
- „Vă rugaţi lui?” 
- „Da. Îl imploram să nu fie rău 

cu noi, să nu ne rănească, să nu ne 
rupă mâinile...” 

- „Când aţi început să vă rugaţi 
Domnului?” 

- „Ei bine, odată, a început o 
furtună și un fulger l-a trăsnit pe 
Phil. Ne-am strâns în jurul său și 
am văzut că era mort. Cineva a 
spus: „E CINEVA mai mare decât 
Phil!” 

Trăim într-o lume plină de 
conflicte. Suntem asaltați din 
toate părțile şi primim informații 
care ne pot schimba felul de a 
gândi, de a acționa, dar şi relația 
noastră cu Dumnezeu. Întrucât 
petele păcatului se văd lămurit 
în această lume, omul caută în-
totdeauna să pună obstacole în 
relația cu Divinitatea. Bogăția, 
dorința de a avea mai mult, de a 
ne dezvolta în felul lumii, mân-
dria, egoismul se interpun între 
noi şi Dumnezeu. Ne ataşăm de 
oameni, de obiecte sau de orice 
altceva, însă nu de Dumnezeu. 
Am fost creați sub ampren-
ta divinității şi omul dovedeşte 
desăvârşirea Cerului prin com-
plexitatea de care dă dovadă. Cu 
toate acestea, ființa umană este 
dependentă de ceea ce i se oferă. 
Suntem dependenți de apă, aer, 
soare, dar şi de oameni, de relații. 

La ce surse apelăm pentru a face 
rost de tot ce avem nevoie? Ob-
servăm în această lume o conti-
nuă căutare de surse, care să ne 
dăruiască lucrurile de bază şi nu 
numai. 

Conform dicționarului expli-
cativ român, sursa este definită 
ca fiind un loc unde se produce, 
unde se poate găsi sau de unde se 
propagă ceva; sediul sau obârşia 
unui lucru. Cu alte cuvinte sursa 
este izvorul care ne oferă ce avem 
nevoie la vremea potrivită şi în 
cantitatea necesară nouă. 

Acum unde putem găsi astfel 
de surse? 

Sunt mai multe? 
Sunt greu de găsit? 
La aceste întrebări vom în-

cerca să găsim răspunsul potrivit. 
Prin urmare, vom aborda două 
tipuri de surse: cele directe şi cele 
indirecte.
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Surse directe 

Prin surse directe înțelegem 
acele căi prin care comunicăm 
în mod direct pentru a procura 
ceea ce avem nevoie. Dacă ne 
este sete o să ne ducem direct 
la sursă, la un izvor, la o fântână. 
Căutăm locul unde se produce 
sau unde putem găsi lucrul dorit 
de noi. În această categorie se în-
cadrează majoritatea surselor la 
care apelăm. În ceea ce priveşte 
nevoile noastre trupeşti, găsim 
întotdeauna surse care să ne sati-
sfacă necesitățile şi dorințele. 

Pe lângă lucrurile de care ne 
folosim pentru a supraviețui şi 
pentru a întreține acest trup pă-
mântesc, omul se îngrijeşte şi de 
minte. Iar în acest sens, suntem în 
căutarea surselor informaționale. 
Vrem să cunoaştem cât mai mult, 
să ne dezvoltăm intelectul şi să 
acumulăm un bagaj de informații 
cât mai stufos. Reuşim acest lucru 
citind, relaționând cu persoane 
care cunosc mai mult, iar aces-
tea sunt surse directe pe care le 
căutăm şi le folosim atunci când 
vrem să cercetam diverse aspecte. 

În ultimele decenii, odată 
cu dezvoltarea tehnologiei, in-
ternetul a devenit o sursă unde 
descoperim noțiuni din diferite 
domenii, la un click distanță, mo-
tiv pentru care răsfoirea cărților 
devine din ce în ce mai puțin în-
tâlnită. Informațiile dorite sunt 
foarte uşor de găsit pentru fieca-
re individ. Un studiu realizat de 
o revistă de presă spune că pe-
trecem mai mult de 6 ore în faţa 
televizorului, iar 56% din totalul 
persoanelor interogate au ca sur-
să principală de informații mass-
media şi 33% consideră că şcoala 
sau facultatea reprezintă o sursă 
de informare de bază în viața lor. 

Surse întâlnim la tot pasul 
şi ne folosim de ele în fiecare 
zi. Realizăm faptul că suntem 

dependenți de multe lucruri, fără 
de care nu am putea supraviețui. 
Dar cine ne oferă aceste surse? 
Cine ne oferă apa care izvorăşte? 
Cine dă căldură Soarelui? Sau 
cine a pus înțelepciune în mintea 
omenească?

Surse indirecte

La aceste întrebări putem 
găsi răspuns, încercând să aflăm 
ce sunt sursele indirecte. O sur-
să indirectă este cea care se afla 
în spatele sursei directe la care 
apelăm, fără vreun intermediar. 
Adevărata sursă care oferă pu-
tere tuturor celorlalte este una 
singură: Dumnezeu. „Eu sunt 
adevărata Viţă şi Tatăl Meu este 
Vierul.” (Ioan 15:1) 

Să ne oprim puțin atenția asu-
pra celui mai complicat ceas din 
lume care se află în primăria din 
oraşul Copenhaga. Construcţia 
lui a costat mai mult de un mi-
lion de dolari şi a durat aproape 
patruzeci de ani. Ceasul are zece 
cadrane, cincisprezece mii de 
componente şi are o eroare de o 
zecime de secundă la 300 de ani. 
Ceasul indică orele zilei, zilele 
săptămânii, lunile şi anii, dar şi 
mişcările planetelor pentru 2500 

de ani. Unele componente ale 
ceasului nu se vor pune în miş-
care până când aceste douăzeci şi 
cinci de secole nu vor lua sfârşit. 
Ceea ce este interesant însă des-
pre acest ceas este inexactitatea. 
La fiecare trei sute de ani pierde o 
zecime de secundă. Ca toate cea-
surile din lume, şi acesta trebuie 
potrivit după un ceas mai precis, 
şi anume însuşi Universul. Acest 
uriaş ceas astronomic, având mi-
liarde de componente dinamice, 
de la atomi la stele, funcţionează 
secole de-a rândul fiind atât de 
precis încât toate ceasurile de pe 
pământ sunt măsurate după el. 

În acelaşi sens, depozitarul 
tuturor lucrurilor este Cel ce 
ne-a creat. El ne cunoaşte nevo-
ile, dorințele. El ne oferă surse 
de care să ne putem folosi. Prin 
El se țin toate şi totul depinde 
de El, însăşi viața noastră se află 
permanent în mâinile Sale. Cât 
de minunat este să avem un aşa 
Tată care se îngrijeşte la fiecare 
pas şi ne pune la dispoziție tot 
ce ne trebuie! Sursa principală 
din care se ramifică toate cele-
lalte S-a preocupat nu doar de 
ce avem nevoie în viață aceasta 
pământească, ci şi în cea viitoare. 
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Pericolul de a ne îndepărta de 
Sursă 

„Nu încercați să vedeți cât de 
aproape puteți merge pe mar-
ginea prăpastiei fără a cădea! 
Evitați prima apropiere de peri-
col! Cu sufletul nu putem să ne 
jucăm. Capitalul vostru este ca-
racterul vostru. Păstrați-l cu grijă 
ca pe o comoară de mare preț. 
Curăția morală, simțământul 
propriei valori, o rezistență pu-
ternică, toate acestea trebu-
ie păzite cu hotărâre şi în mod 
continuu. Să nu existe nicio 
îndepărtare de la sursă; o sim-
plă joacă, o nechibzuință poate 
primejdui sufletul prin aceea că 
deschide uşa în calea ispitei, iar 
puterea de rezistență slăbeşte.1

Se spune că în munţii Kelos 
există o vale cu flori foarte parfu-
mate. Locul este căutat de mul-
ţi turişti cu toate că nu poate fi  
privit decât de la distanţă. Din 
loc în loc, împrejurul văii, sunt 
aşezate panouri care avertizea-
ză turiştii să nu se apropie prea 
mult şi nici să nu se oprească să 
admire florile, parfumul lor fiind 
atât de puternic, încât provoacă 
o stare puternică de somn. Dacă 
un turist imprudent coboară în 
vale, este biruit de somn şi poate 
să doarmă atât de mult, încât să 
moară prin deshidratare.

Sunt multe lucruri „parfuma-
te” care atrag aproape irezistibil.  
Este suficient să  zăboveşti între 
ofertele acestei lumi, să le admiri 
şi să le „miroşi”. Fără băgare de 
seamă va veni somnolenţa spiri-
tuală şi în cele din urmă, somnul 
va pecetlui soarta celui care se 
aventurează pe un astfel de teri-
toriu. Psalmistul  spune: „Ferice 
de omul care nu se duce, nu se 
opreşte.. nu se aşază...” (Psalmii 
1:1-2).

Valoarea omului înaintea lui 
Dumnezeu este foarte mare,  

încât a dat pe Fiul Său ca să 
moară pentru omul căzut în pă-
cat. Datoria noastră este să nu 
ne îndepărtăm de Sursa pute-
rii noastre, Sursa vieții noastre. 
Orice ambiție lumească, orice 
dorință nesfințită, orice gând ne-
potrivit, orice privire trufaşă pot 
înclina balanța şi dezechilibrân-
du-ne putem cădea în prăpastie. 
Alegerile ne aparțin. 

Dependența de adevărata Sursă 

Fie că recunoaştem sau nu, 
cu toții suntem dependenți de 
Dumnezeu şi de lucrurile create 
de El. Domnul Isus creionează 
această dependenţă prin cuvin-
tele Sale: „Eu sunt adevărata 
Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul. Pe 
orice mlădiţă care este în Mine, 
şi n-aduce rod, El o taie; şi pe 
orice mlădiţă care aduce rod, o 
curăţă, ca să aducă şi mai mult 
rod. Acum voi sunteţi curaţi, din 
pricina Cuvântului pe care vi 
l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi 
Eu voi rămâne în voi. După cum 
mlădiţa nu poate aduce rod de 
la sine, dacă nu rămâne în viţă, 
tot aşa, nici voi nu puteţi aduce 
rod, dacă nu rămâneţi în Mine. 
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădi-
ţele. Cine rămâne în Mine şi în 
cine rămân Eu aduce mult rod; 
căci despărţiţi de Mine nu puteţi 
face nimic. Dacă nu rămâne ci-
neva în Mine, este aruncat afa-
ră, ca mlădiţa neroditoare, şi se 
usucă; apoi mlădiţele uscate sunt 
strânse, aruncate în foc, şi ard. 
Dacă rămâneţi în Mine şi dacă 
rămân în voi cuvintele Mele, 

cereţi orice veţi vrea, şi vi se va 
da. Dacă aduceţi mult rod, prin 
aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; 
şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. 
Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, 
aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Ră-
mâneţi în dragostea Mea. Dacă 
păziţi poruncile Mele, veţi rămâ-
ne în dragostea Mea, după cum 
şi Eu am păzit poruncile Tatălui 
Meu şi rămân în dragostea Lui. 
V-am spus aceste lucruri, pentru 
ca bucuria Mea să rămână în voi, 
şi bucuria voastră să fie deplină.” 
(Ioan 15:1-11).

Cum putem rămâne conectați 
la Sursă? Prin ce metode? Două 
dintre cele mai potrivite şi utili-
zate sunt: studiul (comuniunea 
cu Dumnezeu prin cuvântul 
Său) şi rugăciunea. 

„Dumnezeu doreşte ca omul 
să-şi folosească facultățile minții, 
iar studiul Sfintelor Scripturii 
va întări şi înălța mintea celui 
credincios mai mult decât ori-
ce altceva. Cu toate acestea, noi 
trebuie să ne ferim de a zeifica 
rațiunea, care, de fapt, este su-
pusă slăbiciunii şi neputinței 
naturii noastre omeneşti. Dacă 
dorim ca Scriptura să nu fie as-
cunsă înțelegerii noastre, aşa în-
cât chiar şi cele mai clare adevă-
ruri să rămână neînțelese pentru 
noi, atunci trebuie să dăm pe 
față simplitatea şi credința unui 
copilaş care este gata să învețe 
şi care totdeauna doreşte ajuto-
rul Duhului Sfânt. Simțământul 
puterii şi înțelepciunii lui Dum-
nezeu, cum şi al neputinței 
noastre de a înțelege măreția 
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Lui să ne inspire umilință şi, 
atunci când deschidem Cuvân-
tul Său, să facem lucrul acesta 
cu o venerație sfântă, ca şi cum 
am sta în prezența Lui. Atunci 
când stăm în fața Cuvântului 
lui Dumnezeu, rațiunea noastră 
trebuie să recunoască prezența 
unei autorități superioare, iar 
inima şi mintea noastră trebuie 
să se plece înaintea marelui EU 
SUNT. Sunt multe lucruri care, 
în aparență, sunt dificile sau ne-
clare, dar pe care Dumnezeu 
le va face simple şi pe înțelesul 
acelora care caută, cu ajutorul 
Său, să le înțeleagă. Dar fără că-
lăuzirea Duhului Sfânt, noi vom 
fi mereu predispuşi fie să sucim 
Scripturile, fie să le interpretăm 
greşit. Foarte mulți citesc Biblia, 
dar fără vreun folos şi, în multe 
cazuri, chiar spre răul lor. Când 
Cuvântul lui Dumnezeu este 
deschis fără cuvenita venerație 
şi fără rugăciune, când gândurile 
şi simțămintele noastre nu sunt 
fixate asupra lui Dumnezeu, sau 
nu sunt în armonie cu voința Sa, 
atunci mintea este întunecată de 
îndoieli şi chiar studiul Bibliei 
ajunge să hrănească scepticismul. 
Vrăjmaşul sufletelor pune atunci 
stăpânire pe gânduri şi sugerează 
interpretări care nu sunt corec-
te. Ori de câte ori cei credincioşi 
nu caută să fie în cuvânt şi fap-
tă în armonie cu Dumnezeu, 
atunci, oricât de cultivați ar fi 
ei, sunt predispuşi să greşească 
în înțelegerea Scripturilor şi 
nu este sigur să ne încredem în 
explicațiile pe care ei le dau. Ace-
ia care caută în Sfânta Scriptură 
contraziceri şi nepotriviri sunt 
lipsiți de discernământ spiritual. 
Având o viziune neclară, ei vor 
găsi multe motive de îndoială şi 
necredință în acele lucruri care 
de fapt sunt clare şi simple.”2

„Rugăciunea este deschiderea 
inimii noastre lui Dumnezeu, ca 

unui prieten. Aceasta nu pentru 
că este necesar să informăm pe 
Dumnezeu cu privire la persoa-
na noastră, cine suntem noi, ci 
pentru ca noi să putem fi capa-
bili să-L primim. Rugăciunea 
nu coboară pe Dumnezeu la 
noi, ci ne înalță pe noi la El.”3

Rugăciunea noastră ar trebui 
să fie însă: „Zideşte în mine o 
inimă curată, Dumnezeule, pune 
în mine un duh nou şi statornic”. 
(Psalmii 51:10). „Ocupați-vă în 
mod sincer de mântuirea voas-
tră! Fiți tot aşa de zeloşi şi de 
stăruitori în aceasta, cum ați fi 
dacă viața aceasta trecătoare v-ar 
fi în primejdie! Problema aceasta 
trebuie rezolvată între Dumne-
zeu şi voi înşivă, rezolvată pentru 
veşnicie. Numai o falsă speranță, şi 
nimic mai mult, va constitui ruina 
voastră.”4

Concluzii 

În tumultul oraşelor, în liniş-
tea naturii, în conflictele care ne 
înconjoară, în fiecare clipă şi în 
orice moment, indiferent unde 
ne aflăm, trebuie să fim conectaţi 
la Cer. Am observat importanţa 
acestei conexiuni şi valoarea ei 
veşnică şi, prin urmare, trebuie să 
o valorificăm şi să o dezvoltăm. 
Dumnezeu este alături de noi la 
fiecare pas şi revarsă asupra noas-
tră binecuvântări din belşug, chiar 
dacă nu le merităm. „Rugaţi-vă 
neîncetat” este îndemnul aposto-
lului Pavel; ceea ce înseamnă să 
menţinem în permanenţă legă-
tura noastră cu Tatăl Ceresc, ade-
vărata Sursă. Alergând în această 
lume putem să uităm scopul pe 
care îl avem şi ceea ce doreşte 
Dumnezeu de la noi. Căutând 
surse nepotrivite ne îndepărtăm 
totodată de Adevărata Sursă. 
Lumea în care trăim reuşeşte de 
multe ori să realizeze acest lu-
cru şi ne trezim navigând în lo-
curi necunoscute şi departe de 

Dumnezeu. Dorinţa Lui este să 
Îl punem pe primul loc în viețile 
noastre şi El ne va conduce spre 
sursele potrivite la locul şi timpul 
potrivit, întrucât adevărata ferici-
re nu constă în bogăţiile acestei 
lumi, ci în liniştea şi pacea sufle-
tească oferită de El. 

„Cu Bibliile deschise în fața 
voastră, formați-vă o rațiune 
sfințită şi o conştiință bună. Ini-
ma voastră trebuie să fie mişcată, 
sufletul vostru atins, rațiunea 
şi mintea trezite de Duhul cel 
Sfânt al lui Dumnezeu; principi-
ile sfinte prezentate în Cuvântul 
Său vor da lumină sufletului. Vă 
spun, frații mei, adevărata noas-
tră sursă de înțelepciune, virtute 
şi putere se află în crucea de pe 
Calvar. Domnul Hristos este Au-
torul şi Desăvârşitorul credinței 
noastre. El spune: „Fără Mine nu 
puteți face nimic”. Domnul Isus 
este singura garanție pentru suc-
cesul şi înaintarea intelectuală.”5

Referințe:

1 Lucrarea misionară medicală, p. 143
2 Calea către Hristos, p. 109
3 Rugăciune, p. 8
4 Calea către Hristos, p. 35
5 Lucrarea misionară medicală, p. 99.
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Fără limite

Duminică 1 martie 2020

Ghiță Ulici, Secretarul Departamentului de Tineret al Uniunii

Tot mai multe companii din 
cadrul rețelelor de telecomu-
nicații, pun la dispoziția noastră 
diferite oferte tot mai atractive, 
prin care prezintă diverse facilități 
utilizatorilor, cum ar fi: minute 
naționale sau internaționale ne-
limitate, mesaje nelimitate, acces 
la internet nelimitat, diferite ca-
nale de radio şi TV etc., la cos-
turi tot mai avantajoase. Aceste 
oferte sunt foarte mult promovate 
şi atrag astfel un număr tot mai 
mare de persoane care au dorința 
de a şti că pot comunica în diver-
se moduri, fără a mai avea grija 
de a genera costuri suplimenta-
re față de prețul inițial inclus în 
ofertă. Având la dispoziție astfel 
de opțiuni, fiecare utilizator se 
gândeşte cum poate folosi aceste 
avantaje pentru a comunica cu cei 
dragi prin apeluri audio, video, 
mesaje scrise, sau pentru a accesa 
diverse surse disponibile pe inter-
net, de unde să poată citi, viziona, 
comunica în acest spațiu virtual, 
ştiind că are la dispoziție acest 
avantaj de a relaționa sau naviga 

pe internet nelimitat. Dacă în tre-
cutul apropiat fiecare minut, me-
saj sau accesul la internet implicau 
costuri ridicate, astăzi observăm 
ce schimbări s-au produs în acest 
sens. Informațiile scrise sau audio, 
fotografiile, videoclipurile pot fi 
postate în foarte scurt timp, iar 
viteza de transmitere a acestora 
în orice parte a lumii noastre este 
de-a dreptul uimitor de mare.

Costuri suplimentare

Din punct de vedere financiar 
astfel de oferte sunt tentante, şi 
suntem uimiți de faptul că avem 
acces la foarte multe lucruri sau 
informații care ne sunt uşor ac-
cesibile. Aş vrea să ne gândim 
profund, însă, dacă accesând 
astfel de surse, rețele de sociali-
zare, anumite site-uri, se rezu-
mă toate acestea doar la costuri 
financiare? Te-ai gândit la faptul 
că, deşi ai posibilitatea să utili-
zezi nelimitat opțiunile incluse 
în astfel de oferte, costurile sunt 
şi în timp, sănătate, schimbarea 
priorităților, neglijarea unor lu-

cruri importante, slăbirea rela-
țiilor de familie, de biserică, a 
relației cu Dumnezeu etc.?

Dispozitivele „inteligente” pe 
care le folosim, inclusiv telefoa-
nele mobile, pe care le cumpă-
răm uneori la costuri ridicate, 
de asemenea, ne permit să avem 
acces la internet şi email la alți 
parametri de funcționare, să des-
cărcăm diverse aplicații şi jocuri, 
să stocăm datele personale de 
contact, fotografii şi informații, 
să efectuăm anumite transferuri 
de bani, să plătim facturile etc. 
Poți să ai în memoria telefo-
nului tău sau a altor dispoziti-
ve chiar şi lucruri valoroase din 
punct de vedere spiritual, cum ar 
fi: Biblia, Spiritul Profetic, lecția 
Şcolii de Sabat etc. Să ai aceste 
posibilități mereu la îndemâ-
nă, ni se pare un lucru extrem 
de favorabil. Însă toate aceste 
oportunități de a ne conecta la 
diferite surse bune sau rele, au 
un impact profund asupra noas-
tră din punct de vedere fizic, 
moral şi spiritual. Cum folosim 

„Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, 
cereți orice veți vrea, și vi se va da.” (Ioan 15:7)
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toate acestea, depinde de alege-
rile fiecăruia dintre noi. Tot ceea 
ce facem generează anumite cos-
turi în viața noastră, chiar dacă 
nu toate acestea le simțim din 
punct de vedere financiar.

Influențe asupra caracterului

Dumnezeu ne-a acordat liber-
tatea de a alege, însă fiecare ale-
gere implică anumite consecințe 
în viața şi caracterul nostru. Pen-
tru fiecare dintre noi El spune:  
„Ți-am pus înainte viața şi moar-
tea, binecuvântarea şi blestemul. 
Alege viața, ca să trăieşti, tu şi 
sămânța ta, iubind pe Domnul 
Dumnezeul tău, ascultând de 
glasul Lui şi lipindu-te de El: 
căci de aceasta atârnă viața ta şi 
lungimea zilelor tale…” (Deute-
ronom 30:19, 20). Cuvântul lui 
Dumnezeu descoperit în Sfân-
ta Scriptură ne atrage atenția la 
un alt aspect foarte important 
de care putem ține cont, atât cei 
tineri cât şi cei mai puțin tineri, 
în aceste timpuri când tehnologia 
a avansat atât de mult, cu atâtea 
oferte şi iluzii, că: „Toate lucru-
rile sunt îngăduite, dar nu toate 
sunt de folos. Toate lucrurile sunt 
îngăduite, dar nu toate zidesc.”  
(1 Corinteni 10:23). 

Din acest gând inspirat se nasc 
mai multe întrebări: Dacă din 
mulțimea de lucruri sau opțiuni 
pe care azi le avem la îndemâ-
nă, suntem conştienți că nu toa-
te acestea ne sunt de folos, care 
sunt lucrurile care, nu doar că nu 
ne folosesc, ci pot să ne afecte-
ze profund viața noastră, poate 
chiar cu efecte ireversibile? Dacă 
toate aceste lucruri nu ne zidesc, 
atunci există posibilitatea să ne 
dărâme? Folosite necorespunză-
tor pot să-mi afecteze acestea ca-
racterul, relațiile cu cei din jur şi 
cu Dumnezeu? Cu siguranță că 
da. Toate informațiile, imaginile 
statice sau în mişcare, mesajele 

scrise, audio sau video, pe care 
le privim sau auzim sub diverse 
forme, au o influență extraordi-
nară asupra caracterului nostru, 
asupra comportamentului nos-
tru de fiecare zi. Suntem suma 
tuturor alegerilor şi acțiunilor pe 
care le facem în fiecare moment 
al vieții noastre.

„Fiecare acțiune a vieții, ori-
cât de lipsită de importanță, are 
influența ei în formarea caracte-
rului. Un caracter bun este mai 
prețios decât averi lumeşti şi lu-
crarea de formare a lui este cea 
mai nobilă lucrare în care se poa-
te angaja omul.” 1

Influențe negative

Deşi opțiunile pe care le avem 
astăzi la îndemână pot fi o mare 
binecuvântare dacă sunt folosite 
în mod corespunzător, totuşi în 
foarte multe cazuri pot deveni 
un blestem teribil printr-o folo-
sire greşită. În privința timpului 
alocat vorbirii la telefon, navigă-
rii pe internet sau pe rețelele de 
socializare, în foarte multe cazuri 
este un timp pierdut în zadar şi 
cu efecte negative asupra stării 
noastre fizice, morale şi spiritu-
ale. Este neglijat studiul Bibliei, 
rugăciunea, relația cu cei din jur, 
este slăbită capacitatea de me-
morare şi concentrare la progra-
mele de la şcoală sau chiar de la 
biserică, se dezvoltă o imaginație 
virtuală nesănătoasă etc. În 
privința calității informațiilor 
pe care le accesăm sau a celor pe 
care le postăm pe diverse rețele, 
site-uri sau bloguri, observăm că 
tentațiile şi ispitele sunt foarte 
aproape pentru a fi accesate. Sa-
tan este preocupat să răpească ti-
nerilor şi celor mai în vârstă tim-
pul prețios, prin a atrage atenția 
la tot felul de lucruri cu influențe 
devastatoare asupra stării fizice 
şi a caracterului, prin vizionarea 
de imagini sau video-uri imora-

le sau cu manifestări de violență, 
ascultarea de muzică profană, 
citirea de informații nesănătoa-
se etc. Nici nu ne putem imagi-
na ce efecte subtile au astfel de 
influențe asupra stării noastre 
fizice şi psihologice. 

 Iată ce ne recomandă Cuvân-
tul lui Dumnezeu, ca mod de ra-
portare față de astfel de pericole: 
„Nu voi pune nimic rău înain-
tea ochilor mei; urăsc purtarea 
păcătoşilor; ea nu se va lipi de 
mine.” (Psalmii 101:3). 

„Privind, suntem schimbați. 
Nu este de mirare faptul că tră-
irea pioasă din biserică prezintă 
un continuu declin, din moment 
ce mintea oamenilor este atrasă 
de învățături şi teorii omeneşti, 
în timp ce principiile sfinte, în 
care Dumnezeu Îşi descoperă 
desăvârşirea şi sfințenia caracte-
rului Său, sunt neglijate. „Căci 
poporul Meu a săvârşit un îndo-
it păcat, M-au părăsit pe Mine, 
izvorul apelor vii, şi şi-au săpat 
puțuri, puțuri crăpate care nu țin 
apă”. (Ieremia 2:13).” 2 

„Înainte ca un creştin să co-
mită un păcat vizibil, în inima 
lui are loc un proces de pregătire, 
necunoscut celor din jur. Mintea 
nu cade dintr-odată din starea 
de curăție şi sfințire, într-o sta-
re degradată, coruptă şi imora-
lă. Pentru ca reflectarea chipului 
lui Dumnezeu să se deformeze, 
luând un chip nemilos şi sata-
nic, este nevoie de timp. Privind, 
suntem schimbați. Prin îngădu-
irea gândurilor imorale, omul îşi 
poate educa mintea în aşa fel, 
încât păcatul, care altădată îi era 
respingător, să devină o plăcere.” 3 

Oferta lui Dumnezeu

Dincolo de toate ofertele zi-
lelor noastre, care sunt într-o 
competiție acerbă pentru a ne 
convinge să le acceptăm spre uti-
lizare, doresc ca la finalul acestei 
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săptămâni de rugăciune pentru ti-
neri şi nu numai, să descoperim şi 
să folosim prioritar, prin harul lui 
Dumnezeu, cea mai mare ofertă 
pe care Împăratul Universului a 
pus-o la dispoziția noastră ca oa-
meni muritori şi pe care o putem 
utiliza fără limite. Ce impact poa-
te să aibă asupra vieții noastre pe 
acest pământ, dar şi asupra vieții 
veşnice, dacă acceptăm această 
ofertă? Care sunt costurile ac-
ceptării unei astfel de propuneri? 
Iată care sunt câteva din opțiunile 
puse la dispoziția fiecăruia dintre 
noi şi cu ce rezultate:

1. Comunicare fără limite

Oferta cerească pusă la dispo-
ziție de Dumnezeu, ne recoman-
dă o conectare la sursa adevărată 
şi inepuizabilă de înțelepciune şi 
cunoştință, prin care putem co-
munica nelimitat prin rugăciune 
cu Creatorul şi Mântuitorul nos-
tru drag, care Şi-a dat viața pen-
tru noi. El a investit totul pentru 
tine, ca să te poată răscumpăra 
din robia păcatului şi degradării 
umane. În acest sens avem asi-
gurarea că, atunci când apelăm 
la El cu sinceritate şi credință, 
El ne va răspunde cu siguranță. 
Nu va respinge apelul tău. Nu va 
fi prea ocupat ca să nu-ți poată 
răspunde. Nu va bloca apelul tău. 
Va găsi soluții la problemele şi 
nevoile tale. Aşteaptă cu nerăb-
dare să comunici cu El. Iată ce 
ne recomandă Biblia: „Rugați-vă 
neîncetat. Mulțumiți lui Dum-
nezeu pentru toate lucrurile; căci 
aceasta este voia lui Dumnezeu, 
în Hristos Isus, cu privire la voi.” 
(1 Tesaloniceni 5:17, 18). Da-
că-L iubim pe Dumnezeu din 
toată inima, atunci vom simți că 
este o mare binecuvântare să fim 
conectați tot timpul cu El prin 
rugăciune. Va fi cea mai mare 
bucurie a noastră. Vom cere 
înțelepciune şi călăuzire la fieca-

re pas şi la fiecare decizie pe care 
o vom lua. Dacă vom fi într-o 
legătură continuă cu El, nu vom 
mai acorda timp şi importanță 
gândurilor şi acțiunilor păcătoa-
se, lucrurilor nefolositoare sau 
chiar dăunătoare care ne răpesc 
timpul, cum ar fi: ascultarea unei 
muzici profane, vizionarea de fil-
me sau videoclipuri cu imagini şi 
texte imorale, navigarea pe inter-
net sau rețele de socializare fără 
un scop precis de a le utiliza spre 
bine, postarea unor imagini in-
decente cu propria noastră per-
soană sau cu alte persoane etc. 
Nu vom mai da curs sugestiilor 
sau ispitelor vrăjmaşului, care ne 
prezintă atâtea oferte ambala-
te într-o formă atrăgătoare, dar 
cu un conținut distrugător. Vom 
abandona tot ceea ce ştim că Îi 
displace prietenului nostru Isus, 
cu care dorim să comunicăm 
nelimitat. Vom ajunge să iubim 
ceea ce iubeşte El şi să urâm ceea 
ce urăşte El.

„Rugăciunea este comuniu-
nea cu Dumnezeu, este fântâna 
înțelepciunii, izvorul puterii, păcii 
şi fericirii.” 4 

„Întunericul celui rău învă-
luie pe aceia care neglijează ru-
găciunea: şoaptele ispititoare ale 
vrăjmaşului îi amăgesc la păcat. Şi 
toate acestea pentru că ei nu folo-
sesc privilegiile rugăciunii pe care 
Dumnezeu li le-a dat în această 
rânduială divină. De ce, oare, fiii 
şi fiicele lui Dumnezeu să fie atât 
de întârzietori în a se ruga, ştiind 
că rugăciunea este cheia în mâna 
credinței, care deschide tezaurul 
cerului, unde se găsesc depozita-
te resursele inepuizabile ale Ce-
lui Atotputernic? Fără rugăciuni 
stăruitoare şi continuă veghere, 
noi suntem în primejdia de a de-
veni din ce în ce mai nepăsători 
şi de a devia de la calea dreaptă. 
Vrăjmaşul mântuirii noastre cau-
tă mereu să pună piedici în calea 

spre tronul milei, pentru ca noi să 
nu putem obține, prin rugăciuni 
stăruitoare şi credință, harul şi 
puterea de a rezista ispitei.” 5

2. Mesaje nelimitate

În această ofertă a lui Dum-
nezeu pentru noi, avem privile-
giul de a citi mesajele din Cu-
vântul Său, fără vreo restricție. 
Prin rugăciune noi transmitem 
lui Dumnezeu dorințele şi nevo-
ile noastre. Unele dintre metode-
le prin care primim răspuns sunt 
mesajele scrise din partea Lui, 
prin cuvântul inspirat al Sfin-
tei Scripturi, despre care Însuşi 
Domnul Isus spunea: „Cercetați 
Scripturile, pentru că socotiți 
că în ele aveți viața veşnică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre 
Mine.” (Ioan 5:39). 

Avem Biblia la îndemână mai 
mult decât generațiile trecute, 
atât în format tipărit, cât şi în 
format electronic, totuşi ne pu-
tem pune fiecare în mod perso-
nal câteva întrebări: Cât de mult 
timp acord pentru a citi aceste 
mesaje ale lui Dumnezeu, adre-
sate mie? Cât de mult sunt dis-
pus nu doar să citesc, ci şi să as-
cult de El în toate aspectele vieții 
mele zilnice, fără a selecta doar 
ceea ce îmi place mie? 

„Biblia este glasul lui Dum-
nezeu care ne vorbeşte, ca şi cum 
L-am auzi cu urechile noastre. 
Dacă ne-am da seama de aceasta, 
am deschide Cuvântul lui Dum-
nezeu cu respect şi admirație şi 
am cerceta cu seriozitate legile 
Sale. Am considera că cititul şi 
meditația la adevărul Scripturi-
lor sunt ca o întâlnire cu Dum-
nezeul cel Veşnic.” 6

3. Mesaje audio și video 

Pe lângă faptul că putem co-
munica nelimitat cu Creatorul 
nostru prin rugăciune şi studiu 
al Cuvântului Său, avem posibi-
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litatea de a auzi şi vedea foarte 
multe dovezi ale dragostei, ale 
puterii Sale creatoare. Cele mai 
frumoase şi originale imagini le 
putem vedea în natura care ne 
înconjoară. Deşi afectată de pă-
cat, totuşi există încă foarte mul-
te lucruri create de Dumnezeu 
pe care le putem admira. Putem 
auzi cele mai frumoase şi deli-
cate melodii din partea ființelor 
sau elementelor din natură, pe 
care Dumnezeu le-a creat.

„Dumnezeu este iubire” este 
scris pe fiecare boboc de floare ce 
stă să se deschidă, pe fiecare fir 
de iarbă ce se ridică. Păsărelele 
încântătoare, care fac să răsune 
aerul cu trilurile lor înveselitoa-
re, florile atât de delicat colorate 
care, în desăvârşirea lor îşi răs-
pândesc parfumul, copacii falnici 
ai pădurii cu bogatul lor frunziş 
de un verde viu: toate mărturi-
sesc despre grija părintească şi 
iubitoare a Dumnezeului nos-
tru şi despre dorința Sa de a face 
fericiți pe copiii Săi.” 7  

„Multe sunt căile prin care 
Dumnezeu caută să ni Se facă cu-
noscut şi să ne aducă astfel în co-
muniune cu El. Natura vorbeşte 
fără încetare priceperii, înțelegerii 
noastre. Inima care se deschide 
larg va fi impresionată de dra-
gostea şi slava lui Dumnezeu, aşa 
cum sunt ele descoperite în lucră-
rile mâinilor Sale. Urechea care 
se pleacă să asculte poate auzi şi 
înțelege cele ce Dumnezeu ne 
transmite prin lucrurile din na-
tură.”8 

Rezultatul acceptării ofertei lui 
Dumnezeu 

Oferta lui Dumnezeu este 
la îndemâna noastră. Fieca-
re alegere are o influență spre 
bine sau spre rău în viața ta. În 
special perioada adolescenței 
şi tinereții este timpul marilor 
decizii care influențează restul 

vieții. Gândeşte-te la viața lui 
Iosif, a Esterei, a lui Daniel, a 
celor trei tineri din Babilon şi a 
altor personaje biblice, la viața 
pe care au trăit-o şi la rezultate-
le deciziilor pe care le-au luat în 
tinerețe. Influența binecuvântată 
a vieții lor de copii ai lui Dum-
nezeu a salvat viața lor, a famili-
ilor şi poporului din care făceau 
parte, a influențat semnificativ 
istoria celor mai mari imperii ale 
lumii din acea perioada de timp, 
aceştia fiind cu adevărat o bine-
cuvântare pentru semenii lor, cât 
şi o sursă de inspirație ca mode-
le de viață pentru cei credincioşi 
de-a lungul timpului până în 
zilele noastre. Astăzi oferta lui 
Dumnezeu pentru tine încă este 
accesibilă. Care vor fi rezultate-
le pentru viața aceasta şi pentru 
veşnicie, dacă vei alege înțelept?

„Acela care Îl iubeşte mai mult 
pe Hristos va face cel mai mult 
bine. Nelimitată va fi eficiența 
celui care, dând eul la o parte, dă 
prilej Duhului Sfânt să lucreze 
asupra inimii şi trăieşte o viață 
deplin consacrată lui Dumnezeu. 
Dacă oamenii vor suporta disci-
plina necesară fără să se plângă şi 
fără să slăbească pe cale, Dum-
nezeu îi va învăța în fiecare oră şi 
în fiecare zi. El doreşte să desco-
pere îndurarea Sa. Dacă poporul 
Său va îndepărta piedicile, El va 
revărsa apele mântuirii ca nişte 
râuri bogate, care să curgă prin 
canale omeneşti.”9 

Concluzii

„Omului i-a fost dăruită ca-
pacitatea de a se dezvolta într-o 
măsură nelimitată şi Dumnezeu 
îi asigură întregul sprijin posibil 
pentru realizarea acestei lucrări. 
Folosind toate resursele harului 
divin, noi putem atinge un nivel de 
dezvoltare care să ajungă aproape 
de perfecțiunea îngerilor.” 10 

„Mântuitorul are o iubire 

nelimitată pentru fiecare ființă 
omenească. În fiecare dintre ele, 
El vede o posibilitate de dezvol-
tare. Cu energie şi nădejde dum-
nezeiască El îi salută pe toți ace-
ia pentru care Şi-a dat viața. În 
tăria Lui ei pot trăi o viață boga-
tă în fapte bune, plină de puterea 
Duhului Sfânt.” 12  

„Şi Dumnezeu poate să vă 
umple cu orice har, pentru ca, 
având totdeauna în toate lucruri-
le din destul, să prisosiți în orice 
faptă bună.” (2 Corinteni 9:8). 

Oferta lui Dumnezeu pentru 
tineri, cât şi pentru fiecare cititor 
sau ascultător al acestor cuvin-
te, nu se limitează doar la viața 
aceasta. El pune la dispoziția 
noastră oferta vieții veşnice, ca 
cel mai prețios dar oferit prin 
jertfa Domnului Hristos. Este 
cea mai mare ofertă din Univers 
pe care tu poți să o primeşti. Poți 
fi conectat tot timpul la adevă-
rata Sursă. Depinde de tine şi 
de alegerile tale. Astăzi Dum-
nezeu îți acordă această şansă. 
Ce vei alege? Ofertele acestei 
lumi care se apropie cu paşi re-
pezi de finalul ei, sau opțiunea 
lui Dumnezeu care vrea să tră-
im veşnic fericiți în prezența Sa, 
într-o lume fără de păcat, durere, 
lacrimi şi despărțire de cei dragi? 
Mâine s-ar putea ca această 
ofertă a lui Dumnezeu să nu mai 
fie accesibilă. Alege astăzi viața! 
Amin.
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„Noi avem doar o mică idee 
despre puterea care ne-ar putea aparține, 

dacă am fi conectați la sursa veșnică a puterii depline. 
Continuăm mereu și mereu să păcătuim 

și credem că așa trebuie să fie întotdeauna. 
Ne agățăm de infirmitățile noastre 

de parcă ar fi ceva cu care să ne mândrim. 
Hristos ne spune că trebuie să ne săpăm fața în cremene, 

dacă vrem să biruim. El a purtat păcatele noastre pe lume 
și, prin puterea pe care El ne-a dat-o, 
putem rezista lumii, cărnii și răului. 

Să nu vorbim de slăbiciunile și neputințele noastre, 
ci despre Hristos și puterea Sa. 

Când vorbim despre tăria lui Satan, 
dușmanul își consolidează puterea asupra noastră. 

Când vorbim despre puterea celui Atotputernic, 
dușmanul este aruncat în spate. 

Cu cât ne apropiem de Dumnezeu, 
cu atât Se apropie și El de noi...” 

- Solii către tineret, p. 105. 



Conectat la Sursă


