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Remarca redacţiei: 
Paul Wilson avea un dar de a prezenta mesajele sale într-o
formă uşor de înţeles, intuitiv şi în cuvinte simple, aşa că el
putea atrage pe copii şi pe tineri. În prelegeri speciale s-a
adresat creştinilor tineri, ca să-i încurajeze în viaţa lor de
credinţă şi să-i îndrume spre o viaţă temătoare de Dumnezeu.
Le-a pus foarte mult pe inimă citirea Cuvântului lui Dumnezeu,
pentru ca ei să aibă un „ghid de călătorie”, care să-i
călăuzească pe drumul corect. La toate întrebările referitoare la
credinţă şi viaţa zilnică ei ar trebui să caute călăuzirea şi voia
lui Dumnezeu. El însuşi a făcut greşeli în tinereţe şi uneori a
mers pe căile proprii, aşa cum el a recunoscut într-o prelegere
ţinută înaintea tinerilor.

Caută călăuzirea lui Dumnezeu pentru tine

Cred că în viaţa noastră nu este un timp în care să fim mai mult
înclinaţi a hotărî singuri viaţa noastră şi să vrem s-o plănuim,
aşa cum sunt anii tinereţii. […] Vorbesc ca unul care a făcut
unele experienţe; ca unul, care deseori a ales căile proprii –
chiar dacă prin aceasta nu vreau să spun, că era un drum rău.
Sunt multe lucruri în viaţă, pentru care trebuie să facem o
alegere! Constat astăzi, şi anume, mai mult decât atunci, când
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eram un bărbat tânăr: tinerii sunt înclinaţi să creadă că ei ar şti
toate răspunsurile. Ei par să aibă părerea, că ei ar fi mai
înţelepţi decât părinţii lor şi decât bătrânii din Adunare. Rareori
gândesc să încredinţeze căile lor Domnului şi să caute
călăuzirea Lui.

Nu demult am auzit despre un tânăr, care a luat hotărârea să se
mute într-un alt oraş. Nu spun că aşa ceva este fals sau că un
credincios niciodată nu ar trebui să-şi schimbe domiciliul. Dar
eu aveam impresia, că el a căutat foarte puţin să afle gândurile
lui Dumnezeu şi călăuzirea Lui în această chestiune.
Întotdeauna sunt argumente omeneşti pro şi contra schimbării
domiciliului: posibilităţi profesionale bune, multe locuri de
muncă, posibilităţi de câştig deosebite. […] Aproape că nu ne
dăm seama ce consecinţe mari depind de deciziile luate de noi.
[…]

Voi, tinerilor, vă rog căutaţi călăuzirea Domnului, dacă vreţi să
vă schimbaţi domiciliul. Vorbesc ca unul care a făcut greşeli. Eu
mi-am schimbat de mai multe ori domiciliul; unele schimbări de
domiciliu au fost iniţiate de Domnul. Îmi amintesc de o
schimbare a domiciliului, la care părea aşa, ca şi cum eu
trebuia s-o fac. Astăzi mă îndoiesc, că atunci am cunoscut
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gândurile Domnului. Dar dacă odată v-aţi schimbat domiciliul –
gândiţi-vă că nu mai puteţi schimba ce aţi făcut!1

[Remarca redacţiei: Desigur aceasta este astăzi mult mai uşor
de revenit. Paul Wilson vrea aici să prezinte clar un lucru: Noi ar
trebui să discutăm realmente cu Domnul hotărârile noastre şi să
întrebăm Cuvântul lui Dumnezeu. Unii au spus uneori: „Am
adus totul în rugăciune”, fără să fi deschis cu adevărat Biblia şi
să aştepte răspunsul Domnului; lăuntric s-a luat deja o
hotărâre. Dacă vrem să schimbăm domiciliul, trebuie de
exemplu nu numai să ţinem socoteală că aceasta are a face cu
timp şi bani; se pune şi întrebarea; schimbarea domiciliului mă
va face să progresez spiritual sau mă va frâna în viaţa de
credinţă? Sunt acolo fraţi şi surori, care se strâng cu adevărat
în Numele Domnului şi unde El este în mijloc? (Vezi în privinţa
aceasta seria noastră de articole: „În care Adunare (Biserică)
să merg?”) – Chiar dacă un drum fals pare în timpul nostru să
fie uşor de corectat, totuşi iau naştere relaţii care leagă pe unii
(de locul nou). O nouă schimbare de domiciliu va însemna
întrebări referitoare la un loc de muncă, la o nouă locuinţă.
Uneori aceasta este foarte greu şi legat cu osteneală şi
conduce ca multe să stea ca obstacole în cale, ca să se poată
corecta un drum fals. În mod deosebit pentru credincioşii tineri
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este important ca ei să ceară sfatul părinţilor sau al creştinilor
cu experienţă. Aceste sfaturi trebuie aduse apoi în rugăciune
înaintea Domnului şi trebuie verificate pe baza Cuvântului lui
Dumnezeu.]

Fă Biblia să fie ghidul tău de călătorie!

Nu uita: Biblia este ghidul de călătorie dumnezeiesc […], şi voi
trebuie să urmaţi cu atenţie acest ghid. Dacă nu citiţi Cuvântul
lui Dumnezeu, dacă nu înţelegeţi gândurile lui Dumnezeu cu
privire la drumul vostru, probabil veţi schimba direcţia spre
drumul fals şi probabil veţi merge pe drumul acesta o zi, o lună
sau chiar toată viaţa. […] Dumnezeu ne-a dat nu numai un ghid
de călătorie […], ci o Persoană, pe care puteţi s-o urmaţi: Isus
Hristos este modelul desăvârşit şi Ghidul desăvârşit de
călătorie.2

 

Adnotare

[1] Dintr-o prelegere pentru tineri, ţinută în mai 1964 în Sierra Madre, California.
Prelegerea se poate procura şi astăzi sub forma de broşură cu titlulChoose the
Path la Bible truth Publishers.
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[2] Dintr-o prelegere pentru tineri, ţinută în anul 1948 la o conferinţă în Walla
Walla, Washington: „We need to Follow a Road Map”.

Tradus de la: Ermutigung für junge Christen

Traducere: Ion Simionescu

Pagina 6 din 6

~/ermutigung-fuer-junge-christen-a11036.html

