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Astăzi	  cunoaşterea	  lui	  Dumnezeu	  nu	  este	  considerată	  a	  fi	  educaţție;	  şi	  cu	  atât	  mai	  
puţțin	  este	  considerată	  această	  cunoaştere	  a	  fi	  deasupra	  educaţției	  lumii.	  Iar	  acolo	  unde	  
cunoaşterea	  lui	  Dumnezeu	  este	  permisă	  în	  educaţție,	  ea	  este	  situată	  totdeauna	  împreună	  cu	  
şi	  la	  un	  nivel	  secundar	  faţță	  de	  educaţția	  lumii.	  Biblia	  –	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu	  –	  nu	  este	  
considerată	  o	  carte	  de	  educaţție.	  Indiferent	  de	  locul	  în	  care	  este	  permisă,	  ea	  trebuie	  să	  
însoţțească	  şi	  să	  fie	  secundară	  cărţților	  educative	  ale	  lumii.	  

Desigur	  că	  într-‐o	  astfel	  de	  educaţție	  lumească	  este	  de	  aşteptat	  şi	  firesc	  să	  se	  întâmple	  
acest	  lucru.	  Dar	  tot	  la	  fel	  se	  întâmplă	  şi	  în	  educaţția	  pe	  care	  o	  dau	  bisericile;	  chiar	  bisericile	  
care	  ţțin	  cu	  tărie	  la	  “Cuvântul	  lui	  Dumnezeu,	  întreg	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu	  şi	  nimic	  altceva	  
decât	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu!”	  Literatura	  ateistă	  şi	  păgână	  are	  prioritate	  faţță	  de	  Cuvântul	  lui	  
Dumnezeu.	  

Nu	  există	  nici	  o	  denominaţțiune	  în	  lume	  care	  să	  confere	  Bibliei	  locul	  pe	  care	  îl	  merită	  
ca	  manual	  de	  educaţție,	  şi	  cu	  atât	  mai	  puţțin	  locul	  pe	  care	  îl	  merită	  ca	  singura	  carte	  cu	  
adevărat	  educativă	  şi	  care	  le	  depăşeşte	  pe	  toate	  celelalte.	  Totuşi,	  Biblia	  este	  exact	  singura	  
carte	  şi	  acesta	  este	  locul	  care	  i	  se	  cuvine	  în	  educaţție.	  

Ea	  a	  produs	  omul	  Isus	  Hristos	  în	  trup.	  

Tot	  ea	  a	  produs	  caracterele	  celor	  trei	  prieteni	  ai	  lui	  Daniel	  –	  Hanania,	  Mişael	  şi	  Azaria	  
–	  care	  în	  criza	  din	  vremea	  lor	  au	  salvat	  omenirea,	  au	  “schimbat	  cuvântul	  împăratului”	  şi	  au	  
stabilit	  adevărul	  pentru	  totdeauna	  (Dan	  3:14-‐18,24).	  Ea	  a	  produs	  caracterul	  lui	  Daniel,	  care	  în	  
perioada	  mai	  multor	  crize	  din	  vremea	  lui	  a	  salvat	  omenirea	  şi	  a	  luminat-‐o	  pentru	  totdeauna.	  

Şi	  ori	  de	  câte	  ori	  i	  se	  va	  acorda	  locul	  care	  i	  se	  cuvine	  va	  face	  acelaşi	  lucru,	  în	  orice	  
vreme.	  

În	  timp	  ce,	  în	  dispreţț	  conştient	  faţță	  de	  această	  educaţție,	  tânărul	  rege	  Belşaţțar	  şi	  supuşii	  
săi	  cu	  educaţție	  babiloniană	  s-‐au	  prăbuşit	  odată	  cu	  Babilonul,	  Daniel,	  care	  avea	  adevărata	  
educaţție,	  a	  rămas	  neclintit	  şi	  în	  perfectă	  siguranţță	  în	  mijlocul	  acelei	  prăbuşiri	  cumplite.	  

Şi	  la	  fel	  se	  va	  întâmpla	  şi	  în	  Babilonul	  de	  acum.	  
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Vor	  fi	  unii	  care,	  acordând	  Cuvântului	  lui	  Dumnezeu	  locul	  care	  i	  se	  cuvine	  şi	  
recunoscând	  puterea	  Duhului	  Său,	  vor	  avea	  cunoştinţță	  de	  Dumnezeu	  şi	  caracterul	  care	  
rezultă	  de	  aici.	  Şi	  în	  timp	  ce	  se	  va	  desfăşura	  marele	  banchet	  babilonian	  şi	  se	  va	  bea	  din	  vasele	  
de	  aur,	  ei	  vor	  vesti	  Cuvântul	  lui	  Dumnezeu	  –	  “A	  căzut,	  a	  căzut	  Babilonul	  cel	  mare.”	  

Şi	  atunci	  când	  “cu	  aşa	  repeziciune	  va	  fi	  aruncat	  Babilonul,	  cetatea	  cea	  mare,	  şi	  nu	  va	  
mai	  fi	  găsit,”	  ei	  vor	  rămâne	  neclintiţți	  şi	  în	  perfectă	  siguranţță	  în	  mijlocul	  acelei	  prăbuşiri	  
înspăimântătoare,	  apoi	  se	  vor	  ridica	  şi	  vor	  împărăţți	  veşnic.	  

	  

	  	  


