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Întrebare într-un chestionar pen-
tru şcoala de şoferi:

“Conduceţi autovehiculul pe un 
drum cu două benzi, în acelaşi sens. 
Pe care bandă şi de la ce distanţă faţă 
de intersecţia cu marcaje trebuie să 
vă încadraţi pentru a executa virajul 
spre stânga?

a) pe banda de lângă axul dru-
mului, de la cel puţin 100 m 

b) pe banda de lângă axul dru-
mului, de la cel puţin 50 m 

c) pe oricare bandă, dar de la o 
distanţă de cel puţin 100 m”. Răs-
punsul corect: b)…

Celor care obişnuiesc să conducă 
li s-a întâmplat poate cel puţin o dată 
să nu respecte acest lucru şi s-au tre-
zit în intersecţie cu gândul de a mer-
ge într-o direcţie, dar cu maşina pe 
banda care duce altundeva. Rezulta-
tul depinde de situaţie... dar lucrul 
bun e să ne încadrăm pe banda co-
respunzătoare din timp.

Ce facem cu viaţa noastră spiri-
tuală? Ne aflăm într-o călătorie şi 
la fiecare pas apar intersecţii... 
Pe ce bandă ne încadrăm? 
Vrem să ajungem în Îm-
părăţia cerească şi 
avem un Ghid care 
ne călăuzeşte. Ce fa-
cem cu îndrumările 

primite?
Am hotărât destinaţia... dar sun-

tem gata să ne încadrăm pe banda 
corespunzătoare chiar dacă drumul 
pare mai bun pe banda cealaltă? Şi 
mai mult decât atât: ne încadrăm la 
timp sau ne autoînşelăm că vom ale-
ge banda corectă în ultimul moment 
(...doar şi tâlharul...)? Oare nu încur-
căm circulaţia prin ezitările noastre?

Fie ca în fiecare moment de răs-
cruce să privim la Cel care ne poate 
ajuta să alegem calea cea bună! Fie 
ca sfatul, învăţătura şi mustrarea să 
le primim şi să le ascultăm cât mai 
bine şi cât mai repede posibil pentru 
ca să fim şi să rămânem pe banda ce 
sfârşeşte în Cer...încadraţi din timp.

“Aşa încât să nu vă leneviţi, ci să 
călcaţi pe urmele celor ce, prin cre-
dinţă şi răbdare, moştenesc făgădu-
inţele.” (Evrei 6:12).

  Ghiţă Bizău

Încadraţi... din timp
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Citind Sfânta Scriptură în multe locuri 
ne întâlnim cu expresia “Împărăţia Ce-

rurilor se aseamănă cu…” (Matei 13, Marcu 
4, Luca 13 etc.) Privind superficial la aceste 
exemple, poate ni se pare ciudat, ce legătură 
poate avea Împărăţia lui Dumnezeu cu do-
menii atât de diferite ca: semănatul, pescui-
tul, negustoria etc. Întrucât în lumea noas-
tra pământească nu s-a găsit un etalon cu 
care împărăţia lui Dumnezeu să fie compa-
rată, Isus S-a folosit de diferite exemple ale 
căror proprietăţi proeminente puteau re-
flecta unele caracteristici ale împărăţiei ce-
rurilor. Întrucât caracteristica de bază a ce-
rului este dragostea, pentru a o descrie, de 
timpuriu – chiar de la început – au fost fo-
losite relaţiile familiale – relaţia soţ-soţie, 
respectiv părinţi - copii. 

Chiar de la început omul creat s-a bucu-
rat de statutul de “fiu al lui Dumnezeu” 
(Luca 3:38). În urma căderii în păcat aceas-
tă relație s-a alterat întrucât omul a ales să 

asculte de vrăjmaşul lui 
Dumnezeu. Cu toate 
acestea, exemplul – dra-
gostea filială – a rămas 

valabilă, dar cu 
clauzele care 

reflectau situ-
aţia păcătoa-
să a omului. 

Aş vrea să 
analizăm asemă-

nările şi deosebirile 
care decurg din aceas-
tă comparaţie. Putem 
observa din viața de zi 
cu zi că omul - nou 

Statutul 
  de 
    fiu

“Aşadar, voi nu mai sunteţi 
nici străini, nici oaspeţi  

ai casei, ci sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din 

casa lui Dumnezeu.” 
(Efeseni 2:19)

INIMI  tINere
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moştenire. Cu regret putem observa 
că în zilele noastre acest drept este ca-
uza multor neînţelegeri, întrucât sunt 
mulţi pretendenţi, chiar dacă nu şi-au 
îndeplinit condiţiile pentru a fi moş-
tenitori.

La fel se întâmplă şi pe plan spiri-
tual. Tatăl nostru Ceresc, din dragos-
te pentru noi, a dat pe Fiul Său să 
moară pentru păcatele noastre. “Fi-
indcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentruca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 
3:16).  Isus nu Se ruşinează să ne nu-
mească fraţii Lui: “Căci celce sfinţeşte 
şi ceice sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul. 
De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i nu-
mească “fraţi” (Evrei 2:11)… “Pentru 
ca El să fie cel dintâi născut dintre 
mai mulţi fraţi” (Romani 8:29 u.p.). 
“Cum a fost Hristos în lume, aşa sunt 
şi urmaşii Lui. Ei sunt fiii lui Dumne-
zeu, şi împreună moştenitori cu Hris-
tos; şi împărăţia şi stăpânirea le apar-
ţin. Lumea nu le întelege caracterul, 
nici înalta lor chemare; ei nu înțeleg 
adopţia acestora în familia lui Dum-
nezeu… (Daruri pentru poporul lui 
Dumnezeu, pg. 369). 

În acest context aş dori să remar-
căm şi o deosebire esenţială. Din 
punct de vedere fizic, copiii nu au po-
sibilitatea să-şi aleagă părinţii. Toţi 
copii care se nasc moştenesc: în pri-
mul rând numele de la părinţii lor, 
trăsaturi ale caracterului, înfăţişarea 
şi bunurile lor (dacă au). Din punct 
de vedere spiritual, fiecărui fiu al lui 

născut – are nevoie de cea mai multă 
grijă, tandreţe, dragoste pentru ca să 
se dezvolte şi să ajungă la maturitate. 
Părinţii fac eforturi, deseori uitându-
se pe ei înşişi, pentru a asigura binele 
şi confortul urmaşilor lor. Această 
dragoste dăruită cu anticipaţie copii-
lor este aşteptată să se reflecte înapoi 
asupra dăruitorilor (părinţilor). În 
funcţie de personalitatea celor mici 
(dragostea)se dezvoltă, şi treptat ei 
pot pricepe grija şi afecţiunea cu care 
sunt înconjuraţi. Tot la fel Dumne-
zeu, ca Tată al nostru, Se îngrijeşte de 
noi, dăruindu-ne tot ce este necesar 
pentru viaţă, şi chiar mai mult, doreş-
te să ne asigure fericirea veşnică. “As-
cultaţi-Mă casa lui Iacov şi toată ră-
măşiţa casei lui Israel, voi, pe care 
v-am luat în spinare de la obârşia 
voastră, pe cari v-am purtat pe umăr 
de la naşterea voastră: până la bătrâ-
neţea voastră eu voi fi acelaşi, până la 
cărunteţele voastre vă voi sprijini. 
V-am purtat şi tot vreau să vă mai 
port, să vă sprijinesc şi să vă mântu-
iesc.” (Isaia 46:3-4). 

Din moment ce conştientizăm 
grija şi dragostea lui Dumnezeu “cât 
despre voi, până şi perii din cap vă 
sunt număraţi” (Matei 10:30) şi din 
inima noastră izbucneşte recunoştin-
ţa pentru grija pe care ne-o poartă. 
“Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţu-
miri… Cine aduce mulţumiri ca jert-
fă, acela Mă proslăveşte”. (Psalmii 
50:14,23 p.p). 

Un alt aspect ce decurge din 
această relaţie filială, este dreptul la 
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Adam îi este asigurată posibilitatea să 
aleagă al cui fiu vrea să fie şi cu cine 
vrea să se identifice. 

Prin descendenţă, de la Adam 
moştenim starea, de “fiu al vrăjmaşu-
lui”: “Voi aveţi de tată pe diavolul; şi 
vreţi să împliniţi poftele tatălui vos-
tru… oridecâteori spune o minciună, 
vorbeşte din ale lui, căci este minci-
nos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:44) – 
dar vestea cea bună dată de Hristos 
este, că fiecare personal şi individual 
poate să aleagă al cui fiu vrea să fie. 
“Dar tuturor celor ce L-au primit, 
adică celor ce cred în numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu” (Ioan 1:12). Această li-
bertate de a alege, dată de Dumnezeu, 
prin jertfa Fiului Său, a fost distorsio-
nată de marele vrăjmaş.

“Spiritul îngâmfat pretinde o mare 
libertate, şi printr-un limbaj blând, 
înfrumuseţat, încearcă să fascineze şi 
să înşele sufletele nebănuitoare pen-
tru a alege calea largă a plăcerii şi a 
îngăduinţei păcătoase, mai degrabă 
decât cărarea strâmtă şi calea dreaptă. 
Spiritiştii numesc cerinţele legii lui 
Dumnezeu sclavie, şi spun că cei care 
le ascultă trăiesc o viaţa de temeri în-
robitoare. Prin cuvinte blânde şi vor-
biri plăcute, ei se laudă cu libertatea 
lor şi vor încerca să acopere ereziile 
periculoase cu hainele neprihănirii… 
Aceste suflete înşelate, sunt tocmai 
ele însele în sclavia lui Satan şi sunt 
controlate de puterea sa, şi totuşi, 
promit libertate celor care vor îndrăz-
ni să urmeze aceeaşi cale păcătoasă 

pe care au ales-o ei.”(Daruri pentru 
poporul lui Dumnezeu, pg. 298, 
par.1,2). 

Ideea libertăţii şi a suveranităţii 
persistă în mintea multora, susţinând 
că ei nu au nevoie de a fi fiii lui Dum-
nezeu, dar excluzând varianta că ar 
aparţine celui rău. Această falsă inde-
pendență, este frumos lămurită în 
gândurile exprimate de apostolul Pa-
vel: “Nu ştiţi că, dacă vă daţi rob cuiva 
ca să-l ascultaţi, sunteți robii aceluia 
de care ascultaţi, fie că este vorba de 
păcat, care duce la moarte, fie că este 
vorba de ascultare, care duce la nepri-
hănire.” (Romani 6:16). Deci oricât 
ne-ar surâde statutul de independent, 
acesta este cu neputinţă fiindcă sun-
tem născuţi în păcat. “Iată că sunt 
născut în nelegiuire şi în păcat m-a 
zămislit mama mea.” (Psalmii 51:55).

Un gând remarcabil: deşi Adam, 
părintele nostru, a fost “fiul lui Dum-
nezeu”, acest statut a fost pierdut, de-
oarece a păcătuit. Totuşi, nouă ni se 
dă posibilitatea să devenim fii ai lui 
Dumnezeu: deci statutul de fiu nu se 
moşteneşte. Credincioşia şi devota-
mentul părinţilor nu le conferă copii-
lor acelaşi statut. Putem afirma cu tă-
rie, că Dumnezeu nu are nepoţi. 

Este foarte important să înţelegem 
că acceptarea statutului de fiu al lui 
Dumnezeu, nu este o obligație, ci mai 
degrabă un privilegiu care ne este 
acordat nouă, prin jertfa lui Isus Hris-
tos. Acceptând acest privilegiu, sun-
tem priviţi ca moştenitori, dar nu 
acesta trebuie sa fie imboldul princi-
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pal pentru ascultare.
“Întrucât legea iubirii este temelia 

guvernării lui Dumnezeu, fericirea 
tuturor fiinţelor inteligente depinde 
de conformare lor perfectă la marile 
ei principii de neprihănire. Dumne-
zeu doreşte de la toate creaturile Sale, 
un serviciu de iubire – serviciu ce iz-
vorăşte dintr-o apreciere a caracteru-
lui Său.” (P.P. pg 34).

Ascultarea noastră faţă de cerinţe-
le lui Dumnezeu, trebuie să izvorască 
din dragoste:  “Dacă Mă iubiţi, veţi 
păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15). 
“Dacă păziţi poruncile Mele, veţi ră-
mâne în dragostea Mea, după cum şi 
Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi 
rămân în dragostea Lui”. (Ioan 15:10).

În Sfânta Scriptură ne este desco-
perit caracterul lui Dumnezeu, şi tot 
aici ne sunt descoperite lucrurile, obi-
ceiurile, atitudinile pe care El nu le 
poate tolera, numindu-le: păcate, 
urâciuni etc. Implicit, deci şi noi dacă 
alegem să fim “fiii celui Prea Înalt” 
trebuie să ne formăm viaţa în confor-
mitate cu voia Sa. Dacă în viaţa pă-
mântească părinţii au speranţe de la 
copiii lor, cu atât mai mult Tatăl nos-
tru ceresc aşteaptă ca toţi acei care 
aleg să fie copii ai Lui, să descopere 
caracterul Său acestei lumi. “Tot cerul 
are aşteptări de la voi, cei cărora le-a 
fost încredinţată preţioasa lumină. 
Lumina a strălucit asupra voastră în 
raze clare, strălucitoare ce ies de la 
tronul lui Dumnezeu… Această lu-
mină ne va testa şi va dovedi ce spirit 
avem.” (Daruri pentru poporul lui 

Dumnezeu, pg. 303 ).
Toţi acei care doresc să aibă statu-

tul de fii ai lui Dumnezeu, trebuie să 
înțeleagă că împreună cu acest statut 
primim şi înalta responsabilitate să 
reprezentăm pe Tatăl nostru: “ Există 
un standard înalt la care trebuie să 
ţintim dacă vrem să fim copii ai lui 
Dumnezeu, nobili, puri, sfinţi şi ne-
pătaţi şi e nevoie de un proces de alto-
ire, dacă vrem să ajungem acest stan-
dard… Aceasta este misiunea 
încredinţată nouă, dar ea nu poate fi 
îndeplinită fără ajutorul continuu al 
lui Isus, fără o hotărâre fermă, fără un 
scop neclintit, fără o veghere conti-
nuă şi rugăciune neîncetată.” (5 T. pg 
344, 345).

Sunt multe lucruri care nu sunt 
detaliate în amănunt,  dar prin cre-
dinţă copiii lui Dumnezeu le acceptă 
pentru că aşa zice Tatăl lor, ştiind ca 
El vrea doar binele lor. Cei din jur 
poate au alte criterii, alte cerinţe şi 
atitudinea şi comportamentul acelora 
care şi-au asumat identitatea de “copii 
ai lui Dumnezeu” li se par ciudate. 
Dar pentru cei care-şi însuşesc aceas-
tă identitate, lucrul cel mai important 
este să asculte de îndrumările Tatălui 
lor, indiferent de opiniile celor din 
jur: “Dar tu să te ţii în totul totului tot 
numai de Domnul Dumnezeul 
Tău…” (Deuteronom 18:13). 

Fie ca în toate situaţiile, chiar şi în 
cele incerte, să ne ghidăm după cerin-
ţele Tatălui nostru ceresc ca să putem 
rămâne veşnic “fii ai lui Dumnezeu”.

                                              Iosif Siko 

INIMI  tINere



Verbul „a putea” este folosit în 
limba română deopotrivă pentru a 
exprima capacitatea de a îndeplini o 
anumită activitate, cât şi permisiunea 
de a face ceva. Englezii sunt mai 
exacţi, ei folosind pentru cele două 
înţelesuri, două verbe diferite: „can”, 

pentru capacitate, şi ”may”, pentru 
permisiune.  

În contextul acestor înţele-
suri aş vrea să medităm la „pu-
terea” de care dispunem pentru 

a face anumite acţiuni. Există 
oameni puternici, cărora nimic nu 

le stă împotrivă şi care totuşi nu-şi 
permit să facă orice. Dacă for-
ţa mâinilor este controla-
tă de cea a creieru-
lui, ei vor face 
doar acele 

lucruri pe care le consideră permise, 
chiar dacă forţa fizică le-ar sta la înde-
mână. 

Când Luther  a con-
cluzionat poziţia sa 
în faţa Dietei, 
încheindu-şi 
discursul cu 
decizia: „Eu nu 
pot altfel, aici 
stau!”, el nu se 
referea la incapa-
citatea sa de a ale-

Pot  totu l . . .
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ge o altă cale sau la lipsa de resurse fi-
zice de a proceda altfel. „Nu pot” 
însemna pentru el „nu-mi permit”, 
„nu pot să-mi calc conştiinţa”. 

Exemplul său ne-ar putea deter-
mina  să ne raportăm la relaţia noas-
tră cu Dumnezeu atunci când deci-
dem să facem, să spunem sau chiar să 
plănuim ceva.  Reformatorul  se pre-
dase în întregime  în slujba lui Dum-
nezeu şi nu putea face decât voia Sa, 
indiferent cât de mari ar fi fost presiu-
nile altora. Argumentul lui era, de 
fapt, acelaşi pe care îl foloseşte şi 
Domnul Hristos atunci când Îşi ex-
primă „neputinţa”  de a acţiona diferit 
de voinţa lui Dumnezeu: “Eu nu pot 
face nimic de la Mine însumi... pen-
tru că nu caut să fac voia Mea, ci voia 
Tatălui, care M-a trimis.” (Ioan 5:30).

Dispunem de capacităţi mari. 
Dumnezeu ne-a dăruit putere fizică, 
morală şi intelectuală pentru a hotărî, 
pentru a argumenta, pentru a realiza 
multe. Spre deosebire de alte fiinţe 
create, omul a primit putere de dis-
cernământ care-i dă posibilitatea să 
aleagă dacă va face sau nu ceva. 

 „Democraţia” care domneşte pre-
tutindeni în jurul nostru, libertatea pe 
care o pretindem ca un drept absolut, 
ne permite să ne manifestăm oricum, 
să facem orice. Timpul a demonstrat 
că oameni care cu ani în urmă aveau 
un comportament reținut, marcat de 
anumite jaloane pe care pretindeau că 
le înţeleg a fi juste, ajung astăzi să de-

păşească chiar şi limitele bunului 
simţ. Cu toţii suntem de acord că cei 
care-şi iau astăzi libertatea de a păcă-
tui, ar fi făcut lucrul acesta oricând, 
dacă situaţia ar fi permis. Nu conşti-
inţa a fost „gardul” care le-a mărginit 
posibilităţile, ci frica de consecinţe. 

Să ne comparăm cu Iosif, care şi-a 
petrecut cea mai mare parte a vieţii 
sale într-o ţară străină, departe de fa-
milia sa, într-o zonă în care se practi-
ca o altă religie, prin urmare existau 
alte repere pentru a clasa pe cineva 
drept păcătos sau nevinovat. Veţi spu-
ne că Iosif era rob şi lucrul acesta este 
adevărat, totuşi el era liber în sensul 
în care ne considerăm noi astăzi: nu 
se afla în câmpul vizual al tatălui său, 
prin urmare putea face orice, fără ca 
să fie mustrat sau pedepsit. În plus, 
cea care îl invita la păcat nu era alta 
decât stăpâna lui.

Credeţi că Iosif s-a gândit doar la 
consecinţele de moment ale păcatului 
şi la imposibilitatea de a-şi ascunde 
fapta atunci când a spus: „Cum aş pu-
tea să fac un rău atât de mare”? Din 
modul în care a formulat răspunsul, 
observăm că el a avut în vedere gravi-
tatea păcatului în faţa lui Dumnezeu 
(„un rău atât de mare”). 

S-ar putea ca o alegere de felul 
acesta să ne coste o convenienţă de 
moment. S-ar putea să ne pierdem 
slujba pentru că nu putem să lucrăm 
în Sabat, să fim marginalizaţi pentru 
că nu putem să ne însoţim prietenii în 
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anumite locuri, să fim consideraţi fa-
natici, de propriii noştri fraţi, sau  
într-un viitor apropiat, să riscăm 
chiar propria noastră viaţă. 

Decizia dacă merită sau nu să pro-
cedăm astfel, depinde de sensul pe 
care i-l dăm vieţii. Dacă trăim pentru 
moment, fără a ţine seama de ce va fi 
mâine, dacă desconsiderăm amănun-
tul că „mâine” va trebui să dăm soco-
teală de ce am făcut azi, atunci şi nu-
mai atunci ne putem lua libertatea să 
facem chiar şi ceea ce ştim că nu este 
bine.  Pentru început ne vom simţi, 
poate, stânjeniţi, mustraţi în cugetul 
nostru, dar în  scurt timp  nici măcar 
nu vom mai  considera că facem un 
lucru rău, atunci când călcăm pe faţă  
legea lui Dumnezeu. Vom găsi scuze, 
interpretări, denaturări ale adevărului 
cu care vom fi gata oricând să ne bari-
cadăm şi să ne considerăm în sigu-
ranţă. 

Biblia ne oferă şi exemple negati-
ve, ale oamenilor care au ales uneori 
să privească doar la „ziua de azi”.  Îl 
întâlnim la un moment dat pe regele 
David, capabil de a face orice, chiar şi 
de a-şi însuşi un drept care nu-i apar-
ţinea. Puterea de care dispunea şi pe 
care se simţea stăpân, l-a împiedicat 
să se teamă de urmări.  S-a considerat 
capabil de a-şi masca păcatul, iar 
atunci când planul nu i-a funcţionat 
(Urie a refuzat să meargă acasă), s-a 
considerat, de asemenea, în putere şi 
cu suficientă autoritate să poată lua 

viaţa unui om nevinovat. Atât de de-
parte poate ajunge o putere necontro-
lată, nesupusă Celui care ne-o oferă! 
Urmările acestei întâmplări sunt 
demne de luat în seamă!  A  sta în 
agonie lângă  micuţul care se zbătea 
între viaţă şi moarte, a conduce pe ul-
timul drum  patru dintre fii (conşti-
ent fiind că ei sunt victima păcatului 
săvârşit),  a fi  neînstare de a da un sfat 
bun urmaşilor, nu este chiar un lucru 
simplu pentru un om ca David, ca 
mine şi ca tine. Şi deasupra  oricărei 
consecinţe, cea mai grea este mustra-
rea de conştiinţă ce apasă, durerea re-
alităţii că putea fi altfel dacă alegerea 
era alta. 

Deşi exemplele de care ne-am fo-
losit vizează amândouă călcarea po-
runcii a şaptea, niciuna dintre celelal-
te nu este inferioară. Minciuna, pofta, 
vorbirea de rău, crima (în diversele ei 
forme), desconsiderarea Sabatului, 
luarea în deşert a numelui lui Dum-
nezeu, închinarea la idoli de orice for-
mă, neascultarea de părinţi – sunt 
toate îngăduinţe pentru care vom da 
cândva socoteală. 

Dacă a existat un timp în care ni-
mic nu ne putea despărţi de Dumne-
zeu (nici necazul, nici strâmtorarea, 
nici prigonirea, nici foametea, nici 
lipsa de îmbrăcăminte, nici primej-
dia, nici sabia), astăzi ne depărtăm de 
El treptat pentru lucruri de nimic, 
pentru orice atitudine care poate fi 
aşezată sub titlul de mândrie sau  pof-
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tă.  
Mă întreb: ce s-ar întâmpla dacă 

am fi chemaţi astăzi în câmpia Dura? 
Probabil că unii ar îngenunchea, alţii 
ar pleca doar capul, iar alţii s-ar scuza 
că nu participă. Poate că ar exista şi 
unii care îşi vor susţine cu demnitate 
poziţia. Totuşi, în general, fără nici o 
urmă de pesimism, putem afirma că 
părerile sunt astăzi mai împărţite ca 
oricând, chiar în ce priveşte principii-
le pe care ne bazăm credinţa. 

Nu suntem chemaţi să facem faţă 
aceleiaşi situaţii, dar suntem chemaţi 
în faţa altor  provocări, asupra cărora 
părerile noastre (nu ale Cuvântului 
lui Dumnezeu) sunt de asemenea îm-
părţite. 

Un exemplu la îndemână, destul 
de controversat în zilele noastre, este 
cel referitor la modul în care privim 
comportamentul premarital. Proble-
ma nu este doar că tinerii îşi iau multe 
permisiuni nejustificate cu “un aşa stă 
scris”, ci mai degrabă prin faptul că 
părinţii scuză practicile lor, conside-
rându-le corecte. Dacă pe vremuri 
părinţii obişnuiau să-şi „păzească co-
piii”, astăzi majoritatea cred că această 
atitudine ar depăşi atribuţiile unui pă-
rinte. Astăzi părinţii nu mai „drama-
tizează” faptul că fiica sau fiul lor stau 
singuri în compania prietenului, re-
spectiv prietenei, chiar şi în locuri şi 
momente nepotrivite, călătoresc sin-
guri sau adoptă fără ruşine poziţii in-
decente, chiar în faţa lor. 

Deşi 
conside-
răm că 
nu mai 
este vre-
mea con-
strângeri-
lor, păcatul 
rămâne totuşi 
păcat şi el nu tre-
buie scuzat sub 
nici o formă. As-
tăzi poţi face ori-
ce, dar să nu te 
miri dacă Dum-
nezeu va clasa 
drept nelegiui-
re fapta ta. 
Dacă părinţii 
nu se intere-
sează de com-
portamentul 
tău, sau chiar 
îţi creează cadru potrivit pentru a te 
„distra” sau „simţi bine”, ca un gest de 
dragoste infinită ce ţi-o poartă (aşa 
cred ei), nu înseamnă că Dumnezeu 
este de acord cu ei. El a rămas acelaşi, 
chiar dacă oamenii şi-au schimbat 
părerile. Cuvântul Său este singurul 
care îţi poate indica limitele în orice 
situaţie. 

Roagă-te şi Dumnezeu îţi va vorbi 
conştiinţei, iar tu îţi vei da singur sea-
ma dacă te afli pe o cale bună sau rea. 
„Să nu te iei după mulţime ca să faci 
rău” (Exodul 20:3).  

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 1 11

INIMI  tINere



Exemplele pot continua cu posibi-
lităţile de care dispunem astăzi să ci-
tim, să ascultăm muzică, să vizionăm, 
să navigăm pe internet, nestingheriţi 
de nimeni şi de nimic. Cât de “cura-
jos” eşti, nu să deschizi orice “fereas-
tră” din vastul labirint al webului, ci să 
te abţii de a deschide ceea ce intuieşti 
că ar putea fi imoral, indecent, ne-
creştinesc?!  

Este cert că părinţii nu vor reuşi 
totdeauna să facă orice din copiii lor, 
chiar dacă sunt bine intenţionaţi. 
„Olarul nu sunt eu”, spunea un poet 
creştin, recunoscând că părintele face 

doar ce este dator, fără a avea vreun 
merit în cazul reuşitei. Dumnezeu 
promite că le va răspunde rugăciuni-
lor lor sincere şi va lua aminte la cere-
rile lor, soluţionându-le cazurile la 
vremea potrivită. 

În urma unei experienţe vii trăite 
alături de  Dumnezeu putem conclu-
ziona  ca şi apostolul  Pavel: „Pot totul 
în Hristos care mă întăreşte”. Dacă 
ceea ce suntem în stare să facem, este 
făcut în Hristos, nimeni nu ne poate 
învinovăţi. Hristos nu ne dă doar ca-
pacitatea de a face orice, ci încredinţa-
rea că, dacă am făcut ceva în El, este 
vorba de ceva legal, permis, demn şi 
necondamnabil.  

Daniela Picu

„Noi trebuie să veghem mereu asupra vieţii noastre cu o 
grijă plină de gelozie, ca nu cumva să lăsăm o impresie 

greşită asupra lumii. Spune lucrul acesta şi adu-l la îndepli-
nire: „Eu sunt creştin. Eu nu pot să acţionez pe baza a ceea 
ce spune lumea. Eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu din 
toată inima şi pe aproapele meu ca pe mine însumi. Eu nu 
mă pot angaja sau să fiu de acord cu orice aranjament care 

ar stânjeni, chiar şi în cea mai mică măsură, posibilitatea de 
a fi de folos, sau ar slăbi influenţa mea, sau ar distruge 

încrederea cuiva în instrumentele folosite de Dumnezeu.” 5 
T. 479
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Micuţa Andreea stă pitită cu totul 
sub plapuma încăpătoare şi tremură ca 
varga. Prin fereastra închisă se aud de 
afară cum troznesc crengile bătute de 
vântul aspru. Zgomote ciudate, parcă 
nenaturale, o fac să se întrebe dacă 
zgomotele vin de la o poartă prost 
unsă, de la picături de ploaie care cad 
pe o sticlă de plastic sau este pe undeva 
o fantomă care bântuie? 

În seara aceea, înainte de a merge la 
culcare, Andreea urmărise un film de 
groază. Imaginile privite i-au tulburat 
mintea aşa cum vântul aspru de toam-
na tulbură frunzele îngălbenite de pe 
alee. Şi-ar dori acum să nu fi văzut fil-
mul. Pastorul le spusese că astfel de 

programe îi oferă Satanei o cale de ac-
ces spre mintea umană, permiţându-i 
să-şi propage minciunile.

Fantomele chiar există sau sunt nu-
mai închipuiri? se întreba Andreea 
acum. Îi părea rău că nu a fost prea 
atentă când în biserica ei s-a studiat ce 
spune Biblia despre acest subiect.

Tu n-ai vrea să afli împreună cu 
Andreea ce spune Biblia despre fanto-
me şi spirite?

 w Dumnezeu are duhuri sau spiri-
te bune, numite îngeri. Ei nu bântuie, 
nu fac rău şi nu-i sperie pe oameni. Ei 
ne protejează şi ne îndrumă.

Evrei 1:7, 14: „Şi despre îngeri zice: 
‘Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o 

Chiar există fantome?
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flacără de foc, slujitori ai Lui; Nu sunt 
oare toţi duhuri slujitoare, trimise să în-
deplinească o slujbă pentru cei ce vor 
moşteni mântuirea?’ ” 

Psalmii 91:9-11: “Pentru că zici: 
‘Domnul este locul meu de adăpost!’ şi 
faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scă-
pare, de aceea nici o nenorocire nu te va 
ajunge, nici o urgie nu se va apropia de 
cortul tău. Căci El va porunci îngerilor 
Săi să te păzească în toate căile tale.”

 w Îngerii Lui Dumnezeu sunt fiin-
ţe cereşti şi nu spirite ale oamenilor 
morţi. Ei există dinainte ca omul să fi 
fost creat. „Îmi zic: ‘Ce este omul, ca să 
Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l 
bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai 
prejos decât Dumnezeu şi l-ai încunu-
nat cu slavă şi cu cinste’.” (Ps. 8:4-5). 
Mai mult, în Luca 22:27-36, Isus clari-
fică faptul că îngeii şi oamenii sunt fi-
inţe diferite. Cu alte cuvinte, oamenii 
nu devin îngeri şi îngerii nu devin oa-
meni.

 w Satana este un înger căzut. Pen-
tru a-I înşela pe oameni, el şi alţi îngeri 
care s-au răsculat împotriva lui Dum-

nezeu cu mult timp în urmă, au luat 
adesea chipul unor persoane care au 
murit. Cu alte cuvinte, Satana poate 
apărea ca fantoma unei persoane care 
a trăit cândva. El face aceasta de mii de 
ani (citeşte 1 Sam: 28:7-16, 1 Cronici 
10:13, 14), şi va continua să o mai facă 
cât timp va ţine pământul acesta. „Şi 
nu este de mirare, căci chiar Satana se 
preface într-un înger de lumină. Nu este 
mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se 
prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşi-
tul lor va fi după faptele lor.” (2 Cor. 
11:14,15).

 w Cu mult timp în urmă, Dumne-
zeu i-a avertizat pe copiii Lui să nu 
consulte medii spiritiste, adică să nu 
meargă la acei oameni care pretind a 
c o - 
munica cu spiritele oamenilor morţi. 
Vezi Leviticul 19:31, 20:6; Deutoro-
nom 18:10-13.

 w Noi nu trebuie să ne temem de 
Satana şi de formele pe care le ia, forme 
ale celor vii sau ale celor morţi, dacă ne 
predăm inimile lui Isus şi nu ne impli-
căm în activităţi satanice cum ar fi me-
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sele ouija, sau alte mijloace de invocare 
a spiritelor. Biblia spune clar: „Preaiu-
biţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; 
ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi 
prooroci mincinoşi. Voi, copilaşilor, 
sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, 
pentru că Cel ce este în voi, este mai 
mare decât cel ce este în lume.”  
(1 Ioan 4:1,4). „Supuneţi-vă dar lui 
Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, 
şi el va fugi de la voi.  Apropiaţi-vă de 
Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.” 
(Iacov 4:7,8).

 w Când vi se cere să consultaţi di-
ferite spirite, răspundeţi dând trimite-
rea din Isaia 8:19-20: „Dacă vi se zice 
însă: "Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii 
şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi 
bolborosesc", răspundeţi: "Nu va între-
ba oare un popor pe Dumnezeul său? 
Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? 
La lege şi la mărturie!" Căci dacă nu 
vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile 
pentru poporul acesta.”

 Nu are nici un sens să vorbiţi cu 
morţii pentru că ei nu ştiu nimic.  
Conform cu Eclesiastul 9:5,10; Ps 6:5, 
morţii rămân adormiţi în morminte 
până la înviere.

 w Este important să înţelegem 
acest subiect pentru că, în aceste ulti-
me zile dinainte revenirii lui Isus, 
Satana îşi intensifică acţiunile 
spiritiste şi voi ştiţi foarte 
bine ce ravagii fac filmele 
despre vrăjitori şi spirite 

între adolescenţi. Psihologii şcolari se 
plâng că tot mai des au de a face cu ca-
zuri de posedare demonică, cu copii 
terorizaţi de spirite etc.  Nu doar copiii 
sunt afectaţi şi înşelaţi de aceste spirite, 
Apocalipsa 16:13-14 spune: „Apoi am 
văzut ieşind din gura balaurului, şi din 
gura fiarei, şi din gura proorocului min-
cinos trei duhuri necurate, care semă-
nau cu nişte broaşte. Acestea sunt du-
huri de draci, care fac semne 
nemaipomenite, şi care se duc la împă-
raţii pământului întreg, ca să-i strângă 
pentru războiul zilei celei mari a Dum-
nezeului Celui Atotputernic.”
w Nu uitaţi! Apărarea noastră 

este Isus Hristos şi cuvântul Său. Cu-
noaşterea acestora ne va feri să nu 
fim înşelaţi şi să nu cădem sub pute-
rea Satanei. „Iată că v-am dat putere 
să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi 
peste toată puterea vrăjmaşului: şi ni-
mic nu vă va putea vătăma. Totuşi, să 
nu vă bucuraţi de faptul că duhurile 
vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că nu-
mele voastre sunt scrise în ceruri."  
(Luca 10:19-20).

Andreea, şi voi ceilalţi toţi care vă 
sprijiniţi pe Domnul Hristos şi Îl as-
cultaţi, ţineţi minte încurajarea din 
Romani 8:31: „Deci, ce vom zice noi 

în faţa tuturor acestor lu-
cruri? Dacă Dumnezeu 
este pentru noi, cine va 
fi împotriva noastră?”

Luminiţa Husac
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“Iubesc pe Domnul căci El aude 
glasul meu, cererile mele. Da, El Şi-a 
plecat urechea spre mine, de aceea-L 
voi chema toată viaţa mea. Mă înfă-
şuraseră legăturile morţii şi mă apu-
caseră sudorile mormântului. Eram 
pradă necazului şi durerii. Dar am 
chemat Numele Domnului şi am zis: 
Doamne, mântuieşte-mi sufletul. 
Domnul este milostiv şi drept şi Dum-
nezeul nostru este plin de îndurare. 
Domnul păzeşte pe cei fără răutate: 
eram nenorocit de tot, dar El m-a 
mântuit.” Ps. 116:1-6. 

Cei 11 ani petrecuţi în închisoare 
mi-au schimbat viaţa şi m-au ajutat 
să-L cunosc pe Domnul. Provin dintr-
o familie ortodoxă, care se încrede în 
Dumnezeu şi respectă tradiţia biseri-

cii. M-am născut într-un sat din jude-
ţul Iaşi, într-o familie cu 5 copii. Fiind 
săraci şi zona în care locuiam neofe-
rindu-ne o sursă sigură de trai, părinţii 
au hotărât să se mute la Timişoara, 
atunci când eu aveam 10 ani. S-au stră-
duit să ne ofere la toţi şansa de a frec-
venta şcoala şi să ne dea o bună educa-
ţie. Totuşi nu ştiam prea multe despre 
Dumnezeu şi nu aveam o Biblie în 
casă. După ce am terminat clasa a 8-a 
am început să lucrez în diferite locuri 
ca să-mi pot ajuta familia şi să am pro-
priul meu ban. Am găsit un loc bun de 
muncă la fabrica de sucuri Coca-Cola. 
Câştigam foarte bine, dar m-am obiş-
nuit curând să şi cheltui banii tot atât 
de repede pe cum îi câştigam. Mi-am 
făcut prieteni cu care frecventam dis-
cotecile, barurile de noapte, cheltuind 
astfel banii pe băutură, ţigări şi alte lu-

M ă - n t o r c  a c a s ` . . .
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cruri dăunătoare sănătăţii. Nu-mi dă-
deam seama că lucrurile stau astfel şi 
preocuparea era să fiu acceptat în cer-
cul de prieteni, să fac ce fac ei. Curând 
am învăţat să fur şi nu aveam nici o 
mustrare de conştiinţă pentru aceasta. 
Părinţii au observat schimbarea mea 
de comportament şi mă avertizau cu 
privire la nopţile în care nu veneam 
acasă, dar nici ei nu-şi dădeau seama 
că deja am ajuns prea departe: de la fu-
ratul fructelor din pomi la spartul ma-
şinilor. Pe zi ce trecea deveneam expert 
în a făptui răul. Am ajuns să am pistol 
şi gloanţe şi primeam instrucţiuni cum 
să trag la picioare, în caz de nevoie. 
Când poliţia a început să mă caute pe 
acasă, părinţii s-au alarmat. M-au 
avertizat că voi sfârşi în puşcărie, dar 
mie nu-mi păsa. 

A venit vremea să plec în armată, 
dar am amânat, pentru că eram che-
mat să merg la jandarmi, iar eu intenţi-
onam să merg la şcoala de şoferi din 
satul meu. În timpul acesta de „aştep-
tare” (urma să merg acolo în octom-
brie 1997), am continuat să „activez” 
în cercul meu de prieteni. Atunci s-a 
întâmplat ceea ce urma să mă coste cei 
mai frumoşi ani ai vieţii. În noaptea de 
3 octombrie am lovit pe cineva de câ-
teva ori, fără frică, deoarece eram sub 
influenţa alcoolului, apoi am plecat 
acasă liniştit. După 48 de ore am fost 
ridicat de poliţie şi anunţat că persoana 
respectivă suferise o puternică hemo-
ragie internă în urma căreia decedase. 
Nici astăzi nu-mi vine să cred că chiar 

s-a întâmplat un lucru atât de grav. Nu 
am avut de ales însă şi la vârsta de 20 
de ani mă aflam în închisoare, con-
damnat la 16 ani de detenţie, cu cea 
mai slabă speranţă de a mă elibera 
cândva. Numai cei care au trecut când-
va pe acolo şi-ar putea imagina şocul 
pe care-l trăieşte un om a cărui liberta-
te este restrânsă într-o clipă. 

M-am adaptat greu noii mele situ-
aţii, încurajat doar de familie, pentru 
că prieteni nu mai aveam în acel mo-
ment. La început am locuit într-o ca-
meră cu 50 de paturi, iar apoi într-una 
mare în care stăteam 200 de persoane. 
Aici ordinea era ţinută prin „legea 
pumnului” şi fiecare îşi avea locul său 
şi poziţia sa în acest sistem. Eram pe-
depsiţi şi în bloc, atunci când doi se 
băteau şi interveneau gardienii, de obi-
cei ne pedepseau pe toţi. Ne băteau cu 
bastoane mari de cauciuc, sau cu cio-
cane de lemn. La unii li se scoteau din-
ţii, li se rupeau coaste, sau erau bătuţi 
în cap până îşi pierdeau mintea. Acolo 
Satan avea mare putere şi influenţă. 
Domnea răutatea, descurajarea dar, 
inevitabil, puterea de a merge înainte. 
Unii îşi puneau capăt zilelor, sau se 
omorau între ei. Oamenii erau dispe-
raţi şi nici mie nu pot spune că mi-a 
fost uşor. Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru bunătatea cu care S-a plecat 
faţă de mine şi pentru dragostea cu 
care m-a înconjurat. 

În 1998 am avut pentru prima dată 
o Biblie în mâna mea, primită de la un 
coleg. Nu intenţionam să o citesc. 
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Eram prea preocupat de jocuri, sportul 
pe care-l practicam etc., chiar şi acolo 
fiind mai preocupat de exterior, decât 
de propriul meu suflet. 

După ce am primit condamnarea 
am început să fiu transferat în diverse 
locuri: Timişoara, Jilava, Poarta Albă, 
Aiud, Arad, Gherla. Am lucrat în fa-
brica de mobilă şi chiar m-am calificat 
în meseria de tâmplar. Cel mai greu 
mi-a fost la Poarta Albă, unde eram 
departe de casă şi familia nu mă putea 
vizita. Pachetele pe care le primeam, 
ajungeau la mine „golite” de lucrurile 
de preţ. Aici am gustat sărăcia, lipsa, 
foamea. Nici pâinea nu ne era suficien-
tă. Despre ciorbă sau cartofii preparaţi 
cu coajă cu tot, mulţi dintre ei stricaţi şi 
preparaţi astfel încât nu se puteau 
mânca, nici nu se poate discuta. Totuşi 
aici am avut cel mai mare câştig deoa-
rece L-am cunoscut pe Domnul şi 
Mântuitorul vieţii mele. Duceam o 
viaţă aparent liniştită şi normală, ca 
toţi ceilalţi, dar plină de vicii. Într-o zi 
din anul 2001, la vârsta de 24 de ani 
ceva m-a făcut să mă simt nemulţu-
mim de stilul de viaţă. Am avut deoda-
tă un îndemn să citesc Biblia. Citisem 
până atunci tot felul de cărţi şi acum 
m-am hotărât să citesc şi această carte, 
speriat parcă de gândul că s-ar putea  
ca viaţa să ia sfârşit într-o zi şi nici mă-
car nu ştiu ce scrie în această carte. Am 
citit-o ca pe orice carte, de la început şi 
am fost încântat de primele capitole, 
parcurgând istoria creaţiunii, a poto-
pului... Dar când am început că par-

curg istoria poporului Israel, m-am 
plictisit de mulţimea numelor şi am 
abandonat-o. Totuşi ceva nu-mi dădea 
pace şi simţeam nevoia să reiau lectu-
ra. Am văzut un coleg care studia Bi-
blia şi i-am spus că şi eu intenţionez să 
o citesc, dar îmi pare plictisitoare. 
Acesta m-a îndemnat să încep cu Noul 
Testament şi abia după aceea să citesc 
Vechiul pentru a înţelege mai bine le-
gătura dintre ele. Am citit Noul Testa-
ment de vreo 2 ori, apoi am trecut la 
Vechiul. Din acel moment nu mai 
aveam timp să merg la jocurile de fot-
bal, la sala de sport sau altele care îmi 
umpleau timpul în mod obişnuit. Îm-
preună cu alţi doi colegi am început să 
studiem Biblia şi chiar să participăm 
sâmbăta la programele religioase pe 
care le ţineau doi adventişti de la servi-
ciul umanitar. Am fost plăcut impresi-
onat chiar de la început şi doream să 
aflu mai mult şi să cunosc mai bine 
aceste subiecte. Împreună cu cei doi 
colegi interesaţi studiam, ne rugam, 
cântam în locuri retrase. Dintre între-
bările care au început să-mi inunde 
mintea, una era nedumerirea mea ma-
joră: dacă este un singur Dumnezeu şi 
o singură Biblie, de ce există atâtea reli-
gii sau culte creştine? La început am 
crezut că trebuia să mă fi născut în po-
porul Israel, dar treptat, în urma stu-
diului, Dumnezeu a răspuns nedume-
ririi mele. Doream şi eu o viaţă aşa 
cum citeam în Biblie. În mintea mea se 
dădeau însă multe lupte. Mi se părea că 
sunt prea tânăr pentru astfel de preo-
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cupări şi consideram că viaţa trebuie 
trăită şi trebuie să te bucuri de distrac-
ţiile ce ţi le oferă. Visam că voi merge 
în libertate, mă voi distra suficient, 
apoi voi căuta o fată pocăită şi mă voi 
ataşa religiei din familia ei. Treptat 
aceste gânduri s-au reformulat în min-
tea mea şi mi-am dat seama că este 
riscant să amân. Am vrut să-L primesc 
pe Isus în inima mea atunci şi acolo, 
dar practicam o serie de vicii care mă 
împiedicau să fac acest lucru. M-am 
plecat pe genunchi şi am cerut Dom-
nului să mă elibereze, mărturisind că 
eu sunt slab şi incapabil să mă debara-
sez de acestea. Domnul mi-a răspuns 
atât de repede la această rugăciune, 
mai repede decât îmi imaginam. Am 
renunţat la fumat, la cafea... Mi se făcea 
rău când simţeam fum de ţigară. 
Dumnezeu mi-a dovedit astfel din 
nou că mă iubeşte şi vrea să mă salve-
ze. 

Când am hotărât însă să-L primesc 
pe Isus în viaţa mea, Satan a fost foarte 
supărat pe mine. A început să-mi adu-
că tot felul de piedici, descurajări şi alte 
lucruri potrivnice, care să mă facă să 
dau înapoi. Dar Dumnezeu a fost 
cu mine şi m-a întărit. Eram 
fericit de noua mea viaţă şi 
simţeam nevoia să îm-
părtăşesc cu alţii 
bucuria mea. 
Colegii mă 
conside-

rau nebun pentru că nu mai petre-
ceam timpul în distracţii alături de ei. 
Am scris atunci familiei mele şi le-am 
cerut o părere cu privire la ideea de a 
mă pocăi. Mama şi surorile mele s-au 
supărat foarte rău pe mine, explicân-
du-mi că sectele sunt periculoase şi că 
eu trebuie să rămân în religia mea or-
todoxă în care m-am născut. Ştiam 
însă că vorbesc în necunoştinţă de ca-
uză deoarece noi nu aveam Biblie în 
casă şi ele nu citiseră niciodată această 
carte. Mă rugam pentru ei şi le scriam 
cum ne învaţă Domnul să trăim o via-
ţă minunată împreună cu El. 

În 2002 am fost transferat din nou 
la Timişoara şi le-am dat la fiecare din 
familia mea câte o Biblie şi un Nou  
Testament. După un timp mama mi-a 
scris că citeşte în Biblie şi plânge ade-
sea, impresionată de frumuseţea cu-
vântului găsit aici. 

Am fost transferat la penitenciarul 
Gherla şi aici am lucrat ca tâmplar. Am 
început însă să am probleme cu Saba-
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tul, dar colonelul care răspundea de 
mine a fost înţelegător şi mi-a permis 
să păstrez Sabatul. Lucram joi noaptea 
pentru a acoperi schimbul din Sabat. 
Am fost transferat la Timişoara, unde 
am urmat un curs de finisor în con-
strucţii şi am fost scos la lucru prin 
oraş şi sate, în diferite locuri.  

În 2003 am cunoscut prima familie 
de reformişti în localitatea Iecea Mare, 
jud. Timiş. Este vorba de familia Nea-
gu Gheorghe şi Victoria, apoi am cu-
noscut pe copiii lor, familia Marteniuc. 
Am primit cărţi pentru a studia mai 
mult şi a mă lămuri în multele mele 
nedumeriri. Primeam regulat lecţiile 
pentru Sabat şi reviste şi am renunţat la 
consumul cărnii de porc. Am urmat 
atunci un curs de sănătate, unde am 
aflat că de fapt nu este indicat să con-
sum nici un fel de carne. Am primit 
cartea „Carnea şi sănătatea” care m-a 
convins deplin în legătură cu acest su-

biect. Nu mi-a fost foarte uşor să iau 
această hotărâre, deoarece mâncarea 
era făcută toată cu carne, dar m-am 
încrezut şi de data aceasta în puterea 
lui Dumnezeu. 

După 10 ani de detenţie, cei din 
conducerea penitenciarului, văzând 
comportamentul meu, au hotărât să-
mi dea o permisie de 24 de ore, care 
pentru mine a fost un vis frumos din 
care m-am trezit mult prea repede. 
Apoi am primit o permisie de 3 zile, 
dintre care una de Sabat, pe care le-am  
petrecut în Iecea la prietenii mei. După 
11 ani de închisoare tribunalul a hotă-
rât să mă elibereze cu 5 ani mai devre-
me. Dumnezeu mi-a dăruit astfel dra-
gostea Sa şi mi-a confirmat încă o dată 
că Se bucură de salvarea mea. 

După un timp de pregătire şi de 
frecventare a bisericii am încheiat le-
gământ cu Dumnezeu prin botez. 

Sunt fericit de noua mea viaţă şi 
de alegerea pe care am 
făcut-o. Dacă aş fi pus în 
situaţia să mai aleg odată 
calea pe care trebuie să o 
urmez, aş face aceeaşi 
alegere. Dumnezeu să fie 
lăudat pentru felul cum a 
lucrat în viaţa mea şi 
pentru jertfa Lui răs-
cumpărătoare ce ne-a 
oferit-o tuturor. 

Petru Lupu
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“Tu sã rãmâi în lucrurile, pe care 
le-ai învãţat şi de care eşti deplin 

încredinţat, cãci ştii de la cine le-ai 
învãţat: din pruncie cunoşti Sfintele 
Scripturi, care pot sã-ţi dea înţelep-

ciunea care duce la mântuire, 
prin credinţa în Hristos Isus.”  

2 Timotei 3 :14,15

În ultimii ani în Conferinţa Ardea-
lul de Nord, au fost organizate câteva 
tabere pentru copii, însã prin harul lui 
Dumnezeu s-a reuşit înfiinţarea unei 
şcoli la care sã participe în mod regulat 
copiii bisericii noastre, şi nu numai. 
Încã din octombrie 2009 a început sã 
funcţioneze aceastã şcoalã, având ca 
scop educarea copiilor atât în cunoş-
tinţele spirituale care sã-i pregãteascã 
pentru viaţa veşnicã, cât şi în cunoştin-
ţe practice care sã-i facã utili pentru 
viaţa aceasta. Cuvântul inspirat ne 
îndeamnã: “Lecţiile Bibliei au o 
influenţã moralã şi religioasã asupra 
caracterului, pe mãsurã ce sunt puse în 
practicã. Timotei a învãţat şi a practicat 

Şcoala de copii „timotei”
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aceste lecţii. Marele apostol îl lua deoparte şi-l între-
ba adesea cu privire la istoria Scripturii. El îi arãta 
necesitatea de a se feri de orice cale rea şi-i spunea 
cã binecuvântãrile vor veni cu siguranţã asupra tu-
turor celor ce sunt credincioşi şi sinceri, dându-le 
o bãrbãţie nobilã şi plinã de credinţã. O maturita-
te nobilã din toate punctele de vedere nu vine din 
întâmplare. Ea este rezultatul procesului de mo-
delare a caracterului în primii ani ai tinereţii şi a 

practicãrii legii lui Dumnezeu în cãmin. Dumnezeu 
va binecuvânta eforturile credincioase ale tuturor 
acelora care-şi învaţã copiii aşa cum a cerut El.” (În-
drumarea copilului, p. 41,42).

 Şcoala “Timotei” funcţioneazã în douã locuri 
în conferinţa noastrã şi anume: în prima duminicã 
a fiecãrei luni are loc întâlnirea cu copiii în Mara-
mureş, iar în a treia duminicã a fiecãrei luni în 
Bihor, şi pentru viitor este posibil sã fie şi în alte 

judeţe, pentru ca toţi copiii din diferite zone sã 
aibã posibilitatea de a ajunge cât mai uşor la aceastã 
şcoalã. 

Şcoala este organizatã pe douã grupe de vârstã: 
grupã micã (clasele 1-4 şi preşcolari) şi grupa mare 
( clasele 5-8), fiecare grupã având teme şi activitãţi 
adaptate vârstei lor. Aici copiii au posibilitatea de 
a învãţa lucruri importante în diverse domenii: 
ore de religie, muzicã, dirigenţie, activitãţi recre-
ative. 
În perioada 18-20 decembrie 2009 a avut loc o 

tabãrã la Şumugiu (Bihor), la care au participat copii 
din mai multe zone ale conferinţei. Temele pe care 
ei le-au studiat au fost: la ora de religie grupa micã 
a studiat despre “Jertfa lui Cain şi a lui Abel”, iar 
grupa mare a învãţat despre: ”Samson face alegeri 
greşite”, şi anume despre viaţa lui Samson, despre 
scopul pe care l-a avut Dumnezeu cu el şi modul 
cum a eşuat în îndeplinirea acestui scop datoritã 
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alegerilor pe care le-a fãcut. La orele 
de dirigenţie şi de studiu, subiectul 
principal a fost despre ”Prietenie”. 
La întrebãrile: Care sunt motivele 
pentru care ne dorim sã avem prie-
teni?, au fost prezentate câteva idei 
foarte importante şi aş dori sã 
amintesc câteva dintre acestea: ”sã 
simţi cã eşti înțeles şi respectat”,”sã 
împarţi cu cineva bucuriile şi neca-
zurile tale”, ”sã nu fi singur”, ”sã fii 
înţeles mai bine de cineva de vârsta 
ta” etc. şi Cum îţi dai seama cã ţi-ai 
ales prietenii greşit?, unele dintre 
rãspunsuri au fost: ”încearcã sã te con-
troleze”, ”îţi cer sã minţi şi sã furi”,”te 
îndeamnã sã te porţi urât cu părinţii şi 
cu profesorii tãi”, ”te judecã” etc. Nu au 
lipsit de asemenea  orele de muzicã şi 
programele de laudã (cântãri, poezii, 
experienţe), cât şi timp pentru joacã : 
la sanie, la bulgãrit etc.  

În data de 7 februarie a fost întâlni-
rea cu copiii în Maramureş, la Bogdan 

Vodã. Programul a început la ora 10, 
copiii fiind împãrţiţi în cele douã gru-
pe de vârstã: în timp ce grupa micã a 
avut ora de muzicã, grupa mare a avut 
ora de religie, în care au recapitulat pu-
ţin despre alegerile greşite pe care le-a 
fãcut Samson. La întrebarea : Dacã aţi 
fi fost prieten(ă) a lui Samson, ce sfat 
i-aţi fi dat? unele dintre rãspunsuri au 
fost: ”să fie credincios”, ”sã nu-şi caute 

de nevastã printre filis-
teni”, ”sã nu meargã la 
Dalila”, ”sã-şi biruiascã 
prin puterea lui Dum-
nezeu tendinţele 
pãcãtoase şi sã nu-şi 
dezvãluie secretul pute-
rii lui”. Dupã aceea s-a 
trecut la lecţia de zi cu 
titlul ”Rut face alegeri 
bune”. La acest subiect 
copiii au putut observa 
decizia acestei femei de 
a rãmâne împreunã cu 
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soacra sa Naomi, de a locui acolo unde 
va locui ea, de a face parte din acelaşi 
popor şi sã aibã acelaşi Dumnezeu, şi 
binecu-vântãrile de care a avut parte 
împreunã cu soacra ei în urma acestei 
decizii.

În cea de-a doua orã grupa mare a 
avut muzicã iar grupa micã ora de reli-
gie având un subiect interesant, despre 
”Viaţa lui Noe”. Pe lângã studiu din Bi-
blie, cei mici au avut şi activitãţi practi-
ce. Pe o planşã ei au pus mai multe 
piese: pe Noe şi corabia pe care el a 
fãcut-o la porunca lui Dumnezeu cât şi 
animalele care au venit sã intre în cora-
bie înainte de potop, iar dupã potop 
curcubeul, acesta reprezentând 
legãmântul pe care l-a facut Dumne-
zeu cu Noe cã nu va mai veni vreun 
potop de ape care sã pustiascã 
pãmântul.  

La ora  de dirigenţie grupa micã a 
învãţat despre bunele maniere iar gru-
pa mare despre alegerea lecturii. Aici 

s-a discutat despre cãrţile 
bune care trebuie sã fie citi-
te (Biblia, cãrţi religioase, 
cãrţi cu poezii, cãrţi cu ca-
racter educaţional etc.) şi 
despre cele rele pe care nu 
ar trebui sã le citească (ro-
mane de dragoste, cãrţi de 
aventurã, istorii frivole, po-
veşti nemuritoare etc.).

Dupã aceste ore 
împreunã cu copiii şi in-
structorii am avut o activi-

tate misionarã, fãcând o vizitã la casa 
unui frate bolnav, unde am cântat câte-
va cântãri care au reprezentat o bucu-
rie deosebitã atât pentru acest frate în-
cercat de suferinţã, cât şi pentru familia 
lui. Apoi am servit masa de la amiazã 
dupã care ne-am putut bucura 
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împreunã de câtva timp pentru a ne 
juca cu zãpadã.

Dorim ca activitatea acestei şcoli 
sã continue sub cãlãuzirea divinã iar 
copiii sã poatã avea un beneficiu spi-
ritual deosebit pentru a putea face 
faţã tentaţiilor şi provocãrilor timpu-
lui în care trãim, şi în acelaşi timp sã 
fie pregãtiţi pentru viaţa veşnicã. Do-
rim de asemenea ca pãrinţii sã conti-
nue a-i trimite pe copii la aceastã 
şcoalã, iar dacã de la începutul acestei 
şcoli şi pânã acum numãrul copiilor 
care participã este în creştere, dorim 
ca şi acei copii care încã nu 
frecventeazã această şcoală, la îndem-
nul pãrinţilor şi al celor apropiaţi lor 

sã poatã pe viitor sã ia şi ei parte la 
aceste întâlniri. Dacã o sã petrecem 
veşnicia cu Domnul, atunci aceasta va 
fi pentru cã cineva ne-a educat. “Edu-
carea copiilor constituie o parte 
importantã din planul lui Dumnezeu 
pentru demonstrarea puterii creşti-
nismului.” (Cãminul Adventist p. 
236)

         Gheorghe Ulici
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Tabăra lui Isaac
“Lucrul cu minţile tinere este cea mai frumoasã lucrare fãcutã vreodatã  

de bãrbaţi şi femei. Cea mai mare grijã trebuie avutã în educarea  tinerilor, 
pentru diversificarea metodei de instruire în vederea stimulãrii  nobilelor 

capacitãţi intelectuale... Pu-
ţini sunt cei care realizeazã 
cele mai importante nevoi 
ale minţii şi felul în care 
trebuie direc-ţionatã dez-
voltarea intelectului, evolu-
ţia gândurilor şi a senti-
mentelor tinerilor.”

(Ellen G. White - Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi 
elevi).
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În  perioada 31 ianua-
rie - 01 februarie 2010, 
departamentul  de  tine-
ret al  Conferinţei Munte-
nia a invitat copii cu vâr-
ste între 5 şi 14 ani în 
“Tabăra lui Isaac”. Au 
participat aproximativ 90 
de copii, printre ei  fiind 
şi din afara Bisericii. 

Tabăra şi-a desfăşurat 
activitatea pe ateliere de 
lucru astfel:
l învăţături  din Biblie - Psalmi 37:4-6, Ieremia 17:9, Filipeni 2:13. 
l mesteşuguri - îndeletnicirile  lui Iacob: batistuţe din material, cusături, 

covoraşe.
 l meşteşuguri - îndeletnicirile lui Esau: arcul cu săgeți, tolba, împletitu-

ră, sculptură în lemn.
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 l caracterizări de personaje - povestiri, cadru istoric.
 l muzică.
Copiii au fost împărţiţi pe grupe de vârstă, fiecare grupă purtând un 

nume, iar activitatea fiecăreia având o temă de lucru adaptată vârstei:

l   grupa  olarilor (vârsta preşcolară) -         “Lut  în  mâna  Lui”
l   grupa  croitoraşilor (clasele I-II) -      “Croim vieţi frumoase”
l   grupa nomazilor (clasele III-IV) -       “Mereu pe drumuri”
l   grupa  arcaşilor (clasele V-VI)  -            “Mereu la ţintă”
l   grupa întâilor născuţi (clasele VII-VIII) -  “Pentru voi suntem aici”
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 Aşa zicem  şi noi, tinerii din Ba-
nat, de fiecare dată când ne întâlnim 
pentru a studia, a sluji şi a petrece 
împreună momente de neuitat.

Printre momentele plăcute ale ul-
timei părţi din anul trecut sunt şi cele 
petrecute în 18-20 septembrie, încon-
jurați de  peisajul minunat de la Roşia 
Nouă, jud. Arad, unde am studiat 
despre „Puterea Evangheliei Veşnice”. 
De asemenea, între 4-6 decembrie, 
am petrecut în staţiunea Moneasa, 
unde ne-am reamintit, atât prin 
experiență cât şi prin  studiu, 
importanța umblării cu Dumnezeu.

Conduşi de făgăduința din 1 Co-
rinteni 12:31 -  „Umblați dar, după 

darurile cele mai bune. Şi vă voi ară-
ta o cale nespus de bună” am încercat 
să aducem aminte vizitatorilor celui 
mai mare hotel din stațiunea Mo-
neasa de Dumnezeu şi sacrificiul fă-
cut pentru noi prin întruparea lui 
Isus. Am văzut şi de data aceasta că 
atunci când există dorința de a lucra, 
Dumnezeu ne deschide uşile şi cele 
mai timide planuri El le realizează 
într-un mod minunat; El este Cel 
care dă şi voința şi îndeplinirea. Da-
torită Lui, sâmbătă seara, am avut un 
program de cântări, versete biblice şi 
o scurtă cuvântare în sala de mese a 
hotelului, unde erau prezente peste o 
sută de persoane care ne-au primit 

 „Iată, ce plăcut şi dulce este să locuiască frații împreună.” (Psalmii 133:1) 

Bucuria părtăşiei
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cu căldură. La despărțire, 
după ce am cântat din nou 
împreună „O ce veste mi-
nunată”, tuturor li s-au ofe-
rit cărți şi pliante. 

În aceeaşi seară am pri-
mit invitația să mergem du-
minica la biserica penticos-
tală pentru a lăuda şi acolo 
pe Dumnezeul sacrificiului, 
invi-tație pe care am ono-
rat-o.

De la taberele noastre nu lipsesc 
nici sfaturile din „Căminul Adven-
tist” care sunt deosebit de prețioase 
pentru cei tineri şi nu numai. Ulti-
mele lecții studiate au fost despre 
cum să evităm căsătoriile pripite şi 
despre compatibilitatea în cuplu.

Încheiem această scurtă  prezen-
tare a activităților  tinerilor din Ba-
nat cu o caldă invitaţie de a participa 
la întâlnirile noastre ori de câte ori 
va fi posibil.

 
Tinerii din Banat
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Înlănţuit într-o carcasă de carne,
Inima mea, tânjeşte după eliberare.

E zbuciumul inimii, care are loc,
Într-o inimă plina de foc.
Ea arde încet şi mocnit,

Fără să poată pătrunde spre'nalt.
Unde-i oare locul ei, de nu mai are astâmpăr?

Departe, privind în zare, se vede o cruce,
Care mă duce cu gândul la Calvar,

La Golgota, unde Tu Te-ai jertfit spre a mă mântui.
Şi iată-mă, sunt gata, cu inima plină de zbucium,

Am venit să ţi-o  ofer.... Pentru ce?... Ca s-o schimbi, 
Şi s-o modelezi, aşa după cum Tu crezi.

Scoate din ea, tot ce nu-i de folos,
Goleşte-o de firea de jos, şi pune în ea, darul Tău,

Darul de sus, adică Isus.
Şi aşa a trecut clipa întâlnirii cu crucea,

Cu Cel ce pe cruce muri, şi de-atunci,
În fiecare clipă, şi-n fiecare zi,
Gândul către Tine-L înalţ...

Să-Ţi mulţumesc nespus de mult,
Că inima firească, inima plină de gheaţă,

Tu ai făcut-o după voia Ta.
 Ţine-o mereu în palma Ta, şi nu lăsa vântul zbuciumului sau 

al îndoielii,
S-o prindă; ci ţine-o mereu alături de Tine,

Şi-atunci, nici un gând de frică nu m-ar pândi, fiindcă ştiu că,
nu departe, într-o zi,

Tu vei reveni.
Şi vreau ca alături de toţi iubiţii Tăi,

s-o iei şi pe ea... inima mea. 

    Gabriela Mureşan
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