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 „Templul s-a umplut de fum, 
din slava lui Dumnezeu şi a puterii 
Lui. Şi nimeni nu putea să intre în 
Templu...” (Apocalipsa 15:8). 
  
Acces liber spre eliberare 

Moise a terminat cortul întâlni-
rii. Fiecare detaliu fusese respec-
tat. „Atunci norul a acoperit cortul 
întâlnirii, și slava Domnului a 
umplut cortul. Moise nu putea să 
intre în cortul întâlnirii, pentru că 
norul stătea deasupra lui, și slava 
Domnului umplea cortul.” (Exodul 
40:34,35). 

Moment extrem de solemn, 
un loc sfânt, un timp deosebit... 
și câtă bucurie sfântă trebuie să fi 
fost!

Nu multe, dar au mai fost oca-
zii de acest fel: „Preoţii n-au putut 
să rămână acolo să facă slujba, din 
pricina norului; căci slava Dom-
nului umpluse Casa Domnului.” 
(1 Împărați 8:11) „Și se zguduiau 
ușiorii ușii de glasul care răsuna, 
și casa s-a umplut de fum.” (Isaia 
6:4) „Preoţii n-au putut să mai stea 
acolo ca să facă slujba, din pricina 
norului; căci slava Domnului um-
pluse Casa lui Dumnezeu.”  
(2 Cronici 5:14, vezi și cap. 7:2. 

Când momentul deosebit a 
trecut, Sanctuarul a devenit acce-
sibil. Zi după zi, păcate fără număr 
erau mărturisite, abandonate și 
iertate. Îndrumări speciale coor-
donau fiecare activitate... și cum 
ar fi putut fi altfel când simboluri-
le arătau spre adevăratele lucrări 
ale lui Dumnezeu?

Păcătosul era primit, mai bine 
zis: invitat... și vina păcatului căit 
dispărea, fiind transferată într-un 
alt cont... Prin poarta larg deschisă 
puteai să auzi ecoul dinspre viitor: 
„Veniți la Mine toți cei trudiți și 
împovărați și Eu vă voi da odihnă.” 
(Matei 11:28).

Non-Stop mii de ani

 Templul pământesc (miniatura 
făcută de către Moise, mai târziu 
de câtre Solomon...) indica spre 
realități cerești „pe care ochiul nu 
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și 
la inima omului nu s-au suit...”  
(1 Corinteni 2:9) Isus – Poarta, Isus 
– Calea, El – Jertfa: iată soluția re-
ală pentru păcat. Umbrele pălesc 
cu venirea Realității. Acceptând 
ecoul – devenit chemare - din fie-
care inimă transformată pornește 
o conexiune sigură spre ceea ce 

„Şi nimeni nu putea să intre”
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numim - în încercarea de a prinde 
o fărâmă din Infinit: „Sanctuarul ce-
resc”, „Templul lui Dumnezeu, care 
este în cer” (Apocalipsa 11:19). 

Spre acest loc „prin sângele lui 
Isus avem intrare slobodă”. (Evrei 
10:19). L-a costat totul pentru ca 
noi să putem schimba moartea 
noastră cu viața Lui. „Fiindcă plata 
păcatului este moartea, dar darul 
fără plată al lui Dumnezeu este 
viața veșnică în Isus Hristos, Dom-
nul nostru.” (Romani 6:23). 
Intrare liberă. Până când? 
 
Închis

 „Și din Templu au ieșit cei 
șapte îngeri, cari ţineau cele șapte 

urgii. Erau îmbrăcaţi în in curat, 
strălucitor, și erau încinși împre-
jurul pieptului cu brâie de aur. Și 
una din cele patru făpturi vii a dat 
celor șapte îngeri șapte potire de 
aur, pline de mânia lui Dumnezeu, 
care este viu în vecii vecilor. Și 
Templul s-a umplut de fum, din 
slava lui Dumnezeu și a puterii 
Lui. Și nimeni nu putea să intre 
în Templu, până se vor sfârși cele 
șapte urgii ale celor șapte îngeri.” 
(Apocalipsa 15:6-8).

Extrem de trist. Solemn de 
unic. Dar mai dureroasă decât 
„rana rea și dureroasă”, mai tristă 
decât apele „ca sângele unui 
om mort”, mai arzătoare decât 
Soarele dogorind neobișnuit, 
mai neagră decât întunericul din 
Împărăția fiarei, mai sumbră decât 
ultimul conflict, mai cutremură-
toare decât cel mai mare seism... 
va fi inscripția nescrisă de la ușa 
închisă a harului: „S-a isprăvit!” 
Și amintirea bătăii din ușa inimii 
tale...

Căci secretul biruinței din cân-
tarea lui Moise și a Mielului constă 
în două uși deschise: a ta și a Lui. 
Deschise la timp.

GhițăB
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Călător 
pe drumul vieții

Asemănat adesea cu o cale de 
acces care duce spre o destinație 
precisă, drumul vieții se așterne în 
fața noastră drept și sigur, mar-
cat și semnalizat corespunzător. 
Foarte rar întâlnim oameni care 
cred că a alege drumul cel bun 
este un lucru dificil, care necesită 
o atenție sporită. Majoritatea pre-
tind că știu încotro să apuce, știu 
ce au de făcut în diferitele ipos-
taze ale vieții. Cu toate acestea, 
realitatea este alta. Confuzia, ne-
dumerirea, nesiguranța, pierderea 
traseului, se observă la tot pasul. 
Mai grav, Dumnezeu este acuzat 
adesea de toate aceste situații ne-
plăcute, de toți acei care așteaptă 
ca drumul să-i urmeze acolo unde 
ei aleg să meargă. 

O cărare netedă

„Cărarea pe care mergi să fie 
netedă, şi toate căile tale să fie ho-
tărâte: nu te abate nici la dreapta, 
nici la stânga şi fereşte-te de rău.” 
Proverbe 4:26,27.

Indicându-i călătorului vieții 
o cale netedă, Solomon nu a 
anticipat existența vreunui drum 
fără denivelări, lipsit de orice 
dificultate, pe care să poți mer-
ge chiar și fără să-ți pui la lucru 
gândirea. Calea această netedă și 
hotărâtă se referă la un drum ales 
cu grijă, testat în contextul hărții 
pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o 
și identificându-i-se clar și sigur 
destinația. 
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Chiar de la începutul viețuirii 
sale pe pământ, omul a primit 
instrucțiuni precise cu privire la 
drumul pe care-l avea de urmat. El 
a fost anunțat că poate să meargă 
drept pe acesta, cu specificația 
că are de evitat un anume ob-
stacol: pomul cunoștinței binelui 
și răului. În mersul său, omului i 
se cerea să facă apel la gândire, 
să aleagă de fiecare dată dacă 
dorește sau nu să respecte aceas-
tă instrucțiune. 

Abatere din cale

Ce a însemnat abaterea din 
cale? În timp ce mergea drept 
pe drumul trasat de Dumnezeu, 
omul și-a permis să facă o abate-
re, doar una…, de un singur pas, 
alături. Ei, și…? spunem noi astăzi, 
constatând că am făcut aproape 

așa cum ni s-a cerut, dar ne-am 
permis un mic … altfel. 

Atunci când Adam și Eva și-au 
permis să se abată, ei s-au așezat, 
în primul rând, într-un loc în care 
nu mai erau în siguranță. Apoi, 
întoarcerea presupunea un întreg 
proces. 

Când te rătăcești, primul 
lucru pe care trebui să-l faci este 
conștientizarea faptului că nu 
mai ești pe drumul cel bun. Apoi 
urmează umilința recunoașterii 
realității, și numai după aceea, 
decizia întoarcerii. 

Păcătuind omul se așază pe 
o cale de unde nu poate să se 
întoarcă singur. Păcatul îi slăbește 
puterile morale, făcându-l incapa-
bil să-și dea seama de situație și 
să decidă reabilitarea. 

Ce au făcut primii noștri părinți 
când au constatat că s-au abătut? 
Poate că nici nu și-ar fi dat seama 
de situație, dacă Dumnezeu nu 
le-ar fi dat un semn vizibil: retra-
gerea veșmântului de lumină ca-
re-i acoperea. Atunci, în loc să se 
întoarcă, ei au ales să se ascundă. 
De cine? Nu știau că Dumnezeu 
este pretutindeni și știe cu exac-
titate fiecare pas pe care ei îl fac? 
Deja mintea devenise confuză și 
incapabilă să judece drept.

Este trist de recunoscut, dar 
realitatea este aceasta: atunci 
când păcătuiești, cel de care ai 
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ales să-l asculți, îți 
întinde o nouă cursă, 
pregătindu-ți calea 
spre un alt păcat: 
ascunderea. Apoi, 
când Dumnezeu te 
urmărește cu dra-
gostea Sa, încercând 
să te determine să 
mărturisești, urmă-
toarea tendință este 
să camuflezi fapta, să 
coși frunze de smochin 
pentru a te deghiza și să plasezi 
vina asupra altcuiva, indiferent 
cine ar fi, dar tu, în nici un caz. 

„Urmarea înfruptării din pomul 
cunoștinței binelui și răului se 
dă pe față în experiența fiecărui 
om. În firea lui există o înclinație 
spre rău, o forță căreia, dacă nu 
este ajutat, nu-i poate rezista”. 
(Educația, pg. 29). 

Un singur păcat

Un singur păcat înseamnă mai 
mult decât un pas făcut alături, pe 
cale, cu posibilitatea de întoarcere 
în orice moment. Un singur păcat 
înseamnă îndepărtarea unui stâlp 
din conștiință și așezarea pe un 
teren de unde nu-ți dai seama că 
ce faci este păcat, ba chiar găsești 
că drumul pe care ți l-ai construit 
alături, și care, pentru început, 
pare a merge paralel cu cel origi-
nal, ar fi mai de dorit. 

Priviți la liniile de cale ferată 
care merg paralele o bună bu-
cată de drum. Apoi, printr-un 
act mecanic, una dintre ele este 
apropiată de cealaltă, părând că 
se confundă pentru un scurt timp, 
iar în secunda următoarea tre-
nul, care rula pe linia din stânga, 
se află deja pe linia din dreapta. 
Din acel moment se observă că 
nu mai este vorba de paralelism, 
distanța dintre ele devenind evi-
dentă, iar în final trenul apucă o 
direcție opusă celei inițiale. 

Același lucru se întâmplă și în 
drumul vieții creștinului. Calea 
asemănătoare care pare să existe 
alături de cea trasată clar de Cu-
vântul lui Dumnezeu, ne însoțește 
pentru un timp. Mergând pe calea 
străjuită de legea morală, omul își 
permite o mică abatere. Dacă ar 
fi să exemplificăm lucrul acesta în 
cazul celor mai fragede abateri, 
cea mai tentantă deviere de la 
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traseul ideal este neascultarea de 
părinți, călcarea poruncii a cincea. 
Procedând astfel copilul/tânărul 
s-a așezat deja alături de cale și 
merge paralel cu ea, ascultând de 
Dumnezeu (crede el), dar igno-
rând învățăturile părinților.  El a 
depășit deja gardul protector ca-
re-l apăra de atacurile celui rău și 
acesta are acum acces nelimitat la 
sufletul său, putând să-l ispitească 
mai mult, tot mai mult. Treptat el 
nu mai realizează că a minți este 
păcat și consideră că minciuna 
poate fi folosită adesea pentru a 
trece prin viață, pentru a ieși din 
situații limită, pentru a-și promo-
va anumite afaceri. 

În acest punct persoana în cau-
ză nu doar că are ambele picioare 
pe o altă cale, dar mintea ei este 
afectată și în propriile puteri nu se 
mai poate întoarce. Ea crede că se 
află pe o cale acceptabilă, care nu 
poate duce prea departe față de 
cea pe care fusese anterior. Deja 
nu mai are principii, nu mai știe 
pe ce să se bazeze când stabilește 
dacă ceea ce face este drept sau 
nu, pentru că și-a permis să încal-
ce unul, apoi altul, din principiile 
legii sfinte a lui Dumnezeu. 

Motivul confuziei

De ce mulți oameni nu știu 
încotro merg? Pentru că, deși 
susțin că se află pe o cale bună, 

nu au nici o dovadă că ceea ce fac 
este în deplin acord cu cerințele 
lui Dumnezeu. Dacă nu ai un 
principiu după care să te orien-
tezi cum să vorbești, cu ce să-ți 
ocupi timpul, cu ce să te îmbraci, 
ce să mănânci, cum și când să 
te odihnești etc. te poți rătăci 
oricând. Și destul de frecvent se 
aud printre noi expresii de genul: 
eu nu cred că a face … este greșit. 
De la ce crezi tu până la realitate, 
este un drum lung, iar diferența 
dintre gândurile tale și cele ale 
lui Dumnezeu este mare. Din 
păcate, alternativele sunt multe 
și nedefinite. Satan nu are nici un 
interes să ne prezinte clar faptul 
că anumite drumuri sunt greșite. 
El le pavează și le înfrumusețează, 
făcându-le vrednice de urmat 
astfel încât cel ce apucă pe ele 
să nu mai dorească întoarcerea, 
chiar dacă are din când în când 
idei slabe că ceea ce face nu este 
după voia lui Dumnezeu. 

Drumul cel drept

„Urechile tale vor auzi după tine 
glasul care va zice: „Iată drumul, 
mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă 
mai abateţi la dreapta sau la stân-
ga.” (Isaia 30:21).

Se crede că drumul pe care 
Dumnezeu ni l-a lăsat să mergem 
pe el este unul îngust, denivelat, 

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 18



greu accesibil. Mulți consideră că 
a urma un astfel de drum este o 
adevărată penitență și că el n-ar fi 
unul plăcut. 

Într-adevăr, referindu-se la 
aceasta, Domnul Hristos a spus: 
„Dar strâmtă este poarta, îngustă 
este calea care duce la viaţă” (Ma-
tei 7:14). Lărgimea limitată a căii 
pe care suntem chemați să um-
blăm va fi apreciată în funcție de 
„bagajele” pe care ne-am propus 
să le purtăm cu noi. Dumnezeu 
vrea ca pe drumul vieții să mer-
gem doar dependenți de El, fără 
să ne lăsăm atrași de obiceiurile și 
tendințele acestei lumi: mândrie, 
egoism, dorință de îmbogățire, 
dorință de întâietate etc. 

În plus, aprecierea comodității 
drumului, a accesibilității acestuia, 
va fi în funcție de inima noastră. 
Dacă noi ne dorim o viață asemă-
nătoare cu această lume, dacă am 
gustat căile celui rău și ne place să 
mergem pe ele, prin comparație, 
drumul lui Dumnezeu va fi unul 
deloc tentant. Prin urmare, înainte 
de a ne așeza picioarele pe vreo 
cale, este necesar să ne cercetăm 
inima, să stabilim exact unde 
vrem să ajungem. Nimeni în 
lumea aceasta nu apucă pe vreun 
drum, fără să știe unde dorește să 
ajungă. Și dacă în inima noastră 
am stabilit că vrem să fim cu Isus, 
dacă ne place compania Sa, dacă 

intenționăm să locuim o veșnicie 
în preajma Sa, drumul pe care ni-l 
indică nu va fi greu. 

Să privim la oamenii lumii 
acesteia care și-au stabilit anumi-
te ținte în viață. Unii și-au propus 
să facă înconjurul pământului, 
alții să atingă unul dintre polii ex-
tremi ai acestuia, alții au dorit să 
atingă cele mai înainte culmi alpi-
ne. Toți aceștia nu au pus proble-
ma traseului. Ei doar au studiat cu 
privire la acesta, s-au documentat 
asupra indicatoarelor precise și 
s-au echipat corespunzător. Ei au 
ignorat dificultățile, și-au asumat 
riscurile și s-au avântat spre țintă. 

Dacă drumul pe care mergem 
ni se pare greu este momentul să 
ne oprim și să ne gândim bine: 
chiar vreau să merg pe el? Îmi 
place să ajung într-un loc pe care 
mi l-a pregătit Dumnezeu? Este 
momentul unei meditații profun-
de și a implorării unei călăuziri 
divine. Și Tatăl nostru ceresc va 
fi gata să ne facă clarificări su-
plimentare, va fi capabil să ne 
schimbe dispozițiile, preferințele, 
tendințele, dacă noi Îi cerem în 
mod expres lucrul acesta. 

Daniela Picu

„Se pot face două greşeli 
pe drumul spre adevăr: a nu merge 

până la capăt şi a nu începe”. 
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În urma multor expresii pe 
care le-am întâlnit de când 

eram copil în mediul bisericesc și 
le mai întâlnesc încă, am formulat 
o întrebare absolut logică și nece-
sară, care ar trebui sa ia naștere în 
mintea tuturor celor care, la fel ca 
mine, aud expresii ca: ”persoană 
de caracter”, “fără caracter” sau “nu 
îmi stă în caracter”. 

Ce este de fapt caracterul? 
Cum poate fi probat sau verificat?

În termeni de specialitate mai 
este numit: profilul psihomoral, 
absolut important în citirea și 
cunoașterea personalității, în 
descrierea omului.

Caracterul, latura valorică și 
de autoreglaj a personalității, 
este responsabil de comporta-
mentul relațional. Ca un nucleu al 
personalității, caracterul exprimă 
valoarea morală a omului. În sens 
larg, exhaustiv, el poate fi de-
numit ca ansamblu de atitudini 
și trăsături, prin care individul 

se raportează la cei din jur. Este 
evaluat după criterii de unitate, 
consecință și stabilitate.

În sens mai restrâns este evalu-
at după trei tipuri de atitudini: 
1.  Atitudinea față de sine (orgo-
liu, modestie, demnitate, egoism, 
culpabilitate)
2.  Atitudinea față de ceilalți 
(altruism, atitudine pozitivă, 
ignoranță, dispreț etc.)
3.  Atitudinea față de muncă ( 
perseverență, pasivitate, lipsă de 
organizare, confuzie)

Nu toate trăsăturile compor-
tamentale sunt și caracteriale, ele 
trebuie să îndeplinească o serie 
de condiții: 
- Sunt esențiale și definitorii pen-
tru om
- Sunt stabilizate și durabile și 
anticipează atitudini viitoare
- Sunt comune cu celelalte trăsă-
turi ( nu sunt izolate) 
- Sunt asociate cu o valoare mora-
lă. 

CE ESTE

CARACTERUL?
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Un model al piramidei lui 
Maslow cuprinde în vârf, trăsătu-
rile esențiale dominante, cu cel 
mai mare grad de pregnanță. Pe 
măsură ce coborâm, straturile pi-
ramidei păstrează trăsături din ce 
în ce mai necunoscute. În schimb 
trăsăturile care domină sunt foar-
te cunoscute și ușor observabile.  

Munca vieții în plan spiritual 
este de a ridica în vârful piramidei 
trăsăturile pozitive, astfel încât ele 
să câștige biruința și dominația 
întregului teritoriu, cristalizându-
se în valori morale creștine.

Spiritul Profetic ne aduce la 
cunoștință o altă latură a ca-
racterului și a elementelor ce îl 
compun, când spune: “gândurile 
dau naștere la fapte, faptele devin 
obiceiuri, obiceiurile formează ca-
racterul”. Aceste trei dimensiuni, 
dacă le avem în vedere, descope-
rim în parte ce înseamnă carac-
terul. Observăm cum gândul, ca 
primă și internă dimensiune, are 
un rol incipient. Nimic nu se pe-
trece întâmplător, totul pornește 
de la o atitudine 
umană, de la un 
gând la mai multe, 
apoi la fapte care 
decurg aproape  
inevitabil în obi-
ceiuri. Sunt multe 
proverbe de 
genul: “vorbește 

să-ți spun cine ești” ,  „spune-mi 
ce citești, ca să-ți spun cine ești”. 
Când cineva vorbește, se poate 
stabili ușor cum gândește.

Un caz biblic în care putem 
descoperi aceleași principii îl 
întâlnim în Evanghelia după Luca, 
în capitolul șase:  „Vă voi arăta cu 
ce se aseamănă orice om care 
vine la Mine, aude cuvintele Mele, 
și le face. Se aseamănă cu un om 
care, când a zidit o casă, a săpat 
adânc înainte și a așezat temelia 
pe stâncă. A venit o vărsare de 
ape și s-a năpustit șuvoiul peste 
casa aceea, dar n-a putut s-o clati-
ne, pentru ca era zidită pe stân-
că. Dar cine aude și nu face, se 
aseamănă cu un om, care a zidit 
o casă pe pământ, fără temelie. Și 
s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea 
s-a prăbușit îndată și prăbușirea 
acestei case a fost mare”. (Luca 6. 
47-49).

Am observat că în vremurile 
din urmă, așa cum 
și Biblia 
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amintește, se construiește foarte 
mult. Oamenii sunt doritori să 
aibă locuințe cât mai confortabile 
și mai moderne și așteaptă cu 
nerăbdare ziua când să intre în 
ele. Biblia ne prezintă aici doi oa-
meni, doua tipuri de personalități. 
Alegerea primului este muntele. 
Astăzi în zonele de munte mai 
puțini oameni preferă să constru-
iască, și dacă o fac, locuiesc acolo 
temporar, în concedii vacanțe, 
week-end-uri etc. Oricum în aces-
te zone se construiește mult mai 
greu decât în câmpie, accesul este 
mai greu și însăși clădirea e mai 
greu de ridicat. Dar ce încântătoa-
re este priveliștea de la munte! Ce 
liniște, ce aer curat, câtă libertate 
și siguranță este acolo! 

Cel de al doilea construiește 
foarte rapid și el o casă moder-
nă pe nisip, pe plajă, într-o zonă 
accesibilă, populată, în care nu 
este nevoie de o săpătură adâncă 
pentru fundament (credea el).   
Așadar Sfânta Scriptură nu ne mai 
amintește  cum și-au petrecut 
timpul locatarii acestor case, ci 
primul eveniment după construire, 
în vederea spirituală, se găsește 
important a fi un val de ape care 
urmează să testeze clădirile, 
vizând caracterul constructorilor, 
în funcție de materialul folosit (1 
Corinteni 3:11-13). Înțeleg de aici 
că oamenii construiesc mult pe 

pământ și investesc în zone abso-
lut pieritoare, cu materiale de paie, 
fân, trestie și lucruri ușoare. Parale-
la poate fi și una obiectivă, privind 
felul în care oamenii construiesc 
case și nu caractere.

„Mulți au primit ca drept de 
întâi născuți, atât puncte tari de 
caracter, cât și puncte slabe.” 
( 4 T. pg. 372). 

Aceste caractere au nevoie de 
un fundament solid, adânc și de 
reformare, care are loc prin exerci-
tarea voinței și prin perseverență. 
„Tăria caracterului constă în două 
lucruri: puterea de voință și pute-
rea de autocontrol”. (E.G.W.).

„Niciunul nu este atât de sărac 
sau atât de ocupat încât să nu 
poată, prin ajutorul lui Isus Hris-
tos, să-și îndrepte viața și caracte-
rul”. (4 T. pag. 354)

„Prin lucrurile mici și pămân-
tești se exprimă caracterul”. 
(ibidem)

Principiile personale formate 
ajută la rezistența împotriva ispi-
tei și la organizarea vieții. Numai 
printr-un set de principii puterni-
ce și neclintite ne putem forma un 
caracter adevărat, numai un om 
disciplinat îl poate obține, unul 
care dorește cu adevărat.

Am auzit o întâmplare despre 
un misionar care aflat odată într-
un mare oraș din S.U.A. ajunge la 
ușa unui criminal în serie, neiden-
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tificat. Criminalul era pasionat 
diabolic să otrăvească persoane. 
Poftit înăuntru în mod manierat, 
misionarul acceptă fără ezitare 
invitația și intră cu încredere. 
Proprietarul se pregătește amabil 
să îl servească cu un pahar de 
Cola, și ce credeți că se întâmplă? 
Misionarul avea un principiu 
adevărat de a nu consuma Cola, 
și nici insistentele proprietarului, 
nici setea sau vreun alt motiv, nu 
l-a putut face să accepte paharul. 
Proprietarul i-ar fi dat altul bu-
curos, dar otrava era preparată 
numai în Cola, poate și din cauza 
culorii acestei băuturi. Acest inci-
dent, fiind primul eșec al crimina-
lului, l-a frământat în mod nervos 
și l-a făcut să recunoască în fața 
misionarului, sub influența Duhu-
lui Sfânt, care era intenția lui.

 Și ce mare lucru este să con-
sumi un pahar de suc? Poate nu-i 
un lucru mare. Lucrul măreț și de 
dorit este să ai un principiu, care 
te ridică moral și poate să te scape 
de moarte.

S-a organizat un experiment 
pentru zece copii cu vârste 

cuprinse între patru și șase ani. 
Li s-au dat fiecăruia câte două 
bucăți de prăjitură, cu promisi-
unea că dacă le vor păstra zece 
minute, vor primi altele două. 
După întoarcerea profesorului, 
mai mult de jumătate dintre ei 
își consumaseră porția. Urmăriți 
în timp, în cazul acestor copii s-a 
constatat, după mulți ani, că cei 
ce și-au păstrat porția, au bene-
ficiat de un adevărat succes în 
viață. Toate acestea datorită prin-
cipiilor, educației, inteligenței for-
mate prin educație. Rămâne dar 
să profităm de toate mijloacele 
spirituale, educaționale și de timp, 
în vederea formării unui caracter 
stabil, de o înaltă ținută morală, 
care, asemenea unei clădiri în 
vârf de stâncă, să poată adăposti 
credința noastră în Domnul Hris-
tos, și influența care emană din 
acestea să fie ca lumina fericitului 
soare de vară, să putem fi o lu-
mina adevărată și veșnic aprinsă, 
o lumina mântuitoare, un far pe 
stâncă, un caracter cu adevărat 
admirabil, care să aducă omenirea 
la Domnul. AMIN.

                                                 
Beni Chirilă 

”Caracterul unui om nu se arată în momentele de 
confort, ci în cele de schimbări și controverse.” 
                                                    - Martin Luther King -
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Conform dicționarului de psi-
hologie, uitarea este definită ca fi-
ind un proces negativ al memori-
ei, constând în scoaterea din stoc 
a informațiilor, pierderea aminti-
rilor, în urma stingerii legăturilor 
temporare sau a destructurării 
sistemului de cunoștințe acumu-
late, unele din ele ajungând să fie 
izolate și să nu poate fi recuperate 
pe cale asociativă. 

Din punct de vedere teologic 
uitarea celor sfinte este păcat. 
Psalmistul David spune: „Luați 
seama deci, voi, care uitați pe 
Dumnezeu” (Psalmii 50:22 p.p.). 

Ființa umană uită deseori 
bunătatea, mila și credincioșia pe 
care Creatorul cerului și pămân-
tului le arată  față de noi, în timp 
ce nu poate uita o faptă conside-

rată nedreaptă pe care cineva i-a 
făcut-o. 

Să analizăm procesul de uitare, 
care de altfel îmbracă mai mul-
te forme: uitarea integrală sau 
parțială, definitivă sau provizorie 
(în cazul reminiscenței). 

Literatura de specialitate dis-
tinge trei forme ale uitării: 

I. Uitarea integrală sau totală, 
care este bazată pe ștergerea, 
suprimarea, dispariția integrală 
a datelor memorate și păstrate, 
care implică de regulă imposi-
bilitatea de reactualizare, dar în 
cazurile normale este rar întâlnită 
(excepție fac cazurile patologice). 

Așa cum nu există un om 
care să memoreze și să păstreze 
absolut toate informațiile, tot așa 

Uitarea
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nu există un om care să uite tot ce 
a asimilat cândva, fără să păstreze 
anumite amintiri. 

Profetul Isaia face referire la 
acest aspect, evidențiind capaci-
tatea lui Dumnezeu de a ne păstra 
în grija Sa, fără existența riscului 
uitării, care la oameni intervi-
ne adesea, fie chiar sub forma 
nepăsării: „Poate o femeie să uite 
copilul pe care-l alăptează și să n-
aibă milă de rodul pântecelui ei? 
Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu 
nu te voi uita cu niciun chip”, zice 
Domnul (Isaia 49:15). 

Bunătatea Domnului s-a arătat 
față de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoși, Hristos a 
murit pentru noi. 

În realitate această formă nu 
este întâlnită ca atare, ci sub o 
altă înfățișare și anume: putem 
uita totul în legătură cu o anumită 
întâmplare, cu o anumită pro-
blemă sau persoană. Ea (uitarea) 
funcționează deci, nu ca aspect 
totalitar, ci fragmentar.

II. O altă formă a procesului de 
uitare, mai răspândită, se referă 
la realizarea unor recunoașteri și 
reproduceri parțiale. 

În mila și bunătatea Sa Dum-
nezeu nu uită strigătele omului. El 
Își aduce aminte de cei nenorociți 
și nu uită strigătele lor.” (Psalmii 
9:12). 

În relația cu semenii este 
indicat să nu ne uităm datoriile 
pe care le avem față de aproapele 
nostru, dar  totdeauna să uităm 
greșelile celor care ne-au făcut 
rău, oricât de semnificative ne-ar 
părea acestea. 

Când omul iartă cu adevărat, 
uită tot ce a fost mai înainte și 
abia în acel moment se realizează 
(se reface) o legătură bună între 
cele două persoane. 

III. A treia formă a uitării, este 
uitarea de moment, care ține 
doar o anumită perioadă de timp, 
pentru ca apoi să ne reamintim, 
chiar dacă uneori foarte vag. 

Și totuși… oricât ar părea de 
ciudat, uitarea este în anumite 
limite, un fenomen normal și mai 
ales relativ necesar. De altfel „uita-
rea este înscrisă în legile omenești 
și totodată este aceea care acordă 
memoriei un caracter selectiv, 
căci datorită uitării noi nu păs-
trăm și nu reactualizăm absolut 
totul, ci doar ceea ce trebuie sau 
ne interesează. 

Apostolul Petru ne sfătuiește: 
„Fiți treji și vegheați (altfel spus: 
nu uitați, nu pierdeți din vede-
re) pentru că potrivnicul vostru 
diavolul dă târcoale ca un leu care 
răcnește și cată pe cine să înghită” 
(1Petru 5:8). 
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Avem nevoie de uitare? Ca-
racterul necesar uitării decurge 
din faptul că ea are importante 
funcții de reglare și autoreglare a 
sistemul mnezic al individului, în 
sensul că dă posibilitatea „descăr-
cării și eliminării” din memorie a 
ceea ce este inutil, pentru a face 
loc noului material informațional 
ce trebuie însușit. 

Doar în anumite condiții ui-
tarea este un fenomen natural și 
relativ necesar. 

Ce uităm și de ce uităm? 

De obicei uităm informațiile 
care își pierd actualitatea, care 
se devalorizează, care nu mai au 
semnificație pentru noi și nici 
pentru rezolvarea problemelor 
practice, care nu mai răspund deci 
unor necesități. 

De asemenea uităm 
informațiile neesențiale, amănun-
tele…Din păcate uităm nu numai 
astfel de informații, ci și unele 
care ne sunt necesare, care au 
mare semnificație pentru „reușita” 
noastră, 

Meditația zilnică este sursa 
înțelepciunii. „Cine cugetă la Cu-
vântul Domnului găsește fericirea 
și cine se încrede în Domnul este 
fericit” (Proverbe 16:20).

Pentru a putea combate 
uitarea este bine să cunoaștem 
cauzele ei. Iată câteva din acestea: 

învățarea nerațională, stări de 
oboseală, surmenaj, anxietate, îm-
bolnăvirea creierului. O învățare 
nerațională, care ia frecvent forma 
subînvățării sau supraînvățării 
este la fel de periculoasă pentru 
memorie ca și lipsa ei. 

Studiul zilnic, mediația la 
cuvintele Mântuitorului, comuni-
carea permanentă cu Creatorul, 
ne vor da liniște sufletească iar 
noi vom reuși să reprimăm toate 
procesele negative, care vin din 
exterior. 

„Dumnezeul oricărui har care 
v-a chemat în Hristos Isus la slava 
Sa veșnică, după ce veți suferi 
puțină vreme, vă va desăvârși, vă 
va întări, vă va da putere să vă 
faceți neclintiți. ” (1 Petru 5:10).

Bibliografie:

Biblia
Scrierile E.G.White
Cornuțiu Gavril, Tratat de Psihiatrie, 
Universitatea de Medicină, Oradea

Viorel Birta
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Analizând posibilitățile care se 
deschideau înaintea lui Moise, pu-
tem afirma cu certitudine că nu se 
pot compara în nici un fel cu cele 
pe care noi le avem astăzi. Moise 
putea alege să rămână „fiul fiicei lui 
Faraon”, un comandant de frunte al 
armatei, desăvârșindu-și cariera de 
bun organizator, talentat în muzică 
și arte, cu posibilități multiple de 
a fi pregătit de cele mai capabile 
capacități ale Egiptului.  

Dotat cu „material bun”, capa-
bil și destoinic de orice învățătură, 
harnic și cuminte, Moise ar fi avut 
o perspectivă strălucită de viitor. 
Dar totul a depins de o alegere: 
ce voi face, ce popor voi alege, ce 
istorie, ce destin?

Într-un fel alegerea era făcută 
și totuși această alegere a lui Moi-
se, uimește până și astăzi: Cum să 
alegem un popor mic, (de sclavi, 
în cazul lui Moise), un popor for-
mat din oameni nu prea instruiți 
(Moise își dădea seama de aceas-
ta), niște oameni răsculători și pe 
care nu se putea baza. Evreii erau 
un popor care nu inspirau încre-
dere și speranță de viitor. Situația 
lor socială, morală, educația pe 
care o avea la acea vreme lăsa 
mult de dorit… Pe de altă parte 
luxul și viața fără griji, bogăția, 
onoarea și libertatea erau la înde-
mâna lui Moise. Dumnezeu, care 
condusese viața lui Moise până 
atunci, în mod miraculos, făcuse 

Un 
astfel 
de 
popor



Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 118

deja o alegere pentru el. Atunci 
de ce oare mai era necesar ca 
Moise să facă el însuși alegerea? 
De ce trebuia să fie pus în aceas-
tă situație foarte neclară, foarte 
încurcată și de neînțeles? Pentru 
Moise și pentru orice om este 
necesar să facă o alegere între 
bine și rău, o răscruce între viață și 
moarte…

Moise … a văzut muncile 
grele”, bătăile pe care le îndurau, 
a auzit gemetele poporului din 
pricina robiei și strigătele deznă-
dăjduite pe care le scoteau și care 
se suiau până la ceruri. În aceste 
condiții cum să alegi un astfel de 
popor și cum să mai ai încredere 
într-un Dumnezeu care până la 
urmă, în acel moment, nu prea 
mai ocrotea poporul… Așa se 
părea…

Și totuși Moise a ales și în urma 
alegerii sale „n-a vrut să fie numit 
fiul fiicei lui Faraon”, n-a vrut să 
urmeze la tron, n-a vrut să se 
bucure de plăceri, de păcat… Ce 
minunat! Poate eu și tu răsuflăm 
ușurați. Da, cu siguranță este bine 
să fii alături de poporul lui Dum-
nezeu. Este o alegere bună, minu-
nată, înălțătoare, care te apropie 
de Dumnezeu. 

Să luăm aminte acum la câteva 
cuvine inspirate, din istoria lui 
Moise, cuvinte care exprimă 
rezultatele alegerii sale. Biblia, cea 

mai sigură sursă de date istorice, 
menționează că la primul conflict, 
când Moise a ales să intervină 
pentru popor, a fost întrebat cu 
dispreț: „Cine te-a pus pe tine 
judecător peste noi”. A urmat 
exilul, situație în care Moise a 
locuit ca străin într-o țară străină. 
După eliberare au urmat și alte 
reproșuri primite de la poporul pe 
care îl alese: „ne-ați adus aici ca 
să murim în pustia aceasta”; „n-au 
ascultat pe Moise, au cârtit și s-au 
răzvrătit”. „Un popor fără frâu”, 
„încăpățânat”, „răzvrătit”, schimbă-
tor, un popor care se credea, la un 
moment dat, „un popor de sfinți”, 
niște oameni cu un așa caracter 
încât l-au făcut pe Moise, „cel mai 
blând om de pe pământ” să păcă-
tuiască și să-și piardă răsplata. Ce 
alegere, ce popor!

Caracterul puternic și drept al 
lui Moise nu s-ar fi putut manifes-
ta pozitiv și acolo unde ajunsese 
în mod providențial? Nu ar fi 
putut fi o lumină la palatul regal? 
Probabil că da… dar cu siguranță 
nu în mărimea și strălucirea pe 
care o vedem noi, în relatarea 
Bibliei. Planul lui Dumnezeu a 
fost altul și Moise a știut (prin 
credință) aceasta foarte bine.  
Să-mi spuneți: ori mergi prin 
credință, ori știi! Așa este, dar în 
legătură cu Dumnezeu există 
întotdeauna  matematică mili-
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metrică – pentru că atunci când 
Dumnezeu e căutat cu sinceritate 
convingerea primită e de ne-
zdruncinat. 

Priviți la Moise! A fost nevoie 
să uite tot ce învățase la curtea 
lui Faraon – toată educația, tot 
confortul, toate favorurile și 
avantajele. A devenit păstor; con-
ducea oile, avea o familie simplă, 
avea de luptat cu greutăți și mari 
prejudecăți…

Avem și noi de făcut aceas-
tă alegere, de a fi de partea lui 
Dumnezeu sau de a fi acolo unde 
perspectivele sunt mai mărețe, 
de a fi acolo unde ne place, unde 
suntem apreciați mai mult, mai 
onorați; e mai comod când putem 
obține ce ne place. Câteodată în 
poporul lui Dumnezeu întâlnim 
oameni care, asemenea celor 
de pe vremea lui Moise, care au 
murit în pustie, sunt irecupera-
bili. Spiritul celor care compun 
poporul este unul de răzvrătire, 
nemulțumire, răscoală, în timp 
ce oameni asemenea lui Caleb, 
călăuziți „de un alt spirit”, sunt 
din ce în ce mai rari. Chiar dacă 
nu cunoaștem sfârșitul fiecăruia, 
se pare că se observă „cu ochiul 
liber” că puțini vor trece Iordanul, 
dintre cei care trăiesc în jurul nos-
tru. Lupta este pe viață și moarte. 
Ajutorul vital poate veni numai în 
condiții stabilite de Însuși Dum-

nezeu. Cel mai bine a înțeles asta 
Moise. El Îl cunoștea pe Dumne-
zeu foarte bine. Educația primită 
de la mama sa, exemplul și curajul 
familiei lui, credința de neclintit 
și rugăciunile lor, care au deschis 
cerul în mod minunat, l-au așezat 
pe Moise pe o temelie sigură . În 
încercările și ispitele sale el a trăit 
și cunoscut pe Dumnezeu, a căpă-
tat încredere și putere și a vorbit 
cu Dumnezeu, așa cum nimeni 
altul nu o mai făcuse: „Pentru că 
ești așa de măreț și bun, iartă-l (pe 
popor) sau, dacă nu, șterge-mă pe 
mine din cartea pe care ai scris-o”. 

Moise îl cunoștea, îl iubea și 
aprecia pe Dumnezeu. El Îl urma 
pe singura cale posibilă. Regre-
tabil că mulți au murit acolo în 
pustie (este vorba de aceeași 
alegere personală pe care fiecare 
a făcut-o, alegere între bine și 
rău, între credință și necredință), 
dar, de-a lungul veacurilor foarte 
mulți au fost încurajați și mulți, 
foarte mulți vor fi mântuiți. 

Indiferent de greșitul sau 
încăpățânatul popor (în Israel era 
atunci teocrație – Dumnezeu vor-
bea și conducea poporul în mod 
direct), noi trebuie să stăm și azi 
lângă aceleași principii drepte și 
de neschimbat – chiar în mijlocul 
luptei „în foc” sau „furtuni”. Popo-
rul poate fi identificat cu ușurință 
ca fiind acela care  rămâne „la lege 
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și mărturii”, având principii drepte 
și statornice. Mai puțin decât 
aceasta Dumnezeu nu poate ac-
cepta. Există o singură cale. 

Inspirați de alegerea lui Moise, 
să studiem mai temeinic, să fim 
mai atenți și mai grijulii, să nu 
uităm că în fiecare alegere a vieții 
rezidim sau dărâmăm caracterul. 

Să fim dependenți de Dumne-
zeu și de principiile Sale în orice 
situație, să chemăm puterea Sa în 
ajutor, să fim drepți și buni. Chiar 
dacă auzim remarci ironice mereu 
în jurul nostru „un astfel de popor” 
să fim o lumină, să fim un Moise al 
zilelor noastre! Dumnezeu să ne 
ajute!

Cornelia Butilcă

Pe cărarea vieții tale
Libertăți sunt și hotare!
Pe ce cale vrei să mergi, 
   Tu alegi!

Tu ești fiu de Dumnezeu
El e Împăratul tău!
Îl cinstești sau Îl renegi: 
   Tu alegi!

Un destin puteți avea
Tu și toată casa ta:
Veți trăi ca sclavi sau regi,
   Tu alegi!

Pe cărările credinței
Trecem valea suferinței:
Spini sau roze de culegi,
   Tu alegi. 

Zidul Legii din Scriptură
Bun pentru-orișice făptură,
Poți să-l sfarmi sau poți să-l dregi:
   Tu alegi!

Pentru Domnul închinare:
Sau iubire trecătoare,
Sau iubirea vieții-ntregi!
   Tu alegi!

                                       Benoni Catană

Tu alegi!



”Iată postul plăcut Mie: …împar-
te-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în 
casa ta pe nenorociţii fără adăpost...” 
Isaia 58:6,7 p.p.

     
Această parte a soliei profetului 

Isaia își găsește tot mai rar aplicația 
în zilele noastre și aproape 
deloc în sens literal, acum 
când egoismul și avariţia 
ne închid în spatele ziduri-
lor pe care le-am ridicat la 
standarde actuale. Meditând 
serios zilele trecute la acest 
îndemn, mi-am amintit un 
episod interesant al copilă-
riei, care-și avea începutul 
într-o zi de iarnă ca aceasta 
și m-am gândit să-l scriu, 
pentru a nu uita mai ales 
învăţăturile importante ce se 
desprind de aici.

În timp ce mă jucam cu 
resturile căzute pe jos de la 
croit, în căldura atelierului 
de croitorie al tatălui meu, 
l-am surprins privind uimit 
pe fereastra ce dădea spre 
curte. Am privit și eu cu 
o curiozitate tipică copii-
lor de șase ani, cât aveam 
pe atunci, cum doi cai, ce 
trăgeau o căruţă cu câteva 
lucrușoare tocmai intraseră 
în curte. Era ceva interesant 
pentru mine, mai ales că 
acest tip de vehicul nu intra 

în curtea noastră decât foarte rar 
și aceasta doar când cumpăram 
lemne de foc pentru iarnă. L-am re-
cunoscut îndată pe fratele Anghel, 
un om slăbuţ, de aproape șaizeci de 
ani, care a intrat cu o privire ciudată 
spunând: „am venit!”

FRATELE ANGHEL (ANGI)
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Mai obișnuia să intre pe la noi 
să mănânce o mâncare caldă și 
să se odihnească puţin, când se 
întorcea de la oraș, apoi își desăgea 
bagajele și pornea spre Runcșor, un 
sat de deal, aflat la vreo 8 kilometri 
distanță, unde locuia.

Tatăl meu îl invită să ia loc, dar 
fratele Anghel a spus: „nu așa, eu 
am venit cu totul și dacă nu mă 
primiţi voi, mă duc la Mureș”.

Nu departe de grădina noastră 
își avea cursul Râul Mureș și de câte 
ori ajungeam pe malul lui, părinții 
mă avertizau să fiu atent să nu 
alunec, că mă voi îneca. Astfel am 
ajuns să privesc cu groază un sfârșit 
în apele acelea învolburate, lucru 
cu care musafirul nostru tocmai ne 
amenința. Tatăl meu nu privise așa 
gravă ameninţarea aceea, întru-
cât fratele locuise o vreme într-o 
localitate din judeţul Mureș, de 
unde era soţia lui, iar acum credea 
că intenționa să se întoarcă în zonă. 
Însă situația lui era disperată din 
mai multe motive și nu aveam s-o 
înțelegem decât mai târziu, cum se 
întâmplă adesea cu necazurile și 
greutăţile semenilor noștri și doar 
atunci putem simți cu adevărat cu 
cel în nevoie, când noi înșine am 
trecut prin situații similare.

Fratele Anghel își adusese soţia 
în satul lui, la câtva timp după 
căsătorie. Nu au avut copii. După 
moartea ei, slăbind fizic și psihic, la 
scurt timp nepoţii au început să fie 
deranjați de prezența lui, care nu 
mai le era de niciun folos și începea 

de pe acum să devină o povară. De 
atunci și până a murit a rămas la 
noi și îmi amintesc faptul că în iarna 
aceea a locuit chiar în camera cu 
noi, din lipsa altor posibilităţi, apoi, 
următorii 16 ani, l-am privit ca pe un 
membru al familiei,  împărţindu-i 
mereu câte o porţie de mâncare. 
Copil fiind, chiar am petrecut mult 
timp împreună cu fratele ANGI, 
căci așa îi spuneam de când a 
venit la noi. În anii care au urmat, 
mergeam adesea la pădure sau la 
câmp,  adunam plante medicinale, 
atât pentru noi cât și pentru școală. 
Aveam un coleg cu care mă înţele-
geam foarte bine, care-mi spunea 
adesea că este invidios fiindcă eu 
aveam un ajutor așa bun și depă-
șeam mereu cantitatea de plante 
cerută. Credea că este bunicul meu 
și nu putea înțelege cum stă la noi 
de atâta timp fără a exista între 
noi vreun grad de rudenie și fără a 
lăsa în urmă vreo moștenire cât de 
mică. Se pare că erau cu totul alte 
vremuri…

Acum realizez cât de neobișnuit 
este lucrul acesta pentru credin-
cioșii ultimei generaţii, așa cum era 
privit acum 25-30 de ani în urmă de 
către oamenii de lume. Să-ţi des-
chizi ușa și să primești așa deodată 
în casă chiar și pentru o noapte 
pe vreun frate, fără a se fi anunţat 
dinainte, este un gest tot mai rar 
întâlnit. Cât despre un străin lipsit 
de ajutor, despre trecutul căruia nu 
știi prea multe, mai ales știind că nu 
vei primi nimic în schimb, pare de-a 
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dreptul o nebunie. De altfel „nebu-
nia” aceasta este produsul societăţii 
moderne, capcană în care au căzut 
foarte ușor și așteptătorii celei de-a 
doua veniri a lui Isus, care nu cred 
suficient de mult cuvintele lui Petru, 
care spune că oricât de confortabil 
ne-am instala aici pe pământ, toate 
au să se strice mai repede decât ne 
așteptăm, motiv pentru care „ce 
fel de oameni ar trebui să fim noi, 
așteptând și chiar grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu?” Personal mă 
rușinez când mă surprind făcând 
planuri de investiţie în moderniza-
rea locuinţei, doar spre a fi în rând 
cu cei pe care-i vizitez, ca și cum 
în condiţia actuală nu mi-ar oferi 
adăpostul necesar, mie și familiei 
mele, uitând că Isus, când a fost pe 
pământ spre a ne oferi un model de 
viaţă, „n-avea unde-și odihni capul”. 
(Luca 9:58). 

 „Dumnezeu nu are plăcere de 
interesul egoist atât de adesea 
manifestat faţă de „mine și familia 
mea". Fiecare familie care nutrește 
acest spirit trebuie să fie convertită 
prin intermediul principiilor curate, 
exemplificate în viaţa Domnului 
Hristos. Cei care se închid în ei înșiși 
pierd multe binecuvântări.” (Cămi-
nul advent, pg. 404). 

  „Îngerii așteaptă să vadă dacă 
folosim ocaziile pe care le avem la 
îndemână spre a face bine - aș-
teptând să vadă dacă noi îi vom 
binecuvânta pe alţii, pentru ca ei, 
la rândul lor, să ne poată binecu-
vânta pe noi. Domnul Însuși ne-a 

făcut diferiţi - pe unii săraci, pe unii 
bogaţi, pe alţii necăjiţi - pentru 
ca toţi să aibă ocazia de a-și clădi 
caracterul. Dumnezeu a rânduit 
să existe săraci, pentru ca noi să 
putem fi încercaţi, puși la probă, și 
să scoatem la iveală ceea ce este în 
inimile noastre.” (Idem). 

  „Când spiritul de ospitalitate 
moare, inima ajunge paralizată de 
egoism.” (Idem). 

  „Faţă de cine să fim ospitalieri? 
Relaţiile noastre sociale nu trebuie 
călăuzite de obiceiurile lumii, ci de 
Duhul lui Dumnezeu și învăţătura 
din Cuvântul Său. Israeliţii, în toate 
sărbătorile lor, îi includeau și pe să-
raci, străini și pe levit, care era atât 
ajutorul preotului la Sanctuar, cât 
și un învăţător religios și misionar. 
Aceștia erau priviţi ca oaspeţii po-
porului, faţă de care să-și dovedeas-
că ospitalitatea în toate ocaziile de 
bucurie socială și religioasă și căro-
ra să le poarte de grijă în suferinţă 
și nevoie. Unii ca aceștia trebuie 
să fie bineveniţi în casele noastre. 
Cât de mult ar face o asemenea 
primire pentru a înveseli și încuraja 
pe sora misionară sau pe învăţător, 
pe purtătorul de poveri, pe mama 
care lucrează din greu, pe cei slabi 
sau în vârstă, atât de adesea fără un 
cămin și luptând cu sărăcia și multe 
descurajări.  „Când dai un prânz sau 
o cină", spune Domnul Hristos, „nu 
chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii 
tăi, nici pe neamurile tale, nici pe 
vecinii tăi bogaţi; ca nu cumva să te 
cheme și ei la rândul lor pe tine și 
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să iei astfel o răsplată pentru ce ai 
făcut. Ci, când dai o masă, cheamă-i 
pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe 
orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că 
ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar 
ţi se va răsplăti la învierea celor ne-
prihăniţi." Aceștia sunt oaspeţi care 
nu sunt o povară spre a-i primi. Ei 
nu au nevoie de o primire specială 
sau care să (te) coste. Nu e nevoie 
să faci nici un efort. Căldura unei 
primiri plăcute, un loc lângă soba 
ta, un loc la masa ta, privilegiul de 
a împărtăși cu tine binecuvântarea 
ceasului rugăciunii, vor fi pentru 
mulţi dintre aceștia ca o licărire a 
cerului. Simpatiile noastre trebu-
ie să depășească limitele eului și 
zidurile familiei. Sunt atâtea ocazii 
preţioase pentru aceia care vor 
face din căminele lor o binecuvân-
tare pentru alţii. Influenţa socială 
constituie o putere minunată. Noi 
o putem folosi, dacă vrem, ca pe un 
mijloc de a-i ajuta pe cei din jurul 
nostru.“ (Idem).

Dacă suntem binecuvântaţi și 
suntem, chemarea noastră în acest 
timp este de a investi economiile 
noastre și timpul nostru în relaţie, în 
ciuda aparentelor pierderi materia-
le. Relaţie cu Salvatorul nostru prin 
meditaţie, studiu, rugăciune; relaţie 
cu membrii din familia noastră, 
mai ales seara să ne luăm timp de 
părtășie cu toţii, diversificând pro-
gramul de la o seară la alta; relație 
cu fraţii din biserică, cu prietenii de 
credinţă sau de familie, ba chiar ar 
trebui să căutăm și să vizităm ori să 

invităm la noi prietenii mai vechi și 
pe toţi cărora  simţim că putem să 
le ducem o solie de speranţă, mân-
gâiere, credinţă. Chiar dacă aceasta 
ne costă ceva și uneori nu puţin, să 
facem aceasta din toată inima, nu 
în așteptarea binecuvântării, care 
oricum va veni potrivit făgăduinţei 
din Proverbe 11:25: „Sufletul bine-
făcător va fi săturat și cel ce udă pe 
alţii va fi udat și el.”

Fie să nu mai sfârșim de-acu-
ma  săptămâna aproape epuizaţi, 
cum sigur ni se întâmplă adesea, în 
dorinţa de a ne „desăvârși” pentru 
noi și copiii noștri un loc aici, ci să 
ne reamintim, nu doar teoretic, 
promisiunea Domnului că S-a dus 
să ne pregătească „un loc” acolo sus 
unde nu va fi distrus de nimic nicio-
dată, iar când totul va fi gata, Se va 
întoarce să ne ia la El, ca acolo unde 
este El să fim și noi. Experienţa 
aceasta va fi a tuturor acelora care 
Îi dau și aici loc în inima lor lui Isus, 
iar când El va locui acolo, iubirea 
Lui va curge asemenea unui izvor 
în desert, ţâșnind spre a-i înviora pe 
alţii.

”Fiecare pas în viaţă ne poate 
aduce mai aproape de Hristos, ne 
poate da o experienţă mai profun-
dă a iubirii Sale și ne poate aduce 
un pas mai aproape de căminul 
binecuvântat al păcii.”   (Calea către 
Hristos, pg. 109). 

                                          Amin! 

Mihăiţă Lung                                                                                 
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În perioada 26 – 28 octombrie 
2012, Departamentul de Tineret 
al Conferinţei Ardealul de Nord 
a organizat o tabără la „Randra”, 
o pensiune așezată la marginea 
micului oraș de la poalele Măgurii, 
Șimleu Silvaniei.

Scopul acestei tabere a fost 
o binecuvântată părtășie creș-
tină, un studiu al Cuvântului lui 
Dumnezeu și nu în ultimul rând o 
recreere în mijlocul naturii.

La programul de vineri seara 
am studiat, cu ajutorul întrebărilor 
pregătite de Bianca M., capitolul 
20  din Marea Luptă:  „O mare 
redeșteptare religioasă”, moment 
în care fiecare participant a avut 
ocazia să intervină, subliniind 
ideile principale extrase, trăgând 
concluzii interesante sau spunând 
ce i-a plăcut din exemplul dat 

de Miller, copilul, devenit doctor, 
I. Wolff, Robert Winter, Bengel, 
Gaussen, copiii din Geneva și 
Scandinavia.  „Dar Isus și toată 
oastea cerească au privit cu iubire 
și simpatie asupra celor încercaţi 
și credincioși, dar dezamăgiţi. 
Dacă s-ar fi putut da la o parte 
vălul care desparte lumea văzută 

Tabără de tineret –  
Conferinţa Ardealul de Nord
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de cea nevăzută, ar fi fost văzuţi 
îngeri apropiindu-se de aceste 
suflete statornice și ocrotindu-le 
de săgeţile lui Satan.” [M.L, pag 
373, Ediţia 2002]

Tema prezentată sâmbătă 
dimineţa de fr. Cristian Paulescu 
sub genericul „Dovada adevăratei 
ucenicii” bazat pe textul moto din 
2 Corinteni 5,17: „Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi”. 
Ne-a arătat cum putem deveni 
adevăraţi ucenici pentru Hristos. 
Talentele noastre diferă; nu toţi 
suntem talentaţi, dar TOŢI suntem 
chemaţi să fim ucenici ai Lui.

Sâmbătă după amiază progra-
mul a fost înfrumuseţat cu imnuri 
vocale și instrumentale, poezii și 
experienţe, la care toţi au contri-
buit, fiind împărţiţi în patru grupe 

în cadrul căreia fiecare avea oca-
zia să contribuie prin a-L lăuda 
pe Dumnezeu.  După programul 
de laudă, Lavinia Ene, studentă 
la medicină, ne-a explicat moti-
vul pentru care avem dureri de 
stomac și modul de a trăi fără 
acestea.

Din programul taberei n-au 
lipsit momentele de divertisment 
și relaxare de sâmbătă seara, 
motivate de bucuria că suntem 
împreună.

Și pentru că timpul de afară 
nu ne-a permis să facem excursii, 
duminică a fost un moment de 
bucurie pentru patronii pensiunii 
pe care i-am invitat in mijlocul 
nostru la un mic program în care 
am cântat ( „Ce fericire am pe 
Hristos”), am ascultat acordurile 
fanfarei, cât și alte imnuri inter-
pretate vocal, fapt care i-a impre-
sionat până la lacrimi. 

Și noi am fost 
impresionați de 
cuvintele domnului I. 
Mocan, patronul pen-
siunii:  „- Ne-aţi dat o 
lecţie minunată că se 
poate trăi mult mai 
fericit fără discoteci, 
baruri și droguri.”  

Fericirea și zâmbe-
tul nostru sunt lucruri 
minunate în ochii 
oamenilor.
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Atmosfera 
taberei a fost 
una de poveste, 
un timp preţios 
în care bucuria 
și pacea au 
cuprins inimile 
noastre, pentru 
că  Domnul 
Hristos a fost 
oaspetele nos-
tru de seamă. 

„Ucenici pentru Hristos!” să fie de acum încolo 
deviza noastră, alături de zâmbet și fericire.

 
Natalia Man
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Tabără de tineret
Porumbacu 
decembrie 2012-ianuarie2013

În perioada 28 decembrie 
2012 - 2 ianuarie 2013, Depar-
tamentul de Tineret al Bisericii 
noastre a organizat o adunare de 
tineri (și nu numai) la Campusul 
din Porumbacu de Sus. 

Cu această ocazie participanții 
din toate zonele țării și chiar de 
peste hotare, au avut ocazia să 
reflecte împreună asupra subiecte-
lor legate de existența mai multor 
drumuri în viață, precum și nece-
sitatea unui discernământ clar în 
vederea alegerii celui mai bun. 

Ideile importante care s-au 
desprins în urma studiilor au fost 
acelea că, deși se pare că există 
multe drumuri, unul singur este 
cel vrednic de a fi ales. 

În prezentarea sa, fratele Alex 
Bizău a adus în discuție un verset 
biblic, din care se pot extrage 
mai multe învățături valoroase: 
„Avram și-a urmat drumul înain-
tând mereu spre miazăzi.” (Geneza 
12:9).

Deși pare banal, pasajul acesta 
este plin de însemnătate, vizând 
aspecte importante referitoare la 
drumul cel bun. 

Avem o făgăduință minunată, 
aceea că există un drum sigur, 
bun, corect, chiar dacă uneori 
avem impresia că există multe 
variante sau că nu ar mai fi căi de 
ieșire. 

Drumul pe care Avram l-a ur-
mat era clar, precis, bine delimitat, 
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Biblia folosind, deloc întâmplător, 
expresia de „drumul” și nu „un 
drum” (oarecare) sau o altă expre-
sie de acest fel. 

Dacă există drumul, Dumnezeu 
nu l-a pus întâmplător în calea 
noastră. Drumul cel bun, singu-
rul care poate primi un astfel de 
calificativ, trebuie urmat, așa cum 
a făcut și părintele nostru Avram.

O simplă cunoștință despre 
existența unui drum nu va fi de 
nici o valoare, atâta timp cât ezi-
tăm să mergem pe el.  

Referindu-se la apartenența 
drumului, versetul citat folosește 
pronumele „-și” (și-a urmat dru-
mul). Întrebarea care se pune în 
acest punct este: Al cui drum l-a 
urmat Avram? Era drumul lui?

Cunoscând experiența părinte-
lui credincioșilor, putem afirma cu 
toată certitudinea că drumul era 
cel trasat de Dumnezeu. Expresia 
„și-a urmat drumul” se referă la 
faptul că Avram nu 
avea un alt drum pe 
care dorea să umble, 
drumul lui era și dru-
mul lui Dumnezeu, 
iar drumul lui Dum-
nezeu era drumul lui 
Avram. 

Există tendința 
în lumea noastră să 
ne alegem propriile 
căi, în timp ce ne-ar 

plăcea să se creadă despre noi că 
de fapt suntem pe drumul Lui. 
Astfel timp de șase zile umblăm în 
propriile noastre drumuri, pentru 
ca o zi pe săptămână să mergem 
triști, abătuți, împinși parcă de la 
spate, pe drumul Lui. 

De ce acest chin? Dacă vrei să 
fii fericit pe calea vieții tale, alege 
să te identifici cu drumul Lui, să 
facă parte din viața ta, să fie cel 
pe care-l alegi în mod deliberat: 
drumul Lui să fie deopotrivă și 
drumul tău. 

Despre Avram se spune că a 
urmat pe drumul lui, înaintând. 
Pe drumul pe care Dumnezeu 
ți l-a indicat, există o singură 
direcție de mers: înainte. Nu con-
tează câte greutăți se ivesc în cale, 
nu are importanță câte lucruri 
„interesante” îți rețin atenția sau 
câte tentații te îmbie să zăbovești. 
Chiar dacă apele Iordanului sau 
ale Mării Roșii ar spumega fu-



Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 130

rioase în fața ta, 
porunca clară este: 
„Mergeți înainte!”

Și înaintarea 
aceasta se face per-
manent. Specificația 
„mereu”, referitoare 
la modul de înain-
tare, nu este întâm-
plătoare. Avram nu 
a pornit la drum, 
pentru ca apoi să-l 
abandoneze. Întrea-
ga sa viață a fost o 
viață de înaintare. 
Mereu și mereu el a 
urmat pe drumul pe 
care și-l alesese de 
bună voie, știind că 
este drumul stabilit 
de Dumnezeu pen-
tru el. “Dacă voiește 
cineva să vină după 
Mine, să se lepe-
de de sine, să-și ia 
crucea în fiecare 
zi și să Mă urmeze.” 
(Luca 9:23). 

Despre Avram, 
cel care ni se 
precizează că a 
urmat mereu pe 
drumul cel bun, 
ne este menționat 
că Dumnezeu l-a 
numit prietenul 
Său. Aceasta nu ar 



avea mare importanță pentru noi, 
dacă nu ar exista făgăduința că în 
mod asemănător fiecare dintre noi 
putem deveni prietenii Lui. 

Chiar dacă nu ai ales încă un 
drum pentru viața ta, chiar dacă 
ai rătăcit poate drumul cel bun 
sau te afli pe el șovăind și neștiind 
sigur dacă-l vei mai urma sau nu, 
există speranță:

“Împrietenește-te dar cu Dumnezeu 
și vei avea pace; te vei bucura astfel iarași 
de fericire.” (Iov 22:21). Caută drumul! 
Asigură-te că el este cel bun și mergi pe el 
mereu, în aceeași direcție (spre miazăzi), 
acolo unde există sursa de lumină și viață. 

Au existat și alte luări de cuvânt în 
acest sens, iar momentele de laudă au 
înfrumusețat părtășia frățească, creând o 
atmosferă de bucurie și pace sufletească. 

Pentru ultimele zile ale întâlnirii au 
fost organizate ieșiri în natură, iarna, deși 
geroasă, având farmecul și frumusețea ei.  

 
 



Oricât de lungă este iarna, primăvara ii va urma sigur.

Primăvara e dimineața anului. 

Iubesc primavara oriunde, dar dacă aş putea alege, aş în-
tâmpina-o mereu în grădină.

Dacă nu am avea iarnă, atunci primăvara nu ar fi atât de 
plăcută. Dacă pe parcursul vieții nu am avea probleme , atunci 
nu am putea aprecia prosperitatea.

Ştiința nu s-a putut lăuda niciodată cu inventarea unui 
tranchilizant atât de puternic precum o zi însorită de primăva-
ră.  - W. Earl Hall

Nici o iarnă nu durează o veşnicie; nici unei primăveri nu îi 
sare rândul. - Hal Borland

Primăvara ne arată ce poate face Dumnezeu dintr-o lume 
murdară şi anostă. - Virgil A. Kraft




