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     Extras de cont

de Ghiţă Bizău 

„Căci din inimă ies…” (Matei 15:19 p.p.)

Un card și un cont bancar. Nu 
contează împrejurările care te-au 
adus la bancomat. Cui îi pasă că 

vrei să-ţi plătești o datorie, că vrei să-ţi mai 
cumperi ceva sau că vrei să faci un dar? Ai 
cerut și o chitanţă: momentul adevărului. 
Zâmbești, te-ncrunţi, eziţi? Exact cât scrie...

Unii zic că nu contează cum arată 
cardul, ci ceea ce este în cont. Nici partea 
vizibilă, ci realitatea pe care numai Banca 
o știe... Nu oricine poate avea un card? 
O discuţie interesantă, dar ajută când pe 
chitanţă scrie „Fonduri insuficiente”? Și pe 
card numele tău...

Când ţi-ai făcut ultimul extras de cont 
din vistieria inimii? Poate că azi. Cât ai 
primit? Ce ai dat? De la cine? Cui?

Încălţăminte. Nu puţini bani. Dar în 
vistieria inimii: ai câștigat?

Citește mai departe. Nu-i așa că te 
surprind înregistrările? Nimic nu lipsește.

Era nevoie urgentă de un cuvânt: 
L-ai spus. Dar nu contează împrejurările: 
citește înregistrarea. Vistieria inimii tale o 
duce mai bine?

Cere un extras de cont pe ultima zi. 
Sau pe ultima lună. Sau… de la început.

Ai pierdut când credeai că ai câștigat? 
Ai câștigat când credeai că pierzi? Numai 
Banca știe. Dar e dreptul tău să afli.

Știi? Unii zic: e contul meu. Chiar 
nu-mi pasă ce zic alţii. Nu scrie numele 
meu pe card? Îmi voi da mie socoteală: știe 
inima mea cel mai bine!

Nu contează cum arată cardul. Oricine 
are un card. Toţi au cont. Unii: Numai 
inima mea știe. Alţii: Numai Banca știe… 
Fiecare: Am drept asupra contului. 

Pentru că într-adevăr ești împuterni-
cit al contului: argumente, scuze și lozinci 
- dacă crezi că ajută - repetă-le până la 
întâlnirea cu Titularul.

„Omul bun scoate lucruri bune din 
vistieria bună a inimii lui, iar omul rău 
scoate lucruri rele din vistieria rea a ini-
mii lui; căci din prisosul inimii vorbește 
gura.” (Luca 6:45)

N-ar fi mai bine să pun talanţii în 
negoţ?
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Printre copii
M-am întâlnit recent cu nepotul meu 

… Ne vedem rar datorită școlii mele care 
este departe de casă, și a faptului că vin 
rar acasă. El e un băiat de 7 ani, simpatic, 
liniștit, cu un chip senin, păr șaten, bogat și 
mărișor. Este un băiat tăcut, cu greu scoţi 
o vorbă de pe buzele lui, dar atunci când 
are de gând, o face cu multă pasiune, și în 
acele momente, prefer să mă folosesc de 
ocazie și să-l provoc cu întrebarea:  Dar tu 
ce dorești să te faci în viaţă? Răspunsurile 
lui nu mă mulţumesc întotdeauna și încerc 
să-l motivez în vederea orientării către un 
viitor de calitate. Problema însă este că el nu 
se gândește la ceea ce mă gândesc eu, el își 
dorește să crească mai mare, să își achizi-
ţioneze acele obiecte pe care le consideră 
ideale nivelului său și pe care le-a văzut la 
prietenii lui. Își dorește să termine școala și 

Despre trecutul viitorului prezent

de Beniamin Chirilă

„Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,  
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”(Psalmii: 90:12).

să fie un om liber, sau cel puţin măcar mai 
mare să fie ca să poată lua singur decizii și 
să fie și el un om capabil, așa îi apreciază pe 
alţi copii mai mari.

Am fost odată copii
Așa se întâmplă în vieţile multor copii.

Probabil că majoritatea celor ce au avut o 
copilărie obișnuită își amintesc de perioada 
aceasta a așteptărilor. Vremea în care tot ce-
ţi dorești din plin e schimbarea și realizarea 
pe care o aduce trecerea vremii. 

Îmi amintesc mereu cu nostalgie de anii 
copilăriei mele. De fiecare dată când vor-
besc cu nepotul meu sau cu alţi copii, când 
îi văd plini de speranţe și de pasiuni, cum își 
exprimă dorinţele lor pentru viitor, pentru 
viaţa lor de mâine și pentru ceea ce doresc 
să facă în viaţă, îmi amintesc de vremurile în 
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care așteptam și eu cu nerăbdare să treacă 
vremea și stăteam de multe ori în băncile 
din lemn la școală, cu gândul la un viitor 
mai bun, când o  să am mai multe drepturi 
pe care le oferă maturizarea. Ce frumos 
era când nu aveam nimic de făcut, afară 
de mersul la școală și joaca, dar ce ciudat 
că acestea mi se păreau bariere și limitări 
ale sferei de activitate! Ce răufăcătoare și 
prost intenţionată consideram școala cu 
profesorii ei răutăcioși și aspri. Dar oricât 
de plictisitori mi se păreau atunci, astăzi toţi 
anii aceia îi consider un vis frumos.

școală și se întâmplă la fel cu fiecare segment 
al tinereţii, apoi după atâtea vremuri de 
așteptare poate… realizezi că nu te-ai bucu-
rat din plin de ceea ce ţi-a oferit viaţa în fieca-
re moment și că n-ai trăit nici prezentul, nici 
viitorul cum s-ar fi cuvenit. Și este posibil ca 
după multe perioade de așteptare să îţi dai 
seama că de fapt nu te mai mulţumești cu 
felul în care ai trăit.Apar frustrările, regretele, 
complexele; atât viitorul cât și prezentul îţi 
este foarte afectat de trecut; se îngrămădesc 
diverse sentimente negative care, persistând, 
atentează la echilibrul vieţii tale. 

După aceasta, tot stai și analizezi cât de 
repede ţi-a trecut viaţa și cât de neașteptat 
ai pierdut cele mai frumoase momente ale 
vieţii: viaţa de tânăr.

Te minunezi cât de repede a trecut 
timpul și cum parcă tot mai repede trece. 
De fapt timpul e testul cel mai categoric al 
existenţei noastre.

„Pierderea vremii bune este maica și 
sămânţa vremii rele.” Dimitrie Cantemir.

În termeni psihologici, momentul aces-
ta de răscruce se numește criză existenţială 
sau criza de 30 de ani, deoarece are loc în 
preajma acestei vârste. 

Ea poate apărea în urma unor eveni-
mente dificile în viaţă. „Trebuie să învăţăm 
să şi pierdem. Moartea persoanelor apro-
piate, schimbările importante care au loc la 
persoanele dragi sau în noi, pierderea unui 
job, toate astea trebuie acceptate”.

Mereu și mereu, timpul a fost un factor 
problemă pentru fiinţa umană, pentru că el 
ne poartă deasupra acestor experienţe și ne 

De ce plâng oamenii mari?
Astăzi realizez că unele așteptări 

înșeală, unele speranţe sunt zadarnice, 
unele nădejdi irealizabile, pentru că nu te 
focalizează pe acţiune, ci pe o așteptare 
pasivă și leneșă, în care nu se acordă meritul 
potrivit ocaziilor vieţii și împrejurărilor.

Așa ne pomenim cu toţii așteptând 
mereu viitorul. În primii ani îţi tot dorești să 
ajungi școlar, iar după scurt timp începi să îţi 
dorești să te vezi absolvent. Astfel  începi altă 
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descoperă faţetele vieţii. Bucuria și privilegiile 
prezentului sunt foarte importante, nu în 
sensul că viitorul nu contează, viitorul își are 
drepturile lui, dar dacă ne concentrăm abuziv 
asupra lui și pierdem din vedere prezentul, 
atunci nici viitorul nu poate fi unul de calitate.

Renașterea identităţii
   Restabilirea contactului cu copilul din 

noi nu numai că ne eliberează de suferinţa 
mută, neexprimată, care ne-a însoţit atâţia 
ani, dar ne permite totodată redobândirea 
autenticităţii, a spontaneităţii și a creati-
vităţii. Învăţând să ne respectăm trăirile și 
să ţinem cont de ele în luarea deciziilor, 
avem șansa de a ne crea un viitor mult mai 
în acord cu propria fiinţă. Un viitor care să 
sune în mod real și autentic bine. 

El, copilul din noi, ne cheamă să ne 
spună unde au greșit pașii vieţii, ne oferă o 
altă perspectivă, în vederea regăsirii de sine. 
Dincolo de implicaţiile psihice și de soluţiile 
corespunzătoare lor, noi să ne regăsim cu 
Dumnezeu  pe acest drum tumultos și ne-
înţeles al vieţii. Unul din scriitorii Vechiului 

Testament, Eclesiastul, după o viaţă în care a 
învăţat o filosofie practică, predică  și altora 
spunând: „aruncă-ţi pâinea pe ape”, sea-
mănă sămânţa și caută împlinire în ceea ce 
faci, pentru că viaţa e trecătoare, cu atât mai 
mult tinereţea, deaceea „bucură-te tinere în 
tinereţea ta”... având în vedere sensul tău și 
folosind ocaziile harului. Iar apostolul Pavel 
îndemna efesenii din vremea lui: „răscum-
păraţi vremea căci zilele sunt rele”.

În final, ce contează mai mult ca să 
știm, decât că toate lucrurile de sub ceruri 
își au vremea și chiar ceasul lor. Bucuria 
și împlinirea se dobândesc atunci când le 
facem la timp. 

Să nu ne mai ocupăm, deci, de acum 
numai de viitor, așteptându-l, și nici nu-
mai gândindu-ne la câte greșeli am făcut 
în trecut și la câte ocazii am pierdut, ci să 
ne bucurăm de șansele pe care le avem 
de acum înainte. Aceasta este soluţia pe 
care o consider biblică și ideală oricărui 
nivel de vârstă și oricărei fiinţe umane 
care caută adevăratul sens al vieţii. Iar 
realizările vor fi răsplătite îmbelșugat.
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Asemenea tânărului bogat mulţi 
oameni credincioși din toate 
timpurile, care doreau din toată 

inima să trăiască după voia lui Dumnezeu, 
și-au pus sincer aceasta întrebare.

În lupta cu noi înșine și cu puterile 
întunericului suntem asaltaţi adeseori de 
incertitudini și această întrebare poate să 
preocupe și inimile noastre.

Mulţi dintre noi avem aceleași avan-
taje ca și tânărul bogat, dar asemenea lui, 
suntem chinuiţi de nesiguranţă în legătură 
cu mântuirea noastră.

El era crescut „în credinţă”, era un atent 
păzitor al Sabatului și al Legii, în general, de-
ţinea și o poziţie de răspundere și totuși nu 
avea răspuns nici măcar pentru el însuși la 
întrebarea: „Ce bine să fac, ca să moștenesc 
viaţa veșnică?” (Matei 19:16).

Nu era mulţumit cu starea sa spiri-
tuală și spera ca prin această întrebare 

CE-MI  
MAI 

lIPSEșTE?
de Daniel Bernad 

adresată lui Isus, să găsească răspuns la 
ceea ce îl neliniștea. 

Exemplul unui alt personaj biblic, 
crescut și el, la rândul lui, tot în „credin-
ţă”, ne confirmă că anii mulţi petrecuţi în 
practicarea unor forme religioase nu sunt 
o garanţie că persoana respectivă știe ce 
trebuie să facă pentru a fi mântuit. Cuvin-
tele lui Isus adresate lui Nicodim: „Tu ești 
învăţătorul lui Israel, și nu pricepi aceste 
lucruri? (Ioan 3:10), ne dau de înţeles că 
știinţa mântuirii era străină sufletului său.

În cazul tânărului bogat constatăm 
că bogăţia era cea care l-a depărtat de 
Isus, dar în esenţă, nu ce avea, ci ceea ce 
îi lipsea l-a determinat să plece „foarte 
întristat”.

„Hristos a citit inima fruntașului; numai 
un lucru îi lipsea dar acesta era un principiu 
vital. El avea nevoie de iubirea lui Dum-
nezeu în suflet. Dacă golul acesta nu era 
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umplut era fatal pentru el, întreaga lui fiinţă 
avea să se schimbe în rău. Prin îngăduinţă 
egoismul s-ar fi întărit.” (H.L.L., pg. 433).    

Mântuitorul nostru scump, pentru că 
ne iubește atât de mult și ne vrea alături 
de El o veșnicie, ne atrage atenţia și nouă 
asupra acelor lucruri care ne lipsesc. Să 
analizăm câteva dintre ele:

„Probabil, asemenea lui Nicodim, ne-
am amăgit că viaţa noastră este dreaptă, 
că avem un caracter moral  corect, că 
nu trebuie să ne umilim  inimile înain-
tea Domnului, ca păcătoșii de rând, dar 
când lumina de la Hristos va străluci în 
inimile noastre vom vedea cât de necuraţi 
suntem, vom discerne egoismul motivelor, 
vrăjmășia împotriva lui Dumnezeu, care a 
mânjit fiecare faptă a vieţii. Atunci vom ști 
că într-adevăr dreptatea noastră este ca o 
cârpă murdară”. (Salvat prin har, pg. 37).

„Sunt copii care au învăţat să respecte 
Sabatul din tinereţe, unii din aceștia sunt 
copii foarte buni, credincioși datoriei, în 
ce privește lucrurile vremelnice, dar ei nu 
simt nicio convingere profundă de păcat 
și nicio nevoie pentru căinţă faţă de păcat. 
Deoarece în vieţile lor nu sunt păcate 
evidente, ei se amăgesc pe sine că sunt 
aproape cum trebuie.” (Credinţa prin care 
trăiesc, pg. 147).

Acesta este parcă ecoul cuvintelor 
tânărului bogat: „Toate aceste porunci 
le-am păzit cu grijă din tinereţea mea.” 
(Matei 19:20).

„Încă mai există același pericol. 
Mulţi consideră o garanţie faptul că sunt 

creștini, pentru simplul fapt că sunt de 
acord cu anumite dogme teologice,  dar 
ei nu au pus adevărul în viaţa practică. 
Ei n-au crezut și n-au iubit adevărul, de 
aceea n-au primit puterea și harul care 
vin prin sfinţirea adevărului. Oamenii 
păcătoși devin drepţi numai dacă au 
credinţa în Dumnezeu și păstrează vie le-
gătura cu El. Apoi adevărul divin va înălţa 
gândurile și va înnobila viaţa. Atunci 
formele exterioare ale religiei vor armo-
niza cu curăţenia interioară a creștinului. 
Atunci ceremoniile cerute în serviciul 
lui Dumnezeu nu vor fi ceremonii fără 
înţeles, ca acelea ale fariseilor ipocriţi.” 
(Credinţa prin care trăiesc, pg. 108).

Despre Abel este consemnat că a 
înţeles marele principiu al mântuirii, că 
păcatele sale stau între el și Dumnezeu, și 
prin jertfa adusă a privit asupra Mântui-
torului, care urma să vină, ca la singura sa 
speranţă și nădejde.

Dacă am ajuns să înţelegem că păcate-
le noastre „pun un zid de despărţire între 
noi și Dumnezeu”, Tatăl nostru Ceresc nu 
ne lasă pradă deznădejdii, ci ne cheamă să 
mergem la El pentru ajutor.

„Mergeţi la El și cereţi să vă spele de 
păcate și să vă dea o inimă nouă. Apoi 
credeţi că El va face aceasta deoarece a 
promis. Este privilegiul nostru să mergem 
la Isus, să fim curăţiţi și să stăm înaintea 
Legii fără rușine și remușcare. Mulţumiţi lui 
Dumnezeu pentru darul Fiului Său iubit și 
rugaţi-vă ca El să nu fi murit în zadar pentru 
voi.” (Credinţa prin care trăiesc, pg. 103).
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Manipulare  
imperceptibilă

de Daniela Picu

T          i-ar plăcea să ţi se spună la un mo- 
   ment dat că, începând cu acea dată 
urmează ca altcineva să gândească  și  

            să ia decizii în locul tău? Cum te-ai simţi 
să știi că nu mai poţi hotărî singur ceea ce 
urmează să faci, unde să mergi, cum să te îm-
braci, ce să mănânci, cum să-ţi petreci timpul?

Ei bine, oricât de ciudat ţi s-ar părea 
acest mod de dominare, dacă obișnuiești 
să-ţi petreci timpul vizionând diverse 
emisiuni de orice natură, fie ele reclame, 
informaţii, filme, divertisment, ești deja 
prins în această capcană. 

Citit vs. vizionat
Orice descoperire sau inovaţie care a 

avut loc de-a lungul vremii a atras după 
sine o serie de avantaje și multe, multe 
dezavantaje. Descoperirea tiparului, în timp 

ce s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru 
omenire, cuvântul scris cu bogăţia sa de in-
formaţii putând să se strecoare cu ușurinţă 
în toate colţurile lumii, a atras după sine o 
mulţime de capcane pentru sufletul vulne-
rabil, expus ispitei și păcatului. Folosindu-se 
de această nouă metodă de a pătrunde în 
minţile oamenilor, Satan i-a influenţat pe 
autorii de literatură să scrie povești senza-
ţionale, fabule înspăimântătoare, plăsmuiri  
senzuale – menite să distragă atenţia de 
la lucrurile reale, să pervertească gustul, 
modificând în mintea oamenilor concepţia 
despre viaţă și valorile ei.  

„Am văzut lampa aprinsă în camera ta 
în miezul nopţii, în timp ce îţi curgeau lacri-
mile citind cine ştie ce povestioară fascinan-
tă, stimulându-ţi în felul acesta creierul deja 
supraexcitat. Acest obicei te-a rupt de viaţa 
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reală şi ţi-a epuizat puterile fizice, mintale şi 
morale. Tulburările tale de program au creat 
dezordine în casa ta şi, dacă ai fi continuat 
să trăieşti în felul acesta, mintea ţi s-ar fi pră-
buşit într-o stare de nebunie.” (4 T. p. 498) 

Astăzi cititul cărţilor a devenit o practică 
din ce în ce mai rară. Odată cu dezvoltarea 
audio-vizualului, cărţile sunt preferate tot mai 
puţin. Oamenii se simt mai confortabil urmă-
rind o acţiune în faţa unui ecran, amplificarea 
audio și mai ales cea video, fiind considerată 
un plus de informaţie care le-ar permite o 
înţelegere mai clară, o viziune mai largă. 

Obiceiul de a citi o carte, deși presupune 
o ușoară formă de „îndoctrinare”, autorul 
putându-și strecura propriile idei în mintea ta, 
îţi permite totuși să gândești, să-ţi faci imagini 
ale scenelor descrise, să-ţi creionezi în minte 
chipul personajelor. Filmele îţi oferă totul 
gata preparat. Nu ai de făcut nimic decât să 
înghiţi totul, de multe ori fără posibilitatea 
masticaţiei. Chiar și emisiunile de știri, con-
cepute pe principiul transmiterii nealterate a 
unei realităţi, sunt realizate astăzi astfel încât 
îţi aduc „la pachet” cu știrea, părerea prezen-
tatorului sau a emisiunii pe care o reprezintă, 
despre acel eveniment. Tonul vocii, muzica 
de fundal, imaginile sugestive folosite, toate 
au menirea să amplifice mesajul ce se dorește 
a fi transmis. 

Superficialitate
Deși pare să acopere toate nevoile 

unui cercetător dispus să afle, să cunoască, 
internetul se dovedește a fi o sabie cu două 
tăișuri. În timp ce pentru căutătorul sincer, 

preocupat, el este un ajutor benefic, poate 
lucra în detrimentul înţelegerii celor neex-
perimentaţi, afectaţi de superficialitate. 

Psihologul educaţional australian John 
Sweller afirmă că „memoria de lucru audi-
tivă și cea vizuală sunt separate, cel puţin 
într-o oarecare măsură, și pentru că sunt 
separate, eficienţa memoriei de lucru poate 
fi sporită utilizând ambele procesoare în loc 
de unul”. Prin urmare „efectele negative ale 
segmentării atenţiei pot fi ameliorate utili-
zând atât modalităţile auditive, cât și pe cele 
vizuale”. (Sweller, Instructional Design, pg. 
137-147). Cu toate acestea, dat fiind faptul 
că internetul nu a fost conceput de educatori 
bine intenţionaţi și nici în scopul optimizării 
învăţării, ci mai degrabă în scopul inducerii 
în eroare și încântării în scopul persuasiunii 
pe o anumită temă, el rămâne un mediu 
controversat de instruire eficientă. 

Un grup de savanţi de la Kansas State 
University au realizat un studiu pe un lot de 
studenţi. Împărţiţi în două grupe studenţii 
au fost puși să vizionezi o emisiune de la 
CNN în cadrul căreia un crainic prezenta 
o serie de reportaje. Primului grup, alături 
de prezentarea propriu zisă li s-a afișat pe 
ecran, în partea de jos, o bandă de știri text 
care se derula, iar din când în când pe ecran 
apăreau diferite semne grafice cu caracter 
informativ, care licăreau pentru scurt timp. 

Cel de al doilea grup a avut de vizionat 
doar reportajele, fără grafică sau banda 
rulantă de știri. 

Testul la care au fost supuși studenţii 
din cele două grupe a demonstrat că cei ce 
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au privit nestingheriţi reportajele, fără ca 
atenţia să le fie distrasă prin diverse elemen-
te, au putut da mai multe detalii cu privire 
la faptele relatate, au sesizat cu acurateţe 
semnificaţia prezentării, în timp ce compo-
nenţii celuilalt grup au putut menţiona doar 
aspecte vagi și puţine amănunte. 

Lucrul acesta cred că l-am experimentat 
cu toţii atunci când ne-am propus să urmă-
rim anumite aspecte cu ajutorul internetu-
lui și, în ciuda grabei sau a interesului cres-
cut pentru căutarea respectiva, ne trezim 
adesea privind în altă parte, atenţia fiind 
reţinută de diverse reclame, atenţionări 
etc. Mulţimea de informaţii prezentă pe un 
ecran în momentul navigării face imposibilă 
orientarea noastră într-o singură direcţie. 

Dar nu numai distragerea atenţiei este 
motivul superficialităţii în cazul urmăririi 
unor informaţii online. Iată un alt experi-
ment: Jakob Nielsen, consultant de design 
al paginilor de web a urmărit, cu ajutorul 
unor camere de luat vederi, modul în care se 
desfășoară citirea unei astfel de pagini. Con-
cluzia a fost că cititorii online „scanau” pagina 
în forma literei F: mai întâi citeau primele 
2-3 rânduri, pentru ca apoi să urmărească în 
treacăt doar primele cuvinte ale rândurilor, 
ajungând rapid cu privirea în josul paginii, 
punctul din stânga. Studiul acesta a fost con-
firmat de un studiu ulterior de monitorizare a 
privirii, efectuat la Software Usability Resear-
ch Laboratory de la Wichita State University 
(http://www.surl.org/usability-news). 

Nimeni nu contestă faptul că „generaţia 
net”, așa cum îi numește Don Tapscott, în 

cartea sa „Crescuţi digital”, se dovedesc a fi 
mai abili în ce privește îndemânarea de a 
jongla cu datele, odată cu navigarea creierul 
deprinzându-se să se concentreze rapid, să 
analizeze informaţii și să ia aproape instan-
taneu decizii. Toate acestea ar putea fi un 
avantaj profesional pentru utilizatorul inter-
netului, el putând fi bine văzut ca angajat al 
vreunei companii, indiferent de domeniul 
în care este chemat să activeze. 

Cu toate acestea „netul stăpânește 
atenţia noastră cu mult mai mare insisten-
ţă decât au făcut-o vreodată televizorul, 
aparatul de radio sau ziarul de dimineaţă… 
Ceea ce vedeţi este o minte devorată de un 
medium. Când suntem online uităm adesea 
de orice se petrece în jur.” (Nicholas Carr, 
Superficialii, p. 164). 

Modificări neurologice 
Într-un interviu din 2005, Michael 

Merzenich (profesor neurolog la Univer-
sitatea din California) a subliniat faptul că 
internetul are putere nu numai să provoace 
schimbări modeste asupra constituţiei 
noastre mintale, ci modificări fundamenta-
le, demne de luat în seamă. „Creierul nostru 
este modificat pe scară largă, din punct de 
vedere fizic și funcţional, de fiecare dată 
când dobândim o nouă dexteritate sau 
dezvoltăm o nouă capacitate”.(Stefanie 
Olsen, Are wegettingsmarter or dumber? 
CNET News, 21 septembrie 2005, http:/
news.cnet.com). El este conștient de faptul 
că utilizarea netului a devenit aproape 
indispensabilă vieţii în zilele noastre, dar 
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subliniază că „Utilizarea intensă are conse-
cinţe neurologice”. 

„Pe măsură ce timpul pe care îl petre-
cem scanând pagini de web elimină timpul 
în care citim cărţi, pe măsură ce timpul pe 
care îl alocăm schimbului de mesaje-text 
minimale elimină timpul în care compunem 
fraze și paragrafe, pe măsură ce timpul con-
sumat sărind de la un link la altul elimină 
timpul dedicat reflecţiei și contemplării 
tăcute, circuitele care susţin aceste vechi 
funcţii intelectuale slăbesc și se destramă. 
Creierul reciclează neuronii și sinapsele ne-
folosite pentru alte activităţi, mai presante. 
Dobândim noi dexterităţi și perspective, dar 
le pierdem pe cele vechi.” (Nicholas Carr, 
Superficialii, p. 167). 

În calitate de creștini, avem nevoie de 
profunzime în gândire, de înţelegere a lu-
crurilor, așa cum Dumnezeu ni le prezintă, 
de discernere a adevărului, deosebindu-l 

clar din mulţimea de erori care ne inundă 
viaţa. Avem nevoie de o minte curată, 
limpede, care să știe să aprecieze valoarea 
lucrurilor, mai presus de prestanţa lor, care 
să fie ghidată de principii ferme, întemeiate 
pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe moda 
lumii în mijlocul căreia trăim. 

„Dumnezeu a dăruit fiecărei fiinţe 
umane un creier. El doreşte ca acesta să fie 
utilizat pentru slava Sa... Noi nu avem pu-
teri mintale şi facultăţi intelectuale în exces. 
Toate capacităţile minţii şi ale trupului - 
mecanismul uman pe care Domnul Hristos 
l-a adus la existenţă - trebuie să fie educate 
şi antrenate, astfel încât să li se confere o 
cât mai bună utilizare. În vederea fortificării 
acestor capacităţi, trebuie să întreprindem 
tot ceea ce este posibil, deoarece Dumne-
zeu nu este mulţumit decât atunci când noi 
progresăm în eficienţa colaborării cu El.” 
(M.C.P. vol. I, cap. 1).
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 „Acum dar rămân acestea trei:  
credinţa, nădejdea și dragostea…” (1 Corinteni 13:13 p.p.).

P  entru a dezbate acest subiect,   
  trebuie mai întâi să stabilim ce 
este „nădejdea”!

Conform DEX, nădejdea este definită 
ca fiind un: sentiment de încredere în 
rezolvarea favorabilă a unei acţiuni, în 
realizarea unei dorinţe!”

În textul motto al studiului, putem 
observa unde este plasat cuvântul nădej-
de: Locul lui nu este ales întâmplător, ci 
se dorește ca să fie și mai mult evidenţi-
ată importanţa acestuia, fiind înconjurat 
de doua mari elite ale succesului vieţii: 
(în special viaţa creștină): credinţa și 
dragostea.

În viaţa de zi cu zi, noi oamenii, dar în 
special tinerii (așa cum spune și David în 
Psalmii 71:5: „Căci Tu ești nădejdea mea, 
Doamne Dumnezeule. În Tine mă încred 
din tinereţea mea!! ),  ar trebui să avem 
mai multă nădejde în lucrurile ce ne stau 
în faţă, să luăm nădejdea ca ghid al nostru, 
lumină care să ne lumineze drumul cel în-
tunecos. Având o asemenea companie, rit-
mul vieţii noastre va fi mai blând, lucrurile 
fără culoare vor deveni astfel vii, lucrurile 
neobservate vor fi mai mult prezente în 
faţa noastră, iar fiinţa noastră va reflecta 

de Bianca Ioana Nicodim

numai zâmbete, iubire, pace și o armonie 
de care să rămânem dependenţi.

Ne imaginam o astfel de viaţă?
Sau…ne gândim… „Nu are rost să lupt, 

știu că nu voi reuși niciodată! “…
Îmi doresc ca nimeni să nu apeleze la 

acest negativism, ci toţi să spunem: 
DA - VREM O VIAŢĂ DE NĂDEJDE! 

– pentru că …nu vom merge singuri pe 
această cale, ci Tatăl nostru cel Ceresc va fi 
alături de noi, întotdeauna cu un zâmbet 
biruitor.

Un alt lucru important este: de unde 
putem primi această nădejde? Pentru că 
întotdeauna tot ceea ce dobândim trebuie 
să aibă o sursa sigură și cu un termen 
nelimitat, am ales câteva versete biblice 
din care putem afla aceasta:
1.  „Căci Eu știu gândurile, pe care le 

am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace și nu de nenorocire, 
ca să vă dau un viitor și o nădejde!”  
(Ieremia 29:11).

2.  „Dumnezeul nădejdii să vă umple 
de toată bucuria și pacea pe care o 
dă credinţa, pentru ca prin puterea 
Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” 
(Romani 15:13).

Nadejdea  
- cheia succesului…

-
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3.  „Și ne bucuram în nădejdea slavei lui 
Dumnezeu!“ (Romani 5:2). 
„A-ţi pierde speranţa când circumstan-

ţele nu o mai motivează, e ca și cum nu ai 
fi avut-o niciodată și, în orice caz, a nu fi 
reflectat niciodată la sensul ei.

A-ţi pierde speranţa nu e un accident 
provocat de împrejurări nefaste, ci un 
păcat, un eșec al sufletului, chiar dacă 
unul favorizat de împrejurări 
nefaste.

Pentru tot ce se 
opune speranţei 
din noi poate fi 
făcută vinovată 
lumea exteri-
oară, dar pen-
tru pierderea 
speranţei nu 
putem învino-
văţi pe nimeni.E o 
problemă persona-
lă, care nu se reglează 
într-un loc public. ci în 
singurătate, în prezenţa divini-
tăţii.!!! (Andrei Pleșu, Despre frumuseţea 
uitată a vieţii, Humanitas 2011).

Ca și creștini, copii ai lui Dumne-
zeu, avem cea mai minunată și măreaţă 
speranţă, aceea a revenirii Domnului Isus 
Hristos!

Și cu ce ne ajută pe noi speranţa că 
Domnul Hristos va veni?

Ne ajuta foarte mult. Această nădejde 
ne impulsionează în pregătirea noastră 
pentru cer: în ascultare, făcând voia 

Lui(așa cum vrea El, nu așa cum credem 
noi că ar fi voia Lui), prin recunoștinţă și 
prin implicare în salvarea altora. 

Deci…această nădejde este scara pe 
care noi mergem, ca să ajungem la ţintă.

„Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, 
noi lucrăm cu multă îndrăzneală.” (2 
Corinteni 3:12).

Un paragraf la care ar trebui 
să luam seama mai 

mult, spune ast-
fel: „Contează 

foarte mult 
ce privim 

și unde 
privim.
Cu-
vântul 
„OM” 

din 
greacă 

înseamnă 
„unul care 

privește în sus”! 
Acela nu e om cu 

adevărat și nici nu merită 
acest nume, dacă toată ziua se uită în 
jur, și nu privește în sus, prin credinţă, la 
Domnul Hristos, care mijlocește acum în 
Sanctuarul din Ceruri, pentru cei ce-și re-
cunosc păcatele și doresc să fie vindecaţi 
pe deplin de ele! (Strângeţi firimiturile, pg. 
24, cap. Privește în sus).

 „Uneori cred, alteori nu, ca cei ce se 
tem de ceea ce speră și speră știind că 
se tem!” (William Shakespeare).
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Se întorc 

berzele!

Minunatul tablou al primăverii cu 
varietatea sa de culori reci, dar 
liniștitoare, predominant verde 

și albastru, este completat armonios de 
siluetele păsărilor migratoare care întrerup 
monotonia cerului senin, desenate parcă de 
creionul jucăuș al unui copil talentat. Din 
loc în loc, de-a lungul drumurilor, în vâr-
furile stâlpilor ce susţin cablurile de curent 
electric, se pot observa, începând cu lunile 
primăverii, cuiburi de berze, construite cu 
generozitate, ca să poată adăposti în ele 
familii numeroase. 

Ca unele care aparţin grupei de 
păsări așa numite „migratoare” berzele se 
întorc primăvara să locuiască la noi pen-
tru perioada caldă a anului. Specialiștii 
care au analizat viaţa acestor păsări, 
cu ajutorul detectoarelor instalate pe 
spatele lor, au aflat că berzele se întorc 
primăvara urmând același traseu pe care 
l-au parcurs toamna când s-au retras spre 
zone mai calde, cu deosebirea că acesta 
este parcurs mai repede. În general 
berzele se deplasează cu viteza de 30-90 

km/oră, ele parcurgând în medie distanţe 
de 220 km pe zi. 

Cu toate că cercetătorii au aflat multe 
date în legătură cu alegerea traseului, 
respectarea lui, modele de zbor sau alte 
informaţii despre viaţa acestor păsări, 
inteligenţa lor rămâne încă o enigmă. 
Cunoscându-și parcă limitele, berzele, 
diferit de alte păsări, recurg la un anumit 
fel de a se deplasa, astfel încât ele să poată 
ajunge la destinaţie în timp optim. 

Fiind păsări de o mărime considerabilă, 
având aripi lungi și late totodată, berzele 
nu pot efectua zboruri a căror înaintare să 
se poată realiza în exclusivitate prin bătăi 
din aripi pentru o perioadă lungă de timp. 
În această situaţie ele obișnuiesc să recurgă 
la zborul planat, alegând, pentru facilitarea 
zborului, curenţii calzi ascendenţi, care se 
formează pe timpul zilei deasupra uscatului. 
În aceste locuri aerul cald se ridică purtând 
pe sus păsările aflate în raza sa de acţiune. 
Rotindu-se cu aripile întinse berzele ating în 
3-4 minute înălţimi de 600-800 m, după care 
încep să părăsească pe rând zona curentu-
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lui. (Deplasarea berzelor se face în grupuri 
formate din peste o sută de păsări). În conti-
nuare, în timp ce-și menţin poziţia planând 
în aer, preocuparea lor este să găsească un 
nou curent și să repete procedeul. Acesta este 
motivul datorită căruia berzele zboară doar în 
timpul zilei și numai deasupra uscatului, aco-
lo unde condiţiile de zbor le sunt prielnice. 

Există multe lucruri interesante pe care 
le putem învăţa de la aceste păsări aparent 
lipsite de inteligentă, dar înzestrate de 
Creatorul cu simţuri deosebite. În zborul 
nostru către o patrie mai bună avem nevoie 
de curenţi ajutători care să ne poată ridica. 
Dacă acceptăm să ne punem de bună voie 
în calea influenţei Duhului lui Dumnezeu 
zborul nostru va fi sigur și ușor. În caz 
contrar, alegând să ne descurcăm prin 
puteri proprii, vom experimenta un eșec 
regretabil, ţinta neputând fi atinsă vreo-
dată. Aripile noastre de zbor, afectate de 
păcat, mult prea mari datorită încărcăturii 
acestuia, nu sunt adaptate pentru un zbor 
obișnuit, în care deplasarea s-ar putea face 
prin bătaie regulată și continuă. Încercând 
să înaintăm prin forţe proprii, constatăm cu 
ușurinţă că obosim mult prea repede, iar 
înaintarea este aproape nulă. Avem nevoie 
de ajutor. Împinși de curentul divin, purtaţi 
de imboldul Duhului Sfânt, putem urca și 
rămâne astfel „la înălţime” planând pentru 
o perioadă. Apoi, avem din nou nevoie de 
reînviorare pentru o nouă ascensiune. 

Ca și în cazul berzelor, Dumnezeu a sta-
bilit ca deplasarea noastră către Înalt să se 
facă în grup, partenerii „de zbor” sprijinin-
du-se reciproc, încurajându-se, ajutându-se 
la nevoie. 

Deplasarea pe timpul zilei poate fi 
asociată, în traseul creștinului, cu pășirea în 
siguranţă, pe un drum clar, trasat cu un „așa 
stă scris”. Influenţa Duhului sfânt (curenţii 
ascendenţi) poate fi sesizată cu ușurinţă 
atunci când beneficiem de reperele Cuvân-
tului lui Dumnezeu, care ne poate servi 
drept „candelă pentru picioarele noastre și 
lumină pe cărare” (Psalmii 119:105). 

Suntem călători în această lume. 
Migrăm încă din loc în loc, căutând să 
supravieţuim și fiind mereu gata pentru un 
nou traseu. Dumnezeu promite însă o zi 
în care zborul nostru spre înalt va fi doar o 
plăcere și o delectare. 

„Toate comorile universului vor fi des-
chise spre studiu mântuiţilor lui Dumnezeu. 
Neîncătuşaţi de moarte, ei îşi iau zborul 
neobosit către lumile îndepărtate - lumi 
care au fost mişcate de durere la vederea 
necazului oamenilor şi au tresăltat în cântări 
de bucurie la vestea despre un suflet salvat. 
Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului 
ajung părtaşi la bucuria şi înţelepciunea 
fiinţelor necăzute. Ei se împărtăşesc din 
comorile de cunoştinţă şi înţelegere câştigate 
prin veacuri şi veacuri din contemplarea lu-
crărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune 
neumbrită, ei privesc slava creaţiunii - sori, 
stele şi sisteme, toate în ordinea rânduită lor 
înconjurând tronul Dumnezeirii. Numele 
Creatorului este scris pe toate lucrurile, de 
la cel din urmă şi până la cel mai mare, şi în 
toate se manifestă bogăţiile puterii Sale.

Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, 
vor aduce descoperiri mai bogate şi mai 
slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos.” 
(Tragedia veacurilor, cap. 42). 
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Trei surori  
rusoaice 

 credincioase

Printre muncitorii care au 
fost luaţi cu forţa din Rusia 
în Germania în timpul   

             celui de-al Doilea Război Mondial, 
au fost trei surori tinere rusoaice care s-au 
dovedit a fi eroine ale credinţei când au 
fost încercate cu privire la porunca a patra.

„Vom face în cinci zile lucrul destinat 
nouă”, au spus ofiţerului de serviciu al 
lagărului.

În realitate au făcut mai mult decât 
atât. Nimeni nu a fost atât de mult lăudat 
pentru munca depusă ca micul grup de 
credincioşi. Dar Satan nu se bucura de 
acest lucru. În acele zile motoul era: „Lu-
craţi! Lucraţi! Lucraţi! Trebuie să câştigăm 
războiul.” Ceilalţi muncitori au strigat 
plini de invidie:

„Dacă aceşti oameni pot avea două 
zile (sâmbătă şi duminică) libere, vrem să 
avem acelaşi privilegiu.”

O criză serioasă a personalului se 
contura înaintea celor trei surori.

Şeful a încercat să liniştească mul-
ţimea, spunându-le că aceste trei femei 
făceau cea mai bună treabă, împlinindu-
şi datoria de şase zile în cinci.

„Şi noi putem face acelaşi lucru”, au 
strigat ei.

Atunci şeful s-a adresat micului grup 
de credincioşi:

„După cum vedeţi, nu pot face 
nimic. Trebuie să veniţi să lucraţi şi 
sâmbăta; altfel nu există nicio îndoială 
că veţi fi împuşcate. Suntem în timp de 

Experienţă preluată din cartea 
 „Istoria Mişcării de Reformă  

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”,  
cap. 14 - Germania şi Austria
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război, iar o atitudine ca a voastră va fi 
privită ca un act de sabotaj împotriva 
poporului şi a ţării.”

Nori întunecoşi de frică se adunau 
deasupra capetelor acestor surori credin-
cioase. În următorul Sabat şeful s-a înfu-
riat când le-a găsit în mijlocul studiului 
biblic. El le-a spus:

„Ştiţi că îmi place de voi şi v-aş da bu-
curos sâmbăta liber pentru că vă apreciez 
munca; dar vedeţi frământarea din mijlo-
cul muncitorilor. Pe deasupra mai sunt şi 
bănuit că-i protejez pe evrei. Vă implor, 
faceţi-mi o favoare: Veniţi şi lucraţi.”

Răspunsul celor trei surori a fost:
„Nu putem aşeza poruncile lui Dum-

nezeu mai prejos de poruncile oame-
nilor. Dacă Mântuitorul nostru doreşte 
ca noi să murim, şi noi suntem gata să 
murim. El a murit mai întâi pentru noi.”

Pentru că nu doreau să cedeze, au 
fost duse ca să fie pedepsite fizic. Au 
fost întrebate încă o dată dacă rămân 
hotărâte pe poziţia lor, refuzând să se 
răzgândească, iar ele au declarat ferm 
că mai degrabă ar muri decât să fie 
despărţite de Hristos. Apoi s-a întâm-
plat ceva teribil – o scenă care aparţine 
Evului Mediu întunecat: Au fost biciuite 
fără milă pe spatele gol până când 
rănile au început să sângereze. Când 
au ajuns în celulele lor şi-au spălat una 
alteia rănile şi au lăudat pe Dumnezeu 
că au fost socotite vrednice să sufere 
pentru numele lui Isus.

După o altă săptămână de lucru, a 
venit o altă încercare, mai mare decât 
prima. Şeful le-a găsit din nou citind din 
Biblie, potrivit obiceiului lor.

„Astăzi este ultima voastră şansă”, a 
zis el. „Nu credeţi că veţi fi împuşcate?”

„Da, noi ştim că vom fi împuşcate şi 
aşteptăm acest lucru”, au răspuns ele cu 
curaj; „Pentru că nu avem nimic de pier-
dut dacă părăsim această lume; pe lângă 
aceasta, conştiinţa noastră ne spune că 
nu merităm să fim maltratate.”

Cele trei au fost aliniate în faţa unei 
mitraliere. Maiorul a strigat: Stai! şi a în-
ceput să cumpănească. Deoarece surorile 
stăteau foarte ferme, fără nici cel mai 
slab semn de şovăire, maiorul a spus:

„Lăsaţi-le să plece şi să-şi ţină Sa-
batul. În viaţa mea n-am mai văzut aşa 
ceva.”

După aceea, ori de câte ori avea 
ocazia şi nu era urmărit, acel bărbat 
venea la micul grup de credincioase când 
îşi ţineau serviciul divin în Sabat, ca să 
petreacă cel puţin câteva minute cu ele. 
De asemenea le aducea mâncare în plus 
şi alte lucruri. Acele surori au spus că 
nu aveau niciun sentiment de ură sau 
răzbunare faţă de acel bărbat. Dimpotri-
vă, ele i-au atras atenţia la dragostea lui 
Dumnezeu şi la lucrările Sale minuna-
te, planul de mântuire şi întreita solie 
îngerească din Apocalipsa 14. Numai 
Dumnezeu ştie ce s-a mai întâmplat cu el 
după aceea.
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Simpozionul de Muzică Sacră  
al Bisericii A.Z.S.M.R.

03-09 Noiembrie 2014,  Itu - Sao Paolo

Celebrul compozitor german 
Johann Sebastian Bach spunea:  
,,Muzica este o armonie agreabilă 

în onoarea lui Dumnezeu şi desfătarea 
permisă sufletului”.

Plecând de la acest minunat gând, 
putem să conștientizăm că muzica este unul 
dintre cele mai preţioase daruri oferite de 
bunul Dumnezeu oamenilor. În acest sens, 
a avut loc primul Simpozion de Muzică 
Sacră în biserica noastră, iniţiat și coordonat 
de Conferinţa Generală, în perioada 3-9 No-
iembrie 2014, în Brazilia, la Itu – Sao Paolo. 

În cadrul acestui Simpozion s-au 
discutat diferite teme despre muzică și 
impactul acesteia asupra oamenilor.

1. Originea muzicii, temă susţinută de 
Aroldo Gessner (Brazilia);

2. Relaţia dintre cultură și închinare în 
timpul Bibliei, temă susţinută de Djordje 
Bosanac (Serbia);

3. Relaţia dintre muzică și închinare în 
cultura actuală, temă susţinută de Israel 
Baez (Ecuador);

de Oz Demis Otniel Luiss
Departamentul de Muzică al Uniuni Române A.Z.S.M.R
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4. Principiile biblice ale muzicii în 
închinare și în relaţie cu cultura, temă 
susţinută de Marcos Pedrazas (Brazilia);

5. Importanţa muzicii în evanghelizare, 
temă susţinută de Joffre Castro (Ecuador); 

6. Puterea muzicii, tema susţinută de 
David Zic (SUA);

7. Proprietăţiile muzicii instrumentale 
în raport cu închinarea, temă susţinută de 
Tania Palamarchuck (SUA);

8. Principiile biblice privind muzica 
instrumentală în închinare, temă susţinută 
de Isaac Tercerios (Bolivia);

9. Relaţia dintre muzicieni și pastori, 
temă  susţinută de Nathan Taylor (Australia);

10. Importanţa cântării în biserică, 
temă susţinută de Javier Bizama (Chile);

11. Ritmul și metrul ca elemente struc-
turale în muzică, temă susţinută de Eunice 
Dias (Brazilia);

12. Structura ritmică în muzica de 
închinare, temă susţinută de Barbara 
Monterose (USA);

13. Scopul muzicii în închinare,  susţi-
nută de Matheus Sousa (Brazilia);

14. Muzica - factor de unire a tinerilor, 
temă susţinută de Oz Demis Otniel Luiss 
(Romania);

15. Pericolul formalismului în laudă, 
temă susţinută de Jose Antonio Cachipupu 
(Angola);

16. Pericolul închinării carismatice, 
temă susţinută de Radu Ioniţă (Romania);

17. Pericolul relativismului în muzică, 
tema susţinută de Maxym Kalinim (Ucraina);

18. Muzicieni după inima lui Dumne-
zeu, tema susţinută de David Paes Silva 
(SUA);

19. Pași spre adevărata închinare, 
temă susţinută de Liviu Tudoroiu (SUA);

20. Paralela dintre cântarea din Exodul 
15 și Apocalipsa 15, temă susţinută de 
Ojuok Daniel (Kenia).

Muzica are origine cerească.  
Din versetul din Iov 38:7 aflăm că ,,stelele 
dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi 
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când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte 
de veselie”. Cântecul de laudă este atmo-
sfera cerului, iar când cerul vine în contact 
cu pământul, există muzică și cântare — 
„mulţumiri și cântări de laudă.” (Isaia 51:3).

Muzica nu este așa cum o cunoaștem 
noi, ea vine din ceruri. Originea muzicii 
este în Dumnezeu. Imaginaţi-vă cum este 
să ascultăm muzica cerului. Muzica este 
unul dintre mijloacele cele mai eficien-
te de a impresiona inima cu adevărul 
spiritual.

S-a discutat despre muzică în timpul 
Vechiului Testament cât și despre elemen-
tele specifice poporului Israel. Israeliţii se 
învecinau cu diferite popoare păgâne, care 
au adus o influenţa nu tocmai benefică 
asupra lor datorită faptului că au împru-
mutat influenţele culturale și muzicale în 
închinarea acestora.

S-a discutat despre propietăţile muzicii 
instrumentale și importanţa folosirii 
instrumentelor muzicale în închinare. De 
asemenea s-a prezentat categoria din care 

acestea fac parte: instrumente muzicale cu 
coarde, instrumente cu claviatură, instru-
mente de suflat, instrumente de percuţie și 
instrumente electronice.

,,Cântarea să fie însoţită de instru-
mente muzicale, folosite cu iscusinţă. Nu 
trebuie să ne opunem folosirii instru-
mentelor muzicale în lucrarea noastră” 
spune E. G. White în lucrarea Evangheli-
zare, pag. 507.3.

Muzica instrumentală are o impor-
tanţă deosebită în cadrul evanghelizărilor, 
pregătind ascultătorul pentru transmiterea 
mesajului evanghelic.

Totuși instrumentele muzicale nu 
au voie să acopere vocea umană. Acest 
instrument vocal este unic între instru-
mente, este ceva viu în natura noastră. 
De cântăreţi depinde curăţia sunetului și 
a tonului. Însuși Domnul Hristos a folosit 
acest dar și împreună cu ucenicii Săi au 
cântat cântări de laudă (Marcu 14:26). 
,,Vocea care cântă pentru Dumnezeu 
dintr-o inimă plină de recunoștinţă și de 
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mulţumire este mult mai plăcută înaintea 
Sa decât melodia tuturor instrumentelor 
muzicale ce au fost inventate vreodată de 
mâinile omenești’’ spune E. G. White în 
lucrarea Evanghelizare pag. 506.2

Cântarea în adunare are o putere 
specială. Cântecul congregaţional a fost 
o parte din închinare, nu doar pentru 
preoţi, ci și pentru popor. ,,Să nu cânte 
întotdeauna doar câteva persoane. Cât 
mai adesea este cu putinţă, să cânte 
întreaga adunare.’’ - Testimonies for the 
Church 9:144

,,Serviciul de închinare, prin cântec, să nu 
fie îndeplinit doar de câteva persoane. Toţi cei 
prezenţi să fie încurajaţi să participe la servi-
ciul acesta prin cântec.’’ - Letter 157, 1902.

Pastorii sunt chemaţi să înveţe cât 
mai mult din tainele muzicii și ori de câte 

ori este necesar să folosească muzica în 
cadrul serviciului divin.

Pe parcursul istoriei, împăratul 
David aduce o reformă importantă în 
folosirea muzicii la templu. El dorește 
să aducă chivotul la Ierusalim fără să 
consulte pe Dumnezeu, dar această 
primă încercare sfârșește cu moartea 
lui Uza. În acel moment, David con-
stată importanţa muzicii sacre într-un 
moment solemn, iar a doua încercare va 
fi încununată de succes și binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, deoarece de data 
aceasta Îl consultă pe Dumnezeu, iar El 
îi spune că întreaga adunare trebuie să 
se sfinţească înainte de a aduce chivotul 
la Ierusalim. 

S-a  discutat despre diferite genuri/
stiluri muzicale cum ar fi: Rock, Pop, 

22

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
II 

- N
r. 

1



Dance, Hip-Hop, Jazz, Blues, Bossa nova, 
Samba, New age.

Muzica New Age prezintă unul din 
cele mai mari pericole deoarece este foarte 
apropiată de muzica sacră, iar scopul ei este 
să creeze o spiritualitate fără a transmite 
un mesaj spiritual bogat. Specific, în cadrul 
acesteia anumite fraze se repetă, ceea ce 
conduce omul într-o stare de transă.

De asemenea, s-a discutat despre „rit-
mică și metrică”, un subiect din care s-a 
putut înţelege clar rolul ritmului în cân-
tare. Ritmul este organizarea timpului. 
Nu îmi pot imagina o melodie fără ritm, 
însă există o ordine în care trebuie să se 
facă aceasta, iar odinea aceasta vine de 
la Dumnezeu. Această ordine este: Me-
lodie, Armonie și Ritm. În momentul în 
care se inversează aceste valori, muzica 

devine un blestem, afectând capacitatea 
de concentrare și înţelegere a planului lui 
Dumnezeu. Muzica are un impact deose-
bit asupra lobului frontal, demonstrân-
du-se știinţific efectele adverse ascultării 
unei muzici nepotrivite asupra plantelor 
și asupra animalelor. 

Cea mai bună muzică pentru dezvol-
tarea minţii noastre este muzica clasică 
barocă, deoarece urmărește ordinea lăsată 
de Dumnezeu.

Una din cele mai bune metode de a 
uni tinerii în muzică este muzica corală. 
Muzica corală își are originea în muzica 
gregoriană, care se cânta pe o singură 
voce. Cu trecerea timpului, când a venit 
Reforma, Dumnezeu a condus lucrurile 
în așa fel încât Martin Luther să aducă o 
reformă importantă în muzica corală și 
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anume: cântatul pe patru voci. Prin muzica 
corală are loc o revenire la simplitate, dar 
cu o nouă încărcătură emoţională.

Martin Luther declara: ,,După teologie, 
locul următor și cea mai mare cinste i se 
cuvine muzicii. Ea este un mare dar al lui 
Dumnezeu.”

Nu trebuie amestecată muzica profa-
nă cu muzica sacră. Există diferite curente 
carismatice care cheamă oamenii la închi-
nare prin muzică, dar inversând ordinea 
lăsată de Dumnezeu și schimbând sensul 
în felul acesta: Ritm – Melodie – Armo-
nie, unde ritmul devine principal. Muzica 
trebuie cântată cu bucurie, iar al doilea rod 
al Duhului Sfânt este bucuria.

Trebuie să se adapteze biserica ten-
dinţelor moderne din ziua de azi? Unii vor 
aduce în faţă exemplul apostolului Pavel 
care zicea în 1 Corinteni 9:20, 22: ,,Cu 
iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig 
pe iudei.... Am fost slab cu cei slabi, ca să 
câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor 
totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din 
ei ” Este adaptarea greșită?

Atunci când te adaptezi trebuie să lași 
,,lucrul vechi” și să aduci ceva nou care să 
placă oamenilor, dar noi suntem chemaţi 
să restaurăm chipul lui Dumnezeu în 
oameni, nu să ne adaptăm tendinţelor 
acestui veac ,,calamitat”.

În cadrul simpozionului muzical, în 
urma discuţiilor pe aceste teme prezentate, 
s-au formulat 26 de puncte privind muzica 
sacră, puncte ce vor fi concretizate în princi-
pii ale muzicii de închinare în biserică.

În încheierea seminarului fr. Liviu Tudo-
roiu a enumerat și detaliat câteva aspecte 
care ar putea constitui pași spre succes:

1. Cui trebuie să ne închinăm? Răs-
punsul îl găsim in Amos 5:8 ,,Domnul este 
numele Lui.”

2. Închinarea ar trebui să fie universa-
lă, conform Psalmii 148:1-5

3. Spaţiul special de închinare în Uni-
vers este descris în Isaia 14:13 KJV, capătul 
miază-noaptei, pe muntele adunării Dum-
nezeilor, locul unde este Tronul lui Dumne-
zeu. Orionul este centrul Universului.

4. Atitudinea închinătorilor, care este 
prezentată în Isaia 6:2,3 ,,Serafimii stăteau 
deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: 
cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi 
acopereau picioarele, şi cu două zburau.. 
,,Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, 
sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot 
pământul este plin de mărirea Lui!”

În finalul simpozionului s-a făcut o 
paralelă între Exodul 15 și Apocalipsa 15.

În Exodul capitolul 15 se vorbește des-
pre cântarea de biruinţă a Israeliţilor asupra 
Egiptenilor; sunetul era unul de bucurie. În 
Apocalipsa 15 se vorbește despre cântarea 
de biruinţă a celor 144.000, care vor obţine 
victoria asupra tuturor lucrurilor. Ei vor 
cânta  Cântarea lui Moise și a Mielului. 

 De ce se cântă aceste cântări? Pentru că 
această cântare reprezintă experienţa poporu-
lui lui Dumnezeu și nimeni nu va putea cânta 
această cântare decât biruitorii asupra fiarei.

Dorinţa noastră este ca toţi să ajun-
gem fericiţi ACASĂ.
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Tabără de tineret, 
25-29 decembrie 2014,   

Porumbacu de Sus, jud. Sibiu

În timpul vacanţei de iarnă biserica noastră din România a obişnuit să organizeze 
întâlniri pentru tineri, pentru a le oferi ocazia de a se întâlni unii cu alţii într-un 
mediu creştin şi de a se bucura de părtăşie şi învăţături creştine sănătoase. Tabăra 

de tineret din această iarnă a fost ţinută la Campusul din Porumbacu, departe de 
goana şi agitaţia din oraşe, într-un peisaj frumos, proaspăt nins, sănătos. 

Tema taberei a fost „Încotro alergi?”, în ideea motto-ului din 1 Corinteni 9:24, „Eu 
deci alerg, dar nu ca şi cum nu aş şti încotro alerg. Mă lupt, dar nu ca unul care loveşte 
în vânt.” 

Imnul taberei a fost „Ca un far pe malul mării”. Prin studiile prezentate, tinerii au 
fost îndemnaţi să analizeze alergarea lor spirituală, cu atât mai mult cu cât ne aflam în 
faţa unui An Nou, care ar trebui să impulsioneze pe fiecare să ia noi hotărâri. 
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Programele de rugăciune de dimineaţa au analizat vieţile unor personaje biblice, 
urmărind înţelegerea eşecurilor lor şi a punctelor lor tari, pentru ca tinerii să le evite 
pe primele şi să le imite pe cele de pe urmă. 
• Vineri dimineaţa: fr. Eusebiu Aria – Tema:  Iosif – un luptător de succes
• Sâmbătă dimineaţa: fr. Răzvan Tătaru – Tema: Iona - un alergător îndoielnic 
• Duminică dimineaţa: fr. Lucian Condrache – Tema:  Samson pe un traseu periculos
• Luni dimineaţa: fr. Marius Mureșan – Tema: Femeia samariteană descoperă dru-

mul cel bun

 Fratele Sureshkumar, care predase la  
seminarul Școlii Misionare în săptămâna  
precedentă, a prezentat studiile biblice: 

• Echipat Spiritual - Alergând în cursă
• Alergând cu un scop definit 
• Trăind pentru aprobarea lui Dumnezeu
• Luptând deasupra categoriei tale
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Tinerii, fraţii şi surorile mai în vârstă 
care li s-au alăturat, au observat alerga-
rea creştină din perspectiva unui sportiv, 
a unui atlet care aleargă într-o cursă, cu 
un scop definit, (motivaţie), care implică 
sacrificiu (autocontrol) şi pregătire 
(antrenament). Cu toate acestea, la 
încheierea alergării, chiar dacă în timpul 
cursei au fost testate la extrem rezisten-
ţa, voinţa şi disciplina atletului, cunu-
na, pregătită doar pentru cei mai buni 
dintre sportivi, este pieritoare. Alergarea 
creştină, în schimb, deşi asemănătoare în 
multe aspecte cu competiţiile sportive ale 
zilelor noastre, se încheie cu o greutate 
veşnică de slavă pentru fiecare alergător 
care ajunge la final - o cunună a neprihă-
nirii, care nu se vestejeşte, îl aşteaptă.

27

Ac
tiv

ită
ţil

e 
tin

er
ilo

r



Participarea a fost numeroasă, în special în timpul Sabatului, când aproximativ 
430 de persoane, venite de departe sau din bisericile din împrejurimi, au participat la 
întâlnirea ţinută pe domeniul nostru. Pe lângă prezentările din Cuvântul lui Dum-
nezeu, participanţii s-au bucurat de asemenea de poezii, de o prezentare medicală 
susţinută de sora Gabriela Răileanu, intitulată „Șapte condiţii de care depinde sănă-
tatea ta”, şi de muzică creştină bună prezentată în timpul unui concert şi al diferitelor 
programe de mai multe grupuri, coruri sau ansambluri instrumentale.

Şi natura a fost atractivă, ca urmare una dintre zile a fost petrecută în natură. 
Duminică, după ninsoarea abundentă din zilele precedente, tinerii au ieşit în aer liber 
pentru a se bucura de zăpadă, de aerul proaspăt şi sănătos. 
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„Paște mielușeii Mei”

Prin harul lui Dumnezeu, Depar-
tamentul de Tineret al Uniunii 
Române a organizat o întrunire 

la nivel naţional a instructorilor pentru 
copii și adolescenţi sub genericul „Paște 
mielușeii Mei”. Acest eveniment a fost 
organizat în colaborare cu Departamen-
tul de Educaţie al Uniunii Române și s-a 
desfășurat la sediul bisericii noastre din 
Făgăraș în data de 1 februarie 2015. 

Au participat responsabilii Departa-
mentului de Tineret și Copii din toate Con-
ferinţele din România, persoane care au mai 
fost implicate în diverse activităţi cu copiii și 
adolescenţii, cei care lucrează în învăţământ 
și de asemenea persoane care sunt dori-
toare și au această înclinaţie de a se implica 
pentru viitor în astfel de programe.

„Nimic nu este de o mai mare impor-
tanţă ca educarea copiilor și a tinerilor 
noștri. Biserica trebuie să manifeste și să 
stârnească un profund interes în această 
lucrare, pentru că acum, mai mult ca ori-
când, Satan și oștirea lui sunt hotărâţi să-i 
înșele pe tineri sub stindardul întunecat, 
ce conduce spre ruină și moarte”. (Sfaturi 
pentru părinţi, educatori si elevi 165).

Întâlnirea a debutat cu prezentarea 
fratelui Marius Stroia, în cadrul căreia 
s-a subliniat importanţa capacităţii de a 
învăţa pe alţii și nevoia posedării aces-
tui talant în rândul celor care vor duce 
lumii Evanghelia. 

Cei care doresc să îndrume minţile 
tinere ale copiilor și tinerilor vor avea 
mai întâi ei înșiși un bagaj de cunoștinţe 
ce urmează să fie transmis, acumulare 
provenită din studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu și, eventual, a unui program de 
instruire pedagogică. Nu poţi spune altora 
ceea ce tu însuţi nu ai. În plus, pentru ca 
efortul de a învăţa pe alţii să fie încununat 
cu succes este nevoie ca instructorii să-și 
cunoască foarte bine misiunea, mesajul pe 
care-l au de transmis. 

Pornind de la învăţătura potrivit căreia 
„Scopul adevăratei educaţii este acela de 
a restabili în om chipul lui Dumnezeu” 
(Christian Education, pg. 63), instructorii 
își pot alcătui planul lecţiilor, își pot contu-
ra programele întrunirilor, își pot procura 
materiale didactice. 

Conștienţi de înalta responsabilitate 
ce le revine în calitate de părinţi, instruc-
tori, biserică organizată, cei adunaţi și-au 
propus în continuare analizarea stării 
de lucruri în cadrul Departamentului de 
Educaţie, pentru ca apoi să se poate schiţa 
câteva planuri pentru viitor. 

„Dacă ar trebui să lucrăm vreodată 
cu maximă seriozitate, acum este acel 
moment. Vrăjmașul presează din toate 
părţile asemenea unui potop. Numai 
puterea lui Dumnezeu ne poate salva 
copiii ca să nu fie măturaţi de valul rău-
lui. Răspunderea aflată asupra părinţilor, 
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educatorilor și a membrilor bisericii - 
aceea de a-și face partea în cooperarea 
cu Dumnezeu - este mai mare decât o 
pot exprima cuvintele”. (Sfaturi pentru 
părinţi,educatori și elevi, pg. 166).

În cadrul discuţiilor care au urmat s-au 
stabilit trei obiective:
-  lucrarea de educare a instructorilor
-  lucrarea de educare a copiilor din 

cadrul bisericii
-  lucrarea de educare a copiilor din 

afara bisericii
„Lecţiile cele mai importante, pe care 

să le înveţe profesorii și elevii, sunt acelea 
care arată nu spre lume, ci dinspre lume 
spre crucea lui Hristos.” (Sfaturi pt. părinţi, 
educatori și elevi).

Printre ideile discutate în vederea 
lucrării cu copii, s-au propus activităţi care 
să stimuleze interesul copiilor și al tinerilor 

pentru Cuvântul lui Dumnezeu, organizări 
de întâlniri și tabere în care copii și ado-
lescenţii să petreacă momente de părtășie 
și de cunoaștere a Scripturilor în tovărășia 
altor persoane de vârsta lor și a respon-
sabililor instruiţi și înzestraţi cu darul și 
gândul îndeplinirii misiunii încredinţate 
lor de Dumnezeu.

„Educatori, trebuie să vă 
conștientizaţi atât răspunderile, cât și 
privilegiile. Vă întrebaţi, poate: „Cine 
este destul de capabil pentru această 
lucrare?” „Harul Meu îţi este de-ajuns” (2 
Corinteni 12:9) este asigurarea Marelui 
Educator. Dacă-L lași pe Isus în afara 
problemei, fără a căuta ajutorul Său, într-
adevăr, misiunea îţi este fără speranţă. 
Dar, în înţelepciunea și puterea Lui, poţi 
reuși în chip nobil.”      

A consemnat, Alina Pătrașcu
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În perioada 1-5 februarie 2015 Departamentul Misionar al conferinţei Ardealul de 
Nord a organizat o tabără misionară pe frumoasele meleaguri bihorene. Un grup 
de tineri au răspuns invitaţiei, alegând să petreacă zilele de vacanţă intersemestri-

ală pentru a aduce o rază de speranţă în inimile oamenilor din zonă, pentru a le duce 
mesajul Evangheliei, prin literatura distribuită, pentru a le reînviora speranţa în protecţia 
divină de care ne bucurăm cu toţii.

Copii, adolescenţi, tineri, împreună cu slujbașii responsabili de această acţiune, au 
experimentat ce înseamnă bucuria slujirii pentru semeni în diferite locuri precum orașul 
Tinca și câteva sate din apropiere: Dumbrava, Râpa, Tulca, Gurbediu și Căuajd.  

Ne-am bucurat de asemenea de privilegiul de a petrece un timp împreună în pito-
reasca localitate Șumugiu, la pensiunea Eben-Ezer, unde am avut parte de momente de 
părtășie împreună cu fraţii.

Noi am semănat sămânţa și ne rugăm ca Domnul să o facă să crească și să aducă 
mult rod spre slava Sa.

Ne vom aminti cu drag de aceasta deosebită tabără, și credem că Dumnezeu își va 
împlini faţă de noi făgăduinţa potrivit căreia „sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce 
udă pe alţii va fi udat și el”. (Proverbele 11:25).

A consemnat, Viorel Birta

Tabără  
misionară  
„Iată-mă,  

trimite-mă!”
„Învaţă pe copil calea 

pe care trebuie sa o urmeze  
şi când va îmbătrâni  

nu se va abate de la ea.”  
(Proverbele 22:6).
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D ragi copii, aș dori să vă 
povestesc o întâmplare din 
viaţa unei fetiţe care iubea 

foarte mult animalele.
Cristina era o fetiţă cuminte și jucăușă 

care adesea povestea cu tatăl ei despre 
viaţa animalelor. Suferea mult când un 
animal era bolnav sau lovit fără niciun 
motiv de copii sau de oameni răi.

Într-o zi îi spuse tatălui ei:
 - Tati, așa de mult aș dori să am un 

mieluţ! Nu-mi cumperi și mie unul?
Tatăl îi răspunse cu un zâmbet, semn 

că înţelese dorinţa fetiţei. Își aduse aminte 
că atunci când era mic, la aceeași vârstă ca 
a Cristinei, își dorea și el același lucru.

De multe ori seara înainte de culcare 
Cristina Îl ruga pe Domnul să-i dea un 
mieluţ.

Ce credeţi, dragi copii, a ascultat Dom-
nul rugăciunea Cristinei?

O surpriză pentru Cristina
de Geta Bogdan

Sigur că da, deoarece într-o zi când 
fetiţa s-a întors de la școală, tatăl ei i-a 
pregătit o surpriză. Când a intrat în casă, 
Cristina l-a salutat politicos. Imediat fu 
rugată să se uite sub masă.

Fetiţa cu uimire se îndreaptă cu pași 
grăbiţi spre masă și cu o privire curioasă 
i-a spus tatălui:

 - E un coș, ce poate fi?
Însă totuși cu emoţie ridică ușor pânza 

de pe coș. Nu-i venea să creadă ce era în 
faţa ei: un miel alb, creţ și mic, mic de tot, 
având doar câteva ore.

Cu bucurie de nedescris l-a strâns cu 
putere la piept și fără cuvinte l-a pupat pe 
boticul mic și umed. I-a mulţumit tatălui ei 
pentru acest cadou.

Acest mieluţ nu a fost cumpărat de tatăl 
ei, ci a fost salvat de la moarte, deoarece 
în acea zi întorcându-se acasă cu mașina, 
pe marginea șoselei el observase o turmă 
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de oi.  A luat legătura cu ciobanul 
spunându-i că dorește să cumpere o 
oaie. Ciobanul însă i-a răspuns că nu 
vinde oi, dar avea o oaie care fătase 
doi miei și unul din ei va trebui să-l 
arunce pentru că nu  vor crește bine 
dacă sunt doi miei la o oaie... Și așa a 
fost salvat mieluţul pe care l-a adus 
acasă Cristinei.

Cu multă gingășie Cristina l-a 
hrănit cu biberonul, bucurându-se 
zi de zi de momentele frumoase pe-
trecute alături de el. Ea n-a uitat să-I 
mulţumească Domnului pentru că 
a primit răspuns la rugăciunea ei.

Și voi dragi copii să cereţi Dom-
nului cu bucurie ce vă doriţi, pentru 
că El răspunde rugăciunilor voastre.
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Rugăciunea
Când tu te rogi, copile, în suflet cu credinţă,
Și-aștepţi cu bucurie, răspunsul de la El,
Să știi că Domnul Slavei ţi-aduce biruinţă,
Și vei vedea-mplinirea în orice chip și fel.

Înalţă rugăciune spre Domnul cu iubire,
Și stai tot mai statornic pe calea lui Hristos,
Ca Domnul să-ţi aducă în suflet fericire,
Și să-ţi îndrepte pașii pe drumul luminos.
   Gabi Şerban
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Tot ce mişcă în natură
Când te uiţi atent mereu,
Trezeşte-n mare măsură

Dragostea de Dumnezeu.

Slava Sa cea creatoare
Se observă-n fel şi fel,

Şi-a Lui măreaţă lucrare
Ne vorbeşte despre El.

Câmpii întinse, -nverzite,
Pomii falnici, maiestuoşi,
Cu coroane împodobite
Ei sunt atât de frumoşi!

Natura şi Dumnezeu
Şi-orice firicel de iarbă

Ce pământul înveşmântă,
Şi se unduie-ntr-o salbă,
Inima nespus o încântă.

Flori, ce zilnic înfloresc
Cu al lor plăcut parfum,
Norii, ce pe cer plutesc

Pe acelaşi veşnic drum...

Ploaia ce udă pământul,
Râul alb când clocoteşte
Şi-n cale-şi duce avântul,
Despre El, mărturiseşte.

                Flavius Laurian Duverna

Desenat de
 Ghiţă Bizău
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„Uitând de necazurile și dificultăţile noastre,  
să dăm laudă lui Dumnezeu pentru ocazia de a trăi  

pentru slava Numelui Său. Binecuvântările proaspete  
ale fiecărei noi zile să trezească laudă în inimile noastre  

pentru aceste dovezi ale grijii Sale iubitoare.  
Când deschizi ochii dimineaţa mulţumeşte-I lui Dumnezeu  

că te-a păzit în timpul nopţii. Mulţumeşte-I pentru pacea 
 pe care Ţi-a pus-o în inimă. Dimineaţa, la amiază şi noaptea, 

recunoştinţa ta să se înalţe către cer ca un parfum plăcut.”  
(Divina Vindecare, pg. 353).




