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e d i t o r i a l

Trăim într-o lume a incerti-
tudinilor, o lume în care 

„criza” a ajuns o parte din fiinţa 
noastră. Totul se anunţă nesigur: 
hrana, slujba, apa, combustibilul, 
timpul şi, mai ales... siguranţa.

De fapt criza reală nu constă 
într-o lipsă propriu zisă, ci o lipsă 
de siguranţă asupra a ceea ce avem. 

Oameni care s-au încrezut în 
banii pe care şi i-au adunat, care 
au crezut că slujba lor e sigură, 
care au crezut că şi-au asigurat o 
locuinţă confortabilă, ajung să se 
teamă de capacitatea lor de a 

menţine toate acestea. 
Poate pentru 

prima dată în 
viaţă ne dăm 
seama că nu 
este un lucru 
nemaipome-
nit să ajungi 
un obiectiv pe 

care ţi l-ai pro-

Criza de... 
      siguranţă

pus, ci important este să te men-
ţii pe acea poziţie. 

Personal cred că situaţia cu 
care ne confruntăm în momen-
tul de faţă în lume, este ultimul 
apel pe care Dumnezeu îl face la 
inimile noastre, prin care ne de-
termină să conştientizăm că de-
pindem de El. 

Superioritatea lui Dumnezeu 
faţă de orice lucrare a creaţiei, 
atotputernicia Sa, stau nu doar 
în faptul că El a fost capabil să 
creeze totul din nimic, ci mai 
ales în faptul că El menţine sub 
control un întreg univers. 

Cu un ultim efort de a ne sal-
va din disperarea în care ne com-
placem, Dumnezeu Se oferă să 
ne conducă în siguranţă. Prin 
jertfa Fiului Său, El a semnat 
pentru noi asigurarea de viaţă, o 
garanţie care se deosebeşte consi-
derabil de poliţele de asigurare 
obişnuite. Dumnezeu promite nu 
doar să despăgubească familia în 
cazul unei pierderi, ci să păstreze 
în siguranţă tot ce avem. 

„Binecuvântat să fie omul, 
care se încrede în Domnul, şi a 
cărui nădejde este Domnul!” (Ie-
remia 17:7). 

Daniela Picu

„...nădejdea care ne era 
pusă înainte, 

o avem ca o ancoră a sufletului” 
(Evrei 6:18, 19).
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D  ragul meu prieten 
    tânăr, doresc să-ţi pro-
pun un mic moment de 

cugetare. Opreşte-te puţin din aler-
garea vieţii tale şi gândeşte-te la  
oamenii în vârstă pe care îi cunoşti. 

Te-ai gândit? Ce imagini ţi-au 
trecut prin minte? Poate ai văzut 
imaginea zâmbitoare a bunicii, sau 

poate figura înţeleaptă a unui frate. 
Dar cu siguranţă îţi poţi aminti şi 
de o bătrânică cocoşată, de vreun 
frate care abia îşi mai târăşte picioa-
rele până la adunare, sau poate de 
vecinul senil care te întreabă mereu 
ce zi e astăzi, de cineva care te sâcâ-
ie cu aceleaşi teorii învechite, sau de 
cineva care îţi aminteşte mereu că 
”pe vremea mea... tinerii erau...”. 

Dragul meu prieten tânăr, doresc să-ţi 

propun un mic moment de cugetare. 

 Opreşte-te
 puţin din alergarea vieţii    

 

   tale şi gândeşte-te
 la  oamenii în 

  vârstă pe care îi cunosti. 

INIMI  TINERE
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Dar te-ai gândit vreodată că toţi 
aceşti oameni, pe care îi ştii parcă bă-
trâni de o viaţă, au fost şi ei cândva ca 
tine, au avut visurile lor, speranţele 
lor, luptele lor, cercul lor de prieteni, 
au făcut poate  năzdrăvăniile lor... au 
crezut şi ei cândva că vor schimba 
lumea, au sperat, au suferit, au iubit, 
aşa cum poate iubeşti şi tu!

Sunt multe lucruri care se schim-
bă: situaţia economică a lumii, stilul 
de îmbrăcăminte, tehnologia, dar 
lucrurile importante rămân mereu 
aceleaşi: naşterea, dragostea, bătrâ-
neţea, moartea.

Şi dacă tot te-ai oprit un mo-
ment, gândeşte-te la cum crezi că 
vei fi peste 20, 40 sau chiar 60 de 
ani! Te-ai gândit vreodată că într-o 
zi (şi asta mult mai curând decât 
vrei să crezi acum) vei fi şi tu ca unul 
dintre ei?  Niciodată, vei zice. Pro-
babil aşa au gândit şi ei. Dar inevi-
tabil, anii trec, oamenii îmbătrânesc, 
apar infirmităţile fizice. Dar nu as-
tea sunt de temut. Blestemul e că 
apar şi ”infirmităţile morale”.  Viaţa 
se scurge minut cu minut, oră cu 
oră, zi cu zi, fără să ne dăm seama, 
prinşi într-o mulţime de ocupaţii 
mai mult sau mai puţin folositoare. 
Şi noi evoluăm în fiecare moment, 
iar dacă schimbarea noastră nu se 
face spre bine, cu siguranţă se va 
face spre rău. 

Şi ţine minte:  ”defectele nebiru-
ite în tinereţe te vor stăpâni la bă-
trâneţe.” Acum e deci timpul să le 
acorzi importanţa cuvenită.

Nu te cunosc, nu-ţi ştiu calităţi-
le, nu-ţi ştiu defectele, dar te rog, 
analizează-ţi ultimele trei luni din 
viaţă. Îl iubeşti azi mai mult pe 
Dumnezeu decât acum trei luni, 
eşti mai îngăduitor cu ceilalţi, eşti 
mai răbdător decât erai cu trei luni 
în urmă? Dacă da, felicitări! Eşti pe 
drumul cel bun. Dacă ţi se pare însă 
că eşti neschimbat, e o iluzie, în-
seamnă că eşti pe un drum greşit şi 
peste 10 ani vei descoperi că eşti 
foarte, foarte departe de locul în 
care te afli azi. Dacă te ajută, ţine şi 
un jurnal, cel puţin pentru trei luni, 
să vezi şi tu ce mult te schimbi, să 
descoperi încotro se îndreaptă cur-
sul vieţii tale, spre cer sau...

Te rog, dragul meu prieten tânăr, 
opreşte-te, studiază Cuvântul Său  
şi caută cu sinceritate în rugăciune 
ca Dumnezeu să-ţi arate unde gre-
şeşti (o va face cu siguranţă) iar apoi 
hotărăşte-te să-L asculţi, indiferent 
ce înseamnă asta. Crede-mă, întot-
deauna lucrurile par la început mai 
complicate decât sunt în realitate. 

Dumnezeu să te ajute să-ţi des-
coperi paşii greşiţi, şi să-L laşi pe El 
să te ia în braţe atunci când nu mai 
ştii încotro să apuci. Iar peste trei 
luni mi-ar place să aflu despre tine 
că eşti puţin mai răbdător, puţin 
mai smerit, puţin mai iubitor, puţin 
mai ... decât eşti astăzi.

Cu multă dragoste, 
a ta prietenă în Domnul,

Adriana.

Dragul meu prieten tânăr, doresc să-ţi 

propun un mic moment de cugetare. 

 Opreşte-te
 puţin din alergarea vieţii    

 

   tale şi gândeşte-te
 la  oamenii în 

  vârstă pe care îi cunosti. 

INIMI  TINERE
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Faptul că trăim într-o lume în 
permanentă schimbare nu mai 
este o noutate pentru nimeni 

în zilele noastre, schimbările din so-
cietate petrecându-se cu o viteză 
ameţitoare, aşa încât se poate afirma 
pe bună dreptate că lumea nu mai 
este ce a fost odată...

Una dintre teoriile care au revo-
luţionat nu doar ştiinţa secolului 
XX ci şi concepţia generală despre 
lume şi viaţă a fost teoria relativită-
ţii elaborată de Albert Einstein, 
conform căreia spaţiul, timpul şi 
masa sunt dependente de mişcarea 
celui care le analizează, fiind astfel 
mărimi relative.

Această teorie a relativului a fost 
apoi preluată din domeniul ştiinţific 
în cel social şi moral, omul devenind 
„măsura tuturor lucrurilor”.

Cu alte cuvinte, nu mai existau 
principii şi valori perene, incontesta-
bile, absolute, moralitatea fiind stabi-
lită în funcţie de cadrul de referinţă, 
adică de ceea ce practica majoritatea 
societăţii la un moment dat.

Un studiu referitor la concepţia 
religioasă a americanilor, realizat de 
George Barna arată că 95% dintre 
americani afirmă încă existenţa lui 
Dumnezeu, totuşi 75% dintre aceş-
tia nu consideră aceasta ca pe un 
adevăr absolut. Această discrepanţă 

ACTUALITATE
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se explică prin faptul că oamenii au 
tendinţa de a prelua în mod nedis-
criminatoriu sentimente şi idei care 
se bucură de o largă popularitate în 
rândul maselor: Este la modă să crezi 
că adevărul este relativ – motiv pen-
tru care oamenii sunt de părere că nu 
există adevăruri absolute. Totuşi, se 
bucură încă de o largă popularitate 
credinţa într-o fiinţă supremă, motiv 
pentru care şi-o însuşesc şi pe aceas-
ta, deşi este contradictorie cu prima.

R. C. Sproul comentează astfel 
acest paradox:  „Ceea ce vedem aici 
este o capitulare în faţa opiniei pu-
blice, a cărei tendinţă se regăseşte 
în cultură. Adesea avem tendinţa 
de a accepta ideile de largă circula-
ţie, fără a analiza în profunzime 
esenţa lor.”

Acelaşi fenomen îl acuza şi Frie-
drich Nietzsche în critica pe care o 
aducea Europei secolului al XIX-
lea, pe care o considera ca având o 
cultură decadentă. 

Vorbind despre aceasta, R. C. 
Sproul spune:  „Critica lui Nietzsche 
avea ca fundament ceea ce el numea 
moralitatea de turmă, aceasta fiind 
considerată principalul indicator al 
unei culturi în decadenţă. Nietzsche 
înţelegea prin moralitate de turmă 
faptul că oamenii defineau binele sau 
răul în funcţie de ceea ce făcea majo-
ritatea. Avem tendinţa de a ne con-
forma oricărui model de comporta-
ment care este la modă într-o 
anumită perioadă în istorie.

Unii istorici au arătat că decada 
anilor ’60 în America a fost o peri-
oadă de revoluţie morală care a în-
locuit moralitatea tradiţională cu 
ceea ce s-a numit noua moralitate. 
Aceasta nu înseamnă că adevărul 
s-a schimbat brusc în zece ani, dar 
modul de a percepe adevărul s-a 
schimbat în mod dramatic şi tot în 
mod dramatic s-au schimbat mode-
lele comportamentale.”

Pornind de la o celebră frază din 
opera lui Dostoievski: „Dacă nu exis-
tă Dumnezeu, atunci toate lucrurile 
sunt posibile,”  R. C. Sproul explică 
resorturile mai profunde care stau la 
baza acestui fenomen: „Forţa care a 
generat relativismul radical în cultu-
ra americană a fost de natură morală. 
Terenul unde suntem cu adevărat în-
curcaţi, înfăşuraţi în relativism este 
domeniul eticii. Când ceea ce vreau 
să fac este în conflict cu anumite 
norme sau principii, mă confrunt cu 
problema justificării unei dorinţe 
personale care este în contradicţie cu 
o anumită lege morală. Cu alte cu-
vinte, relativismul moral este încer-
carea omului de a justifica păcatul. 
Este permisul care îmi ajută să scap 
de legea care îmi sancţionează com-
portamentul.”

ACTUALITATE
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Privind astăzi în 
jur, putem observa 
cu uşurinţă cum lu-
cruri care în trecut 
erau considerate in-
acceptabile de socie-
tate şi care duceau, 
de cele mai multe ori 
la marginalizarea şi 
stigmatizarea celor 
care le practicau (vezi 
spre exemplu concubinajul, divorţul, 
avortul, perversiunile sexuale, consu-
mul de alcool sau stupefiante etc.) au 
devenit parte din „normalitate” dato-
rită amplorii pe care au căpătat-o 
respectivele fenomene. Chiar şi în 
domeniul închinării „fluieratul (tele-
foanelor mobile) în biserică” sau 
mestecatul pios de gumă înaintea 
sfinţeniei prezenţei lui Dumnezeu 
în timpul serviciilor divine nu mai 
trec drept o anomalie, ci au ajuns 
parte din cotidian.

Mântuitorul compara starea de 
lucruri ce avea să predomine în tim-
pul sfârşitului cu situaţia din zilele 
lui Noe când „pământul era stricat; 
căci orice făptură îşi stricase calea 
pe pământ.” (Geneza 6:12).

La originea acestei stări se afla 
tocmai negarea existenţei unor 
principii morale absolute, de origi-
ne divină, valabile în toate timpurile 
şi în orice situaţie, faţă de care toţi 
oamenii sunt responsabili, indife-
rent de mentalitatea şi practica ge-
nerală a societăţii din acel timp.

Ultimul verset din cartea Jude-
cătorilor, în traducerea engleză apa-
re într-o formulare cât se poate de 
interesantă, care semnalează pre-
zenţa unei dreptăţi relative („drept 
în ochii lui”) în contrast cu drepta-
tea absolută: „În zilele acelea nu era 
împărat în Israel şi fiecare om făcea 
ceea ce era drept în ochii lui.” ( Ju-
decători 21:25).

Este clar că fiecare trebuie să facă 
ceea ce este drept în ochii lui, proble-
ma care apare aici este însă de natură 
„moral-oftalmologică”: „Ochiul este 
lumina trupului. Dacă ochiul tău este 
sănătos, tot trupul tău va fi plin de lu-
mină; dar dacă ochiul tău este rău, tot 
trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa 
că, dacă lumina care este în tine este 
întuneric, cât de mare trebuie să fie 
întunericul acesta!” (Matei 6:22,23).

Prin urmare, oridecâte ori am dori 
să relativizăm adevărul, aşa încât să se 
potrivească intereselor sau conveni-
enţelor noastre, ar trebui să ne cutre-
murăm înaintea vaiului rostit de 
Dumnezeu faţă de cei care ignoră 

ACTUALITATE
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adevărul şi dreptatea absolută a lui 
Dumnezeu, alegând să le înlocuiască 
cu un pseudo-adevăr propriu: „Vai de 
cei ce numesc răul bine şi binele rău, 
care spun că întunericul este lumină şi 
lumina întuneric, care dau amărăciu-
nea în loc de dulceaţă şi dulceaţa în 
loc de amărăciune!” (Isaia 5:20).

În acest context sfatul de a cum-
păra „doctorie pentru ochi ca să-ţi 
ungi ochii şi să vezi” (Apocalipsa 
3:18) este mai actual ca niciodată, 
pentru că adevărul absolut nu este 
altceva decât voinţa desăvârşită a lui 
Dumnezeu pe care, prin Duhul 
Sfânt, trebuie să ne deprindem a o 
recunoaşte şi urma: ‚Învaţă-mă să 
fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul 
meu. Duhul Tău cel bun să mă călă-

uzească pe calea cea dreaptă!’” 
(Psalmi 143:10).

Iar dacă întâmplarea face ca prin-
tre cititori să se găsească şi unii care 
vor să fie cu adevărat fericiţi, atât în 
viaţa aceasta, cât şi pentru veşnicie, 
aceştia ar face bine să înţeleagă fap-
tul că drumul spre fericire nu constă 
în adaptarea adevărului la dorinţele 
şi interesele noastre, ci dimpotrivă, în 
adaptarea dorinţelor şi intereselor 
noastre la adevărul absolut al lui 
Dumnezeu. Nici o relativizare sau 
interpretare subiectivă a acestuia nu 
poate duce la adevărata fericire, în-
trucât cu adevărat fericit nu poate fi 
decât „cel ce nu se osândeşte singur 
în ce găseşte bine.” (Romani 14:22 
ultima parte).

Marius Stroia

“Oriunde preceptele divine sunt lepădate, păcatul încetează să 
mai fie privit ca păcat, iar neprihănirea nu este de dorit. Aceia 
care refuză să se supună guvernării lui Dumnezeu sunt cu to-
tul nepregătiţi pentru a se conduce pe ei înşişi. Prin învăţăturile 
lor vătămătoare, este vădit spiritul de nesupunere în inimile 
copiilor şi ale tineretului, care din fire nu pot suporta contro-
lul; şi ca urmare va fi o societate nelegiuită şi imorală. În timp 
ce-şi bat joc de credulitatea acelora care ascultă de cerinţele 
lui Dumnezeu, mulţimile primesc cu uşurinţă amăgirile lui Sa-
tana. Ei dau frâu liber plăcerii şi practică păcatele care au adus 
judecăţile asupra păgânilor.”                                                   

Tragedia Veacurilor pag. 584, 585.

ACTUALITATE



Am întrebat odată nişte tineri 
ce aşteaptă de la biserică. 
  Răspunsul unuia dintre ei a 

fost: ”Să mă înveţe ce să fac pentru a 
fi mântuit”.  Ne sună cunoscut par-
că...; tot asta dorea cu mult timp în 
urmă şi tânărul bogat. Şi de 2000 de 
ani, asta se întreabă fiecare creştin 
sincer: ”Ce bine să fac ca să am viaţa 
veşnică?”  (Matei 19: 16). 

Sunt multe lucruri care s-ar pu-
tea spune despre ce trebuie să fac: 
despre ce trebuie să fac eu şi despre 
ce face Dumnezeu. S-au scris mii de 

pagini şi s-au ţinut mii de predici, iar 
subiectul rămâne încă deschis, căci: 
”binele este Unul singur” (Matei 19: 
17), dar lucrul care ne desparte pe 
noi de acest „bine” îmbracă o mie de 
feţe. Tânărul bogat ar fi trebuit să-şi 
vândă averea şi să-l urmeze pe Isus, 
şi  noi, fiecare am avea ceva de făcut: 
să renunţăm la acele lucruri care ne 
împiedică să-L slujim din toată ini-
ma, să trăim această viaţă pentru a ne 
forma caractere asemenea Lui, căci 
tot ceea ce vom lua cu noi din aceas-
tă lume este caracterul. 
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Şi dacă este atât de important să 
ne formăm un caracter creştin, apare 
întrebarea firească: ce este caracterul 
şi cum se formează el, sunt eu răs-
punzător pentru formarea caracte-
rului meu sau acesta depinde de 
moştenirea ereditară, de mediul în 
care am crescut etc.?

„Numai o faptă bună sau rea nu 
formează caracterul; gândurile şi 
simţămintele îngăduite însă, pregă-
tesc calea pentru fapte de acelaşi fel. 
Prin repetarea unei fapte sunt sta-
tornicite obiceiurile şi este consoli-
dat caracterul”. (Îndrumarea copilu-
lui, pag. 148).

Aşadar, fiecare gând îngăduit 
determină o faptă, repetarea unei 
fapte formează un obicei, iar suma 
tuturor obiceiurilor reprezintă ca-
racterul. Reprezintă de fapt ceea ce 
suntem fiecare dintre noi în acest 
moment şi mai mult, ceea ce vom fi 
pentru veşnicie. 

„Caracterul nu vine la întâmpla-
re. El nu este determinat de o izbuc-
nire a temperamentului şi de un pas 
în direcţia greşită. Este repetarea 
unui fapt ce-l face să devină obicei şi 
modelează caracterul spre bine sau 
spre rău. Caractere drepte pot fi for-
mate numai prin efort perseverent şi 
neobosit, prin îmbunătăţirea fiecărui 
talent încredinţat şi a fiecărei capaci-
tăţi spre slava lui Dumnezeu. (În-
drumarea copilului, pag. 121).

Nu-i aşa că la  prima vedere pare 
simplu? Plecând de la efect pentru 
a găsi cauza, raţionamentul sună 

aşa: ne dorim caractere drepte în-
seamnă că trebuie să ne formăm  
obiceiuri corecte, adică să facem 
fapte corecte, deci să cultivăm  gân-
duri drepte. Dar aici apare proble-
ma: ”Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce 
vreau, ci fac ce urăsc. ... Căci binele 
pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci 
răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce 
fac.” (Romani 7: 15, 19). 

Vi s-a întâmplat şi vouă? 
”Într-o mare măsură, fiecare este 

arhitectul propriului său caracter” 
(Îndrumarea copilului, pag. 121), 
doar într-o mare măsură,  nu în to-
talitate, căci alegerea, decizia, apar-
ţine omului, dar puterea aparţine 
Domnului. 

Dacă aţi dorit să faceţi binele şi 
v-aţi trezit făcând răul, înseamnă 
că nu aţi lucrat cu puterea primită 
de la Dumnezeu. De aceea primul 
pas pe care trebuie să-l facem, îna-
inte de a încerca să înlăturăm din 
viaţa noastră lucrurile care ne des-
part de Dumnezeu,  este acela de a 
ne aşeza în prezenţa Lui, în acel loc 
în care putem primi, înţelepciunea 
şi puterea Sa. Apoi trebuie să fa-
cem alegeri corecte pentru a ne de-
săvârşi caracterul.

Aceasta nu înseamnă mântuirea 
prin propriile fapte, nu trebuie să 
considerăm că făcând anumite lu-
cruri, sau dezvoltând unele obiceiuri 
vom fi mântuiţi datorită eforturilor 
depuse. În nici un caz. Ci trebuie 
privită ca o supunere a voinţei noas-
tre lui Dumnezeu, ca o dorinţă de a 
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asculta de glasul Său. Atitudinea 
noastră ar trebui să fie: „Dacă Tu, 
Doamne, îmi ceri un anumit lucru, 
eu doresc să ascult de Tine şi prin 
tot ceea ce fac, nu doresc altceva de-
cât să împlinesc voia Ta”. Iar pute-
rea pentru înfăptuirea oricărui lucru 
bun vine de la Dumnezeu, care dă 
fiecăruia „după plăcerea Lui şi voin-
ţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13).

„Dacă tinerii ar aprecia în mod 
corect această problemă importantă 
a dezvoltării caracterului, ar vedea 
necesitatea îndeplinirii lucrării lor în 
aşa fel încât aceasta să reziste testului 
cercetării înaintea lui Dumnezeu. 
Cel mai umil şi mai slab, prin efort 
perseverent în a rezista ispitei şi în a 
căuta înţelepciune de sus, poate atin-
ge înălţimi ce acum par imposibile. 

Aceste realizări nu pot 
veni fără un scop 

bine determi-
nat de a fi 

c r e d i n -
cios în 

îndeplinirea datoriilor mici. Se cere 
atenţie continuă ca trăsăturile necin-
stite să nu fie lăsate să se întărească”. 
(Îndrumarea copilului, pag. 124).

Vă rog aşadar, dragi tineri, luaţi în 
serios problema dezvoltării caracte-
rului vostru, şi hotărâţi-vă să fiţi voi 
cei care decideţi asupra formării sale, 
şi nu societatea, împrejurările, ocazi-
ile, prieteniile, sau alte lucruri care 
inevitabil ne influenţează. 

”Domnul Hristos nu ne-a asigu-
rat în nici un fel că ajungerea la de-
săvârşirea caracterului este o lucrare 
uşoară. ... ci se dobândeşte printr-
un efort personal, prin meritele şi 
harul lui Hristos. Dumnezeu ne 
oferă talente, capacităţi intelectuale, 
dar noi ne formăm caracterul. Ca-
racterul se formează în bătălii grele 
şi aspre cu eul. Este necesar să ne 
cercetăm pe noi înşine în mod rigu-
ros şi nici o trăsătură nefavorabilă 
de caracter nu trebuie să rămână 
necorectată” (Minte caracter şi perso-
nalitate, II, pag. 180).  

Cum putem să lucrăm împreună 
cu Dumnezeu la formarea caracte-
rului nostru? 
 Cred că primul pas este ace-

la de a stabili o legătură permanentă 
cu Dumnezeu, de a dezvolta o relaţie 
personală, intimă cu El, prin rugă-
ciune serioasă, să primim de la Dom-
nul gânduri înţelepte şi putere.

„Dacă dorim să dezvoltăm un ca-
racter pe care Dumnezeu să-l accep-
te, este nevoie să ne formăm obice-
iuri corecte în viaţa religioasă. 
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Rugăciunea zilnică, constituie un 
factor la fel de esenţial pentru creşte-
rea în har şi pentru viaţa spirituală 
propriu-zisă, precum este hrana pen-
tru bunăstarea trupului. Trebuie să 
ne obişnuim să înălţăm adesea gân-
durile spre Dumnezeu în rugăciune. 
Dacă mintea noastră este rătăcitoare, 
trebuie să o disciplinăm; iar în cele 
din urmă, prin eforturi perseverente, 
vom realiza aceasta cu uşurinţă. Des-
părţiţi de Hristos, nu putem fi în si-
guranţă nici măcar o singură clipă. 
Putem să ne bucurăm de prezenţa 
lui Dumnezeu la fiecare pas, dar nu-
mai dacă respectăm condiţiile stabi-
lite de El”. (Minte, caracter şi persona-
litate II, pag. 180).
 Al doilea pas ar fi acela de a 

studia Cuvântul Sfânt pentru a ne 
vedea pe noi înşine aşa cum suntem, 
aşa cum ne vede Dumnezeu, pentru 
a ne identifica obiceiurile greşite 
(faptele, respectiv modul de gândire 
greşit) şi pentru a descoperi obiceiu-
rile bune (a se înţelege implicit fap-
tele respectiv gândurile bune) pe care 
Dumnezeu doreşte să le dezvoltăm.
 Iar al treilea, ar fi să luăm 

pe rând câte o deprindere care nu 
este după voia Domnului şi să o în-
locuim cu o deprindere plăcută Lui. 
Psihologii spun că este nevoie în 
medie de şase săptămâni pentru a te 
simţi comfortabil cu un obicei nou, 
adică repetând o faptă timp de şase 
săptămâni ea devine obicei, şi o vei 
repeta apoi în circumstanţe asemă-
nătoare fără să-ţi mai dai seama. 

”În desăvârşirea unui caracter 
creştin este esenţial să perseverezi 
în facerea binelui. Aş dori să înti-
păresc în mintea tinerilor noştri 
importanţa perseverenţei şi a efor-
tului energic în lucrarea de formare 
a caracterului.” (Minte, caracter şi 
personalitate II, pag. 186).

„Ceea ce ne aventurăm să facem 
odată suntem în stare să facem mai 
uşor a doua oară. Obiceiuri de serio-
zitate, de stăpânire de sine, de econo-
mie, de hărnicie, de conversaţie să-
nătoasă şi sensibilă, de răbdare, de 
politeţe adevărată, nu sunt acumula-
te fără supraveghere atentă şi minu-
ţioasă asupra propriei persoane. Este 
mult mai uşor să devii corupt şi vici-
os decât să biruieşti defectele ţinând 
eul în stăpânire şi nutrind adevărate-
le calităţi.  Se cere efort stăruitor, 
dacă vrem să fie desăvârşite vreodată, 
calităţile creştine în viaţa noastră”. 
(Îndrumarea copilului, pag. 149).

Dragi tineri, vă invit ca timp de 
o lună să vă concentraţi asupra unei 
deprinderi, asupra unui obicei pe 
care doriţi să-l înlocuiţi, şi timp de 
o lună să vă rugaţi Domnului ca ori 
de câte ori sunteţi în situaţia de a 
repeta acea faptă greşită, care a dus 
la formarea unui obicei greşit El să 
vă reamintească şi să vă dea putere 
să acţionaţi conform voinţei Sale. 

Timp de o lună începeţi fiecare 
zi citind ceva, cât de puţin din Cu-
vântul Său, dar din care să extrageţi 
o idee care să vă călăuzească de-a 
lungul zilei, la care să meditaţi şi pe 
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care eventual să o şi notaţi. Şi ple-
caţi la activităţile voastre având me-
reu în minte conştienţa prezenţei 
lui Dumnezeu alături de voi, ideea 
citită în acea dimineaţă şi deprinde-
rea pe care doriţi să o înlocuiţi. Iar 
seara înainte de culcare rămâneţi un 
moment în prezenţa Sa, rememo-
raţi întâmplările de peste zi, anali-
zaţi situaţiile în care obiceiul cel 
vechi a pus stăpânire pe voi sau din 
contră, aţi acţionat conform noului 
obicei. Notaţi undeva acest lucru, la 
sfârşit de lună veţi avea o imagine 
de ansamblu asupra obiceiului pro-
pus. Şi nu uitaţi să-I mulţumiţi lui 
Dumnezeu pentru toate situaţiile în 
care aţi biruit, şi să-I cereţi iertare 
pentru toate ocaziile în care v-aţi 
lăsat biruiţi. 

Iar după o lună concentraţi-vă 
asupra altui obicei, şi dacă Dumnezeu 
ne mai îngăduie viaţa veţi descoperi 
cum caracterul vostru începe să se 
schimbe zi după zi, lună după lună. 

„Fiecare vom fi pentru acum şi 
pentru veşnicie ceea ce obiceiurile 
noastre ne fac să fim. Vieţile acelora 
care îşi formează obiceiuri corecte şi 
sunt credincioşi în îndeplinirea fie-
cărei obligaţii  vor fi ca luminile stră-
lucitoare, revărsând raze luminoase 
asupra cărării altora.” (Îndrumarea 
copilului, pag. 151).

„Mântuitorul care locuieşte înlă-
untrul inimii noastre, ne va întări în 
fiecare ceas. Îngerii păzitori vor ră-
mâne în preajma noastră şi vor duce 
cu bucurie la cer veştile bune ale pro-
gresului nostru în viaţa divină, iar 
îngerul raportor va prezenta un ra-
port binevoitor şi fericit”.  (Minte, 
caracter şi personalitate, pag. 216).  

Şi nu uitaţi, toate practicile şi 
disciplinele spirituale pe care le 
practicăm nu ne îndreptăţesc cu ni-
mic în faţa lui Dumnezeu, ele au 
drept unic scop să ne aşeze în pre-
zenţa Sa, aşa încât El să poată lucra 
în vieţile noastre.

Adriana Crăcea

Una din întrebuințările cele mai bune ale memoriei este că trebuie să uiți 
lucrurile neplăcute.

Nu citi nimic din ceea ce nu dorești să ții minte și nu ține minte nimic din 
ceea ce n-ai de gând să aplici. 

Pentru a te conduce pe tine însuți, folosește-te de cap; pentru a conduce 
pe alții, folosește-te de inimă.

Diferența dintre viață și școală: la școală înveți lecția și dai testul; în viață 
dai testul și înveți lecția.

Dacă vrei să mergi repede, du-te singur! Dacă vrei să mergi departe, du-te 
împreună cu alții!

l

l

l

l

l
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Sunt unele lucruri în viaţă care 
rămân pentru totdeauna. Astfel, îmi 
amintesc bine lecţia extrasă dintr-o 
parabolă citită într-un manual de 
germană de liceu…

Pentru el era o zi deosebită. Regi-
zase întreaga întâlnire în care avea 
să-i ceară mâna preaiubitei inimii 
lui. Tocmai de aceea venise mai de-
vreme la întâlnire. Of, ce încet trecea 
timpul... O, dacă ea ar fi deja acolo! 
Dacă nu ar mai trebui să aştepte atât 
de mult! Dacă era posibil ca mo-
mentul acela plin de emoţii să fi tre-
cut şi ea să-i fi dat deja răspunsul 
favorabil! Ce bine ar fi fost! Şi, pen-
tru că fata întârzia să apară, tânărul 
aţipi. Şi iată, că dintr-o dată lângă el 
apare un bătrânel cu haine ponosite 
şi-i spune că are un mic dar pentru 
el. Era un nasture mare ca de palton; 
iar bătrânelul îi spune că dacă îl în-
vârte de la stânga la dreapta, el poate 

fi trimis înainte în timp, la momen-
tul dorit de el. Ce bucurie pe tânărul 
nerăbdător! Îşi dori să fie cu prietena 
lui devenită logodnică. Şi, după ce 
învârti o dată de nasture de la dreap-
ta la stânga, iată-l proaspăt logodnic. 
Apoi, dorinţa lui era să fie mire; şi 
după o simplă răsucire a nasturelui, 
iată-l şi mire. Nu după multă vreme, 
îşi dori să aibă copilaşi; cu ajutorul 
aceluiaşi nasture se trezeşte în viitor 
înconjurat de 3 copilaşi. Dar, plicti-
sindu-se să aştepte creşterea copiilor 
şi trecerea anilor, îşi doreşte, rând pe 
rând ca aceştia să fie deja mari, cu o 
meserie învăţată, apoi aşezaţi la casa 
lor, apoi cu copii, până când se tre-
zeşte că se află pe marginea mor-
mântului… Atunci, fiindu-i teamă 
să învârtă nasturele de la stânga la 
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dreapta, îl învârti de la dreapta la 
stânga pentru a fi dus înapoi în timp 
în ziua când o aştepta pe preaiubita 
inimii lui ca să-i ceară mâna. Dar, de 
data aceasta nu se întâmplă nimic. 
Mai încercă încă o dată cu teamă în 
suflet şi disperare în privire. Dar, ia-
răşi, nimic. Bătrânelul apăru din nou 
lângă el şi-i spuse: „Atunci când ţi-
am dat nasturele, am zis că, răsucin-
du-l de la stânga la dreapta, poţi să fii 
trimis înainte în timp. Dar nu am 
spus că acest nasture poate fi răsucit 
şi de la dreapta la stânga pentru a fi 
dus înapoi în timp. Pentru că acest 
lucru este imposibil.” Îngrozit, tână-
rul păli. Acest sentiment de neputin-
ţă şi spaimă îl făcu să se trezească. Ce 
bine că n-a fost decât un vis. Acum 
va şti să aştepte cu răbdare şi să se 
bucure de fiecare clipă luând partea 
cea bună din ea…

Un vis al lui şi o trăire a noastră. 
Ne-am învăţat să ignorăm prezen-
tul, să nu trăim în el, ci să aşteptăm 
ceva mai bun de la viitor, sau să ne 

regretăm trecutul. 

Când înaintea-mi stă un examen 
greu, mă gândesc la ziua de poimâi-
ne când voi fi dat examenul; sau la 
zilele din liceu când nu aveam atâta 
de învăţat. Când sunt necăsătorit 
îmi doresc o familie a mea. Când 
mi-am găsit partenerul mă gândesc 
ce bine era când eram celibatar şi nu 
depindeam de dorinţele altuia; sau 
îmi doresc să am copii. Şi când îi am 
şi ei plâng toată noaptea, tânjesc 
după nopţile tihnitoare; sau vreau 
ca cei mici să crească mai repede. 
Când au crescut, privesc cu nostal-
gie pozele din „vremurile acelea 
bune” când eram mai tânăr iar copi-
ii, mici cu probleme mici; sau pri-
vesc în viitor când ei o să fie aşezaţi 
la casele lor. Şi uite aşa mă trezesc 
că viaţa a trecut pe lângă mine fără 
să bag de seamă, şi am rămas cu 
prea puţin prezent. 

„Nu zice: ‚Cum se face că zilele de 
mai înainte erau mai bune decât aces-
tea?’ Căci nu din înţelepciune 
întrebi aşa.” (Eclesiastul 
7:10). Nu există de-
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cât un singur motiv pentru care să 
privim în urmă şi acesta nu este 
pentru a cădea în nostalgie după zi-
lele de odinioară care „erau mai 
bune decât acestea”, ci pentru a ne 
însuşi lecţiile trecutului şi a prinde 
curaj în faţa încercărilor prezentului 
şi ale viitorului.

„Dar tot voi lăuda lucrările Dom-
nului, căci îmi aduc aminte de minu-
nile Tale de odinioară; da, mă voi 
gândi la toate lucrările Tale şi voi lua 
aminte la toate isprăvile Tale.” (Psal-
mii 77:11, 12) „Ce am auzit, ce ştim, 
ce ne-au povestit părinţii noştri, nu 
vom ascunde de copiii lor, ci voi vesti 
neamului de oameni care va veni lau-
dele Domnului, puterea Lui, şi minu-
nile pe care le-a făcut. El a pus o măr-
turie în Iacov, a dat o lege în Israel, şi 
a poruncit părinţilor noştri să-şi în-
veţe în ea copiii, ca să f ie cunoscută de 
cei ce vor veni după ei, de copiii care se 
vor naşte şi care, când se vor face mari, 
să vorbească despre ea copiilor lor; 
pentru ca aceştia să-şi pună încrederea 
în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui 
Dumnezeu şi să păzească poruncile 
Lui. Să nu f ie, ca părinţii lor un neam 
neascultător şi răzvrătit, un neam care 
n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu 
era credincios lui Dumnezeu!” (Psal-
mii 78:3-8).

„Să ne aducem aminte de dove-
zile monumentale ale iubirii lui 

Dumnezeu, de ceea ce a făcut 
pentru mângâierea noas-

tră, salvându-ne din 
mâna nimicitorului. Să 
păstrăm vii în memoria 
noastră toate dovezile 

îndurării lui Dumnezeu, pe care le-a 
manifestat faţă de noi, lacrimile pe 
care le-a şters, durerile pe care le-a ali-
nat, necazurile, temerile îndepărtate, 
nevoile pe care le-a satisfăcut şi bine-
cuvântările pe care le-a revărsat asu-
pra noastră: întărindu-ne astfel pen-
tru tot ceea ce mai avem de întâmpinat 
în peregrinajul nostru.

Ne putem aştepta la noi greutăţi în 
lupta viitoare a credinţei şi vieţii, dar 
putem privi la cele din trecut, ca şi la 
cele ce vor veni şi să spunem: ‚Până aici 
ne-a ajutat Dumnezeu’ (1 Samuel 
7:12). ‚Şi puterea ta să ţină cât zilele 
tale’ (Deuteronomul 33:25). Încer-
cările nu vor f i mai mari decât pute-
rea care ne-a fost dată ca să le supor-
tăm. De aceea, să punem mâna la 
lucru, oriunde este ceva de făcut, având 
încredinţarea că, orice ar veni, ne va 
f i dată puterea necesară, proporţiona-
lă cu încercările prin care trecem.” 
(Calea către Hristos, pag. 125 engl.)

„Fraţilor, unde sunt monumentele 
care să vă aducă aminte de dragostea 
şi bunătatea lui Dumnezeu? Strădu-
iţi-vă să vă rămână proaspăt în me-
morie ajutorul pe care Domnul vi l-a 
dat în eforturile voastre de a-i ajuta 
pe alţii.” (Comentarii Biblice, vol. 2, 
pag. 1012 engl.) Psalmistul deplânge 
uitarea poporului, văzând în ea o 
cauză a necredincioşiei prezente: 
„Au dat uitării lucrările Lui, minu-
nile Lui, pe care li le arătase… Nu 
şi-au mai adus aminte de puterea 
Lui, de ziua, când i-a izbăvit de 
vrăjmaş, de minunile… şi de semnele 
Lui minunate... Ci s-au depărtat şi 
au fost necredincioşi.” (Psalmii 78:11, 
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42, 43, 57). Tot el îndeamnă: „Vor-
biţi despre toate minunile Lui!... 
Aduceţi-vă aminte de semnele minu-
nate pe care le-a făcut, de minunile şi 
de judecăţile rostite de gura Lui…” 
(Psalmii 105:2, 5).

Şi apoi ne frământăm cu privire 
la viitor. Poate că niciodată această 
frământare nu a fost mai acerbă ca 
acum. „Şi apoi, cine dintre voi, chiar 
îngrijorându-se, poate să adauge un cot 
la lungimea vieţii lui? Deci, dacă nu 
puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru 
ce vă mai îngrijoraţi de celelalte?” 
(Luca 12:25, 26) „Nu vă îngrijoraţi 
dar de ziua de mâine; căci ziua de mâi-
ne se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge 
zilei necazul ei.” (Matei 6:34).

Îngrijorările cuprind multiple 
aspecte ale vieţii; ele pot fi referi-
toare la probleme reale sau imagi-
nare şi, întrucât sunt doar îngrijo-
rări, nu încercări de a rezolva 
problema, ele au întotdeauna în ve-
dere viitorul. Şi iată că din nou ra-
tăm prezentul anticipând un necaz 
care poate nu va veni niciodată, sau 
trecând de două ori prin el: acum şi 
atunci când vine.

„Numai o zi este a noastră, şi în 
timpul acestei zile trebuie să trăim pen-
tru Domnul. Pentru această singură zi, 
trebuie să punem în mâinile lui Isus, 
într-o servire solemnă, toate intenţiile 
şi planurile noastre, aruncând toate în-
grijorările noastre asupra Lui, pentru 
că El ne poartă de grijă.” (Cugetări de pe 
Muntele Fericirilor, pag. 101 engl.).

 „Domnul Hristos nu ne-a făgă-
duit ajutor ca să purtăm azi poverile 
de mâine. El a zis: "Harul Meu îţi este 

de ajuns." (2 Corinteni 12:9). Dar, 
ca şi mana dată în pustie, harul Său 
este dăruit zilnic, ca să facem faţă ne-
voilor acelei zile. Ca şi oştile lui Israel 
în peregrinajul vieţii lor, şi noi putem 
să găsim, dimineaţă de dimineaţă 
pâinea din ceruri, atât cât trebuie 
pentru f iecare zi.” Idem.

„Dacă ne încredem fără încetare în 
Dumnezeu, vom avea sentimentul de 
siguranţă; frica neîncetată de relele 
viitoare va înceta. Nu vor mai exista 
îngrijorare şi nelinişte imaginară. Noi 
avem un Tată ceresc care Se îngrijeşte 
de copiii Lui şi doreşte să le ofere sufi-
cient har pentru orice vreme de nevo-
ie.” (Testimonies, vol. 2, pag. 72).

„ ‚Nu vă îngrijoraţi de nimic’ (Fi-
lipeni 4:6). Ce înseamnă aceasta? De 
ce să ridici un pod înainte de a avea 
nevoie de el? Nu anticipaţi timpul de 
strâmtorare. Fraţilor, curând, veţi 
ajunge la el. Noi trebuie să ne gândim 
la prezent şi, dacă ne vom îndeplini 
bine datoriile zilei de azi, vom fi pre-
gătiţi pentru responsabilităţile zilei de 
mâine.” (2 MCP, pag. 470).

„Să nu se descurajeze nimeni de 
asprele încercări care trebuie să vină 
în timpul strâmtorării lui Iacov. Tre-
buie să lucrăm cu zel, nu pentru acel 
timp, ci pentru ziua de azi. Ceea ce 
avem nevoie acum este de a avea o 
cunoaştere a adevărului, aşa cum este 
el în Hristos şi o experienţă personală. 
În aceste ultime ore preţioase de încer-
care trebuie să câştigăm o adâncă şi 
vie experienţă. Trebuie să ne formăm 
astfel de caractere care ne vor asigura 
scăparea în timpul de necaz.” (Înalta 
noastră chemare, pag. 318).
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„Asemenea unui copil, vei primi şi 
tu zi de zi tot ce-ţi trebuie pentru ne-
voia zilei. În f iecare zi, trebuie să te 
rogi: ‚Pâinea noastră cea de toate zile-
le, dă-ne-o nouă astăzi’. Să nu te des-
curajezi dacă nu ai de ajuns pentru 
ziua de mâine. Ai asigurarea făgădu-
inţei Sale: ‚Am fost tânăr şi am îmbă-
trânit, dar n-am văzut pe cel nepri-
hănit părăsit, nici pe urmaşii lui 
cerşindu-şi pâinea’ (Psalmii 37:25). 
Dumnezeu, care a trimis corbii să-l 
hrănească pe Ilie lângă pârâul Cherit, 
nu va trece cu vederea pe nici unul 
dintre credincioşii şi umilii Săi copii. 
Despre acela care umblă în neprihăni-
re stă scris: ‚I se va da pâine şi apa nu-i 
va lipsi’ (Isaia 33:16). ‚Ei nu rămân 
de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de 
ajuns în zilele de foamete’ (Psalmii 
37:19). ‚El, care n-a cruţat nici chiar 
pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, 
cum nu ne va da, fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile?’ (Romani 
8:32).” (Cugetări de pe Muntele Fericiri-
lor, pag. 111 engl.).

Nu ne este dată decât o zi: cea de 
astăzi. Să o trăim!

Mihaela Silaghi

Trăieşte clipa  

şi vei avea veşnicia.

Iubeşti viața?  

Atunci nu risipi ca un  

nesăbuit timpul, căci din timp 

este făcută viaţa! (Benjamin 

Franklin) 

Nu-i de mirare că timpul fuge 

când toţi caută să-l omoare.

Nu te teme de mâine,  

Dumnezeu este deja acolo.

Prezentul este sărbătoarea  

care trebuie trăită  

prin învăţămintele din trecut  

şi visurile din viitor. (definiţie 

de Paulo Coelho).
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Vai câtă orbire! Cum au putut fi 
atât de întunecaţi? Cum au putut 
să-L respingă? Să vină Mesia Cel 
promis, şi chiar nimeni să nu-L aş-
tepte. Nici în Ierusalim, nici măcar la 
Templu. Să cânte, să înveţe despre El 
sute de ani, şi când a venit, tocmai ei, 
moştenitorii făgăduinţei, să nu-L 
primească! Să vadă minunile Sale, şi 
de fiecare dată, în loc să se plece îna-
intea Lui cu bucurie, să se împie-
trească ei şi mai tare, şi pâna la urmă 
să Îl dea morţii! Cum a fost posibil? 
Dacă aş fi fost eu în locul lor!... 

De câte ori nu ne gândim astfel?! 
Şi totuşi, la o privire mai atentă, 

se pare că facem exact acelaşi lucru. 
Dacă nu cumva chiar mai rău. Cum 
e posibil ca noi, aşteptători ai venirii 
Sale, învăţăcei la picioarele Sale de 
ani buni, să experimentăm alunecări, 
căderi, naufragii? Să vedem familii 
destrămate, copii care se îndepărtea-
ză, să vedem în noi înşine orice altce-
va numai Hristos şi caracterul Său 
nu! Cum e posibil? Cu Cartea în 
mână, cu potop de lumină la înde-
mână, şi totuşi parcă îngheţaţi, îm-

Respingerea
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit”... 
„Nu vrem ca Acesta să domnească peste noi”.
„Răstigneşte-L Pilat!”
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pietriţi în neputinţă! Cum se insta-
lează acestă împietrire? Ce mai poate 
fi făcut?

Există o cutremurătoare metafo-
ră pe tema aceasta, în Australia de 
Vest. O moară de apă, care de la o 
vreme n-a mai „vrut” să se învârtă 
sub puterea apei. A strâns nisip (gri-
ji, nemulţumiri, îndoieli) şi a mers o 
vreme tot mai „scârţâit”. Până s-a 
oprit. De tot. Ce credeţi că a ajuns 
astăzi? Sunt mii de turişti care o vi-
zitează anual. O mare piatră, cântă-
rind câteva tone, care mai aminteşte 
încă de moara de acum 300 de ani. 
Ce uimeşte însă e că apa continuă, 
încă, să o îmbie, clipă de clipă. 
Împietrită, moara nu mai răs-
punde demult...

În celebrul caz al împietririi 
inimii omeneşti, citim că „Dum-
nezeu a împietrit inima lui fara-
on...” Aşa? Deci Dumnezeu l-a 
împietrit? Atunci de ce-i mai 
bagă vină? Să medităm puţin. 
Cum împietreşte Dumnezeu 
inima cuiva? Poate El, care este 

dragoste, să „trimită o lucrare de 
rătăcire”? Îşi propune El să îm-
pietrească pe cineva, ca mai apoi 
să-l piardă? Sau cum?

Nu, nicidecum! „Nu a fost 
folosită nici o putere suprana-
turală pentru a împietri inima 
lui faraon.” „Dumnezeu i-a dat 
lui faraon dovada cea mai izbi-
toare a puterii divine, dar mo-
narhul a refuzat cu încăpăţâna-
re să dea ascultare luminii. 

Fiecare desfăşurare a puterii in-
finite pe care o el respingea îl făcea 
şi mai hotărât în răzvrătirea lui. Să-
mânţa revoltei, pe care a semănat-o 
atunci când a respins cea dintâi mi-
nune, şi-a adus roadele.” (PP pag. 
268)  Deci cum a împietrit Dum-
nezeu inima lui faraon? Prin mani-
festarea dragostei şi puterii Sale sal-
vatoare! Cu fiecare desfăşurare de 
putere, crescândă, Dumnezeu lucra 
la salvarea sa. Atunci de ce nu s-a 
salvat?! De ce s-a împietrit? Din 
pricina atitudinii, a răspunsului său 
la dragostea dumnezeiască! „[Oda-
tă] cu fiecare respingere a adevăru-
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lui, minţile oamenilor se vor întu-
neca mai mult, inimile lor se vor 
împietri şi mai tare, până când vor fi 
zăvorâte într-o împietrire necredin-
cioasă...” (ML pag. 603). Nu Dum-
nezeu ne împietreşte prin darurile 
Lui bune, ci noi ne împietrim, pri-
mindu-le rău! Respingându-le! În-
căpăţânându-ne să facem după ca-
pul nostru! Şi atunci cine e de vină 
pentru consecinţe? „Rezistând in-
fluenţei Duhului Sfânt, oamenii 
ajung nepăsători sau chiar neglijenţi 
faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei 
înşişi sunt răspunzători pentru îm-
pietrirea inimii lor...” (PD pag. 56).

Cu adevărat vrednic de gândit... 
Cum să nu îţi pui problema... Mai 
scapă faraon, din jocul acesta al răz-
vrătirii, al morţii? Mai scapă 
Acan, mai scapă Iuda? Răs-
punsul plin de har al Tatălui 
nostru Ceresc, Iubitor, este 
„Ci îndemnaţi-vă unii pe al-
ţii în fiecare zi, cîtă vreme se 
zice: „Astăzi,” pentruca ni-
ciunul din voi să nu se îm-
pietrească prin înşelăciunea 
păcatului.” Astăzi să ne în-
toarcem! Astăzi să-L pri-
mim! Astăzi să Îi cerem ier-
tare, în pocăinţă! Astazi să 
acceptăm cu smerenie orice 
ne cere, sau ne mustră! Şi aşa, 
chiar şi o inimă în mare par-
te împietrită, în mâna Sa, 
poate trece de la moarte la 
viaţă! Cum? „Vă voi da o ini-
mă nouă, şi voi pune în voi 

un duh nou; voi scoate din trupul 
vostru inima de piatră, şi vă voi da o 
inimă de carne. Voi pune Duhul 
Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi 
poruncile Mele şi să păziţi şi să îm-
pliniţi legile Mele. Veţi locui în 
ţara,...” (Ezech. 36:26-28), ţara aceea 
bună, pe care S-a dus să o pregăteas-
că pentru noi. Ţara aceea în care 
Hristos e totul, şi neprihănirea Sa 
umple fiecare piept! Vrei şi tu să fii 
acolo? Fie ca El să ne ajute, fiindcă 
chiar aceasta e şi voinţa Sa! Să putem 
spune împreună cu David, „Însă eu 
sînt totdeauna cu Tine, Tu m'ai apu-
cat de mîna dreaptă; mă vei călăuzi 
cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în 
slavă.” Amin.

 Radu Ioniță
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Succesul 
depinde de luptător!

De multe ori nu ţinem seama de 
acest mare adevăr, iar când se vorbeşte 
de oameni puternici suntem tentaţi 
să căutăm oameni dezvoltaţi fizic. 

Dacă ni s-ar cere un exemplu 
Biblic de om puternic, l-am 

alege repede pe Samson. Şi 
nu vom da greş. E adevă-
rat, Samson a primit de 
la Dumnezeu o putere 
deosebită, pe care, din 
păcate, rareori a folosit-
o cu înţelepciune. 

„Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz,  
şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult  

decât cine cucereşte cetăţi.” (Prov. 16:31). 

Adevărata putere

“Nu acela care reuşeste  
să cucerească cetăţi este puternic,  

ci acela care reuşeşte  
să se stăpânească pe sine.”
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Urmărind istoria acestui om, ră-
mânem uimiţi de realizările sale şi 
vom spune pe bună dreptate că a 
fost mai mult decât un om: 

tristă a vieţii sale ne spune că oricât 
a fost de puternic, a cedat în faţa 
vorbelor plângăreţe ale unei femei 
imorale.

Tăria de caracter constă în două 
lucruri: puterea voinţei şi puterea 
stăpânirii de sine. Mulţi tineri în-
ţeleg greşit tăria de caracter ca fi-
ind pasiunea puternică şi nestăpâ-
nită; dar adevărul este că cel 
stăpânit de patimi este un om slab. 
Adevărata măreţie şi nobleţe a 
omului este măsurată prin puterile 
lui de a-şi supune simţămintele şi 
nu prin puterea ce o au simţămin-
tele asupra lui. 

“Cel încet la mânie”, spune So-
lomon, “este mai bun decât cel pu-
ternic; şi acela care-şi stăpâneşte 
spiritul, mai bun decât cel care cu-
cereşte o cetate”. Bărbatul sau fe-
meia care-şi păstrează echilibrul 
minţii când este ispitit să îngăduie 
patima, se află în ochii lui Dumne-
zeu şi ai îngerilor cereşti pe o pozi-
ţie mai înaltă decât cel mai renumit 
general care a condus vreodată la 
biruinţă o armată în luptă. 

Un împărat celebru, pe patul de 
moarte, a spus: "Dintre toate cuce-
ririle mele nu este decât una ce să-
mi aducă mângâiere acum, iar aceea 
este biruinţa ce am câştigat-o asu-
pra propriului meu temperament 
furtunos."

Alexandru şi Cezar au găsit că 
este mai uşor să supună o lume de-

- A ucis treizeci de filisteni căro-
ra le-a luat hainele; a prins treizeci 
de vulpi şi legându-le cozile, le-a 
dat foc alungându-le în lanurile de 
grâu ale acestui popor; cu o falcă de 
măgar a omorât o mie de oameni; a 
luat porţile unei cetăţi cu tot cu ză-
voare şi balamale şi le-a dus pe vâr-
ful unui munte; a ucis un leu, fără să 
aibă nimic în mână,  iar la finalul 
vieţii sale a dărâmat o clădire colo-
sală pe acoperişul căreia erau adu-
naţi trei mii de oameni pentru a se 
delecta cu imaginea unui om ajuns 
ruinat, pentru că doar a abuzat de 
putere - aceste momente marcând 
şi finalul vieţii sale. 

Dumnezeu a ales să fie cu acest 
om, şi să fie într-un sens foarte spe-
cial, dar el nu a ales să fie cu Dum-
nezeu. Puterea primită din cer nu a 
folosit-o cu înțelepciune. Istoria 

Dintre toate cuceririle 
mele nu este decât una ce 

să-mi aducă mângâiere acum,  
iar aceea este biruinţa  

ce am câştigat-o  
asupra propriului meu  

temperament furtunos.

PE CALEA VIEȚII



Ultima generaţie / Anul XVII - Nr. 1 25

cât să se supună pe ei înşişi. După 
ce au cucerit naţiune după naţiune, 
au căzut: unul, “victima necumpătă-
rii, altul victima ambiţiei necugeta-
te”. (Good Health, noiembrie, 1880).

Dacă am rămas impresionaţi, 
amintindu-ne despre aceşti coloşi, 
totuşi să nu rămânem cu un gust 
amar în privinţa puterii.  Pentru că 
vom lua un alt exemplu. Cineva care 
în timpul vieţii a luptat împotriva 
unui leu şi mai furios, este  ISUS. 
(Matei 4:1-11). A fost atacat chiar 
de la naştere, când era prunc în 
Betleem. Toate forţele răului erau 
îndreptate împotriva Lui, în încer-
carea de a-L birui, dacă le-ar fi fost 
cu putinţă. Isus a fost ţinta tuturor 
armelor vrăjmaşului. El a biruit is-
pita poftei, iubirea de lume şi dorin-
ţa după strălucire. Hristos a întâm-
pinat pe Satana cu expresia “Stă 
scris”. În toate ispitele, arma Lui era 
Cuvântul lui Dumnezeu.

TU şi cu MINE suntem cei care 
avem de luptat în prezent cu un leu. 
„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că po-
trivnicul vostru, diavolul, dă târcoale 
ca un leu care răcneşte şi caută pe 
cine să înghită.” (1 Petru 5:8).

Noi nu avem putere de a ne îm-
potrivi, dar putem apela la puterea 
nemărginită a Tatălui. El este tot 
atât de gata de a ne-o da, la fel cum 
a dat-o şi lui Samson şi lui Isus. 

„Ci voi veţi primi o putere, când 
se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 

şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în 
toată Iudea, în Samaria şi până la 
marginile pământului”. Luca 10:19.

Dumnezeu este Acela care ne-a 
dat puterea, şi El este gata să o dă-
ruiască cu bunăvoinţă tuturor celor 
care au nevoie de ea. Întrebarea este: 
Unde intenţionăm să folosim noi 
această putere? Simţim într-adevăr 
că avem nevoie de ea? 

El a dat fiecăruia dintre noi ta-
lanţi, şi unul dintre aceştia este pute-
rea noastră, putere de a obţine biru-
inţă asupra răului, nu puteri pentru a 
ne satisface plăcerile egoiste. 

Se pune acum o intrebare perso-
nală în dreptul fiecăruia dintre noi, 
care medităm la aceste gânduri: Pri-
vind la exemple, cu care dintre ele 
vreau să mă asemăn?      
        Bora Gabriel
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Ce este Yahoo! Messenger?

În lumea noastră a folosi calcu-
latorul a devenit o normalitate, iar a 
fi conectat la internet o necesitate. 
Nu voi discuta cât de normală / 
“normală” e lumea în care trăim... 

Dacă aştepţi un răspuns la între-
barea “Ce este Yahoo! Messenger?” 
mă îndoiesc că articolul ţi se adre-
sează.
Un pas înainte?

Lui Daniel i s-a descoperit că “la 
vremea sfârşitului […] cunoştinţa 
va creşte”. (Daniel 12:4) Cunoştinţa 
a crescut şi continuă să crească. Pro-
feţia s-a împlinit şi se împlineşte în 
continuare. Daniel a auzit profeţia 
şi a scris-o. Noi o vedem, o trăim, o 
simţim... face parte din noi, din via-
ţa noastră.

S-a inventat computerul. Cu-
noştinţa a crescut. Un pas înainte!

S-a născut Internetul. Cunoş-
tinţa a crescut. Alt pas înainte!

Consider şi Yahoo! Messenger 
un pas înainte...

Spre ce?
Spre ce ne îndreptăm cu fiecare 

pas? Depinde. Depinde de tine!
 Din mulţimea de probleme am 

ales una:

Yahoo! Messenger 
şi limba română

Ca şi creştini avem spre ce ne în-
drepta. Avem o misiune pe pământ.

Profeta Domnului spunea:  
„În unele cazuri, ar putea fi ne-

voie ca tinerii să înveţe limbi străi-
ne. Ei pot face aceasta cu cea mai 

Yahoo! 
Messenger

Un pas înainte?
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mare eficienţă, intrând în legătură 
cu vorbitorii respectivei limbi şi, în 
acelaşi timp, dedicând în fiecare zi 
un timp studiului ei.” (Sfaturi pen-
tru părinţi, educatori şi elevi, Capito-
lul 74: Tinerii, ca misionari).

A cunoaşte limbi străine e foarte 
bine. Dar:

„În ceea ce priveşte educaţia, 
avansarea trebuie să înceapă cu 
treapta cea mai de jos a scării cu-
noaşterii. Materiile de bază trebuie 
studiate întru totul în urma rugă-
ciunii. Mulţi care consideră că şi-
au terminat educaţia sunt deficitari 
în privinţa exprimării şi a scrisului 
şi nu pot citi deloc sau nu pot vorbi 
corect. Nu puţini dintre cei care 
studiază limbi clasice şi alte mate-
rii avansate, atingând anumite 
standarde de cunoştinţe, eşuează în 
cele din urmă, din cauză că au ne-
glijat o 
atentă 
studi-
ere a 
materii-
lor elemen-
tare. Ei n-au do-
bândit încă o bună 
cunoaştere a limbii engleze. Ei 
au nevoie să se întoarcă şi să încea-
pă urcuşul cu prima treaptă a scă-
rii.” (Sfaturi pentru părinţi, educa-
tori şi elevi – Capitolul 28: Valoarea 
materiilor elementare).

Dacă am înţeles bine, “o bună 
cunoaştere a limbii engleze” pentru 
noi (ca români) se va citi „o bună 

cunoaştere a limbii române”. Se re-
feră la limba maternă.

Dacă urmărim ţeluri înalte tre-
buie deci să învăţăm să stăpânim 
limba română. Atât în scris cât şi 
vorbit. Scrisul la computer e un nou 
pas înainte. 

Când folosim Yahoo! Messenger 
avem ocazia să învăţăm să scriem la 
tastatură. Şi e ceva bun. De aseme-
nea avem ocazia să învăţăm să scri-
em cât mai corect în limba noastră. 

E drept că e mai uşor să fii la 
modă în ce priveşte scrisul la tasta-
tură. Dar, în opinia mea, timpul pe-
trecut în discuţii poate fi (şi mai) 
folositor când înveţi să scrii folosind 
(de exemplu):

- majuscule (la locul lor potrivit, 
nu când eşti supărat/supărată)

- semne de punctuaţie (nu mă 
refer la “???????????” de la sfârşitul 
întrebării pe care ai mai scris-o o 
dată şi nu ai primit răspuns)

- diacritice
Încercaţi. Stabiliţi-vă un stan-

dard cât mai înalt. Vă veţi simţi 
(mai) împliniţi, sper...

Cu viitoarele voastre ar-
ticole revista va fi mult 

mai frumoasă. 
E un pas  

înainte!

Ghiţă Bizău

PROVOCĂRI COTIDIENE
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Orologiul secolului XXI 
măsoară ultimele clipe 
pentru locuitorii Terrei! E 

vremea să ne uităm în jur, să privim 
această generaţie teribilă! Sărmană 
generaţie plină de boli, de răni, de 
moarte, prea curând îmbătrânită şi 
stoarsă de povara celor 6000 de ani 
de păcate! Ororile veacului nostru: 
războaie, ură, şovinism, droguri, al-
cool şi crime indică spre cea mai 
adâncă treaptă a imoralităţii.

Pădurile, care până nu de mult 
erau fortăreţe sigure pentru un su-
flet obosit de hărţuiala vremii, acum 
sunt posibile focare de infecţie şi 
boală…Nu mai există siguranţă pe 
străzi, în oraşe şi în case! Jafurile, 
crimele, violenţa sunt ştiri cu care 
ne-am obişnuit. Accidente teribile, 
cataclisme, dezastre ne ameninţă la 
tot pasul.

Din ce in ce mai multe boli in-
curabile sunt descoperite, iar cei 
care ar trebui să picure puţin Bal-
sam din Galaad pe rana sângerândă, 
sunt cei care deseori te împing în 
culmea disperării. Vaccinuri infes-
tate, instrumentar nesteril , nenu-
măratele culpe medicale fac din 
unele unităţi sanitare adevărate cre-
matorii moderne.

Viaţa morală nu ne mai oferă 
garanţia protecţiei împotriva infec-
ţiilor virale cu cale de transmitere 
sanguină. Putem fi infestaţi cu vi-
ruşi letali, fără să ne dăm seama, 
oriunde: în spitale, în cabinete, în 
mijloacele de transport, la locurile 
de muncă ş.a. Chiar şi oraşele mici 
sau satele nu mai sunt ferite de pe-
ricolul contaminării…

 „Cum să ne odihnim în Hristos 
într-o astfel de lume înlănţuită în 

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, 
nu mă tem de nici un rău…”  

(Psalmii 23).

Chiar dacă… 
Şi atunci!!!
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jocul Satanei, care răcneşte ca un 
învins, pentru că ştie că mai are pu-
ţină vreme?” este întrebarea centrală 
a acestui studiu.

 Pentru o mai bună înţelegere a 
acestui subiect aş dori ca să te im-
plici activ, dragă cititorule, în dez-
baterea care urmează. 

Te rog gândeşte-te timp de 5 
minute la lucrurile care te înspăi-
mântă de obicei. Apoi notează-ţi pe 
o hârtie trei dintre acestea în funcţie 
de intensitatea fricii pe care ţi-o ge-
nerează. Analizează-le cu atenţie! 
Închipuie-ţi ce s-ar întâmpla dacă 
ai fi pus efectiv să treci prin acele 
situaţii de criză. Ce soluţii ai găsi? 
Cum ai reacţiona? 

Pentru a înţelege posibilele trăiri 
sufleteşti pe care le poate genera o 
situaţie de criză şi posibilele rapor-
tări la aceasta, am să vă relatez pe 
scurt o experienţă personală.

Eram în iunie 2000, pe un peron 
într-o mică gară din Nordul ţării. Un 
personal a oprit în staţie. Auzind nu-
mele localităţii de unde venea perso-
nalul, în mintea mea s-a activat in-
formaţia că în acel oraş există un 
orfelinat cu copiii infectaţi cu HIV.

În acea perioadă circula ştirea că 
în marile centre universitare sunt 
grupuri de tineri infectaţi cu HIV 
care patrulează prin discoteci, te în-
ţeapă cu un ac infectat şi îţi lasă un 
bilet de bun venit în rândul purtă-
torilor de HIV.

Crescând într-un mediu puter-
nic influenţat de ştiinţa medicală şi 
urmând un colegiu universitar me-
dical, acumulasem destul de multe 
cunoştinţe despre această boală 
criminală şi despre căile ei de 
transmitere.

Îmi era extrem de frică de bolile 
virale, şi în special de SIDA, dar 
mă gândeam că mă pot apăra eu 
însămi în faţa ei. Discotecile nu le 
frecventam, transfuziile de sânge le 
evitam, aveam un stil de viaţă or-
donat cu puternice principii mora-
le, iar la dentist încercam să fiu 
foarte atentă.

Dar totuşi în acea zi de iunie s-a 
întâmplat ceva ce nu luasem în cal-
cul: un copil de aproximativ 12 ani a 
coborât din personalul cu pricina. 
Am văzut câteva doamne ţipând la 
el, dar nu l-am băgat in seamă până 
când s-a apropiat de mine să-mi 
ceară bani. I-am aruncat o privire 
grăbită, făcându-l să înţeleagă că nu 
are nici o şansă să primească de la 
mine ceva.

Băiatul s-a apropiat şi mai mult 
de mine, şi dintr-o dată am simţit 
o înţepătură în piciorul drept, după 
care acesta a plecat râzând. Mi se 
părea că e un coşmar ceea ce mi s-a 
întâmplat. Negam posibilitatea 
unei infectări virale. M-am dus să 
mă conving de existenţa înţepătu-
rii în piciorul meu. Şi era ADE-
VĂRAT!!!! 

Cu Dumnezeu în fieCare zi
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Ce-ai fi făcu tu,  într-o astfel de 
situaţie?...Gândeşte-te trei minute.

În cazul meu, disperarea, credin-
ţa şi raţiunea, fiecare la rândul ei, se 
luptau pentru supremaţie. Gândul 
că pot să fiu contaminată cu acest 
virus letal mă îngrozea. Nu doream 
cu nici un preţ să accept această 
idee, îmi doream orice altfel de 
moarte, dar nu una cauzată de 
această boală cruntă. Un atac de pa-
nică mă încerca… Raţiunea venea şi 
ea cu argumente de genul „Stai li-
niştită! Oricum ce s-a întâmplat s-a 
întâmplat, nu mai poţi schimba ni-
mic. Vezi ce mai poţi face să contra-
carezi efectul înţepăturii…Se putea 
întâmpla oricui! Nu eşti tu de vină! 
ş.a.” Ascultându-mi raţiunea, am fă-
cut anumite intervenţii de prim aju-
tor la nivel local şi l-am anunţat pe 
tata de accident. Dar înlăuntrul meu 
nu aveam pace. Aceeaşi întrebare mă 
frământa: „Oare, nu cumva…?”

Au urmat apoi 3 luni în care am 
participat la cel mai valoros curs in-
tensiv de credinţă practică din viaţa 
mea. Şi ce era specific acestui curs, a 
fost că trebuia să-l parcurg singură, 
fără vreun sprijin uman. Am ales să 
nu îi spun nimic consilierei mele 
cele mai bune - mama mea -  până 
ce nu ştiu ceva exact. Am făcut acest 
lucru pentru ca să o menajez de un 
stres în plus. Ştiam că oricum ea se 
roagă pentru mine. Într-un mod 
providenţial am reuşit să iau legătu-

ra cu mătuşa mea şi cu un foarte 
bun prieten al meu pe care i-am ru-
gat să pledeze pentru mine în faţa 
tronului de har şi de milă al Tatălui. 
Şi ceilalţi prieteni ai mei se rugau 
pentru mine, neştiind concret pro-
blema cu care mă confruntam.

Conjunctura m-a dus departe de 
casă, printre străini şi apăsată de in-
certitudinea unui diagnostic letal. 
În această situaţie disperată, credin-
ţa mea slabă s-a prins cu tărie de 
dragostea infinită a lui Dumnezeu 
faţă de mine. Fiecare seară era pen-
tru mine un exerciţiu de acest gen. 

Când îţi pui capul pe pernă şi mii 
de gânduri negre îţi bântuie sufletul, 
atunci certitudinea că ai un Tată ex-
trem de iubitor şi vrednic de încre-
dere, de care nimic şi nimeni nu te 
poate despărţi (Romani 8), este de o 
valoare inestimabilă. Această certi-
tudine m-a făcut să-mi plec capul şi 
să adorm în pace aproximativ 90 de 
nopţi… Ştiţi ce înseamnă aceasta? 
Ştiţi ce înseamnă aşteptarea unui re-
zultat medical? E mult să aştepţi şi 
câteva zile, dar câteva luni!

Meditarea profundă la versetele 
din Romani „Căci sunt bine încre-
dinţat că nici moartea, nici viaţa, 
nici îngerii, nici stăpânirile, nici pu-
terile, nici lucrurile de acum, nici 
lucrurile viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nici o altă făptură, nu 
vor fi în stare să ne despartă de dra-
gostea lui Dumnezeu care este în 
Hristos, Domnul nostru” m-au fă-
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cut să înţeleg că dragostea Tatălui 
faţă de mine nu este condiţionată 
de nimic, de absolut nimic.  Chiar 
dacă  aş avea cancer, SIDA sau he-
patita C, chiar dacă toată lumea 
m-ar respinge, chiar dacă familia 
mea nu m-ar înţelege, chiar de aş fi 
izolată de societate, civilizaţie şi 
cultură, chiar  şi atunci dragostea 
Tatălui mă însoţeşte. 

În această perioadă, experienţa 
apostolului Pavel pe insula Malta 
mi-a dat mult curaj. Acelaşi Dum-
nezeu care a neutralizat veninul vi-
perei care l-a muşcat pe apostolul 
Pavel,  poate să inactiveze şi potenţi-
alul virus al imuno –  deficienţei 
umane, de care îmi era atât  de frică.

Zilele mele de „curs” treceau cu 
paşi mărunţi, necesitând mereu ace-
leaşi mijloace ale harului: credinţă, 
răbdare şi încrederea totală în bra-
ţele Celui care mă iubeşte necondi-
ţionat. De multe ori examenul cre-
dinţei se complica prin contactul 
direct sau indirect cu căruţaşi de et-
nie rromă care îmi reîmprospătau în 
memorie scena incidentului din 
gară. Dumnezeu a trebuit să Se 
ocupe într-un mod special şi un 
timp destul de îndelungat de mine, 
ca să-mi cureţe acest gen de fobie 
socială pe care l-am dezvoltat.

Singură cu Dumnezeu am reuşit 
să trec prin valea umbrei morţii, 
până când El, Maestrul meu, a con-
siderat că am învăţat: să depind în 
totalitate de El, să înving previziu-

nile sumbre referitoare la viitorul 
meu terestru, frica de izolare socia-
lă, de stigmatizare şi de moarte. 
Atunci când El a considerat de cu-
viinţă, mi-a redat bucuria unui dia-
gnostic negativ în ceea ce priveşte 
virusul imuno-deficienţei umane. 
Am repetat la diferite intervale de 
timp analiza respectivă şi întotdeau-
na rezultatul a confirmat faptul ca 
nu sunt infectată cu HIV. 

Din experienţa pe care am trăit-
o am învăţat că a te dărui în totali-
tate lui Dumnezeu şi a te lăsa con-
dus de braţele Sale, chiar şi atunci 
când doreşte să te pună pe un altar 
de jertfă, este cea mai bună investi-
ţie pe care o poate face cineva în 
bursa de acţiuni a cerului. Cea mai 
sigură asigurare de viaţă!! Cea mai 
frumoasă experienţă!!

 Am mai învăţat că, singurul virus 
letal care mă poate despărţi pentru 
totdeauna de Creatorul, Salvatorul şi 
Răscumpărăto-
rul meu este: 
necredin-
ţa! Păca-
tul de a 
refuza 
în mod 



Dacă trăiesc, 
pentru Domnul trăiesc 

şi dacă mor, 
pentru Domnul mor. 

Deci fie că trăiesc, 
fie că mor, 

sunt a Domnului. 
(Romani 14:8, personalizat).
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repetat şi constant dragostea lui 
Dumnezeu este cel mai groaznic vi-
rus. Nu există tumoare canceroasă 
care să metastazeze atât de rapid, nu 
există virus care să atace imunitatea 
umană atât de profund, nu există ca-
tastrofă mai mare sus în cer, jos pe 
pământ sau în apele mai jos decât 
pământul ca şi refuzul de a umbla 
zilnic cu Dumnezeu, de a te lăsa 
condus spre Casă!

şi pentru că Tu ai vrut să fie aşa. Do-
resc să mă las condusă pe deplin de 
braţele Tale. Dă-mi Tu, Te rog, cura-
jul de care am nevoie să acţionez! În 
numele Domnului meu, Isus Hris-
tos, Te-am rugat. Amin.”

Dragă prietene, când gânduri ne-
gre îţi înspăimântă inima, când crezi 
că totul e pierdut, că nu mai există 
nici o scăpare, predă-te fără rezerve 
în braţele Tatălui tău care urmează să 
te aducă jertfă pe altar, cum odinioa-
ră a făcut şi Avraam cu fiul său! Fii 
sigur că aceeaşi voce care a strigat: 
„Avraame! Avraame! … Să nu pui 
mâna pe băiat, şi să nu-i faci nimic; 
căci ştiu acum că te temi de Dumne-
zeu…” va striga şi în dreptul tău eli-
berarea.  Iar dacă odată, în lungul 
proces de curăţire, nu vei mai auzi 
această voce în calitate de peregrin 
pe Planeta Terra, fii sigur că strigarea 
eliberării definitive va fi sunetul care 
te va rechema la viaţa eternă. Do-
bândeşte curajul de a te lăsa condus 
pe braţele Sale! Nu anticipa răul zilei 
de mâine! Nimeni, niciodată, nicăieri 
nu este chemat să poarte povara a 
două sau mai multe zile în aceeaşi zi. 
Suntem chemaţi să purtăm doar po-
vara şi îngrijorările unei singure zile: 
astăzi. În ceea ce priveşte ziua de 
mâine, harul Său este proporţional 
cu încercarea şi greutăţile pe care le 
vom avea de întâmpinat. Şi nu uita: 
„Chiar dacă…Şi atunci!”

Cristina Răileanu-Tamas

Rugăciunea inimii noastre să fie: 
„Dragă Tată, doresc să Te iubesc 
profund. Fiecare bătaie a inimii mele 
vreau să fie în acord cu bătaia inimii 
Tale, fiecare gând sau faptă a mea 
vreau să fie fapta Ta, doresc sa mă 
contopesc deplin cu Tine. Îţi mulţu-
mesc că Tu mă iubeşti indiferent de 
cum arăt, din ce familie provin, cât 
de inteligentă sunt, ce statut socio-
economic am, ce stare de sănătate 
am sau câte păcate îmi mânjesc tre-
cutul. Îţi mulţumesc că mă iubeşti pe 
mine fără nici un motiv auxiliar, mă 
iubeşti pur şi simplu pentru că sunt, 
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În perioada 25-28 decembrie 2008 a 
fost organizată o adunare de tabără în 
localitatea Stupini. 

Cu această ocazie aproximativ 400 
de persoane din toate categoriile de vâr-
stă s-au adunat pentru a petrece o peri-
oadă plăcută de părtăşie creştină. 

Adunarea a fost deschisă joi la orele 
16. După cuvântul de „bun venit” rostit 
de fr. Bogdan Pomană, fr. Radu Ioniţă a 
prezentat tema „Respingerea”. 

În tema prezentată au fost sublinia-
te câteva din capcanele în care poate fi 
atrasă o persoană începând de la prime-
le respingeri, aparent neobservate, ale 
sfatului divin, până la „întoarcerea spa-
telui” în mod definitiv. 

Vineri, 26 decembrie, serviciul divin 
a fost prezentat de fr. Valerian Răileanu. 
Tema „Cum în cer aşa şi pe pământ” a 
scos în evidenţă nevoia refacerii legătu-
rii între părinţi şi copii. 

Au fost prezentate aspecte pozitive şi 
negative din modul cum obişnuim să ne 
purtăm ca părinţi sau copii, subliniindu-
se metodele eficiente prin care părinţii îşi 
pot  atrage copiii spre dragostea şi ataşa-
mentul de Dumnezeu. Nu în ultimul rând 
copiii şi tinerii au fost sfătuiţi să ia aminte 
la porunca divină, potrivit căreia părinţii 
trebuie să fie ascultaţi, indiferent dacă lu-
crul acesta este simplu sau dificil. (Există o 
singură excepţie: atunci când părintele îţi 
cere să calci legea lui Dumnezeu).

În momentele care au urmat până la 
începutul Sabatului a fost organizată o ie-
şire în oraşul Braşov, ocazie în care s-au 
vizitat mai multe obiective turistice cum 
ar fi: Turnul Alb, Turnul Negru, Prima 
Şcoala Românească, Strada Sforii, Biseri-
ca Neagră. Privind aceste lucruri ne-am 
dat seama că deşi omul a făcut foarte mul-
te lucruri frumoase, înţelepciunea şi pute-
rea sa este de la Dumnezeu.

STUPINI
25-28 decembrie 2008
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Adunarea de la Stupini s-a bucurat 
de participarea fratelui Walter Lukic, 
din Canada. 

Dumnealui a prezentat trei teme in-
teresante la programele divine de vineri 
seara şi în Sabat. 

În tema „Hristos în voi, nădejdea 
slavei”, a fost abordat subiectul neprihă-
nirii prin credinţă, explicându-se cum 
putem dobândi şi păstra o legătură vie 
cu Hristos şi cum putem obţine biruin-
ţa în viaţa noastră. 

„Eşti pregătit?” – a fost intitulată tema 
din Sabat de dimineaţă. Cu această oca-
zie, pornind de la afirmaţia apostolului 
Pavel:”Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o 
jertfă de băutură şi clipa plecării mele este 
aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-
am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 

De acum mă aşteaptă cununa neprihăni-
rii, pe care mi-o va da în „ziua 
aceea”,Domnul, Judecătorul cel drept. Şi 
nu numai mie ,ci tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea Lui.” S-a urmărit răspunde-
rea la următoarele întrebări: Cum a reuşit 
apostolul să ajungă într-o astfel de condi-
ţie? Cum putem fi gata astăzi, când veni-
rea Domnului este foarte aproape?

„Gaura neagră” – a fost subiectul te-
mei din Sabat după amiază – temă în care 
au fost dezvăluite capcanele moderne în 
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care pot fi atraşi tinerii, aproape imper-
ceptibil: TV, alcool, droguri, muzică, filme, 
jocuri online, etc. Au fost prezentate de 
asemeni metode eficiente pentru a evita 
aceste pericole. Trebuie să fim foarte atenţi 
cu tot ceea ce lăsam să ne ocupe mintea, 
deoarece gândurile, sentimentele şi cuvin-
tele noastre formează caracterul.

Programul din Sabat după amiază a 
fost completat şi înfrumuseţat cu mo-
mente de laudă la adresa lui Dumnezeu. 
Aici au participat copiii şi tinerii cu poezii, 
cântări, experienţe. Fratele Emil Barbu 
ne-a prezentat experienţa avută in Alba-
nia, ţară în care începe să ia contur un mic 
cerc de aşteptători ai revenirii Domnului 
Hristos. Ei studiază problema Sabatului 
şi înţeleg necesitatea şi privilegiul de a res-
pecta această zi. Să ne rugăm pentru ei!

Am mai avut bucuria de a avea în 
mijlocul nostru fraţi din: Croatia, Fr. 

Ozren Burisa şi din Coreea de Sud, Fr. 
Joshua Kim, care au adus cu ei salutările 
fraţilor din aceste ţări.

Duminică a fost organizată o ieşire 
în aer liber, unde tinerii au putut să se 
bucure de binefacerile naturii, pe o pârtie 
din localitatea Bran. 

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu 
care ne dă încă posibilitatea de a ne adu-
na în timp de libertate pentru a studia 
din Cuvântul Său, şi mulţumim de ase-
menea fraţilor care au organizat această 
întrunire. Domnul să fie cu noi toţi  în 
continuare şi să ne ajute ca ceea ce învă-
ţăm să punem şi în practică. Amin.

A consemnat Ioana Stoian



 Cât de mult adevăr şi încura-
jare sunt cuprinse în aceste cu-
vinte împărăteşti! La tabăra de 
copii găzduită la Bucov intre 21 
şi 24 decembrie, au venit cu bu-
curia şi entuziasmul specifice 
vârstei lor, aproape 70 copii din 
Muntenia, ba chiar din Ardealul 
de Sud şi Oltenia. 

Talanţii, darurile lui Dumnezeu
“Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi!...”
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v Cei din grupa mică au învăţat 
despre frumuseţea vieţuirii 
cu Isus. 

v	Despre cât de bucuros îi pri-
meşte Dumnezeu pe cei mici, 
„şi răi” ca Zacheu! 

v Despre felul în care este 
schimbată viaţa  lor atunci 
când îl găsesc pe Domnul 
Isus! 

v Au construit, au desenat, au 
colorat. 
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v Cei mai mărişori, în grupa lor, 
au avut ocazia să înveţe des-
pre valoarea şi folosirea ta-
lanţilor îndrumaţi de fratele 
Marian Sârbu, secretarul De-
partamentului de Tineret. 

v Fratele Radu Ioniţă i-a iniţiat 
pe aceşti tinerei privind mo-
dul în care talanţii pot fi în-
mulţiţi şi despre importanţa 
perseverenţei în experienţa 
creştinului. 

v Cu toţii s-au delectat la orele 
de muzică sub îndrumarea ne-
obosită a prietenului nostru 
Ştefan. 

v S-au jucat, au râs, s-au zben-
guit, cu o energie parcă nese-
cată, în curte, în mijlocul na-
turii sau la plimbarea în parc. 

v Au pătruns în taine ale sănă-
tăţii şi îngrijirii ei, îndrumaţi 
de fratele Abi Budău. 

v Au învăţat împreună cu mă-
micile la bucătărie să frămân-
te pâine, să făcă cornuleţe, 
care au fost mâncate apoi cu 
cel puţin tot atâta plăcere! 

v Au învăţat, credem, lucruri 
bune şi folositoare,... în acela-
şit timp învăţând şi noi de la 
ei că „împărăţia cerurilor este 
a unora ca ei”!
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„Epuizant, într-adevăr, dar 
minunat”, spunea sora Ramona 
Mocanu, care s-a ocupat de ei.

În ultima seară, în faţa părin-
ţilor şi altor fraţi şi vizitatori 
copiii au prezentat un program 
care rezuma bucuria celor trei 
zile petrecute împreună. În final, 
ca un semn de amintire a mo-
mentelor petrecute împreună, 
organizatorii au oferit copiilor 
diferite cărţi! 

În faţa publicului copiii au fă-
cut un scurt rezumat a celor în-
văţate, fiecare din ei punctând 
ceea ce l-a impresionat cel mai 
mult. 

S-au despărţit cu greu, şi n-a 
rămas decât o singură întrebare: 
Când va fi următoarea tabără? 

Mulţumim lui Dumnezeu pen-
tru darul nepreţuit pe care l-a 
aşezat în mâinile noastre: pro-
prii noştri copii! 

Mulţumim lui Dumnezeu pen-
tru ajutorul acordat şi mulţu-
mim de asemenea tuturor celor 
ce au contribuit la crearea unui 
cadru potrivit în care copiii s-au 
putut delecta şi au avut posibili-
tatea de a se întâlni cu Isus! 

Fie ca El să reverse binecu-
vântarea Sa peste toţi deopo-
trivă! Amin!

Departamentul de tineret, Muntenia
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Cu Dumnezeu în fieCare zi



Când tu te afli-n vreo-ncercare, şi-ai vrea să scapi numaidecât
Nu ştii ce binecuvântare, Domnul prin ea ţi-a pregătit!
Şi te consumi şi plângi adesea, nopţi nedormite cu amar,
Dar, ai uitat că biruinţa e câştigata prin calvar?

Tu te gândeşti că suferi singur şi nimeni nu-i de partea ta
Dar, ia priveşte sus spre ceruri, acolo-i mângâierea ta.
Genunchiul jos de-l pleci îndată, şi în Cuvânt de vei citi
Acolo, Dumnezeu ţi-arată, un drum deschis spre veşnicii.

„Nu te-a ajuns nici-o-ncercare, care să n-o poţi suporta
Ţi-e pregătit deja o cale şi-un mijloc de-a ieşi din ea.“
E un secret spre biruinţă, e un cadou deja promis.
E darul cel mai scump: Credinţa! Cu ea vei trece peste-abis.

Isus urcă singur calvarul, şi nimeni nu L-a mângâiat,
Ci singur Şi-a băut paharul, deşi nu El l-a meritat.
La dreptul ce I se cuvine, a renunţat, a fost Model.
El S-a făcut mic pentru tine, ca tu, să poţi s-ajungi ca El.

El înţelege lupta noastră şi orice greu ce va veni
El face rana, El o leagă, tot El o va tămădui.
Chiar dacă jugu-n tinereţe, să-l duci se pare că e greu
Tu eşti alături de Acela, ce din vecii e Dumnezeu.

E bine s-aştepti în tăcere, răspunsul şi-ajutorul Lui
El este bun cu cel ce-şi pune, încrederea în mâna Lui
Nu necăjeşte cu plăcere, pe nici un scump copil al Lui
Nimic cu el nu se întâmplă, fără de voia Domnului!

În fiecare dimineaţă, te copleşeşte cu-ndurări
Îţi dă nădejde, pace, viaţă, noian de binecuvântări.
Noi însă bine să luam seama, şi umbletul să-l cercetăm
Din fundul gropii de păcate, inima-n sus să ne-o nălţăm.

Şi Domnul spune : „Nu te teme!“ în ziua când Îl vei chema
Rămâi în El în orice vreme, căci El va fi de partea ta!
El te-a purtat şi te mai poartă, prin valea plângerii mereu
Ca în final să-ţi facă parte, de fericire-n cerul Său!    

         Carmen Nasui (Apr. 2008)
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