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Editorial
Cam aşa sună o populară afir-

maţie de mirare, care, din 
punct de vedere al logicii, pare să nu 
aibă prea mare sens. Pentru că, în timp 
ce sunt mulţi sceptici care au princi-
piul „nu cred până nu văd”, sunt totuşi 
mai puţini acei care, refuză să creadă 
ceea ce au văzut cu ochii lor. 

Şi în faţa tuturor acestor variante, 
stai parcă şi te întrebi care dintre ele 
este mai rezonabilă: Să crezi doar ceea 
ce vezi, să crezi şi ce nu vezi, sau să vezi 
şi să nu crezi?

În timp ce a crede ceea ce n-ai vă-
zut, pare a fi în această lume o dovadă 
de credulitate naivă, iar această practi-

că te expune multor riscuri, a nu 
crede ceea ce vezi este de ase-
menea un semn că persoana cu 
pricina ar putea avea serioase 
probleme de judecată.

Totuşi, pe cât de neobişnui-
te ar părea aceste practici în 
această lume, pe atât sunt ele de 
justificate şi chiar necesare din 
perspectiva veşniciei:

Tendinţa omului firesc este 
să se încreadă în lucrurile pe 
care le vede şi să se îndoiască de 
cele pe care nu le vede, sau chiar 
să le ignore existenţa. Omul du-
hovnicesc, dimpotrivă, deşi 
vede anumite lucruri adesea 
impresionante, nu crede în ele 
(cu sensul de „a se încrede”) 

Să vezi 
şi să nu crezi!
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pentru că le înţelege perisabilitatea, şi 
alege să facă mai degrabă parte din ca-
tegoria acelora care spuneau despre ei 
„nu ne punem încrederea în lucrurile 
pământeşti!” (Filipeni 3:3 u.p.).

Sunt, în general, două tipuri de „lu-
cruri pământeşti” în care oamenii sunt 
ispitiţi să-şi pună încrederea: bogăţiile 
şi persoanele cu influenţă

Despre prima categorie, Biblia spu-
ne: „Când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi 
inima de ele” (Psalmii 62:10) şi averti-
zează cu privire la caracterul trecător al 
acestora: „Îndeamnă pe bogaţii veacu-
lui acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi 
pună încrederea în nişte bogăţii nesta-
tornice, ci în Dumnezeu....” (1 Timotei 
6:17).

Şi dacă o instabilitate a bogăţiilor a 
existat în toate timpurile, precum şi un 
grad de risc de diminuare sau pierdere 
a acestora, în timpul sfârşitului pe care 
îl trăim, acesta este atât de ridicat, în-
cât face ca, toate valorile materiale să 
fie supuse unui intens proces de infla-
ţie care va culmina cu anularea valorii 
oricăror lucruri materiale la venirea 
Domnului Isus: „Iar cerurile şi pămân-
tul de acum sunt păzite şi păstrate prin 
acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua 
de judecată şi de pieire a oamenilor 
nelegiuiţi... Ziua Domnului însă va 
veni ca un hoţ. În ziua aceea cerurile 
vor trece cu troznet, trupurile cereşti 
se vor topi de mare căldură, şi pămân-
tul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Pe-
tru 3:7,10).

Din acest motiv, sintagma „înşelă-
ciunea bogăţiilor” (Matei 13:22) este 
astăzi mai actuală ca niciodată întru-
cât: „...de acum vremea s-a scurtat... 
cei ce cumpără [să fie] ca şi cum n-ar 
stăpâni; cei ce se folosesc de lumea 
aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de ea; 
căci chipul lumii acesteia trece.” (1 Co-
rinteni 7:29-31), iar viitorul apropiat 
este descris în cuvintele profetice după 
cum urmează: „Vine vremea, se apro-
pie ziua! Să nu se bucure cumpărăto-
rul, să nu se mâhnească vânzătorul! 
Căci izbucneşte mânia împotriva în-
tregii lor mulţimi... Îşi vor arunca ar-
gintul pe uliţe şi aurul lor le va fi o scâr-
bă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i 
scape în ziua urgiei Domnului; nu poa-
te nici să le sature sufletul, nici să le 
umple măruntaiele; căci el i-a aruncat 
în nelegiuirea lor.” (Ezechiel 7:12,19).

Despre persoanele cu influenţă – a 
doua categorie de „lucruri pământeşti” 
în care oamenii sunt ispitiţi să-şi pună 
încrederea, Biblia spune de asemenea: 
„Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oa-
menilor, în care nu este ajutor. Suflarea 
lor trece, se întorc în pământ şi în ace-
eaşi zi le pier şi planurile lor.” (Psalmii 
146:3,4).

Privind oastea egipteană, bine in-
struită şi înarmată, pornită în urmări-
rea poporului Israel, care era compus 
din femei, copii şi bărbaţi neinstruiţi 
pentru război şi neînarmaţi, judecând 
după cele vizibile, nimeni nu le-ar fi 
dat vreo şansă de izbândă în condiţiile 
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în care de ambele părţi erau munţii, iar 
în faţă Marea Roşie.

Şi totuşi, ignorând toate elemente-
le vizibile care păreau să ducă la un 
deznodământ tragic pentru poporul 
lui Dumnezeu, El îndeamnă prin robul 
Său Moise să nu creadă ce vedeau, 
pentru că „pe egiptenii aceştia, pe ca-
re-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea nici-
odată.” (Exodul 14:13).

În mod similar, în timpul sfârşitu-
lui, prin spiritism vor fi făcute multe 
semne şi minuni, menite să-i determi-
ne pe oameni să creadă în cei ce le-au 
făcut, datorită lucrurilor pe care le văd. 
Totuşi, Biblia avertizează cu fermitate 
împotriva tuturor acestora: „Căci se 
vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooro-
ci mincinoşi. Ei vor face semne şi mi-
nuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, 
şi pe cei aleşi. Păziţi-vă; iată că vi le-am 
spus toate dinainte.” (Marcu 13:22,23). 
„Arătarea lui se va face prin puterea Sa-
tanei, cu tot felul de minuni, de semne 
şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgi-
rile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, pentru că n-au primit 
dragostea adevărului ca să fie mântu-
iţi.” (2 Tesaloniceni 2:9,10).

Pe de altă parte, Dumnezeu ne spu-
ne că a crede (şi a te încrede) în lucru-
rile nevăzute, adesea chiar împotriva, 
sau în ciuda celor vizibile, este o virtu-
te fără de care este imposibil să-I fim 
plăcuţi: „Şi credinţa este o încredere 
neclintită în lucrurile nădăjduite, o pu-
ternică încredinţare despre lucrurile 

care nu se văd... Şi fără credinţă este cu 
neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine 
se apropie de Dumnezeu, trebuie să 
creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei 
ce-L ascultă.” (Evrei 11:1,6).

Supuşi mereu ademenirilor lumii 
vizibile, adevăraţii copii ai lui Dumne-
zeu din toate timpurile îşi descriau ex-
perienţa prin cuvintele: „Umblăm prin 
credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 
5:7) „Pentru că noi nu ne uităm la lu-
crurile care se văd, ci la cele ce nu se 
văd; căci lucrurile care se văd sunt tre-
cătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt 
veşnice.” (2 Corinteni  4:18).

Iar astăzi, când reclame luminoase, 
sau viu colorate te pândesc la toate col-
ţurile de stradă, cu agresivitatea carac-
teristică unei societăţi de consum, 
când, aşa cum spune cântarea „fiecare-
şi spune vitejia lui” căutând să te deter-
mine să-i cumperi produsele, ba chiar 
să devii dependent de folosirea lor, 
promiţându-ţi că doar astfel vei fi feri-
cit, Cuvântul lui Dumnezeu te invită 
să înţelegi caracterul trecător şi de 
mică valoare al tuturor lucrurilor care 
„izbesc ochii” pe de o parte, şi valoarea 
eternă a celor spirituale, duhovniceşti, 
pe de altă parte, lăsând să răsune peste 
veacuri, cu cea mai mare actualitate în-
demnul: „Căutaţi mai întâi împărăţia 
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
toate aceste lucruri vi se vor da pe dea-
supra.” (Matei 6:33).

Marius Stroia
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Într-una din zilele veşniciei Dum-
nezeu, împreună cu Fiul Său au 

hotărât să mai facă o planetă pe care să o 
planteze undeva în univers. Nu ştim 
câte planete a făcut Dumnezeu până 
atunci şi nici de atunci până acum. Nici 
nu este necesar să cunoaştem aceste 
amănunte.  Important pentru noi este 
să ştim cât mai multe în legătură cu pla-
neta pe care locuim. Toate acestea le 
aflăm citind Sfânta Scriptură. 

Biblia ne spune că la început Dum-
nezeu a făcut cerurile şi pământul. Apoi 
a făcut celelalte lucruri care erau nece-

sare pentru ca pe pământ să poată exista 
viaţă. Vieţuitoarele pământului, ale ape-
lor, ale văzduhului, au însufleţit planeta 
nou creată. Privind asupra lucrurilor 
create, Dumnezeu le-a considerat pe fi-
ecare ca fiind „foarte bune”. 

Ca încoronare la întreaga creaţiune, 
Dumnezeu l-a făcut pe om care se deo-
sebea de celelalte fiinţe prin capacitatea 
sa de a gândi, prin posibilitatea sa men-
tală de a lua decizii, de a aprecia. 

„Să facem om după chipul Nostru, 
după asemănarea Noastră; el să stăpâ-
nească peste peştii mării, peste păsările 
cerului, peste vite, peste tot pământul şi 
peste toate târâtoarele care se mişcă pe 

pământ”. 
Din acest moment începe mi-

nunata  „poveste de dragoste” în 
care un Dumnezeu desăvârşit 
pregăteşte un mediu ambiant 
deosebit pentru o fiinţă dragă 

Dumnezeu 
este dragoste

6 Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 2
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pe care intenţiona să o bucure, să o facă 
fericită. Cu propria Sa mână Creatorul a 
modelat chipul omului într-o formă 
atât de perfectă încât nimeni nu-i poate 
găsi vreun neajuns. Apoi, simţind că 
ceva lipseşte, Dumnezeu i-a făcut omu-
lui un ajutor potrivit, o fiinţă asemănă-
toare, dar deosebită totodată, care urma 
să-l însoţească, să-l înţeleagă, să-l bucu-
re. Dacă toate celelalte lucruri au fost 
făcute din nimic, Dumnezeu a găsit cu 
cale ca în crearea ajutorului potrivit 
pentru om să se folosească de „materie 
primă” din însuşi trupul omului. Legă-
tura tainică ce-l lega pe Adam de tovară-
şa sa a fost sesizată şi exprimată prin 
cuvintele: „Iată, în sfârşit, aceea care 
este os din oasele mele şi carne din car-
nea mea” (Geneza 2:23).

Timpul de şase zile i-a fost suficient 
lui Dumnezeu pentru a crea o lume, pen-
tru a o popula, pentru a o decora cu tot 
ce poate fi mai încântător şi perfect. Apoi, 
în cea de a şaptea zi întreg cerul a partici-
pat la bucuria odihnei, serbând primul 
Sabat pe o nouă planetă. Coruri îngereşti 
au intonat împreună cu prima familie 

cântări sublime, lăudând pe Dumnezeu 
pentru  marea Sa bunătate şi înţelepciu-
ne. Din acest moment familia omeneas-
că a devenit grija principală a întregii fa-
milii omeneşti. Încă de la început omul a 
primit din partea lui Dumnezeu amă-
nunte exacte referitoare la condiţia sa în 
lume. I s-a pus în faţă binele, în toată fru-
museţea sa şi i s-a făcut de cunoscut că 
este liber să-l aleagă sau să-l respingă. Ati-
tudinea de alegere sau respingere era tes-
tată prin intermediul pomului „binelui şi 
răului” aşezat în mijlocul grădinii, din 
care omul a primit poruncă să nu mă-
nânce, subliniindu-se faptul că „în ziua în 
care vei mânca din el vei muri negreşit”. 

Dumnezeu îl iubea pe om şi nu pu-
tea să-l lase în necunoştinţă cu privire la 
vrăjmaşul care îi pândea paşii pentru a-l 
îndemna la neascultare. Dar El nu putea 
să-l constrângă pe om să facă altfel de-
cât este dispus el însuşi să facă. 

Şi omul a ales...
Am putea concluziona că frumoasa 

poveste de dragoste a luat sfârşit atunci 
când „partenerul” lui Dumnezeu i-a în-
tors spatele. Totuşi de abia acum este 
creat cadrul necesar pentru a se mani-
festa cea mai minunată dragoste care a 
existat vreodată undeva. Din acest mo-
ment Dumnezeu Şi-a pus în aplicare 
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măreţul plan de mântuire, pe care-l fă-
cuse înainte chiar de a-l crea pe om, 
pentru a constitui adăpostul principal 
al acestuia, în cazul în care omul alegea 
altfel decât să asculte. 

Alungarea din grădina Edenului, 
blestemul rostit asupra pământului cu 
consecinţe asupra familiei omeneşti, 
munca, durerile şi suferinţa la care urma 
să fie expus, nu au fost altceva decât un 
nou cadru, pentru un nou tip de viaţă – 
o viaţă al cărei sens a fost greşit, dar pen-
tru care există speranţa reabilitării. 

Gestul dăruirii, al salvării, exempli-
ficat faptic pe crucea de la Calvar, re-

prezintă iubirea supremă pe care întreg 
Cerul o are pentru planeta noastră şi în 
special pentru familia omenească. Pri-
mind fără murmur batjocuri, ocări, 
dispreţ, ruşine, maltratări fizice şi inju-
rii, Dumnezeu a demonstrat la modul 
absolut că-l iubeşte pe om şi că doreşte 
reabilitarea lui şi aşezarea într-o pozi-
ţie de unde nu va mai putea cădea nici-
odată. „Dumnezeu este dragoste”, de-
clară cuvântul lui Dumnezeu şi 
declaraţia aceasta este un adevăr de-
monstrat. 

Să ne lăsăm umpluţi de iubire. Să re-
fuzăm să nutrim în inimile noastre mâ-

nie şi ură care ar putea distruge 
preţioasa şi gingaşa plantă a dra-
gostei cu care am fost înzestraţi. 
Iubirea trebuie cultivată. Să o 
lăsăm să se dezvolte în urma 
contemplării la minunata iubire 
cu care cerul ne-a creat şi răs-
cumpărat. Apoi iubirea se dez-
voltă trăind-o, manifestând-o 
faţă de cei din jur. Nimeni nu 
poate experimenta dezvoltarea 
dragostei în inima sa, vorbind 
doar despre aceasta. Iubirea tre-
buie învăţată prin experienţă, 
prin trăire, prin manifestare. 

„Dacă astfel ne-a iubit 
Dumnezeu pe noi, trebuie să 
ne iubim şi noi unii pe alţii”. 

Silvia Crişan

8 Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 2
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Ce este teama? Cu siguranţă că 
fiecare dintre noi am avut 

momente în care am experimentat tea-
ma (frica sau spaima).  Apropierea 
unui examen, a unei intervenţii chirur-
gicale, ideea schimbării locului de 
muncă, sunt doar câteva situaţii care 
generează teamă în sufletele noastre.

Teama este o trăire caracteristică 
fiinţelor umane. Este o stare de neliniş-
te şi de tulburare provocată de un peri-
col care te ameninţă, de un rău care ţi 
se poate întâmpla. Putem enumera aici 
şi teama de necunoscut, simţământul 
de spaimă şi nesiguranţă în faţa unui 
eveniment care nu ai certitudinea că se 
va derula conform aşteptărilor.

Găsim în cuvântul lui Dumnezeu 
mai multe forme de astfel de manifes-

Teama 

„Nu te teme, 
căci Eu sunt cu tine; 
nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu 
te întăresc, 
tot Eu îţi vin în ajutor. 
Eu te sprijinesc 
cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 
41:10.  

tări. Din totdeauna oamenii s-au temut 
sau au manifestat încredere, pentru că 
aceasta – încrederea – este opusul fri-
cii. 

În cele ce urmează am ales să studi-
em împreună patru forme de teamă, 
exemplificate cu situaţii biblice, inten-
ţionând ca în final să tragem câteva 
concluzii folositoare pentru noi şi sal-
vatoare în situaţii similare.   

Teama de consecinţele păcatu-
lui – simţământul vinovăţiei

Pentru prima dată pe paginile Sfin-
tei Scripturi întâlnim atitudinea de 
teamă, sau frică, atunci când primii 
noştri părinţi au păcătuit. Despre pri-
mii locuitori ai acestei planete ni se 
spune la un moment dat: „Atunci au 

9Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 2
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auzit glasul Domnului, care umbla 
prin răcoarea zilei: şi omul şi nevasta 
lui s-au ascuns de faţa Domnului Dum-
nezeu printre pomii din grădină. Dar 
Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi 
i-a zis: Unde eşti? El a răspuns: Ţi-am 
auzit glasul în grădină; şi mi-a fost fri-
că, pentru ca eram gol şi, m-am as-
cuns.” Genesa 3:8-10.

Întâlnim aici o situaţie în care auzi-
rea unui glas provoacă teamă. De ce 
aceasta? Simţul vinovăţiei, conştienţa 
că ceva nu este în regulă şi anume că tu 
eşti cel care ai făcut ceva demn de con-
damnat. 

„După neascultarea lui, Adam şi-a 
imaginat la început că se simţea înălţat 

către o existenţă nouă şi superioară. 
Curând însă gândul nelegiuirii l-a în-
grozit. Aerul care avusese o tempera-
tură blândă şi constantă, părea că-i în-
gheaţă. Perechea vinovată avea un 
simţământ al păcatului. Simţeau o tea-
mă de viitor, o senzaţie de lipsă şi de 
goliciune a sufletului. Iubirea dulce, 
pacea şi fericirea plină de mulţumire 
păreau că le fusese luate, iar în locul 
lor, o nevoie după ceva a venit asupra 
lor, cum nu mai experimentaseră nici-
odată.” (Istoria mântuirii, pag. 28) 

Aceeaşi experienţă de teamă o tră-
ieşte şi Iacov, despre care citim în Gene-
sa 32:6-7:  Solii s-au întors înapoi la Ia-
cov şi au zis: ”Ne-am dus înaintea 

fratelui tău Esau; şi el vine înaintea ta, 
cu patru sute de oameni”. Iacov s-a 
înspăimantat foarte mult şi l-a apucat 
groaza. 

„Satana l-a acuzat pe Iacov înain-
tea îngerilor lui Dumnezeu, pretin-
zând dreptul de a-l distruge datorită 
păcatului său; el îl inspirase pe Esau 
să plece împotriva lui; şi în timpul 
lungii nopţi de luptă a patriarhului, 
Satana s-a străduit să-i impună un 
sentiment de vinovăţie, pentru a-l 
descuraja şi a rupe legătura lui cu 
Dumnezeu. Când, în nenorocirea 
sa, Iacov s-a prins de înger şi s-a ru-
gat cu lacrimi, Mesagerul ceresc i-a 
amintit de asemenea de păcatul său, 
pentru a-i testa credinţa şi dorea să 
plece de la el. Dar Iacov nu a dat îna-
poi. El învăţase că Dumnezeu e mi-

10 Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 2
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lostiv, şi s-a aruncat în braţele milei 
Sale. El a arătat înapoi spre pocăinţa sa 
pentru păcat şi a cerut scăpare. Când 
şi-a revizuit viaţa, el a fost condus 
aproape de disperare; dar s-a ţinut de 
înger şi cu strigăte serioase de agonie a 
prezentat cererea sa, până când aceasta 
i-a fost ascultată.” (Salvat prin har, pag. 
172-173)  

Prin aceeaşi experienţă va trece şi 
poporul lui Dumnezeu in lupta lui fi-
nală cu puterile răului. Satana încearcă 
să ne îngrozească, şoptindu-ne că nu 
există speranţă pentru cazurile noas-
tre; că  păcatele noastre sunt prea mari 
pentru a primi iertare. Dar noi trebuie 
să ne aducem aminte de promisiunile 
lui Dumnezeu făcute prin Isus Hristos 
şi să ne pocăim sincer de păcatele 
noastre. Să ne prindem de puterea lui 
Dumnezeu la fel cum s-a prins Iacov 
de înger, spunând: „Nu te las, până nu 
mă vei binecuvânta”.  (P.P. 202). 

Teama de a nu păcătui 

O altă formă de „teamă” care poate fi 
experimentată de cei care nu doresc să 
repete situaţia prezentată mai sus, este: 
Teama de nu a păcătui (O teamă sfântă 
am mai putea-o numi, un simţ al respon-
sabilităţii, un sentiment de respect pen-
tru un anumit eveniment sau pentru o 
anumită persoană, care generează în noi 
o grijă şi atenţie deosebită). 

Atunci când Iosif a fost invitat de 
către soţia stăpânului său să păcătuias-
că, el a trăit acest sentiment, şi a  excla-

mat: „Cum aş putea să fac eu un rău 
atât de mare şi să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?” (Genesa 39:9). 

„Scutul care apăra inima lui Iosif 
era frica de Dumnezeu, care l-a făcut 
să fie credincios şi drept faţă de stăpâ-
nul lui şi loial faţă de Dumnezeu. (Isto-
ria mântuirii, pag. 83).  Mai mult, el era 
conştient chiar şi de răspunderea pe 
care o avea faţă de semenul său, de 
drepturile pe care acesta le avea asupra 
proprietăţii sale. "Vezi că stăpânul meu 
nu-mi cere socoteală de nimic din 
casă; mi-a dat pe mână tot ce are. El nu 
este mai mare decât mine în casa aceas-
ta, şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, 
pentru că eşti nevasta lui”, spunea Iosif 
ca argument al sentimentului ce-l stă-
pânea şi anume, teama sfântă, de a nu 
păcătui împotriva lui Dumnezeu şi îm-
potriva aproapelui său.

Ca o soluţie într-o astfel de situaţie 
putem prezenta atitudinea lui Daniel, 
care, deşi avea suficiente dovezi să se 
teamă de viitor, a ales să se încreadă în 
Dumnezeu, conştient că El conduce 
toate lucrurile, chiar şi pe cele mai 
complicate şi aparent nerezolvabile.

Ameninţat cu moartea în cazul re-
fuzului de a asculta de porunca împă-
ratului, care de data aceasta venea în 
contrazicere cu cea a lui Dumnezeu, 
Daniel nu s-a lăsat copleşit de teama 
de necunoscut, ci mai degrabă, de ace-
ea de a nu păcătui. El a ales să prezinte 
cazul său în faţa Suveranului Suprem, 
lăsând consecinţele pe seama Lui. 
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 „De ce să nu se mai roage acum, 
când avea cea mai mare nevoie de ru-
găciune? Mai degrabă şi-ar pierde viaţa 
decât nădejdea de ajutor din partea lui 
Dumnezeu. Îşi îndeplini liniştit înda-
toririle, ca şef al dregătorilor, iar la cea-
sul rugăciunii mergea în camera lui şi, 
cu ferestrele deschise către Ierusalim, 
după obiceiul lui, îşi îndreptă cererile 
către Dumnezeul cerurilor. N-a încer-
cat să-şi ascundă practica. Deşi cunoş-
tea prea bine urmările credincioşiei 
faţă de Dumnezeu, curajul său nu s-a 
clătinat. În toate situaţiile în care împă-
ratul avea dreptul să poruncească, Da-
niel era gata să asculte; dar nici împăra-
tul şi nici porunca lui nu-l puteau face 
să se clatine în supunerea lui faţă de 
Împăratul împăratilor.” ( Profeţi şi regi, 
pag. 444-445)  „Aşa că putem zice pli-
ni de încredere: „Domnul este ajutorul 
meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea 
face omul? (Evrei 13:6).

Teama de viitor 

În întâmpinarea unei astfel de situa-
ţii, Cuvântul lui Dumnezeu are soluţii: 

„Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ”Ce 
vom mânca?” Sau: ”Ce vom bea? Sau: 
„Cu ce ne vom îmbrăca?” ”Fiindcă toa-
te aceste lucruri neamurile le caută. 
Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi tre-

buinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împă-
răţia lui Dumnezeu şi neprihanirea 
Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra.”  Matei 6:31-33. 

Mii de temeri se datorează faptului 
că nu avem credinţă în Dumnezeu. 
Mulţi dintre noi neglijăm să ne adu-
năm o comoară în cer, prin înfăptuirea 
binelui pe care l-am putea realiza, folo-
sind mijloacele pe care Dumnezeu ni 
le-a încredinţat. Asemenea copiilor lui 
Israel, inimile noastre rele sunt lipsite 
de credinţă.

“Dacă ne lăsăm călăuziţi de îndoieli-
le şi temerile noastre sau dacă încercăm 
să rezolvăm toate dificultăţile pe care 
nu reuşim să le înţelegem cu claritate, 
fără a avea credinţă în suflet, probleme-
le noastre nu vor face decât să devină 
mai mari şi mai accentuate. Dar să ve-
nim la Dumnezeu, cu simţămintele 
noastre de neajutorare şi dependenţă , 
aşa cum suntem de fapt, şi dacă, 
în umilinţă şi cu încredere, 
Îi facem cunoscute nevo-
ile noastre Aceluia a că-
rui cunoaştere este in-
finită, care veghează 
asupra întregii creaţii 
şi guvernează totul 
prin voinţa şi prin cu-
vântul Său, El va ascul-
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ta strigătul nostru şi, în puterea 
Sa, va face ca lumina să strălu-
cească în inimile noastre.” 
(Minte, caracter, personalitate, 
vol. 2 pag. 109).

Teama de singurătate

Ar mai fi o formă de 
teamă, pe care o numim: 
teama de singurătate, sim-
ţământul acesta că nu 
suntem ca majoritatea, 
că, deşi am ales să fim 

credincioşi, sun-
tem în pericol 

pentru că cei 
mai mulţi 
procedează 
altfel. 

În t r - o 
s i t u a ţ i e 
asemănă-

toare îl gă-
sim pe Ilie 

atunci când 
Izabela l-a ame-

ninţat cu moartea. El, 
care nu se temuse să stea 
singur de partea dreptă-
ţii pe muntele Carmel, 
se lasă acum copleşit de 

teamă şi se refugiază simţind chiar că nu 
mai poate trăi. Când Dumnezeu s-a in-
teresat de situaţia lui, a răspuns: „Am 
fost plin de râvnă pentru Domnul, 
Dumnezeul oştirilor; căci copiii lui Isra-
el au părăsit legământul Tău, au sfărâ-
mat altarele Tale, şi au ucis cu sabia pe 
proorocii Tăi; am rămas numai eu sin-
gur şi caută să-mi ia viaţa.” 1 Impăraţi 
19:14.  Ilie crezuse că era singurul în-
chinător al Dumnezeului adevărat, în 
Israel. Dar Acela care cunoaşte inimile 
tuturor i-a dezvăluit proorocului că erau 
mulţi alţii care, în timpul anilor de apos-
tazie, Îi rămăsese credincioşi. „Dar voi 
lăsa în Israel, a zis Dumnezeu, şapte mii 
de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-
au plecat genunchii înaintea lui Baal, şi 
a căror gură nu l-au sărutat.” 

Asemenea lui Ilie, 
fiecare dintre noi 
avem momente în 
viaţă când ne lă-
săm cuprinşi de 
frică şi îndoială. 
Să nu uităm 
însă că Dum-
nezeu cunoaş-
te toate proble-
mele noastre şi 
El nu îngăduie 
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„Hristos nu va părăsi niciodată pe 
aceia pentru care a murit. Noi Îl putem 
părăsi şi putem fi copleşiţi de ispite şi 
încercări; Hristos însă nu Se întoarce 
niciodată de la acela pentru care a plă-
tit răscumpararea cu propria Sa viaţă.” 
P.R. 176.

Dacă dorim să fim plăcuţi lui Dum-
nezeu, să ne încredem în făgăduinţele 
Lui. Credinţa adevarată este o abando-
nare în braţele lui Dumnezeu care ne 
iubeşte. „Să credem în soare şi când nu 
străluceşte, să credem în dragoste şi 
când n-o simţim şi să credem în Dum-
nezeu şi atunci când se pare că nu ne 
răspunde.”

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să în-
vingem toate temerile noastre, iar sin-
gura teamă căreia să-i permitem să ne 
influenţeze viaţa, să fie „ Teama de a 
păcătui”.

Irina Muj

să vină asupra noastră anumite eveni-
mente, decât cu un anumit scop.

„Credinţa se dezvoltă luptând îm-
potriva fricii şi a îndoielii. Adesea, 
Domnul ne aşază în situaţii dificile, cu 
scopul de a ne provoca la o activitate 
mai intensă. În providenta Sa, uneori, în 
viaţa noastră apar neplăceri prin care ne 
sunt încercate răbdarea şi credinţa. 
Dumnezeu ne învaţă lecţiile încrederii. 
El a prevăzut ca noi să primim aceste 
lecţii în circumstanţe care ne fac să sim-
ţim nevoia de ajutor şi putere. În acest 
fel, noi ajungem la o cunoaştere practi-
că a voinţei Sale divine, de care avem o 
atât de mare nevoie în viaţă. Credinţa se 
întăreşte în condiţiile celei mai serioase 
lupte împotriva fricii şi îndoielii.” Minte, 
caracter, personalitate, vol. 2 pag.110.

„A avea credinţă înseamnă a-L cre-
de pe Dumnezeu pe cuvânt, fără a pune 
sub semnul întrebării declaraţiile Sale şi 
fără a insista în încercarea de a înțelege 
rostul experienţelor dificile cu care te 
confrunţi. Dar multora le lipseste cre-
dinţa. Ei se tem în permanenţă, inven-
tând necazuri posibile. Deşi sunt încon-
juraţi zilnic de dovezi ale iubirii  lui 
Dumnezeu şi se bucură de binefa-
cerile providenţei Sale, ei trec cu 
vederea aceste binecuvântari. 
Iar dificultăţile pe care le în-
tâmpină, în loc să-i conducă la 
Dumnezeu, îi despart de El, 
copleşindu-i de nelinişte şi re-
sentimente.”  (Minte, caracter, 
personalitate, vol. 2 pag.111).
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Teama

Când nu-L ai pe Isus ţi-e groază de mâine, 
Ţi-e frică de azi, de tine, de toţi, 
Te temi că rămâi fără bani, fără pâine, 
Te temi să trăiești, te temi că nu poţi. 
 
Când nu-L ai pe Isus ţi-e viaţa amară, 
Încerci s-o trăiești, te-ntrebi pentru ce, 
Dar renunţi la orice-adiere uşoară 
De vânt de-ndoieli, de teamă, de-orice. 
 
Când nu-L ai pe Isus, e tare ispita. 
Nu poţi s-o învingi, te chinuie rău, 
Eşecuri, tristeţi, cu nemiluita, 
Se-aruncă flămânde pe sufletul tău. 
 
Când nu-L ai pe Isus ţi-e frică de moarte, 
Ţi-e frică de boală, de orice dureri, 
Te simţi un străin, alungat şi departe, 
Şi viaţa ţi-o-ndrepţi spre-un trist nicăieri. 
 
Când nu-L ai pe Isus nu ai biruinţa 
În lupta cu tine, cu felul de-a fi, 
Nu poţi să-nţelegi ce e pocăinţa 
Ce-aduce-aşa pace şi-aşa bucurii. 

Dar când eşti cu Domnul ţi-e sufletul vesel, 
În zbor peste toate tu treci tot cântând, 
Cu chipul senin, căci ştii: te-a ales El 
Să fii pe pământ un far luminând. 
 
Tu ştii că pe cale nicicând nu eşti singur, 
Îl simţi ne-ncetat, Îl lauzi şi-n greu, 
Păşeşti cu credinţă, ‘nainte mergi sigur, 
Purtat cu iubire de-un viu Dumnezeu. 
 

                                                                                                 Singeorzan Dorin
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În 1593, un nou domnitor ocupa 
tronul Ţării Româneşti, având o 

domnie zbuciumată şi plină de eveni-
mente sângeroase, cu lupte, răscoale, 
trădări, înfrângeri şi victorii, dezamă-
giri şi împliniri, succese şi eşecuri, aşa 
cum sunt înţelese acestea de fiinţele 
umane. 

În anul 1595, împreuna cu trupele 
Transilvaniei şi Molovei, a câştigat o 
mare victorie împotriva armatei oto-
mane, asigurând astfel independenţa 
Ţării Româneşti. Dar probabil una din 
cele mai mari „realizări” ale sale a fost 
unirea politică a Ţărilor Române, în 
anul 1600. Acest act a însemnat însă 
pentru el, începutul sfârşitului, pentru 

că a stârnit nemulţumirea duşmanilor 
externi şi interni. 

Pentru că duşmanii n-au reuşit să-l 
omoare în lupte, au pus la cale un com-
plot, şi a fost asasinat la 19 august 1601, în 
tabăra de lângă Turda. 

După cum sigur v-aţi dat seama, 
este vorba de Mihai Viteazul, care este 
recunoscut de către poporul român ca 
fiind unul dintre cei mai mari domni-
tori. A avut o viaţă activă, a fost energic 
şi conştiincios, a avut multe realizări 
vremelnice, şi cu toate acestea viaţa lui 
a fost un mare, mare EŞEC. Cum e po-
sibil?

Să privim lucrurile dintr-o altă per-
spectivă. 

Secretul 
succesului 

în 
viaţă
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Doi oameni locuiau fericiţi în mij-
locul frumuseţii de nedescris a naturii, 
înconjuraţi de animalele lor blânde şi 
păsările ce-i trezeau prin ciripitul lor în 
fiecare dimineaţă la fericire desăvârşi-
tă. Nu aveau nici o grijă, iar ocupaţia 
lor intelectuală era aceea de a cugeta la 
dragostea profundă a Creatorului, şi la 
puterea Sa, aşa cum era ea revelată în 
fiecare detaliu din peisajul înconjură-
tor. 

Însă în această desăvârşire absolută 
a apărut o dorinţă sugerată de un vizita-
tor ciudat, aceea de a avea unele din 
atributele lui Dumnezeu. De la aceasta 
până la fărădelege n-a mai fost decât un 
pas. Aceştia sunt primii nostri părinţi, 
Adam şi Eva. Şi, din nou ne întrebăm, 
cum e posibil? Care a fost greşeala?

Marele înţelept Solomon a expri-
mat o realitate în afirmaţia ”Nu e nimic 
nou sub soare”, şi aceasta se aplică şi în 
cazurile menţionate mai sus. Oameni 
diferiţi, în situaţii diferite, în timpuri 
diferite, dar fiecare având ACELAŞI 
„vizitator ciudat”, au făcut ACEEAŞI 
greşeală nefericită: au aspirat 
la lucruri care nu le puteau 
aduce nici folos, nici feri-
cire, nici desăvârşire, nici 
măcar un lucru demn de 
luat în seamă. 

În cazul domnitorului român, 
vizitatorul nepoftit i-a sugerat anu-
mite ţinte în viaţă, care nu puteau 
să aibă decât un singur rezultat: 
moartea veşnică. Astfel, în viaţa lui 

scurtă şi firavă, el a luptat pentru su-
premaţie vremelnică, pentru alcătuirea 
unui stat vremelnic, pentru bogăţie 
vremelnică, recurgând pentru atinge-
rea acestor ţinte, chiar şi la vărsare de 
sânge. El nu a înţeles adevăratele valori 
în viaţă, şi deşi calea pe care a pornit 
PĂREA bună şi „de viitor”, ea a dus 
până la urmă la moarte, şi astfel vizita-
torul ciudat, şi mai ales nepoftit, şi-a 
trecut încă o biată fiinţă umană pe lista 
sa cu persoane înşelate. 

Toate lucrurile la care a aspirat el, şi 
pentru care până la urmă şi-a dat viaţa, 
sunt lucruri „perisabile”, lucruri care 
vor arde şi vor fi pe deplin nimicite la 
arătarea Domnului nostru Isus Hris-
tos, la sfârşitul timpului.

Iar în cazul primilor noştri părinţi, 
aceeaşi greşeală de a-şi pune ţinte gre-
şite, deşi păreau atât de bune şi de do-
rit, a avut ca urmare ceea ce vedem noi 
azi în fiecare zi în societatea în care lo-
cuim, în modul cum ne câştigăm exis-
tenţa, în aspectele climatice ale naturii 
şi-n multe altele, dar nu în ultimul 

rând, în natura 
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noastră umană degradată de păcat şi 
boală, cu înclinaţiile sale puternice nu-
mai spre rău (Gen. 6:5).

Fără nici un fel de consimţământ 
din partea noastră, ne-am născut – 
dragi tineri - în probabil, cea mai de-
gradată societate a tuturor timpurilor, 
în care păcatul abundă peste tot, şi încă 
ascensiunea sa se află în plină desfăşu-
rare. Se pare că Stăpânitorul lumii 
acesteia a reuşit să imprime în firavele 
fiinţe umane atât de mult din caracte-
rul său, şi la o scară atât de largă, încât 
îţi vine să te întrebi, ‚oare a fost vreoda-
tă mai rău de atât?’.

Societatea în care trăim se vrea a fi o 
societate „creştină”, însă valorile pe care 
şi le promovează sunt valori cu totul şi 
cu totul păgâne, de origine luciferică, 
neavând absolut nimic în comun cu 
creştinismul autentic. Educaţia – la toa-
te nivelurile – promovează valori vre-
melnice, iar Dumnezeu este scos cu to-
tul din ecuaţie, în locul Lui fiind 
introduse învăţături care nu folosesc la 
nimic, decât la distrugerea totală a mo-
ralităţii şi a ideii de sfinţenie. 

Încă de la cea mai fragedă vârstă, 
copiii sunt obişnuiţi cu violenţa, prin 
programele TV pentru copii, care de 
multe ori conţin mai multă violenţă 
decât programele pentru oameni mari. 
Un studiu al unei universităţi renumite 
din Michigan, SUA, arată că până la 
vârsta de 18 ani, un copil vede în me-
die la televizor 200.000 de acte de vio-
lenţă şi 16.000 de crime. Fără să-şi dea 

seama, tânărul devine atât de obişnuit 
cu violenţa, încât nu i se va mai părea 
un lucru atât de rău s-o aplice chiar el.

De asemenea, este promovată lite-
ratura despre şi cu vrăjitorie, violenţă, 
fiinţe imaginare înspăimântătoare, şti-
inţă, şi orice alt lucru impresionabil 
pentru mintea copilului. Aş aduce 
doar un exemplu în acest sens: când 
vizitaţi marile magazine din oraşul 
vostru, din acelea care sunt răspândite 
în toate oraşele mari din ţară, verificaţi 
la standul cu literatură, ce cărţi sunt 
promovate acolo. Eu am făcut lucrul 
acesta la toate magazinele mari din 
oraş, şi nu am reuşit să găsesc nici mă-
car o carte creştină. În schimb, pe lân-
gă romanele obişnuite şi reviste, am 
găsit şi multe cărţi anti-creştine, de ge-
nul ”Codul lui Da Vinci”, sau cărţi de 
vrăjitorie pentru copii gen Harry Pot-
ter, ori cărţi ştiinţifice care explică apa-
riţia universului printr-un „big bang”. 
Prin aceste magazine, fiind cele mai 
mari şi cele mai vizitate în toată ţara, se 
promovează cu cea mai mare rapidita-
te şi succes, învăţături şi valori, ţinte şi 
aspiraţii care atunci când sunt urmate, 
înscriu fiinţa umană pe lista cu care se 
laudă vizitatorul nedorit.

Ştiind aceste lucruri – şi nu numai 
– înţelegem mai bine cât de mult do-
reşte vizitatorul cel rău să înşele, dacă 
va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

Vârsta copilăriei şi a tinereţii este 
vârsta la care ne punem ţinte în viaţă. 
Este perioada în care ne hotărâm între-
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gul curs al vieţii – prin ocupaţia pe 
care ne-o alegem şi principiile pe care 
ni le propunem. Aspiraţiile noastre se 
vor concretiza fie în VIAŢĂ, fie în 
MOARTE, în funcţie de alegerile pe 
care le facem şi de hrana spirituală cu 
care ne hrănim sufletele. 

Ne dorim o viaţă liniştită, cu o 
slujbă bună, o casă modernă, o maşi-
nă frumoasă, ceva bani în bancă, o 
poziţie bună în societate? Par a fi lu-
cruri bune, plăcute de privit şi de do-
rit ca să deschidă cuiva mintea, dar să 
ne întrebăm ce vom face noi după ce 
toate acestea vor arde? Este de-ajuns 
să le avem doar pe acestea?

Suveranul universului are ceva să 
ne spună:

„Căci Eu ştiu gândurile, pe cari le 
am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace şi nu de nenoroci-
re, ca să vă dau un viitor şi o nădej-
de.” (Ier. 29:11).

Domnitorul universului are 
aşadar o propunere pentru noi. 
El a pregătit ținta care ne garan-
tează VIAŢA, FERICIREA, 
ETERNITATEA – un viitor şi o 
nădejde, lucruri care se află 
exact la polul opus faţă de ofer-
tele vremelnice ale marelui înşe-
lător. Tot viitorul şi nădejdea 
noastră, împreună cu toate bine-
cuvântările cerului se află în aceas-
tă singură Ţintă:

”Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvârşirea credinţei noastre, adică 

la ISUS, care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispre-
ţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunu-
lui de domnie al lui Dumnezeu.” (Ev. 
12:2).

Aceasta este cea mai mare veste 
bună dată vreodată muritorilor. „Hris-
tos a fost tratat aşa cum meritam noi, 
pentru ca noi să putem fi trataţi aşa 
cum merita El. El a fost condamnat 
pentru păcatele noastre, la care El n-a 
contribuit cu nimic, pentru ca noi să 
putem fi îndreptăţiţi prin neprihănirea 



Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 220

Lui, la care noi n-am contribuit cu ni-
mic. El a suferit MOARTEA care era a 
noastră, ca noi să putem primi VIAŢA 
care era a Lui. "Prin rănile Lui suntem 
tămăduiţi." – HLL 25.

Însă chiar şi a ne îndrepta paşii spre 
Ţintă este peste puterile noastre: „Ştiu, 
Doamne, că soarta omului nu este în 
puterea lui; nici nu stă în puterea omu-
lui, când umblă, să-şi îndrepte paşii 
spre ţintă.” (Ier. 10:23), aşa că Ţinta a 
venit ea la noi: „Iată Eu stau la uşă, şi 
bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi 
deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu 
el, şi el cu Mine.” (Apoc. 3:20).

Domnul Îşi pregăteşte a doua sa 
venire pe pamânt, pentru a pune punct 
păcatului şi înşelăciunii. Întrebarea pe 
care trebuie să ne-o punem, este: „Cu 
ce rămânem noi, după ce toate lucruri-
le vizibile vor arde?” Sau cu alte cuvin-
te, „Unde ne-am strâns comoara?” 
Dacă ţinta noastră în viaţă a fost Hris-
tos, atunci vom rămâne cu tot ce are 
El. Iar dacă comoara noastră e formată 
din casă, maşină, bani, renume în soci-

etate sau orice alt lucru cu specific lu-
mesc, Domnul ne-a pregătit o zi speci-
ală în care încă mai putem alege viaţa: 
ASTĂZI.

„Nu ar trebui să încercăm să atin-
gem poziţii înalte sau să câştigăm pre-
miile oamenilor. Ţinta noastră nu ar 
trebui să fie să devenim cei mai mari. 
Ar trebui să avem ochi numai pentru 
gloria lui Dumnezeu. Ar trebui să lu-
crăm cu toată inteligenţa pe care ne-a 
dat-o El, plasându-ne în calea luminii, 
astfel încât harul Său să vină asupra 
noastră, să ne modeleze şi să ne cizele-
ze, pentru a ne asemăna cu Divinitatea. 
Cerul aşteaptă să-şi reverse cele mai 
bogate binecuvântări asupra celor ce 
s-au consacrat în slujba lui Dumnezeu 
în aceste ultime zile ale istoriei pămân-
tului.” - RH, 1 aprilie 1909

Abigael Budău
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În perioada 21-27 iulie 2008 va fi 
organizată la Sibiu-Şelimbăr o tabără 
internaţională de tineret a AZSMR la 
care este aşteptată participarea frate-
lui Peter D. Lausevic, vicepreşedintele 
Conferinţei Generale a AZSMR şi a 
fratelui Neville Stuart Brittain, fost 
preşedinte al Conferinţei Generale a 
AZSMR.

Programul taberei va cuprinde şi cel 
puţin 2 ieşiri în natură în zonele turistice 
montane din apropiere, în funcţie de 
vreme şi de opţiunile participanţilor.

Cazarea se va face la preţul de  numai 
30 RON/persoană/noapte în camere cu 
maxim 4 paturi şi grup sanitar propriu.

Cei doritori pot opta şi pentru pa-
chetul de 3 mese/zi la preţul de 25 
RON/persoană/zi.

Masa va fi gătită de personalul 
instituţiei respective sub îndrumarea şi 
supravegherea noastră.

Înscrierile se vor face până cel târziu 
pe 30 iunie 2008, însă cu cât vă veţi în-
scrie mai devreme, cu atât mai mari sunt 
şansele să găsiţi locuri disponibile.

Pentru informaţii suplimentare puteţi 
suna la 

(+4)0727300719 (Bogdan Pomană) 
sau la

(+4)0727300710 (Marius Stroia)

Pentru înscrieri completaţi formularul accesând linkul: FORMULAR DE ÎN-
SCRIERE ONLINE, la adresa bisericii noastre: www.azsmr.ro.
Contravaloarea rezervării va fi trimisă prin mandat poştal pe numele: 
Pomană Bogdan, O.P. Bran, jud. Braşov, Post Restant. 
Plata cazării mai poate fi făcută şi prin virament bancar în contul: 
LEI:Pomană Bogdan  RO61BRDE080SV41248930800  SWIFT: BRDEROBU 
BRD Fagaras, B-dul Unirii, bl. 2, BV  
USD: Pomană Bogdan RO21BRDE080SV41249730800 SWIFT: BRDEROBU 
BRD Fagaras, B-dul Unirii, bl. 2, BV  
Euro: Pomană Bogdan RO30BRDE080SV36094000800 SWIFT: BRDEROBU 
BRD Fagaras, B-dul Unirii, bl. 2, BV 

Tabăra de tineret Şelimbăr 
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„Domnul Dumnezeu a zis: 
Nu este bine ca omul să fie sin-
gur, am să-i fac un ajutor potri-
vit pentru el.” Geneza 2:18.

Lumea creştină acceptă crea-
ţiunea ca aparţinând lui 
Dumnezeu şi este în totul 

de părere că Dumnezeu se îngrijeşte 
de toate nevoile oamenilor, mai puţin 
de tovarăşul sau tovarăşa de viaţă. 
Această problemă oamenii nu obişnu-
iesc să o lase în seama lui Dumnezeu, 
aşa cum a făcut Avraam, care a trimis 
pe robul său să aducă fiului său o soţie, 
el crezând că Dumnezeu va fi Acela 
care îi va arăta care va fi aceea. 

Dar nu numai Avraam a fost încre-
zător în Dumnezeu, cu acea ocazie. 
Isaac, fiul său, deşi se afla la vârsta ma-
turităţii, a consimţit ca tatăl său să 
aranjeze totul pentru căsătoria sa. El se 
obişnuise să se lase condus de tatăl 
său, care, la rândul său, urma călăuzi-
rea divină. 

Principiul urmat de Isaac şi Rebeca 
a fost principiul dăruirii, care este prin-
cipiul iubirii şi nu al patimei, care se 
practică adesea în majoritatea căsăto-
riilor. 

Patima – definită ca fiind un senti-
ment puternic şi violent care copleşeş-
te pe om, întunecându-i adesea dreap-
ta judecată (DEX), a ruinat mii de 
vieţii pe altarul ei. Sunt mulţi acei care, 

Noutatea 

     căsătoriei
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ca şi regele Solomon, au crezut că 
„apele furate sunt dulci şi pâinea luată 
pe ascuns este plăcută” (Prov. 9:17), 
dar foarte puţini sunt care au reuşit să 
constate la timp că toate acestea sunt 
deşertăciune şi goană după vânt. 

Comparând timpul sfârşitului cu 
cel din zilele lui Noe, Domnul Hristos 
a enumerat câteva din înclinaţiile oa-
menilor păcătoşi, printre care preocu-
parea de a se căsători sau a da în căsă-
torie pe fiii lor. Prin această remarcă El 
nu a intenţionat să considere căsătoria 
ca pe un lucru păcătos, ci a dezaprobat 
modul în care oamenii aleg să încheie 
acest legământ şi anume într-un mod 
nepăsător şi pătimaş. 

„Domnul a văzut că răutatea omu-
lui era mare pe pămînt, şi că toate în-
tocmirile gândurilor din inima lui erau 
îndreptate în fiecare zi numai spre rău” 
(Geneza 6:5), spune raportul biblic 
referitor la zilele dinainte de Potop şi 
dacă Domnul Hristos compara acele 
zile cu cele de dinaintea sfârşitului 
acestui pământ, înseamnă că El are 
aceeaşi părere despre practicile oame-
nilor din aceste zile.  

După cum lumina şi întunericul nu 
pot locui împreună, tot astfel binele şi 
răul nu pot coexista. Binele este din 
Dumnezeu, iar răul este urârea binelui. 
Chiar cele mai frumoase şi nobile in-
stituţii create de Dumnezeu au fost 
pervertite de către Diavol. Astfel căsă-
toria, în loc să poarte amprenta Crea-
torului, care a întocmit-o, este practi-

cată ca o patimă nestăpânită, realitate 
pe care chiar şi apostolul Pavel a încer-
cat să o corecteze în scrisoarea sa adre-
sată fraţilor din Roma: „Să nu mai daţi 
în stăpînirea păcatului mădularele 
voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; 
ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, 
ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui 
Dumnezeu mădularele voastre, ca pe 
nişte unelte ale neprihănirii.” (Romani 
6:13). 

Există o tendinţă spre libertate şi 
îngăduinţă potrivit căreia oamenii 
consideră că orice „poruncă” sau sfat 
biblic trebuie luate doar ca recoman-
dare şi nu ca obligaţie. Lucrul acesta 
este adevărat, atunci când spui altuia 
ce are de făcut. Dar pentru tine, care 
citeşti,  şi doreşti să fii salvat, ceea ce 
Dumnezeu a zis, trebuie împlinit. Al-
tfel, în măsura în care alegi să nu as-
culţi, Dumnezeu este dezlegat de legă-
mântul pe care L-a făcut cu tine de a-ţi 
veni în ajutor. 

Iată de ce versetul citat anterior, 
din epistola către Romani, trebuie luat 
ca o poruncă divină, demnă de luat în 
seamă. Spunând „Să nu mai daţi...”, 
apostolul Pavel nu se referă la o perioa-
dă de timp, ci porunca aceasta se extin-
de cu aceeaşi valabilitate până în zilele 
noastre. De asemenea expresia „să nu 
mai...” spune în mod clar că practica 
acesta a devenit o obişnuinţă. 

Astăzi, mai mult ca oricând, tinerii 
obişnuiesc să petrecă împreună cu pri-
etenul (prietena) orele târzii ale nop-
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ţii. Ei îşi permit să devină foarte famili-
ari, fără a păstra nici o rezervă pentru 
momentul în care sunt soţ şi soţie. 

„Satana nu-i scapă din ochi pe ace-
ia care dedică o mare parte a nopţii 
curteniei. Dacă ar putea avea ochii 
deschişi, ei ar putea vedea un înger 
care notează cuvintele şi faptele lor. 
Legile sănătăţii şi modestiei sunt viola-
te. Ar fi mai potrivit ca anumite perioa-
de ale curteniei dinainte de căsătorie 
să fie lăsate să se desfăşoare în timpul 
vieţii de căsătorie. Însă ceea ce se în-
tâmplă în realitate este că momentul 
căsătoriei parcă pune capăt întregii dă-
ruiri manifestate în timpul curteniei.” 
Căminul advent, pag. 56. 

„Mai bun este sfârşitul unui lucru 
decât începutul lui” Eclesiastul 7:8 p.p., 
concluziona Solomon. Versetul acesta 
se poate aplica, pe bună dreptate, tutu-
ror celor care pornesc cu intenţii bune, 
de a se cunoaşte; şi dacă pentru început 
discută lucruri constructive, dacă prac-
tica aceasta este la un moment dat exa-
gerată şi timpul petrecut astfel se pre-
lungeşte, care va fi oare sfârşitul?

„Să nu furi” a fost scris de Însuşi 
degetul lui Dumnezeu pe tablele de 
piatră şi totuşi cât de mult se practică şi 
se scuză furtul în ascuns de sentimen-
te! Se întreţine o curtenie înşelătoare, 
se continuă discuţiile în ascuns, până 
ce sentimentele aceleia care este lipsită 
de experienţă, şi nu ştie până unde pot 
ajunge lucrurile, sunt într-o anumită 
măsură îndepărtate de la părinţii ei şi 

îndreptate spre acela care se dovedeş-
te, prin felul cum acţionează, că nu este 
demn de dragostea ei. Biblia condam-
nă necinstea în orice formă s-ar mani-
festa ea...” Căminul Advent, pag. 58.

Furtul de sentimente nu a fost nici-
odată sancţionat, pentru că păgubaşul 
nu reclamă imediat pierderea. Mulţi îşi 
dau seama de lucrul acesta doar după 
un timp, pentru unii mai lung, pentru 
unii foarte scurt, atunci când îşi dau 
seama, în mod dureros, că nu mai sunt 
apreciaţi de cei cărora şi-au permis să 
le dăruiască totul înainte de vreme. 
Amăgirea pe care o gustă în aceste mo-
mente îi duce pe unii la disperare. Unii 
ajung chiar la un dezechilibru mintal 
în care, nemaiputând ţine sub control 
situaţia, îşi pun capăt zilelor de parcă 
viaţa însăşi ar fi de vină, şi nu pofta că-
reia i-au dat frâu liber. 

În concluzie, căsătoria este o nouta-
te doar pentru acei care au teamă să nu 
păcătuiască şi consideră curăţia morală 
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu şi a 
oamenilor. Iar pentru acei care îşi per-
mit să ia din „fructul oprit”, căsătoria nu 
mai aduce nimic nou în experienţa lor, 
iar ei vor culege roadele resentimente-
lor, reproşurilor, necinstei. 

„O femeie cinstită este cununa băr-
batului ei, dar cea care-i face ruşine 
este ca putregaiul în oasele lui.” Prov. 
12:4. 

„Dar cel ce preacurveşte cu o feme-
ie este un om fără minte, singur îşi 
pierde viaţa cine face aşa.” Prov. 6:32. 
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Aceasta este consideraţia biblică 
pentru atitudini nepotrivite de care se 
fac vinovaţi tinerii, tinerele, iar uneori 
şi cei mai în vârstă. 

Pentru a ne păstra curăţia morală şi 
pentru a fi feriţi de practicile păcătoase 
ale acestei generaţii, cuvântul lui Dum-
nezeu ne sfătuieşte: 

„Asocierea cu cei frivoli, vanituoşi, 
superficiali şi sceptici va aduce depra-
vare şi ruină morală. Tinere sau tineri 
îndrăzneţi pot avea ceva plăcut în cu-
vintele lor; ei pot avea capacităţi inte-
lectuale strălucite şi iscusinţa de a face 
ca ceea ce este rău să pară chiar prefe-
rabil faţă de ceea ce este bun. Astfel de 
persoane vor încânta şi vor uimi o anu-
me clasă de oameni, şi ca urmare, su-
flete se vor pierde. Influenţa gândirii 

fiecărui om şi acţiunile ce-l înconjoară 
asemenea unei atmosfere invizibile 
sunt în mod inconştient inspirate de 
către toţi cei ce vin în contact cu el. 
Această atmosferă este în mod frec-
vent încărcată cu influenţe otrăvitoare, 
iar când acestea sunt inhalate, rezulta-
tul sigur este degenerarea morală.” 
(Căminul advent, 111).

Să nu uităm că cei mântuiţi vor fi 
oameni cinstiţi, inocenţi (verguri). Ei 
reuşesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să 
aibă un caracter curat, nepătat, atât în 
ce priveşte capacitatea de a distinge în-
tre bine şi rău şi de a alege binele, dar şi 
capacitatea de a-şi păstra trupurile în 
deplină curăţie. 

Dumnezeu să ne ajute să tindem 
spre acest ideal.

Vasile Buftea
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“Solomon nu a spus: “Spune-i 
unui copil calea pe care trebuie să 
meargă şi când va îmbătrâni nu se 
va abate de la ea”, ci “Învaţă pe co-
pil calea pe care trebuie s-o urmeze 
şi când va îmbătrâni nu se va abate 
de la ea. ” (R&H. 24 iunie, 1890)

Conştienţi de acest lucru fraţii 
din Conferinţa Banat au iniţi-

at un proiect pentru a începe cât de 
timpuriu posibil educaţia celor pe 
umerii cărora va fi pus viitorul lucrării 
lui Dumnezeu. 

Un grup de tineri şi chiar persoane 
mai puţin tinere, au ales să se ocupe de  
instruirea în diferite domenii a copii-
lor care locuiesc în zona lor.

Astfel duminică 4 mai 2008 s-a îm-
plinit un an de la începerea acestor 
cursuri, care au loc în fiecare lună. 

Aici copiii doritori învaţă multe lu-
cruri interesante din diverse domenii: 
religios, medical, muzical, cunoştinţe 
despre natură, comportament social, 
munca în echipă, descoperirea şi dez-
voltarea aptitudinilor individuale. 

Copiii se simt foarte bine împreu-
nă şi aşteaptă cu nerabdare prima du-

Învaţă pe copil...
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minică a fiecărei luni, pentru a fi laolal-
tă, a se bucura şi a învăța.

Când timpul este favorabil se fac 
ieşiri în natură, unde se pun în practică 
cele învăţate.

Munca cu copiii este întotdeauna 
însoţită de rezultate.

Spiritul profetic îndeamnă:  “Să se 
înfiinţeze şcoli acum sub o conducere 
înţeleaptă, pentru ca tinerii şi copiii să 

fie educaţi în propriile lor biserici”. 
(Testimonies, vol. 6 p. 199 engl.).

“Educația şi instruirea copiilor lor ar 
trebui să fie pentru creştini cel mai mare 
serviciu pe care îl pot face lui Dumne-
zeu.” (Căminul advent, p. 268 engl).

Dorim  ca activitatea noastră de 
aici să fie o pregătire pentru viaţa veş-
nică. Educaţia începută aici va conti-
nua de-a lungul veşniciei ! 

Anca Mureşan

27



In
st

an
ta

n
ee

 d
in

 t
im

pu
l î

n
tr

un
ir

il
or

 p
en

tr
u 

co
pi

ii
 d

in
 C

on
fe

ri
n

ța
 B

an
at

“Muzica este 
unul din cele 
mai eficiente 
mijloace de 
impresionare a 
inimii cu adevăr 
spiritual.” 
Îndrumarea copilului,  
pag. 523.

“Printr-o educaţie 
fizică, mintală şi 

morală, toţi pot deveni 
conlucrători cu  

Domnul Hristos.” 
Căminul Advent, pag. 172

“Predând copiilor 
voştri lecţii de fi- 
ziologie şi 
învăţându-i cum să 
gătească simplu şi 
totuşi cu pricepere, 
voi puneţi temelia 
pentru cele mai 
folositoare ramuri 
ale educaţiei.” Dietă şi 
Hrană, pag. 264.
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