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Dacă nu moare, rămâne singur
Dorind să ilustreze motivaţia jertfei Sale, Domnul Hristos S-a folosit de un 

exemplu simplu, pe înţelesul oricui. 
Bobul de grâu care, în cazul în care, impropriu vorbind, alege să-şi protejeze 

existenţa, are doar o singură posibilitate: să rămână singur. 
Venind să trăiască, să sufere şi să moară în lumea noastră, Domnul Hristos a 

avut un scop unic: acela de a lua la Sine pe toţi cei care doresc. Oricât de confor-
tabil ar fi cerul, oricât de liniştită şi atrăgătoare ar fi ambianţa lumii de aici, pentru 
El locul acesta fără noi, oamenii, nu mai avea valoare din momentul în care ne-a 
creat. Ca un părinte iubitor care-şi leagă inima, viaţa, destinul de fiinţa căreia i-a 
dat viaţă, simţindu-se pentru totdeauna singur, fără copilul său, Fiul lui Dumne-
zeu ne doreşte în imediata Sa apropiere. 

Alegând să moară pentru oricare dintre fiii oamenilor, Mântuitorul a privit din-
colo de orizontul întunecat, deasupra norului de 
necredinţă şi dispreţ care plana în jurul Său şi a 
sperat că prin gestul Său va atrage la Sine pe mulţi. 

Dacă ne iubim semenii şi vrem să facem ceva 
pentru salvarea lor, dacă vrem să nu rămânem sin-
guri, chiar şi în viaţa aceasta, soluţia este unică: 
moartea. Moarte faţă de convenienţele noastre, 
moarte faţă de confort, de como- ditate, moar-
te faţă de orice stavilă care se pune în ca-
lea slujirii altora. 

Este greu? Este umilitor?    D e p i n d e . 
Dacă apreciem suficient jertfa de la Calvar, 
dacă preţuim sufletele pentru care Fratele nos-
tru mai mare Şi-a dat viaţa, nu va fi greu. Mai 
mult, El sSe oferă să ne ajute. 

Daniela Picu
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Născut trist... Întreaga lui viaţă 
urma să fie strigat: „Hei, tu... Cel Trist!”, 
iar el urma să-şi plece capul şi să înghită 
în sec fiindcă nu fusese sortit să fie un 
Aşer (Fericit). Ben-Oni (Fiul durerii) 
fusese privilegiat, numele lui devenind 
Beniamin, un nume frumos folosit şi 
azi. Iaebeţ... Într-adevăr trist. Oare nu 
era numele profeţia vieţii lui?

Putea să fie aşa...  un Iaebeţ în ade-
văratul sens al cuvântului, care recită 
Iov 5:7 cu lacrima în ochi şi cu mâna 

întinsă la colţ de străzi mereu amintin-
du-şi că nu poate fi altfel.

Dar Trist a privit mai sus de priviri-
le celor ce-l priveau de sus. Dumnezeul 
lui Israel aştepta cererea lui, pentru ca 
azi, în timp ce trecem prin deşertul de 
nume ale urmaşilor lui Iuda, să facem 
un popas la izvorul de apă vie al unei 
rugăciuni ce a primit răspuns. 

La umbra Celui Atotputernic Iae-
beţ a înălţat o rugăciune. Se simţea 
sub blestem, sărac şi limitat, părăsit şi 

Povestea 
celui 
trist

“... mamă-sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: ‘Pentru că l-am născut cu 
durere.’ Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: ‘Dacă mă vei binecu-
vânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri 
de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă!...’ Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse.” 
(1 Cronici 4:9,10).
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dezorientat. A strigat după binecuvân-
tare... A cerut hotare largi, călăuzire şi 
ocrotire: Mâna Domnului. Să iasă din 
suferinţă...

Seria de „Dacă” nu se termină cu 
„atunci voi face / voi fi...” ca şi în cazul 
lui Iacov (Geneza 28:20-22). Ştia că 
se roagă Dumnezeului lui Iacov şi că 
răspunsul la rugăciune va veni nu 
pentru că Lui Îi convine târgul... ci 
pentru că asta Îi place să facă: să 
schimbe destinul oamenilor. Şi 
Dumnezeu i-a dat ce ceruse.

De când a intrat păcatul 
în lume toţi oamenii se nasc 
în durere şi sub blestem. 
(Geneza 3:16). Poate că în 
Biblie nu mai găsim altul, dar 
lumea întreagă e un Iaebeţ. 
Iaebeţ e simbolul fiecărui om 
de azi. Dar povestea lui e 
speranţa dispariţiei durerii şi 
tristeţii. 

Răspunsul la durere e 
Omul durerii: “Dispreţuit şi 
părăsit de oameni, om al dure-
rii şi obişnuit cu suferinţa [...]  
El suferinţele noastre le-a pur-
tat, şi durerile noastre le-a luat 
asupra Lui [...] Pedeapsa, care 
ne dă pacea, a căzut peste El, şi 
prin rănile Lui suntem tămă-
duiţi.” (Isaia 53) Prin Isus, Ia-
ebeţ e eliberat de sine însuşi 
şi începe o nouă viaţă. Este 
vreunul printre voi în suferinţă? 
Să se roage! (Iacov 5:13).

Vameşul a repetat istoria: sta depar-
te, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice 
spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: 
„Dumnezeule, ai milă de mine, păcăto-
sul!” (Luca 18:13).

Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Cu-
noşti vreun Iaebeţ? 

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi 
mângâiaţi! (Matei 5:4). El va şterge orice 
lacrimă din ochii lor. (Apocalipsa 21:4).

                             
              Ghiţă Bizău
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Taticul Meu
O f ra n d a  

A d vă ra ţ i l o r  Tă t i c i

Introducere
Recent un pastor a cerut tinerilor 

dintr-o clasă de studiu biblic să deseneze 
o pictură a lui Dumnezeu. Intenţiona să le 
folosească drept ilustraţii pentru o predică. 
Spre sfârşitul orei, copiii erau entuziasmaţi 
să îi arate lucrarea lor. Au adus curcubee şi 
oameni cu mâini mari. În cele din urmă, 
fiica lui i-a arătat pictura ei: un bărbat în 
costum şi cravată. „Nu ştiu cum arată 
Dumnezeu”, spuse ea, „aşa că l-am desenat 
pe tati în loc.”

Dacă ar trebui să desenezi o imagine a 
lui Dumnezeu, ce ai desena?

„Dar acum, o, Doamne, tu [eşti] ta-
tăl nostru; noi suntem lutul şi tu olarul 
nostru; şi noi toţi suntem lucrarea mâinii 
Tale.” Isaia 64:8.

Ilustraţie
Un băiat anume, care crescuse în Pen-

nsylvania, SUA, obişnuia să îşi viziteze bu-
nicii, care locuiau la o depărtare de 9 mile. 
După ce a ajuns adult şi avea propria sa fa-
milie, mergea adesea să îşi viziteze părinţii. 
Într-o seară, când călătorea spre locul de 
la ţară pentru a-şi vizita familia, se lăsase 
o ceaţă densă peste dealuri înainte ca el şi 
familia sa să plece în călătorie. Copiii erau 

îngroziţi, şi cereau părinţilor să meargă 
încă şi mai încet decât călătoreau. Mama 
spuse cu gingăşie: 

„Nu vă îngrijoraţi. Tatăl vostru cu-
noaşte drumul.”

Vedeţi, tatăl mersese pe jos pe acel 
drum când nu se găsea combustibil în tim-
pul războiului. El călărise pe acolo pentru 
a-şi vizita proprii săi părinţi. 

Cât de adesea, când nu pot vedea dru-
mul vieţii, şi am simţit panica bine cunos-
cută răsărind în inima mea, am auzit adesea 
ecoul vocii mamei mele: „Nu vă îngrijoraţi. 
Tatăl vostru cunoaşte drumul.”

Care este cel mai puternic cuvânt din 
oricare limbă?

Este „onoare” sau „iubire”? Sau „sacri-
ficiu”?

Toate acestea sunt cuvinte puternice. 
Însă, cum rămâne cu „Tati”, „Tăticul”sau 
„Tata”? Acesta este cel mai puternic cu-
vânt. De ce? Este el mai puternic decât „iu-
bire”? Da, adevăraţii tătici dovedesc iubire, 
onoare, şi chiar îşi sacrifică vieţile pentru 
copiii lor.

„Tăticii ” sunt de-adevăratelea
A existat un timp în lumea noastră atât 

în primul, cât şi în al doilea război mondial, 
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când bărbaţii şi femeile care şi-au slujit ţara 
plecau şi de multe ori erau plecaţi din casa 
lor timp de patru sau cinci ani înainte de 
a trece o dată pe acasă. Se povesteşte că un 
bun soldat care îşi slujea ţara a plecat la răz-
boi. Când a plecat, soţia sa aştepta să nască 
un micuţ. S-a născut copilaşul, şi acesta era 
o fetiţă drăgălaşă.

Întrucât acesta era un cămin special, 
mama a vrut ca niciodată fetiţa să nu îşi 
uite tatăl. În fiecare zi îi povestea fetiţei 
despre tatăl ei, şi îi arăta poze cu tatăl. Ea 
vorbea despre iubirea tatălui şi despre grija 
pentru ea, şi despre cum într-o zi, tatăl ei 
avea să vină acasă.

Când fetiţa era de 4 ani, se juca în cur-
tea din faţa casei. Un om intră pe poartă. 
Ea îşi ridică privirea. Privi în ochii ei cu iu-
bire, şi el privi în ochii ei cu iubire. Atunci 
ea spuse:

„Tati, eşti de-adevăratelea. Tati, eşti 
de-adevăratelea!”

„El este Tatăl orfanilor, Apărătorul 
văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în 
locaşul Lui cel sfânt.” Psalmii 68:5;

„Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: 
`Tatăl nostru care eşti în ceruri!` “ (Matei 
6:9).

„Şi voi n-aţi primit un duh de robie, 
ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh 
de înfiere, care ne face să strigăm: Àva!` 
adică: `Tată!` “ (Romani 8:15).

Are loc o schimbare
În decursul anilor, are loc o schimba-

re. În decursul anilor, când copiii devin 
adolescenţi, „tati” îşi schimbă numele în 
„dă-mi”.

„Dă-mi asta, Dă-mi cealaltă, Dă-mi 
bani, .... Dă-mi cheile maşinii.”

De multe ori, când tati nu mai „dă-
mi”, noi am putea simţi că tatăl nu ne mai 
iubeşte. Din contră, taţii întotdeauna do-
resc ce e cel mai bun, chiar când noi poate 
nu distingem asta.

„Tatăl nostru ceresc nu ia niciodată ceva 
de la copiii Săi, decât dacă intenţionează să le 
dea ceva mai bun.” (George Mueller).

Respectul total pentru tatăl se schim-
bă în timp în majoritatea tinerilor din ce în 
ce mai puţin.

Porunca a cincea nu spune „cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta” până la o anu-
mită vârstă. Trebuie să îi cinstim pe tatăl şi 
pe mama noastră toată viaţa noastră.
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Vestea cea bună
Avem un Tată care ne înţelege şi El nu 

ne va dezamăgi niciodată.
„Fără îndoială, Tu eşti tatăl nostru, 

chiar dacă Avraam nu ne-ar cunoaşte, şi 
Israel nu ne-ar recunoaşte: tu, o Doamne, 
eşti tatăl nostru, răscumpărătorul nostru; 
numele tău este din veşnicie.” Isaia 63:16 
engl.

(Vezi: Psalm 68:5; Romani 8:15; 1 
Regi 9:4).

„ Să nu î l lăsaţi să moară”
Într-o seară rece de iarnă un bărbat 

a suferit un atac de cord şi după ce a fost 
internat în spital, i-a cerut asistentei să îi 
telefoneze fiicei lui. „Ştiţi, trăiesc singur,” 
explică el, „şi ea este singura rudă pe care o 
am.” Asistenta merse să îi telefoneze fiicei. 

Fiica fu foarte mâhnită şi strigă: „Să nu îl 
lăsaţi să moară. Ştiţi, eu şi tata am avut o 
ceartă serioasă aproape cu un an în urmă. 
Nu l-am mai văzut de atunci. Şi în toate 
aceste luni am vrut să merg la el să îi cer 
iertare. Ultimul lucru pe care i l-am spus, 
a fost, „Te urăsc.” Fiica plângea, şi atunci 
spuse: „Vin acum. Voi ajunge în treizeci de 
minute.”

Inima pacientului încetă să mai bată. 
Asistenta se ruga: „O, Doamne, fiica lui so-
seşte. Nu lăsa ca aceasta să se încheie aşa.” 
Eforturile echipei medicale de a-l aduce la 
viaţă pe bolnav fură fără rod. Asistenta ob-
servă pe unul dintre medici vorbind fiicei 
în încăperea din afara camerei. Putea vedea 
chipul ei afectat. Asistenta o luă pe fiică de-
oparte, şi îi spuse: „Îmi pare rău.” Fiica răs-
punse: „Nu l-am urât niciodată, ştiţi. L-am 
iubit, şi acum vreau să îl văd.” Asistenta o 
conduse în cameră, iar fiica merse la pat şi 
îşi îngropă faţa în lenjeria de pat, luându-şi 
rămas-bun de la tatăl ei decedat. Asisten-
ta, încercând să evite cu privirea acest trist 
„la revedere”, observă o bucăţică ruptă de 
hârtie pe noptiera de lângă pat. O ridică, 
şi citi: „Scumpa mea Janie, te iert. Sper că 
mă vei ierta şi tu. Ştiu că mă iubeşti. Şi eu 
te iubesc. Tati.”

Totul este iertat. Te iubesc!
Se povesteşte despre un tată şi un fiu 

care în relaţia lor unul cu celălalt devenise-
ră oarecum înstrăinaţi. După o vreme fiul 
adolescent fugi de acasă. Tatăl său plecă 
într-o călătorie, în căutarea fiului rebel. În 
cele din urmă, în Madrid, Spania, într-o 
ultimă încercare disperată de a-şi găsi fiul, 
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tatăl dădu un anunţ în ziarul local. Anun-
ţul suna: 

„Dragă Paco, (Paco este un nume de 
alint foarte cunoscut în Spania), haide 
să ne întâlnim în faţa sediului ziarului la 
amiază. Totul este iertat. Te iubesc. Tatăl 
tău.”

În ziua următoare, în faţa sediului zi-
arului, opt sute de „Paco” au apărut. Toţi 
căutau iertare. Toţi căutau iubirea tatălui 
lor.

„Şi s-a sculat, şi a plecat la tatăl său. 
Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, 
şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut 
pe grumazul lui, şi l-a sărutat mult.” Luca 
15:20;

„Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva 
ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se 
întoarce la tine şi zice: “Îmi pare rău!”, să-l 
ierţi.” Luca 17:4.

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, 
miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a 
iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Efe-
seni 4:32;

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă 
unul are pricină să se plîngă de altul, ier-
taţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hris-
tos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Coloseni 3:13. 

„Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Ta-
tăl nostru, şi de la Domnul nostru Isus Hris-
tos! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, Părintele în-
durărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri”  
2 Corinteni 1:2, 3. Amin!

Paul Balbach

tatăl
De n-ai avut un fiu vreodată

legat în lanţul cel mai greu:

de nu ţi-a fost o clipă dată

un osândit să-ţi strige: TATĂ!, 

nu ştii ce-nseamnă Dumnezeu.

De n-ai avut un fiu în viaţă

crescut în veşnic jubileu:

de n-a fost dat să-ţi moară-n faţă, 

să simţi că inima ţi-ngheaţă - 

nu poţi pricepe ce sunt Eu.

De n-ai avut în bezne-afunde

un fiu zdrobit ca Fiul Meu, 

tu nu poţi, omule, pătrunde, 

ca să-nţelegi ce foc ascunde

cuvântu-acesta: Dumnezeu.

Dar dac-Odrasla Mea cea dragă

S-a dat sub ochii Mei pe-altar, 

o, cât aş vrea ca lumea-ntreagă, 

în faţa crucii să-nţeleagă, 

că Eu sunt Dragoste şi Har! 

Costache Ioanid
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 pentru

       crestini
 Oferte

   exclusive

cu câţiva ani în urmă, ieşisem 
pentru câteva cumpărături în-

tr-o dimineaţă frumoasă de duminică.  
La biserica centrală slujba răsuna prin 
difuzoare de-a lungul străzilor apropi-
ate pentru ca şi cei ce nu se grăbeau să 
intre în biserică să o poată asculta. 

„Săptămâna trecută am călătorit 
la ….” a început preotul să istorisească. 
„Şi în drumul meu, la ieşirea din oraşul 
….. am văzut o biserică mare,  protes-
tantă. Nu ştiu dacă este o biserică  pen-
ticostală, adventistă sau baptistă, dar 
pe peretele ei are o cruce mare, neagră. 
Vedeţi, dragi creştini, că şi ei au simţit 
nevoia de cruce?” – şi-a încheiat el po-

vestirea. Concluzia preotului era justă. 
Mulţi creştini protestanţi aleg un pic 
de asemănare cu lumea pentru că simt 
nevoia să fie  mai comuni, chiar dacă 
motivaţia este strategică. În timp ce 
noi ne preocupăm de felul cum ar tre-
bui să arătăm altfel decât ceea ce sun-
tem, lumea se întreabă care este moti-
vul pentru care vrem să fim ca ea.  

  Azi o idee, mâine alta, aşadar… no-
utăţi  în creştinism. De exemplu ştiţi ce 
este acela un pandantiv?  Este un obiect 
de podoabă care se poartă la gât, atâr-
nat de un lănţişor. Dacă acest obiect de 
podoabă conţine un cuvânt religios sau 
o trimitere biblică este destinat creşti-
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nilor. Există şi brăţări inscripţionate 
cu texte cum ar fi cel din 1 Cor. 13:13, 
sau „Prin sângele Său”, precum şi inele  
„Credinţa”, „Isus şi Dragoste” (de obi-
cei cuvintele sunt exprimate în limba 
engleză, fiind, probabil confecţionate 
undeva în lumea liberă). 

 Întrebarea este: Cine este preocu-
pat de împodobirea  lumii creştine? De 
ce podoaba creştinilor primei biserici 
nu trebuia să fie concentrată pe „pur-
tarea de scule de aur”, în timp ce creş-
tinismul de azi a constatat că-i lipseşte 
ceva, că nu poate fi un mesager al lui 
Isus, suficient de convingător, dacă nu 
se adaptează stilului zilelor noastre?

Încercând să-şi evalueze experienţa 
spirituală dobândită în urma frecven-
tării unei şcoli misionare de prestigiu 
care instruieşte tineri pentru misiunile 
exotice, o tânără creştină  a răspuns:

„Aici am învăţat să privesc lucrurile 
altfel. Când am venit la şcoala misiona-
ră nu obişnuiam să port pantaloni şi am 
fost surprinsă când soţia pastorului ne-a 
chemat şi ne-a cerut să ne alegem câte 
o pereche de pantaloni pe care îi avea 
la dispoziţie. Dumneaei ne-a explicat 
că misionarii  trebuie să se asemene tot 
mai mult cu oamenii  ca să-i poată câşti-
ga pentru Hristos.” (Paradoxal, tinerele 
misiunilor creştine din  Africa poartă 
pantaloni, în timp ce africancele sunt 
conservatoare cu privire la portul lor.) 

Cerinţele  creştinismului modern 
nu urmăresc însă doar actualizarea   
exterioară. Sufletele creştinilor tânjesc 
după diversitate. Tendinţa de aliniere 
la  noutăţile culturale este pregnantă.  
În alergarea ei după ceva senzaţional,  

lumea creştină câştigă teren în adapta-
rea artei la nevoile ei.

Lumea filmelor creştine domină 
de ceva timp interesul creştin. Cineaş-
tii sunt interesaţi să pună la dispoziţie 
bisericilor ofertele lor.  Actori renumiţi 
aleg să se adapteze dorinţelor la diversi-
tate în lumea creştină, aparent cu  scop 
moral-educativ.  La început creştinii îşi 
pun sincer întrebarea: Sunt bune filme-
le creştine sau nu? De ce da sau de ce 
nu?  Dacă podoabele sunt obiecte inu-
tile şi de lux, filmele pot acţiona în scop 
educativ. Să le analizăm, deci.

Care sunt condiţiile de bază ale 
realizării unui scenariu?

Michael Hauge, membru în Con-
siliul de Administraţie al Asociaţiei 
Americane de scenarişti şi scriitor la re-
vista Scriptwriter Magazine tipărită la 
Londra, descrie într-un articol etapele 
structurii de bază ale oricărui film:

Toate filmele sunt construite pe 
doar trei componente de bază: perso-
najul, dorinţa şi conflictul.  

Orice poveste este alcătuită din 
şase etape şi  conţine în toate scenariile 
de succes cinci puncte cheie de coti-
tură: oportunitate, schimbare de pla-
nuri, punct fără întoarcere, eşec major 
şi punctul culminant.

Deschiderea de 10% din scenariu 
trebuie să atragă spectatorul, în stabi-
lirea iniţială a unei poveşti unde  eroul 
este identificat în viaţa de zi cu zi, mo-
ment ce cuprinde, de regulă, un eşec în 
dragoste, o despărţire sau o întâmpla-
re nedorită într-o relaţie de cuplu. 

În următoarele 15% din poveste, 
eroul va reacţiona la noua situaţie care 
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a rezultat din această oportunitate. El 
devine aclimatizat la întâmplări noi, în-
cearcă să ia seama la ce se întâmplă sau 
formulează un plan specific pentru rea-
lizarea obiectivului. 

În cele mai multe filme, eroul intră 
în această nouă situaţie de bunăvoie, 
adesea cu un sentiment de emoţie şi de 
anticipare, sau cel puţin crede că noua 
problemă cu care se confruntă poate fi 
rezolvată cu uşurinţă. Începe, însă, să 
intre în acţiune conflictul şi eroul în-
cepe în definitiv să sesizeze obstacolele 
ce i se împotrivesc, până când  ajunge 
în sfârşit la schimbarea planului. 

În acest moment ceva trebuie să 
se întâmple cu eroul. Acest sfert de 
drum prin scenariu va transforma 
dorinţa iniţială într-o ţintă specifică, 
vizibilă cu un punct de final clar defi-
nit. Aceasta este scena în care concep-
tul povestirii  este definit şi motivaţia 
eroului este revelată (făcută cunoscut). 
Este din nou momentul să apară ceva 
romantic, punct în care eroul este înşe-
lat sau suferă o despărţire în dragoste.

În următorul procent de  25% din 
scenariu eroul ia măsuri pentru a-şi 
atinge obiectivul şi indiferent de obsta-
colele cu care se confruntă este capabil 
să le evite sau să le depăşească deoarece 
se apropie punctul fără întoarcere. 

La mijlocul scenariului trebuie să 
se angajeze pe deplin în scopul lui, dar 
în următorul procent de 25 % realizarea 
obiectivului devine mult mai dificilă 
şi eroul are mult mai multe de pierdut 
dacă nu reuşeşte. Acest conflict trebuie 
să lase impresia că succesul este la înde-
mâna eroului, dar de fapt culminează 
într-un eşec major, moment în care 

ceva trebuie să intervină pentru a da au-
dienţei impresia că totul este pierdut, să 
se creeze impresia de „totul sau nimic” 
pentru a împinge scenariul spre final, 
moment în care eroul trebuie să facă 
faţă celui mai mare obstacol din întrea-
ga poveste, moment ce  determină soar-
ta şi motivaţia exterioară şi care trebuie 
rezolvat definitiv. Acesta constituie 
punctul culminant,  plasat în ultimele 
minute ale filmului, lăsând totuşi ceva 
spaţiu pentru urmări. 

***

Aceste principii structurale nuan-
ţate de  creativitatea regizorului se apli-
că sistematic scenariilor în scopul de a 
atinge emoţional publicul cât mai larg.

Filmele creştine sunt, în general, 
filme ce relatează întâmplări din viaţa 
creştinilor, concepute pe aceeaşi struc-
tură în scop moral-educativ,  pigmen-
tate cu momente comice sau palpitan-
te, senzaţionale sau emoţionale pentru 
a captiva interesul publicului în scopul 
de a-l aduce pe spectator să înghită 
morala oferită în definitiv.

 Oare este acesta modul Domnu-
lui Hristos de a prezenta adevărul Său? 
Isus a împletit învăţăturile Sale cu scene 
din viaţa oamenilor, totuşi  nu a ales să 
introducă în prezentările sale nici „sen-
zaţii tari”, nici momente senzuale şi nici 
scene palpitante sau înspăimântătoare.  
Oare Isus nu era capabil să contureze 
expunerea Sa ca şi regizorii zilelor noas-
tre? Poate aceasta ar fi captivat atenţia 
mai multor ascultători şi astfel lecţia ar 
fi fost mai eficientă! 

Dar nu. Isus a intenţionat să atin-
gă sensibilitatea inimii apelând la raţi-
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unea cu care El a înzestrat omenirea. El 
doreşte şi azi să înţelegem importanţa 
ascultării de legea Sa în mod raţio-
nal, nu emoţional. Dacă  în vechime, 
atunci când orice călcare a legii trebuia 
pedepsită imediat,  nu au fost necesare 
prezentări „captivante” în felul acesta, 
cu atât mai puţin trebuie făcut astăzi 
apel la astfel de metode pentru prezen-
tarea adevărului. 

Creştinii  doresc să vizioneze şi ei 
filme pentru a fi la nivelul colegilor şi 
prietenilor lor. Ca să-şi împace şi con-
ştiinţa aleg filmele  denumite „creştine”  
în care un tânăr sau o tânără simte gus-
tul amar al păcatului, apoi regretă şi se 
întoarce la Dumnezeu, după ce scena-
riul a cuprins toate etapele obligatorii 
ale unui film. Care pot  fi avantajele şi 
dezavantajele vizionării unui film?

Să analizăm ce influenţă au filme-
le asupra spectatorilor din următoare-
le punct de vedere:

- Fizic - Satan vine cu pachetul 
complet: film, dans, amuzament. Aces-
ta este oarecum benefic pentru fizic. 
Primul te obligă să stai în faţa ecranu-
lui, al doilea aduce un  dram de exerci-
ţiu fizic, care mai întinde muşchii,  iar 
al treilea te ajută să evadezi din starea 
de spirit deprimantă în care te lasă 
adesea filmele după 
vizionare. Dar 
pentru că 
majori-
t a t e a 
creşti-
n i l o r 

n-au ajuns, încă, decât la prima ofertă 
a pachetului, din punct de vedere fizic 
sunt în dezavantaj.

- Psihic – Filmele îi marchează 
psihic pe oameni. Psihologic spectato-
rul este influenţat  atât de mult, încât, 
nu de puţine ori, unii au reacţionat în 
situaţii dificile, în momente de descu-
rajare la fel „ca-n filme”, fără să reali-
zeze, poate, nici de ce acţionează sub 
această formă, nici care sunt consecin-
ţele reacţiei lui.

- Emoţional -  Spectatorii sunt 
adesea impresionaţi până la lacrimi de 
ceea ce văd. Inima le bate cu putere. 
Sentimente puternice de milă, compa-
siune sau indignare copleşesc întreaga 
fiinţă. Şi totuşi, inima lor nu devine 
mai milostivă, mai plină de compasi-
une sau mai indignată în faţa nedrep-
tăţii. Din contră, aceste simţăminte, 
deşi  pătrund întreaga fiinţă sunt  în 
realitate ficţiuni. Noi ştim asta şi toate 
aceste simţăminte de moment dispar 
la scurt timp. Repetarea acestui ciclu 
de emoţie puternică-dezinteres total 
formează din noi oameni insensibili, 
nepăsători, dezinteresaţi de nevoile şi 
soarta celui de lângă noi.

 Chiar şi muzica  utilizată în sce-
nariu este destinată să influenţeze 

emoţional publicul.
- Moral -  Pentru 

a da peliculei in-
teres interpre-

tările prezintă 
roluri pozitive 
în antiteză cu 
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rolurile negative. Filmele creştine au, 
mai mult ca alte filme, teme în care 
un personaj negativ, rău ajunge să se 
trezească în sfârşit şi credinţa îl ajută 
să se transforme.  Biblia descrie multe 
exemple de genul acesta, dar nu insistă 
asupra amănuntelor aşa cum fac filme-
le. Mai mult decât atât, scene din faţa 
cărora eşti tentat să întorci capul pen-
tru felul cum urmăresc  să impresione-
ze prin groază sunt nelipsite. Acestea 
îngrozesc la început spectatorul, dar 
cu timpul  acesta se învaţă cu ele şi nu 
îi mai par chiar atât de înspăimântă-
toare. Ba mai mult, unii ajung chiar să 
se delecteze cu imagini şocante.

Dar săruturile senzuale  asupra 
cărora camerele de filmat insistă ca 
să captiveze  alt aspect al sensibilită-
ţii umane?!  Şi toate acestea, pe ecran 
le trăiesc doi oameni (actori) care nu 
au nimic de-a face unul cu altul. Sunt 
doar colegi de serviciu, dar sunt  lo-
godnici, soţi sau amanţi pentru câteva 
minute, ca să creeze o stare de spirit (ce 
fel de spirit, oare?). 

Şi totuşi, este privitul un păcat? Să 
nu uităm că Eva „a văzut că pomul era 
bun de mâncat şi plăcut de privit”  şi a 
păcătuit. Dina „a ieşit să vadă pe fetele 
ţării” şi a păcătuit. David „se plimba 
pe acoperişul casei împărăteşti a zărit 
de acolo o femeie care se scălda” şi a 
păcătuit cu ea. Cât de amar au plâns 
fiecare dintre ei mai târziu consecinţe-
le îngrozitoare ale privirii lor! În urma 
experienţei sale, David a învăţat singu-
ra cale sigură: „Nu voi pune nimic rău 
înaintea ochilor mei” (Psalmi 101:3).

Îmbinând cele două însuşiri, cea 
emoţională şi cea morală, vom descoperi 

că cele două vor acţiona împreună mai 
pregnant asupra caracterului iubitorilor 
de filme. Starurile devin „idolii” fanilor 
lor. Viaţa, acţiunile şi conduita lor sunt 
un exemplu direct sau indirect.  Ţinuta 
lor, îmbrăcămintea, pieptănătura, ges-
turile, ba chiar şi numele sunt preluate 
instantaneu. Exemplul vieţii lor este un 
model.  Partea rea este că  ei trăiesc şi 
în viaţa reală „ca-n filme”. Ei nu au un 
principiu de viaţă. Trec în viaţa reală de 
la o conjunctură la alta tot atât de repe-
de ca şi în filme.  Familia, acea instituţie 
sacră instituită de Dumnezeu înainte 
de căderea în păcat este cea mai afectată 
în viaţa actorilor. Acum se îndrăgostesc 
nebuneşte, şi imediat  se satură unul de 
altul. Nu mai pot suporta convieţuirea 
împreună -  nici o problemă, urmează 
altă „regizare”. Fanii starurilor cinema-
tografice adoptă mai cu uşurinţă aceste 
„modele” de viaţă, deoarece încet şi pe 
nesimţite conştiinţa le este tocită ca 
piatra atinsă cu fineţe de apă picătură 
cu picătură şi păcatul nu mai pare atât 
de păcătos.

- Intelectual – Există multe alte 
activităţi mult superioare vizionării 
filmelor din punct de vedere intelec-
tual. Intelectul unei persoane care s-ar 
instrui doar din filme lasă de dorit, în 
timp ce intelectul alteia care alege să-şi 
formeze cultura  doar din cărţi bune 
este vizibil superior

Referindu-se la scenariile asupra 
minţii în formare,  Jane M. Healy, pro-
fesoară şi psiholog şcolar  în SUA (Co-
lorado) constată în cartea sa Endange-
red Minds (pag. 226-231) că:
a scenariile imaginare din propria min-
te sunt înlocuite cu cele de pe ecran
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a în loc să fie învăţaţi, provocaţi şi 
obişnuiţi să gândească, să persevereze 
şi chiar să lupte pentru a dobândi ceva, 
copiii sunt educaţi să aştepte ca înţele-
sul şi lumea să li se descopere singură, 
să se desfăşoare în faţa ochilor sub for-
mă de imagini
a vocabularul şi capacitatea de a or-
ganiza logic şi sintactic fraza sunt mai 
sărace
a strategia de memorare, de concen-
trare a atenţiei şi motivaţia sunt total 
nedezvoltate
a deşi copii de vârste mici au capaci-
tatea de a reţine o mulţime de cuvinte 
separate sunt mai târziu incapabili de 
a înţelege şi lega în mod raţional infor-
maţiile şi de a trage concluzii
a minţile pasive ale telespectatorilor 
reţin  numai senzaţiile şi nu informaţia

Cum rămâne, însă, cu filmele cu 
descriere biblică?  Ce putem spune 
despre ele?

Fie că actorii sunt oameni, fie perso-
naje din desene animate, s-ar părea că nu 
au dreptul să interpreteze rolurile perso-
nalităţilor sacre ale Bibliei.

 În altă ordine de idei, Biblia este o 
carte pe care oamenii o citesc de mii de 
ani şi de fiecare dată când o recitesc des-
coperă ceva nou, amănunte şi înţelegeri 
de care parcă nici n-au auzit. Aceasta 
este însuşirea dumnezeiască a acestei 
Cărţi Sfinte. Dacă o studiem ne putem 
folosi inteligenţa cu care Dumnezeu a 
înzestrat omenirea pentru a înţelege 
tainele Lui. Descrierile biblice sunt suc-
cinte, clare şi la obiect. De aceea, este 
nevoie de ficţiune pentru ca timpul şi 
spaţiul unui film să fie ocupate. 
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De cele mai multe ori, Biblia chiar 
nu conţine amănunte. Oamenii sunt lă-
saţi să transpună lecţia în diferite aspec-
te pe care le întâmpină în viaţă. Atunci 
când un regizor pune  relatarea în scenă 
propria lui imaginaţie va rămâne, mai 
mult ca sigur, singura învăţătură pe care 
o putem concluziona. De atunci încolo 
alte aspecte ale învăţăturii nu mai au 
ecou în inimile noastre. Nu intervine 
şi aici planul lui Satana de a diminua 
învăţăturile  pe care numai Duhul lui 
Dumnezeu ni le poate prezenta printr-
un exemplu biblic aprofundat personal 
cu rugăciune?

Să mai luăm în calcul şi avantajele 
vizionării de filme? A mai rămas vre-
unul? 

Alături de Joe Crews în cartea sa 
„Compromisul se furişează” putem 
conclude şi noi:

„Pot oare lucrurile bune să ne ducă 
într-o direcţie rea? Desigur că pot. Creş-
tinii sunt astfel conduşi, încât să abando-
neze în mod treptat standardele lor înalte, 
adesea printr-un proces cu totul nevino-
vat la înfăţişare. 

Acesta este modul în care com-
promisul s-a furişat întotdeauna în 
biserică. Satana introduce o activitate 
care este numai într-o mică măsură 
condamnabilă.” (pag.16). 

„Încolo, fraţii mei, tot ce este ade-
vărat, tot ce este vrednic de cinste, tot 
ce este drept, tot ce este curat, tot ce 
este vrednic de iubit, tot ce este vred-
nic de primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească.” (Fili-
peni 4:8). 

                           
     Emanuela Narcisa Răileanu
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 Un om… 
    un trofeu… 
	 	 	 	 							o	emblemă
Un pumn de ţărână primeşte viaţă
Şi cei doi, deodată se văd faţă-n faţă
E El, Creatorul, ce lumile ţine
Şi omul, făptura din neguri ce vine.

În el se-oglindeşte ce Domnul a pus
Şi viaţa divină străluce nespus
O slavă-nconjoară fiinţa creată
Ce nu e mânjită, ci-i fără vreo pată.

O voce plăcută părea că îl cheamă
Şi stă şi o-ascultă şi-o ia chiar în seamă
Îşi uită menirea de-a fi un erou
Şi-acceptă-n neştire-al mândriei ecou.

Alegerea lui nu mai poate fi-ntoarsă
Apare din ceruri din dragoste-o şansă
Un înger vesteşte a lui osândire
Şi-arată din rai o cărare, o ieşire.

E drumul spre pom pentru veci încuiat,
Dar vestea cea bună din cer a aflat;
Un miel îi arată-un frumos viitor
Când sângele spală de tot vina lor.

Şi chipul divin cel din om se mai pierde,
Iar slava cerească de tot chiar se şterge,
Rămâne doar gândul că totul va fi
O tristă-amintire, cândva, într-o zi.

Isus împlineşte ce El a promis,
E Mielul de jerfă şi raiul deschis
Se vede mai bine, e mult mai aproape
Credinţa în El te va trece de ape.

Dar până în slavă când tu vei intra
Cu cine vei merge la drum azi, aşa?
De-L iei pe Isus să-ţi conducă destinul
Curând străluci-vei mai mult ca rubinul.

Să fii un om drept astăzi nu e uşor,
Ispite când trec tot mai multe în zbor
Doar Hrist’ te va duce pe culmi neatinse
Să vezi de pe-acum țărmul lumii promise.

Te vrea în etern să Îi fii o emblemă,
Să-ai numele scris pe a cerului stemă
Trofeu pe-a Lui braţe aşa tu vei sta
De mergi azi cu El până la Golgota.

   AMIN !
     

Ovidiu Mureșan
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E ra în ţara Uţ un om 
care se numea Iov. Şi omul aces-

ta era fără prihană şi curat la su-
flet. El se temea de Dumnezeu şi se 

abătea de la rău.“ Iov 1:1.
Trăim într-o societate a relativizării 

şi a superficialităţii. Descoperirile ştiinţifice 
şi avântul tehnologic ating pe zi ce trece noi culmi, până nu de 
mult nebănuite. Nivelul maxim al acestora Îl cunoaşte doar 
Cel care ştie sfârşitul de la început.

În aceste condiţii, când totul pare a fi luat o viteză incredibilă 
spre un scop nedefinit, timpul de meditaţie şi comuniune cu 
Dumnezeu dacă nu devine mai scurt, este totusi asaltat de 
preocupări care tind să întrerupă sau să distrugă acest fir de aur. 
Şi în acelaşi timp, suntem literalmente bombardaţi cu informaţii 
care nu fac altceva decât să zdruncine o stabilitate, să facă să tre-
mure piciorul pe calea cea îngustă.

Acum, mai mult ca oricând altcândva înainte, avem nevoie 
de un model. Modelul absolut este Isus, Cel care ştie tot ceea 
ce se petrece în sufletul şi în inima noastră în aceste zile. 

Ca tineri, poate încercăm să ne ghidăm acţiunile după 
imaginea pe care ne-au lăsat-o în experienţa de viaţă părinţii 
noştri. Şi nu e un lucru rău, atât timp cât aceasta nu contravine 
principiilor cerului. Dar, dincolo de aceasta, ce poate oferi sta-
bilitate pe un drum pe care suntem abia la început ?

Psalmistul David îşi punea aceasta întrebare, cu câteva mii 
de ani mai înainte: «Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?» 
iar răspunsul, care oferă unica soluţie la această problemă, nu 
se lasă aşteptat: «îndreptându-se după Cuvântul Tău» (Psal-
mii 119:9). Doar astfel poate să aibă un tânar certitudinea că 
drumul pe care merge nu este asemenea multor altor drumuri, 
un altfel de a-ţi trăi viaţa, ci este unica variantă care să aibă ca 
şi continuitate viaţa veşnică.
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Ce înseamnă să fii un om în zilele noastre? E suficient să ai un corp mai mult 
sau mai puţin sănătos, poate o şcoală sau de ce nu, chiar o maşină, o afacere 
personală care să aducă beneficii atât ţie cât şi familiei? Aceasta presupune a 
primi numele de om? 

Pentru a răspunde la această întrebare, e necesar să înţelegem ce anume a 
denumit Dumnezeu ca om, El care nu dă greş niciodată. În Genesa 1:27 citim: 
«Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, 
parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.» Aici este evident faptul ca nu-
mele de om îl primeşte cineva care reflectă caracterul 
Creatorului. Dumnezeu are nevoie azi de oameni în 
lume, care să-L reprezinte cu credincioşie. 

Despre Iov, Dumnezeu declară că era un om şi-l 
propune drept un martor pentru El în disputa cu Sa-
tana, iar acest om nu-şi dezamăgeşte 
Suveranul. De asemenea, Domnul 
afirmă, referindu-se la David că 
«Şi-a ales un om dupa inima Lui.» 
1 Samuel 13 :14.

A fi om în adevăratul sens al cuvântului nu 
înseamnă a trăi pur şi simplu o viaţă la voia 
întâmplării, ci a reflecta zi de zi, caracterul «Celui 
care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minu-
nata.» Aceasta doreşte Hristos de la fiecare dintre 
noi, şi dacă Îi suntem martori în lume, El ne va face 
trofee ale biruinţei Lui în slava nepieritoare.  
AMIN !

       Ovidiu Mureșan
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O 
sabie 
de 

valoare

Imaginează-ţi un soldat de pe vre-
mea apostolului Pavel. Era un ad-
versar fantastic, echipat astfel încât 

să fie cât mai protejat în faţa duşmanului. 
Pe cap purta un coif din metal sau piele. 
Pieptul şi abdomenul îi erau protejate de 
o platoşă dură. Spatele său nu era acope-
rit, asta pentru ca să-l descurajeze să se 
retraga din luptă. Coapsele le avea înveli-
te în pânză groasă sau zale. Încălţămintea 
era şi ea creată special pentru a proteja 
gamba şi piciorul. În plus, soldatul era 
dotat şi cu un scut mare cu care să se ape-
re de loviturile de sabie sau de săgeţi. 
Deşi îmbrăcat cu tot acest echipament, 
soldatul nu valora mare lucru. Nu putea 
câştiga nici o luptă pentru că ... îi lipsea 
cea mai importantă piesă: sabia. Aceasta 
era singurul sprijin în apărare şi puterea 

lui în atac. Fiind atât de importantă în 
viaţa lui, soldatul, petrecea ore întregi as-
cuţind-o, lustruind-o şi exersând cu ea. 
Era cel mai de nădejde prieten al său. O 
sabie boantă, de proastă calitate, folosită 
foarte rar însemna pieirea.

Prin analogie, în Efeseni 6:17, Cu-
vântul Lui Dumnezeu este prezentat 
drept sabia creştinului. Este singura 
noastră armă de atac împotriva Sata-
nei, deoarece, noi, creştinii, nu putem 
folosi armele celui rău: minciuna, zvo-
nul, răutatea etc. 

„Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este 
viu şi lucrător, mai tăietor decît orice 
sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă 
acolo că desparte sufletul şi duhul, în-
cheieturile şi măduva, judecă simţirile 
şi gîndurile inimii.” (Evrei 4:12). 
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Cât investeşti în sabia ta? O laşi să 
ruginească şi să devină boantă? Este 
cea mai importantă parte a armurii 
noastre spirituale. Nu ne putem per-
mite să o lăsăm neîngrijită. Există câte-
va moduri în care ne putem păstra sa-
bia ascuţită.  Cu siguranţă că aţi întâlnit 
persoane care par să găsească exact 
versetul dorit la momentrul potrivit. 
Aceştia fie sunt dotaţi cu o memorie 
deosebită, fie cu o Biblie bine adnota-
tă... sau cu amândouă. Chiar şi persoa-
nele cu o memorie foarte bună pot fo-
losi adnotarea Bibliei pentru utilizarea 
acesteia într-un mod cât mai eficient. 
Credinţa ta va fi întărită pentru că se va 
baza pe „ stă scris!”; mintea ta va intra 
sub influenţa curăţitoare a Cuvântului 
Lui Dumnezeu, te va ajuta ca un bun 
prieten atunci când va trebui să dai so-
coteală de credinţa ta.

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe 
Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata 
să răspundeţi oricui vă cere socoteală 
de nădejdea care este în voi; dar cu 
blîndeţe şi teamă.” (1 Petru 3:15).

Dacă vei dori să investeşti în studi-
erea şi adnotarea Bibliei, ar fi bine să-ţi 
cumperi o Biblie de dimensiuni medii 
sau mari cu magini mari albe.

Bine, bine, dar ce şi cum să adno-
tezi pe Biblie astfel încât eficienţa să fie 
maximă?

Ce vei adnota depinde mai mult de 
nevoile tale personale şi de gustul tău. 
Pe lângă Biblie, pentru a te ajuta la ad-
notări, ar fi bine să foloseşti şi alte ma-

teriale: concordanţa, lecţiile şcolii de 
sabat, studii pe anumite teme (de ex.
minciuna, iertarea, vorbirea de rău, Sa-
batul etc.) 

Există mai multe moduri de a ad-
nota:

Încadrează sau subliniază cuvinte 
cheie sau versete importante pentru 
tine. Foloseşte de exemplu roşu pentru 
texte importante şi negru pentru texte 
foarte importante. Nu sublinia şi nu în-
cercui de fiecare dată când găseşti ceva 
deosebit altfel vei ajunge să ai mai multe 
versete subliniate decât nesubliniate.

Simboluri (steluţe cercuri, liniuţe 
etc.) pot fi folosite pentru diferite su-
biecte. De exemplu: textele despre 
Dumnezeu pot fi însemnate cu o stelu-
ţă, cele despre Sabat cu un cerc etc.

Sistemul lanţ: Trebuie să găseşti mai 
întâi toate referinţele biblice despre o 
anumită temă (De exemplu Sabatul va 
fi adnotat S, Rugăciunea R etc.) . Pe ul-
timele foi albe ale Bibliei notează: Saba-
tul- S1: Geneza 2:1 sau orice alt text cu 
wcare vrei să începi studiul despre Sa-
bat. În dreptul textului de la Geneza 2:1 
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tema

Rugăciunea

Vindecare - Boală

Sabat

Căsătorie

Împărăţia lui Dumnezeu

Satan, îngeri răi

Făgăduinţe

Legea şi poruncile

Semnificaţie

Rugăciunile merg sus spre cerul 
albastru, senin
Vă gândiţi la răni şi nori 
întunecoşi
Semaforul roşu indică oprire. 
Opreşte-te şi odihneşte-te!

Fundiţe, podoabe de nuntă etc.

Pământul veşnic verde şi frumos.

Trist, periculos...

Culoarea regalităţii

Ceva mai preţios decât aurul

Culoare

trece S2:Exod 16:  (următoarea referin-
ţă despre Sabat) şi aşa mai departe. La 
ultimul text pune S fin.

Este o metoda foarte bună de a reţi-
ne şi folosi teme biblice, dar ar putea fi 
necesar să parcurgeţi un lanţ întreg pen-
tru a găsi versetul dorit. Oricum, este 
preferata mea, mi se pare cea mai utilă.

Schemele pe culori: este conside-
rată cea mai bună metodă de adnotare 
pentru copii şi tineri. Iată un model de 
adnotare pe culori:

Folosiţi creioane fine, de bună calita-
te, de preferat în nuanţe pastel aşa încât 
să nu distrugeţi sau să mâzgăliţi paginile.

Oricum, nu are importanţă dacă 
veţi adopta unul dintre sistemele de 

adnotare sugerate în acest articol; ceea 
ce are importanţă este să vă creaţi pro-
priul sistem, acel sistem care vi se po-
triveşte cel mai bine. Se spune că lucrul 
cel mai bun legat de Biblie este: să o 
aveţi în minte, să o ascundeţi în inimă, 
să o semănaţi în lume şi să o arătaţi în 
viaţa voastră. Adnotarea Bibliei vă va 
ajuta să atingeţi aceste năzuinţe. Încer-
caţi şi veţi vedea.

Vă urez să:
„Caută să te înfăţişezi înaintea lui 

Dumnezeu ca un om încercat, ca un 
lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, 
şi care împarte drept Cuvîntul adevă-
rului.” (2 Tim 2:15).

Luminiţa Husa
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Oare mai există limite?

Era odată prin lume o vreme când 
se mai auzeau nişte vorbe care spuneau 
cam aşa: Nu e bine să faci aşa; nu este 
drept; mai bine să nu ... ;  ascultă, deoa-
rece există nişte limite!  Mai mult sau 
mai puțin, cred că fiecare dintre noi am 
auzit aceste expresii sub o formă sau 
alta reliefând faptul că exista  nişte limi-
te morale, ale cinstei, eticii sau nobleții. 

În ciuda faptului corect existent în 
sine, societatea din ziua de azi se bazeaza 
tot mai mult pe ideea: Fără limite!  Ca să 
înțelegem mai bine putem începe cu lu-
crurile simple şi luăm de exemplu hrana, 
care a devenit mare atât la gramaj cât şi la 
volum (super size eng.) – Spune nu limi-
tei! Somnul, pe de altă parte, fie pentru 
unii oameni ca nu are limite, fie pentru 
alții că abia ajung să doarmă câteva ore... 
Dacă mie aşa îmi place, nu înțeleg ce te 
deranjează pe tine? Ați auzit fraza aceas-
ta? Din păcate tot mai des întâlnim şi 
problema cea mai gravă este că aceste 
anomalii afectează pe rând celulele şi 
structurile omenirii. Începând cu familia 
şi continuând cu biserica sau alte angre-
naje sociale, ceva subtil tinde să acapare-
ze generația contemporană. Fac ce imi 
convine, ce imi place. Nu prea mai există 
– aşa a spus ... Cineva! Este alarmant mo-
dul în care se promovează lipsa concep-
telor morale. Da, se promovează şi sub 
diferite denumiri în general se numeşte 
diversitate social cultural orientativă.  Cu 
alte cuvinte spune nu, conceptelor mo-
rale, este priza de atracție foarte subtil 
folosită de Satana în aceste ultime zile ale 
istoriei pământului.

Când respectul 
pentru plăcere,  

generează  
conflicte...
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”Nu cruţa copilul de mustrare”

Cel mai adesea asociem aceste ti-
puri de comportament cu cei mici. 
Există un verset foarte cunoscut în 
Proverbe, care de multe ori e citat: ”Nu 
cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l 
vei lovi cu nuiaua, nu va muri.” Prover-
be 23:13 şi chiar se continuă cu aceeaşi 
intensitate emoțională:  ”Lovindu-l cu 
nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa 
morţilor.”  Proverbe 23:13,14

Există foarte multe aspecte în care 
avem impresia că un copil greşeşte şi tre-
buie corectat. De exemplu se poate dez-
volta posesivitatea şi egoismul sub diverse 
forme (jucăria este a mea). O altă deprin-
dere este, bineînțeles la nivelul de 
înțelegere infantilă, narcisismul, sau ca să 
vezi cine sunt eu... Eu sunt primul (a). De 
multe ori se accentuează şi cu ”ajutorul” 
părinților din păcate. Frustrant este faptul 
că peste câțiva ani, odorul crescut cu atâta 
grijă şi atenție nu întoarce aceleaşi acte de 
gingăşie si delicatețe, dimpotrivă acțio-
nează cu violență sau ridică tonul. Nu 
departe de aici a apărut fraza – Nu lovi 
mâna care te hrăneşte! Foarte repede am 
zice, că e o problemă în modul de 
educație oferită de părinte. Oare acei 
părinți nefericiți acum, cum au fost 
educați? Când te gândeşti la viitorul unui 
copil, spunea un profesor, nu te gândeşti 
la o perioadă de cel mult un secol, ci dim-
potrivă la secole în şir, la urmaşii peste 
veacuri. Nu e chiar o noutate dar e ceva la 
care trebuie să medităm!

Ulterior problema prinde contur 
în mintea tânărului. Micul om începe 
să contureze nişte idei de viață şi aşa 
cum progresează, crede că realitatea 

este aşa cum o percepe el. Să nu uităm 
situația în care încă ne aflăm. Copilul 
creşte cu fac ce imi place şi părinții ob-
servă că nu mai pot sa utilizeze ”nuia-
ua” sau ceva de genul acesta şi trebuie 
să folosească metode de constrângere 
sau şantaj prin superioritate. Cauzele 
aşa cum observăm sunt multe... Tână-
rul totuşi crede că are dreptate. Se sim-
te frustrat şi dezavantajat net în fața 
părinților, care în mintea lui sunt doar 
aceia care au superioritate prin faptul 
că au acces direct şi controlat la bunu-
rile materiale ale familiei. Când i se 
impune o restricție, tânarul devine 
exasperat. Nu poate să înțeleagă mo-
dul îngust de gândire al părinților şi 
conflictele sunt inevitabile.

”Îmi dau pantalonii jos!”

Probabil că unul dintre cele mai 
evidente conflicte de acest gen şi poate 
printre cele mai cunoscute este cel 
dintre o mamă şi fiul ei. Acest tânăr îşi 
dorea neaparat o jucărie deosebită în 
opinia sa. Din motive protective, 
mama îl refuză, incercând să îi abată 
mintea spre altceva, avertizându-l ca 
nu are sens să insiste. 

- Mama, dacă nu îmi iei, imi dau 
pantalonii jos!

- Nu, am spus nu, aşa că nu mai are 
rost să insişti! Te rog frumos să nu faci 
prostii, vino să mergem acasă.

Fără alte cuvinte, băiatul îşi dă jos 
pantalonii, dar curând îşi dă seama că 
nu a realizat nimic, ci s-a ales doar cu 
ruşine. (Îți dai seama, la vârsta mea ...) 
Conflictul s-a stins, urmările rămân şi 
amintirile trec greu. 
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Vremea trece, caracterul se contu-
rează. Copilul de azi este omul de mâi-
ne. Tristă poveste în multe cazuri e fap-
tul că acei copii duc toată viața tipul 
acesta de comportament. Există oare 
copii mari? Cum pregătim noile 
generații? Mă gândesc cu groază la acel 
gând că mama educă fetița pentru ne-
poată (egal şi pentru băieți) dar tot mai 
multe sunt injuriile aduse la mamă, 
părinți sau chiar Dumnezeu, dragostea 
infinită, care vrea să fie Tată pentru fie-
care om.

Alege să fii înţelept

Nu departe de aici apare celebrul  
conflict dintre ştiință şi religie. În câ-
teva rânduri vom observa faptul că 
este vorba atât despre ştiința şi religia 
”nebună” despre care vorbeşte apos-
tolul Pavel, cât şi despre ştiința şi reli-
gia pe care Dumnezeu o aprobă şi o 
susține cu grijă părintească pentru cei 
care aleg aceasta. Aceşti patru 
componenți combinați în cele şase 
variante posibile vor lovi opinia pu-
blică, cu repercursiuni, inclusiv asu-
pra educației copiilor. 

Trebuie în primul rând să facem 
din perspectiva educației o diferențiere 
între doi termeni care par identici: 
deştept versus înțelept. Inclusiv în lim-
ba engleză este diferența – smart vs 
wise. De ce ar exista diferență? 

Cel mai adesea în societatea noas-
tră, capacitatea unui om de a percepe, 
asimila şi reproduce anumite raționa-
mente este definită scurt prin cuvinte-
le: deştept, isteț, cult, descurcăreț sau 
poate inteligent. Măsurăm în conclu-

zie prin aceste caracterizări succinte, 
capacitatea umană de a se confrunta 
pozitiv cu cerințele mediatice față de 
ştiințele umanității. Foarte puțin din 
acest areal vast se ocupă cu moralitatea 
celui care urcă pe meridianele 
cunoaşterii. Începând cu materia de-
numită sub diverse forme ”Cultură ci-
vică” şi continuând cu diversele forme 
ale Ştiințelor sociale inclusiv la 
învățământul superior, moralitatea sau 
actul moral este de cele mai multe ori 
absent sau cu alură auxiliară.

Există ceva special pe care doar 
Cuvântul lui Dumnezeu poate să ex-
ploateze la nivel optim capacitatea 
unui om de a deveni pe deplin educat. 
Simtul moralității se dezvoltă în cadrul 
anumitor reguli de viețuire, nişte limi-
te şi legi pe care Dumnezeu, în dragos-
tea Sa paternă le oferă nu aşa cum noi 
le percepem şi numim – Legi. Acestea 
sunt mijloacele prin care Dumnezeu 
încearcă să prevină orice rău ar tinde 
să se abată asupra unui om. Este ase-
menea unui mod de tratament preven-
tiv (nu eşti bolnav, dar ai grijă să nu faci 
aceasta sau cealaltă pentrucă vei deve-
ni bolnav dacă) în raport cu fiziologia 
organismului uman. Rezultă în 
consecință un om înțelept!  

Matematic vorbind față de aceste 
definiții am spune ca înțelept este mai 
mare decât deştept, sau înțelept este 
egal cu deştept plus însuşirea ca regulă 
de viață a Cuvântului Inspirat, dar se 
mai poate adăuga şi cadrul unei familii 
creştine (cei şapte ani de acasă), al unei 
biserici veritabile sau a unei societăți 
cu valori educative nealterate.

Pe Calea VieȚii

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 2 25



Importanţa adevăratei educaţii

O mică concluzie despre aşa zisul 
conflict dintre ştiință şi religie este o fra-
ză deosebită, din cartea Hristos Lumina 
Lumii, pagina 204. –” Mântuitorul n-a 
dispreţuit educaţia, deoarece, atunci 
când e cârmuită de iubirea lui Dumne-
zeu şi consacrată în slujba Lui, cultura 
intelectuală este o binecuvântare”.

În mod uzual acestea sunt coordo-
natele prin care un om îşi însuşeşte mai 
mult sau mai puțin o educație valoroa-
să. Nu trebuie să înțelegem sub nici o 
formă faptul că unii oameni sunt mai 
mult sau mai puțin educați decât alții. 
De cele mai multe ori capacitatea unui 
om depinde de mediul în care se naşte, 
dorința sa de dezvoltare se conturează 
prin vizorul acestui mediu sau al 
luminițelor care strălucesc în calea sa.

Revenind la  ideile de la început 
este evident faptul că societatea noas-
tră, construită din ce mai mult pe ex-
presia ”fac ce imi convine”, în detri-
mentul a ”fac pentrucă aşa spune 
Dumnezeu şi aşa este drept”, este o so-
cietate în derivă mai mult decât ori-
când. Cu durere constatăm că astăzi 
familiile se confruntă cu situația de a 
avea copii mari dar cu mintea acelui 
copil care şi-a dat pantalonii jos. Pro-
blema avansează şi are repercursiuni 
asupra vieții de matur – un om deja 
adult se comportă ca şi un copil mic ce 
nu vrea să renunțe la realitatea lui.

Imi rămâne în minte imaginea altui 
băiețel care din cauza faptului că mama 
sa i-a şters contul de acces pentru un 
joc pc foarte popular, se lovea cu capul 
de pereți, se trăgea de păr şi țipa plân-
gând de parcă îi murise cineva foarte 
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drag. Ce imagine dezolantă... Un copil 
care a pornit de la a face ce îi place. Nu 
există limite morale?

Oamenii de azi, copiii de ieri

Se pune o întrebare referitor la vii-
torul generațiilor următoare (dacă 
Dumnezeu mai permite existența): 
vor duce copiii, caracterul de azi, pen-
tru oamenii de mâine? Sau deja există 
oameni care au mulți ani, au însuşit 
multe şi totuşi nu reuşesc să înțeleagă 
faptul că de ruşine au parte atât ei cât şi 
părinții lor. Situația este valabilă în toa-
te structurile societății : de exemplu 
dacă un muncitor aduce prejudicii 
societății în care lucrează şi crede că 
aşa e bine pentrucă aşa vrea el, scade 
imediat şi reputația sa ca muncitor, dar 
şi prestigiul societății care îl are în 
componență. Dacă pe de altă parte un 
membru al unei biserici crează o pro-
blemă şi aşa cum menționam crede că 
realitatea este aşa cum o vede el, con-
flictul declanşat va dezamăgi ulterior 
atât persoana în cauză cât şi biserica 
mamă. La fel se poate petrece şi la o 
şcoală, o organizație politică sau sindi-
cate dependente de diverse activități.

Ne amintim de unde am pornit? De 
la expresia ”spune nu limitelor” sau ... în 
ziua de azi nu mai sunt atâtea restricții şi 
minți care se plimbă cu ”ochelari de cal” 
(adică nu vede decât înainte). De ce te 
implici tu în viața mea?

Aceste lucruri mărunte cum 
obişnuim de multe ori să le spunem , 
aduc nişte prejudicii pe care doar ziua 
judecății finale le va aduce față în față 
cu responsabilii.

”Vrednic de dorit”:  
Eternitatea – adevărul despre 
infinit (sau lipsa limitelor)!

Dacă este timpul în care să spunem 
copiilor, tinerilor, membrilor bisericii 
sau în aceeaşi măsură cu tinerii, mem-
brii tineri ai bisericii, faptul că există 
nişte reguli de viață, nişte conduite şi 
nişte norme, pentrucă a spus Dumne-
zeu, acel timp este chiar astăzi. Vrem 
sau nu, zilele de final ale istoriei acestui 
pământ încep să curgă cu repeziciune, 
trist e faptul că Dumnezeu nu va 
aştepta după oameni inteligenți şi după 
realitățile ireale, ci va chema oameni 
care se lasă educați de El, de principii 
corecte, oameni care devin înțelepți 
sub mâna Sa şi care sunt pregătiți astfel 
să facă ultima chemare a harului divin 
pentru o lume păcătoasă.

Rugăciunea este soluția pentru 
modul în care trebuie să acceptăm să 
fim educați, pentru modul în care tre-
buie să ne autoeducăm şi în cele din 
urmă, marea responsabilitate de a ofe-
ri educație altora. Rugăciunea este 
soluția pentru o societate creştină care 
va continua în cer.  

”Rugăciunea mişcă braţul Celui 
Atotputernic. Rugăciunea a “cucerit 
împărăţii, a făcut dreptate, a căpătat fă-
găduinţe, a astupat gurile leilor, a stins 
puterea focului.” (Evrei 11,33-34)  Pa-
rabolele Domnului Hristos 173

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze 
eforturile serioase ale fiecărui creştin 
care doreşte viața eternă!

    
Timi Mureşan

Pe Calea VieȚii

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 2 27



Cu DumNEzEu ÎN fIECArE zI

În perioada 14-16 mai 2010 a avut loc o Tabără de Tineret, în Conferin-
ţa Ardealul de Nord, desfăşurată sub genericul: “Povestea veşniciei pentru 
oameni”. Locul ales pentru aceasta, regiunea turistică Pădurea Neagră, a 
oferit un loc minunat în mijlocul naturii unde, fraţi şi surori, tineri şi copii 
din Ardealul de Nord, Ardealul de Sud, Banat, Muntenia şi Oltenia, au ales 
să petreacă un timp plăcut împreună.

În cadrul acestei tabere am învăţat despre ce înseamnă să ai un gând al 
veşniciei implantat de Maestrul Divin în propria fiinţă. Astfel, viaţa capătă 
cu adevărat un sens, iar acţiunile îndreptate în împlinirea acestui scop au o 
certitudine şi o direcţie precisă. 

După Mântuitorul nostru, Isus Hristos, Cel care a adus un suflu nou 
ideii de veşnicie şi a restaurat un chip divin în omul care aproape îl pierdu-
se, am studiat despre Moise, cel care, din momentul în care a fost născut, 
până când a murit a purtat în acţiunile lui gândul veşniciei. Chiar dacă el nu 
a ales să stea pe Nil în coşuleţ, credinţa mamei lui arată că şi ea era animată 
de acelaşi gând. Ulterior, acţiunile bărbatului Moise demonstrează de ce 
fel de spirit era el condus şi cum Dumnezeu nu a lăsat ca firea să aibă supre-
maţia în viaţa robului Său, ci l-a transformat şi prin har divin, Moise a ajuns 
cel mai blând om de pe faţa pământului şi la scurt timp după moarte a fost 
înviat ca şi un trofeu al biruinței lui Isus asupra lui Satan şi astfel gândul 
veşniciei a devenit pentru Moise o realitate vie.

În cadrul programelor de laudă, poeziile, cântările şi experienţele au cre-
ionat o atmosferă de sărbătoare în care am văzut cum mâna Domnului ne 
conduce să-I fim plăcuţi Lui.

Studiul din Marea Luptă, despre reforma care a pătruns în Ţările de Jos 
şi în Scandinavia, prin eforturile neobosite ale reformatorilor, ne-a arătat 
încă o dată, care este scopul pentru care existăm noi în aceste timpuri pe 
pământ şi ce aşteaptă Dumnezeu de la noi.   

În această ambianţă am uitat şi de ploaia măruntă şi deasă care ne-a silit 
astfel să privim peisajul minunat mai mult pe fereastră şi de norii care au 
acoperit soarele vreme îndelungată, reuşind să ne bucurăm din plin de boga-

 tabără de tineret - Pădurea Neagră
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tele resurse puse la dispoziţia omului de Maestrul Ziditor, care în zona re-
spectivă, pe lângă păduri şi dealuri frumos împodobite, ascund traseul unui 
izvor de apă minerală ce aduce sănătate şi vigoare templului Duhului Sfânt, 
care Dumnezeu doreşte să fie trupul nostru.

Duminică ne-am despărţit gândindu-ne că timpul petrecut împreună a 
zburat mult prea repede şi că bucuriile trăite în această tabără le vom purta 
în suflet până când Domnul ne va oferi posibilitatea, prin harul Său, să ne 
întâlnim din nou, pentru a ne împărtăşi unii altora bucuriile şi experienţe-
le, pentru a lăuda împreună pe Creatorul nostru cel Sfânt şi Atotputernic.

A consemnat Ovidiu Mureşan

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 2 29



Cu DumNEzEu ÎN fIECArE zI

G
â
n
d
u
r
i 

ale 
elevilor 

din 
Şcoala 

Timotei 

Ardealul 
de 

Nord

Mă bucur foarte mult că s-a 

înfiinţat această şcoală. Din pro-

gramele care se desfăşoară îmi pla-

ce cel mai mult muzica şi religia.

Diferenţa dintre o şcoală 

normală şi Şcoala Timotei este 

foarte mare:
1. orele încep la ora 10 şi se ter-

mina la ora 13;
2. directorul şcolii nu este o per-

soană, ci este însuşi Domnul Isus;

3. în şcoală sunt numai două 

grupe şi nu sunt patru sau opt 

clase;
4. aici toţi copiii aşteaptă să vină 

ziua când este şcoala şi nu ar mai 

pleca, pe când la şcoala normală 

abia aşteaptă soneria, prietena 

copiilor;
5. în Şcoala Timotei nu se aude 

ceartă, zarvă şi înjurături.
Această şcoală m-a schimbat 

mult pe mine personal. Aştept cu 

nerăbdare următoarea întâlnire, 

iar dacă ar trebui să aleg să învăţ la 

o şcoală normală sau la Şcoala Ti-

motei aş alege Şcoala Timotei.
Bogdan Claudiu, Bihor, clasa a V- a

Prima dată când am aflat des-pre Şcoala Timotei şi am aflat că mama mea va fi instructoare, mă gândeam „ce bine mă voi juca!” În mintea mea prima dată nu era Isus, ci copiii şi joaca. Pentru mine orele nu erau aşa de importante. Dar acum ştiu că am greşit.
Am învăţat multe lucruri frumoase în această şcoală, care în viaţa mea vor fi o călăuză.Mă uit cu o iubire nespus de mare în caiet unde am toate lec-ţiile frumos puse.

Cel mai mult mi-a plăcut de Rut, o femeie blândă şi credin-cioasă. 
Îmi place foarte mult în această şcoală şi nu aş vrea să mai plec aici niciodată. Unde lo-cuiesc eu nu mai sunt copii re-formişti, doar eu şi sora mea.. De aceea aştept cu nerăbdare şcoala în fiecare lună. Aş vrea să ajungem cu toţii în Cer, unde să nu ne întâlnim doar odată pe lună, ci să fim zilnic toţi copiii împreună cu Isus.

   Breda Xenia, Sălaj, clasa a VI- a
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Deşi la începutul acestei şcoli nu cre-

deam că va avea un impact asupra mea, 

acum îmi dau seama de beneficiile avute în 

urma ei. Şcoala Timotei a avut un rol im-

portant în viaţa noastră, şi când spun aceas-

ta mă refer la copiii din nordul ţării care prin 

intermediul acestei şcoli am avut ocazia să 

ne cunoaştem şi să ne împrietenim.

Totodată această şcoală a aprins mai 

tare flacăra dorului de Isus şi de a fi cu toţii 

împreună în împărăţia dragostei Lui.

Mariş Adrian, Maramureş, clasa a VIII- a

Pentru mine Şcoala Timotei este un 

îndrumător în viaţa mea spirituală. Orele 

de religie, muzică şi dirigenţie mă învaţă 

foarte multe şi mă ajută să fiu puternică în 

faţa ispitei care mă înconjoară zi de zi. Îmi 

place foarte mult şi timpul liber petrecut 

unii cu alții.
Doresc ca Dumnezeu să ne binecu-

vânteze pe noi ca elevi şi instructori, ca să 

putem fi lumini în această lume.
Bogdan Gabriela, Bihor, clasa a VII- a

Aşa cum spune şi numele Şcoala Ti-

motei aceasta este o şcoală pentru adoles-

cenţi şi copii. În această şcoală noi putem 

învăţa le fel ca Timotei despre Legea lui 

Dumnezeu şi pericolele care ne pândesc la 

fiecare pas în viaţă.
Vreau să le mulţumesc fraţilor, care în-

drumaţi de Duhul Sfânt au făcut acest pro-

iect pentru şcoala Timotei, care este de un 

real folos părinţilor în educarea noastră.

Bogdan Romario, Bihor, clasa a V a

Îmi place foarte mult Şcoala Timotei. În această şcoală noi  învăţăm despre Isus. Studiem viaţa multor personaje din Biblie şi prin aceasta tragem concluzii bune sau rele şi ne alegem cu învăţături importante care ne ajută să ne formăm un caracter ase-menea caracterului Domnului Isus Hris-tos. De asemenea învăţăm şi cântece foarte frumoase. Prin aceste întâlniri, nu doar ne alegem cu învăţături dar şi rămânem cu  experiente foarte frumoase trăite împreu-nă. Pentru mine întâlnirea în Şcoala Timo-tei este o perioadă relaxantă, veselă şi plină de bucurie. La fiecare întâlnire ne facem timp si pentru joacă. Înca un prilej de bu-curie este masa pe care o servim împreu-nă. Aici mâncăm cu poftă tot ce ni se pune pe masă deoarece ne plac bucatele gătite de “mămici”. Uneori mai facem şi plimbări în natură, în care desfaşurăm activităţi re-creeative şi foarte plăcute. 
Această Şcoală Timotei mă determină să fiu mai bună, mai înţelegătoare, mai si-gură pe mine în sensul acela de a nu cădea pradă ispitelor rele.

De fiecare dată aştept cu nerăbdare în-tâlnirea cu prietenii mei!!
Rugea Alexandra, Bihor, clasa a VI- a

Mă numesc Ionică Bizău, am 14 ani si locuiesc în Curăţele. Îmi plac clapele şi matematica; mânuiesc un Yamaha PSR8000. 
Particip regulat la şcoala Timotei.Îmi plac orele de muzică unde împreu-nă cu ceilalţi copii învăţ cântări.Şcoala Timotei are un impact pozi-tiv asupra mea, ajutându-mă să urc spre desavârşire; mai sus decât ieri mai jos decât mâine.

Bizău Ionică, Bihor, clasa a VIII- a
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În şcoala Timotei până în prezent am 

putut învăţa multe lucruri constructive 

pentru caracterul nostru.
Faptul că participăm la întruniri avem 

ocazia să ne cunoaştem mai bine, să avem 

anumite discuţii despre sănătatea noastră 

şi multe alte momente frumoase petrecute 

împreună. 
Mariş Denisa, Maramureş, clasa a VI- a

După părerea noastră Şcoala Timotei  

este foarte bună si organizată. Este bună în 

felul că este educativă şi suntem dispuşi de 

a participa la orice adunare împreună.

Mariana şi Florin Vlad, Maramureş,         

Clasa a VI- a şi a VIII- a

O nouă zi de şcoală... pe care totuşi o 

aşteptăm cu nerăbdare. Avem doar trei ore 

şi apoi un timp de recreere, jocuri sau ex-

cursii. Îmi place în mod deosebit ora de 

dirigenţie unde fiecare îşi pregăteşte şi sus-

ţine câte un proiect. Am învăţat astfel des-

pre pericolele internetului, televizorului, 

cum să deosebim muzica bună de cea rea 

şi multe alte lucruri interesante. În celelal-

te două ore studiem diferite întâmplări bi-

blice şi cântăm, iar la sfârşit, ne bucurăm să 

ne jucăm împreună cu prietenii noştri. Vă 

aşteptăm pe toţi la Şcoala Timotei!
Dance Emanuela, Bihor, clasa a V- a

Această şcoală  nu o pot compara cu 

nici o altă şcoală. Cred că şi acest nume îi 

este foarte potrivit. Fericiţi vom fi înţele-

gând cuvântul lui Dumnezeu care ne este 

prezentat şi totodată proclamându-l în viaţa 

noastră putem deveni „un Timotei”.

Mariş Claudia , Maramureş, clasa a VIII -a  

Într-o lume ca aceea în care trăim, dacă 
am renunţa la credinţă, la simplele ore de re-
ligie care îţi spun să fii mai bun cu cei de lân-
gă tine, să mergi la biserică, să te rogi pentru 
tine şi pentru cei dragi, consider că cei ce ne 
urmează nu ar mai avea nici o frică, nici o 
speranţă ,,că există acolo sus un Dumnezeu’’. 
Mereu mi-am dorit să avem o şcoală pentru 
copii şi cred că şi ceilalţi şi-au dorit; iată că 
acum o avem! Nu ar trebui să facem tot po-
sibilul ca această şcoală să aibă un efect asu-
pra noastră? Îmi plac foarte mult copiii pe 
care îi întâlnesc în această şcoală, cu care în-
văţăm şi ne veselim împreună, cel puţin ini-
ma mea este plină de veselie când ne întâl-
nim. Îmi plac foarte mult temele care se 
discută pe parcursul orelor, şi avem ocazia să 
aducem cât mai mulţi copii la adevăr, să nu 
uităm că aici copiii au acelaşi crez, atât cei 
mai mici cât şi cei mai mari. Avem şi ore de 
muzică, iar aceasta ne ajută să preaslăvim pe 
Dumnezeu cu imnurile noastre de laudă.. În 
concluzie aş vrea să spun că tot ceea ce apar-
ţine de şcoala ,,Timotei’’ mă face să aştept cu 
nerăbdare reîntâlnirea noastră. 

Mariş Beniamin, Maramureş, clasa a VIII-a                             
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Prin această şcoală eu înţeleg că Domnul vrea să ne înveţe să ascultăm de El şi să mer-gem pe calea cea îngustă care duce spre porţile veşniciei.Noi mergând la această şcoală ni se dezvoltă mintea şi caracterul şi învăţăm cum să ne purtăm cu toţi oamenii din jurul nostru, şi să le facem bine chiar dacă ei ne fac rău. Dumnezeu să ne păzească şi în continuare şi să-I aducem onoare numelui Său. 
Bizău Adina, Maramureş, clasa a V- a

Eu cred că Şcoala Timotei este o şcoală foarte bună pentru copii şi tineri, prin fap-tul că ne învață mai mult despre Dumnezeu şi ne putem împrieteni cu alţi copii din bise-rica noastră şi nu cu colegii de clasă.Mie îmi place foarte mult în special ora de dirigenţie.
Diferenţa dintre şcoala în care învăţ şi şcoala Timotei sunt colegii, hrana pe care o folosim, îmbrăcămintea şi religia.Lucruri care aş vrea să se mai facă nu există.

Mie îmi place foarte mult şi mi se pare un lucru perfect.
 Man Natalia, Sălaj, clasa a VII a
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Campus AZSMR
Tineri, vi se pregăteşte ceva!

Trăind ca tineri reformişti în România, probabil că v-aţi obişnuit cu gândul că 
nu puteţi participa la activităţile extraşcolare ale colegilor voştri, întrucât acestea 
sunt de cele mai multe ori incompatibile cu credinţa şi modul vostru de viaţă.

Totuşi, în spatele resemnării pe care o manifestăm atunci când constatăm că o 
activitate socială sau alta „nu e de mine”, se ascunde de regulă dorinţa mai mult sau 
mai puţin conştientă de a putea înlocui acestea cu alte activităţi plăcute şi utile, care 
să fie în armonie cu credinţa şi modul nostru de viaţă. Despre acest lucru mărturi-
sesc, printre altele, drumurile lungi parcurse adesea cu sacrificii considerabile pen-
tru participarea la diverse întruniri de tineret, precum şi întrebările pe care le pri-
mim frecvent cu privire la data şi locul următoarei adunări de tineret.

Pentru voi, toţi cei vă încadraţi în această categorie, a celor pentru care este 
„plăcut şi dulce” să locuiască împreună cu fraţii lor, chiar şi numai pentru câteva 
zile pe lună sau trimestru, avem o veste bună: Vi se pregăteşte ceva!

Campusul AZSMR de la Porumbacu este destinat să fie, printre altele, în 
principal un centru de reuniuni pentru tineret, care să ofere un plăcut loc de ca-
zare şi masă pentru taberele de tineri şi să fie în acelaşi timp o bază de plecare/
sosire în neuitate excursii şi drumeţii pe potecile şi cărările Alpilor Transilvaniei, 
la poalele cărora este situat.

Nu în ultimul rând, acest campus se doreşte un centru de instruire şi educaţie, 
în cadrul căruia să se ofere tinerilor diverse cursuri şi seminarii pe teme interesante 
şi incitante pentru vârsta lor, răspunzând în mod direct (prin consiliere, dialoguri 
şi workshopuri) şi indirect prin studiile oferite, numeroaselor întrebări pe care ori-
ce tânăr le are la început de drum, care poate-l preocupă şi frământă, şi pe care 
poate n-a îndrăznit sau n-a avut cui să le adreseze până acum. Posibilităţile de rela-
xare şi recreere după stresantele sesiuni de admitere şi examene sunt multiple.

Şi pentru că de acum ştiţi că „vi se pregăteşte ceva” în cel mai pozitiv sens 
posibil al expresiei, gândiţi-vă în ce mod v-aţi putea implica fiecare şi cum aţi 
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putea contribui la finalizarea cu succes a acestui proiect. Fără voi, zidurile ar fi 
goale şi pustii, dar cu voi incinta prinde viaţă şi culoare, iar entuziasmul, energia, 
dedicaţia voastră vor fi o bună încurajare pentru cei care trudesc deja de ceva 
vreme la acest proiect ce vă este destinat cu preponderenţă.

Şi pentru că, în viaţă, pentru ceea ce iubeşti eşti chemat uneori să te angajezi, 
să lupţi şi să sacrifici, atitudinea şi interesul sau dezinteresul vostru faţă de acest 
proiect ar putea cântări greu înaintea factorilor de decizie, în ceea ce priveşte vi-
itorul acestui proiect.

Cel puţin pentru moment şansa vă aparţine, iar în funcţie de modul cum veţi 
şti s-o valorificaţi, ar putea depinde, într-o măsură considerabilă, cantitatea şi cali-
tatea oportunităţilor educative şi recreative pe care biserica vi le-ar putea oferi.

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 2 35

Cu DumNEzEu ÎN fIECArE zI



ISSN 1223-8872


