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Când se povestește despre istoria 
calculatoarelor nu puţini încep cu 
socotitoarea. E o istorie lungă, dar 

iată-ne la ce nivel am ajuns cu socotelile. 
Cine ar fi visat atâtea butoane și operaţii 
pe secundă în urmă cu sute de ani? E cert 
că stăm tot mai bine cu socotelile.

Dar cu socotinţa? Cât de sănătos am 
ajuns să judecăm? Suntem mai chibzuiţi 
decât atunci când număram bile colorate 
ca să facem operaţii simple? Ar trebui, 
nu-i așa?

Socotelile și socotinţa arată cine 
suntem. Că sunt doar două feluri de a 
socoti, arată Isus când spune despre 
omul cu judecată, care a zidit casa pe 
stâncă – în contrast cu omul nechibzuit, 
care și-a zidit dărâmarea. Fie semănăm 
Creatorului și clădim lucruri care dăinuie, 
fie slujim Mamonei și ne îmbogăţim în 
autoînșelare.

Dumnezeu socotește numărul stelelor 
și le dă nume la toate. (Psalmii 147:4).      
Și se estimează că numărul lor depășește 
numărul bobiţelor de nisip de pe toate pla-
jele lumii. Dar nu numără numai stele. Vă 
amintiţi cum număra împreună cu Avraam 
oamenii credincioși din Sodoma? Mai 
mult: Cât despre voi, până și perii din cap, 
toţi vă sunt număraţi. (Matei 10:30). Și nu 
e figură de stil sau glumă: în Daniel 3:27 
aflăm că a făcut asta pentru tinerii aruncaţi 
în cuptorul arzând (nici perii capului lor 
nu se pârliseră).

Ne trebuie înţelepciune de Sus. Trebu-
ie să prindem socoteala Cerului. Numărul 
de operaţii pe secundă nu spune nimic 
despre apartenenţa noastră Acolo. Unul 
Singur spune pentru fiecare dintre noi fie: 
i-am socotit lucrul acesta ca neprihănire 
(Geneza 15:6) sau, altfel: Numărat, numă-
rat, cântărit și împărţit! (Daniel 5:25).

Înţelepciunea strigă  
pe uliţe… încă...

Socoteli de Sus
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Din cele mai vechi timpuri obser-
văm în istorie această tendinţă 
a oamenilor de a se deplasa în 

masă, în grupuri mai mici sau individual, 
către locuri sau aşezări noi. Dacă vom ana-
liza cu atenţie ce i-a determinat pe oameni 
să se mute în diferite locuri, vom constata 
o motivaţie aproape generală şi anume, 
aceea că oamenii doreau să le fie mai bine, 
să câştige mai uşor cele necesare pentru 
existenţă, să-şi asigure un trai decent 
pentru o perioadă îndelungată. 

Un exemplu relevant în acest sens 
îl găsim în viaţa lui Avraam şi a nepotu-
lui său, Lot. Întâmplarea este relatată în 
Geneza 13:7-18. Datorită unui conflict 
între păzitorii turmelor celor două familii, 

de Samuel Negruţ

MIGRÂND 
SPRE… M AI BINE?!

Avraam propune nepotului său să aleagă 
o direcţie spre care să se îndrepte, pentru a 
nu se mai repeta astfel de incidente. Găsim 
descrierea analizei pe care Lot o face 
celor două direcţii, urmată de alegerea sa: 
„Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă 
între mine şi tine, şi între păzitorii mei şi 
păzitorii tăi, căci suntem fraţi. Nu-i oare 
toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te 
de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi 
apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, 
eu voi apuca la stânga.” Lot şi-a ridicat 
ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului 
era bine udată în întregime. Înainte de a 
nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la 
Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara 
Egiptului. Lot şi-a ales toată Câmpia Ior-
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danului, şi a mers spre răsărit. Astfel s-au 
despărţit ei unul de altul. Avram a locuit 
în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile 
din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la 
Sodoma.” (Geneza 13:9-12).

Atunci când a cumpănit avantajele şi 
dezavantajele celor două direcţii, se pare 
că interesele amintite mai sus au avut 
prioritate. Lot a privit superficial, neglijând 
tocmai acele pericole care într-un final 
au spulberat visul şi pentru prosperitatea 
familiei sale.

Rezultatul: pierderea nu doar a bu-
nurilor materiale, ci pierderea membrilor 
familiei, unul cate unul, iar în final păcatul 
celor doua fiice ale lui Lot cu tatăl lor, care 
au dat naştere celor două popoare: moa-
biţii şi amoniţii, vrăjmaşii poporului lui 
Dumnezeu, ai descendenţilor lui Avraam.

Din multele lecţii de viaţă pe care 
le predă această istorie, doresc să atrag 
atenţia asupra implicaţiilor pe care le au 
deciziile pe care le luăm în această viaţă. 
În fiecare zi, fiecare dintre noi luăm o 
multitudine de decizii importante sau mai 
puţin importante, decizii care concură şi, 
în final, ne definesc direcţia pe care o ale-
gem în această viaţă. Înţelegerea faptului 
că aceste decizii ne afectează, nu doar pe 
noi, ci au un efect direct şi asupra familiilor 
noastre, prietenilor noştri, bisericii de care 
aparţinem şi, de ce nu, asupra societăţii în 
care trăim, ar trebui să ne facă mult mai 
atenţi, determinându-ne să cântărim cu 
grijă consecinţele alegerilor noastre, astfel 
încât să luăm cele mai bune decizii.

În zilele noastre privim cu îngrijorare 
cum o bună parte din populaţia unei ţări 
fuge din calea războiului, spre alte ţări 
prospere, cu speranţa de a-şi reface viaţa 
şi a duce un trai decent. Dorinţa principală 
însă este aceea de-a trăi într-o ţară liniştită. 
Profetul Ieremia întreabă: „Dacă nu te 
crezi la adăpost decât într-o ţară liniştită, 
ce vei face pe malurile îngâmfate ale Ior-
danului?” (Ieremia 12:5 u.p.). Întotdeauna 
s-a manifestat această dorinţă a oameni-
lor de a căuta să trăiască în ţări liniştite, 
departe de războaie şi alte confruntări, 
ţări în care nivelul de trai este unul ridicat. 
Dumnezeu ne atrage însă atenţia să 
cântărim bine totalitatea factorilor care in-
fluenţează dezvoltarea familiilor noastre … 
existând posibilitatea ca unele influenţe să 
fie chiar mai nocive decât un nivel de trai 
scăzut sau chiar conflicte civile. Influenţele 
negative subtile, imperceptibile, au fost 
întotdeauna mai periculoase decât acelea 
făţişe, care cer veghere şi opoziţie conti-
nuă. Despre cauza distrugerii Sodomei 
citim: ’Păcatul Sodomei a fost belşugul de 
pâine şi lenevia.” (2 T., pg. 359). Aceste stări 
„de bine” sunt un mediu propice pentru 
dezvoltarea altor rele. 

Migraţia în biserici
Vă invit mai departe să privim acest 

fenomen al migraţiei şi la un alt nivel al so-
cietăţii şi, anume, cel din biserici. Să anali-
zăm care sunt câteva din cauzele care pot 
influenţa o persoană sau grup de persoane 
să-şi schimbe religia („barca”) căruia 
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aparţine. Sunt foarte diverse motivele care 
îi pot determina pe oameni să facă aceste 
schimbări. Iată câteva dintre ele:
• Acolo se află majoritatea prietenilor 

mei, familia mea;
• Programele care se desfăşoară acolo 

sunt foarte atractive, interesante, 
educative;

• Biserica e formată dintr-un număr 
mare de membri; 

• Regulile de conduită sunt mai lejere;
• Îmi este mai uşor sa mă conformez 

principiilor de acolo;
• Convingerile mele s-au modificat în 

timp şi se potrivesc cu principiile acelei 
confesiuni;

• În biserica de care aparţin sunt persoa-
ne cu care nu mă înţeleg, se manifestă 
simţăminte negative, ură, invidie, 
gelozie, căutare de greşeli etc. ;

• Îmi este mai aproape şi la îndemână să 
mă duc la biserica aceea;

• Cred că voi putea să fiu mântuit chiar 
daca voi fi în biserica respectivă;

• Biserica respectivă face o mare lucrare 
misionară.
Acestea sunt doar câteva din motivele 

care pot influenţa o persoană sau un grup 
să migreze într-o altă biserică.

Pentru a întâmpina acest fenomen şi 
a-l diminua, organizaţiile religioase şi-au 
elaborat propriile metode de prevenire şi 
întărire a membrilor în rândurile bisericii. 
Iată câteva din teoriile promovate:
• Cel mai mare păcat pe care-l poate 

face omul e să-şi schimbe religia;

• Religia noastră este cea mai veche;
• Noi credem că avem darurile Duhului, 

fapt pentru care suntem biserica lui 
Dumnezeu;

• Ascultând de porunca de a merge în 
toata lumea, avem asigurarea prezen-
ţei lui Isus cu noi.
Cei sinceri însă întâmpină o alta pro-

blemă: Una din cele mai mari frământări 
a oamenilor care doresc să-I slujească lui 
Dumnezeu este că nu ştiu care religie e cea 
curată, adevărată, recunoscută de Dumne-
zeu. Şi aceasta datorită confuziei pe care o 
creează în zilele noastre nenumăratele con-
fesiuni religioase, care pretind fiecare indi-
vidual că ea este cea adevărată. Care sunt 
însă criteriile cheie după care o persoană 
poate să identifice o biserică, stabilind dacă 
este condusă sau nu de Dumnezeu? 

Iată câteva din cele mai importante 
criterii descrise în cuvântul lui Dumnezeu:
• Să aibă ca model şi centru al tuturor 

învăţăturilor, speranţelor şi credinţei, 
doar pe Hristos, singura cale spre 
mântuire: „Eu sunt Calea Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine”. (Ioan 14:6).

• Să promoveze adevărul prin cuvânt 
şi faptă. „La lege şi la mărturie!” Căci 
dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsă-
ri zorile pentru poporul acesta.” (Isaia 
8:20) „Dreptatea Ta este o dreptate 
veşnică, şi Legea Ta este adevărul.” 
(Psalmii119:142).

• Biserica posedă darurile şi roadele 
Duhului Sfânt în adevăratul înţeles al 

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
V 

- N
r. 

2

6



textelor biblice, ca dovadă a călăuzirii 
Duhului Sfânt: „Şi Dumnezeu a rânduit 
în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, pro-
roci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei 
ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au 
darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmu-
irilor, şi vorbirii în felurite limbi. „Oare 
toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? 
Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători 
de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? 
Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmă-
cesc? Umblaţi dar după darurile cele 
mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus 
mai bună.” (1 Corinteni 12:28-31). 
„Dar toate aceste lucruri le face unul şi 
acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, 
cum voieşte.” (1 Corinteni 12:11); 
„Roada Duhului, dimpotrivă, este: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrânarea pof-
telor. Împotriva acestor lucruri nu este 
lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au 
răstignit firea pământească împreună 
cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim 
în Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” 
(Galateni 5:22-25).
„Aşadar, voi nu mai sunteţi nici 

străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi 
împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din 
casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia 
apostolilor şi prorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos.; În El toată 
clădirea, bine închegată, creşte ca să fie 
un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El 
şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi 

un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”. 
(Efeseni 2:19-22). 

În concluzie adevărata biserică este 
cea care ţine sus stindardul adevărului, 
păzind poruncile lui Dumnezeu şi având 
credinţa lui Isus. (Apocalipsa 14:12).

O persoană care face parte dintr-o 
biserică care promovează aceste valori ale 
adevărului, nu înseamnă că este neapărat 
şi mântuită, cum cred unii. Numai o trăire 
a adevărului din inimă este cea care ne 
recomandă înaintea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu cere atât bisericii, ca întreg, 
cât şi persoanelor individuale, să se ridice 
la înălţimea luminii şi privilegiilor pe 
care El le-a oferit şi nu va accepta nimic 
mai puţin decât aceasta: „Dumnezeu nu 
ţine seama de vremurile de neştiinţă, 
ci porunceşte acum tuturor oamenilor 
de pretutindeni să se pocăiască.” (Fapte 
17:30). Pericolul care pândeşte este acela 
de a cădea într-o stare de mulţumire de 
sine, gândind că Dumnezeu ne va favori-
za, fie că ne ridicăm la aşteptările Sale, sau 
nu. Istoria a dovedit totdeauna contrariul. 
Martorul credincios avertizează: „Adu-ţi 
dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te 
şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, 
voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din 
locul lui, dacă nu te pocăieşti.” (Apocalipsa 
2:5). „Când o biserică se dovedeşte necre-
dincioasă lucrării Domnului, oricare ar fi 
poziţia sa, oricât de înaltă şi sfântă chema-
rea, Domnul nu mai poate lucra cu ea. Alţii 
sunt aleşi atunci să poarte responsabilităţi 
importante.” (The Upward Look, pg.131).
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Apostolul Iuda făcea apel la fraţii săi, 
prin cuvintele: „Preaiubiţilor, pe când 
căutam cu tot dinadinsul să vă scriu 
despre mântuirea noastră de obşte, m-am 
văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să 
luptaţi pentru credinţa, care a fost dată 
sfinţilor odată pentru totdeauna.” (Iuda 3). 
Acest apel este valabil în special în zilele 
noastre, când tot mai mult se manifestă 
un spirit de lepădare de credinţa adevăra-
tă şi o alergare după învăţături despre care 
apostolul Pavel scrie: „Căci va veni vremea 
când oamenii nu vor putea să sufere 
învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila ure-
chile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da 
învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce 
urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta 
spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:3).

Dumnezeu să ne ajute să avem discer-
nământ pentru a putea deosebi adevărul 
de rătăcire, menţinându-ne picioarele pe 
calea trasată de Mântuitorul nostru, Cel 
care a mers înaintea noastră.

Privind în ansamblu cele doua nivele 
ale societăţii, despre care am ales sa scriu, 
putem să spunem că nu migraţia, ca feno-
men în sine, este problema asupra căreia 
trebuie să ne concentrăm, ci motivaţia 
care determină pe oameni să facă acest 
lucru. Desigur, motivaţia poate să fie bună 
sau rea, după caz, însă atunci când suntem 
în astfel de situaţii, trebuie să fim atenţi, să 
analizăm motivele care stau la baza 
alegerilor si, nu în ultimul rând, să 
întrebăm pe Dumnezeu despre 
planul Său cu noi.

În realitate, cu toţii avem acest statut 
de emigranţi, deoarece mărturisim că 
suntem străini şi călători pe acest pământ, 
asemenea tuturor credincioşilor din toate 
timpurile, care erau în căutarea unei patrii 
mai bune. „În credinţă au murit toţi aceştia, 
fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar 
le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, 
mărturisind că sunt străini şi călători pe 
pământ. „Cei ce vorbesc în felul acesta, 
arată desluşit că sunt în căutarea unei pa-
trii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din 
care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să 
se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai 
bună, adică o patrie cerească. De aceea lui 
Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească 
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate”. 
(Evrei 11:13-16).

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să 
urmăm pe acest pământ drumul pe care 
Providenţa ne călăuzeşte, spre binele nos-
tru, astfel încât la final să avem satisfacţia 
că nu am alergat în zadar, după lucruri de 
nimic, ci Isus să ne poată spune fiecăruia: 
„Bun venit ACASĂ”, destinaţia cu adevărat 
CEA MAI BUNĂ.
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de Teodora Moţ

În timp ce Domnul Hristos îi învăţa pe 
ucenicii Săi, un om din mulţime s-a apro-
piat de El și i-a cerut să rezolve problema 

moștenirii dintre el și fratele lui. Conside-
rându-se nedreptăţit, fiind privat de partea 
sa de moștenire, el spera ca Domnul Hristos 
să îi satisfacă această dorinţă.

Totuși, Isus a văzut că învăţăturile Sale 
nu au avut efect asupra inimii acestui om, 
că el era absorbit de dorinţa lui de a obţine 
o moștenire pământească și astfel era 
mânat de scopuri egoiste și lăcomie. După 
ce l-a asigurat că lucrarea Lui în această 
lume era de a predica Evanghelia și nu de a 
soluţiona controverse de felul acesta, Dom-
nul Hristos a ilustrat printr-o pildă urmările 
lăcomiei de bani. 

Pilda vorbește despre un om bogat, a 
cărui ţarină rodise foarte mult și, pentru că nu 
mai avea loc în grânare, se gândea în sine ce 
să facă pentru a nu pierde nimic din roade. 
Astfel, a plănuit să își strice grânarele, să zi-
dească altele mai mari, să strângă în ele toate 
bunătăţile, iar apoi să bea, să mănânce și să 

se veselească liniștit. Se gândea că viitorul îi 
va fi asigurat prin bogăţiile strânse și că, de 
acum încolo, nu mai avea altceva de făcut 
decât să ducă o viaţă lipsită de griji. Dar Dum-
nezeu i-a zis: „Nebunule, chiar în noaptea 
aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; și lucrurile 
pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?” 

Prin această parabolă, Domnul Hristos a 
dorit să arate ascultătorilor Săi consecinţele 
pe care le aduce dorinţa de câștig lumesc pe 
de o parte, și cât de important este ca inima 
să fie atrasă de comorile cerești. Acest om 
a primit totul din partea lui Dumnezeu, iar 
Dumnezeu dorea ca el să administreze ceea 
ce a primit, cu înţelepciune. Acum, când 
grânarele erau pline, el putea să folosească 
surplusul pentru ajutorarea celor nevoiași, 
pentru hrănirea celor flămânzi, pentru ali-
narea celor suferinzi și, astfel, mulţi ar fi fost 
făcuţi fericiţi. Dar bogatul nu a recunoscut 
că Dumnezeu a făcut ca pământul să dea 
roade atât de îmbelșugate, și-a închis inima 
faţă de scopul pentru care a fost binecuvân-
tat și s-a gândit doar la binele său. 

Calcule 
(ne)profitabile
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Tot astfel, se poate întâmplă și în zilele 
noastre. Dumnezeu ne oferă binecuvân-
tări, pentru ca noi să le împărţim cu cei din 
jurul nostru, ne oferă talente pentru ca să le 
folosim în slujba Sa, ne oferă înţelepciune, 
pentru ca să se arate prin noi caracterul Său. 
Adesea, asemenea bogatului din parabolă, 
uităm că tot ce primim vine din partea lui 
Dumnezeu cu un scop, că El are un plan, că 
tot ceea ce ne dă trebuie să fie folosit spre 
slava Lui și nu pentru scopuri egoiste. 

Astăzi, mai mult ca oricând, oamenii 
sunt stăpâniţi de dorinţa după câștig, 
adună comori, construiesc case mari și nu 
își dau seama că astfel își pierd sufletul. 
Și nu doar bogăţiile pot să ne despartă 
sufletul de Dumnezeu, dacă nu le folosim 
spre slava Sa. Putem, de exemplu, să ne în-
credem prea mult în înţelepciunea pe care 
El ne-a dat-o, iar aceasta să ne coste mult. 

În timp ce privea cu satisfacţie în 
viitor, la anii de prosperitate, făcându-și 
planuri cu privire la timpul pe care îl va 
petrece în distracţii și plăceri lumești, 
Dumnezeu avea alte planuri pentru acest 
administrator necredincios. Solia pe care 
a primit-o din partea cerului îl anunţa 
că viaţa îi va fi luată înapoi, iar bogăţiile 
pe care le-a acumulat pentru sine, vor fi 
date în stăpânirea altuia. Astfel, pentru 
el aceste bogăţii aveau să își piardă orice 
valoare, pentru că nu se mai putea bucu-
ra de ele și nici nu puteau să îl scape de 
această sentinţă.

Acest om a ales mai degrabă lucrurile 
pământești, și-a pus încrederea în avuţii 
și a trebuit să moară odată cu ele. Trăind 
pentru sine, a ignorat planul lui Dumne-
zeu pentru el, și a respins oferta vieţii aici 
pe pământ, precum şi a vieţii veșnice.
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În capitolul 4 din Daniel, este scris despre 
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, 
care, privind la bogăţiile lui, a apreciat 
că numai prin priceperea și puterea sa a 
ajuns atât de sus, dar sentinţa din partea 
lui Dumnezeu a venit, iar el a pierdut pen-
tru o vreme și bogăţiile și înţelepciunea.

Din alt punct de vedere, această pildă 
poate fi spusă și în dreptul nostru, care 
avem adevărul. Dumnezeu ne-a încre-
dinţat acest adevăr, pentru ca să îl facem 
cunoscut oamenilor, și ei să fie astfel 
binecuvântaţi și aduși la Domnul Hristos 
prin noi. Dar de multe ori, la fel ca bogatul 
nechibzuit, afirmând fără cuvinte că „ne-
am îmbogăţit și nu ducem lipsă de nimic”, 
reţinem pentru noi toate binecuvântările 
Evangheliei, refuzând să le împărţim cu 
cei care au nevoie de salvare. Să nu uităm 
că într-o zi, Dumnezeu ne va cere înapoi 

darurile încredinţate, acuzându-ne de 
egoism și nepăsare. 

Ca o concluzie la parabola rostită, 
Domnul Hristos i-a atenţionat pe ascultă-
torii Săi să se ferească de lăcomia de bani, 
subliniindu-le faptul că viaţa unui om nu stă 
în belșugul avuţiei lui. Adevărul acesta este 
la fel de valabil și în zilele noaste. Viaţa vine 
de la Dumnezeu, iar Dumnezeu este iubire; 
o persoană care are spirit de sacrificiu, care 
dăruiește și este lipsită de egoism, va avea 
viaţă aici pe pământ, și își va strânge în cer o 
comoară nepieritoare. Pentru cel care trăiește 
pentru sine, care este stăpânit de dorinţe 
egoiste, setos după avuţii și nu se gândește 
decât să bea, să mănânce și să se veselească, 
va veni ziua când toate acestea vor deveni 
fără valoare, pentru că nu îl vor ajuta să scape 
de sentinţă. Bogăţia nu poate cumpăra viaţa, 
ci viaţa este dată celor care trăiesc pentru alţii.
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de Ovidiu Mureşan

De ani de zile așteptăm, tineri și 
nu numai, să se împlinească o 
promisiune care, într-o revela-

ţie, i-a fost prezentată apostolului Ioan 
pe insula Patmos: „Eu vin curând”. Acest 
mesaj din partea lui Isus pentru fiecare 
generaţie, de atunci până astăzi, primește 
conotaţii noi, dimensiuni mult mai clare.

Eu vin curând este o chemare la o 
prezenţă constantă în relaţie strânsă cu 
Mântuitorul Isus Hristos. Aceasta în-
seamnă că El își dorește foarte mult să Se 
reîntâlnească într-o ambianţă sfântă, cu 
cei care Îl recunosc pe El ca singura cale 
de acces spre viaţa veșnică.

De mai multe ori, pe paginile Sfintei 
Scripturi este prezentată în cele mai calde 

și vii expresii dorinţa Răscumpărătorului 
de a intra într-o comuniune strânsă cu 
toţi oamenii și totuși , doar unii răspund 
invitaţiei. (Osea 11:8; Matei 23:37).

Intenţia de colaborare a lui Hristos 
cu oamenii este clară. Dar ceea ce este 
cu atât mai important în contextul aces-
ta este disponibilitatea omului de a se 
pune la îndemâna Creatorului, pentru a 
fi săvârșită în el lucrarea de re-creaţie, 
în vederea formării unui caracter desă-
vârșit. În acest punct apare necesitatea 
unei meditaţii serioase, pentru a înţele-
ge dacă suntem pe aceeași lungime de 
undă cu Creatorul.

Sunt eu conștient de importanţa pre-
zentului? Realizez eu câte ocazii îmi pune 

Ultima sansa,
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Domnul la dispoziţie, pentru a-L mărturi-
si printre cunoscuţi? Îl dezamăgesc, oare, 
prin atitudinea mea, prin răspunsul la 
ocaziile oferite? Ştiu cei ce mă încon-
joară că sunt sau doar că mă numesc 
adventist? Aș dori sa exemplific în cele 
ce urmează ce înseamnă a fructifica la 
maximum oportunităţile oferite, alegând 
două situaţii din Sfânta Scriptură.

Primul exemplu pe care aș dori să-l 
folosesc este cel al lui Iacov, fiul lui Isaac. 
El s-a născut ca al doilea fiu dintre doi 
gemeni. Așa a crescut el, realizând că 
a fost atât de aproape și totuși a ratat 
șansa de a fi întâiul născut, cu tot ceea ce 
includea acest privilegiu. A fost atât de 
absorbit de acest gând și atât de afectat 
încât, atunci când i s-a oferit ocazia să 
ceară ceva fratelui său, fie și doar pentru 
o ciorbă de linte, singurul lucru care i-a 
venit in minte și care, de fapt, îi stăruia în 
gând, a fost dreptul de întâi născut (Ge-
neza 25:31-33). Iacov a crezut în șansa 
lui, a fructificat-o, chiar dacă ulterior a 
avut de suferit mult de pe urma alegerii 
lui. Ceea ce doresc să subliniez aici este 
promptitudinea cu care el a valorificat 
șansa de a-și atinge scopul, şansă ivită și 
din nepăsarea fratelui său.

 Un alt exemplu este Salomeea 
(Matei 14:6-11). Fata Irodiadei a jucat, cu 
ocazia zilei de naștere a lui Irod şi l-a im-
presionat pe sărbătorit, determinându-l 
să facă o promisiune, potrivit căreia urma 
să-i dea orice fata îi va cere. Ascultând 
sfatul mamei ei, fata s-a dus la rege cu 

îngrozitoarea cerere: „Vreau să îmi dai 
pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul”. 
Inocenţa ei de fată nu a împiedicat-o 
să ceară, la propunerea mamei ei, ca 
profetul să fie omorât. În cele din urmă, 
cererea fetei a fost satisfăcută și Ioan, 
aflat în închisoare, a fost decapitat.

Avem aici istoria a două întâmplări, 
care arată oportunismul și promptitudi-
nea cu care și-au legat unii speranţele în 
împlinirea scopului lor, de prima ocazie 
care li s-a ivit. Şi sunt convins că dacă ar 
fi eșuat la prima încercare, tot nu ar fi 
renunţat.

Vedem noi, în viaţa de zi cu zi ocazii, 
poate unice, de a spune celor cu care 
venim în contact, nu atât prin vorbe, cât, 
mai ales, prin atitudine, despre speranţa 
că Isus vine curând (Romani 2:4)? Este 
povara sufletului nostru salvarea celor 
care ne sunt dragi? Și iubim noi atât de 
mult încât să nu-i lăsăm neavertizaţi? 
Poate ziua de azi este o ocazie de acest 
gen. Ce voi face cu ea?

Isus ne iubește prea mult ca să ne 
lase în voia pornirilor inimii noastre 
firești. Ne-a spus de mii de ani că vine 
curând. Oamenii din jurul nostru știu 
că Îl așteptăm pe Isus și sunt interesaţi 
să vadă cum Îl așteptăm. Nu pentru a le 
răspunde la interesul manifestat de ei, 
ci de dragul Răscumpărătorului nostru, 
să trăim realmente așteptarea, să va-
lorificăm ocaziile de a-L mărturisi și să 
putem spune plini de încredere: Amin! 
Vino, Doamne, Isuse!
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Astăzi mulţi oameni cunosc „iubi-
rea” aceea care aparţine categoriei 
poftei – o dispoziţie lacomă, cen-

trată pe sine însuşi şi abuzivă. Mulţi bărbaţi 
tineri urmează femeile tinere pentru că le 
poftesc; ei nu le iubesc. Ei nu ştiu ce este 
de fapt dragostea. Interesul lor nu este de a 
oferi, ci de a trage foloase. Mai devreme sau 
mai târziu, astfel de relaţii se acresc.

Dragoste sau pasiune oarbă?
Dragostea nu este oarbă faţă de prin-

cipiu, sau datorie, sau responsabilitate. 
Dragostea nu este o supunere a persona-
lităţii unuia şi a individualităţii sale pentru 
a fi dominate de un altul. Înainte de a intra 

de D. SureshkumarPartea a II-a

într-o relaţie de dragoste reală, oamenii 
trebuie să se elibereze de confuzia creată 
de cei care încearcă să pună semnul egali-
tăţii între adevărata dragoste cu pasiunea 
oarbă. Aici sunt câteva puncte care trebuie 
să fie luate în considerare: 

Îndrăgostirea, ca atare, este adesea 
numită o „pasiune”, „dragoste de căţeluş”. 

Îndrăgostirea romantică este adesea 
numită „dragoste romantică”.

Interesul biologic este un imbold biolo-
gic profund care caută o expresie erotică. 

Dragostea adevărată există atunci 
când puternicele noastre sentimente de 
gingăşie pentru cealaltă persoană sunt 
echilibrate de raţiune şi respect profund.

Dragoste a 
aDevărată
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Îndrăgostirea romantică este foarte periculoasă pentru că tinerii se înşală cu uşurinţă 
transpunând în faptă sentimentele lor intense şi impulsurile lor biologice. Sentimentul ro-
mantic este „dragoste” falsă sau contrafăcută. Dacă eşti îndrăgostit, emoţiile tale vor prelua 
controlul. În cazul dragostei reale, raţiunea îţi controlează emoţiile. Cu toate acestea, oa-
menii confundă cu uşurinţă dragostea reală cu îndrăgostirea romantică, pentru că acestea 
două au un lucru în comun – sentimente puternice de ataşament faţă de cealaltă persoană.

IDeNtIfIcâND paSIuNea Oarbă
pasiunea oarbă poate fi diagnosticată după următoarele simptome:

Când eşti îndrăgostit, principalul tău interes este cu probabilitate 
legat de aspectele fizice ale celeilalte persoane. Accentul principal 
este pe lucrurile pe care le poţi observa imediat – ceea ce vezi, mi-
roşi, guşti sau atingi. O căsătorie bazată doar pe o astfel de atracţie 
nu va dura mult.

Factorii care te atrag sunt relativ puţini. Pur şi simplu zâmbetul! Pur 
şi simplu înfăţişarea drăguţă sau faţa frumoasă! Pur şi simplu părul 
plăcut! Pur şi simplu conversaţia distractivă sau glumele!

Tinde să înceapă rapid. Însă, în realitate, nu există nicio „dragoste 
la prima vedere.” Acel gen de „dragoste” se încheie în acelaşi mod 
cum a început – rapid.

Interesul partenerilor unul pentru celălalt fluctuează foarte mult 
într-un cuplu. Într-o zi eşti sigur/ă că persoana aceea e persoana 
potrivită pentru căsătorie. Apoi dezvolţi îndoieli şi te întrebi dacă ar 
trebui să te întâlneşti cu o altă tânără/un alt tânăr pentru o vreme, 
pentru a-ţi testa mai mult sentimentele.
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Aceasta cauzează o dezorganizare şi un efect distructiv asupra 
personalităţii tale. Pasiunea oarbă  te face mai puţin util, mai puţin 
eficient şi îţi degradează personalitatea ta reală. Pasiunea oarbă 
este iresponsabilă şi nu ia în considerare consecinţele viitoare ale 
acţiunilor de astăzi. 

Trăieşti într-o „lume-de-două-persoane” – tu şi persoana pe care crezi 
că o iubeşti. Tinzi să îţi neglijezi familia şi oferi puţină sau nicio atenţie 
prietenilor tăi. Îţi întorci urechea de la sfaturile prietenilor, părinţilor, 

profesorilor tăi sau a superiorului. Nu reuşeşti să îţi faci temele. „Dragostea romantică” 
îţi oferă o astfel de preocupare, încât nu permiţi niciunui lucru să stea în calea ei. 

„Două persoane devin familiare; ele devin îndrăgostite una de cealaltă, şi în-
treaga lor atenţie este absorbită. Raţiunea este orbită şi judecata este detronată. Ei 
nu vor să se supună vreunui sfat sau vreunui control, ci insistă să meargă pe calea 
lor, indiferent de consecinţe. Ca o epidemie sau o boală contagioasă, care trebuie 
să îşi urmeze cursul, tot astfel este şi infatuarea care pune stăpânire pe ei; şi aici se 
pare că nu există niciun astfel de lucru care să îi pună stavilă.” – Căminul adventist, 

pg. 71 (engl., rom.cap. 10, „Când e nevoie de sfat”).

Pasiunea îţi orbeşte ochii faţă de defectele celeilalte persoane. 
Tinzi să îţi idolatrizezi partenerul/a. Nimeni nu poate să îţi spună 
ceva greşit despre obiectul afecţiunilor tale. În cel mai fericit caz, 
nu vei crede avertismentele celor care încearcă să te ajute. Dacă 
eşti îndrăgostit/ă orbeşte, tu îi vei lua apărarea împotriva tuturor 
remarcilor negative. Tu nu vei admite că el sau ea are vreun defect.

Puteţi avea probleme şi obstacole mari de înfruntat – religii, 
speranţe, valori, familii şi medii culturale diferite. Semnale de aver-
tizare cu duiumul! Totuşi, voi nu sunteţi îngrijoraţi. Voi nu simţiţi 
nevoia de a vă gândi la aceste riscuri enorme înainte de căsătorie. 
Voi credeţi că oarecum lucrurile vor ieşi bine.
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Te interesează personalitatea 
lui/a ei în ansamblu.

Multele calităţi ale celeilalte 
persoane te atrag. Îţi place nu 
doar modul în care el sau ea 
arată şi vorbeşte, ci de aseme-
nea şi modul în care el sau ea 
gândeşte şi simte referitor la 
lucruri şi la alţi oameni. 

 Începe încet. Studiile au 
arătat că şansele de succes 

în căsătorie cresc direct proporţional 
cu lungimea perioadei de curtenie şi 
logodnă. În unele locuri curtenia sau lo-
godna durează ani de zile, uneori chiar 
5 sau 10 ani. (În timp ce această durată 
nu este nici ideală, nici recomandată, 
raţionamentul din spatele ei reflectă 
o atitudine şi o stare a minţii din care 
mulţi dintre noi astăzi pot să înveţe.)

Relaţia tinde să netezească 
diferenţele existente, iar in-
teresul pentru celălalt devine 
consecvent. 

Aceasta are un efect organi-
zator şi constructiv asupra 
personalităţii tale. Ea scoate 
ce e mai bun din tine. 

Nu se întrerupe brusc. Durea-
ză un timp pentru a încheia 
o astfel de relaţie şi durează 
un timp pentru a trece peste 
aceasta. 

Tu admiţi greşelile celuilalt, 
însă îl/ o iubeşti în ciuda 
defectelor evidente. 

Spre deosebire de infatuare, adevărata dragoste  
poate fi identificată după următoarele:

ÎNţelegâND 
aDevărata DragOSte
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După cum e cu infatuarea, tot la fel e şi cu dragostea reală: Cel/ cea 
pe care o iubeşti poate să fie cea mai importantă persoană pentru 
tine. Însă există o mare diferenţă. În cazul dragostei adevărate, tu 

nu îţi abandonezi sau neglijezi celelalte relaţii. În schimb, doar adaugi o nouă 
relaţie la celelalte relaţii pe care le ai deja. Aceasta devine un plus, nu un înlo-
cuitor. Tu menţii încă relaţii bune cu familia ta, cu prietenii şi învăţătorii tăi.  
Tu nu trăieşti într-o „lume-de-două-persoane.”

este dragostea oarbă?
Nu, însă pasiunea este. Pasiunea 

oarbă, la fel ca alte emoţii extreme, cum ar 
fi mânia, ura şi teama, distorsionează gân-
direa. „Cei care sunt mânaţi de dragoste 
adevărată nu sunt nici nerezonabili, nici 
orbi... Dragostea nu este nerezonabilă: ea 
nu este oarbă. Ea este pură şi sfântă. Însă 
pasiunea inimii naturale este un lucru cu 
totul diferit. În timp ce dragostea reală Îl va 
lua pe Dumnezeu în toate planurile sale, 
şi va fi în armonie perfectă cu Spiritul lui 
Dumnezeu, pasiunea va fi încăpăţânată, 
pripită, nerezonabilă, sfidătoare faţă de 
toate restricţiile şi va face din obiectul 
alegerii ei un idol... Adevărata dragoste 
nu este o pasiune puternică, aprinsă, 
năvalnică. Din contră, ea este calmă şi 
profundă în natura ei. Ea priveşte dincolo 
de exterior şi este atrasă doar de calităţi. 
Ea este înţeleaptă şi cu discernământ, şi 
devotamentul ei este real şi de durată.” 
(Ibid., pg. 50, 51 engl., (rom. cap. 7, „Adevărată 

dragoste sau infatuare”).

Adevărata dragoste este o plantă care 
are nevoie de cultivare. De aceea, înainte de 
a-ţi asuma vreun angajament, fă-ţi temeinic 
„tema de casă” şi pune-ţi câteva întrebări, 
dacă vrei să ai o căsnicie fericită. Acest lucru 

te va ajuta să eviţi necazuri şi mâhniri de 
mai târziu. Înainte să îţi manifeşti afecţi-
unile, întreabă-te: Are el sau ea o mamă? 
Care este caracterul lui sau al ei? Îşi înţelege 
el sau ea obligaţiile faţă de ea? Ţine el sau 
ea cont de dorinţele şi fericirea ei? Să fim 
realişti: dacă el sau ea nu îşi respectă mama, 
va manifesta el sau ea respect, amabilita-
te, atenţie şi dragoste pentru tine? Când 
noutatea căsătoriei a trecut, te va mai iubi el 
sau ea? Va fi el sau ea răbdător/răbdătoare, 
sau va fi critic/ă, poruncitor/poruncitoare şi 
dictatorial/ă? Adevărata afecţiune va trece 
cu vederea multe greşeli. 

De ce eșuează multe căsnicii?
Multe căsnicii nefericite, care sfârşesc 

în divorţ, îşi au rădăcinile în pasiune şi doar 
interes biologic – uneori cunoscut drept 
„minunata chimie”. Majoritatea tinerilor nu 
sunt siguri ce este adevărata dragoste. Vâr-
sta şi maturitatea nu oferă nicio imunitate 
împotriva pasiunii, care poate să afecteze pe 
oricine. Tinerii noştri ar trebui să fie educaţi 
să se îndepărteze de această nebunie, care 
se numeşte pasiune şi, de asemenea, de un 
alt pericol şi anume, dragostea unilaterală, 
care nu funcţionează.

(Articol preluat din Youth Messenger nr. 2/2015)
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Motto: „De aceea , pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face, 
 îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.  

a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut  
în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea  

temelia zidită pe stâncă.” (Matei 7:24, 25).

Cu toţii știm că pentru a rezista 
cutremurelor, inundaţiilor sau 
furtunilor orice casă, oricât de 

mare sau mică ar fi, are nevoie de o temelie 
sigură, puternică și de un teren stabil. Altfel 
se va prăbuși. Același principiu este valabil 
și în cazul vieţii spirituale. Rezistenţa sau 
prăbușirea noastră în faţa furtunilor vieţii 
va depinde de temelia pe care o avem. 
Alegem să clădim pe terenul nisipos al 
plăcerilor trecătoare ale acestei lumi, pe eul 
personal sau alegem să clădim pe „Stânca 
veacurilor”, care este Hristos? Luther a ales 
să clădească pe Hristos. El și-a pus încrede-
rea în Dumnezeu, iar atunci când furtuna 
a lovit, el nu s-a clătinat, deoarece avea o 
temelie sigură. Ceea ce a descoperit din 
Cuvântul lui Dumnezeu a împlinit în viaţa 
lui și a împărtășit și cu oamenii cu care in-
tra în contact. El a lăsat pe Dumnezeu să îl 
conducă, să îi spună ce să facă și nicio clipă 

nu și-a asumat meritul pentru lucrarea în-
deplinită. În viaţa lui s-au împlinit cuvintele 
Apostolului Pavel care spunea: „Am fost 
răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc … 
dar nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în 
Mine.” (Galateni 2:20 p.p.). La câţiva ani 
după ce și-a început lucrarea, Luther spu-
nea: „Dumnezeu nu numai că mă conduce, 
El mă împinge înainte. El mă trage după 
Sine. Eu nu sunt stăpân pe mine. Doresc să 
trăiesc în liniște, dar sunt aruncat în mijlo-
cul frământărilor și revoluţiilor.” 1 

Luther a înţeles că lumina și întuneri-
cul, adevărul și rătăcirea nu pot sta împre-
ună. A înţeles ca în acest conflict nu există 
stare de neutralitate. Domnul Hristos spu-
nea: „Cine nu este cu Mine este împotriva 
Mea, și cine nu strânge cu Mine, risipește.” 
(Matei 12:30). Era constrâns să intre în 
luptă într-o perioadă în care Biserica Ro-
mană făcea comerţ cu harul lui Dumnezeu. 

de laura gheorghinoiu

Zidind casa pe Stânca
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Dumnezeu acordă iertarea păcatelor gratis, 
în virtutea jertfei Sale, însă, sub pretextul 
ridicării bisericii Sfântul Petru din Roma, 
Biserica Romană a transformat darul lui 
Dumnezeu într-o marfă ieftină. Avea să fie 
construit un templu pentru închinarea la 
Dumnezeu, însă cu preţul nelegiuirii. Dar 
chiar mijloacele pe care Biserica Romană 
le folosea pentru înălţarea sa, au pregătit 
cea mai mare lovitură puterii și măreţiei ei. 
Acest comerţ a dus la ridicarea celui mai 
hotărât și eficient oponent al practicilor 
papalităţii și a dus la bătălia care a pricinuit 
zguduirea tronului papal.

Luther era încă un apărător zelos al 
papei și credea în autoritatea acestuia și a 
fost cuprins de oroare văzând pretenţiile 
vânzătorilor de indulgenţe. Cu respect 
el a scris o scrisoare Papei Leon al X-lea 
și primatului Germaniei, Albrecht von 
Hohenzollern, în care le solicita acestora 
să elimine abuzurile care se făceau în 
Biserică. „Cu toate acestea, (Papalitatea) a 
văzut în criticile aduse de el indulgenţelor 
un atac la adresa sistemului ei financiar 
și a puterii sale asupra creștinilor de a 
judeca, a ierta și oferi dispense.” 2

Pentru a strânge indulgenţele în Ger-
mania a fost desemnat John Tetzel, un 
om care fusese condamnat pentru cele 
mai josnice fapte. El spunea că procu-
rându-și certificatul pe care el îl vindea, 
posesorul avea asigurată iertarea oricărui 
păcat pe care urma să îl săvârșească fără 
a mai avea nevoie de pocăinţă, și că acele 
indulgenţe aveau puterea de a mântui nu 

doar pe cei vii, ci și pe cei morţi. Se îngă-
duia astfel ca cele mai josnice practici să 
își facă loc în societate. 

În Faptele Apostolilor, doctorul Luca 
amintește despre Simon magul, care a vrut 
să cumpere de la Petru și Ioan puterea de a 
face minuni, însă Petru i-a răspuns: ”Banii 
tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai 
crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea 
căpăta cu bani.” (Faptele Apostolilor 8:20). 
Însă oferta Romei a fost primită cu bucurie 
de mulţimi de oameni. O mântuire ieftină 
era mai ușor de obţinut decât aceea care 
cerea pocăinţă și efort de a învinge păca-
tul. Erau chiar în Biserica Catolică oameni 
sinceri, care nu erau de acord cu astfel de 
practici și mulţi se întrebau dacă Dumne-
zeu nu va lucra pentru curăţarea Bisericii. 
În faţa acestor abuzuri Dumnezeu l-a 
ridicat pe Luther. 

Luther îi sfătuia pe oameni să priveas-
că la Hristos, care era singurul mijloc de 
salvare și singurul în măsură să ierte păca-
tele. El a povestit oamenilor anii lui de chin 
în care căuta mântuirea prin penitenţe și 
umilinţă, și i-a asigurat că a găsit pacea 
doar atunci când a încetat să mai privească 
la el și și-a îndreptat privirile către Hristos. 
În ciuda faptului că el predicase împotriva 
indulgenţelor, lucrarea lui Tetzel mergea 
mai departe, cu traficul și pretenţiile sale 
nelegiuite. În consecinţă Luther s-a hotărât 
să protesteze mai energic și curând a avut 
ocazia. În 31 octombrie 1517, în ajunul 
Sărbătorii Tuturor Sfinţilor, Luther a afișat 
pe ușa bisericii castelului Wittemberg, o 
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listă cu 95 de teze, prin intermediul căreia 
protesta împotriva doctrinei indulgenţelor. 
S-a creat mare agitaţie în jurul acestor 
teze, ele erau citite în tot orașul și apoi 
multiplicate și răspândite în întreaga 
Germanie și mai apoi în toată creștinăta-
tea. În aceste teze Luther arăta că această 
doctrină a indulgenţelor era doar o năs-
cocire pentru a stoarce bani de la oameni, 
profitându-se de neștiinţa și superstiţiile 
lor și că puterea de a ierta nu stă în mâinile 
papei sau a preoţilor și călugărilor, ci în 
mâinile lui Hristos, care acordă iertarea 
gratis tuturor. Oamenii iubitori de păcat 
s-au îngrozit când au văzut că sofisme-
le care le adormeau conștiinţa au fost 
nimicite, iar eclesiasticii, când și-au văzut 
câștigurile primejduite, s-au înfuriat și s-au 
unit pentru a-și susţine cauza. 

 „La sfârșitul anului 1518 și începutul 
lui 1519 soarta lui Luther se afla în mâinile 
principelui său – și singurul protector 
eficace – electorul Friedrich.” 3

 A fost dat un decret prin care învă-
ţăturile lui Luther erau condamnate. Lui 
Luther și adepţilor lui li s-a dat un timp de 
gandire de 60 de zile, la sfârșitul cărora 
dacă nu retractau, aveau să fie excomu-
nicaţi. Roma era pornită să-l distrugă pe 
Luther, dar apărarea lui era Dumnezeu. 4 
„În iunie 1520, Leon al X-lea a emis bula 
Exurge Domine care, în cele din urmă, a 
dus la excomunicarea lui Luther, iar cărţile 
lui au fost arse la Colonia.” 5

Papa a trimis pe Karl von Miltitz pen-
tru a cere electorului să îl predea pe Luther 

Romei; pentru a-l linguși și a-l atrage de 
partea sa, papa i-a acordat o decoraţie 
papală și i-a recunoscut dreptul de a-și 
proteja supușii chiar și împotriva Romei. 
Însă principele nu s-a lăsat flatat de apreci-
erile papei, ci a rămas ferm în hotărârea de 
a nu trimite pe Luther la Roma, ci a cerut o 
judecată dreaptă în Germania. 

Noul împărat al Germaniei, Carol al 
V-lea, a convocat în 1521, Dieta la Worms 
și a cerut reformatorului să apară înaintea 
Dietei, promiţându-i o judecată dreaptă 
și acordându-i un bilet de liberă trecere. 
„Luther nu a plecat la Worms ca un om 
care respectă puterea constituită și care, 
primind o convocare, îi dă curs fără a 
ezita și a reflecta. Luther s-a dus la Worms 
ca omul care se aruncă în foc. Mergând 
drept înainte, acceptând sacrificiul interior 
al propriei vieţi, nutrind o credinţă de 
neînvins în mântuirea finală, pe care 
orice om în pericol o caută în sursele cele 
mai adânci ale vitalităţii sale și care, la 
Luther se confundă cu o credinţă oarbă, 
de nezdruncinat, în Dumnezeu, Luther s-a 
dus la Worms ca pentru martiriu sau pen-
tru triumf... Triumful trebuie înţeles doar 
în faţa lui Dumnezeu și prin Dumnezeu.” 6

Simpla prezenţă a lui Luther înaintea 
Dietei era o victorie pentru Reformă. Cănd a 
fost întrebat dacă retractează, Luther a cerut 
împăratului un timp de gândire pentru a da 
un răspuns prin care să nu greșească împo-
triva Cuvântului lui Dumnezeu. Procedând 
astfel el a arătat că nu lucra din impuls sau 
pasiune. Pentru moment și-a pierdut curajul 
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și credinţa însă, în teama sufletului său, s-a 
aruncat la pământ și s-a rugat lui Dumne-
zeu pentru curaj și putere de a rămâne loial 
Cuvântului Său. O, Dumnezeule, ajută-mă 
împotriva înţelepciunii lumii… Fă aceasta.... 
Numai Tu ... căci nu este lucrarea mea, ci 
a Ta ... Eu nu am nimic a face aici, nimic 
pentru care să mă lupt cu acești mai mari ai 
lumii... Dar cauza este a Ta... și este o cauză 
dreaptă și veșnică. O, Doamne, ajută-mă! 
Dumnezeule credincios și neschimbător, 
nu-mi pun încrederea în niciun om... Tot 
ce este omenesc este nesigur; tot ce vine 
de la om este zadarnic. Tu m-ai ales pentru 
această lucrare... Stai lângă mine, pentru 
numele Preaiubitului Tău Fiu Isus Hristos, 
care este apărătorul meu, scutul și turnul 
meu cel tare.” 7

A doua zi s-a prezentat înaintea Dietei 
și pe faţa lui nu era nicio urmă de teamă 
sau încurcătură. A prezentat Cuvântul 
lui Dumnezeu cu tărie și curaj, iar atunci 
când i s-a cerut un răspuns clar dacă 
retractează sau nu el a răspuns plin de 
demnitate: „Pentru că maiestatea voastră 
prea luminată şi alteţele voastre îmi cereţi 
un răspuns clar, simplu şi precis, vi-l voi da 
și este acesta: „Nu-mi pot supune credinţa 
nici papei și nici conciliilor, deoarece este 
limpede ca lumina zilei că au greşit deseori 
şi s-au contrazis unii pe alţii. De aceea, 
dacă nu sunt convins de mărturia Scriptu-
rii sau prin cel mai clar raţionament, dacă 
nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe 
care le-am citat, dacă ei nu-mi leagă astfel 
conştiinţa de Cuvântul lui Dumnezeu, nu 

pot şi nu voi retracta, căci este primejdios 
pentru un creștin să vorbească împotriva 
conştiinţei lui. Aici stau şi nu pot face 
altfel; așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin.” 8

Hotărârea, curajul și credinţa nestră-
mutată în Dumnezeu și în puterea Sa nu le 
putem cumpăra sau obţine peste noap-
te, ci este nevoie de o relaţie strânsă cu 
Dumnezeu. Alături de Dumnezeu putem 
muta munţii din loc, putem zgudui lumea, 
însă doar clădind pe Hristos, păstrând 
permanent legătura cu El. Și această 
legătură o păstrăm vie prin rugăciune. „ 
Puterea care a zguduit lumea în marea 
Reformaţiune a venit din locul tainic al 
rugăciunii. Acolo slujitorii lui Dumnezeu 
și-au sprijinit picioarele cu calm sfânt 
pe stânca făgăduinţelor Sale.” 9 Această 
putere poate fi și a ta, zidește pe Hristos și 
nu vei fi biruit, ci biruitor. Alege-L pe El în 
fiecare zi și El te va duce pe noi înălţimi, te 
va ridica deasupra furtunilor și încercărilor 
și îţi va da biruinţa.

1  White G. Ellen, Marea Luptă, Editura Păzitorul 
Adevărului, Făgăraș, 2002, pg. 123.

 2  Mullett Michael, Luther, Editura Artemis, Bucu-
rești , 1994, pg. 48.

3  Ibidem, pg. 51.
4  White, G. Ellen, Istoria Mântuirii, pg. 343.
5  Cairns Earle, Creștinismul de-a lungul secolelor, 

Editura Cartea Creștină, Oradea, 2007, pg. 284.
6  Febvre Lucien, Martin Luther, un destin, Editura 

Corint, București, pg. 128.
7  White G. Ellen, Marea Luptă, Editura Păzitorul 

Adevărului, Făgăraș, 2002, pg. 154.
8  Ibidem, pg. 157.
9  Ibidem, pg. 207.
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În perioada 4-6 martie 2016 ne-am 
întâlnit la Băile Herculane, tineri din 
conferinţele Oltenia şi Banat, dar şi din 

alte conferinţe, cu scopul de a ne bucura 
de o frumoasă părtășie unii cu alţii și, nu 
în ultimul rând, cu Domnul și Mântuitorul 
nostru, Isus Hristos 

Genericul taberei a fost : „Irezistibilii”, 
iar motto-ul taberei a fost textul:  „M-am 
uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce 
sta pe el, avea un arc; i s-a dat o cunună, 
şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască.” 
(Apocalipsa 6:2).

După ce am făcut deschiderea Sa-
batului şi am servit masa ne-am întâlnit 
pentru primul program al taberei,  în 

tabără băile Herculane

cadru acestuia am lăudat pe Dumnezeu 
şi am ascultat prima temă prezentată de 
fr. Ghiţă Ulici. Apoi am avut momente 
frumoase de părtășie. Fiecare participant 
la tabără s-a prezentat și fiecare tânăr 
trebuia să răspundă la cel puţin una din 
următoarele trei întrebări : 1.Ce calitate 
crezi că  îl face pe un băiat irezistibil? 2. 
Ce calitate crezi că o face pe o fată irezis-
tibilă? 3. Ce anume din viaţa altora îi face 
pe ei irezistibili în faţa ta?

Cei care erau familiști răspundeau 
la una dintre cele doua întrebări: 1. Ce 
caracteristică face ca familia voastră să fie 
irezistibilă? 2. Ce anume din viaţa altora îi 
face pe ei irezistibili în faţa ta?
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Concluzia serii și a momentelor de păr-
tășie a fost un citat din cartea Evangheliza-
rea: „Caracterul este putere. Mărturia tăcută 
a unei vieţi autentice, altruiste şi evlavioase 
are o influenţă aproape irezistibilă.”

Sâmbătă am dezbătut lecţiile Scolii de 
Sabat,  iar apoi  fr.  Radu Ioniţă a susţinut a 
doua temă. De multe ori ispitele celui rău 
sunt aproape irezistibile pentru cei care nu 
se bazează pe relaţie profundă cu Isus.  Este 
Dumnezeu irezistibil? Este cel mai frumos, dar 
a luat chip de rob pentru a ne atrage la Sine. 

„Una din caracteristicile care ar trebui 
în mod deosebit cultivate în fiecare copil 
este acea lipsă de egoism care atribuie vie-
ţii un farmec natural. Dintre toate punctele 
tari ale caracterului, acesta este printre cele 
mai frumoase, iar pentru fiecare lucrare 

adevărată a vieţii el reprezintă una din 
virtuţile de căpetenie.” (Educaţia, pg. 237).

„Puterea creştinului constă în blânde-
ţea şi smerenia lui Hristos. Acestea sunt 
într-adevăr mai preţioase decât toate 
lucrurile pe care le poate făuri geniul sau 
le poate cumpăra bogăţia.” (5 T., pg. 599).

„Este numai drept a iubi frumosul şi 
a-l dori; dar Dumnezeu doreşte ca noi să 
iubim şi să căutăm mai întâi frumuseţea 
cea mai desăvârşită, aceea care este ne-
pieritoare. Nicio împodobire exterioară nu 
poate fi comparată ca valoare sau farmec 
cu „un duh blând şi liniştit”.” (Istoria Faptelor 

Apostolilor, cap 51). 

„...Dar ştim că atunci când Se va arăta 
El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa 
cum este.” (1 Ioan 3:2).  
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Să ne punem ţinta să fim ca El, iar la 
final vom fi ca El, Cel care este cel mai 
frumos dintre oameni. Cerul vrea ca noi să 
fim fericiţi. Cerul vrea să avem o influenţă 
puternică pentru cei din jurul nostru, să 
fim irezistibili. Doar când vom împărtăși 
caracterul Lui vom fi irezistibili.

Programul de laudă de după amiază a 
fost unul special, în care tinerii au cântat 
în diverse grupuri,  au expus gânduri 
frumoase, au recitat poezii și au împărtășit 
experienţe. Apoi am servit cina împreună, 
după care ne-am organizat în grupuri 
pentru socializare și alte activităţi.

Duminică dimineaţa după ce am făcut 
altarul și după concluzii am servit masa 
și ne-am pregătit pentru o zi de vizitat 
diverse obiective și frumuseţi ale naturii. 
Am vizitat orașul staţiune Băile Herculane, 
care are o istorie de peste  2000 de ani, 
vestită pentru apele termale, romanii fiind 
cei care au pus bazele aceste staţiuni.

 Am vizitat apoi Grota Haiducilor, 
pereţii acestei peșteri fiind acoperiţi cu 

semnături ale vizitatorilor, unele din 
acestea foarte vechi, altele făcute cu foarte 
multă migală. Paradoxal această colecţie 
de semnături, prin valoarea lor istorică au 
crescut valoarea peșterii. Cea mai veche 
semnătură datează din 1820.

 În a doua parte a zilei am mers pe 
Defileul Dunării, unde am putut vedea 
ce poate face omul, o sculptură în piatră 
– regele Decebal , dar cel mai mult ne-a 
impresionat lucrările Creatorului. Locul 
unde Dunărea întâlnește munţii este fasci-
nant, plin de emoţie. Aici a fost locul unde 
am avut ultimele momente de părtășie în 
cadrul acestei tabere. 

Rămâne o amintire în sufletul nostru 
această tabără. Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru ocrotire, și sper din toată inima 
că apa, adică Domnul Isus să întâlnească 
și munţii noștri, adică sufletele noastre. 
Să aducă viaţă, să facă din noi o oază în 
deșertul lumii, să creeze un peisaj din noi, 
care să fie aproape irezistibil.

A consemnat Cristian Paulescu
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de Slavic Popa

Deși acest titlu pare paradoxal, 
el include totuși o realitate din 
lumea spirituală; din universul 

lui Dumnezeu. Cel mai tare și puternic 
leu din univers are forma unui miel – Isus 
Hristos. Slăbiciunea mielului devine tăria 
leului, prin procesul deosebit de încredere 
în Dumnezeu. Astfel strigătul mieilor, prin 
harul Divin, dărâmă „zidurile Ierihonului”.

Considerăm realizarea acestei tabere 
din perioada 25-27 martie 2016, ca având 
un impact asupra inimilor tinerilor. Ca nu-
măr de participanţi, deși destul de modest, 
el poate fi multiplicat exponenţial, ţinând 
cont de posibilitatea transmiterii în direct, 
pe calea undelor, a acesteia, și mulţumim 

pe aceasta cale tinerilor tehnicieni, Horia 
Ioniţă și Sebastian Gheorghe, care s-au im-
plicat în acest serviciu. Prezenţa tinerilor 
nu a fost doar din Conferinţa Muntenia, ci 
și din Oltenia și Ardealul de Sud.

Locul, deosebit de pitoresc, și adecvat 
pentru un astfel de eveniment, nu a fost 
ușor de obţinut, decât prin credinţă. Răs-
punsul afirmativ din partea administraţiei, 
după aproximativ trei săptămâni de la soli-
citare, a reprezentat primul „zid prăbușit”.

Și în cele din urmă, pensiunea „Piatra 
Craiului” din Pârâul Rece, judeţul Brașov, 
a fost gazda unde s-a desfășurat tabăra al 
cărui titlu a fost „Răcnetul Mieilor – Bătă-
lia Nevăzută”.

Tabăra de Tineret a Conferinţei Muntenia

„Răcnetul Mieilor – Bătălia Nevăzută”
Motto: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă mereu  

               cu carul Său de biruinţă în Hristos…” (2 Corinteni 2:14).
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Dintre participanţii activi, care au 
contribuit la buna desfășurare a temelor, 
am avut deosebita plăcere și onoare, de 
a-i avea in mijlocul nostru pe fraţii: Radu 
Ioniţă, Ghiţă Ulici, Emil Barbu, Corne-
liu Barbu etc. Predicile susţinute fiind 
abordate în manieră interactivă, au permis 
fiecărui tânăr să-și exprime opinia. Ceea ce 
s-a subliniat în dezbaterea acestor teme, 
a fost credinţa autentică, cel mai impor-
tant element ofensiv și defensiv în bătălia 
spirituală, care dărâmă zidurile, construite 
din plăcerile păcatului. În acest sens, Ellen 
White scrie în R.H. din 18 octombrie 1898: 
„Înţelegerea învăţăturii biblice privind ne-
cesitatea imperioasă de a cultiva credinţă, 
este mai importantă decât oricare altă 
cunoștinţă ce poate fi dobândită.”

În concluzie: suntem implicaţi într-un 
război foarte delicat și vom fi biruitori doar 
dacă vom lupta după regulile stabilite de 
cer; mergem înainte prin credinţă, și nicio-
dată în afara „carului” lui Hristos.
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În perioada 18-20 martie 2016, tinerii din 
Ardealul de Nord au organizat o tabără 
la Gura Râștii. Am fost bucuroși să avem 

alături de noi tineri și din alte conferinţe.
Genericul taberei a fost „Înţelegând 

glasul lui Dumnezeu” cu textul motto din  
1 Împăraţi 19:12,13: „Şi după cutremurul de 
pământ, a venit un foc: Domnul nu era în fo-
cul acela. Şi după foc, a venit un susur blând 
şi subţire. Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa 
cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi 
un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?„

Din temele învăţate am înţeles că Dum-
nezeu ne vorbește destul de clar, astfel încât 
să putem înţelege glasul Său. Noi trebuie 
doar să fim dispuși să acceptăm ceea ce El 
ne spune și să fim gata să-L urmăm. Ca tineri 
suntem trimiși de Dumnezeu pentru a-i ajuta 
pe ceilalţi și pentru a fi o lumină pentru colegi 
sau pentru cei din jurul nostru. Avem cea mai 
mare influenţă asupra celor din jur și ar trebui 
să fim atenţi la cuvintele și faptele noastre. 
Întrebarea „Ce faci tu aici Ilie?” este o între-
bare care ar trebui să ne dea de gândit celor 
tineri. Suntem în diferite locuri: la școală, la 
facultate, la muncă... și Dumnezeu ne poate 
pune întrebarea: Ce faci aici? Care este scopul 
pentru care te afli în acest loc? Avem noi 
răspuns la aceste întrebări?

Înţelegând glasul lui Dumnezeu
Fiecare lucru pe care îl facem și influenţa 

pe care o lăsăm în urmă să fie spre slava lui 
Dumnezeu și spre zidirea celor din jur.

Iată câteva impresii după tabără:
Gândul cu care am plecat de la tabără 

este acela că fiecare dintre noi trebuie să fim 
o lumină în societatea în care ne aflăm, o in-
fluenţă pozitivă în anturajul nostru și să avem 
grijă la fiecare pas pe care îl facem. (Sebi)

Mi s-a părut foarte interesantă tema taberei 
și de acum încolo îmi doresc să înţeleg și să 
îndeplinesc voia Domnului în viaţa mea. (Raisa)

Având în vedere că am participat pentru 
prima dată într-o tabără în Ardealul de 
Nord, am rămas cu o impresie foarte bună. 
Cel mai mult mi-a plăcut atmosfera cu 
care am fost întâmpinaţi, felul cum am fost 
găzduiţi și cuvântul predicat. (Dani)

Mi-a plăcut că am fost puţini și am avut 
timp și posibilitatea să comunicăm cu majo-
ritatea participanţilor. (Cristian)

Mi-a plăcut atmosfera de familie, păr-
tășia dintre tineri, atât la programe, cât și în 
pauze. Ce m-a impresionat în mod deosebit 
a fost ideea care s-a accentuat de a stărui în 
rugăciune și părtășie cu Dumnezeu, ca să 
cunoaștem planul Său pentru viaţa noastră 
și de a accepta planul, cu încredere că este 
cel mai bun pentru noi. (Gabriela)

de Georgeta Bogdan
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Orchestră naţională  
în România

Prin harul lui Dumnezeu am reușit 
să formăm o orchestră naţională, 
cu participarea tinerilor și copiilor 

din întreaga ţară. Ne-am reunit deja de 
câteva ori și de fiecare dată adăugăm piese 
impresionante în repertoriul nostru. 

Este un început foarte promiţător, 
având în vedere faptul că cel mai tânăr 
instrumentist are doar 8 ani, iar majoritatea 
tinerilor au vârste cuprinse între 12-18 ani. 

Vrem să mulţumim părinţilor care își 
educă copiii să înveţe la un instrument. 
Este profitabil ca cei mici să-și petreacă 
timpul într-un mod util, iar învăţarea 
mânuirii unui instrument muzical le va 

dezvolta semnificativ capacităţile mintale 
și le va da posibilitatea să se apropie mai 
mult de Dumnezeu. 

Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu 
pentru privilegiul de care ne bucurăm și 
sperăm ca pe viitor orchestra formată să sune 
cât mai armonios, iar participanţii să se poată 
bucura de satisfacţii deosebite, pentru posibi-
litatea de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a-i în-
cânta pe ascultători și de a transmite mesajul 
dragostei cerești într-un mod melodios.

Oz Demis Otniel Luiss , Barbu Corneliu
Coordonatori în Departamentul  

de Muzică AZSMR
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Tabără de tineret - „Anotimpul Renașterii”

Sub binecuvantarea lui Dumnezeu, 
în primavara acestui an, respectiv 28 
aprilie - 2 mai 2016, Departamentul de 

Tineret al Uniunii Române AZSMR a organi-
zat o tabără naţională de tineret la Campus 
Porumbacu, jud. Sibiu. Genericul taberei a 
fost „Anotimpul Renașterii” , cu text moto: 
„Semănaţi potrivit cu neprihănirea, și veţi 
secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă 
un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Dom-
nul, ca să vină și să vă plouă mântuire” (Osea 
10:12). Gândul introductiv inspitat din spiri-
tul profetic, a fost următorul: „Dragi prieteni 
tineri, ce aţi semănat, aceea veţi secera! Acum 
este timpul semănatului pentru voi. Care va fi 
secerişul vostru? Ce semănaţi? Fiecare cuvânt 
pe care-l rostiţi, fiecare act pe care-l îndepliniţi 
este o sămânţă care va aduce roade bune sau 
rele şi la seceriş va rezulta fie tristeţe, fie bucu-
rie. Aşa cum va fi semănată sămânţa, aşa va fi 
recolta… Voi înşivă vă construiţi destinul.” (So-

lii pentru tineret, pg. 146). 

Numărul participanţilor a fost peste 
aşteptările organizatorilor, tineri, şi nu 
doar ei, dovedind interes pentru astfel de 
întruniri în care cuvântul lui Dumnezeu este 
aprofundat, în care numele Său este lăudat, 
iar participanţii se pot bucura în plus de o 
frumoasă părtăşie creştină. 

Au fost câteva zile deosebite în care a 
fost simţită prezenţa lui Dumnezeu într-un 
mod profund, El descoperindu-Se prin 
Cuvântul prezentat, prin peisajul extra-
ordinar al naturii, cât şi prin imnurile de 
laudă, vocale şi instrumentale intonate cu 
această ocazie.

Pe baza genericului acestei tabere au 
fost prezentate și dezbătute următoarele 
teme: „Prima dată lucrurile dintâi”, „Răz-
boiul seminţelor”, „Creşterea armonioasă”, 
„Belşugul rodirii”. În cadrul servicilor de 
dimineaţă a fiecărei zile s-au transmis, de 
asemenea, mesaje din cuvântul lui Dum-
nezeu în legătură cu acest subiect. În Sabat 
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părtășie, pentru diferite activităţi recreative 
și plimbare în natură.

 În ziua de 1 Mai între orele 18:00-
20:00 la sala Palatului Brukenthal din Avrig 
Departamentul de Muzică al Uniunii Române 
AZSMR, cu sprijiul bisericii noastre a organizat 
un Concert de muzică sacră, vocală și instru-
mentală la care au participat, pe lângă cei 
prezenţi la tabară, și diferiţi oaspeţi din orașul 
Avrig și din împrejurimile acestuia, care au fost 
invitaţi să participe la acest eveniment.

 Luni, 2 Mai a avut loc un program de 
încheiere a taberei noastre în care s-au 
prezentat concluziile acestui eveniment, 
a fost realizat un sondaj de opinie pentru 
cei prezenţi, iar apoi cei doritori au avut 
posibilitatea să faca o excursie la anumite 
obiective din zonă.

Iată câteva impresii din partea partici-
panţilor: 

„Mi-a plăcut tot programul, cântările, 
predicile, mâncarea etc.”

dimineaţa şi copiii au avut un program 
special, fiind împărţiţi în două grupe. În 
cadrul programului de laudă de după ei au 
avut ocazia să-L laude pe Creatorul nostru 
prin cântări, poezii, versete biblice etc.

Toate programele acestei tabere au fost 
susţinute de tineri, ei implicându-se în mod 
marcant la prezentări, dezbateri pe grupe, 
momente de rugăciune, recitare poezii, 
cântări vocale și instrumentale.

Un timp semnificativ a fost alocat 
programelor de laudă la adresa lui Dum-
nezeu, la care și-au adus aportul: Orchestra 
Naţională a Bisericii noastre, reunind un 
număr de aproximativ 40 de tineri și copii 
din întreaga ţară, corurile și grupurile mu-
zicale din mai multe zone ale ţării, precum 
și alte participări de grup sau individuale. 
Un grup de tineri din Bulgaria au vizitat ţara 
noastră special pentru această ocazie, ei 
unindu-se împreună cu românii în a-L lăuda 
pe Dumnezeu. A fost alocat un timp pentru 
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„Consider că a fost bună implicarea 
tinerilor, faptul că li s-a acordat încrede-
re, implicându-se foarte bine la Concert, 
orchestră si celelate programe”.

„Ar fi bine să avem Concert de Muzica 
Sacră la sfârșitul fiecărei tabere”.

„Subiectul taberei a fost foarte impre-
sionant”.

„Mi-a plăcut programul și faptul că 
s-au respectat orele stabilite pentru fiecare 
moment”.

„Locaţia unde s-a desfășurat tabăra a 
fost foarte plăcută”.

„Am învăţat lucruri noi, am cunoscut 
persoane noi, și aceasta m-a bucurat mult”.

„A fost o tabără reușită, sunt foarte 
mulţumită, să se facă mai multe tabere de 
genul acesta” etc.

Mulţumim tinerilor și tuturor celor care 
au colaborarat și s-au implicat pentru buna 
desfășurare a acestei tabere. Îi mulţumim lui 
Dumnezeu pentru timpul de har acordat, 
pentru posibilitatea de a organiza astfel de 
întruniri. Fie ca El să binecuvânteze într-un 
mod îmbelșugat pe toţi cei care se bucură de 
părtășie creștină și au plăcere să se întâlneas-
că cu Domnul, ori de câte ori au ocazie. Fie ca 
în viaţa noastră a tuturor sămânţa cuvântului 
Evangheliei să găsească un loc prielnic, să 
se dezvolte, să renască și să aducă un rod 
îmbelșugat pentru viaţa aceasta și pentru 
veșnicie. „Căci, după cum pământul face să 
răsară lăstarul lui și după cum o grădină face 
să încolţească semănăturile ei, așa va face 
Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și la-
uda în faţa tuturor neamurilor.” (Isaia 60:11).
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Podurile prieteniei

Cuvântul pod nu este întâlnit în 
Biblie, însă sensurile apropi-
ate lui se regăsesc pe paginile 

inspirate. Cel mai frumos este în Geneza 
28:12, unde planul de mântuire este 
ilustrat printr-o scară ce unește cerul și 
pământul. „Şi a visat o scară rezemată 
de pămînt, al cărei vârf ajungea până la 
cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se 
pogorau pe scara aceea”. Prin interme-
diul Mântuitorului, prin sacrificiul Său, 
putem să trecem peste prăpastia creată 
de păcat. Domnul Isus a construit cel 

„Construim prea multe ziduri  
și insuficiente poduri.” Isaac Newton.

mai frumos pod de legătură între cer și 
pământ; un pod sigur și unicul ce asigură 
salvarea și „trecerea” pentru viaţa eternă. 

Cum rămâne cu noi oamenii? Dacă 
Domnul Isus a dărâmat zidul și a con-
struit puntea de legătură între Dumnezeu 
și om, noi cum suntem în relaţiile noastre 
unii cu alţii și cu Dumnezeu Tatăl nostru? 
Isaac Newton, observa destul de corect 
starea acestei lumi: „construim prea mul-
te ziduri și insuficiente poduri”.

Împreună cu tinerii din Cluj-Napoca 
am elaborat un plan misionar în această 

de Septimiu Mureșan
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privinţă. Grupul de tineri ai bisericii noastre 
din Cluj, acţionează sub denumirea „Trăieș-
te frumos!”. Dorim ca dragostea Mântuito-
rului să o împărtășim nu doar unii cu alţii, 
ci cu toată lumea. Ce am făcut?

În perioada 13-15 mai 2016 am avut 
următoarele acţiuni: conferinţă publi-
că la biserica noastră din Cluj vineri și 
sâmbătă pe următoarele teme: „Valorile 
prieteniei”, „Prietenia cu Dumnezeu”, 
„Cum îţi prezinţi Prietenul?”, „Cum îţi 
alegi prietenii”, „Atitudinea prietenoasă”. 
La acestea au participat mulţi tineri din 
Cluj, dar și din alte părţi ale României; de 
asemenea și mulţi musafiri.

Duminică în Parcul Central „Simion 
Bărnuţiu”, pe aleea principală micile 
poduri situate de o parte și de alta ne-au 

ajutat și au fost desfășurate următoarele 
activităţi sub egida „Podurile prieteni-
ei”: Pod nr. 1 – au fost notate pe pagini 
colorate mesaje despre valorile frumoase 
ale prieteniei și au fost agăţate pe sfoară, 
asemenea hainelor puse la uscat; ulterior 
și oamenii care se plimbau prin parc 
puteau să adauge colecţiei de gânduri 
frumoase. Pod nr. 2 – au fost construite 
niște flyere cu mesaje valoroase despre 
prietenie și au fost oferite vizitatorilor 
alături de pliantul „Scrisoare de la Cel mai 
bun prieten”. Pod nr. 3 – aici au fost ofe-
rite în special copilașilor baloane pe care 
a fost scris un mic gând despre prietenie. 
Pod nr. 4 – a fost organizat un mic joc 
ce se baza pe încrederea în prieten: legat 
la ochi, participantul trebuia să treacă 
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printre niște pahare pline cu apă, ghidat 
fiind de prietenul său; încredere. Pod nr. 
5 – vizitatorii au avut ocazia să ofere un 
mic interviu despre prietenie și cele mai 
importante aspecte ale ei. Pod nr. 6 – par-
ticipanţii puteau să scrie pe o pag. A4 un 
mesaj pentru prieten(i) drag(i); apoi dacă 
doreau puteau să fie fotografiaţi și să se 
regăsească pe pagina de facebook „Trăieș-
te frumos”. Va fi frumos ca să menţinem 
legătura cu noii prieteni și chiar ne pro-
punem să organizăm o primă conferinţă 
axată pe una dintre cele mai preţioase 
valori ale prieteniei: altruismul; și slujirea 
ce o implică – aici cel mai minunat 
exemplu este Domnul Isus; vezi Filipeni 
2:7, 8. Pod nr. 7 – a fost deschis pentru 
dialoguri: aici fraţii Ghiţă Ulici, Emil Barbu 

și Radu Ioniţă au avut oportunitatea să 
discute atât cu copilașii cât și cu părinţii 
despre valorile prieteniei, inclusiv despre 
prietenia veșnică! Impresiile și amintirile 
sunt minunate – pentru toate îi suntem 
recunoscători lui Dumnezeu.

Îi suntem recunoscători lui Dum-
nezeu pentru vremea frumoasă (pe 
accurateweather.com erau anunţate 
averse dimineaţa, iar după amiaza tunete 
și fulgere); a fost un timp excelent și abia 
cu lăsarea întunericului au venit câţiva 
picuri de ploaie. Suntem mulţumitori 
pentru aporbările de la primărie, jandar-
merie și poliţie.

Intenţionăm să organizăm noi activi-
tăţi în cadrul grupului „Trăiește frumos”; 
conferinţe și întâlniri în care să observăm 
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valorile prieteniei așa cum au fost mani-
festate de Cel mai bun prieten al nostru 
– Domnul Isus, Mântuitorul lumii. 

Amintirile zilei de duminică 15 mai 
2016 au fost minunate și atunci când la 
încheiere s-a făcut o ședinţă ad-hoc pentru 
evaluare și concluzii, din replici apărea 
expresia „data viitoare”. Ne dorim să apară 
o nouă oportunitate. Iată câteva dintre 
amintirile unora dintre participanţii și 
voluntarii proiectului „Podurile prieteniei”:

 Radu Ioniţă: „Am fost șocat să văd 
rezultatele faptului că oamenii nu sunt pri-
etenoși. O mamă mi-a povestit cum fiica ei 
s-a îndepărtat de Dumnezeu din această 
cauză. Noi pierdem foarte mult pentru că 
nu știm să experimentăm iubirea lui Dum-
nezeu; să experimentăm! La un moment 
dat doamna avea lacrimi în ochi... Ce fain 
ar fi de am înţelege ideea despre iubirea și 
prietenia infinită a lui Dumnezeu.

O fetiţă drăguţă foc stătea de vorbă 
cu Emil și i-a spus că vrea să se facă doc-
toriţă în Spania. Emil i-a povestit cum el 
e medic și tocmai a vizitat recent Spania. 
Părinţii stăteau de vorbă cu mine: „Din 
ce biserică sunteţi? Insistăm, contează 
să știm. Ce părere aveţi despre ecume-
nism?” I-am spus că Dumnezeu este un 
Dumnezeu gelos, El nu face compromi-
suri – mai las de la Mine, mai lași și tu de 
la tine. Nu putem lăsa de la Dumnezeu. 
Pot să dau ceva de la mine ca om, dar nu 
pot să dau de la Dumnezeu, că nu este al 
meu. Și părinţii acelei fetiţe erau împotri-
va compromisului și unirii cu orice preţ!

Un alt domn m-a întrebat direct: 
„Unde este biserica dumneavoastră, 
vreau să vin acolo?” Per total oamenii 
mi s-au părut deschiși să schimbe păreri 
și chiar să vorbească despre prietenia 
veșnică.

Lavinia Ene: „Foarte frumos, a ieșit 
mult mai bine decât mă gândeam; adică 
s-a văzut că a fost El care a făcut și vre-
mea bună, și totul... a fost frumos.”

Ghiţă Ulici: „Un tânăr cu care am 
discutat mi-a zis: ceea ce faceţi voi este un 
lucru foarte frumos; consider că prietenia 
este un lucru important în societate, deși 
realitatea este că în ciuda tehnologiei mo-
derne și a reţelelor de socializare, tinerii și 
copii devin din ce în ce mai înstrăinaţi unii 
faţă de ceilalţi.

 Un alt domn mi-a zis: „Prietenia este 
foarte importantă, și mai ales ceea care 
durează nu o zi sau o săptămână, ci o 
viaţă întreagă.”

Romelia Bogdan: „A fost o zi în care 
am putut să aducem un zâmbet pe faţa 
unor oameni. Îmi place să știu că un pro-
iect la care am participat – munca noastră 
– a făcut multe inimi să zâmbească.”

Alex Moldovan: „Impresiile mele des-
pre acţiunea de duminică pot fi conden-
sate într-o singură afirmaţie: „Dacă vrei să 
umbli pe apă, trebuie să cobori din barcă”. 
Nu știu cât de bine și cât de mult am reușit 
să mergem, să nu ne lăsăm intimidaţi de 
valuri sau să ne poticnim, dar știu că am 
reușit să ieșim din confortul nostru și să 
călcăm pe apele mării, care se cheamă 
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Cluj. Dacă prin credinţa în Dumnezeu 
vom continua să înaintăm, vom lucra 
ca o echipă unită și vom învăţa să iubim 
pur și simplu oamenii, dărâmând zidurile 
prejudecăţilor, umblatul pe apă va deveni 
un mod de a călători prin viaţă! Să aduci 
un zâmbet pe faţa unui om, să-i înseninezi 
ziua printr-o vorbă, să îi dai ocazia să se 
exprime sau pur și simplu să îi permiţi 
să mai fie încă o dată, măcar pentru cinci 
minute, copil, este un privilegiu, o bine-
cuvântare și o experienţă care te face să 
înţelegi ce înseamnă „Trăiește frumos”.

Petruţa Păun: „Zâmbete până la 
urechi, oameni frumoși, bucurie împărtă-

șită – cam așa s-a arătat ziua de dumini-
că 15 mai. Doar o viaţă trăită pentru cei 
din jur e o viaţă trăită frumos.” 

Emil Barbu: „Am fost foarte fericit să 
particip alături de prietenii și fraţii mei din 
Cluj la un proiect care avea ca obiectiv 
deschiderea noastră faţă de oamenii 
care nu ne cunosc și să încercăm să ni-i 
facem prieteni. Am găsit oameni extremi 
de deschiși dialogului și bucuroși să ne 
cunoască. Copilașii erau extrem de des-
chiși pentru conversaţie și în timp ce eu 
dialogam cu ei, un alt coleg vorbea cu pă-
rinţii. Am observat că oamenii au atât de 
multă nevoie de prieteni; dar de prieteni 
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adevăraţi. În timp ce stăteam acolo a venit 
o tânără care m-a întrebat direct cine 
suntem. I-am spus că suntem un grup de 
tineri creștini care facem diferite proiecte. 
A fost foarte interesată. I-am spus nu doar 
despre proiectele din Cluj, dar și despre 
alte proiecte pe care le facem ca biserică. 
Mi-a spus că vrea să participe la proiecte-
le noastre atât în Cluj, dar dacă vom face 
un proiect umanitar în alt loc vrea să vină 
cu noi. Am continuat să povestim și mi-a 
spus că este într-o perioadă a vieţii când 
Îl caută pe Dumnezeu. Am fost foarte 
fericit să continuăm să dialogăm. Cred 

că Domnul vrea să fim printre cei care 
sunt deschiși la nevoile oamenilor pentru 
cunoașterea Evangheliei.”

La finalul acestui raport de activi-
tate, aș încheia cu imaginea ce mi s-a 
imprimat cel mai adânc in memoria 
acelei zile: un tânăr, un tânăr din zecile 
de mii de tineri din ziua de azi, pe care nu 
îi interesează și nu găsesc dragostea lui 
Dumnezeu ca fiind un lucru important în 
viaţa lor – un tânăr care mergea pe aleea 
parcului și citea „Scrisoare de la Cel mai 
bun prieten”.
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T   e-ai întrebat vreodată de ce 
îl numește Dumnezeu pe Daniel 
scump?  Ei bine, eu m-am întrebat, 

și cred că asta faci și tu acum. Așa că hai să 
socotim împreună ce îl făcea atât de scump.

Era scump pentru că avea cea mai 
bună slujbă, cea mai frumoasă casă, cele 
mai frumoase haine, cel mai bun cal? 
Nu! Nu aceste lucruri îl făceau valoros. Și 
totuși este numit scump.

Pentru a înţelege mai bine hai să 
facem un exerciţiu de imaginaţie. Să pre-
supunem că un stăpân are doi cai frumoși, 
la fel de puternici, așa că hotărăște să par-
ticipe cu ei la un concurs. Fiecare are parte 
de o pregătire specială: unul primește 
hrană în fiecare zi din abundenţă, în timp 
ce celălalt este aproape dat uitării... doar 
din când în când primește și el ceva hrană.

Când va sosi ziua concursului, ziua 
confruntării, cine va avea succes, cine va 
învinge? Nu mă îndoiesc că știţi răspunsul. 

Să comparăm acești doi căluţi cu viaţa 
noastră. Unul este interiorul nostru, celă-
lalt exteriorul. În ce investim mai mult?

Daniel a ales să investească în interi-
orul său. A ales să se hrănească în fiecare 
zi, aflând tot mai multe despre Dumnezeul 
Universului. Ajuns în mijlocul idolatriei și 
bogăţiei, a avut parte de confruntări. Însă 
a rămas de partea lui Dumnezeu pentru 
că asta făcea mereu. El nu și-a dat doar 
viaţa de adult lui Dumnezeu, ci și copilăria 
și tinereţea. Nu bogăţia sclipitoare era de 
preţ pentru el, ci viaţa spirituală.

Acum înţelegi de ce era Daniel atât de 
scump?

Nu ai vrea ca și viaţa ta să fie una de 
ascultare zilnică? Nu ai vrea să-i dai inima 
ta lui Dumnezeu? Să auzi frumoasele cu-
vinte: (înlocuiește spaţiul cu numele tău) 
….......................... ești iubit(ă) și scump(ă).

de Adelina Rafailă

„...căci tu ești iubit și scump.” (Daniel 9:23)

O investitie buna,
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Blândeţea este o caracteristică bine cunoscută a vieţii creştine. Nu există 
nicio asprime, obrăznicie sau violenţă în împărăţia lui Dumnezeu, unde 
toţi au nobleţe şi autocontrol prin puterea lui Hristos. Totuşi în viaţa 

creştinului se află mult mai mult decât doar faptul că nu facem răul. Adevăra-
ta credinţă implică de asemenea că facem binele. 

„Cei care doresc să aibă succes trebuie să fie curajoşi şi plini de speranţă. Ei 
nu trebuie să cultive doar virtuţile pasive, ci şi pe cele active. În timp ce trebuie 
să dea un răspuns blând care îndepărtează mânia, ei trebuie să posede curajul 
unui erou de a se împotrivi răului. Cu dragostea care rabdă toate lucrurile, ei 
au nevoie de tăria de caracter care va face influenţa lor o putere pozitivă.” – Pe 

urmele Marelui Medic, pg.497, 498 engl., rom. cap. 42, „Dezvoltare şi slujire”.

Unii oameni au intenţii bune, însă ascultă prea mult de sentimentele lor. 
Lor le lipseşte fermitatea, scopul şi hotărârea. Această slăbiciune ar trebui să 
fie biruită şi trebuie cultivată o coloană vertebrală morală. Creştinul trebuie să 
aibă o integritate care nu poate fi flatată, mituită sau intimidată.

De ce este important să dezvoltăm tărie de caracter când suntem tineri?
„Un spirit slab, indecis, îngăduit în copilărie şi tinereţe va conduce la o 

viaţă de trudă şi luptă constantă pentru că lipsesc hotărârea şi principiul ferm. 
Unii ca aceştia vor fi permanent împiedicaţi de la a face viaţa aceasta un suc-
ces, şi vor fi în pericolul de a pierde viaţa mai bună.” – T 3, pg.195 engl., rom. cap. 

20, „Dragostea şi datoria”.

Aşa că, în timp ce sunteţi tineri, asiguraţi-vă că priviţi spre Dumnezeu pen-
tru tărie, cultivând virtuţile active pentru a fi capabili să staţi pentru adevăr. 
Merită efortul!

Articol preluat din Youth Messenger nr.1/2015, pg. 31

activă
Virtute


