


este o revistă pentru tineret editată de:
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ  

A ADVENTIȘTILOR DE ZIUA A ȘAPTEA   
MIȘCAREA DE REFORMĂ DIN ROMÂNIA

e-mail: info@azsmr.ro
www.azsmr.ro

Anul XVII / Nr. 2
Aprilie - Iunie 2009

ISSN 1223-8872

Colectivul de redacție: 
Vasile Buftea, Nelu Iancu, 

Cornel Munteanu, Marius Stroia, 
Fivi Picu, Daniela Picu 

Tehnoredactare: Sandu Toma

Editura Păzitorul Adevărului
Str. Morii, Nr. 27

505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Tel: 0268 213714   Fax: 0268 214111

e-mail: farulsperantei@azsmr.ro
www.azsmr.ro

În acest număr:
Editorial 

Click / 3

Inimi tinere

Scrisoare  către  tineri / 4

Pe calea vieții

Creat OM / 10
De la lume adunate / 12
Lăsați copilașii să vină la Mine / 16
Necesitatea indicatoarelor / 18
File de istorie

Înfrângerea Armadei spaniole / 20

Cu Dumnezeu în fiecare zi

Secvențe din activitatea tinerilor / 25
Activități misionare / 27
Bucuria slujirii / 29
Tabără - Durău, Neamț / 32
Tabără - Făgăraș / 34
Tabără - Bucov / 36



Așezat în faţa monitorului cu 
mâna dreaptă pe mouse și 
cealaltă oprită pe tastatură. 

Privește în gol în timp ce informa-
ţia culeasă de pe ultimele site-uri 
accesate își caută locul în minte… 
Ia mâna de pe tastatură și se frea-
că la ochi... E târziu. Oare câte click-
uri a dat în ultimele cinci minute? 
... Ce întrebare!

 Chiar! Tu obișnuiești să-ţi nu-
meri click-urile? ... Nici eu.

De ce să le numeri? E simplu, 
ușor, rapid, gratuit: Click!

Un click poate fi un pas spre in-
formaţie... sau: distanţa dintre tine 
și informaţie se poate măsura în 
click-uri. Ai scris ceva, ai dat click 
pe câteva link-uri și iată că ai găsit 
ce te interesa!

Un click e un lucru mic! Dar ci-
neva zicea: “Un lucru mic e un lu-
cru mic. Dar credincioșia în lucruri-
le mici e un lucru mare.” 

Ei bine! Nu ne numărăm click-
urile, dar ce se întâmplă în spate-
le unui click? Ai văzut, ai gândit, 
ai hotărât, ai mișcat mouse-ul pe 
ecran, te-ai oprit deasupra link-
ului, ai dat click. Întâmplător? Nu. 
Click-ul e rezultatul unei decizii. 
Dacă decizia e bună, click-ul te-a 
ajutat: E bun. Dacă nu... Tu ce zici?

Lucrurile mici nu sunt neîn-
semnate. Iacov vorbea despre “un 
mic mădular” (Iacov 3:5), Daniel a 
văzut „un corn mic” (Daniel 8:9), 
Solomon a scris despre niște vulpi 
mici (Cântarea Cântărilor 2:15)... 
Lucrurile mici sunt mici. Dar rezul-

tatele (efectele) pot fi mari.
“Fiţi treji și vegheaţi! Pentru 

că potrivnicul vostru, diavolul, 
dă tîrcoale ca un leu care răcneș-
te, și caută pe cine să înghită.” (1 
Petru 5:8)

Fie că răcnește, fie că ne cer-
șește click-uri („Click aici!”) prima 
parte a versetului ne poate aju-
ta: „Fiţi treji și vegheaţi!”

    Click!
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Dragi tineri, au trecut aproa-
pe trei luni de la apariția 
numărului trecut al revis-

tei. Vă provoc din nou la un moment 
de cugetare. Ce s-a întâmplat în aceste 
trei luni? Ați avut biruințe în lupta cu 
propriul vostru eu, ați avut și unele 
eșecuri? Relația voastră cu Dumnezeu 
este mai bună sau e tot așa cum era 
(aparent cel puțin)? 

Cred că vă reamintiți din numărul 
trecut cât de important este să lucrăm 
împreună cu Dumnezeu la desăvârșirea 
caracterului nostru, implicit cât de im-
portant este să ne  formăm  obiceiuri 
corecte, determinate de fapte, respec-
tiv gânduri drepte. 

Și cred că vă reamintiți de aseme-
nea că decizia de a face schimbări în 
viața noastră ne aparține nouă, dar pu-
terea aparține Domnului, de aceea îna-
inte de orice, avem nevoie de prezența 
lui Dumnezeu în viețile noastre. Înce-
putul nu înseamnă ”a face”, ci începu-
tul înseamnă ”a crede”. 

Îmi amintesc ce frumos îmi explica 
cineva, la începutul venirii mele la 
credință, scriind cu degetul pe faianța 
unei bucătării pentru a vedea și a 
înțelege cât mai bine, semnificația cu-
vântului religie adică  re – ligare, refa-
cerea legăturii cu Dumnezeu. În acel 
moment pentru mine a devenit foarte 
clar: religia înseamnă mai mult decât a 

Dragi tineri, 

Vă scriu din nou

Ultima generaţie / Anul XVII - Nr. 24

INIMI  TINERE



păzi Sâmbăta, mai mult decât a merge 
la biserică, mai mult decât a face sau a 
nu face anumite lucruri. Religia în-
seamnă mai mult decât apartenența la 
un cult religios, înseamnă re-legarea 
noastră de Dumnezeu. Am înțeles 
atunci că relația cu Dumnezeu, stabili-
rea și menținerea aceste relații este cel 
mai important lucru de care trebuie să 
am grijă. Deoarece Satana știe că în 
menținerea acestei relații stă cheia pu-
terii creștinului, el depune toate efor-
turile pentru a ne împiedica să ne fa-
cem timp pentru Dumnezeu și pentru 
a ne face să înțelegem greșit această 
relație. 

”Din cele ce mi-au fost ară-
tate, dintre tinerii care mărturi-
sesc religia și adevărul nu sunt 
mai mult de jumătate care au 
fost cu adevărat convertiți” (So-
lii pt. tineret, pag. 100) spunea 
sora White în urmă cu mai bine 
de 100 de ani. Statistica actuală, 
privită din perspectiva cerului, 
cum arată oare? Cât la sută din 
tinerii noștri, cât la sută din 
membrii bisericii noastre sunt 
cu adevărat convertiți? Doar 
Dumnezeu știe deocamdată 
acest lucru, pentru noi impor-
tant este  dacă: 

Sunt eu cu adevărat convertit?
Ești tu cu adevărat convertit?
Mi-am pus personal această 

întrebare și am pus-o mai mul-
tor tineri, și majoritatea covâr-

șitoare au admis că nu sunt chiar în re-
gulă în toate aspectele vieții, că n-ar 
dori să se întâlnească chiar azi cu Isus 
la judecată, că mai sunt unele lucruri 
care ar trebui rezolvate. 

Ce anume te împiedică să te predai 
lui Dumnezeu pe deplin?

Gândește-te puțin, e ceva în viața ta, 
un obicei, o atitudine, o persoană, un 
obiect favorit etc., care stă între tine și 
Dumnezeu? Simți că e ceva care te îm-
piedică să ai o relație profundă cu El? 
Sunt momente în viața ta pe care Dum-
nezeu ai vrea să nu le știe, momente în 
care El nu poate sta alături de tine? 
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Pentru majoritatea dintre noi, acel 
ceva este reprezentat de lucruri relativ 
minore, de filmele la care ne place încă 
să ne uităm, de muzica pe care ne place 
să o ascultăm, de jocurile pe calculator 
care ne manâncă timpul și energia,  de 
impresia pe care dorim să o creem în 
jurul nostru, printre colegii noștri, de 
modul foarte asemănător cu lumea în 
care ne place să ne îmbrăcăm, de un 
gând nepotrivit despre o anumită per-
soană pe care îl lăsăm să-și facă loc în 
mintea noastră, de mici obiceiuri de 
bârfă, incorectitudine, exagerare, poa-
te de puțină zgârcenie etc... lucruri care 

privite în 
comparație 
cu  veșnicia 
sunt de-a 
dreptul mi-
croscopice, 
dar care la 
această vâr-
stă  par gi-
gantice, lu-
cruri care 

din nefericire ne influențează caracte-
rul și poate chiar mântuirea. 

”Hristos îndeamnă pe fiecare, să se 
gândească la aceste lucruri. Stați și 
cugetați acum cinstit la toate. Puneți 
într-o parte a cumpenei pe Isus, co-
moara cea mai de preț și veșnică în care 
avem viața, adevărul, cerul și bucuria 
lui Hristos pentru sufletele salvate; iar 
în cealaltă parte puneți toate lucrurile 
atrăgătoare pe care vi le poate oferi lu-
mea. Puneți într-o parte a cumpenei 
pierderea propriului vostru suflet și su-
fletele acelora care ar fi putut fi salvate 
prin voi; iar în cealaltă parte pentru voi 
și pentru ei puneți o viață, care este de 
aceeași durată ca și viața lui Dumne-
zeu. Faceți socoteala pentru timpul de 
acum și pentru veșnicie.” (Solii pentru 
tineret, pag. 99)

Nu doresc să vă spun ce să ascultați, 
cum să vă îmbrăcați, ce să mâncați, sau 
să nu mâncați ... dar doresc un singur 
lucru: refaceți legătura voastră cu 
Dumnezeu, până când El vă va curăți 
inima, căci  ”dacă inima este curată, cu-
vintele voastre, îmbrăcămintea voas-
tră, faptele voastre, toate vor fi curate.” 
(Solii pentru tineret, pag. 100) 

”Am văzut că dacă nu are loc 
o schimbare totală în tineri, dacă 
nu are loc o convertire deplină, ei 
nu pot nădăjdui să aibă parte de 
cer” (Solii pentru tineret, pag. 
100)  E timpul să dăm la o parte 
orice piedică și să ne hotărâm 
odată pentru totdeauna să ne 
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consacrăm pe 
deplin, să avem o 

legătură profundă și vie cu 
Dumnezeu. Și această legătură are la 

bază rugăciunea. 
Poate ne-am format o idee greșită în 

ce privește consacrarea și rugăciunea. 
Din discuțiile purtate în ultimul timp 
cu tinerii mi-am dat seama că în mintea 
multora imaginea creștinului pe deplin 
convertit este aceea a unui om serios, 
posac, rigid, care se roagă tot timpul, 
care nu glumește și nu râde niciodată, 
care nu face lucruri spontane, ci își 
trăiește viața după reguli și tipare foarte 
fixe. Iar rugăciunea reprezintă lista de 
cereri pe care I-o adresăm lui Dumne-
zeu stând pe genunchi, pentru  a ne-o 
îndeplini, iar când suntem prea obosiți 
sau grăbiți, o înșiruire de fraze prestabi-
lite învățate de-a lungul anilor. Din pris-
ma Cuvântului Sfânt nu așa arată un 
creștin și nici rugăciunea.

Sunt convinsă că pentru mulți din-
tre voi rugăciunea reprezintă cu adevă-
rat o relație cu Dumnezeu, dar pentru 
acei care se surprind mereu rugându-
se cu aceleași fraze, pentru aceleași lu-
cruri, pentru acei pentru care rugăciu-

nea este uneori 
plictisitoare (acasă sau la 
biserică) câteva sfaturi binecunoscute 
dar care nu stică să fie repetate. 

- Începeți prin a-L ruga pe Dumne-
zeu să vă dea o inimă care să tânjească 
după El, să vă ajute să gustați bucuria și 
frumusețea relației cu El și să găsiți plă-
cere în rugăciune.  

- Priviți rugăciunea ca pe o relație cu 
Dumnezeu, nu ca pe un lucru care tre-
buie făcut, de genul mă rog pentru că 
știu că e bine să fac acest lucru dar eu nu 
mă simt foarte confortabil făcându-l. 

- Rugăciunea nu înseamnă doar 
poezia spusă stând pe genunchi. În-
cearcă să ieși din tiparele cunoscute de 
rugăciune și vorbește cu Dumnezeu 
despre toate probleme tale, mari sau 
mici, despre toate preocupările tale, 
chiar dacă astea nu ți se par probleme 
și crezi că le poți rezolva și singur, des-
pre toate intențiile tale. 

Mi se întâmplă uneori să doresc să 
mă rog pentru anumite lucruri sau per-
soane, și în timpul rugăciunii mă sur-
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prind gândindu-mă la cu totul altceva, 
îmi vine în minte altă persoană decât 
cea pentru care doream să mă rog, sau 
o întâmplare de peste zi care m-a tul-
burat, sau pur și simplu ceva ce mă pre-
ocupă în ziua aceea. Vi se întâmplă și 
vouă? Mult timp am încercat să alung 
aceste gânduri din mintea mea și să-mi 
continui rugăciunea, până când am ci-
tit o carte despre rugăciune și am con-
statat că autorul se confrunta cu aceeași 
problemă însă găsise o altă metodă de 
abordare, mult mai eficientă. Atunci 
când în timpul rugăciunii te surprinzi 
gândindu-te la altceva decât la subiec-
tul pentru care ți-ai propus să te rogi 
oprește-te și vorbește cu Dumnezeu 
despre lucrul acela, înseamnă că acel 
lucru te preocupă cu adevărat, iar vor-
bind cu Dumnezeu despre el, mintea 
ta se va elibera de povara gândului re-
spectiv, apoi revino la motivele de ru-
găciune pe care ți le-ai propus. 

Dumnezeu nu este interesat doar 
de lucrurile foarte importante din viața 
noastră ci și de micile întâmplări 
obișnuite ale noastre. Este preocupat 
și de timpul pe care îl petrec copiii la 
joacă și pentru care poate nu s-au rugat 
niciodată, de timpul petrecut la școală, 
de replicile pe care le dăm colegilor 
sau profesorilor, de timpul petrecut pe 
navetă, de modul în care vorbim 
părinților noștri, de felul în care ne 
aranjăm camera și lista poate continua. 
Dumnezeu este preocupat de tot ceea 
ce ne privește pe noi, de tot ceea ce ne 

preocupă pe noi, așa că hai să învățăm 
să-I vorbim despre toate aceste mici 
preocupări ale noastre. 

- Ați citit cu siguranță sfaturile so-
rei White, care ne îndeamnă să medi-
tăm cel puțin o oră pe zi la viața Dom-
nului Isus. Și mulți se descurajează 
gândindu-se că nu au timp pentru 
Dumnezeu o oră. Dar nu uitați o oră 
începe cu primele cinci minute. Așa că 
nu renunțați la această idee, începeți 
prin a petrece în prezența lui Dumne-
zeu cel puțin cinci minute seara și cinci 
minute dimineața, și odată ce veți gus-
ta frumusețea relației cu Dumnezeu 
veți mări singuri acest timp.

- Fii consecvent. Sunt zile în care ai 
timp, sunt zile mai aglomerate, sunt 
zile în care te simți bine și poate sunt 
zile în care n-ai chef de nimic. Dar fă-ți 
obiceiul să pui deoparte un timp pen-
tru Dumnezeu indiferent de conjunc-
tură. Acest lucru trebuie să devină un 
obicei. 

-  Roagă-te oricând îți vine în minte 
acest lucru, chiar dacă nu te poți pleca 
pe genunchi, poate ești într-un mijloc 
de transport în comun, sau aștepți un-
deva, poate speli vase sau faci un alt 
lucru care nu-ți solicită atât de mult 
atenția.

- Iar uneori taci în prezența lui 
Dumnezeu, după ce te rogi, citești, mai 
oprește-te câteva minute căci și Dum-
nezeu vrea uneori să-ți vorbească. 

- Roagă-te ca Dumnezeu să-ți des-
copere în fiecare zi ocaziile în care poți 
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să-i slujești, să nu treci pe lângă ele ne-
păsător, datorită lipsei de preocupare 
în acest domeniu.

- Nu neglija rugăciunea publică, 
își are și aceasta rostul ei, evident 
dacă relația ta personală cu Dumne-
zeu e în regulă. Formați cercuri de 
rugăciune, grupe mici de părtășie, 
căci descurajarea și ispita bate la ușa 
fiecăruia la un moment dat în viață și 
e bine să ai pe cineva care să te spriji-
ne în rugăciune. Și Isus a simțit ne-
voia părtășiei în rugăciune, în multe 
ocazii chemându-i pe cei trei ucenici 
mai apropiați pentru a se ruga îm-
preună cu El. Cu atât mai mult noi 

nu cred că putem avea pretenția că 
ne descurcăm singuri.

- Și poate cel mai important lucru 
conștientizează mereu prezența lui 
Dumnezeu. Amintește-ți în fiecare 
moment că Dumnezeu e cu tine. 

Aș dori ca după ce citiți acest arti-
col să rămâneți cu un gând, cu o 
dorință arzătoare de a aprofunda 
relația voastră cu Dumnezeu.

”Am văzut că se poate căpăta harul 
acesta. Mergeți în cămăruța voastră, și 
acolo singuri, cereți lui Dumnezeu: 
`Zidește în mine o inimă curată, Dum-
nezeule, pune în mine un duh nou și sta-
tornic`.” (Solii pentru tineret, pag. 101). 

adriana Crăcea

Ceea ce ne desparte de Dumnezeu 
este, nici mai mult nici mai puţin, 

decât... o rugăciune.

Rugăciunea schimbă lucrurile? 
Nu. Rugăciunea schimbă oamenii 

şi oamenii schimbă lucrurile.

O persoană fără rugăciune este ca 
un copac fără rădăcină.
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Omul făcut, după chipul și ase-
mănarea lui Dumnezeu, mo-
delat de mâna Sa, adus la viață 

prin suflarea Divină. O ființă nobilă, 
cu o înfățișare armonioasă și cu carac-
ter perfect, cu o gândire echilibrată și 
cu un intelect pătrunzător, chemat de 
Dumnezeu la o continuă dezvoltare - 
o făptură așa de minunată.

„Dumnezeu a făcut pe om după 
chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu” (Gen.1:27).

„L-ai făcut cu puţin mai prejos de-
cât Dumnezeu și l-ai încununat cu sla-
vă și cu cinste.” (Ps.8:5).

Scopul vrăjmașului încă din Eden a 
fost să distrugă această capodoperă a 
creațiunii, să șteargă chipul lui Dum-
nezeu din om și să îndrepte în jos 
aspirațiile sale nobile, să-l modeleze 
după chipul și asemănarea sa. A reușit, 
oferindu-i alte căi pe care să ajungă 
”chiar mai sus” decât planificase Dum-
nezeu „în ziua când veţi mânca din el, 
vi se vor deschide ochii și veţi fi ca 
Dumnezeu.”(Gen.3:5).

De-a lungul istoriei păcatului Sata-
na s-a străduit să degradeze ființa uma-
nă și, un lucru și mai trist, a atras  victi-
mele sale să coopereze cu el în acest 
plan diabolic, înșelând, amăgind, și 
apoi pervertind orice trăsătură, înzes-
trare, dorință nobilă pe care Dumne-
zeu le-a pus în om.

A transformat ființe create de 
Dumnezeu în monștri care au adus 
mulțime de vaiuri în omenire.

Și-a atras marea majoritate a pă-
mântenilor de partea sa și îi atrage 
încă.

 Răzvrătirea luciferică se perpetu-
ează în ființa umană din generație în 
generație, manifestându-se încă din 
frageda copilărie. „Iată că sunt născut 
în nelegiuire și în păcat m-a zămislit 
mama mea.” (Psalmii 51:5).

Adolescența este perioada când in-
dividul înaintează spre maturitate, 
când apare conștiența sinelui, a lumii 

Creat 
OM
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ce-l înconjoară, a puterilor ce-o guver-
nează. Este vremea alegerii unui drum 
în viață, o vreme a întrebărior, a 
nesiguranței, a vulnerabilității și... a re-
voltei. De ce? Pentru că el caută ceva 
– fericirea – și gândește că familia, 
școala, societatea îl împiedică, îi as-
cunde adevărul – și de aici revolta.

Satana speculează această atitudi-
ne, făcând din tineri ajutoare ale sale, 
hotărât să șteargă tot ce este divin în ei. 
Revolta aceasta se manifestă împotriva 
a tot ce este frumos, nobil și bun. „Boul 
își cunoaște stăpânul, și măgarul cu-
noaște ieslea stăpânului său, dar Israel 
nu Mă cunoaște, poporul Meu nu ia 
aminte la Mine.” (Isaia 1:3).

Mijloacele sale sunt foarte diverse, 
capcanele îngrijit mascate, atracțiile 
seducătoare: prin sunete, imagine, 
vestimentație, tandra relație a căsători-
ei. Urmând modei, tinerii ajung să aibă 
o înfățișare dezgustătoare. Prin modul 
de aranjare a părului, purtarea de biju-
terii, tatuaje, cosmetice, îmbrăcăminte, 
tinerii de azi arată ca ienicerii celui rău. 
Prin muzica modernă și 
ultramodernă româneas-
că reprezentată de insa-
lubrele manele, prin 
ceea ce vizionează și 
lucrurile de care se în-
conjoară, își înjosesc 
trupul, sufletul și in-
telectul. „Au mers 
după nimicuri, și 
au ajuns ei înșiși 
de nimic.” (Ier. 2:5). 

„S-au dedat la gândiri deșarte, și inima 
lor fără pricepere s-a întunecat.” 
(Rom.1:21).

Chiar și organismul este batjocorit 
prin alimentație, făcându-l un tombe-
ron al gunoaielor industriei alimentare 
moderne, printr-un stil de viață haotic, 
prin relații intime trăite la întâmplare. 
Întreaga viață a multor tineri de astăzi 
poartă pecetea răului. Și toate aceste 
lucruri pun în pericol chiar și pe tinerii 
creștini.

Dragul meu prieten, chiar ți se pare 
tentant tot ce îți propune cel rău prin 
agenții săi ce se pretind a-ți fi cei mai 
buni prieteni? Vrei să predai frumoasa 
capodoperă, demolatorului? Vrei să-ți 
irosești prețioasa comoară pe care ți-a 
dat-o Dumnezeu pe cărările acestei 
lumi? 

Un Tată iubitor te așteaptă, Îi este 
dor de tine, este nerăbdător să șteargă 
petele pe care păcatul le-a făcut pe 
ființa ta, să-ți lege rănile dezamăgirii 
și eșecului și să te recreeze după chi-
pul și asemănarea Sa. Creatorul este 
gata să înceapă această lucrare care 

este bucuria inimii Sale. 
Vino și pre-

dă-te în mâinile 
Sale, iar El va re-

face chipul Său în 
tine. 

Bogdan Pomană
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Dragi prieteni, 
Știu ca sunteți ocupați și bombardați 

zilnic cu un tumult de informații care 
mai de care mai „colorate” și mai 
„țipătoare”, dar ceea ce vi se propune aici 
nu face parte din acel tumult de „învăţă-
tură care obosește trupul”, ci câteva litere 
așezate pe o foaie de hârtie, într-o simpli-
tate aproape copilărească, venite din iz-
vorul nesecat al lui Dumnezeu. Din acest 
motiv vă invit să uitaţi de „rântașuri lite-
rare” sau „capodopere frunzoase”, și să ne 
concentrăm asupra unor gânduri mai 
puţin filozofice, dar practice.

• Punct şi de la capăt

„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul: 
acum ușurează această aspră robie și 

jugul greu pe care l-a pus peste noi ta-
tăl tău. Și îţi vom sluji. El le-a zis: „În-
toarceţi-vă la mine după trei zile.” Și 
poporul a plecat. Împăratul Roboam a 
întrebat pe bătrînii cari fuseseră cu ta-
tăl său Solomon, în timpul vieţii lui, și 
a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund popo-
rului acestuia?” Și iată ce i-au zis ei: 
„Dacă vei fi bun cu poporul acesta, da-
că-i vei primi bine, și dacă le vei vorbi 
cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.” 
Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l 
dădeau bătrînii, și a întrebat pe tinerii 
cari crescuseră cu el și cari-l înconjurau. 
El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund 
poporului acestuia care-mi vorbește 
astfel: „Ușurează jugul pe care l-a pus 
tatăl tău peste noi?” Și iată ce i-au zis ti-

De la lume adunate! 

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; 
 ci fii o pildă pentru credincioşi: 

 în vorbire, în purtare, în dragoste,  
în credinţă, în curăţie.”  

1Timotei 4:12
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nerii cari crescuseră cu el: „Așa să vor-
bești poporului acestuia care ţi-a vorbit 
așa: „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu 
ușurează-ni-l!” să le vorbești așa: „De-
getul meu cel mic este mai gros decît 
coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a 
pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi 
face și mai greu: tatăl meu v-a pedepsit 
cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpi-
oane.” 2 Cronici 10:6-8.

1. Considerații generale

Perioadă de tranziţie, speranţe ames-
tecate cu teamă; moartea celui mai înţe-
lept împărat care a existat vreodată, un 
împărat nou, poate cu o cultură cu totul 
nouă, toate acestea au ajutat la construi-
rea tabloului biblic descris mai sus care 
nu a putut trece neconsemnat de istoria 
biblică. Deoarece tablourile istorice ne-
au fost date ca „să ne slujească nouă drept 
pilde” și pentru că nu putem ști  cu exacti-
tate cauzele care au determinat criza poli-
tico-socială a momentului de faţă, ne 
vom propune să ne axăm pe efectele re-
zultate de aici,  avându-le ca paralelisme 
la modernismul nostru sufocant.

a. „Spune-mi cu cine te-nso-
țeşti ca să-ți spun cine eşti...”

”Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l 
dădeau bătrînii, și a întrebat pe tinerii 
cari crescuseră cu el și cari-l înconjurau.” 

Este evident că „bătrânii” poporului 
Israel nu erau pe gustul emancipat al 
noului împărat, din moment ce a aler-
gat cu sufletul la gură să „întrebe pe ti-

nerii care crescuseră cu el.” Expresia, „a 
lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii”, 
poate fi tradus pentru noi cei moderni 
că, „nu i-a picat bine”.  Și nu de puţine 
ori ne „zgribulim” în faţa unor „sfaturi” 
nu atât de binevenite, pornite de la acei 
care ne-ar putea ajuta să combinăm ze-
lul nostru tineresc cu înţelepciunea ex-
perienţei,  în așezarea și clădirea unui 
caracter solid și echilibrat. Dar pentru 
că „babacii”, așa cum, cu înfumurare ne-
rușinată, mulți obișnuiesc să îi numeas-
că pe înaintași, nu sunt pe gustul nostru 
așa de ”rafinat”, ne îndreptăm către cei 
cu care am copilărit pentru sfat și valori 
de periferie. Și asta doar pentru a de-
monstra adevărata noastră valoare, în 
ciuda înaltelor noastre pretenţii cu pri-
vire la noi înșine.

b. Emancipare  
    cu devalorizare  

„Să știi că în zilele din urmă vor fi 
vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubi-
tori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, 
trufași, hulitori, neascultători de pă-
rinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără 
dragoste firească, neînduplecaţi, cleve-
titori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubi-
tori de bine, vânzători, obraznici, în-
gâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri 
decât iubitori de Dumnezeu; având 
doar o formă de evlavie dar tăgăduin-
du-i puterea. Depărtează-te de oame-
nii aceștia.” 2 Timotei 3:1-5.

Telefon mobil Nokia E75, ultimul 
procesor intel, BMW GINA, cel mai 
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nou model de pantofi Leonardo etc. - 
toate acestea exprimă o dorinţă aproape 
sălbatică a acestei generaţii după „eman-
cipare”. Și care-i problema? Nu ignorăm 
descoperirile știinţei, pentru a ne în-
toarce la folosirea condeiului și a tăbliței 
sau să ne deplasăm cu carul cu boi pen-
tru a nu fi la modă? Răspunsul este cate-
goric, NU! Dar fenomenul care solicită 
atenţia noastră este următorul: 
- în ciuda ultimelor descoperiri ale te-
lefoniei mobile, am uitat să mai comu-
nicăm între noi și cu atât mai puțin cu 
Dumnezeu;

- în ciuda celor mai rapide procesoa-
re de computer, obosim așa de repede 
când ni ce cere să citim o carte bună;

- în ciuda celor mai rapide automobile, 
ajungem așa de târziu la școala de Sabat;

- în ciuda tuturor descoperirilor 
știinţifice, devenim tot mai ignoranţi 
cu privire la Tatăl nostru ceresc;

- într-o lume a inteligenţei, manifes-
tăm o tot mai mare lipsă de înţelepciune;

- într-o lume a abundenţei, suntem 
tot mai nemulţumiţi;

- într-o lume a informaţiei, nu știm 
să fim respectuoși... 

Oare de ce? 
- Să fie doar pentru că menirea 

noastră este să fim protagoniștii împli-
nirii profeţiei de mai sus?

- Să fie oare pentru că împreună cu 
așa de mult dorita „emancipare”, s-a 
strecurat și devalorizarea individului? 
Eu nu am reușit să răspund la acest „DE 
CE”, așa că vă las pe voi să o faceţi.

2. Nonconformism  
    conformist

“Ce credeţi? Un om avea doi feciori; şi 
s-a dus la cel dintâi, şi i-a zis: `Fiule, du-te 
astăzi de lucrează în via mea!` Nu vreau,” 
i-a răspuns el.” Matei 21:28, 29 p.p.

Dincolo de finalul luminos al aces-
tui scenariu, să privim puţin la un amă-
nunt care ne scapă de cele mai multe 
ori printre degete datorită privirii în 
ansamblu pe care o aruncăm peste 
acest pasaj și anume: să privim la pri-
ma reacţie a acestui „fiu” din parabolă. 
„Nu vreau”, reflectă așa de bine 
generația care se pregătește să-I spună 
Domnului „facă-se voia Ta”. Această 
negaţie este o ilustraţie cât se poate de 
fidelă a acelora care consideră o virtute 
să dea buzna într-o discuţie sau să-și 
prezinte punctul de vedere, „fără a ţine 
cont de faţa omului”. Iar toate acestea 
sunt pentru că:

a. ”Suntem prea deschişi” – Vă sună 
familiar nu?! „Eu sunt un om pe faţă”, 
spune unul; „Eu sunt onest”, spune al-
tul, și ambii sunt corecţi, dar ceea ce nici 
unul dintre ei nu realizează este că sunt 
prea deschiși și că prin acest fel de a fi se 
afișează singuri la panoul virtuţilor de la 
periferie. Și, fie vorba între noi, aceasta 
nu este deschiderea pozitivă, adevărată 
și pură de care Biblia vorbește, ci este o 
expunere a hidoșeniei interioare. Dacă 
nu mă credeţi, citiţi următorul text: 
„Cine vorbește mult nu se poate să nu 
păcătuiască, dar cel ce-și ţine buzele, 
este un om chibzuit.” Proverbe 10:19.
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b. Libertăți contra Libertate  - „Trăim 
într-o societate liberă”, se aud tot mai 
multe voci; „Am o conștiinţă liberă”, 
scârţâie o altă voce dintr-un ungher. 
Sună de parcă am vorbi de realitate... 
dar... este chiar realitatea, sunt unele din 
lozincile „firii noastre umane”.  Și aces-
tea sunt bune în ele însele, dar s-au pier-
dut în traducere. Și asta pentru că:

- facem confuzie între conștiinţă și 
sentimente;

- facem confuzie între libertăţi și 
libertate;

- facem confuzie între eliberarea pa-
siunilor și cea a deciziei individului...

Iarăși cine se îndoiește să citească 
următorul verset biblic: „Le făgăduiesc 
slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi 
ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lu-
crului de care este biruit.” 2 Petru 2:19.

•   Deci:
 A fi liber, înseamnă cu mult 

mai mult decât a face de „toate”. În-
seamnă a fi capabil să le ţii pe „toate” 
sub control;

 A fi deschis, înseamnă mai mult 
decât să împroști pe cei de lângă tine „ar-
senalul tău nuclear”. Înseamnă să lași să 
se reverse în exterior, frumuseţea natura-
lă a unui copil al lui Dumnezeu;

 A fi nonconformist, înseamnă 
mai mult decât a ignora ceea ce consi-
deri tu ca fiind demodat, ci a nu te con-
forma nici chiar eului tău personal atât 
de dominant...

Dragii mei cititori, aceasta este ade-
vărata noastră valoare, adevărata noastră 
deschidere, adevărata noastră libertate și 
adevăratul nostru nonconformism... 
Orice altceva în afară de acestea este O 
MARE MINCIUNĂ, iar noi putem ale-
ge să nu o mai perpetuăm. Acestea pot fi 
găsite doar în preţul nespus de mare al 
sângelui Fiului lui Dumnezeu, plătit pen-
tru ca eu și tu să nu pierdem traducerea 
acestor daruri divine!

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul 
vă va face slobozi.” Ioan 8:32.

iulian Uțupanu
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Citind îndemnul 
Domnului Hris-
tos adresat tutu-

ror celor care tind să-i oprească pe „co-
pilași” să vină la Sine, ni-l însușim 
adesea ca referindu-se la relaţia noas-
tră cu cei din jur. Într-adevăr Cuvântul 
lui Dumnezeu rostește un „vai” pentru 
cei care sunt o piedică pentru înainta-
rea cuiva pe drumul spre formarea ca-
racterului. 

Aș vrea ca de data aceasta să-l pri-
vim ca referindu-se la atitudinea noas-
tră faţă de noi înșine. Dacă el a fost adre-
sat unor persoane adulte, astăzi vorbește 
„adultului” din noi, acelui „chip” pe care 
l-a îmbrăcat fiinţa noastră odată cu ma-
turizarea. „Când eram copil”, spune 
apostolul Pavel, „vorbeam ca un copil, 
simţeam ca un copil, gîndeam ca un co-
pil” (1 Corinteni 13:11). Acum ne-am 

Lăsaţi copilaşii 
să vină la Mine!

“lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, 
căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”  

Matei 19:14.

maturizat. A dispărut simplitatea și na-
turaleţea. Nu mai spunem cu voce tare 
tot ceea ce gândim. Împrejurările vieţii 
ne oferă suficientă experienţă pentru a 
fi „prevăzători”, spunem noi. Dar aceas-
tă „prudenţă” este dusă adesea până la 
extrem îmbrăcând adesea forma subtili-
tăţii, a falsităţii chiar. 

Să privim la un copilaș, aflat la cea 
mai fragedă vârstă, care a început să 
deosebească din privire persoanele din 
jur. El este zâmbitor, deschis, cu toţi 
cei pe care îi cunoaște. Apoi, după câţi-
va ani, la vârsta preșcolară, copilul este 
în general vorbăreţ, fiind gata să pună 
o mulţime de întrebări, să lege priete-
nii cu persoane adulte 
povestindu-le fără 
ezitare proprii-
le sale realizări 
și preocupări. 
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El nu știe să ascundă aproape nimic, 
sau dacă încearcă, renunţă imediat, 
atunci când cineva știe să-l stimuleze 
la vorbă. 

După alţi câţiva ani, caracteristic 
vârstei de sfârșit a copilăriei, copilul de-
vine mai închis, mai enigmatic. Nu doar 
înaintarea în vârstă îl schimbă, ci și in-
fluenţa celor din jur. El vede că toţi fac 
astfel și nu vrea să fie desconsiderat. 
Uneori are parte de trădare într-o prie-
tenie și aceasta îl întărește în hotărârea 
de a nu mai spune nimănui nimic, de a 
nu mai avea încredere în oricine. 

Cuvântul lui Dumnezeu conţine însă 
învăţături pentru toate împrejurările vie-
ţii: „Nu fiţi copii la minte; ci la răutate, fiţi 
prunci, iar la minte, fiţi oameni mari.”  
(1 Cor. 14:20).

În timp ce este necesar să devenim 
oameni maturi chiar și în cele spirituale, 
este de dorit să păstrăm și copilărescul 
din noi, în relaţia cu Tatăl nostru ceresc. 
Aceasta înseamnă să recunoaștem că nu 
suntem în stare să facem nimic bun, să 
fim gata să ne mărturisim greșelile, să 
nu ne fie rușine să ne cerem iertare, să 
apelăm la Tatăl pentru ajutor. 

Nicodim, un fariseu învăţat, matur, 
atât din punct de vedere fizic, cât și spi-
ritual, a simţit la un moment dat că are 
nevoie de ceva. În sufletul său a avut 
loc o luptă aprigă și în cele din urmă 
firicelul slab de inocenţă ce se păstra în 
fiinţa sa, a învins. Ca un copil neajuto-
rat el a înfruntat prejudecăţile și teama 
de a fi văzut și dispreţuit de tovarășii 
săi. Ajungând în faţa Domnului Hris-
tos s-a simţit din nou matur, atotștiu-

tor și a iniţiat o convorbire „de la egal 
la egal”. „Știm” spunea el, și a comple-
tat cu măguliri adresate Domnului 
Hristos, gândind, potrivit obiceiului 
vremii, că va fi primit mai bine după o 
astfel de prezentare. 

Domnul Hristos l-a îndemnat însă 
să fie natural, copil, gol în suflet și în 
minte, pentru ca Duhul Său să-l poată 
umple. „Trebuie să te naști din nou”, a 
aflat bătrânul învăţat. „Degeaba ai venit 
la Mine fizic”, părea să-i spună Domnul 
Hristos,  „dacă nu ai de învăţat nimic. 
Lasă copilul să vină la mine. Nu-l umbri 
cu pretenţia de matur, atotștiutor!”

Nicodim a început să poarte din 
nou lupta pe care ar fi dorit să o înăbușe, 
acea bătălie dintre modestie și mândrie. 
Și a luptat, lăsându-se călăuzit de adie-
rea Duhului Sfânt, până când, privind la 
crucea Domnului Hristos a înţeles că, 
deși este înaintat în vârstă, trebuie să se 
nască din nou. 

Să lăsăm copilașul din noi să vină la 
Domnul Hristos și să se arunce nepă-
sător în braţele iubitoare ale Părintelui 
Ceresc.  

„Lăsaţi-L pe Dumnezeu să facă pla-
nuri pentru voi. Asemenea unui copi-
laș, aveţi încredere în călăuzirea Lui, 
care "va păzi pașii prea iubiţilor Lui"  
(1 Samuel 2:9). Dumnezeu nu-Și con-
duce niciodată copiii altfel decât ar 
alege ei înșiși să fie conduși, dacă ar 
putea vedea sfârșitul de la început și 
dacă ar zări slava scopului pe care îl îm-
plinesc ca împreună lucrători cu El.” 
D.V. 478.

daniela Picu
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Într-o lume aflată în plin proces de 
dezvoltare, când inovaţiile menţin 
capul de afiș al mass-mediei, când 

cercetările se fac într-un ritm din ce în 
ce mai alert și când imoralitatea ajunge 
cote paroxiste, provocând un anume 
sentiment de bulversare a întregii soci-
etăţi umane, apare, ca niciodată până 
acum, necesitatea aplicării cuvintelor 
lui Isus în viaţa practică: “Să nu vi se 
tulbure inima!” El este garanţia stabili-
tăţii, e Cel care promite ajutorul pen-
tru a avea succes pe toate planurile.

Ca și peregrini pe acest pământ, în 
căutarea unei patrii mai bune, în dru-
mul nostru spre veșnicie, parcurgem 
trasee mai mult sau mai puţin cunos-
cute. Ne aflăm pe o cale ascendentă, 
privirea noastră este aţintită spre cer, 
iar preocupările cotidiene au drept 
scop creionarea unui caracter care să 
reziste intemperiilor încercărilor.  

Asemeni unor șoferi de cursă lungă, 
ne-am înscris și noi în cursa pentru căști-
garea unui trofeu: viaţa veșnică. La fel ca 
în orice cursă, este necesară aplicarea 

unui regulament, care să desemneze pe 
cei care vor cu adevărat să fie victorioși.  

 Nu ar trebui trecut cu vederea nici 
faptul că pe această cale suntem cu to-
ţii începători, sectoarele de drum pe 
care le parcurgem le vedem acum pen-
tru prima dată, iar traseul poate fi foar-
te bine asemănat cu un labirint în care, 
dacă nu ai pe Cineva care să îţi arate 
drumul foarte precis, ai toate șansele 
să pierzi definitiv contactul cu ceilalţi 
parteneri și implicit să nu mai ajungi 
niciodată la destinaţie.

Indicatoarele care sugerează opri-
rea, ne dezvăluie că dincolo de ele se 
află un loc periculos, în care, dacă ne 
avântăm, fără a studia în prealabil acea 
intersecţie, riscăm să ne pierdem viaţa.

Semnul care indică o curbă pericu-
loasă, ne îndeamnă la precauţie, la o 
atenţie mărită, întrucât există pericolul 
ca să ieșim în decor, părăsind astfel 
drumul și periclitându-ne drastic șan-
sa de a ajunge la destinaţie.

Perseverenţa pe drumul pe care am 
pornit este absolut indispensabilă, în-
trucât cei aflaţi la poartă vor fi conside-

NECESITATEA 
INDICATOARELOR
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raţi ca și când nu ar fi făcut nici un pas 
pe cale, întrucât nu au depus un efort 
susţinut pentru a-și atinge obiectivul.

În ceea ce privește aplicabilitatea 
acestor principii în viaţa spirituală, ino-
vaţiile și implicit atracţiile pentru noi, ar 
trebui să fie noile descoperiri ale adevă-
rului, o aprofundare a acestuia.

Regulamentul în cursa pentru cer 
este același pentru toţi: Legea lui 
Dumnezeu. Pe lângă acesta, mai este 
necesar și un echipament adecvat, fără 
de care nu putem trece linia de sosire. 
Acest echipament este haina neprihă-
nirii Domnului Hristos, care ne este 
oferită gratis și care o primim atunci 
când luăm decizia de a ne înscrie în 
cursa pentru cer.

Pe traseul greu pe care am pornit, 
asaltaţi de ispitele vrăjmașului la tot 
pasul, avem o singură soluţie pentru a 
nu fi zdrobiți sub poveri: să privim în 
sus. Din slava de necuprins, de dincolo 
de aștrii, Fiul lui Dumnezeu și Fiul 
omului, Fratele nostru mai mare, Isus 
Hristos ne spune: “nu te teme, căci Eu 
Sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu Sunt Dumnezeul tău; Eu te în-
tăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te 
sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare”.
Is 41:10.  Această făgăduinţă ne deter-
mină să privim în sus. Mâna Sa e întin-
să pentru a apuca mâna noastră tremu-
rândă și a ne menţine pe calea cea 
dreaptă. Odată ce am prins mâna divi-
nă, prin credinţă, suntem ridicaţi dea-
supra problemelor cotidiene cu care 
ne confruntăm, iar de acolo tot cerul e 
senin. Cu puterea Sa infinită, El dis-
persează norii de tristeţe și de îngrijo-
rare, aducând bucurie în inima celor ce 
vor să facă din El confidentul și priete-

nul lor. El a promis celor ce Îl urmează 
nu un drum neted, ci putere de a trece 
peste povârnișuri, nu cer fără nori, ci 
promisiunea ca El va fi lumina celor 
ascultători, nu doar fericire, ci și mân-
gâiere în încercări.

Deși nu cunoaștem drumul pe care 
am pornit, avem totuși un motiv sa nu 
ne dăm bătuţi. Calea e marcată cu sân-
ge, care este așa de evident, încât nu ne 
putem rătăci. Peste veacuri, răsună 
chemarea: “Veniţi după Mine”. Matei 
4:19. Isus a mers pe acest drum anevo-
ios înaintea noastră doar pentru a ne 
croi un traseu pe care, dacă ne anga-
jăm, să ajungem cu siguranţă la finalul 
călătoriei noastre.

Semnul de oprire ( STOP) este pus 
acolo unde se află un lucru a cărui cu-
noștinţa ne distrage atenţia de la obiec-
tivul măreţ pe care îl avem și de aceea 
ar fi în detrimentul nostru ca să trecem 
dincolo, neglijând avertizarea.

Indicatoarele care desemnează cur-
be periculoase, sunt încercările care 
testează rezistenţa caracterului nostru. 
Dacă rămânem conectaţi la parteneri-
atul cu Isus, El nu va îngădui ca să alu-
necăm în prăpastia descurajării, ci va 
oferi balsam și mângâiere celor încer-
caţi și suferinzi, și ne va consolida în-
crederea noastră în Dumnezeu și dra-
gostea Sa infinită.

Ca și un apel pentru tineri: “Nu 
pregetaţi să vă înscrierţi în traseul pen-
tru cer. Dacă alegeţi să Îl urmaţi pe Isus 
veţi “regreta” mult mai puţin decât 
dacă optaţi pentru traseul care aparent 
nu are spini, dar care sfârșește în dezas-
trul veșnic. Dumnezeu este la dreapta 
voastră și vă oferă ajutorul”. AMIN!    

ovidiu Mureşan

Ultima generaţie / Anul XVII - Nr. 2 19

PE CALEA VIEȚII



În formație strânsă, galioanele spa-
niole ale Armadei, s-au apropiat de 
Canalul Mânecii pe 29 iulie 1588. Tri-
misă de Filip al II-lea al Spaniei, liderul 
Europei catolice, misiunea Armadei 
era să declanșeze operațiunile pentru 
invadarea Angliei și să o îndepărteze 
de pe tron pe regina protestantă, Elisa-
beta I.

Deși relaţiile dintre monarhul cato-
lic și regina protestantă erau de multă 
vreme încordate, conflictul a izbucnit 
cu violenţă ca urmare a ajutorului dat 
de regină Ţărilor de Jos în răscoala lor 
împotriva regentului regelui Filip al II-
lea, Allesandro Farnese, Duce de Par-

ma. În plus, corsarii englezi, sprijiniţi 
în secret de regină, ameninţaseră că 
vor împiedica legăturile lui Filip al II-
lea cu teritoriile acestuia din Lumea 
Nouă, teritorii de unde acesta primea 
cantităţi mari de aur, argint și alte măr-
furi valoroase. Nu era în joc doar inte-
gritatea națională a Angliei, viitorul ei 
religios și economic, ci și viaţa reginei 
și a curţii sale protestante.

Cu dușmani catolici la nord, în 
Scoţia, și la sud, în Franţa, micuţa An-
glie nu părea un obstacol prea mare 
pentru forţele unite ale Europei Cato-
lice. Deși flota engleză începuse să fie 
recunoscută pentru valoarea ei, era to-

Fondarea naţiunilor democratice și acordarea libertății religioase în 
lumea nouă se datorează în parte rezultatelor acestui eveniment istoric:

Î N F R Â N G E R E A 
A R M A D E I  S PA N I O L E
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tuși mult inferioară celor 130 de nave 
care formau Armada, iar trupele ei 
erau insuficiente pentru a se opune in-
vaziei trupelor aduse de pe continent. 
Dacă totul ar fi mers conform panului, 
Anglia nu ar mai fi putut fi salvată. 
Mâna lui Dumnezeu a făcut ca bătăliile 
să se poarte doar pe mare, unde engle-
zii și-au dat curând seama că sunt su-
periori spaniolilor. Două săptămîni 
mai târziu Armada se retrăgea spre 
casă zdrobită. 

În acel sfârșit de secol al XVI-lea, 
contrareforma și activitatea iezuiţilor 
recâștigaseră pentru biserica romano-
catolică o mare parte din pierderile 
produse de mișcarea de reformă de la 
începutul secolului. Spania, care la acel 
moment era cea mai mare putere mili-
tară și politică din Europa, era braţul 
militar al bisericii catolice. 

Spania fusese superputerea Lumii 
Vechi, din acel moment, însă, influenţa 
ei s-a diminuat, și odată cu ea și domi-
narea catolică, atât în Lumea Veche cât 
și în Lumea Nouă. Porţile Lumii noi 
au fost deschise răspândirii protestan-
tismului, și în cele din urmă a demo-
craţiei și libertăţii religioase. 

Pentru a putea aprecia semnificaţia 
acestei victorii engleze pentru istoria 
protestantismului, este necesar să re-
capitulăm pe scurt rolul istoric și reli-
gios al bisericii catolice. Credinţa bise-
ricii primare era în întregime bazată pe 
scrierile Vechiului și noului Testament. 
În primele trei secole ale creștinismu-

lui, îndepărtarea de la aceste învăţături 
biblice ducea pur și simplu la excomu-
nicare. Pe măsură ce creștinismul s-a 
răspândit, ritualurile păgâne și tradiţii-
le oamenilor au luat locul învăţăturilor 
sfinte. Întemeiaţi în doctrinele bisericii 
primare, mulţi creștini devotaţi s-au 
împotrivit acestor instituţii păgâne. 

Însă, pe măsură ce numărul crești-
nilor a crescut, pe măsură ce tot mai 
multe persoane din clasele de sus se 
creștinau, biserica a apelat la braţul sta-
tului pentru a-și impune punctul de 
vedere. S-a ajuns astfel ca la sfârșitul 
sec. al IV-lea, după ce Teodosius cel 
Mare a consacrat creștinismul ca reli-
gie oficială a imperiului roman, pedep-
sele pentru nesupunere să devină tot 
mai serioase, mergând până la confis-
carea averii, exil, pierderea drepturilor 
civile și a libertăţii. 

În secolul al VI-lea episcopul Ro-
mei domina deja creștinismul vestic, 
și, bazându-se pe principiul succesiu-
nii apostolice, a ridicat credinţa catoli-
că deasupra celei a altor grupări crești-
ne. Împăraţii romani, căutând să evite 
fărâmiţarea imperiului datorată invazi-
ilor barbare, l-au învestit pe episcopul 
Romei cu putere religioasă și laică, în 
speranţa că o religie centralizată va 
păstra imperiul unit. 

Secol după secol biserica catolică 
și-a intensificat eforturile de a-și impu-
ne credinţele și practicile folosind mă-
suri punitive impuse prin braţul statu-
lui. Cu puţin înainte de Marea Schismă, 
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între 1022-1051, când credinţa Albi-
genzilor s-a răspândit în Europa, spân-
zurarea și arderea pe rug au fost adău-
gate la mijloacele deja existente de 
pedepsire a ereticilor.  Inchiziţia a fost 
instaurată în Evul Mediu cu aprobarea 
papei pentru a-i descoperi și pedepsi 
pe eretici. Nimeni nu era mai presus 
de autoritatea bisericii catolice, și 
aceasta, după al patrulea conciliu de la 
Lateran din 1215, a emis un decret 
care prevedea că orice conducător care 
nu se străduia să scape de ereticii de pe 
teritoriul său, urma să fie îndepărtat. 

Îngroziţi de perspectiva de a-și 
pierde stăpânirea, unii conducători au 
instituit pedeapsa cu moartea pentru 
supușii lor acuzaţi de erezie. În 1252, 
papa Inocenţiu al VI-lea, a autorizat 
tortura ca mijloc de a smulge mărturi-
sirea celor acuzaţi de erezie. 

În mod providenţial, întunericul gros 
al Evului Mediu a fost luminat de scrieri-
le lui Martin Luther. Poziţia lui  neclintită 
ce considera Biblia ca singura autoritate 
pentru doctrina creștină, a provocat 
schismă în biserică și, prin protestul prin-
ţilor germani, și în politica europeană. A 
început atunci să încolţească dorinţa 
după democraţie, libertate religioasă și 
separare completă de Roma. 

În 1540, pentru a lupta împotriva 
acestor ameninţări periculoase la adresa 
puterii bisericii romane, a fost înfiinţat 
ordinul iezuit. Scopul acestuia era să pro-
moveze catolicismul prin instituţiile 
educaţionale, sociale și politice ale zilei. 

S-au pus bazele școlilor iezuite, iar 
profesori iezuiţi s-au strecurat în celelal-
te școli și universităţi, contribuind astfel 
la propagarea ideilor lor. În școlile, azi-
lele și orfelinatele lor se învăţa catehis-
mul, misionari iezuiţi, însoţiţi de trupe-
le papale, erau trimiși în ţări păgâne 
pentrua răspândi catolicismul...cu forţa 
dacă era necesar. Ordinul iezuit a reali-
zat multe alianţe cu monarhii timpului, 
folosindu-le flotele și armatele pentru 
pedepsirea naţiunilor eretice.

Cu împărăţia divizată între catolici 
și protestanţi, împăratul Carol al V-lea, 
a ordonat ambelor grupări să se întâl-
nească la Conciliul de la Trent (1545-
1563), unde urma să se discute despre 
corupţia preoţilor catolici și despre in-
trigile lor politice. Problemele doctri-
nare nu aveau să fie discutate. 

În ciuda dorinţelor sale, conciliul, 
dominat de iezuiţi, s-a întrunit fără să-i 
fi invitat și pe reprezentanţii reformei. 
Au fost emise patru decrete, importan-
te și pentru cei de atunci, dar și pentru 
noi cei de astăzi, deoarece au fost relu-
ate la Conciliul Vatican II, prelungin-
du-si valabilitatea și pentru lumea de 
astăzi. 1. Vulgata este adevărata tradu-
cere a Bibliei. 2. Tradiţia și Sfânta 
Scriptură au autoritate egală. 3. Cele 5 
cărţi apocrife ale Bibliei catolice sunt 
canonice. 4. Doar preoţii puteau inter-
preta Scriptura. 

    Deși împăratul și-a exprimat furia 
în faţa papei pentru faptul că protes-
tanţii n-au fost incluși în conciliu, de-
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cretele au fost emise. Ţinta catolicis-
mului a devenit aceea de a determina 
toate popoarele și naţiunile să se supu-
nă hotărârilor acestui conciliu. 

În timp ce Spania și Portugalia au 
rămas puternic legate de catolicism 
prin alianțelele dintre iezuiţi și condu-
cătorii lor, Anglia a devenit un adăpost, 
un liman pentru reformă. 

Acesta era contextul în care Arma-
da spaniolă și flota engleză s-au întâlnit 
faţă în faţă în Canalul Mânecii în 1588. 
Deși Armada era mult superioară ca 
număr de oameni, cele 130 de nave 
greoaie, cu tehnică învechită, nu au pu-
tut face faţă navelor engleze ușoare și 

nici cutezanţei marinarilor englezi. Cu 
toate acestea, Sir Francisc Drake, prie-
ten apropiat al lui John Foxe, și ceilalţi 
comandanţi englezi, toţi creștini dedi-
caţi pe deplin lui Dumnezeu, știau că 
numai la Dumnezeu este sprijinul lor. 
În același timp, poporul, de la mic la 
mare, se ruga, conștient de tot ce se 
afla în joc, pentru înfrângerea Arma-
dei. 

Dacă evenimentele ar fi mers con-
form cu planul lui Filip al II-lea, regina 
Elisabeta I ar fi fost detronată, Anglia 
ar fi redevenit catolică și nu ar mai fi 
ajutat micilor state protestante din 
nordul Europei, protestantismul s-ar fi 
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sfârșit ca o obscură mișcare religioasă 
din sec. al XVI-lea, spaniola ar fi fost 
astăzi limba de circulaţie modială, iar 
democraţia și libertatea care au urmat 
răspândirii protestantismului nu ar 
mai fi existat. Dacă... aceasta gândind 
din punct de vedere omenesc. La 
Dumnezeu nu a existat nici o clipă 
”dacă”. El hotărâse deja drumul biseri-
cii Sale și al naţiunilor. Profeţia trebuia 
să se împlinească, engleza trebuia să 
devină cea mai importantă limbă de 
circulaţie mondială, democraţia trebu-
ia să triumfe și oamenii trebuiau să 
aleagă în libertate și cunoștinţă de cau-
ză calea pe care să meargă. 

    Așa că El a intervenit: 
Prima intervenţie a Mâinii Cerești 

în favoarea reformei a avut loc în mo-
mentul în care Armada a părăsit Spa-
nia; cel mai capabil comandant de flo-
tă pe care-l avea Spania la acel moment, 
marchizul de Santa Cruz a murit, fiind 
înlocuit de ducele de Medina Sidonia 
care nu era nici un bun strateg, nici 
prea încântat de misiunea pe care o 
avea de îndeplinit. 

A doua intervenție divină a fost atât 
de evidentă încât a fost recunoscută nu 
doar de englezi ci și de spanioli. Filip al 
II-lea a declarat: "V-am trimis să luptaţi 
cu oamenii, nu cu vânturile și valurile". 

Englezii au bătut o medalie come-
morativă pe care se află scrise urmă-
toarele cuvinte: "Și-a trimis vânturile, 
și ei au fost risipiţi".

Întreaga Europă protestantă a con-
siderat că evenimentul era de fapt o 
repetare a izbăvirii poporului evreu 
din mâinile lui Faraon. Paralela era 
prea evidentă:

"Atunci Moise și copiii lui Israel au 
cântat Domnului cântarea aceasta. Ei 
au zis: ,Voi cânta Domnului, căci Și-a 
arătat slava: A năpustit în mare pe cal și 
pe călăreţ... Vrăjmașul zicea: "Îi voi ur-
mări, îi voi ajunge, voi împărţi prada de 
război; îmi voi răzbuna pe ei, voi scoate 
sabia, și-i voi nimici cu mâna mea!" Dar 
Tu ai suflat cu suflarea Ta: Și marea i-a 
acoperit; Ca plumbul s-au afundat în 
adâncimea apelor.” (Exodul 15:1-10).

După 1588 Spania a mai trimis Ar-
mada de trei ori împotriva Angliei. Pri-
mele două, în 1596 și 1597 au fost de 
asemenea distruse de furtuni iar cea 
de-a treia, în 1598, a fost întoarsă din 
drum de moartea lui Filip al II-lea.

Dumnezeu conduce naţiuni și per-
soane. Suntem atât de importanţi în 
ochii Lui încât pentru fiecare dintre noi, 
El este dispus să trimită vânturile și înge-
rii. Noi trebuie doar să acceptăm în liniș-
te, cu credinţă și rugăciune intervenţia 
Sa.

 Surse:
http://www.tudorplace.com.ar/Documents/defeat_
of_the_armada.htm
http://reformation.org/spanish-armada.html
http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snaps-
hot39/snapshot39.htm
Graham, Winston. The Spanish Armadas. Doubleday & 
Co., Garden City, New York, 1972. 
 

luminiţa Husac
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În perioada 8-10 martie 2009 a 
avut loc o tabără de tineret în Confe-
rinţa Ardealul de Nord, desfășurată 
sub genericul inspiriat de versetul din 
Filipeni 4:12: “Știu să trăiesc smerit, și 
știu să trăiesc în belșug. În totul și pre-
tutindeni m-am deprins să fiu sătul și 
flămând, să fiu în belșug și să fiu în lip-
să”. Am avut privilegiul ca, prin harul 
Domnului, să ne întâlnim cu fraţi și 
prieteni din mai multe zone ale ţării și 
ne-am bucurat de părtășie în cadrul 
programelor, care au fost constituite 
din discuţii libere care au avut drept 
scop surprinderea a cât mai multe defi-
niţii în ceea ce privește mulţumirea. 

S-a plecat de la ideea că Isus Hris-
tos, atât cât a fost pe pământ, a fost 

mulţumit (nu s-a gasit nici un text în 
care El să-Și exprime nemulţumirea 
sau care să fi lăsat impresia că a fost ne-
mulţumit), iar noi, dacă ne conside-
răm copii ai lui Dumnezeu ar trebui să 
Îi călcăm pe urme, să învăţăm să fim 
mulțumitori faţă de Dumnezeu, faţă 
de noi și faţă de semenii noștri.

Noi trebuie să cerem înţelepciune 
de la Dumnezeu pentru a înțelege sco-
pul Său cu noi și să nu ne lăsăm influ-
enţaţi de mediul și circumstanţele pe 
care le întâlnim zi de zi.

Mulţumirea este rezultatul relaţiei 
noastre cu Dumnezeu, este o stare pe 
care trebuie să o împărtășim cu alţii.

Dacă vom înţelege cu adevărat că 
este un privilegiu pentru noi acela de a 

Secvențe din activitatea tinerilor
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sluji lui Dumnezeu atunci vom înţele-
ge și faptul că indiferent de cât vom 
primi, trebuie să privim ca un dar din 
partea lui Dumnezeu pentru care tre-
buie să fim mulţumitori și recunoscă-
tori faţă de El.

Îndemnuri pentru a înţelege “Se-
cretul Mulţumirii”:

- să schimbăm lucrurile care se pot 
schimba în viaţa noastră.

- să acceptam lucrurile pe care nu 
le putem întelege și să cerem înţelep-
ciune de la Dumnezeu pentru a acţio-
na așa cum vrea El.

- să acceptăm faptul că Dumnezeu e 
mult mai profund decât noi și că scopul 
Lui pentru noi e spre binele nostru.

Tot timpul să evaluăm lucrarea 
noastră raportându-ne la ce a făcut 
Dumnezeu pentru noi și nu la ceea ce 
fac semenii noștri pentru noi.

În această întâlnire am avut timp 
special de rugăciune în care am cerut 
de la Dumnezeu înţelepciune pentru a 
înţelege ’Secretele Mulţumirii’ .

La Școala de Sabat am studiat lec-
ţia de repetat ’Legea lui Dumnezeu’, în 
care am învăţat că Legea lui Dumne-
zeu ne face slobozi și nu robi, iar în stu-
diul lecţiei de învăţat am aprofundat 
porunca a IV-a, care se referă la ziua de 
odihnă a lui Dumnezeu, Sabatul, acea 
instituţie care a fost creată pentru om 
și care va exista atât timp cât va exista 
omul. Ea va fi o zi sfântă și pe Noul Pă-
mânt.

După-amiază am studiat despre 
Ulrich Zwingli, reformatorul elveţian 
care și-a dedicat viaţa propovăduirii 
Evangheliei, găsind în această preo-
cupare o sursă inepuizabilă de mulţu-
mire.
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Din studiile prezentate am înțeles 
că cea mai autentică împlinire vine 
atunci când faci pe semenii tăi fericiți. 
În acest sens, fiind întruniți tineri din 
zone diferite ale țării, dar animați cu 
toții de aceeași dorință, am pus bazele 
unui grup ce își propune experimenta-
rea Evangheliei practice. Am hotărât 
fiecare să sacrificăm unele din dorințele 
noastre egoiste și astfel să economisim 
timp și bani pentru a susține proiecte 
de binefacere. Cu acea ocazie, prin ha-
rul Domnului, am reușit să materiali-
zăm primul nostru proiect. Am contri-
buit fiecare cu bani, am cumpărat flori, 
pliante și cărți și de asemenea am pre-
gătit un program muzical pe care le-am 
oferit bolnavilor de la Institutul Onco-
logic din Cluj. 

După alte două săptămâni ne-am 
reîntâlnit la Cluj pentru a clarifica anu-
mite detalii referitoare la modul de 
funcționare a acestui grup. 

Ne-am folosit de ocazia întâlnirii 
noastre pentru a vizita bolnavii de la 
Spitalul de Recuperare. 

 A treia activitate am desfășurat-o 
în  cadrul întrunirii de tabără din Ba-
nat. La inițiativa tinerilor gazde în Sa-
bat după amiază am oferit sătenilor 
din localitatea Șiștarovăț cărți gratuit și 
invitații pentru programul pe care 
urma să-l desfășurăm în ziua următoa-
re în parcul din centrul satului. 

Încercarea a fost destul de dificilă 
pentru noi când, la ora stabilită pentru 
începerea programului eram doar noi și 
câțiva copii curioși. Am fost cu toții de 
acord că ne-am întrunit să lăudăm pe 
Dumnezeu și, convinși că Dumnezeu 
este prezent și ne ascultă, ne-am urmat 
programul, ca și cum am fi avut o mare 
audiență. Dumnezeu a răspuns dorinței 
noastre și oamenii au început să soseas-
că. A fost prezent primarul comunei, 
care a manifestat o atitudine ospitalieră, 
mai mulți oameni vârstnic, preocupați 
în special de problemele lor de sănătate, 
dar și persoane mai tinere și un grup 
destul de mare de copii. 

În articolul ”Bucuria slujirii” veți 
afla mai multe despre cele petrecute în 
această zi. 

După câteva zile de la această tabă-
ră, tinerii din zona Brașov am plănuit 
să facem o vizită la Penitenciarul  
Codlea. Pentru aceasta am pregătit un 
program, daruri, constând în alimente 
și cărți, pentru a le oferi celor lipsiți de 
libertate. 

Am fost foarte bucuroși și plăcut 
surprinși când am descoperit acolo oa-
meni asemenea nouă, nu cum ne ima-
ginam noi, cei care pentru prima dată 
luam contact cu această lume. 

Deținuții au manifestat mult res-
pect și interes pentru programul pe 
care l-am prezentat. 

Acțiuni misionare
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În cadrul Conferinței de tineret, 
desfășurată la Făgăraș în perioada 17-
20 aprilie 2009, prin generozitatea 
fraților participanți și cu ajutorul unui 
grup de tineri devotați, am vizitat două 
case de copii, un cămin de bătrâni și 
alte câteva familii nevoiașe. 

Aici am cântat, le-am oferit daruri, 
le-am vorbit despre iubirea lui Dum-
nezeu. În mijlocul copiilor ne-am 
simțit ca printre frații noștri, iar  la că-
minul de bătrâni parcă eram în vizită la 
bunici. 

În toate aceste acțiuni am putut ve-
dea bucuria întipărită pe fețele oame-
nilor, bucurie pe care Dumnezeu le-a 
adus-o, folosindu-se și de noi. 

Nu putem ști efectul eforturilor 
noastre, dar în ce ne privește ne-am 
simțit cu adevărat fericiți. 

V-am împărtășit aceste experiențe 
nu pentru a fi apreciați, pentru că nu 
am făcut decât ceea ce suntem datori 
să facem, ci din dorința de a vă însufleți 
și pe voi să vă implicați în această mi-
nunată lucrare hristică. Vă asigurăm că 
implicarea aceasta vă va aduce multă 
satisfacție. 

Dorința noastră este ca această lu-
crare să se extindă cât mai mult, de 
aceea implicarea voastră este extrem 
de utilă. 

Să nu uităm că ”Religiunea curată și 
neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, este să cercetăm pe orfan și pe 
văduve în necazurilor lor și să ne păzim 
neîntinați de lume”. (Iacov 1:27).

departamentul de tineret

Tinerii din Banat cântând cu copiii din comuna Șiştarovăț
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Cu bucurie în inimi și însufle-
ţiţi de dorinţa de a o împărtă-
și cu alţii, ne-am întâlnit în 

data de 3 aprilie pentru a petrece un 
weekend de părtășie, în mijlocul na-
turii. Locul ales a fost o tabără crești-
nă, pe dealul satului Șiștarovăţ, în 
judeţul Arad, unde am beneficiat de 
condiţii bune de cazare și ne-am bu-
curat de peisajul de început de pri-
măvară ce ne înconjura.

Tema întâlnirii a fost „Mântuit 
pentru a sluji”, subiect dezvoltat în 
prezentarea ţinută de fratele Doru 
Sârbu sâmbătă dimineaţa, după lecţii-
le Școlii de Sabat studiate pe grupe. 

Am înţeles că sfatul dat de către Hris-
tos demonizatului vindecat și salvat, 
„Du-te acasă la ai tăi, și povestește-le 
tot ce ţi-a făcut Domnul, și cum a avut 
milă de tine”(Marcu 5:19), este vala-
bil și astăzi. Mai mult, am fost conști-
entizaţi că Domnul are nevoie de noi, 
cei tineri, pentru a-L reprezenta în 
mod corect în Marea Controversă. 
„Tinerii pot mult mai repede să se 
adapteze unui climat nou, unei socie-
tăţi noi și pot suporta mai bine greu-
tăţile și neajunsurile. Cu tact și perse-
verenţă, ei pot ajunge la oameni acolo 
unde se găsesc ei.” (E. White, Testimo-
nies, vol. 5).

BUCUria SlUJirii
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Impresionaţi de Cuvântul sfânt, 
sâmbătă după-amiază tinerii au răspuns 
cu entuziasm iniţiativei de a vizita săte-
nii din Șiștarovăţ. Urmând îndemnul 
Mântuitorului, am plecat doi câte doi, 
cu cărţi gratuite și invitaţii tipărite di-
nainte, pentru a-i chema pe oameni la o 
întâlnire  a doua zi, duminică, în centrul 
satului. Această activitate a produs mul-
tă satisfacţie în sufletele noastre, unii 
dintre noi participând pentru prima 
oară la o astfel de lucrare.

Programul după-amiezii a fost unul 
inedit prin faptul că fiecare participant, 
de la mic la mare, a avut ocazia de a-L 
lăuda pe Domnul și de a exersa coope-
rarea. Încă de dimineaţă, pe ușa fiecă-
rei camere puteam descoperi câte un 
bileţel cu o activitate pe care să o pre-

gătim  pentru după-masă. A fost o bu-
curie să ascultăm tineri rememorând 
momente în care L-au simţit cel mai 
aproape pe Dumnezeu, familii cu co-
pilași recitând câte-o strofă dintr-o po-
ezie învăţată pe de rost, cântări intona-
te pe voci, făgăduinţe, curiozităţi 
biblice și altele.

Focul de tabără și jocurile nevino-
vate de sâmbătă seara au dat și ele un 
plus de farmec zilei.

Duminică dimineaţa am încercat 
să aflăm cum putem deosebi „dragos-
tea adevărată” de „înflăcărarea oarbă”. 
Sfaturile inspirate din cartea „Căminul 
Adventist” au fost, sunt și vor fi de un 
real folos pentru cei care doresc să ia 
aminte la ele în momentul „marii deci-
zii” - căsătoria.
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La ora 14, cu emoţii ne-am adunat 
în părculeţul satului și, acompaniaţi de 
o orgă, am început programul de cân-
tări, în timp ce localnicii se adunau sfi-
oși. Cântările au fost presărate cu în-
demnuri biblice, iar căteva fete din 
grupul nostru, viitoare asistente medi-
cale, au măsurat tensiunea arterială ce-
lor doritori. În paralel, câteva tinere, 
ajutate de o chitară, s-au ocupat cu 
drag de copiii adunaţi, oferindu-le 
cărţi pe înţelesul lor și învăţându-i cum 
sa-l laude pe Domnul prin cântare.

În finalul întâlnirii spirituale, tinerii 
au ales să fie în slujba celor din Șiștaro-

văţ într-un mod mai practic, adunând 
toate gunoaiele împrăștiate prin sat și 
pe malurile pârâului ce-l traversa.

Cei iubitori de jocuri cu mingea 
s-au putut bucura apoi de mișcare, iar 
excursia pe înserate, la cetatea Șoimoș, 
a încheiat șirul momentelor frumoase 
petrecute împreună cu aceasta ocazie. 
Prezenţa tinerilor din alte conferinţe 
ne-a umplut inimile de bucurie.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru 
oportunitatea de a fi „împreuna lucră-
tori cu El”!      Ce onoare!

           tinerii din Conferinţa Banat

Ultima generaţie / Anul XVII - Nr. 2 31

Cu Dumnezeu în fieCare zi



În perioada 13-15 martie 2009 cei ti-
neri, și nu numai, au avut ocazia de a 
participa la adunarea de tabără orga-

nizată la Durău, judeţul Neamţ. Staţiu-
nea Durău este situată într-o regiune 
muntoasă, la poalele masivului Cea-
hlău, unde liniștea, aerul curat și frumu-
seţea peisajului  te fac să nu te mai saturi 
admirând binecuvântarea naturii. 

Înainte de a participa la această ta-
bară, mulţi nu erau pe deplin hotărâţi 
dacă merită sau nu să fie prezenţi la ta-
băra de la Durău. Ei bine, nu cred că a 
fost cineva căruia să îi pară rău că a fost 
prezent la această tabără. Poate și tema 

centrală a taberei, “Fiţi gata”, i-a deter-
minat pe unii dintre tineri sa vină la 
tabără, aceștia simţind nevoia pregăti-
rii noastre ca așteptători ai lui Isus.

Programul taberei a început vineri 
seara, la apusul soarelui, printr-o scur-
tă cuvântare și urarea de “Bun-venit”. 
Sâmbătă am participat cu toţii la obiș-
nuitul program al lecţiilor de Sabat și 
am luat aminte la sfaturile din Cuvân-
tul lui Dumnezeu prezentate de fratele 
Bogdan Pomană. Tinerii au fost activi 
și au participat la programul de după-
amiază cu cântări, poezii și experienţe 
speciale. Sâmbătă seara, cu toţii am 

Tabără de tineret 
Durău, jud. Neamţ
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avut ocazia de a ne testa cunoștinţele 
biblice printr-un joc interactiv, foarte 
interesant.

Ziua de duminică a fost specială. 
Tinerii prezenţi au avut posibilitatea să 
asiste la o discuţie cu tema “Meserii 
pentru tinerii creștini”. Avantajele și 
dezavantajele unor domenii importan-
te în care tinerii își pot alege un viitor 
au fost dezbătute într-un mod extrem 
de interesant și apreciat de toţi. În a 
doua parte a zilei a fost organizată o 

ieșire în aer liber și am vizitat cu toţii 
Rezervaţia de zimbri din localitatea 
Vânători și de asemenea Cetatea 
Neamţului. 

A fost un mod plăcut de a ne recre-
ea și de a petrece un week-end medi-
tând la ceea ce Dumnezeu dorește de 
la noi și anume să „fim gata” având me-
reu ca ţintă cea mai mare favoare dată 
vreodată unui om: aceea de a sta la 
dreapta Tatălui și de a vorbi faţă în faţă 
cu Isus – Salvatorul nostru.

Pe lângă îndemnul natu-
rii și splendoarea locului, at-
mosfera caldă dintre tineri 
și părtășia frăţească au făcut 
din această întâlnire o bucu-
rie și o binecuvântare  pen-
tru toţi cei prezenţi.

    
 A consemnat 

Cosmin rusnac
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Tabără de tineret 
-  Făgăraş - 

Cu ocazia vacanței de primăvară 
de care au beneficat elevii și 
studenții, a fost organizată o în-

trunire de tineret la sediul Uniunii 
noastre din Făgăraș. 

Fratele David Zic, prezent în Ro-
mânia pentru a preda la Școala Misio-
nară, a fost invitat să susțină programul 
religios al taberei. 

- Ateul
- Biruitorul
- Soli Deo Gloria
au fost temele prezentate cu aceas-

tă ocazie. 
Avându-l ca protagonist pe Iona, 

subiectul a subliniat tristul adevăr că 
putem să ne numim creștini și totuși să 
fim atei, atunci când prin faptele noas-
tre ne permitem să ignorăm faptul că 
există un Dumnezeu care știe tot ce fa-
cem, vorbim sau gândim. 

Motivele pentru care Iona a ajuns 
să încerce să se ascundă de fața Dom-
nului ne pot determina să adoptăm 
aceeași atitudine:

- Iona a nesocotit adevărul potrivit 
căruia Dumnezeu este pretutindeni și 
prin urmare nu poți fugi de El. 

- Iona a avut prea multă considerație 
față de propria persoană și aceasta l-a 

determinat să facă altceva decât Dum-
nezeu îi spusese destul de clar. 

- Iona se temea că Dumnezeu va 
face altfel decât dorea el să se întâmple 
și aceasta l-a determinat să încerce să 
încurce planurile divine.

- Iona nu și-a înțeles misiunea. 
Dar noi?
A doua temă ”Biruitorul” este una 

pozitivă, oferind soluții tuturor ”atei-
lor” care doresc să-L  redescopere pe 
Dumnezeu. 

Ca soluție unică pentru formarea 
unei conduite corecte a fost definit 
RESPECTUL. 

Respect față de Dumnezeu, respect 
față de cei în vârstă, respect față de con-
ducători, respect față de copii, respect 
față de părinți, respect față de propria 
persoană, se poate da pe față doar de ci-
neva care reușește, sub influența Duhu-
lui lui Dumnezeu, să se așeze în locul 
altuia, să dorească binele semenului, să-
și înțeleagă misiunea în această lume. 

Cea de a treia temă, pentru care s-a 
folosit drept titlu expresia latină ”Soli 
Deo Gloria” (Gloria doar lui Dumne-
zeu), a scos în evidență faptul că în 
propriile noastre puteri nu putem rea-
liza nimic. 
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Așa cum Iona n-a reușit nici măcar 
să se bucure de faptul că Dumnezeu s-a 
îndurat de semenii săi, deși se pretindea 
a fi un colaborator al lui Dumnezeu în 
solemna lucrare de salvare de suflete, 
putem trăi o experiență asemănătoare. 

Dacă dorim ca Dumnezeu ”să ne 
cunoască” atunci când va veni să-Și ia 
poporul din această lume, trebuie să 
lucrăm de acum pentru El, și nu pen-
tru propriile noastre conveniențe. 

“Viitorul poporului lui Dumnezeu se 
află în prezent.”- (The Signs of the Times, 
28 ianuarie 1886), și adevărul acesta ar 
trebui să ne impulsioneze să facem de 
acum ceea ce dorim să fim în viitor. 

Nu putem să ne schimbăm, dar 
avem o făgăduință minunată prin care 
Dumnezeu Se oferă să ne vină în aju-
tor: ”Hristos în voi, nădejdea slavei”. 

Dacă vrem să fim tari este necesaar 
să ne simțim slabi, să recunoaștem 
această stare și să apelăm la ajutor. 
Atunci Tatăl nostru ceresc ne va da tot 
ceea ce avem ne-
voie. 

Ziua de dumi-
nică a fost dedi-
cată unei excursii 
în natură, iar luni 
tinerii au fost 
împărțiți în gru-
pe, pentru a mer-
ge în vizită la 
două orfelinate și 
un azil de bătrâni 
din apropiere. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să influ-
ențeze inimile tinerilor de pretutin-
deni pentru a intra în slujba Sa, lucrând 
neobosit pentru salvarea celor din jur. 
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Dacă ar fi să scriu câteva rânduri 
din partea mea, aș putea afir-
ma pe bună dreptate că din 

nou întrunirea noastră a depășit 
așteptările. Am venit cu mai multe ma-
teriale, cu program scris pe zile, 
povești, jocuri și activități multe…și 
tot a trebuit să scotocim în sertarele 
minții după mai multe activități, jo-
curi, cântece și povești. 

Au venit mai mulți copii cu 
vârste diferite, dar  la fel de plini 
de energie. Bazați pe versetul 
“învață pe copil calea pe care 
trebuie să o urmeze și când va 
îmbătrâni nu se va abate de la ea” am 
dorit sa-i învățăm cât mai multe versete 
din cartea Domnului pentru ca atunci 
când va veni ‘nevoia’ să aibă unde găsi 
sprijin. Pentru a se fixa și mai bine în 
mintea lor micuță, versetul era legat de 

o povestioară sau de o imagine, apoi era 
scris cu mâna lor pe hârtie, spus de cât 
mai mulți copii și inclus într-un joc de 
grup la care participau toți copiii …

Tabăra de copii - Bucov  
12-15 aprilie 2009 
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La despărțire i-am intrebat ce le-a plăcut în tabără.  
Răspunsul general a fost TOTUL. Din acest tot fiecare a spus câte un lucru.  

O să vă redau mai jos câteva din ”plăcerile” lor. 

  Ayan (București)  
“În tabara asta a fost Sabat în fiecare zi: 

am cantat, am spus versete, 
am mers la parc…”

 Denis (Bucov):  
Activitatea în care  

am construit parcarea  
pe echipe.
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Alexia(București):  
Când noi, fetele, 

 am construit castelul.

Andrei (Curtea de Argeș):  
Mi-a plăcut la pădure.

Vera (Florești):  
Am învățat multe cântece 

frumoase.

Marta (București): 
Povestea cu elefantul.

Rut (București):  
Mie mi-a plăcut versetul 
‘Cum doreşte un cerb’.

Andra (Bucov):  
Mie mi-a plăcut cântecul ‘Povestea 

cucului’.

Angel (București): 
 Când jucam fotbal. 

Marta (Pietroșani):  
Când am pictat.
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Editura Păzitorul Adevărului vă oferă:
Învățături din viața lui  

SOLOMON
120 pagini - 3,50 Ron

NOU
Învățături din viața lui  

SOLOMON este o carte pentru 
toate vârstele, dar în mod 

special pentru tineri.
Această carte oferă:
- O radiografie inspirată din 
istoria vieții aceluia care a fost 
cel mai înțelept dintre oameni.
- O explorare aprofundată  
a profilului psihologic al  
regelui Solomon.
- O serie de sfaturi benefice 
pentru viața practică.
- O compilare a unei serii  
de 23 de articole intitulate 
„Învățături din viața lui  
Solomon” și publicate  
în original în revista  
săptămânală adventistă  
Advent Review and  
Sabbath Herald, în edițiile  
de la 17 august 1905  
până la 22 februarie 1906.

Atâta timp cât Solomon a păstrat o inimă înţeleaptă și înţelegătoare, s-a bu-
curat de favoarea lui Dumnezeu și a prosperat. Ruina sa finală poate demonstra 
că este imposibil să combini lumina cu întunericul. Când cineva se îndepărtea-
ză de Dumnezeu, se îndepărtează în mod automat de înţelepciune. 

Totuși la sfârșitul vieţii sale, Solomon s-a întors la Domnul, s-a căit de toate 
greșelile sale și a murit ca un drept, la vârsta mult prea fragedă de 53 de ani. 

Istoria vieţii sale a rămas scrisă pe paginile sfinte pentru a ilustra 
că inima omenească este trădătoare și coruptă. Ea ne învaţă lecţia că 
ceea ce este mai bun și mai înţelept în oameni, nu este scutit de indu- 
cere în eroare, dacă nu este menţinut în continuă veghere și rugăciune. Unica 
noastră siguranţă constă în a iubi ceea ce Dumnezeu iubește și a urî ceea ce El 
urăște. Fie ca aceste lecţii să nu fie desconsiderate.



O familie a primit de la o rudă în vârstă o 
casă într-un cartier foarte liniştit. Înainte de a 
se muta în noua locuință mama, tatăl şi fiica 
lor mergeau câteva ore în fiecare zi pentru a 
scoate din casă lucrurile vechi, pentru a face 
curăţenie şi a pregăti cât mai bine locuinţa.

În prima dimineaţă când au ajuns în casă fii-
ca a observat, privind pe fereastră, o doamnă 
în vârstă care îşi întindea hainele abia spălate 
în balcon.

- Mamă, priveşte ce haine murdare întinde 
vecina noastră în balcon! Până şi eu ştiu să 
spăl mai bine decât ea! Poate ar trebui să 
merg s-o învăţ cum se face! Sau poate să-i 
spun ce săpun să folosească…

Mama a privit la doamna în vârstă care îşi 
întindea rufele, a privit apoi la fiica ei şi n-a 
spus niciun cuvânt.

Şi aşa, la fiecare două sau trei zile fiica repe-
ta observaţiile, în timp ce vecina îşi întindea 
rufele la soare.

Ochii inimii După vreo lună fiica a rămas surprinsă 
văzând că vecina sa întindea pe sârmă 
cearceafuri mult mai curate, aşa că i-a spus 
mamei sale:

- Priveşte, a învăţat să spele rufele, cu toate 
că n-am avut timp să trec pe la ea să-i spun 
cum se face!

Mama s-a uitat zâmbind la ea şi i-a 
răspuns:

- Nu, astăzi am reuşit să vin ceva mai 
devreme decât tine şi am spălat geamurile 
casei noastre!

Şi în viaţă se întâmplă de multe ori la fel… Totul 
depinde de cât de curată este fereastra sufletului 
nostru, cea prin care observăm faptele celorlalţi.

Înainte de a critica, potrivit ar fi să ne uităm la 
noi înşine şi să ne curăţăm sufletul pentru a putea 
vedea clar ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
Atunci am reuşi în sfârşit să vedem şi curăţenia 
sufletească a celorlalţi, chiar dacă ei nu sunt 
niciodată perfecţi…

Fie că “afară” este ploaie, vânt sau soare… să 
ne străduim în fiecare zi, atât cât ne stă în puteri, 
să ne păstrăm curată fereastra sufletului. Şi fără 
îndoială… atunci îi vom vedea pe alții mult mai 
bine decât ieri!
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