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Educaţie – principiu - caracter
„Adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoştinţei ştiinţifice sau re-

alizările literare; dar mai presus de informaţie preţuieşte puterea; mai pre-
sus de putere, bunătatea; mai presus de realizările intelectuale, caracterul. 
Lumea nu are atât de mare nevoie de oameni de un intelect mare, cum are 
nevoie de oameni cu un caracter nobil. Ea are nevoie de oameni în care 
capacitatea este controlată de principiul statornic.

Cât de mulţi pot răspunde în mod adevărat la această întrebare: ‚Care 
este educaţia esenţială pentru acest timp?’ Educaţia înseamnă mult mai 
mult decât presupun mulţi. Adevărata educaţie îmbrăţişează instruirea 
fizică, mintală şi morală, pentru ca toate puterile să fie făcute potrivite 
pentru cea mai bună dezvoltare, pentru a face serviciu pentru Dumnezeu 
şi pentru a lucra pentru înălţarea omenirii. Căutarea recunoaşterii de sine, 
glorificării de sine îl va lăsa pe om lipsit de Spiritul lui Dumnezeu, lipsit de 
acel har care îl va face un lucrător util şi eficient pentru Hristos.

Studenţii care înalţă ştiinţele mai presus de Dumnezeul ştiinţei, vor 
fi ignoranţi în timp ce se cred foarte înţelepţi. Dacă nu vă puteţi permite 
timp pentru rugăciune, nu vă puteţi da timp pentru comuniune cu Dum-
nezeu, pentru cercetare de sine şi nu apreciaţi înţelepciunea care vine doar 
de la Dumnezeu, toată învăţătura voastră va fi deficitară şi toate şcolile şi 
colegiile voastre vor fi găsite cu lipsă.” (CSA 65 eng.)
Perspectivele adevăratei educaţii

„Când mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumne-
zeu, finitul cu Cel Infinit, efectul asupra trupului, minţii şi sufletului este 
dincolo de orice estimare. Într-o asemenea comuniune se găseşte cea mai 
înaltă educaţie. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de dezvoltare. ‚Împriete-
neşte-te cu El’ (Iov 22:21), este solia Sa pentru omenire.” (IFA 126 eng.) 

„ ‘Şi viaţa veşnică este aceasta,’ spunea Hristos, ‘să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu’. (Ioan 
17:3). Şi profetul Ieremia declara: ‘Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea 
lui, nici cel puternic cu puterea lui, nici bogatul să nu se laude cu bogăţiile 
lui: ci acela care se laudă, să se laude cu aceasta, că înţelege şi Mă cunoaşte, că 
Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ; căci în aceste 
lucruri îmi găsesc plăcerea, zice Domnul.’ (Ieremia 9:23,24). Cu greu poate 
cuprinde mintea omenească lărgimea, adâncimea şi înălţimea realizărilor 
spirituale ale aceluia care dobândeşte această cunoştinţă.” (IFA 531 eng.)G
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Adunarea laolaltă a celor care au 
aceleaşi idealuri s-a practicat din 
cele mai vechi timpuri. Credin-

cioşii s-au bucurat totdeauna să fie îm-
preună cu fraţii lor, momente folosite 
pentru a se încuraja, pentru a-şi împăr-
tăşi unii altora necazurile sau bucuriile, 
speranţele sau descurajările şi nu în ul-
timul rând, pentru a se uni în a aduce 
laudă lui Dumnezeu. 

Un eveniment de acest gen este 
surprins de Luca în relatarea pe care o 
face în cartea sa: Faptele Apostolilor, la 
capitolul 20. Credincioşii din Troa s-au 
adunat într-o cameră aflată la al treilea 
nivel, pentru a se bucura de un cuvânt 
din partea lui Dumnezeu, rostit de Pa-
vel, care se afla la ei de şapte zile, iar a 
doua zi urma să plece.

Poziţie 
(in)comodă

„În ziua dintâi a săptămânii, 
eram adunaţi laolaltă ca să frân-
gem pâinea. Pavel, care trebuia să 
plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi 
şi-a lungit vorbirea până la miezul 
nopţii. În odaia de sus, unde eram 
adunaţi, erau multe lumini. Şi un 
tânăr, numit Eutih, care stătea pe 
fereastră, a adormit de-a binelea în 
timpul lungii vorbiri a lui Pavel; 
biruit de somn, a căzut jos din ca-
tul al treilea, şi a fost ridicat mort. 
Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit 
spre el, l-a luat în braţe, şi a zis: 
‘Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui 
este în el.’ După ce s-a suit iarăşi, a 
frânt pâinea, a cinat, şi a mai vorbit 
multă vreme pînă la ziuă. Apoi a 
plecat. Flăcăul a fost adus viu, şi lu-
crul acesta a fost pricina unei mari 
mângâieri.” 

      (Faptele Apostolilor 20: 7-12). 
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Personajul principal al acestei întru-
niri este însă de data aceasta, nu Pavel, ci 
un tânăr, pe nume Eutih. 

Autorul nu oferă foarte multe deta-
lii în privinţa unor motivaţii care ne-ar 
interesa poate. El este scurt şi scoate în 
evidenţă doar accidentul care a avut loc 
şi deznodământul fericit care „a fost pri-
cina unei mari mângâieri”. Ne putem fo-
losi însă imaginaţia pentru a „citi printre 
rânduri” în această întâmplare şi a trage 
nişte concluzii constructive. 

Aflând că Eutih a suferit un ac-
cident, încercăm să înţelegem cauza 
şi aflăm din relatare că a adormit în-
tr-o poziţie nepotrivită pentru această 
stare (de somn). Întrebarea următoare 
care ne vine în minte este: De ce a ales 
tânărul acest loc?

Există mai multe variante: 
Poate pentru că nu avea un alt loc, 

toate celelalte fiind deja ocupate.
Poate pentru a avea mai mult aer (era 

noapte, în încăpere erau multe persoane, 
iar torţele folosite pentru iluminat con-
sumau aerul („În odaia de sus, unde eram 
adunaţi, erau multe lumini.”  Fapte 20:8).

Poate pentru a avea mai multă vi-
zibilitate. Aflat în adunare cu „picioa-
rele” şi în afară „cu capul” tânărul avea 
o poziţie potrivită pentru a fi la curent 
atât cu ceea ce se discuta înăuntru, cât şi 
cu ce se petrecea afară. 

Dacă accidentul nu ar fi avut loc, 
poziţia adoptată de Eutih ar fi rămas lip-
sită de importanţă. Faptul că el a căzut la 
un moment dat ne determină să tragem 
un semnal de alarmă în dreptul nostru, 
încercând să stabilim dacă locul pe care 
am ales să stăm în cadrul unei întruniri 
de biserică este cel mai potrivit. 

Este de dorit să fim politicoşi, mai ales 
dacă suntem tineri, şi să oferim cel mai 
bun loc altora, alegând pentru noi chiar 
un loc incomod, dacă altul nu există. 

Bisericii (compusă de altfel din tine 
şi mine) îi revine solemna sarcină de a 
oferi „locuri” suficiente atât persoane-
lor în vârstă, cât şi tinerilor. Atmosfera 
este de dorit să fie curată, bine „aerisită”, 
pentru ca cei ce participă la întruniri să 
se simtă confortabil. 

Există însă tendinţa, mai ales în rân-
dul tinerilor, să-şi aleagă un loc care să le 
permită să privească şi afară. Aşezându-
se în spaţiul dintre biserică şi lume, ei 
cred că sunt suficient de selectivi pentru 
a prinde ce este interesant din interior,  
în timp ce nu le scapă nimic din ceea ce 
se petrece „afară”. Poziţia aceasta este lip-
sită de siguranţă. Somnul raţiunii poate 
interveni în orice moment, iar „căderea” 
este inevitabilă. 

Tineri de genul lui Eutih sunt des-
tui şi, indiferent care sunt motivele că-
derii, frecvenţa „accidentelor” este alar-
mantă. Întâmplarea relatată de Luca, cu 
finalul ei pozitiv, ne face să căutăm cu 
speranţă un Pavel care să vină în ajutor. 
Apostolul, simţindu-se parcă vinovat că 
a vorbit prea mult, a alergat pe scări şi a 
făcut orice pentru a salva viaţa tânărului. 
Nu Luca, despre care ştim că era medic, a 
intervenit în soluţionarea cazului, chiar 
dacă era de faţă (eram adunaţi laolaltă – 
spune el). Medicii au un rol important în 
rezolvarea problemelor fizice ale „paci-
enţilor”. Problemele spirituale revin însă 
persoanelor consacrate, care şi-au dedi-
cat viaţa solemnei misiuni de conlucrare 
cu Dumnezeu pentru salvarea sufletelor. 
Pavel s-a simţit responsabil pentru fapta 
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întâmplată, motiv pentru care „s-a cobo-
rât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe”.

Stimaţi tineri, nu vă aventuraţi pe 
terenuri interzise, sperând că există un 
Pavel în apropiere pentru a vă sări în aju-
tor! Faptul că mulţi părinţi, naturali sau 
spirituali, sunt insensibili la nevoile voas-
tre, este doar o acuzaţie în dreptul lor, şi 
nicidecum o scuză pentru voi. Adop-
taţi poziţii sigure, bazate pe un „aşa stă 
scris”! Nu fiţi curioşi de ceea ce se petrece 
„afară”! Păstraţi o relaţie vie cu Dum-
nezeu, făcând ca fiinţa voastră să fie un 
cadru potrivit în care El să poată locui. 
Salvarea lui Eutih s-a datorat existenţei 
„sufletului lui în el”. Din istoria creării 
omului aflăm că suflet înseamnă corp 
fizic plus suflare de viaţă. Iată că un om 
are şanse să fie resuscitat, atâta timp cât 
el nu a întors definitiv spatele apelurilor  
Duhului Sfânt, cât timp Dumnezeu mai 
are încă un loc de cinste în inima sa. 

(Articol realizat după prezentarea  
fratelui Daniel Campodonico,  
în Făgăraş - 30 iulie 2010).
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”Isus le-a zis: Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare?
Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.” (Marcu 14:6).

Mir de nard

Nardul, este o plantă erbacee, din 
rădăcina căreia se extrage un ulei 
foarte scump. Crește în munții  
Himalaya, în regiuni greu accesibile, 
motiv pentru care preţul uleiului 
este foarte ridicat. Totuși, nu tăria 
parfumului sau valoarea acestuia a 
impresionat inima Mântuitorului,  
ci sinceritatea ce a stat la baza acestui 
fapt demn de menționat. Într-un 
fel asemănător, nu faptele mărețe, 
exterioare sunt prețuite înaintea lui 
Dumnezeu, ci motivația, uneori 
ascunsă de ochii noștri, care determină 
fiecare gând, vorbă sau faptă.

Pe când şedea Isus la masă, în Beta-
nia, în casa lui Simon leprosul, a 
venit o femeie, care avea un vas de 

alabastru cu mir de nard curat, foarte 
scump; şi, după ce a spart vasul, a tur-
nat mirul pe capul lui Isus. Unora din-
tre ei le-a fost necaz, şi ziceau: Ce rost 
are risipa aceasta de mir? Mirul acesta 
s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei 
sute de lei (Greceşte: dinari), şi să se dea 
săracilor. Şi le era foarte necaz pe femeia 
aceea. (Marcu 14:3-5). 

Maria – femeia care a avut înțelep-
ciunea de a alege lucrurile esențiale, a 
lăsat deoparte povara zadarnică a grijilor 
şi a acceptat o nouă viață, viața veşnică 
la picioarele Celui pe care-L prețuia. Ea 
era sigură că timpul lui Isus pe pământ se 
apropie de sfârşit. Ceea ce putea face pen-
tru El avea mult mai multă importanță 
decât orice altceva. Cuvintele Mântui-
torului nu au descoperit doar gândurile 
Mariei, ci au clarificat şi modul în care 
Dumnezeu priveşte lucrurile... „Hristos 
apreciază faptele de amabilitate făcute 
din toată inima. De câte ori cineva Îi fă-
cea un serviciu, El îl binecuvânta pe făcă-
tor cu generozitate cerească. El nu refuza 
nici cea mai simplă floare culeasă de mâna 
unui copil şi oferită Lui din iubire. Primea 
darurile copiilor şi îi binecuvânta pe dă-
tători, scriindu-le numele în cartea vieții.” 
Hristos Lumina Lumii pg. 486. 
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Aprecierea cea mai înaltă este rezer-
vată celui care este interesat de Cuvântul 
Lui şi care acționează în conformitate cu 
El. O astfel de persoană nu are nevoie să 
se teamă de atitudinea critică a celorlalți, 
pentru că are pe cel mai bun avocat – 
Isus însuşi.

însemnătate. Este frumos să cheltui o 
avere pentru puțin parfum trecător. 
Mai mult... nu sunt apreciate filantro-
pia şi darurile pentru săraci. Unde este 
dreptatea? Da, este... acolo unde priveşte 
Dumnezeu. Acolo unde Isus înseamnă 
tot şi cu bucurie se renunță  la propriile 
dorințe pentru a-I sluji Lui cu tot ce îți e 
mai drag şi în modul ales de tine.  Atunci 
când este dat la o parte tot, când nu mai 
e nici o reținere în a fi pe placul Lui, când 
sunt prețuite ocaziile de manifestare a 
recunoştinței față de Mântuitorul, ini-
ma Lui se bucură.

„Cuvintele spuse cu indignare din 
partea ucenicilor: Ce rost are risipa 
aceasta? au adus cu putere în fața lui 
Hristos sacrificiul cel mai mare care s-a 
făcut vreodată – darul Său personal ca 
ispăşire pentru o lume pierdută. Dom-
nul dorea să fie atât de darnic față de 
familia omenească, încât să nu se poată 
spune că El putea face mai mult. Dă-
ruindu-L pe Isus, Dumnezeu a dat tot 
cerul. Din punct de vedere omenesc, 
o jertfă ca aceasta era o risipă fără rost. 
Pentru felul omenesc de a judeca, între-
gul Plan de Mântuire este o risipă de 
milă şi de mijloace. Lepădarea de sine 
şi jertfa din toată inima ne întâmpină 
pretutindeni. Pe drept cuvânt, oştirea 
cerească priveşte cu uimire la familia 
omenească, ce refuză să fie înălțată şi 
îmbogățită prin iubirea fără margini 
arătată de Hristos. Pe bună dreptate ei 
ar putea să strige: ‘Ce rost are această ri-
sipă?’ ”Hristos Lumina Lumii, pg. 486

Altă dreptate înțeleasă greşit de pă-
mânteni. Omeneşte, da, e o virtute să 
fii chibzuit în viață. Dar nu cumva sunt 

Omul judecă limitat, în funcție de 
educație, de mediul în care se află, de 
prejudecăți. Dar Dumnezeu priveşte în 
adâncul fiinţei, acolo unde omenescul  
nu  are acces, acolo unde omul, dezbră-
cat de aparențe, de falsuri, de  ceeace 
„izbeşte ochiul” stă în fața Divinului 
aşa cum este. Acolo frumosul are altă 
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inversate valorile? Nu cumva accentuăm 
faptele în sine şi nu ne mai interesează 
„pentru cine” facem ceea ce facem?  Nu 
parfumul avea preț (deşi costa mult), ci 
Domnul nostru. Maria nu s-a gândit 
la jertfă - ci la „Beneficiarul” darului 
ei în care a pus sufletul ei. De fapt nu 
contează că e nard, casă, maşină, studii 
sau alte „achiziții” – în ochii Cerului 
nu  valorează mai mult decât câteva 
fire de praf. Ceea ce contează e pentru 
cine le folosim. Cui acordăm timpul, 
banii şi energiile noastre?  Poate va pă-
rea o risipă celor din jur dacă nu ținem 
cu dinții de ele şi nu le folosim ca ma-
joritatea. Dar cine deține judecata în 
Univers? Ne naştem cu instinctul de a 
ne proteja pe noi, a fi în siguranță. Nu-i 
rău. Numai că ne înşelăm cu privire la 
lucrurile ce conduc la siguranța noas-
tră. Vrem ceva palpabil, material, care 
să fie al nostru, apoi... suntem cu ade-
vărat fericiți? Poate spune Isus: „a făcut 
un lucru frumos” când Îl scoatem pe El 
din socotelile noastre? Sau.. nu neapă-
rat că Îl scoatem, dar lăsăm asta mai la 
sfârşit - să vedem ce rămâne pentru lu-
crarea Sa, ca să nu facem risipă...! Şi nici 
nu e risipă pentru că nu nouă ne aparțin 
de drept. Nici noi nu suntem ai noştri, 
cu atât mai mult ceea ce posedăm nu ne 
aparține. Da, teoretic poate  suntem de 
acord, dar cum se vede practic pentru 
cine trăim? Cât de frumoase sunt lu-
crurile pe care le dăm lui Dumnezeu? 
„Le dăm”  în limbajul nostru, adevărul 
e că trebuie doar să recunoaştem că Îi 
aparțin şi să Îl lăsăm să le folosească 
după plăcerea Sa; iar El va face asta spre 
cel mai mare bine al nostru.

Desluşit, dar într-un mod ales, 
Mântuitorul a lăsat să se vadă că inima 
Lui este rănită atunci neglijăm a arăta 
recunoştință prin cuvinte şi fapte porni-
te din iubire.

Mirosul parfumului Mariei a 
pătruns toată lumea – până în zilele 
noastre, deşi nu acesta a fost obiectivul 
ei, ci doar a-şi arăta prețuirea, a da to-
tul pentru Cel care însemna viața ei şi 
care, la rândul Său, a dat totul pentru 
omenire.. Urmând exemplu ei vei avea 
bucuria de a te întâlni cu Domnul aco-
lo, în adâncul inimii, unde El va găsi un 
loc golit de eu şi interese egoiste şi îl va 
umple numai cu lucruri frumoase, care 
vor răspândi un parfum plăcut, de viață 
spre viață!

Eliza Ene
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INSTRUMENTE 

DE 

VALOARE

James Cook (n. 27 octombrie 1728 
- m. 14 februarie 1779) a fost un 
explorator şi navigator britanic. El 

a făcut trei călătorii în Oceanul Pacific, 
în cadrul cărora a descoperit insulele 
Société (azi Polinezia Franceză), Noua 
Zeelandă şi Sandwich (azi arhipelagul 
Hawaii). Insulele Société au fost denu-
mite după Royal Society de la Londra, 
care a finanţat expediţia.

Cook s-a născut în Marton în 
North Yorkshire, aproape de oraşul 
Middlesbrough. Cook a fost unul din 
cei cinci copii, născuţi de Grace şi Ja-
mes Sr., care lucra cu ziua ca fermier. 
James a început tot ca fermier, dar la 
18 ani a găsit o slujbă pe un vas care 
transporta cărbuni. James Cook fost 
ales de Royal Society pentru a condu-
ce o expediţie pe vasul Endeavour pen-

tru a observa împreună cu astronomul 
Charles Green tranzitul lui Venus şi 
a explora noi locuri din Oceanul Pa-
cific. În timpul primei sale călătorii 
în Pacific, James Cook a înconjurat 
Capul Horn cu vasul Endeavour şi a 
ajuns în Tahiti la 3 iunie 1769. După 
ce a recuperat instrumentele furate 
de băştinaşi, a reuşit să observe per-
fect tranzitul lui Venus. Endeavour a 
petrecut apoi şase luni pentru a car-
tografia Noua Zeelandă. James Cook 
a explorat apoi şi a declarat Australia 
estică posesiune engleză.

În călătoriile sale, James Cook s-a 
folosit pentru a naviga şi pentru a carto-
grafia o suprafaţă foarte întinsă din Pa-
cificul de Sud doar de o busolă şi de un 
sextant, ghidându-se după stele, aşa cum 
au făcut generaţii întregi de navigatori. 
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Şi Biblia povesteşte despre o navă 
rătăcită pe mare în timpul unei furtuni 
puternice. Timp de 14 zile şi nopţi cerul 
a fost acoperit de nori întunecoşi şi grei. 
Apostolul Pavel şi tovarăşii săi de călăto-
rie se luptau cu vântul, cu ploaia ce şiroia 
din cer şi cu valurile furioase. Cu toate 
acestea, cauza principală a descurajării 
marinarilor a fost faptul că nu puteau 
vedea luna şi stelele ca să se poată orienta 
după ele şi, astfel, nu ştiau unde se află. 
„Soarele şi stelele nu s-au văzut mai mul-
te zile, şi furtuna era aşa de puternică în-
cât la urmă pierdusem orice nădejde de 
scăpare.” (Fapte 27:20).

După cum aveau 
nevoie marinarii din ve-

chime să vadă „Lumi-
nătorii” dăruiţi de 

Dumnezeu pen-
tru a cunoaş-
te locul în 
care se aflau 
şi pentru a 
măsura cât 

au înaintat în 
drumul lor, la 

fel au nevoie tine-
rii şi tinerele de astăzi de lumini care să-i 
îndrume în viaţă. Oamenii de ştiinţă au 
descoperit că, pentru ca fiinţele umane 
să se simtă cu adevărat în siguranţă şi 
fericite în viaţă, este important să ştie 
de unde vin, încotro se duc şi, mai ales, 
unde se află în momentul prezent. Fără 
aceste trei puncte de referinţă esenţiale, 
oamenii încep să se asemene cu navele 
purtate în derivă de vânturi şi valuri pe 
un ocean imens şi întunecat. 

În Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a 
dat o mulţime de profeţii care să ne 
ajute să ne găsim poziţia la momentul 
acesta. Din păcate, sunt foarte mul-
ţi cei care nu profită de aceşti îndru-
mători. Domnul Isus i-a mustrat pe 
conducătorii religioşi din timpul Său 
pentru că nu ştiau unde se aflau în tim-
pul profetic. „Drept răspuns, Isus le-a 
zis:  ‘Când se înserează, voi ziceţi:  ‘Are 
să fie vreme frumoasă, căci cerul este 
roşu’. Şi dimineaţa, ziceţi: ‘Astăzi are 
să fie furtună, căci cerul este roşu-po-
somorât. ’Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi 
s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu 
le puteţi deosebi?’ ” (Matei 16:2,3).
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iNiMi  tiNere
GPS-ul (Global Positioning System) 

a devenit în ultima vreme un instrument 
de nelipsit pentru piloţi şi şoferi. Folo-
sindu-se de o mulţime de sateliţi care 
orbitează la mii de kilometrii în jurul Pă-
mântului, acest instrument special poa-
te să-i spună celui care-l foloseşte unde se 
află pe o hartă digitală cu o eroare mai 
mică de un metru. GPS-ul este inutil 
atîta timp cât nu primeşte informaţii de 
la cel puţin trei sateliţi. Cu cât GPS-ul se 
bazează pe mai mulţi sateliţi, cu atât da-
tele pe care ni le oferă sunt mai exacte. 

Acelaşi principiul se aplică şi când 
este vorba de studierea subiectelor bibli-
ce. Cu cât mai multe versete luminează 
un subiect, cu atât mai siguri putem fi 
cu privire la concluziile pe care le putem 
trage. „Căci dă învăţătură peste învăţă-
tură, învăţătură peste 

învăţătură, poruncă peste poruncă, po-
runcă peste poruncă, puţin aici, puţin 
acolo.” (Isaia 28:10).

 A-ţi baza credinţa pe un fragment 
din Scriptură sau pe opiniile altora este 
ca şi cum ai clădi pe nisip, ceea ce va face 
să „fim purtaţi de orice vânt de învăţă-
tură.” (Efeseni 4:14). Am fi asemenea 
unui pilot care vede noaptea luminile 
aeroportului, dar nu poate ateriza pen-
tru că luminile de pe pistă sunt stinse. În 
acelaşi timp, studiul constant şi adânc al 
Cuvântului lui Dumnezeu este instru-
mentul care va fi întotdeauna o lumină 
pe cărarea noastră. 

  Luminiţa Husac
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Tabără de copii la Budureasa, 
Conferinţa Ardealul de Nord

Într-un colţ de pământ uitat parcă 
de lume, loc în care lucrările mâinilor 
omeneşti erau foarte puţine, iar minu-
nile creaţiilor lui Dumnezeu le admi-
ram oriîncotro ne îndreptam privirea, 
acolo a avut loc tabăra de copii a Şcolii 
Timotei.

În acel loc am fost împreună apro-
ximativ 40 de copii din Conferinţa Ar-
dealului de Nord, care, având ceva expe-
rienţă a bucuriei strângerii laolaltă, eram 
atât de fericiţi că putem fi împreună.

Înainte să plec la tabără am primit 
regulamentul conform căruia se va des-
făşura această tabără şi, văzând atâtea re-
guli care ne opreau de la anumite lucruri 
şi ne obligau la altele, parcă eram puţin 
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nemulţumit; dar nu a fost aşa. În alte 
tabere spre exemplu seara nu ne culcam 
până foarte târziu, chiar după miezul 
nopţii, iar dimineaţa dormeam până 
spre miezul zilei şi chiar şi atunci după 
ce ne sculam eram tot somnoroşi. Aici 
programul era mai strict, dar, zic eu, 
mult mai bun. Seara la 22:30 era stinge-
rea, iar dimineaţa la 7:30 era deştepta-
rea. Chiar dacă noi, copiii, nu prea eram 
de acord cu acest program, am simţit 
personal că era foarte bun deoarece sea-
ra nu eram prea obosit, iar dimineaţa 
mă trezeam foarte uşor. 

Au fost câteva excepţii care au încăl-
cat aceste reguli, dar şi acestea au fost o 
învăţătură pentru noi ca să putem face 
diferenţa dintre urmările respectării şi 
încălcării acestor reguli şi am fost con-
vins că respectarea lor avea rezultate 
mult mai bune.

Instructorii noştri au avut un in-
teres profund în a ne învăţa anumite 
lucruri pe care le întâmpinăm în viaţă. 
Fiecare din ei ne dăruiau prin cuvinte 
şi fapte ce aveau ei mai bun şi toţi eram 
parcă o familie.

Am uitat chiar ordinea subiectelor 
dezbătute, dar nu cred că ordinea e cea 
mai importantă, ci conţinutul, de aceea 
voi începe şi le voi pune într-o ordine 
oarecare.

Unul dintre subiecte era „ Evo-
luţia”. Ni s-a spus că evoluţia este dez-
voltare, modificare, transformare, 
schimbare, şi apariţia unei specii noi 
din specii existente. Ni s-a povestit de 
Charles Darwin, care a fost un celebru 
naturalist britanic, geolog, biolog şi a 
scris multe cărţi referitoare la evoluţia 
speciilor de plante şi animale. El spunea 
că speciile se transformă din unele în al-
tele, iar faptul că între specii sunt multe 
asemănări l-a făcut să tragă concluzia că 
totul există prin evoluţie. Cei necredin-
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cioşi sunt înclinaţi să-i dea dreptate, dar 
pentru noi el este unul despre care Bi-
blia spune că s-a fălit că este înţelept şi a 
înnebunit. „Fiindcă ce se poate cunoaş-
te despre Dumnezeu, le este descoperit 
în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 
...nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici 
nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gân-
duri deşarte, şi inima lor fără pricepere 
s-a întunecat.” Romani 1:19-21.

Pentru un necredincios creaţia e de 
neînţeles, dar pentru noi, cei care cre-
dem, e atât de simplu şi lămurit că totul e 
făcut de Dumnezeu.

Un alt subiect legat de cel îna-
inte amintit este cel referitor la soţia 
lui Cain. Unii spun că pe pământ ar 
fi existat şi alţi oameni de unde şi-ar fi 
luat soţie cel mai mare fiu al lui Adam; 
această presupunere îşi are rădăcina în 
necredinţă, deoarece Cain s-a căsăto-
rit cu una dintre surorile lui pentru că 

Biblia spune că Eva  „a fost mama tu-
turor celor vii”. Gen. 3:20.

Apoi am fost învăţaţi modul în care 
ar fi cel mai bine să ne alegem o meserie. 
Am înţeles că meseria cea mai potrivită 
pentru fiecare este aceea care ne place, 
dar pe care am putea să o facem cel mai 
bine. Alegerea meseriei este una dintre 
cele mai importante alegeri pentru că vi-
itorul depinde de ea într-o mare măsură. 

În această tabără s-a vorbit şi despre 
curtenie. Ni s-a spus că orietarea nu ar 
trebui să se concentreze pe trup şi anume 
că un băiat sau o fată este frumos sau fru-
moasă, ci pe cunoaşterea personalităţii 
celuilalt şi pe plan emoţional.  În această 
privinţă ni s-a dat exemplu rău Samson, 
care s-a îndrăgostit de o fată şi a zis pă-
rinţilor lui „Luaţi-mi-o că îmi place”  şi 
a nimerit-o rău. Eu nu sunt de acord cu 
această părere. Tot în Genesa spune în 
cap. 24:16 că Rebeca era foarte frumoa-
să. Mai târziu Iacov s-a îndrăgostit de 
Rahela, tot pentru că era frumoasă.  

Ar fi şi alte exemple, dar mă opresc 
aici. Sigur că frumuseţea fiecare o înţele-
ge în felul său, dar eu zic că persoana cu 
care urmează să se căsătorească cineva 
trebuie să-i placă şi din punct de vedere 
exterior, altfel cred că o căsătorie ar fi 
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lipsită de dragostea adevărată. Poate că 
nu am dreptate, că şi bunicul meu zicea 
aşa cum am învăţat în tabără că cel mai 
important lucru este caracterul, dar eu 
aş vrea ca soţia mea să fie şi frumoasă.

Drept să spun toate aceste discuţii 
mi-au plăcut unele mai mult , altele mai 
puţin, dar ce mi-a plăcut cu adevărat a 
fost timpul în care mă jucam cu ceilalţi 
copii atâtea jocuri încât timpul de o săp-
tămână petrecut la Budureasa parcă a 
fost doar câteva ore.

Îmi amintesc cu drag cum două fete 
minunate, Răileanu Mihaela şi Laza 
Manuela ne-au învăţat de-ale medicinei: 
cum să luăm tensiunea, cum să oferim 
primul ajutor persoanelor înecate, celor 
căzuţi pe stradă, la cei asfixiaţi şi în alte 
situaţii asemănătoare. 

Nu pot să-i trec cu vederea pe ma-
eştrii muzicii din conferinţa noastră şi 
anume Bizău Ghiţă şi Bizău Ionică, care, 
prin cântecele lor ne înveseleau inimile.

Această bucurie a noastră a copiilor 
din Ardealul de Nord se datorează şi 
surorii Breda Krisztina care s-a ostenit 
pentru noi ca să ne simţim atât de bine.

E puţin spus în această relatare des-
pre tabăra de la Budureasa, dar în mintea 
noastră, a celor care am participat la ea, 
cu siguranţă a rămas mult mai mult.

 Mai aştept asemenea momente şi 
aştept să vină cât mai repede.

Mariş Adrian
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Scrisoare 
către 

fiul risipitor

La una dintre orele de religie în cadrul Şcolii Timotei am învăţat despre 
„Pilda fiului risipitor”. Copiii au avut ca temă pentru următoarea întâlnire  

să scrie o scrisoare pentru fiul cel mic prin care să-l convigă să nu plece de acasă. 
„Imaginaţi-vă că sunteţi un prieten de-al lui, care a trecut 

 printr-o situaţie similară”- era una dintre cerinţe.
Iată câteva rânduri din scrisorile scrise:

Dragul meu prieten,
Încep această scrisoare cu lacrimi în ochi, gândindu-mă la tine. Când mi-ai spus 

intenţia ta de a pleca de acasă, părăsindu-ţi tatăl şi familia pentru a duce o viaţă după 
plăcerea şi dorinţa inimii tale, vreau să-ţi spun că m-ai şocat, de aceea atunci n-am 
putut să-ţi spun nici un cuvânt. 

N-aş vrea să te supăr, dar acest plan al tău, dacă-l vei aplica  (îţi spun din experi-
enţa mea amară), îţi va face viaţa un calvar. După ce eu am făcut acest lucru, pe care 
tu intenţionezi să-l faci, sigur la început părea că este o mare realizare, aveam prieteni, 
aveam bani şi duceam o viaţă de veselie continuă; însă această stare a ţinut puţin, atât 
cât am avut bunurile date de părinţii mei. 

Când banii s-au terminat, prietenii m-au părăsit, iar viaţa, altădată plină de dis-
tracţii s-a transformat în suferinţă. Am ajuns să nu am ce mânca şi hainele mele s-au 
rupt. Mai mult mă chinuia gândul la tatăl meu, care atunci când am plecat de acasă, 
era atât de trist încât nu-şi putea stăpâni plânsul. Aceste lucruri mi-au schimbat modul 
de a gândi. Cu suspine şi mustrări de conştiinţă am hotărât să mă întorc acasă, acolo 
unde nu duceam lipsă de nici un bine.

Te sfătuiesc să nu urmezi această cale a mea, care mi-a adus atâta durere, iar ex-
perienţa mea să-ţi fie folositoare pentru a te feri de amărăciune care vine în urma unei 
vieţi greşite. 

În speranţa că aceste rânduri te vor convinge să-mi asculţi sfatul, închei şi te salut.
                                                               Cel mai bun prieten al tău, MARIŞ ADRIAN
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Dragă prietene,
    ... ție poate nu ti-am povestit cum am fost eu, dar acum vreau să-ţi povestesc. La fel cum 

ai tu de gând să faci acum, aşa am făcut şi eu. Am cerut tatălui meu partea mea de avere pe care 
am vândut-o şi am plecat într-o ţară îndepărtată. Acolo m-am împrietenit cu persoane rele, am 
făcut lucruri urâte, umblam prin cluburi, începusem chiar şi să fumez şi să beau, iar acestea mi-
au distrus viaţa şi sănătatea. Dar banii mi s-au terminat şi a trebuit să lucrez ca să-mi câştig 
pâinea. Totul a fost greu, dar la urmă a existat şi ceva liniştitor şi aceasta a fost IERTAREA, pe 
care am primit-o de la tata.

Eu te sfătuesc să nu urmezi această cale pentru că este foarte înşelătoare şi duce doar către 
moarte. Îţi mai spun ceva: Dumnezeu o să-ţi respecte alegerea pe care o faci, dar cel mai fericit 
vei fi dacă vei alege calea Lui care duce la viaţă veşnică pentru că „Ce seamănă omul, aceea va 
secera” (Galateni 6:7 p.p).

  Pentru tine va fi mult mai uşor să nu alegi calea decât a fost pentru mine să părăsesc calea 
pe care am fost pornit, şi să mă întorc din noroiul păcatului.

Să Ţi-L imaginezi dar cu braţele deschise, plin de compasiune şi dornic după salvarea ta, 
pe Acela  care Şi-a dat viaţa pentru noi toţi.

„Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei” (Prov. 1:10). În 
mod înţelept, este numit „fericit” acela care învaţă din greşelile altora şi nu cei care probează 
singuri anumite experienţe, pentru ca în final să sfârşească în mod ruşinos.

„Îmi ţin piciorul departe de ori ce drum rău, ca să păzesc Cuvântul tău” (Ps. 119:101), 
acesta este textul după care doresc să te ghidezi.

Te rog, dragul meu prieten, opreşte-te, studiază Cuvântul Său şi roagă-te cu sinceritate ca 
Dumnezeu să-ţi arate unde greşeşti (o va face cu siguranţă), iar apoi hotărăşte-te să-L asculţi. 
Crede-mă, întotdeauna lucrurile par la început mai complicate decât sunt în realitate.

     Dumnezeu să te ajute să-ţi descoperi paşii greşiţi, şi să-L laşi să te ia în braţe. Iar când 
îmi vei răspunde, mi-ar place să aflu despre tine că te-ai întors de la gândul de a pleca şi că eşti 
mai răbdător,  mai smerit, mai iubitor faţă de familia ta … decât eşti acum.

                                                   Cu multă dragoste, a ta prietenă,  NATALIA MAN

Dragul meu prieten,
Doresc să îţi scriu câteva rânduri în numele prieteniei noastre referitor la relaţia pe 

care o ai cu părinţii. În ultima perioadă observ că tot mai mult te retragi, eşti mofturos, 
încăpăţânat, iar cu mine nu prea mai vrei să vorbeşti.

Părinţii tăi sunt foarte îngrijoraţi şi supăraţi pentru că le vorbeşti obraznic şi eşti 
tare răzvrătit. Tatăl tău mi-a spus că te-ai gândit să pleci de acasă. Uite, eu te-aş sfătui, 
ca prieten, să nu pleci, ci să rămâi, fiindcă şi eu am gustat cupa aceasta a lumii, care la 
început părea dulce, dar cu timpul, după ce am băut din cupă până la drojdie, mi-am 
dat seama cât de amar este gustul acestei lumi. 

Ca prieten te sfătuiesc să rămâi în casa părintească unde ai dragoste, iubire, gingă-
şie şi nişte părinţi care au un Tată sus în ceruri.

     Cu drag, GABRIELA BOGDAN
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Dragul meu prieten,
... Am înţeles că ai hotărât să-ţi iei partea ce ţi se cuvine şi să pleci. Te implor din tot sufletul 

să nu faci acest lucru pentru că nu duce spre bine. Mai ştii când ţi-am povestit cum am rămas eu 
când am cerut şi eu la părinţi partea mea? Poate în starea în care eşti tu acum te gândeşti doar 
la cât o să fie de frumos când pleci de acasă, când nimeni nu o să te mai critice sau să îţi spună 
anumite lucruri care uneori te enervează. Crede-mă că şi eu am fost la fel, am fost inconştientă 
şi nu mi-am dat seama că am „rupt inima” părinţilor mei...

Pentru ce să te duci să te destrăbălezi pentru nimic, ba mai mult, pentru ce vrei să te des-
parţi de familia şi prietenii tăi cei buni, iar apoi să ajungi mai rău ca un cerşetor? Chiar îţi 
doreşti acest lucru? Te rog să nu te duci! Ai încredere în mine! Nu lăsa ca lumea să te înşele; nu 
te lăsa dus de ispitele lui Satan, pentru că el la urmă vrea să râdă de tine...

Te rog să citeşti cu atenţie scrisoarea şi să mai citeşti Psalmul 54 şi 55 (sunt preferatele mele 
pentru că m-au ajutat foarte mult).

   Cu drag şi sinceritate a ta prietenă, CLAUDIA MARIŞ

Dragul meu prieten,

Am auzit că ai plecat într-o altă ţară, unde ai risipit tot ce ai avut.
Te sfătuiesc să te întorci acasă. Tatăl tău te aşteaptă şi în fiecare zi se uită spre dru-

mul cetăţii, sperând că te va vedea venind. El te iubeşte şi vrea să te întorci.
Vino acasă, nu mai amâna. Bunul tău Tată te va primi bucuros.
   Cu drag, bunul tău prieten, IONICĂ BIZĂU

 Dragul meu prieten,
Îţi scriu această scrisoare ca să te conving să nu pleci.
Eu am trecut deja  prin necazurile prin care vei  trece şi tu, dacă pleci. Fiindcă sunt 

cea mai bună prietenă a ta îţi propun să rămâi.
Iubirea părintească, bucuria, tatăl tău îţi vor lipsi. Vei duce o viaţă destrăbălată, 

vei fi trist, neîncurajat, abandonat şi vei avea prieteni doar până ai bani. 
Nu-ţi lăsa părinţii, prietenii şi nici pe fratele tău! Ei te iubesc mult.
Tatăl tău va avea o tristeţe enormă în suflet dacă vei pleca. Nu lăsa ca nişte prie-

teni iubitori de bani să îţi strice viaţa.
Gândeşte-te şi rămâi în pace, binecuvântare, înconjurat de iubirea tatălui tău! Nu 

dori această libertate! Ea te va distruge.
Gândeşte-te bine, eu îţi vreau doar binele.  Sper să te conving.
                                    Cea mai bună prietenă a ta, XENIA BREDA
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Dragul meu prieten, 

Astăzi tu ai ales o hotărâre, aceea de a pleca de lângă tatăl tău.
Tu vezi în lume ceva mai bun decât acasă, decât ceea ce-ţi poate oferi el, dar să ştii că dincolo 

de ceea ce vezi tu se vede suferinţă, cruzime, înşelăciune şi tot ceea ce-ţi poate ruina restul vieţii. 
Vei ajunge să plăteşti tribut dezamăgirii, vei duce o viaţă destrăbălată, dar fără Hristos viaţa 
nu are nici un rost.  Dacă crezi că ai făcut ceva, că tatăl tău ţi-a făcut ceva şi acesta este lucrul care 
te face să pleci, să ştii că marea artă a vieţii nu constă în a nu cădea , ci a te ridica de fiecare dată 
când cazi. Să ştii că stă cineva în spatele tău care te susţine şi acel cineva este tatăl tău.

De ce vrei să-l faci să sufere? După ce o viaţă te-a crescut şi ţi-a dăruit tot ceea ce a putut, 
chiar dacă pentru tine nu a fost de ajuns, dar el a dat totul pentru tine...

Te rog nu pleca, rămâi în braţele iubitoare ale tatălui tău.
                                              Prietenul tău, BENIAMIN MARIŞ

... Dragă prietene, te rog nu pleca; stai alături de tatăl tău în credinţă  
şi urmează-L pe Dumnezeu pentru că fără El nu poţi face nici un pas. 

Când omul se încrede în propria lui putere atunci sigur va cădea. 
    Cu drag, a ta prietenă, ADINA BIZĂU

Dragă prietene,
Tu ştii că eu îţi sunt cel mai bun prieten al tău, şi că eu am trecut prin ceea ce te pregăteşti 

să treci tu. Departe de casă îţi vor lipsi părinţii, fratele şi iubirea lui Isus, pentru că aceia sunt 
oameni care nu cred în  Dumnezeu şi sunt conduşi de Satana.

Acolo vei duce o viaţă destrăbălată, iar prietenii pe care îi vei avea îţi vor fi prieteni doar 
până vei avea bani. 

Eu încerc să te conving, pentru ca tu să nu te îndepărtezi de Dumnezeu, şi să nu îţi 
risipeşti averea cu prietenii.

În casa tatălui tău chiar şi argaţii vor duce o viaţă mai bună decât tine într-o lume 
străină. 

Nu te îndepărta de Dumnezeu, El îţi este cel mai bun prieten!
                                                                                                  Cu drag, VLAD MARIANA

Dragă prietene,
Ai ajuns într-o situaţie foarte dificilă. Această alegere pe care ai făcut-o nu este tocmai 

potrivită pentru tinereţea ta. Cât mai ai părinţi nu-i părăsi pentru că ei ştiu mult mai multe, 
iar mai devreme sau mai târziu îţi va părea rău.

Eu la o vârstă minoră am vrut să-mi câştig existenţa. Cum am ajuns la oraş am început 
să mănânc chips, să beau Cola şi de la Cola la alcool şi droguri. Acesta este un lanţ al deşer-
tăciunilor. Această lume „minunată” la sfârşit devine o închisoare fără uşi sau geamuri de 
scăpare. Am avut prieteni mulţi, dar s-au dus, cum s-au dus şi banii. 

Sfatul meu este să renunţi la această călătorie pentru binele tău  
şi al familiei din care faci parte. 

     Cu drag, CLAUDIU BOGDAN

Pe Calea VieȚii
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Tabără de copii la Brazi
Conferinţa Moldova

„PRIETENI CU ISUS”

„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine!...”

La tabăra de copii organizată la 
„Centrul de Refacere Brazi” din comu-
na Vama, judeţul Suceava, în perioada 
20-25 iulie, au venit cu bucuria şi entu-
ziasmul specific vârstei lor, 30 de copii 
din Moldova cu vârste cuprinse între  
5 şi 14 ani.

Veselia  şi emoţia se împleteau în 
sufletele fiecăruia având în vedere fap-
tul că era  prima întâlnire de acest gen 
în conferinţa noastră. De aceea a fost 
nevoie de un moment de prezentare în 
care fiecare dintre noi ne-am spus nu-
mele, vârsta şi  numele comunităţii din 
care facem parte. 

După vârstă, copiii au fost împărţiţi 
în două grupe: 

• Grupa mică denumită „Grupa 
Steluţe”

• Grupa mare denumită „Grupa 
Juniori”

Instructorii care s-au ocupat de 
copii în aceste zile au intenţionat să le 
capteze atenţia cu subiecte interesante 
şi variate din mai multe domenii cum 
ar fi: religie, medicină, muzică, bunele 
maniere, dar şi activităţi practice.

Orele au cuprins subiecte interesan-
te, toate gravitând în jurul temei despre 
prietenie. Astfel am discutat despre pri-
etenia noastră  cu Isus, am dezbătut re-

Pe Calea VieȚii
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latările referitoare la 
prietenia dintre două 
personaje biblice, am 
vorbit despre impor-
tanţa prieteniei din 
familie, despre felul 
cum trebuie să ne 
alegem prietenii, dar 
am învăţat şi cum să 
acordăm primul aju-
tor, cum să ne com-
portăm în societate, 
precum şi multe cân-
tece frumoase.   

La îndemânări 
practice băieţii au 
fost ajutați să îmbine 
câte un scăunel, iar fetele au decu-
pat fluturaşi din hârtie cartonată 
care au fost legați în grupuri de câte 
nouă pentru a reprezenta fiecare 
câte una din roadele duhului.
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În timpul liber, copiii au avut 

ocazia să se cunoască unii pe alţii, 
să joace jocuri biblice sau jocuri  
educative adecvate vârstei lor şi să 
se  bucure de minunata creaţie a lui 
Dumnezeu.

Momentul despărţirii a fost 
unul de regret şi toţi întrebau: 
Când va fi următoarea tabără?

Mulţumim lui Dumnezeu 
pentru ajutorul acordat şi celor ce 
au organizat întâlnirea copiilor, 
care s-au putut delecta şi au avut 
posibilitatea de a se întâlni cu pre-
zenţa lui Isus ce s-a făcut simţită în 
mijlocul nostru.

Fie ca Dumnezeu să reverse 
binecuvântarea Sa peste toţi deo-
potrivă. Amin!

 A consemnat, 
           Sabina Luiza Baba

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 3 23



Pe Calea VieȚii

În perioada 1-5 septembrie 2010, în 
conferința Moldova, cu ajutorul Dom-
nului, a avut loc o tabără de tineret la 
Vama-Brazi, în mijlocul naturii, unde 
am putut să ne simțim mult mai aproa-
pe de Dumnezeu.

Pe parcursul taberei am avut 
părtăşie unii cu alții, ore de muzică, în 
care am pregătit cântări pentru progra-
mul de sâmbătă după-amiază, chiar şi 
cei mici au pregătit un program speci-
al, drumeții, dar nu în ultimul rând , 
am studiat diverse teme, sub genericul: 
„Cunoaşte-te pe tine însuți”. Dintre te-
mele studiate amintim: „Ce este omul?”, 
„Cine vrei să fii tu?”, „În situație critică”.

În Psalmii 8:5, David spune: „L-ai 
făcut cu puțin mai prejos decât Dum-
nezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu 
cinste.”

Am fost creați după chipul şi ase-
mănarea lui Dumnezeu şi El vrea să 
revadă chipul Său în fiecare zi privind 
la noi. Dumnezeu ne-a făcut şi aceasta 
arată grija Sa. Îi aparţinem Lui. Ne-a 
creat cu puţin mai prejos decât Sine. Ca 
să ne poată proteja.  Avem slavă şi cinste 
ca El. Să-L putem reflecta. Ni se arată 
prin Fiul Său. Să ne iubească. Vom fi cu 
El pe tron. Să domnim ca regi.  Vom ve-
dea faţa Lui. Ca să-I zâmbim. Vom fi cu 
El pe veci. Să-L iubim.

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Ta-
tăl, să ne numim copii ai lui Dumne-
zeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaş-
te, pentru că nu L-a cunoscut nici pe 
El. ”(1 Ioan 3:1) Suntem copiii Dom-
nului! Îl vom dezamăgi sau vom arăta 
prin purtarea noastră, celor din jur, că 
suntem ai Lui? 

TABĂRĂ DE TINERET îN MolDoVA, BRAzI
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De multe ori căutăm aprecierile 

oamenilor, dar nu ne dăm seama că 
atunci naufragiem de la credință, că-
utăm o poziție mai înaltă decât a lui 
Dumnezeu sau că nu mai suntem robii 
lui Isus. „Caut eu oare, în clipa aceasta, 
să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bu-
năvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să 
plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să 
plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hris-
tos.” (Galateni 1:10). 

Dorim să reflectăm chipul lui 
Isus? Atunci să fim aşa cum a fost şi El 
pe acest pământ şi  cu siguranță vom 
reflecta chipul Său. 

Mereu ar trebui să spunem: Tată 
ceresc, Îţi mulţumesc pentru modul 
în care m-ai creat; îţi mulţumesc că 
ai ales ca aceşti oameni să fie părinţii 
mei, pentru că ai ales timpul acesta din 

istorie în care eu să exist; îţi mulţu-
mesc pentru culoarea ochilor şi a pă-
rului, pentru localitatea şi ţara în care 
ai îngăduit să mă nasc; Îţi mulţumesc 
pentru scopul deosebit pe care îl ai cu 
mine şi pentru locul pe care mi l-ai dat 
în familia mea, pentru fraţii şi surorile 
mele; îţi mulţumesc pentru posibilită-
ţile mele intelectuale; îţi mulţumesc, 
Doamne, pentru tot ceea ce sunt, pen-
tru că Tu m-ai creat aşa; îţi mulţumesc 
pentru trăsăturile pe care am refuzat 
să le accept până acum! 

Mulțumim Domnului pentru 
toate binecuvântările Sale care le-a 
revărsat asupra noastră şi fie ca toate 
învățăturile primite să le punem în 
practică în viața noastră!

A consemnat, Claudia Barnea
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În perioada 22-26 august 2010, 
un număr de aproximativ 40 de co-
pii, printre ei numărându-se şi copii 
din afara Bisericii, au participat la 
o frumoasă tabără organizată de 
Conferința Ardealul de Sud în lo-
calitatea Porumbacu de Sus, pe do-
meniul unde se construieşte viitorul 
campus AZŞ-MR. 

Departe de zgomotul oraşelor, 
într-un loc în care oriunde îți în-
dreptai privirile puteai vedea măreția 
creației lui Dumnezeu, copiii s-au 
bucurat de ultimele zile însorite ale 
acestei veri, într-o atmosferă priete-
noasă, deschisă şi sfântă. În cadrul 
programelor instructive unde au fost 
organizați pe două grupe de vârstă, 
ei au putut descoperi noi dimensiuni 

ale prieteniei lor cu Isus, înțelegând mai 
pe deplin că pentru tot ceea ce suntem şi 
pentru tot ceea ce ne înconjoară trebuie 
să fim recunoscători lui Dumnezeu. 

Fie că au urcat „pe înălțimile țării”, 
ori s-au strâns în jurul mesei sau a focu-
lui de tabără, fie că au adus mulțumiri 
lui Dumnezeu la altarul de dimineață şi 
de seară, ori s-au bucurat liber prin joc şi 
voie bună, copiii au fost îndrumați de cei 
care au vegheat asupra lor la dragoste şi 
ascultare față de marele nostru Creator 
şi Prieten, Isus. 

Fie ca bucuria acestor frumoase 
zile petrecute împreună, să rămână 
în mințile lor tinere drept o amintire 
prețioasă, iar pentru paşii lor ea să fie o 
lumină care să le indice mai clar drumul 
spre Căminul nostru ceresc.

  Gabriela Hazaparu

Tabără de copii la Porumbacu
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„În sfârşit, în tabără!...” au excla-
mat cu bucurie copiii din mai multe 
comunități ale conferinței Banat, sosiți 
în primitoarea locație a Rezervației Lun-
ca Mureşului. Mult aşteptata tabără a 
reunit copii din clasele I-VIII, care s-au 
bucurat timp de trei zile în mijlocul pă-
durii Ceala de lângă Arad.

Condițiile excelente din tabără ne-
au oferit posibilitatea desfăşurării unor 
programe variate incluzând aici mo-
mentele de studiu pe grupe de vârstă, 
vizionarea de documentare educative pe 
ecranul sălii de conferințe sau orele de 
educație muzicală. Studiile despre „Cor-
tul Întâlnirii” sau cele legate de „A doua 
venire a lui Isus Hristos” i-au provocat pe 

micii cercetători ai Scripturii la între-
bări şi discuții care ne-au uimit chiar 
şi pe noi, instructorii.

Gazdele noastre ne-au prezen-
tat  „Ora de ecologie” primită cu in-
teres de către copii şi adulți chiar. În 
cadrul acestui program am înțeles 
importanța protejării naturii, prin 
adunarea deşeurilor pe categorii, ceea 
ce dă posibilitatea reciclării acestora. 
Lecția s-a finalizat cu o probă practică 

Tabără de copii în Banat
29-31 august 2010

Ultima generaţie / Anul XVIII - Nr. 3 29



CU DUMNEzEU îN fIECARE zI

în care au fost 
implicați toți copiii, 
obținându-se foi de carton 
în urma reciclării hârtiei de ziar.

Unul dintre cele mai îndrăgite 
momente ale taberei a fost excursia pe 
biciclete. Având posibilitatea închirierii 
acestora, o după-amiază a fost rezervată 
explorării Rezervației Lunca Mureşului, 
pe potecile şi drumeagurile pădurii.

Momentele de laudă şi închinare 
la adresa Creatorului au dat posibilita-
te copiilor de a-şi deschide inimile prin 
cântări cu vocea şi cu instrumentele, la 
altarele de dimineață şi de seară.

La toate acestea mai putem adăuga 
mâncarea gustoasă pregătită cu drag de 
bucătăresele noastre, iar strânsul mesei şi 
spălatul vaselor au fost ocazii binevenite 
pentru copii de a fi de folos acestora.

Mulțumim Domnului pen-
tru oportunitatea de a oferi copi-
ilor bucuria de a fi împreună şi de 
a beneficia de adevărurile Bibliei 
într-un cadru natural. Suntem re-
cunoscători lui Dumnezeu că El 
ne-a ferit de evenimente neplăcute 
şi copiii s-au putut întoarce la ca-
sele lor cu entuziasm şi voie bună, 
mărturisind: „Abia aştept tabăra 
următoare!”

A consemnat Daniela Muj 
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Participarea la diverse întruniri, bucuria părtăşiei,  măresc dorinţa noastră de a 
ajunge cât mai mult în Patria Cerească unde vom locui pentru veşnicie cu toţi cei 

dragi, cu toţi cei care au aşteptat revenirea Domnului Hristos. 

Aceasta este preocuparea unei fetiţe de 11 ani - Bianca Blaga, din Dolheştii Mari, 
jud. Suceava. Ea a ales să-şi exprime în versuri gândurile şi ne face plăcere să vi le 

împărtăşim. 

 Aşteptare
Undeva departe
De cerul înstelat,
Mă  voi întâlni odată
Cu-al meu Împărat.

Undeva departe
Pe-un alb nor,
Mă voi întâlni în slavă
Cu-al meu Salvator.

-O, oameni din întreaga lume,
Ascultaţi cuvântul meu
Şi predaţi-vă inima
Lui Dumnezeu!

El este bun, smerit şi blând.
Veniţi la El cât mai curând!
Veniţi la El, căci El vă cheamă
Ca să vă ia cu El în slavă!
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Uşierii  Templului
Cine va păzi Templul? E vreme de război!
Chemaţi! Alegeţi uşieri – oameni viteji,  
în cete – să facă de strajă…

Unde sunt fiii lui Core? Ei vor fi de partea adevărului  
în ziua răzvrătirii. Fiii lui Core nu au murit. Chemaţi-i!

Cine ne va învăţa cântarea biruinţei? Chemaţi dintre fiii lui Asaf!
Chemaţi casa lui Obed-Edom căci ei sunt plini de vlagă  
şi de putere pentru slujbă. Ei au păzit chivotul legământului  
şi sunt binecuvântaţi.

Puneţi căpetenii! Mai e vreun sfetnic înţelept?  
Daţi-i partea de miază-noapte! Să nu lăsăm întunericul să învingă.

Păziţi proviziile, păziţi magaziile!  
Păziţi lucrurile sfinte şi vistieria Casei Domnului!
Chemaţi dintre leviţi…

Cine va păzi Templul? E vreme de război…
Doamne, pune uşieri… uşieri la templu.
Uşierii templului sufletului meu…
     (inspirat din 1 Cronici 26)
                Ghiţă Bizău
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