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Ne place mult să mâncăm. 
Hrana ne consumă o mare 

parte din timpul nostru: gândindu-
ne la ce vom mânca, procurarea 
hranei pe care dorim s-o mâncăm, 
și, în cele din urmă, mâncarea ei. 
Şi, când este pregătită în mod 
corespunzător, hrana este o mare 
binecuvântare pentru noi. Ea ne dă 
energie, nutrienţi și contribuie la 
starea generală de sănătate a orga-
nismului. Însă hrana de pe masă, în 
timp ce este plină de energie, nu 
este de o valoare reală până când 
n-o mănânci. Mirosul ei poate fi 
minunat, și puterea ei este dispo-
nibilă, dar trebuie s-o mănânci ca 
să obţii beneficiul ei.

Ca și tineri, simţim adesea că 
a fi în preajma bisericii și a acti-
vităţilor ei este un lucru suficient 
pentru experienţa noastră creș-
tină. Însă, câtă vreme nu înţele-
gem sursa a toată puterea, toate 
activităţile noastre de biserică 
sunt doar hrană care stă pe masă. 

Trebuie să accesăm puterea, pen-
tru a avea o experienţă adevărată.

Apostolul Pavel făcea referire la 
această putere, ca la o taină pentru 
cei care nu credeau. „Cărora Dum-
nezeu a vrut să le facă de cunoscut 
care este bogăţia slavei acestei tai-
ne între neamuri, și anume, Hristos 
în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 
1:27). Necredinciosul privește la 
creștin și spune: De ce nu mănâncă 
și el ca mine, de ce nu se îmbracă 
și ea ca mine, de ce nu ascultă și ei 
la muzica noastră, nu citesc cărţile 
noastre și nu participă la distracţii-
le noastre? Suntem o taină pentru 
lumea aceasta datorită faptului că 
sursa puterii noastre nu este în noi 
înșine, ci în Isus Hristos, „nădejdea 
slavei”.

Această lume, indiferent de 
mărturisirea pe care o face, nu-L 
cunoaște pe Hristos. „Vedeţi ce 
dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne 
numim copii ai lui Dumnezeu: 
de aceea lumea nu ne cunoaște, 

Eşti 
     o taină?
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pentru că nici pe El nu L-a cunos-
cut” (1 Ioan 3:1). Pentru noi, există 
o putere totală, deoarece Infinitul 
ne este accesibil. Oamenii din 
lume caută în mod constant ceva 
care să le aducă mulţumire, pace 
și împlinire. Când îi văd pe acei 
care posedă aceste lucruri, sunt 
aduși în confuzie. Noi suntem o 
taină pentru această lume. Ei ca-
ută să facă ceva pentru pacea lor 
interioară. Noi avem pace interi-
oară fiindcă am încetat să facem 
noi și L-am lăsat pe Hristos să-Şi 
facă lucrarea în noi.

„Prin noi înșine, ne este imposi-
bil să scăpăm din groapa păcatului 
în care ne-am scufundat. Inimile 
noastre sunt rele și noi nu le pu-
tem schimba. ‚Cine poate scoate 
un lucru curat dintr-unul necu-
rat? Nimeni.’ ‚Mintea firească este 
vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu; 
fiindcă ea nu se supune legii lui 
Dumnezeu, nici nu poate să se 
supună.’ (Iov 14:4; Romani 8:7).”

“Educaţia, cultura, exercitarea 
voinţei, eforturile omenești: toate 
acestea au sfera lor de acţiune, 
dar aici ele sunt cu totul fără 
putere. Ele pot produce o corectă 
comportare exterioară, dar nu pot 
schimba inima; ele nu pot curăţi 
izvoarele vieţii. Trebuie să existe o 
putere care să lucreze dinăuntru, 
o nouă viaţă de sus, mai înainte 
ca oamenii să poată fi schimbaţi 

de la păcat la sfinţenie. Această 
putere este Hristos. Numai harul 
Său poate să învioreze puterile 
fără viaţă ale sufletului și să-l atra-
gă spre Dumnezeu, spre sfinţire.” 
(Calea către Hristos, pg. 18).

Ești tu o taină pentru această 
lume? Te-ai împărtășit din Hristos, 
sau este El tot acolo pe masă? 
Este Hristos doar o mireasmă fru-
moasă în jurul tău, sau I-ai permis 
să devină una cu tine?

„Mielul înjunghiat este singura 
noastră nădejde. Credinţa noastră 
privește la el și se prinde de El ca 
de Acela care poate salva în mod 
desăvârșit, și mireasma jertfei 
atot-suficiente este acceptată 
de Tatăl. Lui Hristos îi este încre-
dinţată toată puterea în cer și pe 
pământ, și toate lucrurile sunt 
cu putinţă celui ce crede. Slava 
lui Hristos este în legătură cu 
succesul nostru. El are un interes 
comun cu întreaga omenire. El 
este Mântuitorul nostru înţelegă-
tor.”  The Review and Herald,  
1 Septembrie, 1891.

Prin credinţă vă puteţi prinde 
de făgăduinţele lui Hristos. „Noi 
putem avea o influenţă puternică 
în lumea aceasta. Dacă puterea 
convingătoare a lui Dumnezeu e 
cu noi, vom fi în stare să condu-
cem la convertire suflete care sunt 
în păcat.” S.p.T. pg. 26.

David Zic
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Caracterul de permanentă 
actualitate a Bibliei este 

dat de faptul că ea nu descrie 
doar întâmplări dintr-un trecut 
îndepărtat, petrecute în zone 
geografice diferite și lipsite de re-
levanţă pentru oamenii secolului 
XXI, ci prezintă personaje cu expe-
rienţe reprezentative, prototipuri 
al căror corespondent se regăseș-
te la tot pasul în jurul nostru.

Şi, pentru că „ce a fost va mai 
fi, și ce s-a făcut, se va mai face; 
nu este nimic nou sub soare” 
(Eclesiastul 1:9), putem avea cer-
titudinea că întâmplările relatate 
pe paginile Sfintei Scripturi ne 
oferă repere relevante, care ne 
pot facilita o orientare preţioasă 
în viaţă, conferindu-ne un cadru 
al valorilor autentice la care să ne 
putem raporta în orice situaţie, 
și în faţa oricărei dileme: „Şi tot 
ce a fost scris mai înainte, a fost 
scris pentru învăţătura noastră...” 
(Romani 15:4).

Este adevărat că Biblia ne 
spune că în zilele din urmă, starea 
de lucruri din societate se va ase-
măna cu cea din perioada ante-
diluviană, însă elemente comune 
pot fi identificate cu ușurinţă, și în 
perioada de dinainte, și în cea de 
după potop.

Gândindu-ne la tentaţiile 
majore cu care se confruntă tinerii 
din ziua de astăzi, nu putem să nu 
remarcăm similitudinile pe care 
acestea le au cu anumite momen-
te din viaţa unor tineri din trecut, 
dintre care de data aceasta am 
ales să ne oprim la Iosif.

Ca să recapitulăm puţin situ-
aţia:

Iosif fusese trecut brusc și fără 
menajamente din poziţia de fiu 
favorit, îndrăgit și privilegiat al 
tatălui său, în postura de rob fără 
drepturi și fără viitor, într-o ţară și 
o cultură străină. Odată cu rupe-
rea de contextul socio-cultural și 
religios al familiei sale, era într-un 

Alegeri 
şi consecinţe
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fel liber de orice fel de constrân-
geri de natură religioasă din 
partea familiei sale, și ar fi putut 
acţiona cum ar fi considerat de 
cuviinţă, acceptând sau respin-
gând restricţiile de natură morală 
pe care credinţa moștenită de la 
tatăl său le impunea.

De asemenea, calitatea sa 
de rob într-un popor străin, l-ar 
fi putut determina să urască 
acel popor, sau cel puţin să nu-l 
iubească și să nu-l respecte, și, 
de asemenea, să nu-i dorească 
propășirea.

În plus faţă de aceasta, con-
form raportului biblic, „Iosif era 
frumos la statură și plăcut la chip” 
(Geneza 39:6), adică era un tânăr 
cât se poate de atractiv, nu doar 
datorită aspectului său fizic, ci și 
din cauza calităţilor sale intelec-
tuale și administrative, datorate 
faptului că „Domnul făcea să-i 
meargă bine ori de ce se apuca.” 
(Geneza 39:3).

Cu alte cuvinte, în ciuda pozi-
ţiei sale oficiale de rob în casa lui 
Potifar, era un bărbat de succes 
din toate punctele de vedere.

Printre principalele tentaţii 
cu care s-ar fi putut confrunta, 
în această postură, s-ar fi putut 
număra:

Dorinţa de răzbunare pe po-
porul în care era rob, și în special 
pe stăpânul său, Potifar, în casa 
căruia slujea. În legătură cu aceas-
ta și tentaţia de a sabota afacerile 
stăpânului.

Dorinţa de promovare, de 
scăpare de statutul de rob și de 
ascensiune la o poziţie respecta-
bilă și influentă în societate.

Dorinţa de satisfacţie sexuală 
și plăceri trupești, care l-ar fi putut 
determina la ignorarea restricţiilor 
legate de religia părinţilor săi.

Pentru toate acestea, oferta 
stăpânei sale, nevasta lui Potifar, 
se potrivea „mănușă”. În calita-
tea sa de căpetenie a străjerilor 
lui Faraon, un fel de Director al 
Serviciului de Protecţie și Pază din 
zilele noastre – un om foarte bine 
făcut, înţelept, influent, respectat 
și bine plătit – se poate porni de la 
premisa că Potifar avea o nevastă 
pe măsură, frumoasă și rafinată, 
corespunzător statutului său 
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social. Iar dacă și în vremea aceea 
bărbaţii care se bucurau de un suc-
ces remarcabil în plan economic 
și social obișnuiau să-și ia neveste 
mult mai tinere, există posibilitatea 
ca și ea să fi fost și semnificativ mai 
tânără decât soţul ei, motiv pentru 
care nu era tocmai mulţumită de 
prestaţia acestuia și căuta supli-
mente în alte părţi.

Mai mult decât o ofertă, avan-
surile soţiei lui Potifar erau chiar o 
cerere, care devenea tot mai insis-
tentă, dacă nu chiar disperată, cu 
fiecare zi ce trecea: „După câtăva 
vreme, s-a întâmplat că nevasta 
stăpânului său a pus ochii pe Iosif, 
și a zis: Culcă-te cu mine!... Măcar 
că ea vorbea în toate zilele lui 
Iosif, el n-a voit să se culce și să se 
împreune cu ea.” Geneza 39:7,10.

În general, în societatea ome-
nească din toate timpurile, și inclu-
siv în cea contemporană, bărbaţii 
au fost și sunt cei care au iniţiativa 
în chestiuni care vizează o aseme-
nea finalitate, iar când se întâmplă 
ca o femeie să aibă asemenea ini-
ţiative, sunt destul de rare cazurile 
în care acestea să fie refuzate.

Cedând avansurilor stăpâ-
nei sale, Iosif ar fi putut spera să 
dobândească, prin intermediul 
influenţei ei, statutul de om liber, 
sau poate chiar mai mult, o poziţie 
respectabilă în stat, date fiind apti-
tudinile sale administrative. Aceas-

ta ar fi putut constitui totodată o 
strașnică și ironică răzbunare la 
adresa celor care-i luaseră liberta-
tea și-l tratau ca rob. Spre deosebi-
re de alţii, care depun mari eforturi 
și fac sacrificii pentru a se răzbuna 
pentru nedreptăţile suferite, Iosif 
ar fi putut face aceasta nu doar 
fără eforturi și sacrificii pămân-
tești, ci cu multă ușurinţă, bucu-
rându-se în schimb de momente 
de desfătare carnală în braţele 
voluptoasei și experimentatei soţii 
a lui Potifar. Răzbunarea aceasta ar 
fi fost îndreptată în același timp și 
împotriva Dumnezeului său, căruia 
îi fusese credincios din fragedă 
copilărie, și, care, în loc să-i răsplă-
tească credincioșia, nu a răspuns 
rugăciunilor sale disperate printr-o 
intervenţie divină în ajutorul lui, 
ci a îngăduit ca el să fie luat și dus 
rob într-o ţară străină, unde să 
trăiască în captivitate, departe de 
toţi cei dragi.

Pe de altă parte, împotrivirea 
la porunca stăpânei, ar fi jignit-o 
profund, i-ar fi rănit orgoliul și ar 
fi putut atrage consecinţe dintre 
cele mai nefaste asupra lui, deci 
rezistenţa ar fi constituit un real 
pericol pentru el.

Şi acest gen de hărţuire sexuală 
a continuat, culminând cu mo-
mentul în care stăpâna lui trece 
la agresiune fizică, apucându-l de 
haină și adresându-i aceeași cerere 
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directă și nerușinată. Dacă până 
acum Iosif reușise să se descotoro-
sească de ea prin mijloace verbale, 
acum nu mai era cale de eschivare. 
Şi nici timp de gândire nu era prea 
mult..., trebuia luată pe loc o deci-
zie fermă și asumate consecinţele, 
oricare ar fi fost acestea.

Tu ce ai fi făcut în această 
situaţie? Cum ai fi reacţionat 
când ţi s-ar fi oferit pe de o parte 
mari privilegii lumești, satisfacţia 
răzbunării pe cei ce te-au înrobit, 
asociate cu plăceri trupești și, 
pe de altă parte, perspectiva de 
a ajunge chiar mai rău decât un 
sclav: un sclav întemniţat sau, 
cine știe, poate chiar un sclav 
mort?

Este clar că cei mai mulţi sunt 
dispuși să-și sacrifice nevinovăţia, 
pentru un preţ mult mai mic. Nici 
nu au nevoie de atâtea argumen-
te pentru a accepta compromisul, 
o „ciorbă de linte” sau alte plăceri 
mai puţin culinare constituind o 
motivaţie suficientă pentru ceda-
rea la ispită.

Tu cum L-ai fi privit pe Dum-
nezeu și atașamentul tău faţă de 
El, în situaţia în care multe din 
rugăciunile tale aprinse și cereri-
le tale disperate de scăpare ar fi 
rămas fără răspuns, și ai fi ajuns 
să fii vândut ca sclav, chiar în cei 
mai frumoși ani ai vieţii tale? Ai 
mai fi avut dorinţa și puterea să-I 
rămâi credincios unui astfel de 
Dumnezeu, sau ai fi salutat ocazia 
de a te înfrupta cu sete din păcat, 
motivându-ţi decizia prin scuza că, 
pentru că nu a răspuns apelurilor 
tale, Dumnezeu ori nu există, ori 
nu-I pasă de tine și atunci, ţie de ce 
ţi-ar păsa de El? Sau ai fi acţionat în 
acord cu filosofia că „dacă Dum-
nezeu nu există, totul este permis”, 
dând astfel la o parte orice barieră 
morală și alegând să-ţi trăiești viaţa 
la intensitatea maximă?

La o analiză mai profundă a 
situaţiei în care se găsea Iosif și a 
alegerii pe care o avea de făcut, 
vom putea constata cu ușurinţă 
că ea era foarte apropiată de alte 
situaţii similare, care i-au avut ca 
protagoniști pe Moise, Daniel, 
cei trei tineri, sau chiar pe însuși 
Domnul Isus.

Pe termen scurt, cedarea la 
ispită promite beneficii, satisfacţii 
și favoruri, însă, privită pe termen 
mai îndelungat, se vede că duce 
la moarte. Ascultarea, dimpotrivă, 
prezintă adesea dezavantaje în 
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plan imediat, însă este urmată 
de beneficii durabile, nu doar în 
această lume, ci chiar și în planul 
veșniciei.

Cedând ispitei, Iosif ar fi putut 
obţine, poate, o satisfacţie de mo-
ment – cine știe dacă nu împre-
ună cu ceva “boli ascunse”, care 
l-ar fi chinuit pentru restul vieţii 
– însă ar fi rămas un biet păcătos, 
un anonim în planul veșniciei, ca 
atâţia alţii, pe care Biblia îi trece 
sub tăcere.

Nădăjduind împotriva oricărei 
nădejdi văzute, și păstrându-și 
neclintită credinţa în Dumnezeul 
părinţilor săi, de a cărui iubire era 
hotărât să nu se îndoiască cu nici 
un preţ, chiar când împrejurările 
erau potrivnice, Iosif a ajuns nu 
doar să scape de sclavie, să-și 
salveze familia și de asemenea 
naţiunea egipteană, să devină 
părintele unui neam mare, ci și 
să dobândească o poziţie foarte 
înaltă și onorabilă în stat.

Însă ce sunt toate acestea, în 
comparaţie cu bucuria de a-i fi 
rămas credincios lui Dumnezeu, 
de a avea pace cu El și de a putea 
trăi în continuare cu nădejdea 
veșniciei, o nădejde dublată de 
experienţa trăirii într-o apropiată 
relaţie cu Creatorul Universului!

Asemenea altor mari bărbaţi 
de credinţă, și el a refuzat „să se 
bucure de plăcerile de o clipă 

ale păcatului” pentru că „socotea 
ocara lui Hristos ca o mai mare 
bogăţie decât comorile Egiptului, 
pentru că avea ochii pironiţi spre 
răsplătire” (Evrei 11:25,26), iar 
Dumnezeu i-a respectat alegerea, 
făcându-i parte de soarta celor 
drepţi.

Dar să nu uităm că „istoria se 
repetă”, mereu aceeași, însă cu alţi 
protagoniști. Când veţi fi puși în 
faţa deciziei, ce veţi alege? Vă veţi 
împotrivi „până la sânge în lupta 
împotriva păcatului” (Evrei 12:4), 
luând în calcul și dimensiunea 
credinţei, sau vă veţi înfrupta din 
rodul ispitei,  savurând clipa și 
lepădând astfel o veșnicie de veri-
tabilă fericire alături de Isus?

Principiul biblic rămâne 
neschimbat: „Facă-ţi-se după 
credinţa ta!” (Matei 8:13), iar dacă 
aceasta este încă prea slabă pen-
tru a vă motiva suficient pentru 
alegerea credinţei, cu asumarea 
tuturor consecinţelor care decurg 
din aceasta, e timpul să faceţi din 
rugăciunea „Doamne, mărește-ne 
credinţa” (Luca 17:5) o priorita-
te a vieţii voastre prezente, așa 
încât, încinși cu toată armătura lui 
Dumnezeu „să vă puteţi împotri-
vi în ziua cea rea, și să rămâneţi 
în picioare, după ce veţi fi biruit 
totul.” (Efeseni 6:13). Amin.

Marius Stroia
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V-aș propune, ca pentru înce-
put, să ne îndreptăm atenţia spre 
biserica din Pergam.  

„Ştiu unde locuieşti. Acolo unde 
este scaunul de domnie al Satanei. 
Tu ţii numele Meu şi n-ai lepădat 
credinţa mea nici chiar în zilele 
acelea când Antipa, martorul Meu 
credincios, a fost ucis la voi, acolo 
unde locuieşte Satana.” (Apoc. 2:13).

Vă puteţi imagina locul în care 
locuiește Satana? Biserica din Per-
gam locuia acolo unde locuiește 
Satana. În toate timpurile Dum-
nezeu a avut un popor credincios 
care trăia o viaţă curată chiar în 
zona în care diavolul își desfășura 
activitatea și unde își stabilise 
forţa împărăţiei sale. 

 Vă puteţi imagina trăirea unei 
vieţi simple, credincioase, acolo 
unde își are Satana fortificația?

Pentru timpul în care trăim 
nu sunt prevăzute condiţii mai 
favorabile. 

„Să știi că în zilele din urmă 
vor fi vremuri grele” (2 Timotei 
3:2), îl avertiza Pavel pe Timotei, 
cu referire la timpul pe care noi 
îl trăim astăzi.  Trăim vremuri 
grele, periculoase. Totuși, în ciuda 
acestei realităţi, Dumnezeu are un 
popor. 

 „Așteptând fericita noastră 
nădejde și arătarea slavei marelui 
nostru Dumnezeu și Mântuitor, 
Isus Hristos. El S-a dat pe Sine 
însuși pentru ca să ne răscumpere 

„Prea iubiţilor, acum suntem copii 
ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a 
arătat încă. Dar ştim că atunci când 

Se va arăta El, vom fi ca El; pentru 
că Îl vom vedea aşa cum este.” 

1 Ioan 3:2.

Curăţind 
un 

popor „curat”
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din orice fărădelege și să-Şi cură-
ţească un norod care să fie al Lui, 
plin de râvnă pentru fapte bune”. 
(Tit 2:13,14).

Intenţia lui Dumnezeu cu po-
porul Său este aceea „Ca să înfăţi-
șeze înaintea Lui această Biserică, 
slăvită, fără pată, fără zbârcitură 
sau altceva de felul acesta, ci sfân-
tă și fără prihană.” (Efeseni 5: 27).

Acum, după ce am identificat 
așteptările pe care Dumnezeu le 
are de la poporul Său, este potri-
vit să analizăm situaţia noastră, 
ca popor, pentru ca în urma unei 
evaluări corecte, să putem stabili 
dacă îndeplinim sau nu condiţiile. 

Suntem sfinţi? Ești tu fără 
pată? Acesta este tipul bisericii pe 
care Dumnezeu se așteaptă să o 
aibă. 

Ce înseamnă de fapt curăţia? 
În realitate ce este „curat”?

 „Cuvintele Domnului sunt cu-
vinte curate, un argint lămurit în 
cuptor de pământ...” (Psalmii 12:7).

Singurul lucru care este curat, 
pur, este Cuvântul lui Dumne-
zeu.  Ce se întâmplă atunci când 
Cuvântul lui Dumnezeu vine în 
inimile noastre? „Cel vinovat mer-
ge pe căi sucite, dar cel nevinovat 
face ce este bine.” (Prov. 21:8).

Ce se întâmplă când avem o 
inimă curată? Dacă inima este 
curată, acest lucru se va vedea în 
ceea ce facem. 

Cum se poate reflecta 
aceasta asupra poporului lui 
Dumnezeu? Mulţi se tem așa de 
tare să nu provoace critică ne-
prietenoasă sau bârfă dușmă-
noasă, încât nu mai pot acţiona 
din principiu. De multe ori în 
viaţa noastră, fie că este vorba 
de viaţa zilnică sau de cea din 
interiorul bisericii, ne temem să 
acţionăm pe baza principiului. 
De ce nu suntem pregătiţi să lu-
crăm doar pe baza principiului? 
Pentru că ne temem. De ce ne 
temem? De ceea ce pot spune 
oamenii. 

Cum poate fi identificat po-
porul lui Dumnezeu?  Adevăraţii 
urmași ai Domnului Hristos sunt 
atât de departe de lume în cuvin-
te, în fapte și în scopuri... 

Sunt faptele, cuvintele și sco-
purile noastre diferite? Pot vedea 
oamenii că ești creștin? Sau ară-
tăm exact ca lumea. Oare diferen-
ţa dintre noi și ceilalţi este doar că 
mergem la biserică într-o altă zi a 
săptămânii? Suntem noi diferiţi în 
viaţa noastră? Ce alte aspecte ale 
diferenţei pot fi văzute? Această 
deosebire trebuie să se vadă în tot 
ceea ce facem.

Fiecare persoană va dovedi 
în viaţa sa toată credinţa pe care 
o are. În ce? În îmbrăcăminte, în 
conversaţie, în prieteniile pe care 
le are, în expresia feţei sale... Toate 
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acestea mărturisesc lumii cu o 
mai mare putere decât cuvintele. 

Unii consideră că pot mărturisi 
credinţa lor într-unul din aspecte-
le vieţii, în timp ce în alt punct pot 
trăi cum vor. Ne îmbrăcăm corect, 
dar vorbim oricum. Este corectă 
umblarea noastră atunci când 
ţinem cont de anumite lucruri și 
desconsiderăm altele?

Toate laolaltă arată credinţa 
pe care o avem. De ce trebuie 
să ne schimbăm felul în care ne 
îmbrăcăm, felul în care ne ale-
gem prietenii, felul în care ne 
comportăm în general? Trebuie 
să-ţi schimbi prietenii, oamenii cu 
care te asociezi? Ce putem spune 
despre acel grup de oameni care 
este diferit? Vrei să fii parte din 
acest grup de oameni diferiţi? De 

ce? Întreaga lume își dorește ceva 
anume. Acest ceva este fericirea. 
Oamenii călătoresc în toată lumea 
cu scopul de a fi fericiţi. Vor să 
mănânce cum le place, ca să fie 
fericiţi. Vor să aibă prieteni, tinerii 
vor prieteni, toţi oamenii își do-
resc prieteni. Toate acestea ca să 
se simtă bine, ca să fie fericiţi. 

Dorești să fii fericit? 
În ascultare desăvârșită este fe-

ricire desăvârșită. Este aceasta ce 
vă doriţi? Vreţi fericirea perfectă? 
Nu o veți găsi afară, acolo în lume. 

Ştiu că o mulţime de oameni 
au crescut în biserică. Acum unii 
vor să se ducă în lume ca să se 
distreze. Şi merg acolo cu acest 
scop. Ce păcat! Niciodată nu veți 
fi fericiți în acest fel. În ascultarea 
desăvârșită este fericire. 

Condiţia noastră naturală

  „Este un neam de oameni care 
se crede curat și totuși nu este 
spălat de întinăciunea lui.” (Prov. 
30:12). Aceasta s-a întâmplat de-a 
lungul anilor. Tot trecând vremea, 
am hotărât noi că păcatul nu mai 
este păcat. Înţelegem asta? Ceea 
ce era păcat, doar câţiva ani în 
urmă, nu mai este păcat astăzi. Şi 
ce se întâmplă cu noi, ca biserică? 
Suntem afectaţi de Babilonul în 
care trăim. 

Trebuie să ne cercetăm pe noi 
înșine. Ce nu este în regulă? Pen-
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tru că este un neam de oameni 
care este curat în ochii lui. Să vă 
spun un secret: Dacă ești curat 
deja, nu mai ai nevoie de Hristos. 
Domnul Hristos a venit să salveze 
păcătoșii. Dar dacă sunt deja curat 
și desăvârșit nu mai am nevoie de 
nimeni. 

Ce poate face Dumnezeu 
cu cineva dacă este deja bun? 
Mulţi oameni, la mijlocul vieţii 
lor, crescuţi în această biserică, au 
hotărât că toată viaţa lor au fost 
desăvârșiţi. 

 „Şi tu dorești iarăși nelegiure 
în spurcăciunea ta! Pentru că am 
vrut să te curăţ și nu te-ai făcut 
curată; nu vei mai fi curăţită ...” 
(Ezech. 24:13).

Care este încurcătura? Dumne-
zeu dorește să ne curăţească, dar 
noi nu vrem să fim curaţi. Şi  Dum-
nezeu nu poate face nimic pentru 
noi dacă nu suntem dispuși. 

În revista Semnele Timpului 
sunt menţionate câteva probleme 
cu care ne confruntăm, și anume: 
„mândria, ambiţia, asemănătoare 
acelora care au adus blestemul 
peste Israel, există în biserica lui 
Dumnezeu de astăzi.”

Unde se găsesc toate acestea? 
Aici, în poporul nostru. Să nu 
ne păcălim singuri. Să nu facem 
ca cei de pe vremuri, spunând: 
„Suntem buni”. Dacă am fi fost așa 
buni, n-am mai fi experimentat 

ceva care să se numească a 21-a 
Conferinţă Generală pe pămân-
tul acesta. De ce suntem noi aici 
astăzi? Pentru că mândria și am-
biţia ne stăpânesc încă. Suntem 
nebinevoitori, nedispuși de a fi un 
popor deosebit, separat de lume 
în mod categoric...

Există soluţii

Ești tu dispus să fii despărţit de 
lume? Ești dispus să fii special? De 
multe ori ne străduim să facem 
lucrurile cât mai asemănătoare cu 
lumea. Cei care caută să onoreze 
lucrurile venite de la oameni sunt 
întotdeauna gata să adopte obi-
ceiurile și practicile lumii. În Ro-
mânia avem obiceiuri românești, 
în Australia obiceiuri australiene... 
Oriunde ne  ducem, găsim alte 
obiceiuri. Suntem noi dispuși să 
acceptăm obiceiurile cerului? Ești 
dispus să fii diferit? 

Cum poate un om să ajungă la 
acest nivel? Dumnezeu face totul 
să-l salveze pe om și omul nu mai 
poate fi salvat. 

Psalmi 66:18: ”Dacă aș fi cu-
getat lucruri nelegiuite în inima 
mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” 

Cultivi tu păcatul? 
 „Chiar și o singură trăsătură 

rea de caracter, o singură dorinţă 
păcătoasă cultivată va neutraliza 
în cele din urmă toată puterea 
Evangheliei” (Test. vol. 5, 53), 
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Evanghelia, planul mântuirii, un 
plan după care Dumnezeu vrea 
să te salveze pe tine și pe mine...
Toată puterea Universului a fost 
concentrată în Isus Hristos, în 
sângele Lui de pe calvar. Şi toată 
această putere poate fi neutraliza-
tă prin puterea păcatului. 

Înţelegem asta? Un singur 
păcat cultivat, neutralizează toată 
puterea Evangheliei. Orice indul-
genţă, orice îngăduinţă a acestei 
dorinţe păcătoase, orice dată la 
care mai comitem acel păcat, 
întărește aversiunea sufletului 
împotriva lui Dumnezeu. Şi ce se 
întâmplă? Simţim durerile datori-
ei? Care sunt acele dureri ale da-
toriei? Să numim câteva. Să zicem: 
mersul la biserică. Te bucuri să te 
duci la biserică sau este o datorie 
să te duci la biserică? Se poate 
întâmpla ca venitul la biserică, la 
școala de Sabat, sosirea la timp la 
biserică, să-ţi creeze probleme. 

Îmi aduc aminte când eram copil 
am hotărât că nu-mi place la biseri-
că. M-am hotărât asta când aveam 
12-13 ani. „Nu mai vreau la biserică”. 
Îmi aduc aminte că odată am pretins 
că sunt bolnav ca să mă lase acasă. 
Într-o zi mi-am dat inima Domnu-
lui Hristos și ghiciţi ce am păţit? 
Niciodată n-am crezut că se poate 
întâmpla așa ceva. Deodată mi-am 
dorit să mă duc la biserică. Puteţi 
să vă imaginaţi: O persoană urăște 

biserica și apoi vrea la adunare! 
Îmi aduc aminte că era o poar-

tă la biserică și era un lacăt pe 
acea poartă. Ştiţi ce s-a întâmplat 
când nu mai simţeam durere să 
merg la biserică? Așteptam în faţa 
gardului să vină cu cheia. 

Este o durere să te duci la bise-
rică? Este o suferinţă pentru tine 
să asculţi predica? Este o durere 
să stai aici și să păstrezi liniștea? 
Este dureros acest lucru? 

Durerile datoriei și plăcerile 
păcatului sunt funiile cu care Sa-
tana îi leagă pe oameni în cursele 
sale. Ești tu capturat deja? 

În cuptorul curăţirii

Să ne amintim de procesul 
curăţirii. Putem noi să ne curăţim 
pe noi înșine? Cine poate spune: 
Mi-am curăţit inima, sunt curat de 
păcatul meu. Poţi să spui tu: Sunt 
curat? Cu toate că prin natura 
noastră suntem păcătoși, putem 
spune asemenea psalmistului:  
“Curăţește-mă cu isop și voi fi 
curat, spală-mă ...”

Vrei să fii alb? Vrei să fii curat? 
Cum este Domnul Hristos în 

stare să ne curăţească? Evrei 9:22: 
„După lege aproape totul este 
curăţit cu sânge și fără vărsare de 
sânge nu este iertare.” 

Am o întrebare: Nu contează 
de câţi ani ești în biserică. (Cunosc 
oameni care au fost membri în 
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biserică mulţi ani, dar niciodată 
nu au experimentat ce înseamnă 
să fii curăţit). Ești tu unul dintre 
aceștia? 

Mi-aduc aminte, cu câţiva ani 
în urmă, cineva a venit la mine și 
m-a rugat să fac două liste pentru 
el. O listă pe seama îmbrăcăminţii 
și reformei în îmbrăcăminte și o 
listă cu privire la reforma sănătăţii. 
“Cum ar trebui să mă îmbrac eu ca 
să pot merge la cer și ce ar trebui 
să mănânc ca să pot merge la cer”, 
a specificat. “Apoi eu voi fi gata ca 
să propovăduiesc și altora...”

Eu însă sunt de părere că  
lista nu ne aduce nici un bine. 
În ultimii ani am avut ocazia 
să călătoresc în multe părţi ale 
pământului și am descoperit 
ceva foarte tragic: încet, încet ne 
pierdem identitatea. De ce?  În 
anumite părţi există tot felul de 
liste, de reguli și vin predicatorii 
și spun: aceștia sunt fraţii. Şi știţi: 
arată minunat. Dar de multe ori se 

întâmplă că slujitorul nu merge în  
cursul săptămânii să se întâlneas-
că cu acești oameni. Doar acest 
tip de schimbare exterioară este 
insuficient. 

„Când o persoană este conver-
tită din interiorul ei, este o schim-
bare permanentă care are loc.” De 
ce suntem aici? De ce nu suntem 
deja pe partea cealaltă? De ce nu 
am trecut încă Iordanul? Pentru că 
n-am experimentat sângele vărsat 
al Domnului Hristos. Ca slujbași, 
ca membri, ca prieteni...

Câteodată ascult pe tineri spu-
nând: Eu pot să fac asta, pentru 
că încă nu am fost botezat. După 
ce mă botez, nu mai pot să fac 
asta, dar acum ... pot. Întrebarea 
este: S-a vărsat sângele lui Hristos 
pentru tine personal? Când tu și 
cu mine vom experimenta asta 
vom vedea altfel lucrurile. 

Vă aminteam că odată nu-mi 
plăcea să merg la biserică, apoi s-a 
întâmplat să doresc să fiu acolo. 

Predicile nu schim-
bă pe nimeni. Noi 
nu primisem vreun 
predicator nou în 
oraș. Același pre-
dicator, aceleași 
predici, aceiași 
oameni la biserică. 
Şi acum îmi doream 
să fiu acolo. De 
ce? Pentru că s-a 
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schimbat ceva cu mine. Ţi se pare 
că e groaznic că trebuie să mergi la 
biserică? Experimentează sângele 
vărsat al Domnului Hristos. Aceasta 
este ceea ce Dumnezeu așteaptă 
de la noi. Dumnezeu nu vrea ca noi 
să ne oprim doar de a mai păcătui. 
Important este să înţelegem groză-
via păcatului și să ne fie rușine de a 
mai duce o viaţă păcătoasă. 

Cât de mult poate spăla sân-
gele lui Hristos? Cel care s-a adus 
pe sine Însuși jertfă fără pată lui 
Dumnezeu va curăţi cugetul nos-
tru de faptele moarte. Poţi spune: 
Doamne, nu-i bine cu mine...

Dumnezeu vrea să schim-
be conștiinţa noastră. Să avem 
această transformare din interior 
spre afară. Până la ce nivel: Evrei 
10:2: “n-ar mai trebui să mai aibă 
cunoștinţă de păcate.” 

Să ajungi până la nivelul că nu-
ţi mai aduci aminte de păcat. Cum 
se poate? Prin cuvânt. 

Viaţa Domnului Hristos trebuie 
să fie studiată în mod deosebit.

„Noi putem fi părtași ai naturii 
divine. În tăria Răscumpărătorului 
putem trăi vieţi curate, nobile, 
folositoare. Împrietenește-te cu 
fiecare detaliu al vieţii lui Hristos.” 
(Review and Herald).

Întrebarea este: Este Domnul 
Isus Dumnezeul tău sau priete-
nul tău? Te închini Lui? Este El un 
prieten? 

Cum schimbă adevărul?  „Prin 
dragoste, credincioșie și adevăr omul 
ispășește nelegiuirea”. (Prov .16:6).

Iubești adevărul? Este acesta 
parte din viaţa ta? Dar în legătură 
cu relaţiile noastre de biserică?

Relaţia cu  biserică

De ce suntem noi într-o bise-
rică? De ce trebuie să mergem la 
biserică? Efeseni 4:11: A chemat 
pe diverși în biserica Sa cu urmă-
torul scop: “pentru desăvârșirea 
sfinţilor”.

De ce suntem noi la biserică? 
De ce au fost numiţi apostoli? De 
ce avem nevoie de prooroci, de 
evangheliști, de păstori și învăţă-
tori? Ca să ajungem desăvârșiţi. 

 „Mulţi nu realizează sfinţenia 
relaţiilor de biserică. Nu sunt dis-
puși să se supună. Nu sunt dispuși 
să aibă restricţii sau să fie discipli-
naţi.” (Testimonies vol. 4, pg. 17).

Aproape orice persoană nu 
are plăcere să meargă la biserică 
pentru că nu are puterea și nici 
plăcerea de a se lăsa disciplinată. 
De ce avem noi nevoie? Avem 
nevoie de puterea să ne lăsăm 
disciplinaţi. 

“Legătura cu biserica nu 
trebuie să fie anulată cu ușurinţă; 
totuși, când calea unora care măr-
turisesc a fi urmași ai lui Hristos 
este barată sau când cuvântul 
lor n-are influenţa conducătoare 
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pe care ei cred că o merită, vor 
ameninţa că părăsesc biserica.” 
(Testimonies, vol. 4, pg. 17).  

Este cea mai mare nenorocire 
pentru ei. Pentru că prin retra-
gerea de deasupra lor a acestei 
influenţe sfinte, ei se așază pe ei 
înșiși la discreţia ispitelor lumii. 
Din această pricină, orice credin-
cios trebuie să fie cu toată inima 
în atașamentul său faţă de biseri-
că. Prosperitatea ei trebuie să fie 
primul său interes. Şi dacă nu-și 
împlinește ca sfântă obligaţia ca 
să facă din legătura sa cu biserica 
un beneficiu și o preferinţă pentru 
el însuși, bisericii îi va fi mult mai 
bine fără el. 

Câteodată Dumnezeu ne 
duce în pustiu ca să ne poată 
conduce. El ne aruncă în cupto-
rul fierbinte al încercărilor ca să 
ne schimbe. Ce avem de făcut? 
„Daniel s-a hotărât ...” Ești gata 
să te hotărăști în inima ta? Îţi 
dorești să se termine cu lucrarea 
pe acest pământ și să mergem 
acasă? De ce trebuie să vorbim 
despre curăţie?

„Acum suntem copii ai lui 
Dumnezeu și ce vom fi nu s-a ară-
tat încă. Dar știm că atunci când 
Se va arăta El, vom fi ca El; pentru 
că Îl vom vedea așa cum este. Ori-
cine are nădejdea aceasta în El, se 
curăţește după cum El este curat. 
(1 Ioan 3:2,3).

Ești gata? Curăţia trebuie să 
vină dinăuntru în afară. Trebuie să 
primim sângele lui Hristos. Până 
la ce nivel?

„Aceia care preferă mai de-
grabă să moară decât să facă un 
rău sunt singurii care vor fi găsiţi 
credincioși.” (Test. vol. 5, pg. 53).

Ești gata să faci astfel? 
Nu este vorba de timpul per-

secuţiei. Astăzi ești gata să mori 
mai degrabă decât să faci un lucru 
rău? Dumnezeu va avea un popor 
curat. 

„Credinţa cu Dumnezeu con- 
duce la ascultare plină de bucurie.” 
(Astăzi cu Dumnezeu, pg. 312).

Experimentezi tu o ascultare 
plină de bucurie cu bunăvoinţă 
din partea ta? Te bucuri că vine 
Sabatul? Sau ești dezamăgit că 
vine această zi? 

Ești gata chiar acum să pri-
mești pentru tine însuți sângele 
lui Hristos?

Dorești să-I ceri Domnului: 
“Doamne ia-mi inima?” Sau te 
gândești cu spaimă la ce restricţii 
implică această rugăminte?

Să spunem cu sinceritate: 
“Doamne, ia-mi tu viaţa și condu-
o după plăcerea Ta!” 

Dumnezeu să ne ajute la 
aceasta. Amin.

Peter Lausevic
(articol realizat după prezentarea 

făcută la Conferinţa Spirituală 
- Sibiu, 19 august, 2011)
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Vorbeam cu ceva timp în urmă despre faptul că Planul Salvării este 
bine evidenţiat și în cărţile Pentateuhului, primele 5 cărţi ale Bibliei 
scrise de Moise.

Conform planului de citire al Bibliei, pe care l-am adoptat anul 
acesta, am ajuns pe la Psalmi. M-a uimit să văd legătura strânsă dintre 
Cartea Psalmilor și Pentateuh.

În primul rând, Psalmii sunt împărţiţi în 5 cărţi. Iată de ce spun (une-
ori) că Biblia are 70 de cărţi, nu 66 cum se spune în general. Adică, dacă 
numărăm 1 si 2 Samuel, 1 si 2 Împăraţi, 1 si 2 Cronici, etc. separat, de ce 
nu am număra și cele 5 cărţi ale Psalmilor separat?

Ceea ce este uimitor la Psalmi este ca aceste 5 cărţi în care sunt 
împărţiţi corespund, ca și conţinut, cărţilor Pentateuhului. 

Iată pe scurt despre ce este vorba: 

l Cartea 1 - Psalmi 1-41 - GENEZA –  În acești psalmi se discută de  
     multe ori despre om în stările  
     lui de perfecţiune, de răzvrătire,  
     de ridicare.

     De exemplu: Psalmul 1 – avem  
     desăvârșirea omului. Ne duce  
     cu mintea la Adam înainte de  
     cădere. Psalmul 2 – vedem aici  
     că omul se răzvrătește, ș.a.m.d.

Psalmii 
şi Pentateuhul
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l    Cartea 2 - Psalmi 42-72 - EXODUL  –  ne vorbesc de multe ori despre  
     imaginea poporului Israel:  
     ruina poporului, salvarea po- 
     porului, Răscumpărătorul po- 
     porului..

l Cartea 3 - Psalmi 73-89 - LEVITIC –  aici aproape în fiecare psalm se  
     vorbește despre Templu, despre  
     casa LUI, despre adunare.

l Cartea 4 - Psalmi 90-106 - NUMERI – în acești psalmi ni se înfăţișează  
     pământul. Vedem aici  
     primejdiile la care suntem  
     expuși, dar mai presus de asta  
     simţim Protecţia LUI.

l Cartea 5 - Psalmi 107-150 - 
                             DEUTERONOMUL -  Deuteronomul se mai numea  

     și ‘Repetarea Legii’. În acești  
     Psalmi întâlnim de multe ori  
     referinţe la poruncile LUI, la  
     Cuvântul Său ca și normă  
     pentru viaţa noastră. Aș zice că  
     Psalmul 119 este coroana aces- 
     tei cărţi, aproape în fiecare  
     verset al său făcându-se referire 
      la Cuvânt, lege, orânduiri,  
     porunci.

Uimitor? Pentru mine, da!

Ştiu, probabil că cei care au aranjat Psalmii nu au avut neapărat în 
vedere să-i pună astfel încât să se asemene cu Pentateuhul. Eu cred pur 
și simplu ca LUI Îi place ordinea și așa i-a inspirat să-i așeze.

AlexB
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Pionierii credinţei noastre

Uriah Smith
Uriah Smith s-a născut la 2 

mai 1832 în West Wilton, în așa 
numitul „stat al granitului”, New 
Hampshire. Părinţii săi au fost 
Samuel și Rebekah Smith. Tatăl 
său era constructor de drumuri și 
antreprenor de construcţii, mama 
sa o femeie evlavioasă și cultivată. 
El a avut trei fraţi: Samuel junior, 
Annie și John.

La vârsta de 12 ani, Uriah a 
suferit o infecţie puternică la 
piciorul stâng, deasupra genun-
chiului. Când medicul i-a anun-
ţat diagnosticul, spunându-i că 
trebuie să i se amputeze piciorul, 
mama sa l-a întrebat: „Vei rezista 
la aceasta?”

„Da, sigur,” a fost răspunsul bă-
iatului. Întreaga operaţie ce a avut 
loc în aceeași zi a durat 20 minute, 
și a fost efectuată fără anestezie, 
și fără a fi într-un spital. Pentru 
a ţine ulterior locul membrului 
lipsă, a trebuit să folosească un 
picior simplu de lemn, fără articu-
laţie; acesta era un slab înlocuitor.

Când William Miller predica 
învăţătura despre a doua venire a 
lui Hristos în anul 1844, doamna 
Smith și copiii ei au acceptat solia 
adventă. Când însă Isus nu a venit 
după cum era așteptat, dezamăgi-
rea s-a instaurat în întreaga familie; 
doar mama și-a păstrat credinţa. 
Prin rugăciunile ei și cu ajutorul 
lui Joseph Bates s-a întors Annie 
din nou la credinţă, și la scurt timp 
după aceea și fratele ei, Uriah. 

Ca om înzestrat, Uriah Smith 
s-a distins foarte repede ca un 
conducător capabil al bisericii, 
învăţător, scriitor de cărţi și plian-
te, autor, poet și xilograf. Chiar și 
cântarea „Oh, Brother, be Faithful” 
(http://www.cyberhymnal.org/
htm/o/b/r/obrother.htm) a fost 
scrisă de el.

Capacităţi remarcabile în do-
meniul editurii l-au făcut pe Uriah 
Smith în stare să lucreze aproape 
50 ani fie ca redactor șef, fie ca 
membru al comitetului editorial 
al publicaţiilor Sabbath Review și 
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Advent Herald. A fost ales primul 
secretar al conferinţei generale și 
a predat timp de mulţi ani la Cole-
giul Battle Creek. Când prezbiterul 
Uriah Smith predica în public, era 
ascultat cu plăcere de un public 
destul de numeros. Predicile sale 
erau pregătite minuţios cu dovezi 
clare și bine argumentate. 

În viaţa de familie Uriah s-a 
dovedit a fi un soţ bun și un tată 
devotat pentru cei cinci copii. 

Poate că numele Uriah Smith 
este cel mai bine cunoscut prin 
cartea „Gânduri referitoare la 
cartea lui Daniel și a Apocalipsei”. 
Aceasta comentează verset cu 
verset cele mai importante profe-
ţii ale acestor cărţi din Biblie.

În mod interesant, acest om 
talentat a fost și inventator. Deja 
din tinereţe, piciorul de lemn pe 
care îl purta, îi era o povară când 
trebuia să îngenuncheze. Așa 
că, în puţinele ore de care putea 
dispune în mod liber, a reușit să își 
construiască o facilitate cu ajuto-
rul unei balamale și a unor arcuri. 
Apoi i-a venit ideea să-și facă mai 
flexibil genunchiul. Câteva luni 
mai târziu a inventat o masă cu 
un scaun pliant. Această invenţie 
a putut să o vândă pentru 3.000$ 
unei fabrici de mobilă, sumă cu 
care și-a construit o casă nouă 
pentru familie. 

El era de asemenea o persoană 
care nu pierdea deloc timpul. S-a 
gândit la o cale, cum putea să îi 

împiedice pe oamenii care doreau 
să viziteze biroul său, de la a vorbi 
prea mult. Pe ușa sa era agăţat 
un anunţ, pe care era desenat un 
om întins într-un colţ, și era scris 
în litere îngroșate: „Omorât prin 
vorbă!”. Potenţialii vorbă-lungă 
înţelegeau prin aluzie indicaţia și 
își scurtau discuţiile.

La 30 decembrie 1902 s-a în-
tâmplat ceva îngrozitor: Clădirea 
editurii Review and Herald a ars 
din temelii. Colaboratorii priveau 
triști asupra clădirii, care zăcea în 
cenușă și moloz. Cam la trei luni 
după această tragedie, la 6 martie 
1903, Uriah Smith a decedat în 
drum spre biroul său în urma 
unui accident vascular cerebral. 
Întreaga sa viaţă a fost legată de 
dezvoltarea lucrării de publicaţii. 
A fost înhumat în cimitirul Oak 
Hill, și mii au venit pentru a se 
despărţi de el. 

Harnicul scriitor și-a păstrat 
mereu binecuvântata speranţă 
în revenirea în curând a Mântu-
itorului său. A fost un om milos 
și inimos, a cărui dorinţă aprinsă 
și al cărui scop în viaţă au fost 
așteptarea acestei ore însemnate. 
Scrierile sale aduc în continuare, 
ca martori tăcuţi, roade pentru 
împărăţia veșnică plină de slavă, 
care va veni în curând.

de Karina Espinal 
(articol preluat din Der Freund  

nr. 51/2-2011)
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Fratele David Zic locuiește în Sa-
cramento, California, lucrând pentru 
diferite departamente ale CG, precum:

•	 Director	al	Departamentului		
               Şcolii de Sabat (1999-2007)

•	 Secretar	al	Conferinței	 
 Generale (2003-2007)

•	 Responsabil	al	Departamen-	
               tului de Isprăvnicie (2007-2011)

•	 Director	al	Departamentului		
               de Binefacere (2007-2011)

departament. La început, respon-
sabilitatea părea a fi prea mare. 
Apoi mi-am dat seama că nu e 
doar responsabilitatea mea. Hris-
tos e interesat de succesul acestei 
lucrări și dacă El va conduce, dacă 
va lua El răspunderea asupra Lui, 
nu va fi nici un lucru pe care acest 
departament sa nu-l poată aduce 
la îndeplinire.

Întrebare: Care considerați că 
sunt nevoile cele mai importante 
ale tinerilor bisericii în aceste zile 
dinaintea venirii Domnului?

Răspuns: Cea mai importan-
tă nevoie a oamenilor din zilele 
noastre este o adâncă și perma-
nentă legătură cu Hristos. Toate 
eforturile noastre sunt inutile 
dacă nu-și au originea într-o 
experiență personală cu Salva-
torul nostru. Personal consider 

Cu ocazia celei de-a 21-a Sesi-
uni de Delegați a CG, fratelui David 
Zic i s-a încredințat responsabilita-
tea de Director al Departamentului 
de Tineret pentru următorii 4 ani.

În cadrul unui interviu pentru 
revista Ultima Generație, fratele 
David Zic a fost de acord să ne 
împărtășească planurile și preo-
cupările sale pentru domeniul în 
care va activa în viitor. 

Întrebare: Ce părere aveți des-
pre noua responsabilitate pe care 
tocmai ați primit-o?

Răspuns: Vestea că mi s-a 
încredințat acest departament 
important am considerat-o ca 
o mică experiență. Aceasta este 
o lucrare de salvare a sufletelor, 
dacă luăm în considerare faptul 
că tinerii din toată lumea vor fi 
influențați de caracterul acestui 
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că, mai mult decât orice altceva, 
tineretul de azi trebuie să aibă 
o experiență personală cu Isus. 
Odată ce L-ai cunoscut pe Isus, 
orice lucru devine posibil. Acea 
experiență personală ne va 
conduce să trăim astfel încât să 
putem birui orice ispită a lui Satan 
și să ne pregătim de a primi ploaia 
târzie și de a termina lucrarea pe 
care Hristos ne-a încredințat-o.

Întrebare: Care ar fi obiective-
le pe care doriți să le atingeți prin 
harul lui Dumnezeu în următorii 
4 ani?

Răspuns: Pe parcursul următo-
rilor 4 ani, obiectivul meu este de 
a prezenta planul mântuirii la cât 
mai mulți tineri posibil, în cât mai 
multe locuri posibile. Mi-ar plăcea 
ca măcar pe viitor să crească 
din punct de vedere cantitativ 
materialele educaționale dispo-
nibile tinerilor. Departamentul 
va prezenta un plan Consiliului 
Conferinței Generale și sperăm să 
putem muta revista de tineret  
Youth Messenger începând cu 
anul 2012, într-un format e-book 
online și astfel să apară mai 
frecvent, adică lunar în loc de 
trimestrial. Instruirea de condu-
cători va fi de asemenea unul din 
obiectivele acestui departament, 
astfel încât să putem pregăti lideri 

ai bisericii pentru generațiile 
următoare. În definitiv, vom lucra 
alături de celelalte departamente 
în sprijinirea acestor proiecte, 
cum ar fi călătoria misionară 
internațională de binefacere în 
Amazon din 2012.

Întrebare: Doriți să transmiteți 
un mesaj tinerilor din biserica 
noastră?

Răspuns: Aș dori ca în următorii 
patru ani, tinerii din Biserica Adven-
tistă de Ziua a Şaptea - Mișcarea de 
Reformă să poată atinge țintele cele 
mai înalte și eu cred că putem face 
acest lucru, deoarece pana inspi-
rată spune că locul cel mai înalt pe 
care îl putem atinge este la piciorul 
crucii. „Fără cruce, omul n-ar putea 
avea nicio legătură cu Tatăl. De ea 
depinde fiecare speranță a noastră. 
De la ea strălucește lumina dragostei 
Mântuitorului și când, de la piciorul 
crucii, păcătosul privește în sus la 
Cel care a murit ca să-l salveze, el se 
poate bucura cu deplină bucurie, 
pentru că păcatele sale sunt iertate. 
Îngenunchind cu credință la cruce, 
el a atins cel mai înalt loc pe care 
omul îl poate atinge.” – Istoria Fapte-
lor Apostolilor, pg. 209,210. Nu este 
niciun alt lucru pe care îl putem face, 
decât să ne strângem împreună la 
piciorul crucii în timpul acestor patru 
ani care vor urma. 

Ultima generaţie / Anul XIX - Nr. 3 23



În dimineaţa zilei de 17 iulie 
2011 soarele strălucea puternic. 
Nu erau nori.

Fiecare dintre noi așteptam cu 
nerăbdare, cu multă plăcere să ne 
întâlnim. Bucuria din noi a prins 
aripi numai când ne gândeam:  
,,...doar câteva ore și iar ne întâl-
nim.”

Un an trece greu când aștepţi 
așa de mult ceva. Parcă clipa care 
o aștepţi nu mai vine, nicicum nu 
mai sosește.

 Dar iată clipa mult așteptată 
de noi a sosit.

Cât de bine e să simţi părtășie 
cu fraţii tăi! 

E așa de bine să fii cu cei care 
au aceeași credinţă ca și tine, să 
nu auzi vorbe urâte, să nu se uite 
nimeni ciudat la tine! Să fii într-o 
familie! 

Prima zi a trecut repede. 
Cabana goală s-a umplut curând 
de vocile vesele ale copiilor. Cât 
de bine era să vezi îmbrăţișările, 
zâmbetele celor dragi!

 Camerele s-au ocupat.
Am despachetat și ne-am dus 

să povestim. Nu știu cum e în Cer, 
dar eu m-am simţit ca acolo.

Copacii, pădurea priveau în 
curtea noastră. Îngerii cântau o 
cântare de bucurie la fel ca noi. 

TABĂRA ŞCOLII TIMOTEI
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Mare era bucuria sus în Cer ca și 
jos pe pământ.

 Luni dimineaţa ne-am trezit 
toţi repede și ne-am dus la învio-
rare cu sora Aurelia, o soră pe care 
o îndrăgim pentru că mereu este 
numai zâmbet și avem multe de 
învăţat de la ea. 

După ce am terminat înviora-
rea ne-am schimbat și ne-am dus 
la altar, apoi la masă. Surorile de 
la bucătărie lucrau fără încetare 
ca noi să avem pe masă tot timpul 
mâncare gustoasă și sănătoasă.

După masă au început orele. 
Luni, marţi și miercuri am avut trei 
ore. La religie adolescenţii împre-
ună cu fratele Ghiţă Ulici și sora 
Breda Cristina am studiat câteva 
capitole din ,,Marea luptă”. Grupa 
mare au studiat din cartea ,,Viaţa 
lui Isus”.

 La dirigenţie am învăţat 
despre prietenie, curtenie, puri-
tate. Am avut discutii frumoase și 
interesante împreună cu 
fratele Nelu Bogdan si cu 
sora Breda Cristina. Consi-
der că tot ce am învăţat ne 
va fi de folos.

Fr. Ghiţă Ulici ne-a în-
văţat câteva cântări și sunt 
convinsă că îngerii și-au 
unit vocile cu ale noastre, 
ale copiilor. Joi și vineri am 
făcut și medicină cu Manu-
ela Laza, o tânără pe care 

toţi o iubim. Ne-a învăţat multe 
lucruri interesante despre somn, 
despre creier...

Într-o zi am fost și în excursie la 
Peștera Urșilor. Domnul ne-a dat o 
zi frumoasă, cu soare. În ziua ace-
ea Peștera Urșilor a fost învăluită 
cu zâmbete și cu multe emoţii din 
partea celor mai mici, care aștep-
tau cu nerăbdare să vadă ce o să 
se întâmple sub pământ.

Sâmbătă a fost cea mai fru-
moasă zi. Ne-au vizitat mai mulţi 
fraţi din Pocioveliște, așa că ne-
am putut bucura împreună.

 Din nefericire zilele au trecut 
repede.

 Cea mai tristă zi a fost dumini-
ca, ziua când trebuia să ne des-
părţim. Trebuia să ne întoarcem 
în lumea reală. Trebuia sa reluăm 
lupta de fiecare zi. Ne-am întors 
înapoi pe câmpul de luptă. 

Dar după ploaie e tot timpul 
soare. Cu cât ploaia durează mai 
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mult cu atât soarele va străluci 
mai tare, iar noi ne vom  bucura 
din nou.

 Nu știu cât de plin ne-am dus 
rucsacul credinţei în tabără, dar 
știu că eu am venit cu el mai plin 
decât a fost.

 Ne place atât de mult să fim îm-
preună și e dureros când trebuie să 
ne despărţim. În ceruri vom fi pen-
tru totdeauna împreună, dar mai 
avem multe de făcut până atunci 
aici pe pământ. Numai împreună cu 
Dumnezeu putem fi tari.

 El ne iubește și ne așteaptă. Să 
nu-L dezamăgim. Lumea va trece, 
să nu uităm. A da viaţa veșnică 
în schimbul fericirii lumești e 
cea mai mare greșeală pe care 
o putem face și care nu poate fi 
iertată.  Să fim stele în întuneric!

                                                                                         
Breda Xenia

„Învaţă pe copil calea pe care 
trebuie s-o urmeze, și când va 
îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” 
(Proverbele 22:6). Așa ne îndemna 
înțeleptul cu mii de ani în urmă 
și sfatul lui răsună până la noi cu 
putere, chemându-ne să investim 
efort, mijloace, timp și energie 
în educarea copiilor poporului 
nostru, cu atât mai mult cu cât ve-
nirea Domnului se apropie și mai 
ales când știm că viitorul poporu-
lui Său depinde în mare măsură 

Tabără de copii 
la Porumbacu

de modul în care sunt educați 
tinerii de astăzi.

Prin harul Domnului, frații din 
Conferința Ardealul de Sud au 
organizat o tabără pentru copiii 
fraților din această zonă, însă 
bucuria lor a fost și mai mare 
când acestora li s-au alăturat și 
copii aparținând familiilor din alte 
denominațiuni. Așa că, sfârșitul 
lunii august și începutul lunii 
septembrie i-a găsit pe cei aproa-
pe 30 de micuți, adunați în curtea 
unei cabane de la poalele mun-
telui Negoiu, înconjurați de un 
peisaj pitoresc. 

Activitățile variate pe care 
le-au desfășurat în timpul acestei 
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delegații adunați în această peri-
oadă pentru Sesiunea Conferinței 
Generale. 

Pe parcursul taberei, copiii 
au reușit să se cunoască mai 
bine unul pe celălalt în timpul 
activităților de grup în care s-au 
implicat și să petreacă momente 
plăcute în mijlocul naturii, având 
ocazia să meargă în drumeție pe 
munte.

Dorim ca Domnul să-i bine-
cuvânteze pe acești micuți și să 
le dea putere de a se hotărî să-L 
urmeze, iar sfaturile și învățăturile 
pe care le-au primit la această 
tabără să îi ajute să facă alegeri 
corecte în viață. 

Gabriela Răileanu

întâlniri au avut ca scop educarea 
lor în materie de religie, bune 
maniere, relații interpersonale, 
muzică și chiar medicină. Pe lângă 
lucrurile teoretice care le-au fost 
prezentate, copiii au avut ocazia 
să învețe câteva deprinderi practi-
ce cu privire la acordarea primului 
ajutor, măsurarea tensiunii arte-
riale etc. sau alte sfaturi practice 
referitoare la modul în care pot 
să-L laude pe Dumnezeu prin cân-
tare cât mai bine cu putință. 

De asemenea, rămân de neui-
tat momentele de părtășie din fi-
ecare seară, când, în jurul focului, 
micuții ascultau cu sufletul la gură 
experiențele interesante relatate 
de câte un invitat special dintre 
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Campus AZSMR
Centrul internaţional de odihnă, 

recreere şi instruire

Porumbacu de Sus, jud. Sibiu

vă așteaptă să participați la următoarele activități:
Tabără pentru copii, clasele I-IV:  23-28  octombrie 2011•	
Tabără •	 pentru tineret: 23-26 decembrie 2011
Tabără de sfârșit de an: 30 decembrie 2011 - 2 ianuarie 2012•	
Tabără •	 pentru tineret: 3-8 ianuarie 2012
Tabără pentru copii și tineri, clasele V-XII : 8-13 ianuarie 2012•	

Pentru informații și contact:
www.campus.azsmr.ro

campusporumbacu@gmail.com 
telefon 0727300710 sau 0722381790


