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Ghiţă Bizău 

Zilele apun, săptămânile zboară, lunile și 
anii trec, calea devine mai scurtă... Noi 
cum stăm? Am început?
Cain a început să zidească o cetate, 

Nimrod a început să fie puternic pe pă-
mânt, fraţii lui Iosif au început să-l urască, 
poporul Israel a început să plângă cerând 
carne și Petru a început să se blesteme. 
Taina fărădelegii a început să lucreze, 
oamenii au început să se închine balau-
rului și fiara a început să rostească hule. 
Începutul durerilor...

Dar urmașii lui Set au început să cheme 
Numele Domnului, părul lui Samson a înce-

Ai început?
put iarăși să crească, Zorobabel și Iosua au 
început zidirea Casei lui Dumnezeu și Isus a 
început să spele picioarele ucenicilor.

Clipa rămasă poate să-ţi fie început, 
pentru că glasul se aude încă: „Eu sunt Alfa 
și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce 
îi este sete ii voi da să bea fără plată din 
izvorul apei vieţii.” (Apocalipsa 21:6)

Ce să începi? Viaţa. Cum să o începi 
bine? Cu Începutul.

Când istoria își va târî ultimul pas și 
când tot ce se poate termina va fi fost 
încheiat, doar începutul cu El va continua. 
Și nu va avea sfârșit.   z
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În toamna acestui an, catastrofele natu-
rale care au avut loc în lumea noastră 
au lăsat în urma pagube materiale 

imense, dar cel mai grav este că un număr 
semnificativ de persoane și-au pierdut viaţa 
în urma acestor calamitaţi. Oamenii au 
fost șocaţi după lovitura celui mai puternic 
uragan din istorie. Irma a măturat Insulele 
Caraibe cât și alte insule, cu o viteză de 
neimaginat: vânt de peste 300 de kilometri 
pe oră. Despre Irma s-a constatat că a lovit 
brusc și cu o forţă nemaivăzută. Autorităţile 
au vorbit despre cel mai violent uragan 
din istorie. Forţa vântului a depășit toate 

Lucrarea fiecăruia

măsurătorile din istorie, lovind în mai multe 
zone la intensităţi diferite. Uraganul Irma a 
lovit, pe lângă alte zone, și statul Florida din 
SUA. Milioane de oameni au trebuit să fugă 
din calea acestuia. Furtuna în acest stat s-a 
abătut cu o viteza de 200 de kilometri pe 
oră și ploi torenţiale. 

Chiar și în tara noastră, tot în acest 
anotimp furtuna care a avut loc în partea 
de vest extinzându-se apoi și în alte zone, 
lovind cu o viteza ce a atins chiar 100 de 
kilometri la ora, a doborât numeroși copaci, 
a smuls acoperișurile de pe unele clădiri, 
numeroase autoturisme au fost distruse și 

Ghiţă Ulici
 „Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale  

caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile.” (Psalmi 57:1 u.p.)
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câteva persoane și-au pierdut viaţa. În faţa 
acestor calamităţi și nu numai , ne putem 
pune într-adevăr întrebarea: Unde putem 
găsi siguranţă în lumea noastră? Unde 
găsim un adăpost care să reziste la astfel de 
catastrofe? Se pare că nu există vreun loc 
pe această planetă în care putem spune cu 
certitudine că suntem pe deplin în siguranţă. 
În câteva momente tot ceea ce noi agonisim 
din punct de vedere material, zeci de ani sau 
chiar toata viaţa, poate să dispară, și chiar 
viaţa noastră este în pericol în orice moment. 

Iată ce spune cuvântul inspirat: „Acum 
vine timpul când, pentru un moment, 
stăm pe pământ tare și, în clipa următoare, 
pământul poate să ne fugă de sub picioare. 
Cutremurele de pământ vor avea loc atunci 
când sunt cel mai puţin așteptate. Prin 
incendii, prin inundaţii, prin cutremure, prin 
furia marelui adânc, prin dezastre pe mare 
și pe uscat, se dă avertismentul că Duhul 
lui Dumnezeu nu va rămâne pururi în om”. 
(Comentarii Biblice, referinţa la 2 Petru, cap. 3).

Un loc de scăpare
Biblia ne descoperă care este singurul 

loc de siguranţă pentru noi, indiferent de 
ceea ce ar putea veni peste planeta noastră. 
„Căci în Tine mi se încrede sufletul; la 
umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, 
până vor trece nenorocirile. Eu strig către 
Dumnezeu, către Cel Preaînalt, către Dum-
nezeu, care lucrează pentru mine.” (Psalmi 
57:1, 2). „Domnul este bun; El este un loc de 
scăpare în ziua necazului; și cunoaște pe cei 
ce se încred în El”. (Naum 1:7)

„Judecăţile lui Dumnezeu sunt deja 
asupra pământului, așa cum se poate vedea 
în furtuni, inundaţii, uragane, cutremure 
și pericole pe mare și pe uscat. Marele EU 
SUNT vorbește acelora care dau la o parte 
Legea Sa. Când mânia lui Dumnezeu este 
revărsată asupra pământului, cine va putea 
să stea atunci? Acum este timpul pentru 
poporul lui Dumnezeu să se arate sinceri și 
credincioși principiilor. Când religia Dom-
nului Hristos este cel mai mult dispreţuită, 
când Legea Sa este cel mai mult desconsi-
derată, atunci ar trebui ca zelul nostru să fie 
fierbinte și curajul și statornicia noastră să 
fie de neclintit. Să stai în apărarea adevă-
rului și a neprihănirii când majoritatea ne 
uită, să porţi bătăliile Domnului atunci când 
luptătorii sunt puţini, aceasta va fi proba, 
încercarea noastră. În acest timp, noi trebuie 
să strângem căldură din răceala altora, curaj 
din lașitatea lor, credincioșie din trădarea 
lor. Naţiunile vor fi de partea marelui con-
ducător rebel.” (5 T., pg. 136).

„Timpul prezent este de un interes 
copleșitor. Conducători și oameni de stat, 
persoane care ocupa poziţii de încredere 
și au autoritate, bărbaţi și femei din toate 
categoriile, în stare să gândească, privesc 
cu luare aminte la evenimentele care au loc 
în jurul nostru și urmăresc relaţiile dintre 
naţiuni. Ei observă intensitatea cu care este 
luat în stăpânire fiecare element al naturii 
și recunosc că ceva deosebit de important 
și hotărâtor este pe cale să se întâmple, că 
lumea este în pragul unei crize uluitoare.” 
(Profeţi și regi, pg. 537). „Dezastrele pe mare 

Ghiţă Ulici
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și pe uscat, tulburările sociale, zvonurile 
de război sunt de rău augur. Ele prezic 
apropierea unor evenimente de cea mai 
mare însemnătate. Agenţii răului își unesc 
forţele și se întăresc pentru ultima mare 
criză. Curând, în lumea noastră vor avea 
loc mari schimbări, iar evenimentele se vor 
desfășura cu repeziciune”. (9 T., pg. 11). 

Lucrarea fiecăruia dată pe faţă
În aceste timpuri ale istoriei, apropiin-

du-ne de cea de-a doua venire a lui Isus, 
când evenimentele care împlinesc profeţia 
au loc în jurul sau în mijlocul nostru, ca 
tineri și nu numai, ar trebui să ne punem 
câteva întrebări: Care este temelia credinţei 
mele? Ce clădesc pe aceasta temelie? Cum 
este lucrarea mea de zi cu zi? Va rezista pro-
belor și încercărilor care vin pe neașteptate?

„Căci nimeni nu poate pune o altă 
temelie decât cea care a fost pusă și care 
este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe 
această temelie aur, argint, pietre scumpe, 
lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va 
fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face 
cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și 
focul va dovedi cum este lucrarea 
fiecăruia.” (1 Corinteni 3:11-13).

„Calitatea materialului folosit 
pentru zidirea caracterului este 
esenţială. Mult așteptata zi a lui 
Dumnezeu va testa lucrarea fiecărui 
om. „Și focul va dovedi cum este 
lucrarea fiecăruia” (1 Corinteni 3:13). 
După cum focul dezvăluie deosebi-
rea dintre aur, argint, pietre preţioase 

și lemn, fân, trestie, tot astfel ziua judecăţii 
va testa caracterele, dezvăluind deosebirea 
dintre cele ce sunt formate după chipul lui 
Hristos și cele care sunt întemeiate de o ini-
mă egoistă. Egoismul și toate religiile false 
își vor arăta adevărata lor faţă. Materialul 
lipsit de valoare va fi consumat de foc; dar 
aurul adevărului, credinţa umilă și simplă 
nu-și vor pierde valoarea. Acestea nu pot fi 
mistuite de flăcări, deoarece sunt nepieri-
toare. O singură oră de păcat va fi înţeleasă 
ca fiind o mare pierdere, în timp ce frica de 
Domnul va fi dovedită ca fiind începutul 
înţelepciunii. Plăcerea îngăduinţei de sine 
va pieri asemenea paielor, dar aurul prin-
cipialităţii statornice, păstrate cu orice preţ, 
va rezista pentru veșnicie.” (Minte, caracter, 

personalitate, vol. 2, pg. 548). 

O ancoră sigură
„Pentru ca, prin două lucruri care nu se 

pot schimba și în care este cu neputinţă ca 
Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică 
îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, 
pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nă-
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dejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo 
de perdeaua dinăuntrul Templului, unde 
Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, 
când a fost făcut „Mare Preot în veac, după 
rânduiala lui Melhisedec”. (Evrei 6:18-20).

„El trăiește pentru a mijloci spre binele 
nostru. Agăţaţi-vă de nădejdea aceasta și ea 
va ţine sufletul ca o ancoră sigură, încercată. 
Credeţi și veţi vedea slava lui Dumnezeu.” 
(Hristos, lumina lumii, pg. 794). 

„El [Hristos] a murit pentru mine, pen-
tru ca eu să pot fi binecuvântat și pentru ca 
bucuria Lui să rămână în mine. Așadar, îmi 
păstrez mintea îndreptată spre El; o educ; o 
dezvolt; îmi stăpânesc limba; îmi controlez 
gândurile; îmi antrenez toate resursele, ca 
să-mi pot ancora întreaga fiinţă în Isus Hris-
tos.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 2, pg. 666). 

„Fiecare trebuie să-și formeze caracte-
rul propriu după asemănarea cu Hristos. 
Trebuie să aibă o conștiinţă care a învăţat 
de la Domnul. El trebuie să vadă dincolo 
de fiecare făgăduinţă pe Cel atotputernic 

împreună cu care 
trebuie să lucreze 
ca un instrument 
spre a face voia 
Sa. Dacă omul nu 
face astfel, cre-
dinţa lui va nau-
fragia. Dumnezeu 
nu va asigura 
niciodată viaţa 
veșnică vreunui 
om a cărui ancoră 
nu a fost fixată de 

Legea neschimbătoare a cerului. El trebuie 
să-L descopere pe Domnul Hristos, care 
lucrează în el, în învăţăturile pe care le 
susţine și în ascultare practică.” (Lucrarea 

Misionară Medicală, pg. 123). 

„Fă o lucrare completă pentru veșni-
cie… Prin puterea lui Dumnezeu și numai 
prin puterea Lui, tu poţi face acest lucru. 
Adevărul sacru este ancora ta, care te va 
ajuta să nu fii purtat de val spre păcat și 
nimicire.” (2 T., pg. 90). 

„Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în 
ziua aceea ca pe turma poporului Său; căci 
ei sunt pietrele cununii împărătești care vor 
străluci în ţara Sa!” (Zaharia 9:16). 

„Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci 
Domnul Dumnezeu este Stânca veacuri-
lor”. (Isaia 26:4).

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze 
pe toţi, ca să putem clădi pe aceasta stâncă, 
iar lucrarea caracterului nostru să poată fi 
compusă din materiale preţioase care să 
dăinuie veșnic. Amin!   z
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Auziţi pocnetul biciului, uruitul roţi-
lor, tropăitul cailor şi durduitul ca-
relor! Se aruncă năvalnici călăreţii, 

scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime 
de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… 
Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de 
cei morţi!… Din pricina multelor curvii ale 
curvei plină de farmec, fermecătoare iscusi-
tă, care vindea neamurile prin curviile ei şi 
popoarele prin vrăjitoriile ei.” (Naum 3:2-4). 

„Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc 
în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este 
pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor 
iscusit să-mi fie limba!” (Psalmii 45:1). 

„Cerul gurii lui este numai dulceaţă, şi 
toată fiinţa lui este plină de farmec.

Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul 
meu, fiice ale Ierusalimului!” (Cântarea 
cântărilor, 5:16 p.p.). 

Cum arăt? Îmi stă bine Ce părere ai? 
Sunt câteva din întrebările care frământă 
pe mulţi din tinerii generaţiei actuale. 
Înfăţișarea fizică pentru mulţi a devenit o 
preocupare de obsesie. Unii sunt nemulţu-
miţi de cum i-a creat  Dumnezeu și vor să 
facă schimbare. Cei bruneţi vor să fie blonzi; 
cei blonzi vor să fie bruneţi; cei înalţi, scunzi 
și invers; cei slabi vor kg, cei cu kg vor să le 
piardă. 

Unora cred că buzele și faţa nu strălu-
cesc cum ar trebui, altora li se pare că părul 
ar fi frumos dacă ar avea o altă culoare și 

Dumnezeu iubește frumosul

toţi împreună cu cuvinte sau fără cuvinte 
spun despre Dumnezeu că nu i-a creat 
frumoși. Vrem să acceptăm sau nu, dar 
fiecare om are un farmec cu care îi încântă 
sau îngrijorează pe semeni, Îl onorează sau 
nu pe Dumnezeu. 

Conform profetului Naum unii își folo-
sesc farmecul să vândă neamurile, își vând 
propriile vieţi, destramă căsnicia semenilor 
lor, aduc ruină. Alţii produc admiraţie, 
plăcere, încântă pe cei cu care se întâlnesc și 
laudă pe Dumnezeu. 

Întrebarea majoră 
pe care o punem: 
ce faci tu? 
Cuvântul lui 
Dumnezeu 
scrie celor 
care sunt 
părinţi 
că un rol 

Ioan Bogdan
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Ioan Bogdan

important în dezvoltarea frumosului din 
viaţa copiilor îl au ei (părinţii). 

„Cei mai atractivi copii sunt cei natu-
rali și nealintaţi.” (Îndrumarea copilului, pg. 

193, secţ. 7: Simplitatea). 

„Începeţi de timpuriu a-i învăţa pe cei 
mici să aibă grijă de îmbrăcămintea lor. 
Să aibă un loc unde să-şi aşeze lucrurile 
deoparte şi să fie învăţaţi să-şi împăturească 
fiecare articol în mod îngrijit şi să-l pună la 
locul lui... Această lucrare de a învăţa bunul 
gust şi ordinea va lua câte puţin timp în 
fiecare zi, dar va aduce răsplata în viitorul 
copiilor voştri şi în cele din urmă veţi câştiga 
timp şi veţi scăpa de grijă.” (Idem, pg. 111, secţ. 

5: Îngrijire, ordine și regularitate).  

Apreciem părinţii care depun eforturi 
pentru a-și pregăti copiii să fie oameni mari 
în viaţă. Admirăm copiii care pot vorbi mai 
multe limbi, care ne încântă prin măiestria 
mânuirii unui instrument, dar suntem 
foarte încântaţi de cei care știu să spună 
„mulţumesc frumos”, în urmă ce-i servit, să 
ajute la strânsul mesei, după ce a terminat 
de mâncat, să lase ordine în dormitor, 
atunci când pleacă din cameră, să fie natural 
în discuţiile lui cu alţii. 

Ne bucurăm pentru adolescenţii și 
tinerii care știu și aleg să fie naturali în 
comportament, în vorbire și înfăţișare și ne 
îngrijorăm de viitorul acelora care vor să 
corecteze creaţia lui Dumnezeu. 

Profetul Isaia are un semnal de alarmă 
pentru adolescenţi, tineri și vârstnici, care 
fac astfel de lucruri: „Domnul zice: „Pentru 
că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu 

gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că 
păşesc mărunţel şi zornăie cu verigile de la 
picior. Domnul va pleşuvi creştetul capului 
fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi 
ruşinea.  În ziua aceea, Domnul va scoate 
verigile care le slujesc ca podoabă la picioare 
şi sorişorii, şi lunişoarele, cerceii, brăţările şi 
maramele; legăturile de pe cap, lănţişoarele 
de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri 
şi băierile descântate; inelele şi verigile de la 
nas; hainele de sărbătoare şi cămăşile cele 
largi, mantiile şi pungile; oglinzile şi cămăşile 
subţiri, turbanele şi maramele uşoare. Şi 
atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare; 
în loc de brâu, o funie; în loc de păr încreţit, 
un cap pleşuv; în loc de mantie largă, un sac 
strâmt; un semn de înfierare, în loc de fru-
museţe. Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sabie, 
şi vitejii tăi, în luptă. Porţile fiicei Sionului vor 
geme şi se vor jeli; şi ea va şedea despuiată 
pe pământ.” (Isaia 3:16-26). 

„Adevăratul farmec al feminităţii nu 
constă doar în frumuseţea formelor sau 
trăsăturilor sau în posedarea talentelor, ci 
într-un duh blând şi liniştit, în răbdare, ge-
nerozitate, bunătate şi bunăvoinţă de a face 
şi a suferi pentru alţii.” (Îndrumarea copilului, 

secţ. 7: Simplitatea).  
Deseori „fiicele Sionului” din zilele 

noastre tânjesc să arate ca fiicele Egiptului. 
S-au obișnuit atât de mult cu aceste practici, 
încât nu mai sesizează niciun pericol. Nici 
chiar când vitejii cad pe „câmpul de luptă”, 
nu-și pun întrebarea dacă nu cumva ar 
fi vreo problemă. Lucrurile pe care le-au 
practicat fiicele Sionului pe timpul lui Isaia 
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sunt schimbate cu altele din zilele noastre, 
dar principiul închinării idolatre a rămas 
același. Nu stau cu gâtul întins, dar privirile 
pofticioase și acţiunile seducătoare caracte-
rizează pe multe tinere, astăzi. 

Nu au bijuterii la picior, dar pășesc 
mărunţel din cauza tocurilor exagerat de 
înalte, a fustelor strâmte, scurte, făcute 
special pentru a atrage privirile. Brăţările din 
metalele scumpe sunt înlocuite cu cine știe ce 
elastice sau înlocuitori, dar totuși să fie ceva la 
mâini; vopselele, lacurile, fardurile, placa de 
îndreptat sau de încreţit părul, sunt accesorii 
indispensabile în viaţa multora dintre tinere. 

Practicarea machiajului a devenit o 
problemă tot mai accentuată. Practica 
Ierusalimului și Iudei, din timpul profeţilor 
Ieremia și Ezechiel se remarcă în viaţa fiice-
lor Sionului și în zilele noastre. 

„Şi tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbră-
ca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe 
de aur, îţi vei sulemeni ochii; dar degeaba te 
vei înfrumuseţa: ibovnicii tăi te dispreţuiesc 
şi vor să-ţi ia viaţa.” (Ieremia 4:30). 

„Ele s-au dedat la preacur-
vie, şi pe mâinile lor este sânge: 
au preacurvit cu idolii lor; şi 
copiii pe care Mi-i născuseră 
i-au trecut prin foc, în cinstea 
lor, ca să-i mănânce! Afară de 
aceasta iată ce Mi-au mai făcut: 
Mi-au spurcat Locaşul cel Sfânt 
în aceeaşi zi şi Mi-au pângărit 
Sabatele. Căci după ce şi-au 
jertfit copiii la idolii lor, tot în 
ziua aceea s-au dus şi în Loca-

şul Meu cel Sfânt ca să-l spurce. Iată ce au 
făcut în Casa Mea. Au umblat chiar după 
oamenii care veneau de departe,  
le-au trimis soli şi iată că ei au venit. 
Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit 
la ochi şi te-ai gătit cu podoabele tale; ai 
şezut pe un pat măreţ, înaintea căruia era 
întinsă o masă, pe care ai pus tămâia şi 
untdelemnul Meu.” (Ezechiel 23:37-41). 

Pentru ca tinerele noastre să nu fie sub 
aceeași acuză ca cetăţile Ierusalim și Iuda, 
pentru ca tinerii noștri să nu cadă pe câm-
pul de bătaie, ca biserica să nu apostazieze, 
vreau să spun ce zice Dumnezeu despre 
farmecul unui om: „Ceea ce face farmecul 
unui om este bunătatea lui; şi mai mult 
preţuieşte un sărac decât un mincinos.” 
(Proverbele 19:22). 

„Farmecul simplităţii, blândeţii şi 
afecţiunii adevărate ar face un paradis din 
casa cea mai umilă. Este mai bine să înduri 
cu voioşie orice inconvenient decât să nu ai 
pace şi mulţumire.” (Îndrumarea copilului, pg. 

141, secţ. 7: Simplitatea).    z
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D    e câte ori auzim pe cineva în jurul 
nostru spunând „Nu am timp!”, 
ca răspuns la diferite întrebări, ori 

la provocările vieţii...? De câte ori spunem 
chiar noi aceste cuvinte! Trăim în secolul vi-
tezei. O singură călătorie cu avionul ne duce 
la distanţe mai mari decât au călătorit stră-
bunicii noștri în toată viaţa lor. Ceea ce dura 
înainte zile, luni sau ani, acum înseamnă 
secunde, minute sau ore, dacă ne gândim la 
mijloacele de comunicare ori la transport. 
Dacă ne rezumăm doar la câteva dintre 
invenţiile de la baza revoluţiei industriale, 
precum locomotiva, telegraful, telefonul, 
becul, automobilul, observăm că punctul 
central era viteza. Procese care ar fi luat 
până la momentul acela un timp îndelun-
gat, acum puteau fi mult mai rapide și mai 
ușor finalizate. Având în vedere că noaptea 
variază de la 8 la 16 ore de-a lungul anului, 

Horia Ioniţă

cu aproximaţie, iar lumânările ori lămpile 
nu fac o lumină suficient de puternică, doar 
becul singur a dat oamenilor mult mai mult 
timp în care să-și desfășoare activităţile. 
Totuși, chiar dacă auzim și credem că totul 
este posibil în vremea noastră, suntem mai 
stresaţi ca oricând în istorie și simţim că nu 
reușim să facem nimic. Suntem prinși în 
capcana acestui pământ, deveniţi sclavi ai 
timpului ce pare că „nu mai are răbdare”.

Sclavagismul este considerat o umbră a 
istoriei ce a fost depășită. Totuși crezi că este 
așa? Raportul din 2016 al celor de la Walk 
Free Foundation, citat de Agenţia France 
Presse, arată că sclavagismul modern este 
mult mai răspândit decât se credea, impli-
când aproximativ 45 de milioane de per-
soane în toată lumea. Primele cinci cele mai 
afectate ţări, unde sunt 58% din victime, 
fiind India, Pakistan, China, Bangladesh, și 

Nu am 
timp...
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Uzbekistan. Chiar și România apare pe listă 
cu aproximativ 25.000 de victime ale dife-
ritelor forme de sclavagism modern, adică 
trafic de persoane, căsătorii între minori 
aranjate, ori datorii financiare. Însă, aceste 
rapoarte arată niște cifre ce implică doar 
oameni care sunt sclavi în sensul tradiţional 
al cuvântului. 

Conform profesorului american Kevin 
Bales, co-fondator și fost președinte al aso-
ciaţiei Free the Slaves, sclavagismul modern 
se produce „când o persoană se află sub 
controlul unei alte persoane, care aplică 
violenţă și forţă ca să menţină controlul, 
și scopul acelui control este exploatarea”. 
Sună cunoscut această formulare? Crezi 
că definiţia poate fi aplicată și într-un sens 
spiritual? Dacă ajustăm puţin afirmaţia pro-
fesorului Bales, spunând că „sclavagismul 
se produce când o persoană se află sub con-
trolul unui ideal sau obiect, iar scopul acelui 
control este exploatarea”, parcă ne vedem și 
noi incluși măcar în prima parte a afirmaţiei. 
Dar ce e cu această exploatare dacă am 
exclus cealaltă persoană din definiţie? Cine 
ne exploatează dacă facem de bună voie 
ceea ce facem? Aceasta este cea mai mare 
amăgire inventată de Satana. Această iluzie 
este rezultatul a mii de ani de experienţă 
căpătată prin înșelarea oamenilor. Astfel, nu 
doar 0,6% din populaţa planetei este victi-
mă a sclavagismului, ci toţi cei 7,5 miliarde 
am picat în cursa Diavolului.

Oamenii cred că deţin controlul și că 
pot să își trăiască propria viaţă exact așa 
cum vor ei, ceea ce coincide cu lucrul pe 

care vrășmașul și-l dorește cel mai mult. 
El doar îi distrage din căutarea mântuirii 
și îi lasă să fie purtaţi de curent pe cărarea 
cea largă, la pierzare. Satana nu vrea să fie 
neapărat idolul în faţa căruia oamenii să 
se închine în mod direct, ori liderul după 
care ei să se ghideze. Așa ar fi probabil mult 
mai ușor de evitat. Singurul lui interes e să 
nu îl alegem pe Dumnezeu la cârma vieţii 
noastre. În rest, nu contează dacă te închini 
lui Ra, acum mai bine de 2000 de ani în 
Egipt, ori dacă stai la coadă 240 de ore 
precum Rob Shoesmith ca să fii primul om 
care cumpără următorul iPhone. Chiar dacă 
de-a lungul secolelor idolii s-au schimbat, în 
spatele lor este același inamic care se luptă 
neobosit să tragă omenirea de partea lui. 
Alţi oameni muncesc peste program ca să 
își cumpere o casă mai mare sau o mașină 
nouă. Ellen G. White vorbește în „Căminul 
advent”, începând cu pagina 151, despre 
spiritul de rivalitate care face viaţa să pară 
o mare dezamăgire deoarece oamenii se 
obosesc inutil. Ei aleargă de dimineaţa până 
seara ca să își îndeplinească dorinţa de a fi 
în rând cu trendurile lumii, de a fi „la modă”, 
aspiraţie ce izvorăște din mândrie. Chiar 
dacă nu vedem că prin acţiunile noastre îi 
facem pe plac lui Satana, Solomon conclu-
zionează în primul capitol din „Eclesiastul”, 
după ce analizează „cu înţelepciune tot ce 
se întâmplă sub ceruri”, astfel: „Și iată că 
totul este deșertăciune și goană după vânt!”. 

În alergarea după ceea ce s-ar numi 
plăcerea vieţii, oamenii își pierd sănăta-
tea, puterea și mijloacele care ar putea fi 
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utilizate mult mai bine în înaintarea cauzei 
Domnului. Astfel, persoane din aceleași ca-
tegorii sociale încep o cursă interminabilă 
de etalare în faţa prietenilor, prin haine ori 
prin împodobirea casei. „Dulcele” cămin a 
devenit „ceva cu patru pereţi, plin cu mo-
bilă și podoabe elegante”, ai cărui locuitori 
sunt într-o continuă încordare deoarece 
nu știu cum vor face faţă cerinţelor vremii. 
Mulţi consideră anumite obiecte indispen-
sabile pentru gospodărie și muncesc neîn-
cetat până și le însușesc, cheltuind foarte 
mulţi bani și energie pentru niște bunuri 
materiale care în timp ce satisfac privirea, 
mândria și ambiţia, nu sporesc neapărat 
confortul familiei în vreun fel. În acest 
mod răbdarea, puterea și timpul care ar fi 
putut să fie folosite în serviciul Domnului 
sunt irosite. Harul lui Dumnezeu cade 
pe un loc secundar pentru a fi înlocuit de 
activităţi nefolositoare ce ajung să răpească 
capacitatea și chiar dorinţa oamenilor de 
a fi fericiţi. Ei descoperă că avuţiile lor nu 
le dau satisfacţia pe care o așteptau de la 
ele. Niciodată banii cheltuiţi, neliniștea 
și timpul irosit nu vor putea fi plătite de 
satisfacţia pe care o vor avea străinii care 
vor vedea toate acele obiecte. 

O adresare specială este făcută pentru 
mamele care, în alergarea lor de a ţine 
casa într-o ordine exagerată și de a face 
mâncăruri complicate, dar nehrănitoare, 
neglijează nu doar propriul suflet, dar și 
educaţia copiilor care vor deveni respingă-
tori atât faţă de părinţi, cât și faţă de Tatăl 
Ceresc. De multe ori tinerii sunt scutiţi de la 
treburile casei ajungând să piardă timpul pe 
care l-ar fi putut folosi purtând unele dintre 
poverile căminului, ceea ce produce un 
foarte mare rău în dezvoltarea lor persona-
lă. Dacă analizăm viaţa Domnului Hristos, 
vedem că aceasta a fost plină de o intensă 
activitate. Totuși, „El n-a trăit pentru a-Și 
plăcea Sie însuși” (Pildele Domnului, pg. 345). 
În familie comuniunea membrilor este mult 
mai importantă decât confortul, ori alte zeci 
ori sute de bunuri din diferite materiale reci, 
costisitoare, fără viaţă.

 În „Mărturii pentru comunitate” 
Volumul 7, pagina 195, sora White le-a 
scris lucrătorilor de la editură cum ar trebui 
să decurgă zilele din viaţa unui creștin. 
Desigur, aceste învăţături pot fi aplicate 
în dreptul fiecăruia dintre noi, indiferent 
de lucrarea pe care o facem. „Sănătatea 
spirituală a lucrătorilor trebuie să primeze. 
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a considerat orice moment foarte preţios şi 
aşa ar trebui să-l socotim şi noi. Viaţa este 
prea scurtă spre a fi risipită fără rost. Nu 
avem decât câteva zile de har în care să ne 
pregătim pentru veşnicie. Nu avem nici un 
timp pe care să-l folosim în plăceri egoiste, 
nici un timp pentru a ne lăsa târâţi în păcat. 
Acum noi trebuie să ne formăm caractere 
pentru viaţa viitoare, pentru viaţa veşnică. 
Acum noi trebuie să ne pregătim în vederea 
judecăţii de cercetare. [...]  

Suntem sfătuiţi să răscumpărăm 
vremea. Dar timpul, care a fost risipit, nu 
mai poate fi răscumpărat niciodată. Nu 
putem chema înapoi nici chiar un singur 
moment. Singura cale prin care putem să 
răscumpărăm timpul nostru, este aceea de 
a folosi cât mai bine timpul ce ne-a rămas, 
fiind conlucrători cu Dumnezeu, în marele 
Său Plan de Mântuire.”

Cel mai important lucru este să ne 
administrăm timpul în mod chibzuit. Ierar-
hizarea activităţilor noastre zilnice ar trebui 
făcută cu gândul la Dumnezeu, deoarece, 
în final, nu vom regreta că nu ne-am distrat 
mai mult, ci am putea să regretăm că nu ne-
am pregătit mai bine caracterul ori că nu am 
ajutat mai mulţi oameni să înţeleagă Adevă-
rul. Câte familii mai „pierd” timpul la altarul 
de dimineaţă? Cei mai mulţi oameni fac o 
rugăciune grăbită înainte de a zbura pe ușă 
ca să se urce în mașină, nervoși că întârzie 
la serviciu, iar seara mai fac o rugăciune 
pentru că face parte din „procesul de ador-
mire dacă ai insomnie”, după cum spunea 
Rowan Atkinson în unul dintre rolurile sale. 

În fiecare dimineaţă, luaţi-vă timp pentru 
a începe lucrul vostru cu rugăciune. Nu 
consideraţi aceasta ca un timp pierdut; 
este un timp care va dăinui în veacurile 
veșnice. Prin mijlocul acesta vor fi asigurate 
succesul și victoria. Mașinile vor răspunde 
la atingerea mâinii Domnului. Atunci, cu 
siguranţă, binecuvântarea lui Dumnezeu 
poate fi cerută, iar lucrul nu poate fi săvârșit 
bine decât dacă începutul este bun. Mâinile 
fiecărui lucrător trebuie să fie întărite, inima 
trebuie să-i fie curăţită, înainte ca Domnul 
să-l poată folosi cu succes.”

În „Pildele Domnului”, pagina 342, 
scrie că „timpul nostru aparţine lui Dum-
nezeu. Fiecare clipă este a Sa şi suntem sub 

solemna obligaţie 
de a o folosi 

spre slava 
Sa. Des-
pre niciun 

talant pe 
care El ni 

l-a dat nu 
ne va cere o 

mai strictă so-
coteală ca despre 

timpul nostru. 
Valoarea 

timpului 
este mai 
presus 
de orice 
evaluare. 

Domnul 
Hristos  
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Totuși, rugăciunea este legătura directă cu 
Dumnezeu. Cum poate un pom să crească 
dacă este deconectat de la rădăcină? Spiritul 
profetic continuă astfel: „Dacă vrem să 
trăim o adevărată viaţă creștinească, con-
știinţa trebuie să fie înviorată prin contactul 
neîncetat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Toate 
lucrurile preţioase, pe care Dumnezeu 
ni le-a procurat cu un preţ nemărginit de 
mare, nu ne pot aduce niciun bine; ele nu 
ne pot întări și nu pot să producă o creștere 
spirituală dacă nu ni le însușim. Trebuie să 
mâncăm Cuvântul lui Dumnezeu, să facem 
din el o parte din noi înșine.”

Mai crezi tu că venirea Domnului 
este aproape? Chiar crezi asta? William 
Shakespeare a spus „Timpul este prea lent 
pentru cei care așteaptă, prea iute pentru 
cei care se tem, prea lung pentru cei care 
se plâng, prea scurt pentru cei care sărbă-
toresc, dar, pentru cei ce iubesc, timpul 
este o eternitate.” Fiecare dintre noi ar tre-
bui să se gândească foarte bine la ceea ce 
reprezintă timpul pentru propria persoană 
în relaţie cu cea de-a doua venire, când ne 
vom întâlni cu Mirele pe care îl aștetăm. 
După ce îţi analizezi viaţa, vei ști unde 
greșești, și unde poţi face modificări ca la 
a doua venire să fii găsit gata, deoarece „O 
parte din timp ne este răpită, alta ne este 
sustrasă, alta se scurge. Dar cea mai urâtă 
pierdere este aceea datorită neglijenţei. 
Și dacă vei voi să bagi de seamă vei vedea 
că cea mai mare parte a vieţii noastre o 
pierdem făcând ce nu trebuie, o mare par-
te nefăcând nimic, întreaga viaţă, făcând 

altceva”, după cum a observat filosoful 
Seneca încă din primul secol după Hristos. 

Timpul a fost și va fi până la sfârșitul 
Pământului o temă de gândire pentru 
oameni, și pentru cei mai mulţi, el va fi 
„stăpânul” care îi ţine în robie. Cu toate 
acestea, putem alege să fim dintre cei puţini 
care au învăţat ce stă scris: „clipele sunt 
de aur”! (4 T., pg. 459). Mai presus de ceea 
ce minţi luminate ale planetei au afirmat 
despre timp, putem alege viziunea și sfatul 
Creatorului și astfel fiecare zi să o trăim în-
ţelept și cu folos, așa cum Moise își dorea, în 
Psalmul 90: „Învaţă-ne să ne numărăm bine 
zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”. 
Putem alege să deshidem larg, tot mai larg 
inimile noastre Celui ce ne iubește, primind 
puterea, dragostea, viaţa Sa, în fiecare oră, 
în fiecare clipă! „Câteva clipe aici, câteva 
clipe acolo...; orele de dimineaţă pierdute 
adesea prin şederea în pat; timpul petrecut 
în călătorii..., sau aşteptând în staţii, ...sau 
timpul petrecut în aşteptarea acelora care 
întârzie la întâlnirile date - dacă o carte ar 
fi păstrată la îndemână şi aceste fragmente 
de timp ar fi folosite pentru studiu, pentru 
lectură sau pentru o profundă meditaţie, 
câte nu s-ar putea realiza!” (P.D., pg. 343-

344). Câte tainice transformări ale inimii și 
caracterului nostru, după asemănarea slavei 
Sale! (2 Corinteni 3:18). Și astfel, învăţând 
să umblăm cu Dumnezeu clipă de clipă, și zi 
de zi, ca și Enoh, să putem păși într-o zi, ca și 
el, în lumea Cerească! Iar timpul... să-l lăsăm 
la poarta cerului, pentru că va fi început 
Veșnicia! Așa să ne ajute Dumnezeu!    z
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Altruismul este marea lege a univer-
sului, alterată  de păcat,  luând astfel 
naștere dragostea egocentrică, care 

sălășluiește în fiecare fiinţă umană ce nu a 
cunoscut și nu s-a supus harului divin. Iar 
noi, ca și urmași ai lui Isus, avem privilegiul, 
cât și datoria, de a ne orienta dragostea 
către cei din jurul nostru, iar acest lucru 
înseamnă a fi în primul rând interesaţi de 
bunăstarea spirituală a semenilor noștri, dar 
și de nevoile lor vremelnice. 

Pe drumul aspru al vieţii, venind în 
contact cu diferite persoane, un adevărat 
creștin va căuta să fie un ajutor în orice 
situaţie, dând pe faţă caracterul Mântui-
torului. În timp ce citeam un devoţional, 
un paragraf mi-a atras atenţia: „Puteţi fi un 
ajutor și o binecuvântare pentru altcineva, 
prin aceea că sunteţi credincioși în orice si-
tuaţie v-aţi afla, dându-vă seama că sunteţi 
reprezentanţi ai lui Dumnezeu pe pământ”. 
De asemenea, apostolul ne amintește faptul 
ca noi suntem epistole vii, cunoscute şi citite 
de toţi oamenii: „Deci, ... ce fel de oameni 

Lorena Amelia Aria

ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă 
şi evlavioasă, așteptând şi grăbind venirea 
zilei lui Dumnezeu?” (2 Petru 3:11, 12).

De aici am înţeles că a fi altruist și a 
grăbi venirea Domnului, nu înseamnă 
numai a întinde o mână de ajutor, ci și a 
fi atenţi la exemplul pe care îl oferim atât 
celor ce nu cunosc pe Dumnezeu, dar mai 
ales fraţilor de credinţă, care au aceleași 
lupte, ispite, greutăţi și încercări, pe calea 
care merge către cer. Acesta este ceea ce 
putem numi „ajutorul pasiv”. 

De câte ori comportamentul pe care 
un frate sau o soră de credinţă l-au adoptat 
într-o anumită situaţie, nu a fost o mustrare 
sau un îndemn pentru propria noastră 
conștiinţă? De câte ori alegerile făcute de o 
anumită persoană, nu au fost un exemplu 
de evlavie și un imbold pentru noi? Deși 
persoanele în cauză nu au depus vreun 
efort care ne viza pe noi înșine și nici măcar 
nu au bănuit ca au vreo influenţă, alegerile 
făcute de ele în credincioșia lor sinceră au 
fost de un real folos spiritual pentru noi și 

 Ajutând pasiv
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ne-au încurajat să le urmăm exemplul. Tot 
astfel și noi ne aflăm de multe ori în faţa 
unor situaţii care ne determină un anumit 
mod de a acţiona, iar acesta poate fi un 
ajutor pentru cei cu care ne asociem, fără 
ca noi să ne dăm seama de aceasta. 

În sens opus, putem să dezechilibrăm 
un suflet slab, să slăbim convingerile sau 
principiile unui prieten de credinţă sau să 
îl atragem pe o cale rea,  dacă în momente 
de cumpănă, renunţăm la principiu și 
cedăm în faţa ispitei. 

Fiind fiinţe sociale, interdependente, fie 
privim în mod conștient la ceilalţi, pentru a 
le urma exemplul, fie suntem influenţaţi în 
mod inconștient de ei. Iar, la rândul nostru, 
suntem priviţi, mai ales noi, în calitate de 
creștini: „Ochii lumii sunt asupra noastră și 
suntem observaţi de mulţi despre care nu 
avem cunoștinţă. Există unii care știu ceva 
despre doctrinele în care credem și iau notă 
de efectul pe care îl are credinţa asupra 
caracterelor noastre”. (Review and Herald, 18 

iunie 1889). Prin urmare, fie că vrem, fie că nu 
vrem, noi suntem o mireasmă de viaţă spre 
viaţă sau, din contră, de moarte spre moarte.

Pe lângă faptul că noi ne clădim propriile 
caractere prin alegerea binelui, încurajăm ast-
fel și pe alţii în a înainta pe cale, iar acest lucru 
ar trebui să fie un dublă motivaţie care să ne 
susţină zilnic. Niciodată nu vom afla, aici pe 
pământ, cât de mult am ajutat pasiv pe cei 
cu care venim în contact, dar întotdeauna 
ar trebui să avem în vedere acest lucru și să 
cumpănim fiecare alegere pe care o facem în 
prezenţa persoanelor care ne privesc.

Pavel nu dorea să fie o pricină de potic-
nire pentru ceilalţi, așa că a căutat să facă o 
alegere ce nu năștea controverse, întărind 
indirect pe cei îndoielnici și nesiguri în a-i 
urma exemplul: „De aceea, dacă o mâncare 
face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi 
mânca niciodată carne, ca să nu fac pe frate-
le meu să păcătuiască.” (1 Corinteni 8:13). 

Există multe moduri prin care putem 
fi un ajutor pasiv, în special pentru cei 
necredincioși, pentru cei care au cunoscut 
de curând adevărul, pentru cei care trec 
prin încercări, pentru cei îndoielnici, slabi 
în credinţă sau murmurători. 

Cuvintele pe care noi le rostim sunt o 
dovadă a ceea ce se află în inimă, iar un 
vocabular principial, nobil și plin de res-
pect va trezi inevitabil conștiinţa celor ce 
tratează cu ușurătate modul de adresare. 
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, 
dreasă cu sare, ca să știţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia.” (Coloseni 4:6). 

Pe de altă parte, „Îl putem tăgădui 
(pe Mântuitorul) prin cuvintele noastre, 
vorbindu-i de rău pe alţii, printr-o vorbire 
nesăbuită, glume şi batjocuri, prin cuvinte 
ușuratice sau lipsite de bunătate sau oco-
lind adevărul, vorbind împotriva adevăru-
lui” (3 T., pg. 311), iar mulţi din sfera noastră 
de influenţă vor fi cu siguranţă afectaţi de 
lipsa noastră de consideraţie. 

Orice gest și orice atitudine pe care le 
facem, au un impact asupra a cel puţin o 
persoană. Amabilitatea și respectul arătate 
în special celor desconsideraţi de societate, 
spiritul altruist, încurajările dăruite cu inimă 
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largă, umilinţa, integritatea și blândeţea 
sunt, nu numai o binecuvântare pentru 
cei asupra cărora le revărsăm, ci și martori 
tăcuţi pentru observatorii ce asistă la mani-
festarea caracterului creștin. Poate că ei nu 
vor aprecia cu glas tare atitudinea noastră, 
dar cu siguranţă vor fi, în mod conștient sau 
inconștient, influenţaţi de aceasta. 

Nu în ultimul rând, îmbrăcămintea 
este o ilustrare a ceea ce se află în interior, 
și cât de mare este influenţa pe care cei din 
poporul lui Dumnezeu o exercită unii asu-
pra altora în privinţa acesteia! Îngăduinţă 
după îngăduinţă lărgesc calea, pe care nu 
puţini se îngrămădesc pe ea.

O modestie manifestată în mod 
consecvent, va fi un ajutor real pentru cei 
care se luptă cu idolul modei. Ellen White 
face referinţă în special la soţiile pastorilor: 
„Îmbrăcămintea lor trebuie să constituie un 
model. Modul lor de viaţă, conversaţiile lor 
trebuie să fie un exemplu, care să poarte 
o mireasmă spre viaţă, nu spre moarte.” 
(Căminul Adventist, pg. 355).

În concluzie, să fim plini de atenţie cu 
privire la influenţa pe care o exercităm 

asupra celorlalţi. Să căutăm să ajutăm 
prin exemplul nostru pe cei care au 
nevoie de ajutor. 

„Cât de atenţi ar trebui să fim ca în fie-
care cuvânt şi faptă să urmărim îndeaproa-
pe Modelul, pentru ca exemplul nostru să 
poată conduce pe oameni la Hristos. Cu 
câtă grijă ar trebui să căutăm să prezen-
tăm adevărul, pentru ca ceilalţi, privind 
frumuseţea şi simplitatea lui, să fie conduși 
să-l primească. Dacă vieţile şi caracterele 
noastre mărturisesc despre puterea lui 
sfinţitoare, atunci vom fi o lumină continuă 
pentru alţii - epistole vii, cunoscute şi citite 
de toţi oamenii.” (5 T., pg. 236). 

Fie ca acesta să fie un continuu imbold 
pentru noi, care să ne îndemne la veghere 
în orice contact pe care îl stabilim în societa-
te, și să avem în același timp încredere că nu 
vom fi lăsaţi în propria noastră putere, căci 
„atunci când, în mod inconștient, suntem 
în pericolul de a exercita o influenta greșită, 
îngerii vor fi alături de noi, îndemnându-ne 
spre o cale mai bună, alegând cuvintele în 
dreptul nostru şi influenţându-ne acţiunile.” 
(Adevărul despre îngeri, pg. 14).   z
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C                                               red că nu suntem străini de pilda  
    fiului risipitor. De fapt, posibil  
    să o cunoaștem chiar bine, fiind 

o poveste palpitantă, care are în ea toate 
elementele pentru a o face o povestire 
captivantă. Cred că tuturor ne place o 
poveste bună, nu? De aceea suntem atât 
de prinși de filme și seriale, ba chiar și de 
sporturi, iar când aflăm că doi tineri ur-
mează să se căsătorească, întrebarea zilei 
e: „Cum v-aţi cunoscut?”. Mintea omului e 
captivată de povești, iar Isus era conștient 
de acest lucru, astfel pildele au fost una 
din cele mai folosite metode pentru a în-
văţa poporul. Pildele sunt povestioare care 
vorbesc despre Dumnezeu și despre noi.

Pilda fiului risipitor o găsim in Luca 
15:11-32 și vom încerca să vedem cum 
această pildă vorbește despre mine și tine, 
fiind chiar povestea vieţii noastre (vom 
parcurge doar până la v. 24). Încă din pri-
mele versete ni se prezintă cadrul povestirii: 
„Un om avea doi fii”. Un detaliu important 
deoarece în continuare vedem cum cel mai 
tânăr dintre fii vine cu o cerere neobișnu-
ită pentru acea vreme înaintea părintelui 
său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se 
cuvine”. Deși poate timpurile s-au schim-
bat, pe vremea aceea averea părintelui 
trecea în posesia copiilor abia la moartea 
acestuia, dar tânărul își cere jumătatea de 
avere (având un frate, urma ca fiecăruia 

Daniel Bejan

să-i revină jumătate din ceea ce avea tatăl 
lor) cu mult înainte să se pună problema de 
moartea tatălui, astfel tânărul fiu declară că 
„Vreau lucrurile tale, tată, dar nu și pe tine. 
Ești ca și mort pentru mine”. Câtă lipsă de 
respect din partea tânărului! Oare ce fel de 
educaţie a primit acesta de se comportă 
astfel? Ce bine că noi nu facem la fel cu 
Dumnezeu… Ce bine că noi nu-i cerem 
toate binecuvântările posibile, tot felul de 
lucruri materiale și să ne simţim bine tot 
timpul, iar dacă se poate, toate acestea fără 
să fim nevoiţi să ne schimbăm prea mult.

Analizând mai atent pilda, putem 
identifica 5 etape prin care trece fiul cel 
tânăr, din care putem învăţa câteva lucruri 
despre noi și povestea vieţii noastre.

Prima etapă este trădarea. Fiul cel mic 
își trădează tatăl, trădează obiceiul acelei 
vremi, iar noi, noi Îl trădăm pe Dumne-
zeu… Poate nu prin vorbe dar de cele mai 
multe ori acţiunile noastre Îi spun: „Dum-
nezeule, lasă-mă să fac cum vreau eu!!!” și 
atunci Dumnezeu asta face.

Etapa numărul doi este cea a îndepăr-
tării. În versetul 13 vedem că fiul cel mic, 
după ce își revendică dreptul în avans, „a 
strâns totul şi a plecat într-o ţară depăr-
tată”. Odată ce a obţinut ce își dorea de 
la tata, nu mai are nevoie de acesta și, ca 
să poată să trăiască cum vrea, el a decis 
că probabil e mai bine să își aleagă un alt 

Un altfel de tată
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oraș, de fapt, chiar altă ţară. Cu cât mai 
mare distanţa, cu atât mai bine. În mod 
ciudat parcă, la fel alegem și noi să fugim 
de Dumnezeu. Cu cât mai mare distanţa, 
cu atât irosim mai mult binecuvântările pri-
mite până atunci, iar distanţa dintre noi și 
Dumnezeu fac din acestea un vehicul care 
ne îndreaptă cu viteză tot mai mare spre 
propria distrugere. Astfel tânărul nostru se 
izolează de tatăl său și ajunge în singurăta-
te (v. 14-16), mai rău chiar decât porcii.

Următoarea etapă este singurătatea. 
Deși fizic avea oameni în jurul său, tânărul 
nostru era singur. De fapt, uită-te în jurul 
tău. Cei mai populari oameni sunt singuri 
și nefericiţi; vedetele recurg la gesturi 
extreme de „prea multă fericire”(oare?), iar 
noi ne facem o colecţie de “friends”(sau 
prieteni) pe Facebook, cât mai mare (din 
păcate pentru mulţi, limita e la 5000 de 
“friends”) și totuși, suntem fericiţi cu ei sau 
suntem singuri? Numeroase studii arată 
că efectele secundare ale Facebook-ului 
sunt depresia, gelozia și alte afecţiuni cu 
caracter psihic, toate acestea pentru că 
această reţea oferă doar iluzia socializării 
și prieteniei, în timp ce sufletele noastre 
tânjesc după o conectare veritabilă. Vezi 
tu, izolarea are puţin de-a face cu corpurile 
noastre și mult mai mult de-a face cu 
inimile noastre. „Izolare” înseamnă fuga 
de Dumnezeu, fuga de tatăl „într-o ţară 
îndepărtată” pentru a putea face ce vrem 
și așa ajungem singuri și goi pe dinăuntru.

Al patrulea pas este renunţarea (pre-
darea). Până în versetul 17 fiul are control 

total asupra vieţii sale, face exact ce vrea, 
când vrea și cu cine vrea. Își ia partea de 
moștenire de acasă, o cheltuie pe toată 
cu noii „friends” simţindu-se bine (sau cel 
puţin așa avea impresia) și când ajunge la 
fundul sacului, în mod foarte ciudat, rămâ-
ne și fără prieteni și se angajează la porci 
(o meserie extrem de rău văzută în vremea 
aceea în Israel, având în vedere că porcul 
e considerat un animal necurat). Deci 
practic ajunge să dea faliment. Încercând 
să ne controlăm viaţa, fiecare relaţie, fie-
care cuvânt și fiecare bănuţ, astfel încât să 
fim pe placul oamenilor, avem falimentul 
asigurat pentru că oamenii sunt schimbă-
tori. Azi poate avem prieteni, dar cât de 
adevărată este vechea zicală: „Prietenul la 
nevoie se cunoaște”!

Abia ajuns aici tânărul „și-a venit în 
fire”. E greu să îţi vii în fire. Trebuie ca nu 
doar să vezi că modul tău de guvernare 
a fost prost, asta poate fi relativ ușor, mai 
greu e să recunoști asta și să faci pași spre a 
repara greșeala făcută. E greu să ne întoar-
cem Acasă și să recunoaștem în faţa Tatălui 
că am falimentat. E nevoie de umilinţă, de 
multă umilinţă... Mă întreb câţi dintre noi 
trebuie să ajungem în această etapă a vieţii?

Deși poate credeţi că parabola aceasta 
poate fi considerată o poveste învechită, 
învăţăturile acestor 4 etape de până acum 
se găsesc atât în vieţile noastre cât și peste 
tot în Biblie, chiar dacă contextul poate fi 
puţin diferit. De exemplu Iosif a fost trădat 
de fraţii săi, a ajuns departe, în serviciul 
lui Potifar, singur aruncat în temniţă, dar 

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
 - 

N
r. 

3

20



Dumnezeu l-a folosit și acolo pentru că era 
predat în mâna Sa. 

Sau Iacov care și-a trădat fratele 
furându-i binecuvântarea, a fugit departe 
pentru a scăpa cu viată, a ajuns singur în 
noaptea strâmtorării, iar salvarea a venit 
abia după ce s-a decis să renunţe la sine 
în favoarea harului lui Dumnezeu pentru 
întâlnirea cu Esau. 

Însuși Domnul Isus a ajuns trădat de 
Iuda, a fost îndepărtat de ucenici, a ajuns 
singur pe cruce, fără prieteni și părăsit, 
aparent, chiar de Tatăl. Și-a predat însă du-
hul în mâna Tatălui și astfel a fost salvat.. 

La începutul istoriei Biblice, Adam și 
Eva l-au trădat pe Dumnezeu, motiv pentru 
care au fost izolaţi în afara grădinii Edenu-
lui. În mod similar, noi, oamenii, repetăm 
de atunci istoria, trăind izolaţi, în singurăta-
te și distanţă faţă de Dumnezeu, încercând 
să astupăm această gaură din interiorul 
nostru cu tot felul de lucruri și persoane. 

Vezi tu, drag cititor, această pildă nu 
este doar o poveste oarecare, ci prin ea 
Isus ne-a descoperit harta traseului vieţii 
multora dintre noi. Din fericire acesta nu 
este sfârșitul.

Ultima etapă este întoarcerea acasă 
(v. 20-24). Fiul risipitor s-a reîntors 
acasă. Iosif restabilește căminul pierdut. 
Iacov se reîntoarce la fratele său. Isus se 
reîntoarce la Tatăl. Și după cum tatăl a 
alergat înaintea fiului său când l-a văzut 
întorcându-se acasă și i-a oferit cele 
mai bune lucruri pe care le avea, la fel și 
Dumnezeu aleargă înaintea noastră și ne 
oferă o viaţă fără de final.

El vorbește celor care l-au trădat (I), 
merge după oile pierdute și îndepărtate 
(II), îi caută pe cei singuri și izolaţi (III), 
ne cheamă să ne predăm (IV) și ne invită 
înapoi Acasă (V). 

Cu toţii suntem fii risipitori, dar avem 
marea chemare de a ne întoarce Acasă. z
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P                odurile – se construiesc greu, și de 
multe ori sunt întrecute de ziduri. Zi-
durile se construiesc în inima noastră. 

Zidurile nu se văd, dar se simt. Bănuiesc că 
mulţi dintre noi am simţit zidurile, fie că vo-
iam să vorbim cu un prieten mai îndepărtat 
sau cu un om mai în vârstă. Poate ei cred că 
au motive să fie așa, dar noi avem motive să 
construim poduri.

„Doi fraţi care se înţelegeau foarte bine 
s-au certat. S-au certat atât de rău, încât 
unul și-a făcut casa pe o parte a râului din 
pădure, iar celălalt pe parte opusă.

Într-una din zile, unul din cei doi fraţi a 
chemat un tâmplar și i-a spus: „Mâine am de 
gând să plec în oraș, și seara când mă voi în-
toarce, vreau să găsesc un gard de trei metri.”

Tâmplarul a ascultat cu băgare de 
seamă dorinţa lui și a doua zi s-a apucat de 
lucru. Seara, când tânărul s-a întors acasă, 
a găsit un pod. Nu a găsit un gard de trei 
metri, și nici un zid. A găsit un pod.

Iar celălalt, când a văzut că fratele său a 
construit un pod pentru a comunica cu el, 
a venit și și-a cerut scuze, s-au îmbrăţișat ca 
doi copilași și au început să plângă.”

Vă vine să credeţi?!
Oare ce se întâmpla dacă tâmplarul 

nostru făcea un gard sau un zid, ca ei să nu 
se mai vadă? Nu numai  că era un zid în 
inima lor, ci și lângă ei. 

Noi ar trebui să construim poduri.
Dar, marea întrebare este: „Cum se 

construiesc podurile?”

B.C.
Primul pas pe care ar trebui să-l știm și să 

nu-l neglijăm este RUGĂCIUNEA. La baza fi-
ecărui pod se află rugăciunea. Prin rugăciune 
menţinem relaţia vie cu Dumnezeu. Rugă-
ciunea ar trebui să fie, pentru fiecare dintre 
noi ca o convorbire cu cel mai bun prieten. Ar 
trebui să știm deja că atunci când ne rugăm, 
credem. Indiferent de obstacol, trebuie să 
credem, pentru că la El nimic nu e imposibil.

Și ultimul, dar nu cel din urmă este 
BUNUL SIMŢ. Aici se încadrează și bună-
tatea și credincioșia după cum este scris în 
Proverbe: „Să nu te părăsească bunătatea 
şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe 
tăbliţa inimii tale.” Atât timp cât ne dorim și 
nu încetăm să credem că într-o zi vom reuși 
să înmuiem inima încleștată de rău a unei 
persoane, vom reuși.

Într-o bună zi vom construi un pod spre 
acea inimă, dar cu multă răbdare, migală 
și atenţie ca și când am picta un tablou în 
zeci de culori. Ca s-o aplici pe următoarea, 
trebuie să aștepţi ca prima să se usuce.

În ultimul timp podurile au ajuns să fie 
întrecute de ziduri.Dar, ce-ar fi ca într-o zi, 
zidurile să fie întrecute de poduri?

Și chiar așa va fi. Peste puţină vreme, 
zidurile se vor prăbuși, căci spune în Cartea 
Apocalipsei : „Iată, Eu vin curând; şi răsplata 
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui.” 

Cum se construiesc podurile? 
Fiecare dăruind din inimă, cele mai no-

bile materiale pentru a fi cât mai trainic.   z

Podurile întrecute de ziduri... 
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C                                              ea mai mare dilemă cu care ne 
confruntăm în relaţia noastră unii 
cu alţii este modul „ciudat” în care 

se comportă ceilalţi. În mintea noastră 
ne facem adesea un scenariu despre cum 
ar trebui să fim trataţi și, în cazul în care 
acesta nu se petrece conform așteptărilor, 
ne considerăm nedreptăţiţi și, mai mult, îi 
catalogăm pe cei în cauză ca fiind nedrepţi 
sau chiar răuvoitori. 

Contrar așteptărilor
Căpetenia oștirii sirienilor, lepros fiind, 

a mers în ţara lui Israel să-l consulte pe 
profetul Elisei. Fetiţa roabă israelită din 
casa sa îl asigurase că acesta ar putea să-l 
vindece. Ei bine, lucrurile nu au decurs 
chiar așa precum și le imaginase el, motiv 
pentru care s-a aflat la un pas de a rămâne 
lepros pentru restul vieţii. 

Daniela Picu

Mergând direct la împărat, pentru că 
a concluzionat în mintea sa că un profet 
atât de mare locuiește undeva în preajma 
palatului regal și este bine cunoscut de dem-
nitarul naţional, Naaman asistă la revolta și 
indignarea acestuia, care-l ia drept un spion, 
unul care „caută prilej de ceartă” (2 Regi 5:7). 

În mod providenţial Elisei, călăuzit 
de Duhul lui Dumnezeu, vine în întâm-
pinarea problemei și-l cheamă la el pe 
conducătorul oștirii siriene. Ne imaginăm 
că Naaman era deja necăjit, prin urmare 
nu a fost greu ca să se supere din nou când 
Elisei i-a trimis doar „o reţetă” „rece” și, în 
concepţia sa, lipsită de sens. 

„Naaman s-a mâniat şi a plecat, 
zicând: „Eu credeam că va ieşi la mine, se 
va înfăţişa el însuşi, va chema Numele 
Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce 
mâna pe locul rănii şi va vindeca lepra. 

Eu 
credeam 

că...
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Nu sunt oare râurile Damascului, Abana 
şi Parpar, mai bune decât toate apele lui 
Israel? N-aş fi putut oare să mă spăl în ele 
şi să mă fac curat?” Şi s-a întors şi a plecat 
plin de mânie.” (2 Regi 5:11, 12). 

„În jignirea şi dezamăgirea sa, a 
devenit pătimaş şi, în mânie, a refuzat să 
urmeze calea arătată de profetul lui Dum-
nezeu.” (2 T., pg. 309). 

Ce se ascundea de fapt în spatele 
acestei indignări? Care erau așteptările lui 
Naaman și de ce a fost atât de neplăcut 
surprins? „Naaman se aştepta să vadă o 
manifestare extraordinară a puterii din 
cer.” (Profeţi și regi, pg. 246). „Acest mare 
bărbat a socotit că este sub demnitatea lui 
să meargă să se spele în modestul râu al 
Iordanului. Râurile dorite şi amintite de el 
erau împodobite, de o parte şi de alta, cu 
pomi şi crânguri, şi în aceste crânguri erau 
aşezaţi idoli. Mulţi se adunau la aceste 
râuri, ca să se închine zeilor lor; de aceea, 
aceasta nu l-ar fi costat nici o umilinţă. Dar, 
urmând instrucţiunile specifice ale profetu-
lui, acestea ar fi umilit mândria şi spiritul lui 
orgolios. Ascultarea cu dragă inimă avea să 
aducă rezultatul dorit.” (Idem).  

Pentru a fi salvat, a fost necesară o 
intervenţie din partea slujitorilor săi. Aceștia 
l-au provocat la o evaluare a efortului care 
i se cerea ca să probeze „medicamentul”, în 
comparaţie cu trista resemnare a nereu-
șitei, determinându-l să încerce varianta 
propusă: „Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i 
vorbească și au zis: „Părinte, dacă prorocul 
ţi-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? 

Cu atât mai mult trebuie să faci ce ţi-a spus: 
„Scaldă-te, și vei fi curat.” (2 Regi 5:13). 

Ce s-ar fi întâmplat dacă Naaman ar 
fi rămas neclintit în hotărârea sa de a se 
întoarce acasă, fără să ia seama la sfatul 
slujitorilor? În mintea lui, Elisei ar fi rămas 
pentru totdeauna o persoană rece, distan-
tă, nesimţitoare la nevoile oamenilor și, 
în plus, departe de a poseda vreo putere 
divină de vindecare. 

Aceasta era realitatea? Nicidecum. 
Chiar dacă el a procedat aparent distant, 
acesta a fost modul prin care Dumnezeu a 
probat credinţa conducătorului sirian. 

Se întâmplă adesea să ne simţim respinși 
de anumite persoane pentru faptul că ei nu 
se comportă cu noi așa cum ne-am imaginat. 
Mergem la adunare cu anumite așteptări 
de la persoanele cu care ne întâlnim acolo. 
Dacă lucrurile nu se întâmplă conform „pla-
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nului” avem tendinţa să-i catalogăm drept 
nepoliticoși, nesimţitori, necreștini. 

Chiar și în cercurile mai strânse avem de 
suferit datorită acestei atitudini. În familie, 
între colegi, la școală sau la serviciu, ne con-
siderăm adesea nedreptăţiţi, pentru aceleași 
motive. Chiar și credinciosul Iov a trecut la 
un moment dat printr-o situaţie asemănă-
toare. El a fost surprins de gestul prietenilor 
săi pentru că în mintea sa avea un alt mod 
de a proceda cu o persoană aflată în sufe-
rinţă. Când aceștia au venit și au încercat 
să-l determine să-și recunoască greșeala, el 
le-a reproșat întristat: „Ca voi aş vorbi eu, de 
aţi fi în locul meu?...” (Iov 16:4), după care 
a prezentat modul în care credea el că ar fi 
procedat dacă ar fi fost în locul lor. 

Nu contestăm faptul că Iov ar fi putut 
avea o atitudine mai „prietenoasă” într-o situ-
aţie similară, dar un lucru este clar: nici noi nu 
reușim să satisfacem totdeauna așteptările 
celorlalţi, oricât de bine intenţionaţi am fi. 

Din viaţa Domnului Hristos aflăm că 
și El, deși era fiul lui Dumnezeu și avea un 
caracter perfect, i-a dezamăgit adesea pe 
ascultători. Chiar ucenicii erau uneori sur-
prinși, neînţelegând de ce se poartă astfel în 
anumite situaţii. În unele cazuri ei au aflat 
imediat motivul comportamentului Său, dar 
multe explicaţii le-au avut de abia atunci 
când El nu mai era în mijlocul lor. 

Când Iuda a venit la Domnul Hristos 
exprimându-și dorinţa de a-L urma oriunde 
va merge, ucenicii „au fost însă surprinşi că 
Isus l-a primit cu atâta răceală.” Ei aveau deja 
multe nedumeriri și nemulţumiri cu privire la 

atitudinea Domnului Hristos. „Fuseseră foar-
te mult dezamăgiţi pentru faptul că Isus nu 
încercase să-şi asigure colaborarea conducă-
torilor lui Israel. Ei considerau ca o greşeală 
faptul că nu-şi întăreşte lucrarea prin asigu-
rarea sprijinului acestor oameni cu influenţă. 
Dacă El l-ar fi respins pe Iuda, în mintea lor ei 
ar fi pus la îndoială înţelepciunea Domnului 
lor.” (Hristos, lumina lumii, pg. 293).

Atunci când femeia siro-feniciană a venit 
la Domnului Hristos cerând vindecarea 
fiicei ei, El i-a răspuns într-un mod aparent 
respingător. „Răspunsul ar fi descurajat-o pe 
o persoană mai puţin hotărâtă. Dar femeia a 
văzut că şansa ei venise. Sub refuzul aparent 
al lui Isus, ea a văzut o milă pe care El n-a pu-
tut să o ascundă.” (Hristos, lumina lumii, pg. 401).  

Când Domnul Hristos a anunţat la un 
moment dat pe ucenici că intenţionează să 
se întoarcă în Iudeea, ei s-au mirat pentru că 
tocmai plecaseră de acolo din cauza perse-
cuţiei. Atunci El le-a spus că Lazăr a murit, 
completând că se bucură că n-a fost de faţă. 

„Ucenicii s-au mirat de cuvintele lui 
Hristos, când a zis: „Lazăr a murit, şi Mă 
bucur că n-am fost acolo”. După propria 
alegere stătuse Mântuitorul departe de 
familia prietenilor în suferinţă? Aparent, 
Maria, Marta şi muribundul Lazăr fuseseră 
lăsaţi singuri.” (Hristos, lumina lumii, pg. 528). 

Era Isus o persoană indiferenţă la nevo-
ile oamenilor doar pentru faptul că ceilalţi 
nu-L înţelegeau? Nicidecum. El avea doar 
alte modalităţi de a veni în întâmpinarea 
oamenilor, procedând adesea diferit faţă de 
cum gândeau ei că urmează să acţioneze. 
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De ce femeia siro-feniciană nu L-a înţeles 
greșit? Pentru că ea-L considera Salvatorul ei 
și era dispusă să facă orice pentru a-și soluţi-
ona problema. Legătura pe care o stabilise în 
mintea ei cu acest Binefăcător, a ajutat-o să 
treacă peste toate barierele și prejudecăţile. 
„Ce contează” și-a spus ea, „dacă mă conside-
ră un căţel sub masa iudeilor!” Important este 
să beneficiez de binecuvântările lor, fie ele 
chiar și sub formă de mici fărâmituri. 

Concluzie
De ce-i înţelegem greșit pe cei din jur? 

Pentru că-i suspectăm. Ne considerăm ade-
sea victime ale calomniilor lor, ale nedrep-
tăţilor pe care ni le fac, ale răcelii cu care ne 
tratează. Dacă, în loc să ne supărăm, ne-am 
examina atent propriile atitudini, evaluând 
de câte ori noi înșine am întristat pe alţii, 
am avea mai puţine ocazii să ne plângem. 

Înţeleptul Solomon ne invită la o astfel de 
cercetare: „Nu lua nici tu seama la toate 
vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe 
sluga ta vorbindu-te de rău! Căci știe inima 
ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alţii.” 
(Eclesiastul 7:21, 22). 

Uneori este de dorit să „descifrăm” lim-
bajul non-verbal al celorlalţi, doar pentru a 
ști cum să venim în întâmpinarea nevoilor 
lor. Să face însă aceasta cu multă pruden-
ţă, oprindu-ne înainte de a pune etichete 
nepotrivite semenilor noștri. 

„În prietenia ta cu alţii, aşează-te în locul 
lor. Pătrunde în simţămintele lor, în greutăţile 
lor, în dezamăgirile lor, în bucuriile şi întristă-
rile lor. Identifică-te cu ei, apoi poartă-te cu ei 
aşa cum ai dori să se poarte ei cu tine, dacă ar 
fi să schimbi locul cu ei. Aceasta este adevă-
rata regulă de sinceritate. Este o altă expresie 
a Legii.” (Cugetări de pe munte, pg. 134).   z
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Naomi Szekely

Citind cartea „Istoria Faptelor Aposto-
lilor” am rămas profund impresi-
onată de viaţa lui Pavel, de modul 

în care şi-a trăit-o după convertire, dar în 
special de ultima parte a experienţei sale.

Pavel, omul lui Dumnezeu, după 
convertirea de pe drumul Damascului, a 
împărtășit adevărul și a condus mulţi oameni 
la Dumnezeu. Deși primejdiile îl înconjurau 
la tot pasul, el nu a cedat niciodată. Îi plăcea 
să-și viziteze prietenii și fraţii din bisericile 
noi pentru a le îmbărbăta inimile. Aceasta l-a 
condus și spre Ierusalim pentru ultima dată, 
unde a fost arestat de cei care voiau să-l vadă 
mort cât mai curând. Nu putea fi însă ucis 
înainte de a-i fi adusă cauza înaintea împăra-
tului. A fost judecat la Ierusalim, însă știind că 
nu i se va face dreptate, a cerut să fie judecat 
de Cezar deoarece era cetăţean roman.

Astfel a ajuns în Roma unde s-a bucurat 
o vreme de oarecare libertate. Cu toate 
acestea știa că acolo îi va fi sfârșitul. Ultima 
arestare a venit în urma complotului stârnit 
de incendierea Romei, fapt de care a fost 
acuzat Pavel de iudei, care, de altfel, aveau 
certitudinea că nimic din cele întâmplate nu 
aveau legătură cu acest om. Nero, cel mai 
crud împărat roman, a prigonit creștinii, iar 
pe Pavel, obiectul blestemelor generale, l-a 
aruncat într-o carceră întunecată. Trudit și 
slăbit de bătrâneţe, părăsit de prietenii săi în-
spăimântaţi de poveri sau trimiși cu anumite 

Credincios până la moarte

solii la comunităţi, suferinţele apostolului 
erau ușurate de vizitele lui Onisifor și de 
veștile aduse de Luca din afară. În scurt timp, 
omul lui Dumnezeu, singur și lipsit de apă-
rare omenească, dar nu și de ajutorul Celui 
în care se încredea, a fost pus faţă în faţă cu 
monarhul cel trufaș. Iudeii au adus contra lui 
Pavel vechile învinuiri de răscoală și erezie, 
iar împreună cu romanii îl acuzau că ar fi 
instigat la provocarea incendierii orașului. 
În tot acest timp, pe faţa lui Pavel se putea 
citi o liniște sfântă, ceea ce ridică un semn de 
întrebare în mintea judecătorilor obișnuiţi 
să citească pe feţele acuzaţilor spaima. 
Când i s-a permis să vorbească, a prezentat 
adevărurile Evangheliei tuturor celor de 
faţă, declarând în final că, deși el va muri, 
Evanghelia nu va pieri niciodată, ci mereu 
va triumfa. Pledoaria sa a mișcat până și cea 
mai împietrită inimă din mulţime, împăratul 
însuși gândindu-se preţ de câteva secunde 
la trecutul său și la judecata lui Dumnezeu, 
ușa harului fiind deschisă în acele momente 
pentru el. Când a poruncit ca Pavel să fie dus 
în carcera sa, ușa harului s-a închis pentru 
totdeauna pentru cezarul care în curând 
avea să își încheie socotelile cu viaţa, într-un 
mod îngrozitor, la doar treizeci și doi de ani. 

Pavel, întors în celula sa, conștient că 
zilele îi erau numărate, dar mulţumit că 
adevărul a triumfat din nou, dorea să-l vadă 
pe Timotei, „fiul” său iubit. Fiindcă viaţa 
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lui ţinea de un cuvânt din partea lui Nero, 
s-a hotărât să îi scrie lui Timotei sfaturile 
pe care voia să i le dea, încurajându-l să nu 
renunţe niciodată la lucrarea încredinţată, 
deși nu îi va fi ușor, și să dea pe faţă spiritul 
lui Hristos în tot ceea ce va face.

Nero nu l-a uitat pe bătrânul prizonier, 
și după un timp a dat sentinţa de ucidere 
prin decapitare, deoarece tortura nu putea 
fi aplicată unui cetăţean roman. Pavel a fost 
dus la locul de execuţie în ascuns. Nu au 
fost lăsaţi mulţi martori să asiste, deoarece 
prigonitorii se temeau că prin moartea sa 
vor fi convertiţi alţii care puteau fi impre-
sionaţi de curajul și devoţiunea sa faţă de 
Dumnezeu. Cei prezenţi și chiar soldaţii îi 
ascultau ultimele mărturii și remarcau spi-
ritul iertător și de dragoste pe care îl mani-
festa chiar pentru ucigașii săi, pentru ca mai 
târziu să fie convertiţi și chiar să pecetluias-
că credinţa cu sângele lor. Până în ultima 
clipă a mulţumit lui Dumnezeu pentru 
încercările care i-au șlefuit viaţa, Spiritul lui 
Hristos îmbărbătându-l. Pe 
creștinii care îi erau alături 
îi încuraja, deși în faţa lui 
stătea securea călăului. El 
privea dincolo de moarte 
cu speranţă și aștepta cu 
dor ziua în care va ajunge 
acasă. Ochii lui priveau 
spre cer, spre Tronul Celui 
infinit care avea să-i răsplă-
tească chinul pricinuit de 
securea ce stătea pregătită 
să-l decapiteze.

Acest om de credinţă a lăsat un exem-
plu demn de urmat pentru toţi credincioșii 
care au trăit după el. Poveţele sale, cât și 
numeroase lecţii străbat prin timp până la 
noi astăzi. Perioadele grele ale vieţii sale 
ne învaţă statornicia, încrederea sa neclin-
tită în mâna Atotputernicului, capabilă să-i 
scape viaţa. Dragostea sa pentru cei din jur 
și în special pentru cei căzuţi, mustrările 
sale pline de iubire și mila rostite cu la-
crimi în ochi, spiritul de întrajutorare, zelul 
și dedicarea, lepădarea de sine – toate 
aceste învăţături ne sunt date pentru a lua 
aminte la ele, fiecare personal. Astfel vom 
avea asigurarea călăuzirii divine în vieţile 
noastre pentru ca în final să putem afirma 
împreună cu apostolul: „M-am luptat 
lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, 
am păzit credinţa. de acum mă așteaptă 
cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în 
ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. 
Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi 
iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4: 7, 8).    z

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
 - 

N
r. 

3

28



Laura Gheorghinoiu

partea a II-a

„Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, 
voi fi plin de încredere și nu mă voi 

teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu 
este tăria mea și pricina laudelor mele, 

și El m-a mântuit.” (Isaia 12:2)

Nu sunt înregistrate în istorie 
prea multe informaţii personale 
din viaţa lui Wycliffe, istoricii 

fiind interesaţi mai mult de lucrarea 
acestuia pentru acea vreme și importanţa 
acesteia în secolele următoare. Wycliffe 
poseda un farmec unic dar și o umilinţă 

și modestie rar întâlnite, caracteristici 
frumos împletite cu o demnitate fină. 
El trăia o viaţă curată într-o epocă de 
decădere morală și spirituală. Era devotat 
adevărului și în tot ceea ce făcea se ghida 
după Cuvântul lui Dumnezeu. La fel ca 
reformatorii de mai târziu, Wycliffe nu a 
prevăzut unde avea să îl conducă aceasă 
lucrare. Intenţia lui nu era să se opună 
Romei sau să se despartă de ea însă  „de-
votamentul lui faţă de adevăr nu putea 
decât să îl aducă în conflict cu falsitatea. 
Cu cât vedea mai clar rătăcirile papalită-
ţii, cu atât mai serios prezenta învăţătura 
Bibliei.” (Marea Luptă, pg. 62).

Wycliffe a văzut că papalitatea a 
îndepărtat Scriptura înlocuind-o cu 
tradiţii omenești. El a cerut plin de curaj 
ca Biblia să fie redată poporului și să îi fie 
restabilită autoritatea. „Izbit de imoralita-
tea de pe vremea sa, ajunse la concluzia 
că, pentru a-i reda bisericii virtuţile, 
trebuia despuiată de bunuri și readusă 
la sărăcia primitivă.” (Istoria Angliei, pg. 

233). Wycliffe era un predicator elocvent 
însă nu predica doar prin vorbe, viaţa 
sa zilnică era o demonstrare a adevăru-
rilor pe care le prezenta. Ducea o viaţă 
curată, era integru și poseda un curaj 
neînduplecat care au determinat atât pe 
prieteni cât și pe dușmani să îl respecte. 
Erau mulţi oameni care erau nemulţumiţi 
de starea spirituală a lor și a bisericii, 
vedeau nelegiuirea care predomina și 
s-au arătat bucuroși atunci când Wycliffe 
scotea adevărul la iveală plin de curaj, 
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însă papistașii s-au înfuriat văzând că 
umilul reformator avea o influienţă mai 
mare decât a lor. 

Wycliffe a protestat cu îndrăzneală 
împotriva instituţiei ordinului călugărilor 
cerșetori, care umpluseră Anglia împiedi-
când prosperitatea naţiunii. Tinerii erau 
corupţi, influienţaţi să intre în mânăstiri 
și să ducă o viaţă de lenevie nu doar fără 
acordul părinţilor ci chiar împotriva lor. 
„Unul dintre părinţii timpurii ai Bisericii 
Romane, înălţând pretenţiile monahis-
mului mai presus de obligaţiile datoriei 
filiale, declara: „Chiar dacă tatăl tău ar 
zăcea în faţa ușii plângând și văitân-
du-se, iar mama ta ti-ar arăta trupul care 
te-a purtat și sânul care te-a hrănit, să-I 
calci în picioare și să mergi drept înainte 
spre Hristos.” Prin această „neomenie 
monstruasă”, așa cum a calificat-o Luther 
mai târziu „semănând mai mult a lup 
și a tiran decât a creștin și om”, inimile 
copiilor erau împietrite faţă de părinţii 
lor.” (Marea Luptă, p. 63). Astfel papistașii 
ca și fariseii, făceau fără efect porunca lui 
Dumnezeu, punând mai presus tradi-
ţia omenească. Erau ademeniţi chiar și 
studenţii din universităţi, iar atunci când 
realizau greșeala făcută regretau însă le 
era imposibil să scape din acea cursă și să 
își redobândească libertatea.

Acești călugări primiseră de la pon-
tiful roman puterea de a ierta păcatele 
iar aceștia pentru a-și mări veniturile, 
acordau iertare oricui și astfel viciile și 

răutăţile s-au înmulţit. Darurile mer-
geau la acești călugări în loc să ajungă 
la bolvavi și săraci care ar fi avut atât 
de multă nevoie de ele. Bogăţia acestor 
ordine călugărești creștea cu repeziciune 
,edificiile lor impozante și mesele lor 
bogate evidenţiau sărăcia naţiunii. Mai 
mulţi oameni învăţaţi au înţeles acest rău 
și au încercat o reformă în aceste ordine 
călugărești însă Wycliffe condus de Dum-
nezeu a înţeles ca nu era de ajuns doar 
o reformă. El a înţeles falsitatea acestui 
sistem și necesitatea desfiinţării lui. În 
timp ce călugării aceștia străbăteau ţara 
oamenii au început să înţeleagă acest 
rău. Ei spuneau: „Călugării și preoţii Ro-
mei, ne devorează ca un cancer. Dumne-
zeu trebuie să ne elibereze, altfel poporul 
va pieri.” (Ibidem, pg. 64). 

Wycliffe a petrecut 20 de ani la Merton 
College, Oxford mai întâi ca student iar 
apoi ca profesor. În 1365 a fost numit con-
ducător la Canterbury Hall, noul colegiu 
fondat de Simon de Islip, Arhiepiscop de 
Canterbury. Însă după moartea lui Simon 
de Islip, noul Arhiepiscop de Canterbury, 
Stephen Langham, l-a demis pe Wycliffe și 
l-a înlocuit cu episcopul de Ely. 

În 1215 regele Ioan Fără de Ţară 
(Plantagenetul) acceptase să plătească 
un tribut Papalităţii. Regele Eduard al III-
lea a refuzat să mai plătească acest tribut 
iar Parlamentul a hotărât că acceptul 
regelui Ioan Fără de Ţară de a plăti acel 
tribut era ilegal și prin acesta renunţase 
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la drepturile naţiunii. Parlamentul l-a 
sfătuit pe regele Eduard al III-lea să nu 
se supună oricare ar fi fost consecinţele. 
„Primele roade și rezerve ale Papei”, au 
spus bărbaţii din acele vremuri, „sunt 
mai dăunătoare pentru tărâm decât toate 
războaiele regelui.” (History of Protestantism, 

vol. 1, pg. 67). Văzând acest lucru clericii au 
început să scrie în favoarea Papei. 

Wycliffe fusese numit profesor de 
teologie și convins pe deplin de erorile 
Bisericii Romane și de josnicia agenţilor 
ei monastici, a început să îi demasce. În 
scrierile lui, totuși, Wycliffe nu căuta să 
intre în dispute cu clericii, ci mai mult 
atrăgea atenţia oamenilor către Scriptură 
și Autorul acesteia. Declara cu fermitate 
că: „ puterea de a ierta sau a excomunica 
nu aparţinea papei cu nimic mai mult 
decât preoţilor obișnuiţi și că niciun om 
nu poate fi în adevăr excomunicat, decât 
numai dacă el însuși a adus, mai întâi, 
asupra lui condamnarea lui Dumnezeu.” 
(Marea Luptă, pg. 65). „În lecturi publice el 
le-a expus viciile și s-a opus nemulţumi-
rilor lor. El a expus o varietate de abuzuri 
acoperite de întuneric și superstiţie.” (Fox 

Book of Martyrs, pg. 89). 
În acea perioadă administrator al 

afacerilor de stat era John of Gaunt, duce 
de Lancaster, un om cu vederi religi-
oase liberale și un cunoscut dușman al 
clerului. Ducele de Lancaster a trimis 
pe episcopul de Bangor și pe Wycliffe 
să protesteze împotriva abuzurilor 

papalităţii. Chemat să apere interesele 
coroanei engleze, el a petrecut doi ani în 
Ţările de Jos unde a intrat în contact cu 
clerici din Italia, Franţa și Spania, având 
astfel ocazia să vadă și să îţeleagă lucruri 
care i-ar fi rămas necunoscute dacă ar fi 
rămas în Anglia. În acei reprezentanţi ai 
papalităţii el a citit scopurile și caracterul 
acestei ierarhii. La întoarcerea în Anglia 
el a declarat cu îndrăzneală că mân-
dria, lăcomia și înșelăciunea erau idolii 
Romei. Baptista Mantuan spunea: „Dacă 
Roma dă ceva, e doar un lucru mic. Ea ia 
aurul tău, dar nu oferă nimic mai solid 
în schimb decât cuvintele. Vai! Roma 
este guvernată numai de bani.” (History of 

Protestantism, vol. 1, pg. 68). 
În una din lucrările sale Wycliffe 

scria: „Ei scot din ţara noastră hrana 
săracilor și multe mii de mărci pe an din 
banii regelui pentru sacramente și lucruri 
spirituale, ceea ce este erezia blestemată 
a simoniei și fac toată creștinătatea să 
consimtă și să menţină această erezie.” 
(Marea Luptă, pg. 65. „În lucrările sale a scris 
împotriva papei, împotriva uzurpării 
lui, a infailibilităţii lui, a mândriei lui, 
a avariţiei și tiraniei lui. Wycliffe a fost 
primul care l-a numit pe papă Antihrist.” 
(Fox Book of Martyrs, pg. 89). De la papă 
el și-a îndreptat atenţia spre episcopi 
a căror pompă și lux le-a comparat cu 
simplitatea episcopilor bisericii primare 
și a atacat cu îndrăzneală superstiţiile și 
înșelăciunile lor. 
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După cei doi ani petrecuţi în Ţările 
de Jos, când s-a întors în Anglia, Wycliffe 
a fost numit de rege, preot la Lutterwor-
th, numire care arăta că regele aprobă 
lucrarea lui. Papalitatea se temea de 
influienţa crescândă a lui Wycliffe și nu 
a întârziat să își arunce fulgerele mâniei 
spre reformatorul englez. Au fost trimise 
trei bule regelui, prelaţilor și universităţii, 
prin care se ordona aducerea la tăcere a 
acestuia. Însă episcopii, plini de zel l-au 
chemat la judecată pe reformator înainte 
de a sosi cele trei bule. Dar servul Dom-
nului a fost apărat de doi dintre cei mai 
puternici prinţi ai regatului și de popor 
care a intimidat judecătorii iar procesul 

a fost suspendat. Regale Eduard al III-lea 
a murit urmat fiind la tron de Richard al 
II-lea, protectorul lui Wycliffe. 

Cele trei bule chemau la acţiune ho-
tărâtă și părea că rugul e aproape pentru 
Wycliffe. Moartea a venit însă nu pentru 
curajosul reformator ci pentru papa 
Grigore al XI-lea, cel care îl condamnase 
la moarte pe Wycliffe. Acela care în ve-
chime spusese servului Său „Nu te teme 
de nimic căci Eu te izbăvesc…” (Isaia 43:1 
u.p.) a ocrotit iarăși pe servul Său. Pentru 
ca reforma să se dezvolte era nevoie de 
timp și liniște, Dumnezeu a lucrat iarăși 
pentru binele copiilor Săi. După moartea 
papei au fost aleși doi papi rivali astfel 
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că puterea papalităţii a scăzut dând timp 
reformei să se dezvolte. Pentru un timp 
Wycliffe a avut liniște. Crimele au inun-
dat biserica în timp ce Wycliffe atrăgea 
atenţia credincioșilor de la papii care se 
luptau la Hristos, Prinţul Păcii. 

Această schismă ca și cele ce au 
urmat au pregătit calea Marii Reformaţi-
uni, făcându-i pe oameni să priceapă ce 
era de fapt papalitatea. Wycliffe a scris o 
lucrare intitulată „On the Schism of the 
Popes” (Despre schisma papilor) și în-
demna pe credincioși să gândească dacă 
nu cumva ei spuneau adevărul când se 
acuzau unul pe altul ca fiind antihristul. 

Wycliffe, asemeni Domnului Isus 
predica Evanghelia celor săraci. El a 
format grupuri de tineri care să meargă 
mai departe să răspândească Evanghelia. 
Aceștia căutau pe săraci, pe bătrâni și pe 
bolnavi și le duceau vestea bună a ha-
rului nemărginit al lui Dumnezeu. Fiind 
și profesor la Oxford, Wycliffe predica 
vestea bună de la catedra sa primind 
ulterior titlul de „doctorul Evangheliei”. 
Cea mai importantă lucrare a vieţii lui 
rămâne, însă traducerea Bibliei în limba 
engleză, astfel încât fiecare om să poată 
citi Cuvântul Vieţii. 

Wycliffe nu terminase de tradus 
Biblia când lucrarea i-a fost întreruptă 
de o boală gravă. Această veste a adus 
bucurie călugărilor, aceștia gândind că 
vor reuși să îl convingă pe reformator să 
renunţe la credinţa sa. „Ai moartea pe 

buze”, au spus ei, „regretă-ţi greșelile și 
retractează în faţa noastră toate ofensele 
aduse nouă.” Însă reformatorul plin de 
curaj a răspuns: „ Nu voi muri, ci voi trăi; 
și voi demasca mai departe faptele rele 
ale călugărilor.” (Marea Luptă, pg. 65). 

Wycliffe știa în cine crede, știa că 
făgăduinţele Lui se împlinesc. Deși era 
greu încercat, a reușit să privească în 
sus la Hristos pentru vindecare si pentru 
putere. Nu a lăsat ca suferinţele fizice 
să îl îndepărteze de Dumnezeu și de 
lucrarea pe care o avea de făcut. Avea 
făgăduinţa divină de partea sa și aceasta 
îi era de ajuns. Avea asigurarea: „Harul 
Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea 
în slăbiciune este făcută desăvârșită.” 
(2 Corinteni 12:9 u.p.) și putea să spună 
împreună cu apostolul Pavel: „când sunt 
slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:10 
u.p.). Așa cum declarase, Wycliffe nu a 
murit ci a trăit pentru a da poporului 
său cea mai important comoară, Biblia 
tradusă în limba engleză.

La fel ca Wycliffe și alţi reformatori, 
tu și eu avem o lucrare de făcut și apar 
multe încercări prin care cel rău încearcă 
să ne depărteze de Dumnezeu, să ne des-
curajeze pentru a abandona lucrarea. Nu 
lăsa șiretlicurile lui Satan să te doboare 
ci privește în sus, la Hristos și vei găsi 
ajutor. Lasă-L pe El să fie puterea și scutul 
tău și vei fi biruitor. „Încredinţează-ţi 
soarta în mâna Domnului, încrede-te în 
El, și El va lucra.” (Psalmii 37:5). Amin. z
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În perioada 17-24 iulie 2017 s-a desfă-
șurat la Mogyorod-Godolo a doua sesi-
une de Școală Muzicală de vară. La invi-

taţia fraţilor noștri din Ungaria, au participat o 
mare parte dintre componenţii orchestrei din 
Romania, dar și alţi tineri doritori să laude pe 
Dumnezeu prin cântare. A fost o deosebită 
plăcere să ne întâlnim acolo cu tineri din mai 
multe ţări ale Europei (Portugalia, Germania, 
Suedia, Croatia, Italia s.a.m.d.)

Încredinţând planurile în mâna lui 
Dumnezeu și ocrotirii Sale, o mare parte 
dintre tinerii din România s-au pus în 
mișcare încă de duminică, deplasându-se 
până la Lugoj, unde au așteptat un alt grup 
de tineri care au pornit luni dimineata din 
alte zone ale ţării. Întotdeauna călătoria în 

grup oferă satisfacţii, așa că și de această 
dată tinerii au avut privilegiul să se bucure 
de părtășie, de momente vesele dar și de 
situaţii limită. 

Ajungând la destinaţie, după o scurtă 
perioadă de odihnă, au început activităţile. 
Așadar tinerii s-au împărţit: unii pentru 
repetiţii de orchestră, alţii pentru repetiţii 
de cor. În prima zi cei din orchestra au 
repetat împreună cu sora Rea Zhang, iar 
cei din cor alături de fratele Vili Popovici. 
O zi mai târziu s-a alăturat și fratele Isaac 
Terceros. Repetiţiile au fost încadrate de 
teme spirituale, care au avut loc în fiecare 
dimineaţă și seară. Fiecare tânăr a avut 
partea lui de implicare în desfășurarea 
evenimentului. Ziua de miercuri, deși a 

Școala Muzicală de vară 
în Ungaria
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fost una obositoare, a adus un suflu nou 
deoarece toţi tinerii prezenţi au mers în 
excursie, vizitând capitala Ungariei.

Joi și vineri au fost zile de repetiţie in-
tensă,  în vederea concertului ce urma să fie 
susţinut la o Școală Gimnazială din Budapes-
ta, în incinta căreia se găsea o sală foarte 
frumoasă de concerte. Ziua de Sâmbătă s-a 
desfășurat normal, cu programele caracteris-
tice, iar Duminică, după cum se amintea mai 
sus, toţi cei prezenţi s-au deplasat la locul 
unde s-a susţinut concertul. A fost o bucurie 
că sala a fost plină și că cei prezenţi au avut 
ocazia să audă încă odată de Conducătorul 

nostru divin, Cel care ne dă putere și curaj în 
luptele contra vrăjmașului care atacă tot mai 
intens în aceste zile de pe urmă.

Astfel s-a terminat o săptămână de ac-
tivitate, și suntem bucuroși că tinerii s-au 
putut întoarce în comunităţile lor cu noi 
experienţe. Ne rugam și sperăm ca ceea 
ce au învăţat să ducă oriunde vor merge, 
iar experienţele acumulate și cunoștinţele 
lor despre muzică să aducă un plus de 
energie, oriunde s-ar afla.

În cele ce urmează puteţi citi câteva 
reacţii ale tinerilor care au fost prezenţi la 
eveniment:
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„Suntem uniţi de muzică, cântăm muzica, 
ascultăm muzica și exersăm muzica. Să fim 
din nou uniţi pentru o săptămână și să ne 
bucurăm de acordurile muzicii în prezenţa 
lui Dumnezeu, alături de fraţii noștri din 
Ungaria, li dirijorul nostru din Bolivia, ne-a 
făcut o deosebită plăcere. Nu contează ce 
limbă vorbim, atât timp cât vom înălţa aceeași 
cântare. Dacă ceva nu a fost perfect, s-a com-
pensat cu celelalte. M-am simţit minunat pe 
tot parcursul drumului, iar fraţii din Ungaria, 
ne-au întâmpinat cu o deosebită căldură. 
Cred că toţi ne-am simţit excelent. Concertul a 
fost pe măsura așteptărilor noastre - uimitor. 
Într-un cuvânt: PERFECT! Totul a fost perfect. 
Sperăm că vor mai fi astfel de evenimente, dar 
până atunci sperăm să mai vină și pe la noi. ” 
(Bianca Caraman).

„Despre proiectul din Ungaria pot spune 
că a fost o oportunitate pentru tinerii instru-
mentiștii din România să descopere stilul de 

lucru și organizarea altor instrumentiști. Pe 
lângă repetiţiile lungi, care într-un final au dat 
roade, am avut ocazia să ne facem prieteni 
noi, să vizităm un oraș plin de frumuseţe și să 
susţinem un concert în Budapesta. Cu ajutorul 
Domnului am putut avea parte de experienţe 
plăcute.” (Rebeca Mitrică).

„Cred că scopul acestui proiect a fost acela 
de a-L lăuda pe Dumnezeu și de a ne pune 
în negoţ talanţii pe care El ni i-a încredinţat. 
A fost o experienţă plăcută, deoarece am 
legat prietenii frumoase; s-a depus mult efort 
într-un timp scurt, dar ne-am și bucurat împre-
ună de puţinul timp liber avut. La sfârșitul săp-
tămânii am reușit – spre lauda lui Dumnezeu- 
să susţinem un concert, prin care să arătăm 
oamenilor frumuseţea muzicii creștine și să le 
atragem ascultătorilor atenţia de la lucrurile 
lumii către Dumnezeu.” (Persida Savu).

           
A consemnat Corneliu Barbu 
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În perioada 31 Iulie- 6 August 2017, la 
biserica AZS-MR din Cluj, a avut loc 
tabăra de copii sub genericul „Minu-

nile Domnului Isus”. Tabăra a început în 
seara zilei de 31 Iulie, când s-au adunat 36 
de copii, după care am fost repartizaţi în 
camere. În fiecare dimineaţă, ziua începea 
plină de zâmbete și bucurie după care tre-
ceam la o ușoară înviorare. După învioare 
ne pregăteam pentru altarul de dimineaţă, 
după care mergeam la masa servită de: 
sora Elena Dance, sora Monica Mureșan și 
unele surori din biserica locală.

Tabără de vară – Școala Timotei
Studiul începea la ora 10:00, împăr-

ţiţi pe grupe: grupa mare și grupa mică. 
Orele au fost conduse de instructori 
diferiţi: Xenia Breda-pentru orele de 
muzică și primul ajutor la ambele grupe, 
fraţii Ghiţă Ulici și Viorel Birta pentru re-
ligie la grupa mare, iar Cristina Breda se 
ocupa de orele de religie la grupa mică și 
de lucru manual tot cu cei mici.

Orele de muzică erau o desfătare, 
învăţam multe cântări noi pentru lauda 
lui Dumnezeu și pentru programul de 
la biserică. La orele de Primul ajutor am 
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învăţat despre cum să dăm o injecţie, 
acordarea primului ajutor în caz de 
conștienţă și inconștienţă, în caz de înec 
și să aplicăm pansamente. 

La orele de religie am învăţat despre 
minunea umblării pe ape, înmulţirea pâi-
nilor, vindecarea slăbănogului și cum să 
punem în practică aceste învăţături.

 Pe lângă acest program am avut mai 
multe ieșiri în natură. Miercuri a avut loc 
o excursie la Salina Turda și Cheile Tur-
zii, a fost o experienţă minunată. Zilnic 
ieșeam în diferite parcuri din Cluj pentru 
a ne consuma energia și pentru a putea 
dormi cât mai bine.

Sabatul a fost unul frumos, cu 
programe speciale în care cu toţii ne-am 
simţit minunat. Duminica s-a încheiat 
tabăra și fiecare am pornit către casele 
noastre, cu gândul ca vom veni și anul 
viitor, prin voia Domnului!”

 A consemnat Sara și Iulia Dance  z
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Floarea de colţ

Aţi văzut vreodată o floare de 
colţ? Dacă nu aţi fost la munte, 
și nu doar la poale, ci să urcaţi pe 

stâncile golașe ale acestora, este posibil să 
nu fi văzut o floare de colţ „la ea acasă”. 

Floarea de colţ, cunoscută și sub denu-
mirea de Floarea-reginei, este o specie de 
plante erbacee, perene. Are o înălţime de 
5-20 cm, floarea propriu-zisă fiind formată 
din două rânduri de petale, dispuse intercalat 
și inegale ca mărime, alcătuind forma unei 
steluţe, în centrul căreia se află o adevărată 
bijuterie, o altă floricică, colorată ușor în 
galben. Întreaga plantă este acoperită cu peri 
catifelaţi, care-i conferă o eleganţă deosebită. 

Perioada de înflorire este iulie-august. 
Floarea de colţ crește în munţi calcaroși, 

pe pajiștile versanţilor abrupţi și însoriţi sau 
pe stânci. Fiind o plantă rară, în România 
este o plantă ocrotită prin lege. 

Ceea ce putem învăţa de la această 
floare este delicateţea și eleganţa pe care le 
are, în timp ce trăiește în condiţii destul de 
vitrege. Ea nu este o plantă cultivată cu grijă 
în parcurile orașelor și totuși niciuna dintre 
florile ce cresc în rondurile acestora nu 

Floarea de colţ
poate egala frumuseţea florii de colţ. 

Dragi copii, putem dezvolta un caracter 
frumos, putem cultiva nobleţea, curăţia de 
caracter, bunătatea și orice calitate demnă, 
chiar dacă nu avem un mediu potrivit 
pentru acestea. Domnul Hristos este cu 
noi oriunde, indiferent că trăim într-o casă 
luxoasă sau într-una modestă, chiar dacă 
părinţii noștri sunt oameni învăţaţi sau sunt 
modești. Dacă suntem copii ai lui Dum-
nezeu putem ajunge orice ne propunem. 
Important este să vrem să ne păstrăm dem-
nitatea de 
prinţi ai 
cerului și 
să nu ne 
permitem 
nici măcar 
un mo-
ment să 
ne com-
portăm 
ca niște 
oameni 
josnici.   
z
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„Când oamenii pornesc la istovitoarea 
lor muncă zilnică, ca şi atunci când se 
pleacă în rugăciune, când se culcă seara, 
sau când se scoală dimineaţa, când cel 
bogat benchetuieşte în palatul său, sau 
când cel sărac îşi strânge copiii în jurul 
mesei lui sărăcăcioase, şi unii şi alţii sunt 
în atenţia veghetoare a Tatălui nostru 
ceresc. Nu se varsă nicio lacrimă fără ca 
Dumnezeu să nu fi luat cunoştinţă de 
ea. Nu există zâmbet pe care El să nu-l fi 
văzut.” (Calea către Hristos, pg. 85). 


