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Dacă fiecare epocă a putut fi carac-
terizată de anumite cuvinte che-

ie, care au marcat-o, acest lucru este cât 
se poate de adevărat pentru anul 2008, 
în a doua jumătate a căruia sintagmele 
„criza economică mondială” sau „rece-
siune economică,” „în pragul falimen-
tului” sau „eforturi de redresare” au 
ajuns să ocupe primele pagini ale ma-
rilor cotidiene sau să fie parte din titlu-
rile mai tuturor emisiunilor de ştiri.

Mai mult de atât, teama pentru vii-
tor, pentru locul de muncă sau pentru 
siguranţa zilei de mâine începe să se 
citească deja pe feţele oamenilor şi 
constituie o temă obişnuită de conver-
saţie.

Băncile insolvabile încep să fie pre-
luate, guvernele intervin alocând sume 
fabuloase în încercare salvării lor, tot 
mai multe ramuri ale industriei au pro-
bele serioase cu desfacerea şi sunt ne-
voite să reducă producţia, să-şi trimită 

angajaţii în concediu fără plată sau şo-
maj, iar altele să-şi înceteze activitatea.

Pe lângă domeniul bancar, cele mai 
afectate până în prezent par să fie in-
dustria automobilistică şi industria 
construcţiilor imobiliare, scăderea ce-
rerii pe piaţă lăsând multe automobile 
şi locuinţe nevândute şi periclitând lo-
curile de muncă ale celor angajaţi în 
producerea lor. Poate chiar mai devre-
me şi mai acut decât de noi, acest lucru 
a fost simţit de românii din diaspora, 
pentru care vremea câştigurilor fabu-
loase şi a „realizării în străinătate” pare 
să fi trecut, ceea ce a determinat înce-
putul unui val de repatrieri.

Despre cauzele acestei situaţii s-ar 
putea spune multe, cert este însă că la 
baza tuturor acestor situaţii stă dorinţa 
tot mai mare de îmbogăţire, care a dus 
la oferirea sau contractarea de credite 
hazardate, cu un grad ridicat de risc  
şi lăcomia reprezentanţilor instituţiilor 

O lume 
în criză

“Negustorii pământului o plâng şi 
o jelesc, pentru că nimeni nu le mai 

cumpără marfa.” Apoc. 18:11
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financiare, care, de dragul câştigurilor 
exorbitante înregistrate în acest dome-
niu, au ales să ignore legile economiei 
de piaţă sau să le interpreteze după bu-
nul plac.

Însă toate aceste fenomene, explica-
bile din punct de vedere economic şi 
psihologic, par să aibă o cauză mult mai 
profundă, fiind parte dintr-un plan mult 
mai amplu de îngenunchere a economi-
ilor naţionale şi de subordonare a lor 
unei autorităţi financiar-bancare unice, 
care să fie implementată ca organism 
unic de control al băncilor de pe întrea-
ga planetă şi care va constitui în fapt o 
dictatură financiară globală.

Din punct de vedere profetic este 
interesant de observat cum lucruri a că-
ror realizare era greu de imaginat cu ani 
în urmă – o guvernare mondială şi o le-
gislaţie mondială, aşa cum sunt ele su-
gerate în cartea Apocalipsei – se contu-
rează tot mai distinct pe scena lumii, iar 
efectele interdependenţei globale au 
putut fi constatate în parte prin valul 
mondial de recesiune declanşat de şu-
brezirea economiei americane.

Iar o populaţie sensibilizată de teama 
unor noi „atacuri teroriste” pe de o parte, 
şi de teama pentru siguranţa sa economi-
că pe de altă parte, va fi mult mai dispusă 
la acceptarea unor îngrădiri ale libertăţi-
lor sale fundamentale în schimbul pro-
misiunii de securitate şi bunăstare, creîn-
du-se astfel premisele pentru legea 
duminicală şi conflictul final.

În ceea ce ne priveşte, Scriptura nu a 
ridicat prea sus ştacheta nivelului nostru 
de trai în asemenea timpuri, spunând 

doar: „Dacă avem dar cu ce să ne hrănim 
şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” 
(1 Timotei 6:8), iar dacă nu ne deprin-
dem să fim mulţumiţi cu aceasta şansele 
sunt foarte mari ca, datorită dorinţei de 
mai mult, să ne numărăm printre acei 
care „cad în ispită, în laţ şi în multe pofte 
nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă 
pe oameni în prăpăd şi pierzare.” (1 Ti-
motei 6:9), străpungându-ne astfel cu „o 
mulţime de chinuri”.

Câteva principii biblice fundamen-
tale ale Bibliei, dacă sunt respectate, ne 
vor scuti de multe suferinţe şi dezamă-
giri de care au parte cei din jurul nos-
tru, datorită necumpătării lor:

1. „... dar tu nu vei lua cu împru-
mut” (Deuteronomul 28:12 u.p.).

2. „Cui se pune chezaş pentru altul, îi 
merge rău, dar cine se teme să se pună 
chezaş este liniştit.” (Proverbele 11:15).

3. Nu vă strângeţi comori pe pă-
mânt, unde le mănâncă moliile şi rugi-
na şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci 
strângeţi-vă comori în cer, unde nu le 
mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii 
nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că 
unde este comoara voastră, acolo va fi 
şi inima voastră.” (Matei 6:19-21).

Trăind cu această deviză în viaţă, şi 
încrezători în purtarea de grijă a Tată-
lui nostru ceresc, care va da „toate 
aceste lucruri pe deasupra” acelora 
care caută mai întâi Împărăţia lui Dum-
nezeu şi neprihănirea Lui, vom putea 
privi încrezători în viitor, oricât de tul-
bure şi incert arată momentan.

Marius Stroia
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„Vinde-mi azi dreptul tău de întâi 
născut!” (Geneza 25:31).

„Nu fi nepăsător de darul care 
este în tine” (1 Timotei 4:14). 

Sunt mulţi care consideră că este o vir-
tute dacă pot să profite de pe urma 

unei alte persoane, neţinând cont că 
aceasta le este frate de corp sau de cre-
dinţă, cu atât mai mult fără să se gândeas-
că la faptul că persoana păgubită este un 
răscumpărat al Domnului Hristos, pen-
tru care El Însuşi a plătit cu sângele Său. 

Într-o situaţie de asemenea lipsită 
de speranţă se aşază cel care se lasă de 
bună voie amăgit. El dispreţuieşte 

dreptul de întâi născut, favoarea pe 
care o are de a fi un cetăţean al cerului, 
un fiu al lui Dumnezeu, şi se vinde 
pentru un lucru de nimic, asemenea 
lui Esau. 

În ambele cazuri este vorba de o în-
ţelegere limitată a puterii lui Dumne-
zeu, o necredinţă, o lipsă de nădejde în 
existenţa unei vieţi dincolo de mor-
mânt. „Să mâncăm şi să bem, căci mâi-
ne vom muri” (Isaia 22:13), spun ei 
adesea, fie că cel ce spune aceasta prin 
fapte este cel ce doreşte să profite de pe 
urma altora, sau se lasă vândut conside-
rând că nu-i folosesc anumite daruri, 
dacă acum, în prezent, „moare de foa-
me”. „Sfârşitul lor va fi pierzarea. Dum-
nezeul lor este pântecele şi slava lor este 
în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile 
de pe pământ.” (Filipeni 3:19). 

Anticipând pericolul de a fi amăgit, 
sau tendinţa de a amăgi pe altul, cu-
vântul lui Dumnezeu ne atrage atenţia 
asupra relaţiilor pe care le avem cu se-
menii noştri. Omul a fost creat o fiinţă 
socială şi este normal ca să fim priete-
noşi, să avem prieteni. 

Nu totdeauna cei ce leagă o priete-
nie au gânduri rele, cel puţin unul din-
tre cei doi, dar este foarte adevărat că 
„tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” 
(1 Corinteni 15:33). Dacă ţi-ai făcut un 
obicei din a studia Biblia în fiecare zi, 
dacă a fost şi obiceiul părinţilor de a-ţi 
face educaţia la templu, aşa cum părinţii 
lui Isus obişnuiau să se suie la Ierusalim, 
de când El avea 12 ani, dacă vei avea gri-

Profit sau nepăsare
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jă să nu părăseşti adunarea, cum au unii 
obicei, atunci legătura ta cu Dumnezeu 
va fi una trainică. 

În mod inevitabil, în fiecare zi pri-
mim două invitaţii: una să ne adăpăm 
din apa vieţii, cealaltă să gustăm din 
pomul cunoştinţei binelui şi răului. 
Cadrul în care este scoasă în evidenţă 
această a doua ofertă, este unul atrac-
tiv, viu colorat, mascând totdeauna 
ceea ce se află în spatele cedării la 
această propunere. 

„Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te 
amăgească, nu te lăsa câştigat de ei” 
(Prov. 1:10). În mod înţelept, este nu-
mit fericit acel care învaţă din greşelile 
altora. Mulţi însă se bazează pe propria 
lor abilitate şi probează singuri anumi-
te experienţe, pentru ca în final să sfâr-
şească în mod ruşinos.

Am cunoscut o tânără care era stu-
dentă în anul patru de facultate. Deoare-
ce familia nu putea să o susţină din punct 
de vedere financiar, ea era nevoită ca pe 
lângă şcoală, să aibă şi serviciu. Se pare că 
nimic rău nu există în toată această în-
tâmplare, deoarece tânăra era astfel mai 
puţin expusă pericolelor, datorită faptu-
lui că tot timpul era ocupată. 

La un moment dat ea a cunoscut un 
băiat, student şi el la cursurile de zi ale 
unei facultăţi. Fata a acceptat propune-
rea lui de a fi prieteni şi, pentru că ea 
avea bani, în scurt timp băiatul a înce-
put să profite pe urma acestui fapt. Fata 
a considerat că este de datoria ei să-şi 
sprijine prietenul şi a răspuns cu promp-
titudine oricărei nevoi a lui. Văzându-se 
ajutat în orice problemă băiatul a consi-
derat că poate propune şi lucruri mai 

îndrăzneţe. Fata a refuzat şi după patru 
ani, prietenia lor s-a destrămat. Tânăra a 
ales să-şi păstreze demnitatea, cinstea, 
chiar dacă a trebuit să facă aceasta cu 
preţul pierderii unei prietenii şi totoda-
tă a unei investiţii în prietenul său. 

„Îmi ţin piciorul departe de ori ce 
drum rău, ca să păzesc Cuvântul tău” 
(Psalmii 119:101), a fost învăţătura pe 
care tânăra a ales să o urmeze. 

Mulţumim lui Dumnezeu că există şi 
astăzi tineri corecţi şi cinstiţi, chiar dacă 
ei sunt foarte rari. Asemenea lui Iacob ei 
preţuiesc făgăduinţa că Dumnezeu le-a 
acordat încrederea de a-i recunoşte ca fii 
ai Săi şi ei doresc să-L onoreze, ca şi pe 
tatăl lor pământesc. 

Despre Iacob ni se spune că el pre-
ţuia favoarea pe care Dumnezeu i-o 
promisese. 

„Cu tainic dor, el asculta tot ceea ce 
tatăl său povestea cu privire la dreptul 
spiritual de întâi născut; el păstra cu gri-
jă ceea ce aflase de la mama sa. Zi şi 
noapte subiectul acesta ocupa mintea 
sa, până când a devenit interesul care a 
absorbit întreaga sa viaţă. Dar, în timp 
ce preţuia binecuvântările veşnice mai 
mult decât cele trecătoare, Iacov nu 
avea o cunoaştere experimentală a lui 
Dumnezeu, pe care-L adora. Inima sa 
nu fusese reînnoită prin harul divin. El 
credea că făgăduinţa cu privire la el nu 
putea fi îndeplinită atâta timp cât Esau 
păstra dreptul de întâi născut şi făcea 
mereu planuri cum ar putea ajunge să-şi 
asigure binecuvântarea pe care fratele 
său o preţuia atât de puţin, dar care era 
atât de preţioasă pentru el.” P.P.  178, 
179.  
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Există multe lucruri valoroase pe 
care le putem primi de la părinţi. Cel mai 
valoros dar însă este cel pe care Tatăl 
nostru cel ceresc Se oferă să ni-l dea. Pă-
rinţii pământeşti ai lui Iacov i-au pus un 
nume care avea o semnificaţie pentru ei, 
şi anume „cel ce ţine de călcâi”, sau înşe-
lătorul, totuşi Tatăl ceresc a decis să-i 
schimbe acest nume în Israel, prin care 
era recunoscut ca un biruitor. 

„Le voi da ... un nume mai bun de-
cât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic” 
(Isaia 56:5), este făgăduinţa Domnu-
lui pentru copiii Săi. 

În contrast izbitor cu atitudinea lui 
Iacob, avem caracterul lui Esau. El a 
fost nepăsător faţă de darul său şi a fost 
gata să-l vândă cât de repede posibil, 
pentru o plăcere de moment. 

„[Esau]  îi reprezintă pe aceia care 
dispreţuiesc valoarea mântuirii realiza-
te pentru ei de către Hristos şi sunt 
gata să sacrifice moştenirea lor cereas-
că pentru lucrurile pieritoare de pe pă-
mânt. Mulţi trăiesc pentru prezent, 
fără să se gândească sau să se îngrijeas-
că de viitor. Asemenea lui Esau ei stri-
gă: “Să mâncăm şi să bem, căci mâine 
vom muri” (1 Cor.15:32). Ei sunt stă-
pâniţi de pornirile lor fireşti şi, în loc să 
practice tăgăduirea de sine, ei trec cu 
vederea cele mai de preţ lucruri. Dacă 
trebuie să se renunţe la ceva, la satisfa-
cerea unui apetit stricat sau la binecu-
vântările cerului, făgăduite numai celui 
ce se tăgăduieşte pe sine şi se teme de 
Dumnezeu, cerinţele apetitului biru-
iesc, iar Dumnezeu şi cerul sunt în to-
tul dispreţuiţi. Cât de mulţi, chiar din-

tre cei ce mărturisesc a fi creştini, se 
agaţă de pofte ce sunt dăunătoare să-
nătăţii şi care tocesc sensibilităţile su-
fletului. Când li se arată datoria de a se 
curăţi de toate întinăciunile cărnii şi 
ale spiritului, desăvârşind sfinţenia în 
temere de Dumnezeu, ei se simt ofen-
saţi. Ei îşi dau seama că nu pot împlini 
astfel de pofte dăunătoare şi totuşi să 
câştige cerul, şi atunci ajung la conclu-
zia că, deoarece calea spre viaţa veşni-
că este aşa de îngustă, nicidecum nu 
vor merge pe ea.

Iacob a plătit destul de scump fapta 
sa de înşelător. Tendinţa de a lua cu for-
ţa ceva ce nu-ţi aparţine, este condam-
nată de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea 
ce este de apreciat însă la el rămâne fap-
tul că şi-a dorit mult să intre în posesia 
unui drept pe care Dumnezeu îl acorda 
celor ce erau demni pentru acesta. El l-a 
dorit atât de mult încât a cedat tentaţiei 
de a-l obţine pe o cale necinstită. 

Nepăsarea lui Esau faţă de favoarea 
de a fi întâi născut este însă atitudinea 
întâlnită astăzi aproape la tot pasul. Noi 
nu preţuim îndeajuns investiţia pe care 
Dumnezeu a făcut-o în noi şi încrede-
rea pe care El este gata să ne-o acorde. 

Să luăm învăţătură din aceste două 
exemple şi să beneficiem de favorurile 
pe care Dumnezeu ni le face. Nu tre-
buie să le obţinem în detrimentul se-
menului nostru, pentru că Dumnezeu 
ştie exact momentul potrivit când pu-
tem intra în posesiunea lor, şi El are 
daruri suficiente pentru fiecare dintre 
copiii Săi. 

Vasile Buftea
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                                      ISTORIA 
                                                      VIITORULUI

A sosit viitorul
mai aproape de pământenii
atât de absorbiţi de prezent.

Şi bate clopotul lui...
Încet, sacadat,
neînţeles decât 

de cei care-şi cunosc... 
istoria...

Îl privim de aproape acum,
din ce în ce mai clar, mai impunător.

Şi-atunci ne dăm seama cât e de târziu...

S-a oprit într-o zi să mă-ntrebe
dacă vreau să plec cu el în călătorie.

Am întrebat: “Unde?”
şi mi-a răspuns: “Spre veşnicie!”

Am pornit deci, tăcut, 
păşind alături de el, ascultând...

căci îmi vorbea...
Da, era chiar târziu şi întuneric

şi stele sclipeau pe-ntinsul feeric
deasupra drumului meu 

către Emaus...
în care încercam să înţeleg ce-mi povestea.

Străinul continua.
Era...

istoria viitorului...

Am aflat că va veni un cândva
în care vom numi “acum” - “a fost odată”.

“Acum” va deveni târziu îmbătrânit
de-atâtea miliarde de secunde,

cu plete albe, aşteptând sentinţa: 
“Prea târziu!”

Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 48
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Vom întreba atunci 
dacă mai este vreme pentru... 

istorie...
Dar nu va fi.

Arhitectul timpului 
vine să-mpăture sulul istoriei
căci nu mai e timp pentru ea.

A sosit viitorul 
mai aproape de pământenii
atât de absorbiţi de prezent.

E-aproape, atât de aproape veşnicia,
puţin dincolo de azi, lipită de mâine...

Şi cine ştie cât e de târziu?!

Dacă nu te-ai întrebat până acum încotro mergi,
mai ai o secundă rămasă în urmă,

atârnând solitară la marginea veşniciei,
aşteptând 

pentru tine...

Arhitectul timpului 
vine să-mpăture sulul istoriei...

Dar ar vrea să-mpartă
 veşnicia 
cu tine...

Se-aude deja foşnetul sulului, 
obosit de pământ şi de timp.
A devenit străin, singur aici,

şi-atât de puţini îl mai cunosc...

Ridică-ţi ochii şi priveşte înainte!
E-acolo, legată de eternitate şi de pământ

o secundă rămasă atârnând...

                                 Pentru TINE!

                                                                         Codruţa Brânceanu

Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 4 9



Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 410

Îndată după moartea şi învierea 
Domnului Hristos, Evanghelia, în-
văţătura Lui, a început să se răspân-
dească în Palestina, în întregul Im-
periu Roman, în ţările Orientului 
Apropiat, iar apoi în întreaga lume. 

Ucenicii au plecat în diferite 
zone ale ţării lor sau în afara aceste-
ia, predicând Cuvântul lui Dumne-
zeu. Ca o confirmare a faptului că 
lucrarea lor poartă pecetea cerului, 
Dumnezeu însoţea activitatea lor cu 
manifestări miraculoase de vinde-
cări ale bolnavilor sau chiar învieri 
ale morţilor.  Impresionaţi şi recu-
noscători lui Dumnezeu, oamenii 
luau aminte la învăţăturile rostite şi 
alegeau să se întoarcă din căile lor 
păcătoase. 

Bineînţeles că aceste convertiri 
erau parţiale, iar noii creştini, afară 
de pacea sufletească obţinută, aveau 

parte şi de persecuţii. Speranţa le dă-
dea însă curaj să depăşească situaţiile 
critice, ochii lor reuşind să privească 
prin credinţă spre minunata zi a răsplă-
tirilor finale. 

Pentru a întări credinţa în Hristos 
apostolii scriau bisericilor scrisori nu-
mite şi „epistole”. Unele epistole erau 
scurte, asemenea unei scrisori obişnu-
ite, de aproximativ o pagină. Altele, 
cum ar fi „Epistola către Romani” sunt 
mai lungi. Unele erau adresate tuturor 
creştinilor, cum sunt cele ale lui Iacov, 
Petru, Ioan şi Iuda, pe când altele 
(Epistolele lui Pavel), sunt adresate 
nominal, anumitor persoane sau bise-
rici. 

Apostolul Pavel a scris unele dintre 
epistolele sale în timp ce se afla în în-
chisoare. „Sufăr până acolo că sunt în 
lanţuri, ca un făcător de rele; dar Cu-
vântul lui Dumnezeu nu este legat”, 

  Epistolele 
             apostolilor

Ultima generaţie / Anul XVI - Nr. 4  10
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scria Pavel prietenului său, Timotei  
(2 Timotei 2:9). 

Noul Testament conţine 21 de 
Epistole. Ele au fost scrise sub îndru-
marea şi inspiraţia Duhului Sfânt, ast-
fel că, împreună cu celelalte părţi ale 
Bibliei, adică Sfintele Scripturi, repre-
zintă Cuvântul lui Dumnezeu. Primii 
creştini erau conştienţi de faptul acesta 
şi transcriau cu sârguinţă aceste episto-
le, le citeau în biserici şi case, copiilor 
lor, le arătau prietenilor, le dăruiau, 
contribuind astfel la răspândirea 
Cuvântului lui Dumnezeu.

În antichitate nu existau  
desigur Societăţi Biblice, adică  
organizaţii care publică astăzi şi 
răspândesc Biblia. Oamenii tran-
scriau manual Cuvântul lui Dum-
nezeu. Ei copiau fie anumite cărţi 
ale Noului Testament, precum 
Evanghelia după Ioan, Epistola 
către Galateni etc. fie textul în-
treg al Noului Testament sau 
chiar Biblia în întregime. Pentru 

a transcrie însă cele peste o mie de 
pagini ale Bibliei, era nevoie de timp 
îndelungat. Copiştii întrebuinţau foi 
de „papyrus”, un material special pe 
care se putea scrie, prelucrat din tul-
pina unei plante cu acelaşi nume, 
sau „pergament”, o piele prelucrată 
în acelaşi scop. 

Conţinutul epistolelor este vast, 
şi fiecare amănunt menţionat într-
un anumit verset are o adâncă sem-
nificaţie. 
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- Credinţa şi fapta – Epistola lui Iacov
- Cum să suporţi suferinţa prin răbdare – Prima epistolă a lui Petru
- Cum să rămâi curat şi credincios în zile de desfrâu şi lepădare – A doua  
   epistolă a lui Petru
- Bucuria şi biruinţa – Prima epistolă a lui Ioan
- Dragostea – A doua epistolă a lui Ioan 
- Primirea de oaspeţi – A treia epistolă a lui Ioan
- Cum să păzeşti credinţa şi să te fereşti de cădere – Epistola lui Iuda
- Îndreptăţirea prin credinţă – Epistola către Romani
- Hristos este Domnul – Prima epistolă către Corinteni
- Mângâierea, slujirea – A doua epistolă către Corinteni
- Mântuirea prin Hristos – Epistola către Galateni
- Biserica lui Hristos – Epistola către Efeseni
- Unitatea frăţească – Epistola către Filipeni
- Slava şi măreţia lui Hristos – Epistola către Coloseni
- Făgăduinţa revenirii lui Isus – Prima şi a doua epistolă către Tesaloniceni
- Credincioşie şi devotament faţă de Dumnezeu – Prima şi a doua epistolă  
   către Timotei
- Conducătorii bisericii trebuie să fie exemple – Epistola către Tit
- Să ne iertăm unul pe altul – Epistola către Filimon
- Vechiul şi Noul popor Israel, Legea şi Harul – Epistola către Evrei

Concluzie

Epistolele reprezintă o parte importantă a Bibliei. Pentru a fi înţelese ele tre-
buie citite cu atenţie şi rugăciune. 

Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu cu dragoste. Roagă-te Domnului şi El te va 
ajuta să înţelegi Biblia. Învăţătura aceasta te va călăuzi pe drumul vieţii, îţi va feri 
picioarele de rău şi te va sprijini în nevoie. 

Valentin Butilcă

Am putea desprinde câteva idei 
esenţiale cuprinse în textele epistole-

lor, teme ce ne-ar putea servi ca 
material de studiu în diferite circum-

stanţe ale vieţii: 
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“Un om avea doi fii. Cel mai 
tînăr din ei a zis tatălui său: ‘Tată, 
dă-mi partea de avere, ce mi se 
cuvine.’ Şi tatăl le-a împărţit ave-
rea. Nu după multe zile, fiul cel 
mai tânăr a strâns totul, şi a ple-
cat într-o ţară depărtată, unde 
şi-a risipit averea, ducând o viaţă 
destrăbălată. După ce a cheltuit 
totul, a venit o foamete mare în 
ţara aceea, şi el a început să ducă 
lipsă. Atunci s-a dus şi s-a lipit de 
unul din locuitorii ţării aceleia, 
care l-a trimis pe ogoarele lui să-i 
păzească porcii. Mult ar fi dorit el 
să se sature cu roşcovele, pe care le 
mâncau porcii, dar nu i le da ni-
meni. Şi-a venit în fire, şi a zis: 
‘Câţi argaţi ai tatălui meu au bel-
şug de pâine, iar eu mor de foame 
aici! Mă voi scula, mă voi duce la 
tatăl meu, şi-i voi zice:  Iată, am 
păcătuit împotriva cerului şi îm-
potriva ta, şi nu mai sunt vrednic 

să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe 
unul din argaţii tăi...’ ” (Luca 
15:11-32).

Un om avea doi fii... Aşa începe 
Parabola Fiului Risipitor pe 
care Domnul Hristos a spus-

o mulţimii de oameni care-L înconju-
ra. 

*  Pe de o parte, vameşilor şi păcă-
toşilor care-l ascultau sorbindu-I cu-
vintele, mângâiaţi că Cineva nu le 
ignora existenţa nefericită şi mizeră, în 
care ajunseseră datorită păcatelor lor. 

* Şi pe de altă parte, fariseilor şi 
cărturarilor, adică acelora care pretin-
deau că ştiu şi împlinesc desăvârşit Le-
gea lui Dumnezeu şi care se considerau 
îndreptăţiţi să-I judece cuvintele şi 
faptele Mântuitorului, făcându-se stă-
pâni peste Legea lui Dumnezeu, pe 
care o foloseau doar ca pe un instru-
ment de manipulare a celor din popor. 

Aşadar fiii tatălui din parabolă sunt 
doi: fiul tânăr, neînţelept, nechibzuit, 
risipitor, desfrânat şi fiul cuminte, as-
cultător, cu o viaţă virtuoasă. Celor 
doi, la cererea celui mai tânăr de a pri-

Doi  
             fii
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mi partea care pretindea că i se cuvine, 
tatăl le împarte averea. 

Fiul cel tânăr, cu firea lui nestăpâni-
tă, a plecat cu tot ce primise, într-o ţară 
îndepărtată, unde şi-a risipit averea, lă-
sându-se pradă poftelor şi plăcerilor 
desfrânate, până într-acolo încât, de 
sărac ce era, ajunsese paznic la porci, 
din ale căror roşcove ar fi dorit să se 
sature, dar nici chiar acest umil favor 
nu i se permitea. 

Există un moment în viaţa acestui 
tânăr pe care Domnul Hristos îl nu-
meşte „venirea în fire” când tânărul 
conştientizează starea în care se află şi, 
comparând-o cu cea a argaţilor tatălui 
său, constată că este mult mai rea. 
Atunci se decide să se întoarcă în casa 
tatălui pentru a-i cere iertare şi pentru 
a-l ruga să-l primească, nu ca un fiu, ci 
ca pe unul din argaţii săi. 

Contrar concepţiei fiului despre ta-
tăl său, pe care-l credea aspru, autori-

tar, gata să condamne şi să acuze, tatăl 
petrecea mult timp în aşteptarea fiului 
neascultător. El îşi zăreşte fiul de de-
parte, aleargă înaintea lui, îl îmbrăţi-
şează, îl sărută, toate acestea înainte ca 
fiul să poată avea ocazia să-şi spună do-
leanţele. În momentele următoare tatăl 
începe pregătirile pentru întâlnirea fi-
ului său cu familia, se îngrijeşte ca 
acesta să apară cât mai bine posibil, 
apoi porunceşte servitorilor să se pre-
gătească pentru o mare sărbătoare. 

Povestită până în acest moment, 
parabola i-a iritat pe fariseii şi cărtura-
rii cârtitori, dar cu siguranţă i-a mân-
gâiat pe păcătoşi, pe vameşi şi pe toţi 
care aşteptau să primească de la El mila 
dumnezeiască. 

Parabola nu se termină însă aici. Un 
personaj nemulţumit, care strică bucu-
ria reuniunii familiei, apare în persoana 
fiului mai mare. Acesta îşi permite să-şi 
judece tatăl, acuzându-l că nu i-a apreci-
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at îndeajuns meritele, că nu i-a permis 
să se bucure împreună cu prietenii, în 
timp ce pentru fratele său rătăcitor a 
pregătit o astfel de sărbătoare. 

Puţinele cuvinte pe care tatăl i le 
adresează în parabolă, conţin impor-
tante lecţii de iubire. 

În scopul de a ne regăsi în cazul 
unuia dintre fii, în contrast izbitor cu 
caracterul Tatălui nostru ceresc, vom 
analiza pe rând comportamentul celor 
trei personaje:

1. Fiul risipitor – fiul mai tânăr al 
familiei, s-a săturat la un moment dat 
de restricţiile din casa tatălui său. El 
considera că libertatea îi este îngrădită. 
El a înţeles greşit iubirea şi grija tatălui 
şi s-a hotărât să urmeze îndemnurile 
propriei înclinaţii. Cât de puţin s-a 
gândit tânărul petrecăreţ şi necugetat, 
când a  ieşit pe porţile casei părinteşti, 
la durerea şi tristeţea pe care le lasă în 
inima tatălui! Cât de puţin şi-a imagi-
nat el, când dansa şi petrecea cu priete-
nii, că în căminul său se aşternuse o 
umbră apăsătoare!

Există şi astăzi fraţi şi surori tineri, 
sau trecuţi de această vârstă, care consi-
deră biserica un loc de restricţie, un for 
de decretat legi, reguli şi o mulţime de 
Nu-uri. Dumnezeu este perceput de 
astfel de persoane ca fiind autoritar, 
preocupat mai degrabă de supunere, 
decât de dragoste. Din acest motiv unii 
au avut curajul, asemenea fiului risipi-
tor, să părăsească biserica, compătimin-
du-i poate pe cei „împovăraţi” de reguli 

şi regulamente lipsite de bucurii. 
2. Fiul cel mare nu împărtăşeşte 

neliniştea şi grija tatălui său faţă de cel 
pierdut. Prin urmare el nu s-a bucurat 
împreună cu părintele său, cu ocazia 
întoarcerii fiului rătăcitor. Zgomotele 
de voioşie nu au trezit nici o bucurie în 
inima sa. Aflând, prin intermediul unui 
slujitor, care este motivul bucuriei, ini-
ma sa se umple de gelozie. El refuză să 
intre în casă pentru a-şi întâmpina fra-
tele, ba refuză chiar să-l considere fra-
te, şi îl numeşte cu dispreţ „acest fiu al 
tău”. 

Fratele mai mare consideră favoa-
rea arătată de tatăl faţă de fiul risipitor, 
ca o insultă la adresa lui. Datorită spiri-
tului său egoist şi invidios, el este gata 
să-i enumere păcatele, să-i critice fap-
tele, să-l acuze. 

Aşezându-ne într-o astfel de pozi-
ţie, ne despărţim de Dumnezeu, pen-
tru că, dacă fraţii noştri pe care-i consi-
derăm mai răi ca noi, sunt fiii lui 
Dumnezeu, iar noi nu-i recunoaştem 
de fraţi ai noştri, noi nu ne considerăm 
copii ai lui Dumnezeu. 

Oare este posibil ca tu sau eu să-L 
urmăm pe Dumnezeu atâţia ani fără să 
ne bucurăm de acest lucru? Nu-i aşa că 
acest tip de supunere posomorâtă, lip-
sită de bucurie, este la un pas de com-
pleta răzvrătire? Fraţii mai mari, care 
stau azi în biserică, dar care nu au gus-
tat iubirea şi pacea din casa Tatălui, pot 
fi la fel de nefericiţi. Ei lucrează ca nişte 
robi şi nu se pot bucura de o deplină 
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libertate datorită faptului că nu au o 
înţelegere clară asupra adevărului.  

Un lucru este important: chiar 
dacă eu sau tu nu ne vom bucura de 
întoarcerea fratelui nostru rătăcitor, 
sărbătoarea va avea loc. Iar „fratele mai 
mare” va rămâne în întuneric, nelinişte 
şi nesiguranţă. 

Şi ce vor de fapt cele două categorii 
de oamenii? Ambii doresc libertate. Am-
bii Îl consideră pe Tatăl un legiuitor au-
toritar. Din pricina regulilor un fiu pleacă 
şi se pierde, iar altul rămâne şi se pierde, 
de asemenea. Amândoi se înşeală. 

3. Tatăl. În contrast cu comporta-
mentul nemulţumit al fiilor, în contrast 
cu spiritul lor neiertător şi găsitor de 

greşeli, întâlnim în parabolă un al trei-
lea personaj: tatăl. 

Simbol potrivit pentru Tatăl nos-
tru Ceresc, tatăl din parabolă oferă co-
piilor, fără nici o reţinere, tot ce putea 
contribui la fericirea lor. Fiul cel mic 
primeşte partea de moştenire, chiar 
înainte ca tatăl său să moară. El o cere 
şi o primeşte. Fiul mai mare se bucură 
de toate avantajele poziţiei de fiu. Ne-
înţelegerea din partea fiilor a caracte-
rului tatălui, nu diminuează cu nimic 
bunătatea Sa. 

Atunci când fiul risipitor se întoar-
ce, Tatăl nu-i face nici un reproş. Batjo-
cura şi dispreţul nu se întâlnesc pe faţa 
părintelui iubitor. Din felul cum este 
primit, fiul simte că trecutul lui este 
iertat şi uitat, şters pentru totdeauna. 
Tot aşa îi spune Domnul celui păcătos: 
„Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor şi 
păcatele ca o ceaţă” (Isaia 44:22). „Să 
se lase cel rău de calea lui şi omul nele-
giuit să se lase de gândurile lui, să se 
întoarcă la Domnul care va avea milă 
de el, la Dumnezeul nostru care nu 
oboseşte iertând!” (Isaia 55:7). 

Ridică-te şi mergi la Tatăl tău. El te 
va întâmpina pe când încă vei fi foarte 
departe. Dacă vei face măcar un pas 
spre El, în pocăinţă, El Se va grăbi să te 
cuprindă în braţele Sale iubitoare. 

Pilda fiului risipitor este o delicată 
şi discretă declaraţie de dragoste a lui 
Hristos pentru noi, cei pierduţi în ego-
ismul nostru. 

Debora Andreea Niculici



Budureasa... Loc binecunoscut atât 
de noi, adulţii, cât şi de dragii noştri 
copilaşi. Un loc frumos, unde ne-am 
adunat pentru a treia oară ca să organi-
zăm o tabără pentru copii.

La început ne era teamă că nu vom 
avea suficienţi copii, dar Domnul S-a 
îngrijit de toate. Am avut mai mulţi co-
pii decât la primele două tabere. Ne 
bucuram atât de mult, când lista cu nu-
mele participanţilor creştea. 

Ce înseamnă aceste tabere pentru 
noi? Înseamnă mult, atât pentru copii, 
cât şi pentru organizatori, instructori şi 
nu în ultimul rând, pentru bucătărese. 

Inima noastră e plină de bucurie că 
ne revedem şi putem să petrecem din 
nou o săptămână împreună. O săptă-
mână care trece atât de repede! O săp-
tămână în care avem zilnic o mulţime 

de activităţi. Ne străduim ca aceste ac-
tivităţi să fie cât mai interesante, atrac-
tive şi utile, astfel încât elevii noştri să 
poată duce acasă un bagaj de cunoştin-
ţe cât mai bogat, cunoştinţe care să le 
fie de un real folos şi pe care nu le pri-
mesc în şcolile publice. 

Tabăra de copii 
 Budureasa 

- august 2008 -
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În cadrul orelor de religie, medici-
nă, muzică, dirigenţie, încercăm să-i 
cunoaştem mai bine pe elevi, să-i înţe-
legem, să comunicăm cu ei, pentru a-i 
putea îndruma în spiritul dragostei lui 
Dumnezeu, pentru a-i învăţa cum să-şi 
păstreze sănătatea, cum să se compor-
te în societate. 

Copiilor le place mult să-L laude 
pe Dumnezeu prin cântări. Instructo-
rul care se ocupă de ei în acest sens 
este iubit de copii şi orele de acest gen 
sunt aşteptate cu drag. 

Un timp potrivit când ne putem 
cunoaşte este timpul liber, petrecut în 
mijlocul naturii. Aici nu ne mai sătu-
răm de joacă şi momentele acestea trec 
foarte repede. 

Dar şi activitatea practică este un 
timp plăcut. Aici ne putem testa înde-
mânarea, îmbinând utilul cu frumosul, 
realizând ceva cu mâinile noastre. 

Bucuria bucătăreselor este cu atât 
mai mare cu cât, după primul sunet al 
soneriei, înfometaţii noştri copii nu 
trebuie chemaţi de mai multe ori. Ei se 
aşază nerăbdători şi se grăbesc să go-
lească farfuriile. 

Aşa trec zilele una câte una, iar 
când suntem adunaţi lângă ultimul foc 
de tabără, avem un simţământ ciudat 
de strângere de inimă, ştiind că peste 
puţin timp va trebui să ne despărţim.

Sabatul este cea mai frumoasă zi 
din săptămână. Nu ni se pare lungă, 
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nici plictisitoare, dimpotrivă poate prea scurtă, deoarece la program am mai 
avea mereu ceva de spus, de cântat, toţi, mari şi mici doresc să-L laude pe Dum-
nezeu şi timpul se scurge parcă prea repede. 

Nici nu s-a terminat tabăra şi copilaşii noştri întreabă: Când se mai face ta-
bără?
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Cu ajutorul Bunu-
lui nostru Creator spe-
răm să ne revedem cât 
de curând pentru a-L 
cunoaşte mai îndea-
proape pe Tatăl nostru 
ceresc, pentru a-L lău-
da prin poeziile, cântă-
rile, experienţele noas-
tre. 

Noi, cei care ne ocupăm de copii, 
dorim să le fim un bun exemplu şi Îl 
rugăm pe Dumnezeu să ne ajute la 
aceasta. 

Chiar dacă aici, la Budureasa, sun-
tem departe de civilizaţie, nu avem po-
sibilitatea de a folosi telefoanele mobi-
le, nu avem internet, ne simţim bine. 
Putem să avem mai mult timp pe care 
să-l petrecem cu copiii şi învăţându-i 

pe ei anumite lucruri, avem şi noi mul-
te de învăţat. 

Dragi copilaşi, vă aşteptăm cu inima 
deschisă să veniţi împreună cu noi, toţi 
cei care aveţi posibilitatea să participaţi 
la taberele noastre din Budureasa. 

Dorim ca tot ce facem cu aceste 
ocazii să fie spre slava şi lauda lui  
Dumnezeu. 

A consemnat Cristina Breda
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Probabil unora dintre voi vă sunt 
cunoscute taberele de tineret organi-
zate în cadrul Conferinței Ardealului 
de Nord. Întrucât nu sunt prea mari, 
acestea sunt considerate de participanți 
ca un fel de întruniri de familie, în care 
fiecare din tineri este implicat şi orice 
propunere este binevenită şi respecta-
tă. De fapt, specificul taberelor din 
zona noastră constă în posibilitatea de 
a petrece cât mai mult din timp împre-
ună şi de a adapta programul în funcție 
de opțiunile participanților. Concret, 
sunt câțiva tineri care realizează un 
plan al modului de desfăşurare al pro-
gramelor şi care încearcă de fiecare 

dată să diversifice activitățile în aşa fel 
încât acestea să fie atractive şi să impli-
ce tinerii în discuții deschise. 

Exemplu -  Desfăşurarea progra-
mului de vineri seara:  iniţial am vizio-
nat o parte din filmul „Viață fără mem-
bre”, după care a urmat o dezbatere 
coordonată în legătură cu tema taberei 
pe parcursul căreia putea să se implice 
orice participant. Prin ideile prezenta-
te s-a căutat să se răspundă la întreba-
rea „Cum ar trebui să ne raportăm la 
încercările care vin asupra noastră şi 
care este scopul acestora?” 

Iată câteva din răspunsurile tineri-
lor:

Valoros în 
ochii Lui

Tabăra de tineret  
– Conferinţa Ardealul de Nord -  Octombrie 2008  – 
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Scopul:

• De a dezvolta răbdare;
• De a aprecia mai mult binecuvântări-
le;
• De a ne ajuta să ne organizăm mai 
bine prioritățile în viață;
• De a ne dezvolta capacitățile și 
posibilitățile în scopul slujirii semeni-
lor noştri;
•   De a ne ajuta să nu mai fim preocupați 
de propria imagine, ci de imaginea pe 
care Dumnezeu o are cu privire la noi;
• De a înțelege că adevărata fericire se 
găseşte doar la Dumnezeu;
• De a ne învăța să ne lăsăm conduși de 
Dumnezeu şi nu de împrejurări.

Idei de meditație propuse în ca-
drul prezentărilor:

• Problema noastră cu privire la su-
biectul valorii este una de valoare per-
sonală: căutăm a fi mai valoroşi în ochii 
noştri.
• Deși în realitate suntem lipsiți de va-
loare, suntem asigurați că avem preț în 
ochii lui Isus. (Să remarcăm modul în 
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care ni se adresează Hristos: „ai preț în 
ochii Mei” şi nu “eşti prețios”).
• Ca oameni, facem anumite sacrificii 
pentru cei pe care îi iubim şi argumen-
tăm dragostea noastră față de alții prin 
diverse motive. Hristos S-a sacrificat 
pentru noi doar pentru că ne-a iubit. 
Această dragoste supremă nu are 
explicație. Nici astăzi nu putem găsi 
răspuns la întrebarea: De ce ne iubeşte 
Dumnezeu?
• Multe sunt lucrurile pe care le putem 
vedea doar prin credință. Dragostea lui 
Dumnezeu nu necesită, însă, credință 
pentru a o vedea. Avem nenumărate 
dovezi palpabile ale acesteia.
• Uneori, sistemul de dăruire – primire 
a diferitelor binecuvântări din partea 
lui Dumnezeu pentru omenire devine 
prea monoton, aşa că Dumnezeu alege 
să ne şocheze prin daruri speciale, toc-
mai pentru ca să ne arate cât de prețioşi 
suntem în ochii Lui.

Dintre cele mai frumoase mo-
mente:

• Unii dintre tineri s-au ocupat 
de pregătirea câtorva surpri-
ze cu versete biblice şi alte 
cugetări. Citatul pe care 
l-am primit eu cred că 
va fi încurajator şi pen-
tru alții: „Cât de grea 
ar fi povara, o porți 

mai uşor când îi adaugi răbdare.” (Ri-
chard Wurmbrand)
• Fiind într-o zonă de munte și având 
parte de vreme bună, sâmbată la amia-
ză am putut să ne bucurăm de o plim-
bare în natură.
• Duminică s-a organizat o excursie 
mai lungă în munții Rodnei (lacul 
Lala). După aprecierile tinerilor a fost 
cea mai interesantă parte din progra-
mul taberei.

Sper că după ce veți citi aceste im-
presii în legătură cu taberele din zona 
noastră, veți fi motivați să participați la 
următoarele întruniri. Întotdeauna sun-
tem bucuroşi să primim musafiri din 
alte conferințe la aceste întruniri. Şi spe-
răm să vă simțiți bine împreună cu noi.

A consemnat Mihaela Răileanu
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