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“Am mai văzut următoarea  
înţelepciune sub soare, şi mi s-a 
părut mare.” (v. 13)

Cine scrie? Solomon. Dacă 
pentru el, cele descrise mai jos 
conţin o mare înţelepciune, cât de 
mare trebuie să fie aceasta pentru 
noi? 

“Era o mică cetate, cu puţini 
oameni în ea; și a venit asupra ei 
un împărat puternic, a împresu-
rat-o, și a ridicat mari întărituri 
împotriva ei. În ea se afla un om 
sărac dar înţelept, care a scăpat 
cetatea cu înţelepciunea lui. Şi ni-
meni nu se gândise la omul acela 
sărac.” (v. 14-15)

O cetate, mică, cu puţini 
oameni în ea... asaltată de un vrăj-
maș puternic. Vă sună cunoscut? E 
o întâmplare istorică sau mai mult 
decât atât? Oare de ce Eclesiastul 
(Predicatorul) include aceasta în 
scrierile lui? S-ar putea să fie o 
predică? Să vedem continuarea...

“Atunci am zis: `Mai bună este 
înţelepciunea decât tăria!`  To-
tuși înţelepciunea săracului este 
dispreţuită, și nimeni nu-l ascultă. 
Cuvintele înţelepţilor, ascultate în 
liniște, sunt mai de preţ decât stri-
gătele unuia care stăpânește între 

nebuni. Înţelepciunea este mai de 
preţ decât sculele de război; dar 
un singur păcătos nimicește mult 
bine.” (v. 16-18).

Concluziile autorului. Înţelep-Înţelep-
ciunea este mai bună decât tăria, 
deși nu este suficient preţuită în 
lumea noastră. Mai bine să ascul-
tăm în liniște cuvintele înţelepţi-
lor, decât urletele... altora. Înţelep-
ciunea valorează mai mult decât 
armele. Ultima concluzie, însă, ne 
mută cu totul pe tărâm spiritual: 
dar un singur păcătos nimiceşte 
mult bine.

Suntem locuitorii unei cetăţi? 
Care? Ar putea însemna familie? 
Sau biserică? Sau altceva?... De 
meditat. 

Un lucru e clar: E suficientă o 
singură persoană pentru a pune 
în pericol cetatea, (Exemplu: 
Judecători 1: 23-25) însă e nevo-ători 1: 23-25) însă e nevo-: 23-25) însă e nevo-) însă e nevo-
ie de TOŢI pentru a o păstra în 
siguranţă. 

Poate la acest lucru medita și 
David (tatăl lui Solomon) când a 
exclamat:

“Ierusalime, tu ești zidit ca o 
cetate făcută dintr-o bucată!” (Ps. 
122: 3).

Ghiţă Bizău

Înţelepciunea cetăţii
(din Eclesiastul 9)
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Venit să ni-L descopere pe 
Tatăl și caracterul Său, 

Domnul Hristos a manifestat în 
multe privinţe o atitudine pe cât 
de neobișnuită, pe atât de sur-
prinzătoare pentru contemporanii 
Săi și nu numai. De pildă ideea 
dreptăţii absolute, a modestiei și 
umilinţei, a dragostei infinite și a 
sacrificiului suprem pentru o lume 
nevrednică și ostilă, era cât se 
poate de străină pentru omenire. 
Şi totuși, acestea erau menite să 
ne slujească de exemplu.

„Pentru că Eu v-am dat o pildă, 
ca și voi să faceţi cum am făcut 
Eu” (Ioan 13:15), spunea Isus, iar 
acest lucru este aplicabil la toate 
domeniile vieţii, fiindcă „Cine zice 
că rămâne în El, trebuie să trăiască 
și el cum a trăit Isus”. (1 Ioan 2:6).

Însă, întrucât purtarea este ro-
dul unui mod de a gândi, înainte 
ca cineva să poată îndeplini acest 
deziderat, trebuie să ajungă să 
gândească asemenea Mântuitoru-
lui, și să se raporteze la diferitele 
aspecte ale existenţei zilnice într-
un mod similar Maestrului său.

Acest lucru este realizabil 
numai prin contemplarea neîn-
treruptă a vieţii Sale de iubire și 
sacrificiu, care, însoţită de admi-
raţia și încântarea ce se naște în 
faţa unui asemenea exemplu, va 
duce la identificarea cu același set 
de valori și începerea unui mod 
similar de vieţuire: „Purtăm întot-
deauna cu noi, în trupul nostru, 
omorârea Domnului Isus, pentru 
ca și viaţa lui Isus să se arate în 
trupul nostru.” (2 Corinteni 4:10).

Gândul lui Hristos
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Trecerea de la felul nostru 
obișnuit, firesc de gândire la o 
gândire asemenea Mântuitorului 
presupune o transformare radicală 
a acesteia, o adevărată înnoire 
în Duhul minţii noastre (Efeseni 
4:23). Aceasta este posibilă doar în 
măsura în care vom începe să nu 
ne mai potrivim gândirii și pseudo-
valorilor lumii acesteia, refuzând 
să ne mai identificăm cu ele:  „Să 
nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi 
deosebi bine voia lui Dumnezeu: 
cea bună, plăcută și desăvârșită.” 
(Romani 12:2).

A avea Duhul lui Hristos, în-
seamnă, printre altele, a ne „înar-
ma” și noi cu același fel de gândire 
ca al Lui (1 Petru 4:1), adică a avea 
în noi „gândul acesta, care era și în 
Hristos Isus” (Filipeni 2:5). Aceasta 
a fost și experienţa apostolilor, 
care mărturiseau despre ei înșiși: 
„Noi însă avem gândul lui Hristos” 
(1 Corinteni 2:16), și tot aceasta ar 
trebui să fie și experienţa noastră. 
În caz contrar, „dacă n-are cineva 
Duhul lui Hristos, nu este al Lui”.
(Romani 8:9).

Călăuzirea Duhului cel Sfânt, 
care te povăţuiește, te învaţă și te 
îndrumă pe căi drepte, ghidându-
ţi alegerile și deciziile la orice pas, 
nu vine la întâmplare, ci trebuie 
urmărită, căutată, cerută cu credin-

ţă, în rugăciune. Avem nevoie de 
ea, „ca de aer” sau poate chiar mai 
mult, întrucât fără aceasta riscăm 
să facem alegeri greșite, care să ne 
afecteze foarte grav existenţa în 
această lume, și chiar să ne pericli-
teze destinul veșnic.

Biblia ne spune că Dumnezeu 
este mai doritor să dea Duhul 
Sfânt copiilor Săi, decât suntem 
noi dispuși să dăm daruri bune 
copiilor noștri:  „Deci, dacă voi, care 
sunteţi răi, știţi dă daţi daruri bune 
copiilor voștri, cu cât mai mult 
Tatăl vostru cel din ceruri va da 
Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 
11:13).

Şi atunci cum de nu-L dă 
tuturor, din oficiu? Este nevoie ca 
cererile noastre să-L „convingă” sau 
să-L  „înduplece” să facă aceasta? 
Nicidecum!

Doar că, neînţelegând rolul și 
lucrarea Duhului Sfânt, au existat 
și în trecut, și, probabil că s-ar găsi 
și în prezent persoane, care ar 
încerca să-L dobândească, ba chiar 
să-l „cumpere”, cu intenţia de a-L 
„folosi” ulterior în scopuri cât se 
poate de lucrative...  
Sau poate alţii, mai sinceri și 
mai evlavioși – așa ca unii dintre 
noi – și-L doresc și Îl cer, pentru 
că înţeleg că „posedarea” Sa este 
o condiţie sine qua non pentru 
mântuire și, implicit, pentru viaţa 
veșnică:  „Şi dacă Duhul Celui ce 
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a înviat pe Isus dintre cei morţi 
locuiește în voi, Cel ce a înviat pe 
Hristos Isus din morţi, va învia și 
trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuiește 
în voi.” (Romani 8:11). 
Nimic rău în aceasta, doar că o 
asemenea înţelegere nu este sufi-
cientă pentru dobândirea „Duhului 
lui Hristos”, care presupune mai 
mult decât atât. Este esenţial să 
înţelegem că „noi nu putem folosi 
Duhul Sfânt, ci Duhul trebuie să ne 
folosească pe noi”. (H.L.L., pg. 672 
eng.). Iar stăruinţa în rugăciune 
în vederea primirii Duhului Sfânt 
nu este menită să-L convingă pe 
Dumnezeu să ni-L dea, ci, să ne 
aducă pe noi în acea stare, încât 
să-L putem primi. Acea stare se 
caracterizează printr-o capitulare 
necondiţionată a voinţei omului în 
faţa voinţei lui Dumnezeu, motiva-
tă de încrederea absolută în faptul 
că alegerea lui Dumnezeu pentru 
viaţa noastră este incomparabil 
mai bună decât cele mai „străluci-
te” alegeri, pe care credem că am 
fi în stare să le facem noi înșine. 
Aceasta înseamnă să renunţăm la 
a mai face vreun plan anume pen-
tru viaţa noastră, și să-I permitem 
lui Dumnezeu să ne planifice viaţa, 
și apoi să ne călăuzească în așa fel, 
încât să-Şi îndeplinească planul 
prin noi.

Spuneam că aceasta necesită 
o credinţă absolută – „orbească” 
dacă vreţi – în călăuzirea Lui, întru-
cât este o „încredere neclintită” sau 
„o puternică încredinţare” în „lucru-
rile care nu se văd” (Evrei 11:1). Iar 
aici intervine o luptă, așa-numita 
luptă „cea bună a credinţei”, între 
firea pământească, cu planurile, 
calculele și argumentele ei „vizibi-
le” pe de o parte, și supunerea faţă 
de călăuzirea adesea imprevizibilă 
a lui Dumnezeu. Spun „imprevizibi-
lă”  întrucât gândurile lui Dumne-
zeu nu sunt gândurile oamenilor, 
nici căile Sale nu se aseamănă  
cu căile oamenilor, ci „cât de sus 
sunt cerurile faţă de pământ”, atât 
sunt de sus căile Sale faţă de căile 
noastre și gândurile Sale faţă de 
gândurile noastre (Isaia 55:8,9).

Însă cine este dispus să „lase 
frâiele” din mână și să accepte un 
traseu imprevizibil spre o destina-
ţie previzibilă, condus doar de un 
„Pilot” care nu-ţi prezintă anticipat 
toate detaliile traseului, și care, mai 
mult, nu garantează în nici un fel 
că, drumul va fi lin și plăcut, fără 
disconfort, obstacole, sacrificii și 
chiar poate accidente cu conse-
cinţe dureroase? Singurul lucru, 
pe care-l garantează, este sosirea 
la destinaţia finală, și aceasta cu 
condiţia să-I acordăm neîncetat 
încrederea și cooperarea noastră 
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absolută, indiferent cât de îngust 
sau accidentat ar fi drumul uneori. 

Realitatea tristă este că, deși, 
asemenea „tânărului bogat” din 
vremea lui Isus, mulţi își doresc 
mântuirea, nu au curajul și puterea 
de a se încrede în lucrurile nevă-
zute într-o așa măsură, încât să-și 
predea calea vieţii fără rezerve în 
mâna lui Dumnezeu: „Dar mulţi nu 
vor să se supună la aceasta. Ei vor 
să se conducă singuri. Din acest 
motiv nu primesc darul ceresc. 
Numai acelora care așteaptă în 
umilinţă pe Domnul, care veghea-
ză pentru călăuzirea și harul Său, le 
este dat Duhul. Puterea lui Dum-
nezeu așteaptă cererea și primirea 
sa de către ei. Această binecuvân-
tare făgăduită, când este pretinsă 
prin credinţă, aduce toate celelalte 
binecuvântări împreună cu ea. Ea 
este dată după bogăţiile harului 
lui Hristos și El este gata să alimen-
teze fiecare suflet, în funcţie de 
capacitatea acestuia de a primi.” 
(H.L.L., pg. 672).

La ziua cincizecimii, în ploaia 
timpurie, Duhul Sfânt a fost revărsat 
peste ucenicii adunaţi în camera 
de sus, care, în prealabil dăduseră 
la o parte toate neînţelegerile și 
ajunseseră la unitatea credinţei, 
stăruind cu un cuget în rugăciune. 
Dar cum au reușit să îndepărteze 
toate neînţelegerile și să ajungă la 
unitatea credinţei? Aceasta nu a 

fost tot lucrarea Duhului Sfânt, care 
lucrase în ei și până atunci?

Biblia mai vorbește și despre 
„arvuna Duhului Sfânt” (2 Corinteni 
5:5), adică acea măsură din Duhul 
Sfânt, care lucrează în mod transfor-
mator în om, determinând o înno-
ire fundamentală a caracterului: „El 
ne-a mântuit, nu pentru faptele, fă-
cute de noi în neprihănire, ci pentru 
îndurarea Lui, prin spălarea nașterii 
din nou și prin înnoirea făcută de 
Duhul Sfânt.” (Tit 3:5).

Tot aceasta îl califică pentru a 
putea primi plinătatea Duhului 
Sfânt, ce acţionează ca o pecete 
mântuitoare asupra caracterului 
său: „Şi voi, după ce aţi auzit cuvân-
tul adevărului (Evanghelia mân-
tuirii voastre), aţi crezut în El, și aţi 
fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care 
fusese făgăduit.” (Efeseni 1:13). 

În consecinţă, copleșiţi de 
generozitatea ofertei divine și de 
valoarea nepreţuită a Darului Di-
vin, nu putem decât să ne rugăm 
pentru puterea credinţei neșo-
văielnice, care se predă la fiecare 
pas, fără rezerve și necondiţionat 
călăuzirii Sale, așa încât Dumne-
zeul nădejdii să ne umple și pe 
noi „de toată bucuria și pacea, pe 
care o dă credinţa, pentru ca, prin 
puterea Duhului Sfânt” să fim tari 
în nădejde! (Romani 5:13.) 

Marius Stroia
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E ceva natural a căuta să ai 
și să legi relații de priete-

nie. Dumnezeu a creat pe om să 
fie sociabil, să discute cu ceilalți 
și chiar să se încreadă și să se 
sprijine uneori pe semenii săi. Dar 
totuși câte-odată aceste legături 
de prietenie aduc faliment spiritu-
al în sufletul nostru.

Principiu de bază în formarea 
prieteniilor

„Nu te împrieteni cu omul mâ-
nios, și nu te însoţi cu omul iute la 
mânie, ca nu cumva să te deprinzi 
cu cărările lui, și să-ţi ajungă o 
cursă pentru suflet.” (Proverbele 
22:24,25).

„În adevăr, nici unul din noi nu 
trăiește pentru sine, și nici unul 
din noi nu moare pentru sine.” 
(Romani 14:7).

Înțelegem de aici că trebuie 
să fim foarte atenți atunci când 
vrem să ne întovărășim sau să ne 
împrietenim cu cineva, pentru că 
noi putem să influențăm sau să 
fim influențați. Dacă mă însoțesc 
cu cineva care are obiceiul să 
mintă, mă voi trezi că, mai repede 
sau mai târziu, nu mi se va mai pă-
rea ceva păcătos dacă voi încerca 
să exagerez unele lucruri pentru 
a ieși în evidenţă. Dacă prietenul 
sau prietena are obiceiul de a nu 
asculta de părinți, de a ascunde 

Spune-mi 
cu cine te 
împrietenești...

„Cine își face mulţi prieteni, 
îi face spre nenorocirea lui, dar 
este un prieten care ţine mai 
mult la tine decât un frate.” 

(Proverbele 18:24). 
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unele lucruri faţă de ei, încet și pe 
neobservate voi începe să proce-
dez asemănător. 

„Merg oare doi oameni îm-
preună, fără să fie învoiţi?” (Amos 
3:3).

Deseori pentru ca o relație să 
reziste, au loc anumite negocieri. 
Pentru că ori trebuie să rupi acea 
relație, ori vei face anumite com-
promisuri.

„Nu vă înșelaţi:  ‘Tovărășiile rele 
strică obiceiurile bune’.”  (1 Corin-
teni 15:33).

Problema cea mare e că aproa-
pe de fiecare dată, atunci când 
ne încumetăm să negociem între 
bine și rău, învinge răul.

“Fiecare să se păzească de 
prietenul lui, și să nu se încrea-
dă în nici unul din fraţii săi; căci 
orice frate caută să înșele, și orice 
prieten umblă cu bârfeli.” (Ieremia 
9:4). 

Este demn de luat în seamă 
faptul că  multe prietenii se leagă 
din interes. Fiul risipitor a avut 
mulţi prieteni atâta timp cât avea 
bani. Când aceștia s-au terminat, 
prietenii l-au părăsit. Acest lucru 
ni se poate întâmpla și nouă. 
Atunci când persoana noastră nu 
mai prezintă interes, „prietenul” 
poate deveni cel mai înverșunat 
dușman al nostru.

„Cine umblă cu înţelepţii se 
face înţelept, dar cui îi place să se 

însoţească cu nebunii o duce rău.” 
(Proverbele 13:20).

Sfatul Domnului e să ne 
împrietenim cu cei ce se tem de 
El, pentru ca nu cumva prietenul 
nostru să ajungă o cursă pentru 
suflet.

“Preferaţi voi să vă asociaţi cu 
cei nereligioși și cei necredincioși, 
și nu cu cei ce ascultă de porun-
cile lui Dumnezeu? Preferaţi să 
vă despărţiţi de cei care Îl iubesc 
pe Dumnezeu și să vă așezaţi cât 
mai departe de sursa de lumină? 
(Review and Herald, 16 ian. 1894). 

„Taţilor și mamelor, vă daţi voi 
seama de importanţa răspunderii 
ce zace asupra voastră? Vă daţi 
voi seama de necesitatea de a-i 
feri pe copiii voștri de obiceiul 
nepăsării și decăderii morale? 
Îngăduiţi-le copiilor voștri să-și 
facă numai prieteni care pot avea 
o influenţă bună asupra caracte-
rului lor. Nu îngăduiţi ca ei să nu 
fie seara acasă, în afară de cazul că 
știţi unde sunt și ce fac. Învăţaţi-i 
principiile curăţiei morale. Dacă 
aţi neglijat să-i învăţaţi rând după 
rând, învăţătură după învăţătură, 
puţin aici și puţin acolo, începeţi 
de îndată să vă faceţi datoria.

Luaţi-vă în primire răspunde-
rea și lucraţi pentru viaţa aceasta 
și pentru veșnicie. Nu lăsaţi să mai 
treacă o zi fără să vă mărturisiţi 
neglijenţa faţă de copiii voștri. 
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Spuneţi-le că vreţi ca acum să vă 
faceţi lucrarea rânduită de Dum-
nezeu. Cereţi-le să se apuce de 
reformă împreună cu voi. Faceţi 
sforţări sârguincioase pentru a 
răscumpăra trecutul. Nu rămâneţi 
mai departe în starea bisericii 
laodiceene. În Numele Domnului, 
invit fiecare familie să-și fixeze 
adevărata ei poziţie… Este real-

mente periculos pentru tine să fii 
strâns legat de prieteni care nu au 
o experiența religioasă.” ( 7 T. pg. 
66). 
„Prietenul adevărat iubește ori-
când, și în nenorocire ajunge ca 
un frate.” (Proverbele 17:17). 
„Sunt prieten cu toţi cei ce se tem 
de Tine, și cu cei ce păzesc porun-
cile Tale.” (Psalmii 119:63). 

Adrian Gabriel Barnea

Nu ceda când bate vântul,
Chiar de-ar tremura pământul,
Căci stejarul nu se-nclină!
Dacă ai o rădăcină,
Nu ceda!

Nu ceda când, cu putere,
Pentr-o clipă de plăcere,
Cei de-aproape trag de tine!
Dacă știi ce este bine,
Nu ceda!

Nu ceda din alergat,
Dacă alţii-au renunţat!
Valul lumii să nu-L crezi!
Dacă vrei să ‘naintezi,
Nu ceda!

Nu ceda din înălţime
Ca să mergi după mulţime,
Fiindcă ea te trage-n jos!
Dacă-ţi place ce-i frumos,
Nu ceda!

Nu ceda! E mult mai bine
Ei să vină după tine!
Orișicât ar fi de greu.
Dacă crezi în Dumnezeu,
Nu ceda!

Benoni Catană

Nu ceda!
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Era în toamna anului 2003. 
Mi-amintesc că trecuse sesiunea 
Conferinţei Generale cu lucrările 
ei administrative. Ne-am deplasat 
la locul unde trebuia să se ţină 
adunarea spirituală, la Sumare 
– Brazilia. Ajunși aici am admirat 
clădirea care urma să găzduiască 
această întrunire. O clădire mare 
în care puteau fi adăpostite până 
la 10.000 de persoane. 

Programele au fost plăcute și 
interesante, astfel încât nici nu am 
observat trecerea timpului. 

Într-o dimineaţă, cu puţin timp 
înainte de 6:50, oră la care trebuia 
să aibă loc altarul de dimineaţă, 
când am ajuns în faţa clădirii, am 
fost nevoit să mă opresc deoarece 

un grup de 100-120 de persoane 
se îngrămădea în faţa ușii de la 
intrare. 

De ce nu se putea înainta? Am 
aflat curând că nimeni nu avea 
cheia de la ușa principală. Rân-
durile așteptătorilor se lungeau 
și se îngroșau în spatele nostru și 
tot mai mulţi priveau nedumeriţi, 
dorind să afle ce se întâmplă. De 
obicei la altarul de dimineaţă se 
adunau 600-700 de persoane. Ne-
răbdarea creștea vizibil în grupul 
de așteptători și freamătul ciudat 
care se simţea, făcea ca neliniștea 
să sporească.

Deodată 5-6 surori, conduse 
de Spiritul lui Dumnezeu, s-au 
grupat într-un mic cerc și, deschi-
zând cărţile de imnuri, au început 
să cânte. Imnul era cunoscut și la 
scurt timp, neavând altceva de fă-
cut, și alţii li s-au alăturat. Curând 
întregul grup cânta. Apoi a urmat 
un al doilea cântec, apoi un altul 
și tot așa, astfel încât la ora 7 eram 
tot acolo și avusesem deja un 
frumos serviciu de închinare în ca-
re-L lăudasem pe Dumnezeu prin 
imnurile noastre. Mi-am amintit 
de vremea lui Iosafat (2 Cronici 
20:18-22) când poporul, neștiind 
ce să facă într-o situaţie de criză, 
au ales să-L laude pe Dumnezeu 
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prin imnuri sfinte. Şi Domnului i-a 
plăcut lucrul acesta și le-a soluţio-
nat problema. 

S-a făcut 7:15 și stăteam cu 
toţii liniștiţi în faţa aceleiași uși 
încuiate, neţinând seama de 
numărul cântărilor cântate, sau de 
minutele care zburau unul după 
altul. Şi trecuseră 25 de minute. 

Am apreciat atunci că Dumne-
zeu îngăduise această întâmplare 
din care puteam învăţa multe 
lucruri. Ce bine este să ai o „oștire 
de femei aducătoare de vești 
bune”, care reușesc, prin atitudi-
nea lor, să schimbe simţămintele 
unor oameni agitaţi! David a 
recunoscut lucrul acesta și l-a 
consemnat într-unul din psalmii 
săi, spunând: „Un cuvânt spune 
Domnul, și femeile aducătoare 
de vești bune sunt o mare oștire.” 
(Psalmii 68:11). Prin felul în care 
ne comportăm, cei de lângă noi, 
din poporul lui Dumnezeu sau din 
afara acestuia, vor putea afirma: 
„Dumnezeul tău împărăţește în 
Sion”. 

Am aflat apoi ce se întâmplase 
de fapt. Bărbatul care deţinea 
cheia, fusese nevoit, datorită mul-
tor probleme administrative, să 
se culce târziu în noapte, aproape 
de orele mici. Dimineaţa i-a fost 
imposibil să se scoale ca să poată 
veni la timp să deschidă ușa. Co-
legilor săi de cameră, care știau că 

nici măcar nu l-au simţit când s-a 
culcat, le-a fost milă să-l trezească. 
Așa că ușa a fost descuiată abia 
după aproape o jumătate de oră. 

După intrarea în sală am par-
ticipat cu toţii la un servici divin 
ceva mai scurt decât de obicei, 
după care am mers să servim 
micul dejun. 

* * * 

O lecţie asemănătoare de 
învăţare a răbdării am citit într-un 
articol de ziar. Într-un parc zoolo-
gic din Moscova o leoaică a avut 
pui, pe care-i alăpta cu răbdare 
și devoţiune maternă. Adesea 
era observată jucându-se cu ei, 
prinzându-i în gură și mutându-i 
dintr-un loc în altul, provocându-i 
să fie activi, energici. 

După 2-3 luni, când puii de leu 
au crescut, situaţia s-a schimbat 
vizibil. Acum leoaica era cea care 
stătea aparent pasivă, în timp ce 
puii o necăjeau, prinzând-o de 
urechi, trăgând-o de coală, sărind 
peste ea, mușcând-o de blană. Iar 
ea stătea calmă fără să intervină 
în vreun fel pentru a-i calma pe 
micuţii neastâmpăraţi. 

Morala de la sfârșitul articolu-
lui era că, deși mama ar fi putut 
interveni, liniștindu-i cu o labă 
puternică, ea dădea dovadă de 
răbdare, considerând aceasta o 
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lecţie importantă pentru viitorii 
lei. Dacă leoaicele știu să rabde 
și să se supună în faţa puilor lor, 
pentru a le da lecţii de viaţă, oare 
mamele n-ar putea lua un exem-
plu? Nu așteaptă ele ca fiii lor să 
fie oameni curajoși, întreprinză-
tori, dar răbdători și calculaţi în 
același timp? Ei nu vor deveni 
„regi ai animalelor”, ci „regi și 
preoţi ai Celui Prea înalt”. Cine vor 
fi aceștia: copiii noștri, cei care au 
crescut alături de noi, care au luat 
exemplu de la noi. 

Pentru aceasta însă este 
nevoie de antrenament în toa-
te domeniile, dar în special în 
încercarea de a ne ţine în frâu 
temperamentul, pornirile firești. 

„Nu știţi că cei ce aleargă la locul 
de alergat, toţi aleargă dar numai 
unul capătă premiul? Alergaţi dar, 
în așa fel ca să căpătaţi premiul! 
Toţi cei ce se luptă la jocurile de 
obște, se supun la tot felul de 
înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca 
să capete o cunună care se poate 
vesteji: noi să facem lucrul acesta 
pentru o cunună, care nu se poate 
vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și 
cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt 
cu pumnul, dar nu ca unul care 
lovește în vânt. Ci mă port aspru 
cu trupul meu și-l ţin în stăpânire, 
ca nu cumva, după ce am pro-
povăduit altora, eu însumi să fiu 
lepădat.” (1 Corinteni 9:24-27). 

Simeon Mureşan
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“Fiii noștri sunt ca niște odras-
le, care cresc în tinereţea lor; fe-
tele noastre ca niște stâlpi săpaţi 
frumos, care fac podoaba caselor 
împărătești.” (Psalmii 144:12).

“Lucrarea ei [a mamei] nu este 
aceea de a picta pe pânză un 
chip frumos sau de a-l dăltui în 
marmură, ci de a imprima într-
un suflet omenesc chipul divin.” 
(Patriarhi şi profeţi, pag. 242).

Gândindu-ne la marea res-
ponsabilitate de a îndruma copiii 
noștri pe calea Domnului, găsim 
în Cuvântul Său soluţii: credinţă, 
rugăciune, veghere, lucrare...

“Fiecare mamă să-și dea seama 
că clipele sale sunt preţioase, 
lucrarea ei va fi probată în ziua 

solemnă a socotelilor. [...] Atunci 
se va afla că mulţi dintre aceia 
care au fost o binecuvântare 
pentru lume cu lumina geniu-
lui, a adevărului și a sfinţeniei își 
datorează principiile, care au fost 
izvorul principal al influenţei și 
succesului lor, unei mame creștine 
care se ruga.” (Patriarhi şi profeţi, 
pag. 242).

Iochebed, mama lui Moise își 
predase copilul ei în grija lui Dum-
nezeu prin rugăciuni fierbinţi. Ea 
nu doar se ruga, ci îl învăţase și pe 
el să se roage. 

“S-a străduit să-i umple mintea 
cu simţământul temerii de Dum-
nezeu și al iubirii pentru adevăr și 
dreptate, rugându-se cu stăruinţă 

Ultima generaţie / Anul XIX - Nr. 414



să fie ferit de orice influenţă stri-
căcioasă. Ea i-a arătat nebunia și 
păcătoșenia idolatriei și l-a învăţat 
de mic să se plece și să se închine 
viului Dumnezeu, singurul care-l 
putea ajuta în orice situaţii grele.” 
(Patriarhi şi profeţi, pag. 242).

Lucrarea ei a avut impact. 
“Întregul viitor al vieţii lui Moise, 
marea misiune pe care el a dus-o 
la îndeplinire în calitate de con-
ducător al lui Israel dau mărturie 
despre importanţa lucrării unei 
mame creștine”. (Patriarhi şi pro-
feţi, pag. 242).

Ana, mama lui Samuel, era o 
femeie evlavioasă, blândă, mo-
destă, al cărei caracter se remarca 
printr-o seriozitate profundă și o 
credinţă sinceră. Ea a cerut Dom-
nului să-i dea un băiat; rugăciu-
nea i-a fost ascultată și l-a primit 
ca “darul deosebit al cerului”.  Ea 
nu voia să oprească ce era al 
Dătătorului. A mers la Şilo și a dus 
preotului darul ei, iar băiatul a ră-
mas pentru a fi educat în vederea 
slujbei în Casa Domnului.

“Când a fost despărţită de copil 
iubirea ei nu a încetat. În fiecare 
zi el era obiectul rugăciunilor ei. 
În fiecare an, îi lucra cu mâna ei o 
hăinuţă [...] Fiecare fir din hăinuţă 
era împletit cu o rugăciune ca el să 
fie curat, nobil și sincer. Ea nu a ce-
rut în rugăciune mărire lumească 
pentru fiul ei, dar a stăruit cu toată 

râvna ca el să ajungă la mărimea 
aceea pe care o preţuiește Cerul, 
să-L onoreze pe Dumnezeu și să 
fie o binecuvântare.” (Patriarhi şi 
profeţi, pag. 584).

Domnul Cerului i-a primit 
rugăciunile și Samuel a avut o 
singură ţintă înaintea sa: onoarea 
lui Dumnezeu și prosperitatea 
deplină a lui Israel.

Mama lui Ioan Hus, femeie 
evlavioasă, săracă, văduvă, era o 
femeie a rugăciunii. 

“În călătoria spre Praga a fost 
însoţit de mama lui; văduvă și să-
racă, ea nu avea daruri și bogăţie 
lumească să dea fiului ei, dar când 
s-a apropiat de marele oraș, ea a 
îngenunchiat lângă tânărul orfan 
și a cerut asupra lui binecuvânta-
rea Tatălui lor ceresc. Puţin își dă-
dea ea seama atunci cum avea să 
primească răspuns la rugăciunea 
ei.” (Marea luptă, cap. Ioan Hus).

Profeta Domnului spune: “Nu 
știu nimic altceva ce poate să-mi 
provoace o așa de mare mâhnire 
ca un cămin fără rugăciune. Nu mă 
simt în siguranţă în asemenea casă 
nici măcar pentru o singură noap-
te.” (Îndrumarea copilului, pag. 403).

Domnul să binecuvânteze 
părinţii și copiii și să ne ajute să 
trăim pentru onoare Lui și binecu-
vântarea semenilor noștri!

Voichiţa Bizău
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În Psalmii 102:6, citim: „Seamăn 
cu pelicanul din pustie, sunt ca o 
cucuvaie din dărâmături”. 

Atunci când s-a confruntat cu 
primejdii tragice, Iov a exclamat: 
„Umblu înnegrit, dar nu de soare. Mă 
scol în plină adunare, şi strig ajutor.  
Am ajuns frate cu şacalii, tovarăş cu 
struţii (în engleză: bufnița sau cucu-
veaua).” (Iov 30:28,29). 

Reprezentând o scenă de totală 
pustiire, Isaia menționează că: „Aco-
lo îşi va avea locuinţa năluca nopţii 
(în engleză: bufnița sau cucuveaua), 
şi îşi va găsi un loc de odihnă. Acolo 
îşi va face cuibul şarpele de noapte, 
îşi va pune ouăle, le va cloci, şi îşi va 
strânge puii la umbra lui; acolo se 
vor strânge toţi ulii: fiecare la tovară-
şul lui.” (Isaia 34:14,15). 

Aceasta este realitatea – 
în scorburile copacilor 

bătrâni din spaţiile naturale, cu-
cuveaua găsește un loc pentru 
cuibărit și un cămin confortabil. 
Umitor de camuflat într-un astfel 
de loc, aceste păsări sunt făcute 
special să reușească să trăiască 
în timpul  celor mai întunecate 
ore ale nopţii. 

Având un simţ al văzului de 
100 de ori mai dezvoltat decât 
al omului, bufniţele pot detec-
ta prada destul de rapid, chiar 
dispunând de o sursă minimă de 
lumină. Hrana lor constă în spe-
cial din rozătoare care mișună 
noaptea prin pădure. Cum pot 
găsi aceste păsări rozătoarele  
în întunericul nopţii? Înainte 
de toate faţa bufniţelor este 
încercuită rigid cu pene curbate 
care colectează și trimit undele 
sonore în timpan -  cele mai mari 
timpane întâlnite la păsări. La 
unele specii deschiderile urechi-
lor sunt atât de mari încât aco-
păr în întregime părţile laterale 
ale capului. Capul, de asemenea, 
este mare, așa încât undele 
sonore sosesc la o ureche puţin 
mai târziu decât la cealaltă, 
dând păsării un indiciu asupra 
direcţiei din care vine sunetul. 
În întunericul nopţii o bufniţă 
cocoţată într-un pom, poate auzi 
foșnetele mici făcute de șoareci 

   Bufniţa 
           - şi noi
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în iarbă și în frunzele de pe jos. 
Identificând cu acurateţe locul 
acestui semnal, bufniţa poate să-
și captureze prada, bazându-se în 
exclusivitate pe auzul său. 

Bufniţele sunt de asemeni 
înzestrate cu vedere excelentă. 
În timp ce ochiul uman are celule 
cu conuri (care servesc la dife-
renţierea culorilor) și celule cu 
bastonașe (care permit pătrun-
derea luminii), ochii bufniţelor 
sunt plini de celule cu bastonașe. 
Chiar și o slabă licărire de lumină 
poate fi transformată de pasăre 
în semnal chimic, care o ajută 
să obţină o impresie de vedere, 
cum omul nu poate niciodată 
dobândi în asemenea condiţii de 
întuneric. Globul ocular al bufni-
ţelor este fixat într-o adâncitură 
și nu se poate roti. Dar această 
creatură este înzestrată cu o 
extraordinară abilitate de a-și roti 
capul astfel încât să vadă în toate 
direcţiile. 

Odată ce bufniţa detectează 
prada, zboară, aripile ei fiind 
catifelate cu marginile pu-
foase astfel încât “vâjâitul” 
care se aude în mod 
normal la atingerea 
aerului este practic 
eliminat.  Mai mult 
decât atât, penele 
fine ale corpului 
său amortizează 

sunetul zborului, permiţându-i să 
zboare aprope fără să fie auzită. 

Bufniţa este înzestrată cu o 
abilitate uimitoare de a apuca 
prada. Astfel ea poate captura ade-
sea animale relativ mari ca pisici, 
arici, șobolani, popândăi, sconcși, 
păsări de apă și curcani. Picioarele 
bufniţei au fiecare un tendon ca 
un fel de “scripete” ce se ramifică 
în patru gheare ascuţite. Când 
pasărea prinde prada, picioarele se 
încleștează și o apucă cu fermitate 
cu ajutorul acestor gheare.  

De-a lungul anilor au circulat 
multe legende despre bufniţe. 
Este adevărat că – așa cum spun 
poveștile -  bufniţele locuiesc în 
case abandonate și în clopolniţe-
le bisericilor vechi, refugiindu-se 
de oameni.  Este de asemenea 
adevărat că aripile lor strălucesc 
uneori fosforescent – ca rezultat 
al frecării lor de anumite ciuperci 
luminescente, care se pot găsi 
pe lemnele putrede cu care își 
căptușesc cuibul. Ca faimoasă 

reputaţie de “înţe-
leaptă”, aceasta poate 
proveni în mare măsură 
de la experienţa posibil 
acumulată de-a lungul 

timpului semnificativ de 
viaţă pe care-l trăiește, 

care poate fi în jur de 65-70 
de ani – lungime record 

pentru păsări. 
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În de acord cu Biblia, 
bufniţele sunt pasări necura-
te. Cu toate acestea sunt cele 
mai benefice dintre păsări, 
rivalizând chiar cu ulii la men-
ţinerea sub control a rozătoa-
relor. Studii făcute în Marea 
Britanie arată că într-o zonă 
bufniţele capturează 23.890 
rozătoare pe o milă pătrată în 
fiecare an. 

Numite uneori “stăpânele 
nopţii”, bufniţele nu sunt impresi-
onate de timpul orelor zilei. Astfel 
ele dorm în adăposturi, aceste 
creaturi fiind de obicei foarte 
ascunse vederii. Când păsări ce 
activează în timpul zilei cum ar fi 
ciorile și gaiţele se întâmplă să le 
depisteze, acestea sunt capabile 
să atace bufniţele, fără milă. 

Într-adevăr, darurile speciale 
ale creaturilor nocturne, contras-
tează notabil cu cele mai înzestra-
te ale creaturilor care se orientea-
ză în orele zilei. 

Dar noi? 

Suntem noi – asemenea 
bufniţelor – creaţi să funcţionăm 
mai bine în timpul nopţii? Sau 
ne asemănăm mai degrabă cu 
vrăbiile cărora le este favorabil 
timpul zilei? 

În timp ce multe persoane 
bine intenţionate simt că pot gân-
di mai limpede și acţiona cu mai 

multă eficienţă noaptea, aceasta 
poate fi pur și simplu din cauza că 
puterea lor de concentrare bene-
ficiază de intimitatea și liniștea pe 
care orele nopţii le oferă. Alţii pot 
prefera să lucreze noaptea, atunci 
când acest obicei face parte dintr-
un program cu care deja s-au 
obișnuit. 

Totuși studiile arată că oamenii 
sunt programaţi să lucreze mai 
bine în timpul zilei. Cei mai mulţi 
dintre noi salutăm cu bucurie 
lumina soarelui și evidenţe sem-
nificative arată că funcţiile endo-
crine umane sunt amplificate în 
contact cu lumina soarelui. Razele 
soarelui reprezintă unul din cele 
opt remedii naturale pe care 
Dumnezeu ni le oferă pentru a ne 
păstra o bună sănătate. În timp ce 
oamenii de știinţă încă admit că 
mai este mult de învăţat în vastul 
domeniu al endocrinologiei, cei 
mai mulţi dintre ei sunt de acord 
că anumiţi hormoni sunt regle-
mentaţi de lumina zilei. O parte 
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din hormonii care ne ajută să 
facem faţă stesului sunt secretaţi 
la câteva ore după răsăritul soa-
relui – chiar atunci când probabil 
avem cea mai mare nevoie de ei. 
Alţii sunt secretaţi seara – ideal, în 
timpul orelor de somn. Dacă noi 
nu dormim în acest timp, pierdem 
cu siguranţă câteva din beneficiile 
sănătăţii.  

Aţi observat vreodată că vă 
simţiţi puţin somnoroși seara și 
aţi prefera să mergeţi în pat, dar 
de obicei vă “forţaţi” să staţi treji 
până obţineţi un nou “suflu”, ener-
gia de la miezul nopţii?

Ar fi de fapt mai bine să fi mers 
la culcare mai devreme și atunci 
ne-am fi bucurat de o mai mare 
energie pe care am fi câștigat-o 
prin trezirea mai reîmprospătaţi în 
dimineaţa următoare. 

Ellen White scrie:  „Eu știu din 
mărturiile date mie din timp în 
timp pentru lucrătorii intelectuali, 
că somnul este de o mai mare 
valoare înainte de miezul nopţii. 
Două ore de somn bun înainte 
de 12 noaptea sunt mai benefice 

decât patru ore dormite după 
miezul nopţii.” (Manuscript Relea-
ses, vol. 7, p. 224). 

“Există tineri și tinere care se 
opun foarte mult ordinii și disci-
plinei. Ei nu acordă nici o atenție 
regulilor pentru culcare și sculare 
la ore regulate, dar ard lumina la 
miezul nopții și apoi stau culcați 
dimineață încă una sau două ore 
după ce s-a făcut ziuă. Noaptea ei 
depind de lumina artificială; pen-
tru ei  ceea ce privește cheltuielile 
de bani pentru lumina artificială 
este o chestiune banală; ei neso-
cotesc toate obiceiurile prețioase 
de ordine. Ei trândăvesc în orele 
dimineații și astfel fac necesar 
să stea noaptea târziu, folosind 
combustibil  și lumină pentru care 
trebuie să se plătească supli-
mentar când,  dacă ar fi lucrat 
corespunzător  în primele ore ale 
dimineții, nu ar fi fost nevoie să 
stea în ore târzii. Este adevărat că 
ei găsesc scuze pentru orele lor 
târzii, că nu-și pot termina lucrul 
lor. Ei spun: „Sunt lucruri pe care 
trebuie să le fac înainte să mă 
retrag la culcare”. Nu ar fi bine să 
renunțe la obiceiul de a transfor-
ma orele prețioase ale dimineții 
în noapte, și orele nopții în zi, prin 
folosirea luminii artificiale?

Cât de răspândit este obiceiul 
de a transforma ziua în noapte și 
noaptea în zi. Mulți tineri dorm 
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serios dimineața, când ar trebui 
să audă cântecul păsărilor și să 
fie treji când întreaga natură se 
trezește. Fie ca tinerii să practice 
regularitatea cu privire la orele 
de culcare și sculare și ei își vor 
îmbunătăți sănătatea minții, a 
spiritului, a dispoziției. Fie ca sco-
pul inimilor lor să fie acela de a se 
aduce pe sine sub disciplină și să 
trăiască respecând reguli de ordi-
ne. Dumnezeu este un Dumnezeu 
al ordinii și este datoria tinerilor să 
respecte strict regulile; prin astfel 
de practici ei vor avea numai 
avantaje”. (The Youth’s Instructor, 7 
september, 1893). 

” Elevii nu trebuie să-și 
formeze obiceiul de a învăţa 
noaptea și a dormi ziua. Dacă 
așa au fost obișnuiţi să facă 
acasă, la școală ei trebuie 
să-și corecteze acest obicei, 
mergând la culcare la o oră 
potrivită. Atunci ei se vor 
scula dimineaţa proaspeţi 
pentru activităţile zilei. În 
școlile noastre, lumina trebuie 
stinsă la ora nouă și jumătate.” 
(Sfaturi ptr. părinți, profesori şi 
elevi, pg. 275).

Dragi tineri, nu încercați să 
vă faceți ”bufnițe” prin arde-
rea inutilă a luminii la miezul 
nopții. Fie ca următoarele cu-
vinte ale Scripturii să ne dea 
speranță: ”Degeaba vă sculaţi 

de dimineaţă și vă culcaţi târziu, 
ca să mâncaţi o pâine câștigată 
cu durere; căci prea iubiţilor Lui El 
le dă pâine ca în somn.” (Psalmii 
127:2). ” Dar noi, care suntem fii ai 
zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm 
cu platoșa credinţei și a dragostei, 
și să avem drept coif nădejdea 
mântuirii.” (1 Tesaloniceni 5:8). 

Barbara Monteiro 

(articol publicat în 
Youth Messenger, 

vol. XXV, nr. 2). 
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Beneficii

“Somnul, refăcătorul cel dulce al naturii, dă tărie corpului obosit și îl 
pregătește pentru datoriile zilei următoare.” (C.A., pg. 289).

Consideraţii

“Când ne culcăm pentru a ne odihni, stomacul ar trebui să-și aibă 
lucrul terminat, pentru ca, atât el cât și celelalte organe ale corpului, să 
se poată bucura de odihnă.” (Îndrumarea copilului, pg. 390).

“Fiule, nu uita învăţăturile mele, și păstrează în inima ta sfaturile 
mele! Căci ele îţi vor lungi zilele și anii vieţii tale, și-ţi vor aduce multă 
pace. (...) Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ţi 
se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, 
somnul îţi va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de 
o năvălire din partea celor răi; căci Domnul va fi nădejdea ta și El îţi va 
păzi piciorul de cădere.” (Proverbe 3,1,2,23-26).

“Cu stăruitoare cercetare a inimii și cu mărturisiri în umilinţă ne 
apropiam de timpul așteptării noastre... Dacă norii ne împresurau min-
tea, nu îndrăzneam să ne odihnim sau să mergem la culcare până 
ce aceștia nu erau îndepărtaţi și aveam asigurarea că suntem accep-
taţi de Dumnezeu.” (Testimonies, vol. 1, pg. 55).

Despre somn
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În Africa de Sud trăiește o 
pasăre care, prin felul ei de a fi, se 
deosebește de alte păsări, remar-
cându-se prin interesul pe care-l 
prezintă în a depista locuri unde  
sunt albine și bineînţeles, miere. 

Este o pasăre curioasă, inteli-
gentă, activă tot timpul, mereu 
preocupată să-și aducă la înde-
plinire misiunea cu care consi-
deră că este însărcinată. Este o 
mare iubitoare de miere și 
consumă cu plăcere acest 
aliment, precum și larve 
de albină. 

Ce este interesant 
la această pasăre, este 
faptul că ea nu se pre-
ocupă doar pentru ea 

să-și facă rost de aceste “delicate-
se”. Mai mult, atunci când depis-
tează un cuib de albine, ea obiș-
nuiește ca mai întâi să dea de știre 
altor vieţuitoare. Cu acest scop, 
atunci când descoperă cuibul de 
albine sălbatice în trunchiul unui 
arbore sau în mărăcinișuri, încear-
că să-l arate, indicându-i locul 
unde se află preţioasa descoperi-
re, printr-un zbor original, însoţit 

de apeluri  tipice, 
repetate. Astfel chiar 
și oamenii, locuitori 
ai pădurii, se folosesc 
de comportamentul  
acestei păsări, intrând 
cu ușurinţă în posesia 
“preţioasei prade”.  

LECŢII  DIN CARTEA  NATURII

“ G H I D U L  M I E R I I ”
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Pentru această caracteristică aparte, 
pasărea este cunoscută sub numele de  
“ghidul mierii” sau “cucul indicator”.

Un alt amănunt interesant este acela 
că nu ea este cea care se înfruptă prima 
din “dulceaţa” pădurii. După ce animale-
le iau cunoștinţă de locul în care se află 
mierea, îi oferă ghidului lor ceea ce au 
obţinut, ca recunoștinţă, parcă, pentru 
orientarea pe care le-a oferit-o. 

Nu se știe dacă și omul este la fel 
de darnic cu binefăcătoarea aceasta!

Ce lecţie ne oferă acest capitol al 
,,Cărţii naturii”?

,,Fiecare din voi să se uite nu la 
foloasele lui, ci și la foloasele altora.” 
(Filipeni 2:4).

,,Dragostea... nu caută folosul 
său...”   (1Corinteni 13:5).

,,Dumnezeu este dragoste.”  
(1 Ioan 4:16. u.p.).

,,Dragostea lui Dumnezeu faţă 
de noi s-a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimes în lume pe sin-
gurul Său Fiu, ca noi să trăim prin 
El.” (1 Ioan 4:9).

,,Şi dragostea stă nu în faptul 
că noi am iubit pe Dumnezeu, ci 
în faptul că El ne -a iubit pe noi, 
și a trimes pe Fiul Său ca jertfă de 
ispășire pentru păcatele noastre.”  
(1 Ioan 4:10).

,,Prea iubiţilor, dacă astfel 
ne-a iubit Dumnezeu pe noi, 
trebuie să ne iubim și noi unii pe 
alţii.” (1Ioan 4:11).

,,... căci dragostea este de la 
Dumnezeu...” (1 Ioan 4:7).
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În perioada 28-30 octombrie 
2011, tinerii din Conferinţa Ardea-
lul de Nord, și nu numai, au ales să 
petreacă un timp frumos împre-
una, într-o tabără organizată sub 
genericul:  “Când cerul tace…”. 

În cadrul acesteia a fost inte-
grat un studiu din Marea Luptă, 

capitolul Vestitorii dimineţii, în 
urma căruia s-a ajuns la concluzia 
că “rugăciunea face totul în viaţa 
unui creștin”. De asemenea, în 
Sabat dimineaţa, am convenit 
asupra unui aspect în ceea ce 
privește răspunsurile la rugăciune 
care nu sunt întotdeauna așa cum 

vrem noi, dar sunt spre 
binele nostru prezent 
și veșnic. Cerul tânjește 
să ne răspundă, însa 
nu poate face acest 
lucru atât timp cât noi 
nu suntem pregătiţi să 
primim răspunsul. 

În după-amiaza zilei 
de Sabat am dezbătut 
“pe viu” ce înseamnă 

Tabără de tineret

Conferinţa 

Ardealul de Nord, 

Arieşeni, 

28-30 octombrie 2011
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tăcerea cerului, în cadrul unui 
program de laudă și experienţe 
încurajatoare pentru creșterea 
spirituală atât a protagoniștilor, 
cât și a ascultătorilor. Deschiderea 
tinerilor spre împărtășirea trăirilor 
interioare a creionat o impresie po-
zitivă asupra tuturor, ceea ce repre-
zintă o rampă de plecare 
pentru proximele relatări 
în care cerul  “vorbește” 
spre binele copiilor lui 
Dumnezeu.

Duminică, după 
ce au fost schimbate 
unele impresii despre 
tabără, am vizitat câteva 
monumentele naturale 
din zonă, create spre 

a încânta privirile, apoi ne-am 
despărţit, ducând cu noi un flux 
de  bucurie pe care sperăm să 
îl purtăm până la următoarea 
întâlnire.

 
Departamentul de tineret al  

Conferinţei Ardealul de Nord 
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În perioada 11-13 noiembrie 2011 s-a desfășurat la Campusul biseri-
cii noastre din Porumbacu o tabără de tineret la care au participat tineri 
din mai multe Conferinţe ale Uniunii. 

Tabără de tineret

Porumbacu 

Grup de tinere din Sibiu, Galaţi, Brăila
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Participanţii au beneficiat de un 
timp binecuvântat de studiu și păr-
tășie cu Dumnezeu și unii cu alţii.

Tineri din Făgăraş

Tineri din Bucov
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Toamna în culori calde

Toamna este o a doua primăva-
ră, când fiecare frunză e o floare. 

Toamna este anotimpul în care 
pomii plătesc pământului dato-
ria de “frunze” pe care le-au îm-

prumutat în timpul verii.

Priveşte înainte 
la soarele de mâine, 

nu la ceaţa şi frigul de azi!

Râsul e ca ştergătorul de parbriz: 
nu opreşte ploaia, dar îţi permite 

să îţi vezi de drum.


