
ULTIMA 
Generaţie

Publicaţie pentru tineret

Anul XXI Nr. 4            octombrie - decembrie  2013



Colectivul de redacție:  Nelu Iancu, Marin Barbu, Marius Stroia,  
  Fivi Picu, Daniela Picu, Sandu Toma
Tehnoredactare:  Daniela Picu

ISSN 1223-8872

Ultima Generaţie este o revistă pentru tineret editată de:
ASOCIAȚIA RELIGIOASĂ A ADVENTIȘTILOR DE ZIUA A 

ȘAPTEA  MIȘCAREA DE REFORMĂ 
DIN ROMÂNIA

e-mail: info@azsmr.ro
www.azsmr.ro

Editura Păzitorul Adevărului
Str. Morii, Nr. 27

505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Tel: 0268 213714   Fax: 0268 214111

e-mail: farulsperantei@azsmr.ro
www.azsmr.ro

       ULTIMAGeneraţie

În acest număr:

a Editorial:  Cântarea exodului / 3 

a Urmărind excelența / 4 

a Paiul și bârna / 8 

a Chipul din valea plângerii...  / 11

a Frumusețe / 17  

a Lanțul prieteniei / 22 

a Dacă vrei, și tu poți să reușești / 25



O robie grea. Ecoul strigătelor 
deznădăjduite smulse din copiii 
poporului Său părea că a ajuns în 
fiecare colț de Univers. Și Domnul 
a privit spre ei. Au fost minuni, 
judecăți, sânge salvator și apoi 
eliberarea. Moise ar fi putut fi  
altundeva, dar prin credinţă, „a 
vrut mai bine să sufere împreu-
nă cu poporul lui Dumnezeu”… 
(Evrei 11:24-25).

După robie, iată eliberarea. 
Durerea a trecut, iată vindecarea. 
Au fost munciți, iată odihna Lui. 
Păreau înfrânți, dar a sosit victoria! 
Și vocile s-au unit în cântarea lui 
Moise – o cântare a experienței, 
strigătul răscumpăraților, o cânta-
re a eliberării… și cu versuri atât 
de profetice.

Eliberatorul n-a fost Moise, dar 
Moise a trăit scena. A fost prezent 
acolo, de partea poporului salvat. 
Deși n-a pășit în Canaan, a ajuns 
în cel ceresc și va trăi pe viu cea 
mai glorioasă scenă din istoria 
Universului – în care tot Mielul 
este centrul.

Va fi fost o robie grea. Ecoul 
strigătelor sufletelor de „sub 

altar” răsunând în atenția tuturor 
ființelor din Univers va părea că 
a fost mai mult decât suficient: 
„Până când, Stăpâne, Tu care ești 
sfânt și adevărat, zăbovești…?” 
(Apocalipsa 6:10). Domnul va 
privi. Vor fi minuni, judecăți și o 
eliberare datorată numai sângelui 
salvator.

„Îi va apuca teama și spaima; 
iar văzând măreţia braţului Tău, 
vor sta muţi ca o piatră, până 
va trece poporul Tău, Doamne! 
Până va trece poporul, pe care Ţi 
l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce 
și-i vei așeza pe muntele moște-
nirii Tale, în locul, pe care Ţi l-ai 
pregătit ca locaș, Doamne, la 
Templul, pe care mâinile Tale l-au 
întemeiat, Doamne! Și Domnul va 
împărăţi în veac și în veci de veci.” 
(Exodul 15:16-18)

Când mulțimea răscumpăra-
ților va cânta cântarea lui Moise 
și a Mielului, poate că Mielul îl 
va întreba: Moise… puteai să fii 
„numit fiul fiicei lui Faraon” și să te 
bucuri „de plăcerile de o clipă ale 
păcatului”. Cum ți se pare?

Ghiță Bizău

         Cântarea 
                 exodului

Editorial

Ultima generaţie / Anul XXI - Nr. 4 3



„Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după 
cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit” (Matei 5:48). 

„Idealul lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi este mai înalt decât ar 
putea crede omul. Viul Dumnezeu 
a lăsat în Legea-I sfântă o trans-
punere a caracterului Său. Cel 
mai mare Învăţător pe care lumea 
L-a cunoscut vreodată este Isus 

Hristos. Și care este standardul pe 
care El l-a lăsat pentru toţi cei care 
cred în El:  „Voi fiţi dar desăvâr-
șiţi, după cum și Tatăl vostru cel 
ceresc este desăvârșit.” (Mat. 5,48). 
Așa cum Dumnezeu este desăvâr-
șit în sfera Sa, și omul trebuie să 
fie desăvârșit în sfera lui.” (Sfaturi 
pentru părinţi, educatori şi elevi, 
cap. Idealul lui Dumnezeu pentru 
om). 

Urmărind 
excelența
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Cuvântul excelență înseamnă 
ceva mai înalt decât cel mai înalt 
nivel; ceva ce se remarcă, pozitiv 
și ieșit din comun. Opusul acestui 
termen este imperfect, superficial. 

„Cel neprihănit este excelent față 
de vecinul lui…” (Prov. 12:26, engl.). 

Despre Daniel se spune: „Dani-
el însă întrecea pe toate aceste că-
petenii și pe dregători, pentru că 
în el era un duh de excelență…” 
(Daniel 6:3, engl.). 

Cum au ajuns Daniel și 
tovarășii lui mai înțelepți decât 
toți înțelepții Babilonului? Dato-
rită studiului efectuat în perioada 
pe care împăratul le-a pus-o la 
dispoziție înainte de examen? 
Acceptând ideea Biblică, potrivit 
căreia „temerea de Dumnezeu 
este începutul înțelepciunii” 
putem concluziona că acești tineri 
au mers în Babilon, având deja o 
bază temeinică în educația lor. 

O experiență asemănătoare 
a avut-o Iosif. Deși era numai un 
rob în casa lui Potifar, stăpânul 
său a putut observa foarte curând 
că este deosebit. „Stăpânul lui a 
văzut că Domnul era cu el și că 
Domnul făcea să-i meargă bine 
ori de ce se apuca”. (Geneza 39:3). 
Atunci când Iosif a fost ispitit, 
el a rămas excelent, ignorând 
consecințele alegerii sale. Ținta 
vieții sale nu era să-i meargă bine, 
ci să-L onoreze pe Dumnezeu. 

Biblia conține și exemple de 
bărbați care, deși au fost înzestrați 
de Dumnezeu cu capacități 
deosebite, deși aveau privilegii 
nenumărate, nu le-au valorificat, 
nu le-au prețuit. 

Samson a fost un tânăr consa-
crat pentru o lucrare deosebită și, 
atâta timp cât el a lucrat în armo-
nie cu Dumnezeu, s-a remarcat a 
fi excelent. Când s-a îndepărtat 
însă de cerințele divine, excelența 
l-a părăsit. 

Solomon a fost de asemenea 
un tânăr excelent. Înțelepciunea 
sa a uimit pe toți cei care aveau 
favoarea să-l asculte și ea este cu-
noscută ca fiind superioară altor 
înțelepți, chiar și în zilele noastre. 
Dar fiul său? Ce se poate aștepta 
de la fiul celui mai bogat și mai 
înțelept om al lumii?

Roboam, fiul lui Solomon, 
nu a prețuit privilegiile pe care 
le-a avut. El a disprețuit sfatul 
bărbaților cu experiență și a 
dat ascultare unui sfat nesoco-
tit, venit din partea prietenilor 
săi. Urmarea a fost pierderea 
libertății și a bogăției: „Șișac, 
împăratul Egiptului, s-a suit 
împotriva Ierusalimului. A luat 
vistieriile Casei Domnului și 
vistieriile casei împăratului, a 
luat tot. A luat scuturile de aur 
pe care le făcuse Solomon.” (2 
Cronici 12:9). 
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Ce a făcut Roboam în această 
situație? „Împăratul Roboam a 
făcut în locul lor niște scuturi de 
aramă și le-a dat în grija căpete-
niilor alergătorilor, care păzeau 
intrarea casei împăratului.”  
(2 Cronici 12:10). 

Probabil că scuturile de aramă 
erau foarte lustruite, arătând 
asemenea celor din aur pe care le 
avusese tatăl său. Dar ele erau o 
imitație. 

Există tendința ca, atunci când 
ne pierdem aurul credinței, să în-
cercăm să-l înlocuim, să-l imităm. 
Începem să credem că arama este 
aur, atunci când ne mulțumim cu 
lucruri mediocre, motivând că toți 
ceilalți fac la fel. Atunci pierdem 
excelența. 

Evaluarea succesului vieții 
noastre nu se face în funcție de 
mulțimea anilor de credință cu 
care ne măgulim. Dumnezeu ia 
în calcul ultima zi, așa cum la un 
examen nota reflectă cunoștința 
din ultimele momente. 

Laodiceeni fiind, avem 
tendința să credem că și arama 
este aur. Această falsă încredere 
nu ne va scuza însă în fața mar-
torului credincios care apreciază 
corect starea noastră și ne oferă 
soluții, înainte de a fi prea târziu. 

Ce înseamnă excelent în relația 
cu Dumnezeu? Putem să ne eva-
luăm singuri după momentele de 
rugăciune pe care simțim nevoia 
să le avem. Un alt criteriu de apre-
ciere este în funcție de atenția pe 
care o acordăm sfințirii Sabatu-
lui, precum și a bucuriei cu care 
întâmpinăm această zi. Modul în 
care suntem tentați să ne îmbră-
căm, subiectele pe care ne place 
să le abordăm în conversațiile 
noastre, reprezintă de asemenea 
indicii asupra gradului de superi-
oritate pe care l-am atins în viața 
de credință. 

Dumnezeu așteaptă ca noi 
să excelăm în toate. El nu este 
mulțumit cu o inimă împărțită, cu 
un caracter imperfect.  

„Orice faceţi să faceţi din toată 
inima, ca pentru Domnul, nu ca 
pentru oameni, ca unii care știţi că 
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veţi primi de la Domnul răsplata 
moștenirii. Voi slujiţi Domnului 
Hristos.” Coloseni 3:23,24.

Dacă ne pregătim pentru o 
viață nouă, pentru o altă patrie, 
prioritatea vieții noastre ar trebui 
fixată spre acel loc. Atunci nu vom 
urmări să fim excelenți în fața 
oamenilor, ci vom urmări aproba-
rea lui Dumnezeu. Este suficient 
să urmărim desăvârșirea în orice 
aspect al vieții noastre și Dum-
nezeu va binecuvânta eforturile 
noastre și ne va ajuta să ajungem 
excelenți. 

Vorbind despre excelență, nu 
ne referim la activități extraor-
dinare, mărețe. Excelența poate 
fi observată chiar și în lucrurile 
mărunte și aparent neînsemnate 
ale vieții. 

Crezi că Dumnezeu primește 
jertfa ta? Ia seama că și Cain a 

crezut, în timp ce ignora anumite 
amănunte cu privire la aducerea 
ei, așa cum cerea Dumnezeu. 

Dacă vei face cum ți s-a cerut, 
în cel mai mărunt detaliu, ea va 
fi primită, altfel vei trăi dezamă-
girea celor care au experimentat 
ce înseamnă a fi aproape de 
perfecțiune, dar de fapt au fost 
calificați drept imperfecți. 

Fie ca Dumnezeu să impresio-
neze inimile noastre cu acest cu-
vinte și să ne insufle dorința de a 
lucra cu toată inima pentru cauza 
sa, dând dovadă de perfecțiune 
în cele mai neînsemnate activități 
ale vieții noastre și cu atât mai 
mult în cele importante.  

(Articol realizat după prezentarea 
fr. Daniel Lee în cadrul Seminarului 
de Educație din august 2013).

Suntem ceea ce facem in mod repetat. Deci excelența 
este doar o obișnuință. (Aristotel).

Bunul gust, rafinamentul este, in general, însoțit de 
excelența inimii. (Henry Fielding).

Sunt atent să nu confund excelența cu perfecțiunea. 
Excelența mă pot strădui să o ating, perfecțiunea este 
treaba lui Dumnezeu. (Michael. J. Fox). 
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Așa după cum putem observa 
din definiția celor două elemente, 
diferența dintre pai și bârnă este 
semnificativă. În subiectul de față 
nu ne referim la rezistența lor, ci 
mai degrabă la volumul pe care-l 
ocupă, la vizibilitatea pe care o 
poate avea cineva, aflându-se în 
spatele unuia sau altuia dintre 
cele două. 

Referindu-se la tendința 
firească de a observa mai degrabă 
defectele celui de lângă noi, Dom-
nul Hristos ne întreabă: „De ce 
vezi tu paiul din ochiul fratelui tău 
și nu te uiţi cu băgare de seamă 

Paiul și bârna
- un contrast izbitor!!! -

 Paiul = tulpina subțire fără ramificații, goală în interior, caracteristi-
că unor cereale.

Bârna = grindă de lemn, cioplită dintr-un trunchi de copac; 

la bârna din ochiul tău? Sau, cum 
poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă 
să scot paiul din ochiul tău”, și, 
când colo, tu ai o bârnă în al tău?” 
(Matei 7:3,4). 

Folosind această comparație 
El intenționeză să ne ilustreze clar 
imposibilitatea observării vieții 
cuiva, incapacitatea aprecierii 
realității, atâta timp cât noi înșine 
ne facem vinovați de aceleași fap-
te sau de unele mult mai grave. 

Nici chiar fraza: „Tu care judeci 
pe altul, faci același lucru”, nu ne 
redă întocmai mărimea păcatu-
lui aceluia care se încumetă să-l 
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vorbească de rău și să-l osândeas-
că  pe fratele său. (Cugetări de pe 
muntele fericirilor, cap. Nu jude-
când, ci lucrând ).

Ca ființe păcătoase ce ne sta-
bilim într-o lume poluată, într-un 
mediu degradat și o atmosferă 
de răceală și mândrie, care, din 
păcate, a pus stăpânire peste în-
treaga  lume, ne regăsim între cei 
cărora Mântuitorul li se adresează: 
„Sau cum poți să zici fratelui tău: 
,Frate, lasă-mă să-ți scot paiul din 
ochi și când colo, tu nu vezi bârna 
din ochiul tău? Fățarnicule, scoate 
întâi bârna din ochiul tău și atunci  
vei vedea deslușit să scoți  paiul 
din ochiul fratelui tău.”(Luca 6:42). 

„Cuvintele Sale îl descriu 
pe acela care este gata în orice 
moment  să vadă defectele la alții. 
Și atunci când crede că a desco-
perit o pată în caracterul sau în 
viața unui om, este foarte zelos 
să o trâmbițeze  și altora; dar Isus 
spune că această trăsătură de ca-
racter, dezvoltată prin săvârșirea 
acestei lucrări  necreștinești este, 
în comparație cu fapta criticată, 
ca o bârnă față de un pai. Numai 
lipsa spiritului îngăduinței și iubi-
rii îl poate împinge pe om să facă 
dintr-un țânțar, armăsar”. (Cuge-
tări de pe muntele fericirilor, cap. 
Nu judecând, ci lucrând ) .

Atât mulțumirea de sine, cât și 
felul în care sunt analizate anumi-

te aspecte ale semenilor (defecte, 
calități) au ca rezultat disprețul și 
spiritul acuzator. Pe unii ca aceștia 
înțeleptul Solomon îi întreabă: 
,,Cine poate zice ”Mi-am curățit 
inima, sunt curat de păcatul 
meu?” (Prov. 20:9).

Din totdeauna fiecare om se 
crede superior celuilalt, chiar dacă 
cel cu care se compară poate fi la 
același nivel cu el sau poate chiar 
mai bun. Dacă am urma îndemnul 
Martorului credincios, acela de a 
reveni la dragostea dintâi, acea 
calitate de a privi pe oameni ca 
pe niște răscumpărați prin jertfa 
Domnului Hristos, asemenea 
nouă, cu totul alta ar fi atitudinea 
noastră față de semenii care ne 
înconjoară. Procedând astfel am 
reuși să depășim momentele 
dificile ale vieții și am putea trăi în 
armonie cu cei din jur. 

Cum procedăm totuși cu           
semenul greșit?

Se pune atunci întrebarea: 
Să rămânem indiferenți față de 
păcatele fratelui nostru, izolându-
ne cu răceală și întrebându-ne 
disprețuitor, asemenea lui Cain: 
„Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 
(Geneza 4:9)?

Nicidecum. Dragostea pentru 
semeni nu ne va lăsa să fim ne-
păsători. Noi vom simți nevoia să 
atragem atenția fratelui nostru, cu 
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dorința sinceră de a-l aduce din 
nou pe calea cea bună. 

Problema este că nu putem 
sesiza adevărata lui stare decât 
atunci când noi înșine avem o 
relație bună cu Dumnezeu. („Oare 
poate un orb să călăuzească pe un 
alt orb? Nu vor cădea amândoi în 
groapă?” Luca 6:39). În caz contrar 
vom interpreta greșit atitudinea 
altuia, vom judeca faptele sale, iar 
încercarea noastră de a-l reabilita 
se va dovedi a fi un eșec. 

„Acela care privește adesea la 
crucea de pe Calvar, amintindu-și 
că păcatele sale L-au dus acolo pe 
Mântuitorul, nu va încerca nici-
odată să compare măsura vinei 
sale cu a altora. El nu se va urca pe 
scaunul de judecată spre a aduce 
învinuire împotriva altora. În ini-
ma aceluia care umblă în umbra 
crucii de pe Calvar, nu poate avea 
loc spiritul de critică sau de înălţa-
re de sine.

 Abia când simţi că ţi-ai putea 
jertfi demnitatea ta proprie, ba 
chiar viaţa ta, spre a-l salva pe un 
frate rătăcit, abia atunci ai scos 
bârna din propriul tău ochi și ești 
în stare să-l ajuţi pe fratele tău. 
Atunci vei putea să te apropii de 
el și să-i miști inima.” (Cugetări de 
pe muntele fericirilor, cap. Rugăciu-
nea Domnului)

„Niciodată n-a fost cineva 
întors din calea sa greșită prin 

mustrări și reproșuri; dar, în felul 
acesta, mulţi au fost îndepărtaţi 
de Hristos și și-au închis inimile 
în faţa convingerii. Un spirit de 
iubire, o purtare amabilă și atră-
gătoare poate să-i salveze pe cei 
rătăciţi și să acopere o mulţime de 
păcate. Descoperirea lui Hristos 
în propriul tău caracter va avea 
o putere transformatoare asupra 
tuturor acelora cu care vii în con-
tact. Fie ca Hristos să Se manifeste 
zilnic în tine și El va descoperi prin 
tine energia creatoare a Cuvântu-
lui Său - o influenţă blândă, con-
vingătoare și totodată puternică, 
pentru a crea din nou alte suflete 
după frumuseţea Domnului Dum-
nezeului nostru.” (Idem). 

Domnul Isus ne invita să cum-
părăm de la El  ,,doctorie pentru 
ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi” 
(Apocalipsa 3:18 u.p), pentru  a ne 
da seama dacă putem fi un exem-
plu sau dacă nu cumva este nevoie 
să ne curățim mai întâi propria 
noastră inimă, din care „ies izvoare-
le vieții”. (Proverbe 4:23).

 
Mi-aduc aminte
De cântecul meu: ,,Răstigneşte-L” !
Și de cântecul Lui ,,Iartă-l” !
Din cântecul acela
Am fost născuți din nou
Și tu şi eu!    Amin!

Oana Bianca Nicodim
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„Te laud că sunt o făptură aşa de 
minunată. Minunate sunt lucrările 
Tale şi ce bine vede sufletul meu 
lucrul acesta.” Psalmii 139:14.  

Dacă vom întreba pe cineva: 
„Ce este mai important: aspectul 
exterior sau inima?” Cu siguranţă 
vom primi răspunsul: INIMA. Este 
foarte corect! Însă primul lucru 
care ne etichetează că suntem 
creștini sau nu este exteriorul nos-
tru. În versetul cheie de la Psalmii, 
Dumnezeu ne arată lucrarea pe 
care ne-a încredinţat-o, aceea de 
a menţine această fiinţă minuna-
tă. De alegerea noastră depinde 
dacă vom fi un Templu Sfânt sau 
un vas de ocară.

De obicei, când se abordează 
subiectul cu privire la îmbrăcă-
minte, se aduc dovezi împotriva 
modei, a extravaganței. Cuvântul 
lui Dumnezeu însă mustră în ega-
lă măsură neglijenţa, lipsa gus-
tului și murdăria îmbrăcămintei. 
Și în privința modului în care ne 
îmbrăcăm, ca de altfel în orice as-
pect al vieții, există două extreme, 
două tendințe la fel de greșite, 
atât una cât și cealaltă. De aceea 
este nevoie să alegem totdeauna 

calea de mijloc, acel echilibru pe 
care-l putem numi „calea de aur”. 

„Învăţaţi tineretul și pe copiii 
cei mici să-și aleagă acel veșmânt 
regesc, care este ţesut la războ-
iul ceresc: „in subţire, strălucitor 
și curat, pe care-l vor purta toţi 
sfinţii încă de aici, de pe pământ. 
-  Educaţia, pag.240.

„Caracterul unei persoane este 
apreciat după felul îmbrăcăminţii 
lui!” - Educația, pag.239.

În cele ce urmează vom analiza 
modul în care creștinul este tentat 
să-și îmbrace corpul, folosind mo-
delul profetului Daniel de la cap, 
pâna la degete.

Capul 

„Nu vă învaţă chiar și firea că 
este rușine pentru un bărbat să 
poarte părul lung, pe când pentru 
o femeie este o podoabă să poar-
te părul lung? Pentru că părul i-a 
fost dat ca învelitoarea capului.”  
(1 Corinteni 11:14,15).

„Bărbaţii și femeile nu trebuie 
să producă nici prin comporta-
mentul lor și nici prin înfăţișarea 
lor (lungimea părului) o confun-
dare a sexelor.” - Adevăr biblic 
pentru azi, pag.124.

„Chipul din valea plângerii” 
al creştinului
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Dacă la femei părul este scurt 
producem confuzia de care am 
amintit mai sus. În această latură 
se aduc o mulţime de pretexte, 
motivându-se că: firul de păr e 
prea subţire, vârfurile sunt despi-
cate, părul se poate întreține mai 
ușor dacă este scurt etc.

Să nu uităm că Dumnezeu 
cunoaște foarte bine motive-
le pentru care noi recurgem la 
anumite aranjamente cum ar fi 
scurtarea părului, ondularea sau 
vopsirea lui. El are un cuvânt de 
îndemn pentru noi toți: „Acum 
aveţi ocazia de aur pentru a vă 
forma caractere curate și sfinte 
pentru cer. Nu vă puteţi permite 
să petreceţi aceste momente pre-
ţioase gătindu-vă, ondulându-vă 
părul și înfrumuseţându-vă exte-
riorul în defavoarea împodobirii 
interioare. "Podoaba voastră să 
nu fie podoaba de afară, care stă 
în împletitura părului, în purtarea 
de scule de aur sau în îmbrăcarea 
hainelor, ci să fie omul ascuns al 
inimii, în curăţia nepieritoare a 
unui duh blând și liniștit, care este 
de mare preţ înaintea lui Dum-
nezeu”." - Testimonies, vol. 3, cap. 
Umilința lui Isus. 

Fața

Cosmetizarea feței este practicată 
de obicei de către femei. Pro-
fetul Isaia surprinde o astfel de 

atitudine, subliniind atitudinea 
lui Dumnezeu pentru un astfel 
de comportament: „Pentru că 
fiicele Sionului sunt mândre și 
umblă cu gâtul întins și cu priviri 
pofticioase, pentru că pășesc 
mărunţel și zornăie cu verigile 
de la picior. Domnul va pleșuvi 
creștetul capului fiicelor Sionului, 
Domnul le va descoperi rușinea." 
În ziua aceea, Domnul va scoate 
verigile care le slujesc ca podoabă 
la picioare și sorișorii, și lunișoare-
le, cerceii, brăţările și maramele; 
legăturile de pe cap, lănţișoarele 
de la picioare și brâiele, cutiile cu 
mirosuri și băierile descântate; 
inelele și verigile de la nas; haine-
le de sărbătoare și cămășile cele 
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largi, mantiile și pungile; oglinzile 
și cămășile subţiri, turbanele și 
maramele ușoare. Și atunci, în 
loc de miros plăcut, va fi putoare; 
în loc de brâu, o funie; în loc de 
păr încreţit, un cap pleșuv; în loc 
de mantie largă, un sac strâmt; 
un semn de înfierare, în loc de 
frumuseţe. Bărbaţii tăi vor cădea 
uciși de sabie, și vitejii tăi, în luptă. 
Porţile fiicei Sionului vor geme și 
se vor jeli; și ea va ședea despu-
iată pe pământ.” (Isaia 3:16-26). 
Sunt enumerate aici o mulţime de 
practici lumești care nu fac altce-
va decât să contribuie la trans-
formarea Templului Sfânt într-un 
vas de ocară și să atragă dizgrația 
lui Dumnezeu asupra compor-
tamentului nostru. Dintre aceste 
practici enumerate amintim: 
privirile pofticioase, pașii mărunţi, 
cerceii, brăţările, cămășile subţiri 
(transparente), cutiile cu mirosuri, 
cosmetice etc.

Haideţi să mai analizăm un as-
pect. Despre acesta găsim scris în 
Ieremia 4:30. „Și tu, pustiito, ce vei 
face? Te vei îmbrăca în cârmâz, te 
vei împodobi cu podoabe de aur, 
îţi vei sulimeni ochii, dar degeaba 
te vei înfrumuseţa…”

Ce înseamnă „a sulimeni” 
ochii? A sulimeni, conform DEX 
înseamnă a (se) farda, a (se) ma-
chia, a (se) vopsi. Izabela, femeia 

idolatră menționată în Biblie, 
obișnuia să se împodobească în 
acest fel, intenționând să atragă 
astfel atenția și să fie apreciată. 

„Iehu a intrat în Izreel. Iza-
bela, auzind lucrul acesta, și-a 
uns sprâncenele, și-a împodobit 
capul, și se uita pe fereastră.”  
(2 Împăraţi-9:30). 

Noul împărat nu a ținut cont 
însă de felul cum arată, ci a po-
runcit să fie aruncată jos și ea a 
fost călcată în picioare, conform 
profeției pe care o rostise Domnul 
prin prorocul Ilie. 

Dacă în trecut femeile 
obișnuiau doar să-și ungă sprân-
cenele pentru a le scoate în 
evidență, astăzi se practică pensa-
rea lor, uneori atât de proeminent 
încât sprâncenele naturale sunt 
practic îndepărtate, creionându-
se în locul lor unele artificiale, 
desenate cu un creion special. 

Cine se poate afla în spatele 
unui astfel de obicei? Cine ar 
putea să ne inspire să procedăm 
astfel?  

Mi-aduc aminte cuvintele unui 
frate care ar trebui să ne facă 
atente! „Să nu-L insultăm pe Dum-
nezeu adăugând la frumuseţea 
noastră. Dacă lucrăm la faţa noas-
tră, nu-i așa că arătăm lui Dumne-
zeu, care ne-a creat minunat, că 
nu a făcut-o atât de bine pe cât 
de bine ne pricepem noi?”
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Pieptul și brațele

Cum ar trebui să îmbrăcăm 
aceste părţi ale corpului?

În Isaia cap. 3 sunt con-
damnate cămășile prea largi,în 
timp ce Spiritul Profetic con-
damnă îmbrăcămintea prea 
strâmtă. Să urmărim calea de 
aur: Asemenea modele de 
îmbrăcăminte cum ar fi cea 
îngustă, cu crăpături, decolteu, 
materiale transparente(care 
expun goliciunea) și urmarea 
tendinţelor modei sunt în de-
favoarea experienţei creștine 
și sunt interzise în Cuvântul lui 
Dumnezeu.

La serviciile de închinare, in-
diferent de anotimp, umerii și 
brațele se cuvine să fie îmbră-
cate. În acest sens avem exemplul 
serafimilor care dovedesc un 
mare respect deosebit faţă de 
locul sfânt și de Cel înaintea căru-
ia se prezintă: „Serafimii stăteau 
deasupra Lui, și fiecare avea șase 
aripi: cu două își acopereau faţa, 
cu două își acopereau picioare-
le, și cu două zburau.” (Isaia 6:2). 
Doar la serviciile de închinare ar 
trebui să fim așa? Cum ar trebui 
să fim atunci acasă? Dacă suntem 
încredințați să prezența lui Dum-
nezeu ne însoțește la orice pas, 
merită să avem mereu o ținută 
respectuoasă. 

„Chiar dacă este o rochie pentru 
lucru, trebuie să vină bine și să fie 
croită după un tipar. Când lucrează, 
femeile nu trebuie să se îmbrace 
cu haine care să le facă să arate ca 
niște sperietori de ciori din lanul 
de grâu.” - Testimonies, vol. 1, cap. 
Reforma în îmbrăcăminte. 

Unghiile

Am auzit o versiune (la tinerele 
creștine) referitoare la oja inco-
loră, care deseori este folosită cu 
pretextul că întărește unghiile. 
Dumnezeu a știut cum e cel mai 
bine să fim creaţi. Și mai ales, a 
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pus în fiecare corp anumiţi pig-
menţi care întreţin culoarea pielii, 
a unghiilor și a părului, la fel și 
rezistenţa fiecărui organ.

Înainte de a trece la coapse, 
vom face o mică oprire. Daniel nu 
a făcut-o, dar pentru noi e necesar. 
Am văzut că suntem avertizaţi cu 
privire la hainele transparente. Dar 
ce se întâmplă atunci când expu-
nem direct anumite părţi ale cor-
pului?  Din această practică rezultă 
cel puțin trei consecințe de care 
vom fi făcuți răspunzători: - boala, 
care devine necruțătoare atunci 
când ne permitem să expunem 
frigului părțile sensibile ale corpu-
lui, - suferim pierderea modestiei 
sfinte, care e indispensabilă unei 
tinere creștine, - suntem un exem-
plu nefavorabil pentru cei din jur.

Coapsele 

„Femeia să nu poarte îmbră-
căminte bărbătească, și bărbatul 
să nu îmbrace haine femeiești, 
căci oricine face lucrurile aces-
tea este o urâciune înaintea 
Domnului,Dumnezeului tău.” 
Deuteronom 22:5. 

În Testim. Vol.1 găsim condam-
nabil a purta șapcă, pantaloni și 
alte piese care nu fac decât să 
scadă feminitatea unei fete. Poate 
ne simţim admirate de lume 
atunci când îmbrăcăm pantaloni, 

indiferent că sunt blugi, formă 
sportivă, lungi sau scurţi; dar 
câte dintre noi am fi dispuse să 
sacrificăm admiraţia lui Dumne-
zeu pentru o deșărtăciune?   Un 
verset din Biblie explică natura 
inimii noastre: „Numai iată ce am 
găsit: că Dumnezeu a făcut pe 
oameni fără prihană, dar ei umblă 
cu multe șiretenii.” (Eclesiastul 
7:29). Cu părere de rău și-n acest 
caz găsim adesea scuze dar, să nu 
uităm că nu există excepţii nică-
ieri în Cuvântul lui Dumnezeu.

Cu privire la lungimea fustei, 
Ellen White se străduia, pe vremuri, 
să le convingă pe surori cu privire 
la ineficiența fustelor care erau atât 
de lungi încât măturau străzile. 
Pentru a fi bine înțeleasă, ea a dat 
și o măsură, și anume „Recomand 
cu seriozitate uniformitatea în lun-
gime și spun că 22,5 cm reprezintă 
și vederile mele în această privin-
ţă.”. În același context ea condam-
nă scurtarea excesivă a fustelor 
(rochiilor) spunând că niciodată nu 
a considerat o rochie decentă, pe 
cea care ajunge doar până la par-
tea de sus a cizmelor înalte (care 
în acel timp erau purtate doar de 
bărbați, ci ea o recomandă pe ace-
ea care ajunge până la partea de 
sus a ghetelor, purtate de obicei 
de femei: „Nu văd nici o scuză ca 
persoane cu judecată să înţeleagă 
greșit sau deformat ceea ce am 
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vrut eu să spun. Dacă, vorbind des-
pre lungimea rochiei, m-aș fi referit 
la cizmele înalte ce ajung aproape 
până la genunchi, atunci de ce ar fi 
fost nevoie să adaug: 'însă (rochia) 
să fie suficient de scurtă ca să nu 
cureţe murdăria de pe trotuare și 
străzi, fără să fie nevoie să fie ridi-
cată cu mâna'?” (Testimonies vol. 1, 
Reforma în îmbrăcăminte). 

Fluierele picioarelor

Suntem îndrumate să ţinem 
cont de timp și nu de anotimp, 
atunci când acoperim (îmbrăcăm) 
picioarele. Referitor la încălţă-
minte, care, probabil, pe timpul 
profetei nu era una nepotrivită ca 
să constituie subiect de discuție, 
medicina învață că tocurile prea 
înalte, care tind să modifice mer-
sul și poziția coloanei vertebrale 
sau a bazinului, sunt nepotrivite. 

Cu privire la tocul 
încălţămintei,cineva poate să 
spună nici într-un singur caz să nu 
avem tocuri, doar talpa-platfor-
mă. „Tocurile înalte ale pantofilor, 
pe care multe femei le poarta din 
rațiuni estetice, nu sunt doar o 
sursa majoră de disconfort, ci și 
un element care afectează semni-
ficativ sănătatea picioarelor. 

Statisticile medicale arată că 
pantofii cu toc sunt unul dintre 
cei mai mari factori care duc la 
îmbolnăvirea picioarelor femeilor, 

o treime dintre acestea ajungând 
să rămână cu sechele permanente 
de pe urma agresiunilor exercita-
te de aceste piese de încălțăminte 
în mers”. (www.sfatulmedicului.ro)

„Moda stăpânește lumea; și 
ea este o stăpână tiranică, adesea 
obligându-i pe cei devotaţi ei să 
se supună la mari neplăceri și 
lipsă de confort. Moda pretinde 
lucruri iraţionale și nu se inte-
resează de consecinţe. Ea are o 
putere fascinantă și este gata să 
critice și să râdă de săraci, dacă 
nu urmează calea ei cu orice preţ, 
chiar cu sacrificiul vieţii. Satan 
triumfă că planurile lui reușesc 
așa de bine și moartea râde de 
nebunia nimicitoare de sănătate 
și zelul orb al închinătorilor la 
altarul modei.” - Testimonies, vol. 4, 
cap. Simplitate în îmbrăcăminte.

În concluzie putem afirma că 
îmbrăcămintea creștinului trebuie 
să fie serioasă (cuviincioasă) și 
elegantă (să-i stea bine), dar nu 
extravagantă și lipsită de modes-
tie. Domnul să ne ajute, în special 
pe noi, tinerii, să evităm extreme-
le și toate cursele pe care Satan ni 
le pregătește, ca să fim de partea 
Sa și să tindem după frumuseţea 
cea mai înaltă, acea frumuseţe ne-
trecătoare a caracterului care este 
preţioasă în ochii Săi. Amin.

                                                                                              
Marta Mariceanu
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Care este cea mai frumoasă 
dintre fete? Desigur că fie-

care va avea propria sa preferință 
deoarece frumusețea este apreci-
ată diferit de diferite persoane. Ea 
variază în funcție de gusturi, de 
cultură, de obișnuință... Pentru un 
european o femeie frumoasă va 
fi poate o blondă cu ochii albaștri 

și păr auriu ușor ondulat, în timp 
ce pentru un african persoana 
fermecătoare are piele maronie și 
păr negru, des și creț. 

Cineva a întrebat odată un 
chinez cum i se par europenii. 
Acesta a ezitat puțin, încercând 
să ocolească adevărul despre 
aprecierea reală pe care el o avea 

Frumusețe
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față de astfel de persoane, apoi a 
răspuns: Puțin cam holbați. 

Pentru un chinez, care a văzut 
în majoritatea timpului doar 
semeni de-ai săi, ochii alungiți fac 
parte din criteriile sale de definire 
a frumuseții. 

Și atunci ce înseamnă să fii 
frumos?

Frumusețe fizică

Deși avem criterii diferite de 
apreciere, putem conveni anumi-
te puncte comune cu care, sunt 
sigură, oricine este de acord, și 
anume: 

Din punct de vedere fizic o 
persoană este frumoasă atunci 
când este perfectă și spunând 
asta nu mă refer la anumite stan-
darde, ci la a avea toate „mădula-
rele”, fără nici o lipsă. Un al doilea 
criteriu este cel al simetriei, al 
proporționalității, pentru că poți 
avea două urechi, dar acestea să 
fie prea mari sau prea mici, sau 
să nu fie așezată simetric și acolo 
unde, de obicei, le este locul. 

(Orice cunoscător al Sfintei 
Scripturi știe că Dumnezeu l-a 
creat pe om desăvârșit, perfect 
și bine proporționat. Diferitele 
anomalii cu care omenirea se 
confruntă astăzi sunt o urmare 
a păcatului, a degradării pe care 
diavolul o exercită asupra rasei 
umane, din momentul când omul 

a acceptat să se așeze pe terenul 
acestuia.)

Frumusețea fizică este acel tip 
de frumusețe care ține de înzes-
trarea noastră naturală/nativă. 
Noi nu suntem răspunzători de 
această caracteristică și nu putem 
face prea multe lucruri pentru 
îmbunătățirea ei. Și cu toate că 
frumusețea fizică este foarte 
prețuită și mediatizată, ajungând 
să fie chiar obsedantă pentru 
mulți, ea se degradează dureros 
de rapid, mergând la pas cu îmbă-
trânirea trupească. 

O altă caracteristică a 
frumuseții fizice este aceea că 
oricât de naturală ar fi, ea necesită 
o oarecare îngrijire. Nu mă refer la 
cosmetizare și nici la împodobire. 
Cu toate acestea degeaba ai păr 
frumos, dacă-l păstrezi neîngri-
jit; degeaba ai față frumoasă, 
dacă nu o speli; degeaba ai un 
corp frumos, dacă-i estompezi 
frumusețea printr-o îmbrăcămin-
te dezgustătoare etc. 

Frumusețe                                         
caracterial-comportamentală

Există și un al doilea tip de 
frumusețe, de data aceasta una 
care ține de educație: este vorba 
de frumusețea caracterial-com-
portamentală, caracterizată 
printr-o serie de trăsături cum 
ar fi: generozitate, integrita-
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te, principialitate, sinceritate, 
optimism, hărnicie, bunătate, 
răbdare, tandrețe, responsabi-
litate, consecvență, seriozitate, 
candoare, dărnicie, disponibilita-
te, îngăduință, altruism, sacrificiu 
de sine, bunăvoință, onestitate, 
simplitate, demnitate etc.

După ce am înșirat aceste ca-
racteristici (desigur mai sunt și al-
tele) este inutil să mai comentăm 
asupra particularităților acestui 
tip de frumusețe. De menționat 
este faptul că ea este durabilă, 
rămânând chiar după moartea 
posesorului, printr-o amintire 
plăcută, admirabilă în memoria 
urmașilor. 

Cred că suntem de acord cu 
faptul că există persoane frumoa-
se, dar respingătoare. De aseme-
nea există persoane frumoase, 
atrăgătoare chiar, dar nesociabile, 
incapabile să lege prietenii, fie pe 
fondul unei timidități exagerate, 
fie datorită unei mândrii arogan-
te, care le plasează la o distanță 
considerabilă față de ceilalți.

În acest context există o a treia 
formă de frumusețe (sau lipsă de...) 
și aceasta o putem numi frumu-
musețea relației interpersonale. 

Frumusețea relației

Poți fi frumos, poți fi amabil, 
darnic, harnic etc., dar dacă toate 
aceste calități nu reușești să le pui 
în slujba semenilor, nu valorează 
mare lucru, ele devenind inutile 
din moment ce nimeni nu are 
vreun folos de pe urma lor. 

Frumusețea relațiilor interper-
sonale ține de implicarea parte-
nerilor în respectiva relație. Fie că 
este vorba de o relație de cuplu, 
de o relație colegială sau orice fel 
de alt grup, o relație este frumoa-
să dacă îndeplinește anumite 
condiții: 

- Conferă siguranță și confort, 
fiecare dintre parteneri simțindu-
se liber să se comporte natural, 
să exprime ce simte, neexistând 
riscul respingerii;

- În cadrul ei partenerii se simt 
apreciați, respectați, stimați;

Frumuseţea nu este exterioară; frumuseţea e 
dată de lumina din inimă.

Frumuseţea exterioară este o boală care se 
vindecă în timp, dar de frumuseţea interioară 

trebuie să te ocupi permanent.
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- Se desfășoară într-o atmosfe-
ră de calm, dinamism, evitându-se 
monotonia, rutina plictisitoare;

- Partenerii se încurajează, se 
sprijină unul pe celălalt, fiecare 
simțindu-se în siguranță deplină. 

În fine, este o relație de reci-
procă și profundă încredere. 

Așa cum, în cazul frumuseții 
fizice și al celei caracterial-com-
portamentale, este nevoie de 
anumite îngrijiri, și relația are 
nevoie de întreținere pentru ca ea 
să se mențină frumoasă. 

Există o serie de factori defa-
vorabili, depreciatori, care o pot 
deteriora, ajungându-se până la 
destrămare și înstrăinare. 

Orice relație se bazează în 
primul rând pe înțelegere reci-
procă. Nu poți intra în relație cu 
cineva cu care nu te înțelegi. Apoi 
este necesar ca partenerii să aibă 
încredere unii în alții. În caz con-
trar se creează un 
climat de suspi-
ciune, tensionant, 
care va degenera 
în curând în gelo-
zie, ură, invidie. 

(Și dacă totuși 
nevoia te obligă 
să ai o astfel de 
relație - este vor-
ba de un colectiv 
de lucru sau un 
alt grup din care 

ești nevoit să faci parte la un mo-
ment dat-, relația aceasta nu este 
una frumoasă, din contră ea va fi 
disconfortantă, stresantă). 

Să presupunem că avem o 
relație (sau mai multe) frumoasă, 
plăcută, armonioasă. Chiar și în 
acest caz avem de făcut ceva și 
anume: să lucrăm la menținerea 
frumuseții acestei relații. Comu-
nicarea este nu doar benefică, ci 
chiar vitală, fără ea orice senti-
ment de zidire, de consolidare a 
relației rămânând neobservat. 

Respectul, răbdarea, 
blândețea, iertarea, dăruirea, 
jertfirea, responsabilitatea, grija 
pentru celălalt, sunt doar câteva 
din mijloacele prin care putem 
menține atmosfera plăcută și 
atractivă în cadrul unei relații. 
Practicându-le nu facem altceva 
decât să comunicăm celuilalt, fie 
chiar nonverbal, propriile noastre 
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intenții și să-i întărim încrederea 
în noi, să-i asigurăm confort și 
siguranță.

Și în timp ce comunicarea 
nonverbală are loc în mod ine-
vitabil, comunicarea verbală își 
are propriul său rol. Este nevoie 
ca celălalt să știe ce te preocupă, 
să simtă că ai anumite așteptări, 
să înțeleagă că ești preocupat de 
binele lui. Și spunând comunicare 
verbală, nu înțelegem prin aceas-
ta un continuu discurs, plictisitor 
și enervant chiar la un moment 
dat. Comunicarea eficientă impli-
că ascultare, o ascultare empatică, 
reciprocă, cu reacții amânate, 
cumpătate, fără pretenția că 
poți citi gândurile celuilalt și 
ești îndreptățit să emiți imediat 
judecăți de valori sau verdicte. 

Dumnezeu dorește ca noi să 
trăim în deplină armonie cu se-
menii, dezvoltând în jurul nostru 
o atmosferă relaxantă și atractivă. 
Având în vedere acest fapt, încer-
când să inițiem și să menținem 
relații plăcute, chiar și înfățișarea 
noastră va fi alta. Un om bun, 
amabil, binevoitor, își va schim-
ba fizionomia nu doar în ochii 
prietenilor săi, ci chiar și în reali-
tate. Zâmbetul, buna dispoziție, 
fața senină,  îi vor da o înfățișare 
plăcută. 

Atunci care ar fi ordinea celor 
trei feluri de frumuseți? Nu putem 

vorbi despre o ordine anume, 
nici chiar din punct de vedere al 
importanței, pentru că fiecare 
prețuiește una dintre ele. Ori-
cât de clar ai încerca să explici 
importanța frumuseții caracterial-
comportamentale, sunt persoane 
pe care nu le interesează decât 
frumusețea fizică. Sau oricât de 
clar ai explica cuiva avantajele 
unei relații plăcute, sunt oameni 
care rămân retrași, ursuzi, egoiști, 
neinteresându-i decât propria lor 
persoană. 

Dacă ar fi să vorbim totuși 
despre o ordine, am putea 
concluziona că un om trebuie 
să aibă mai întâi o relație bună 
cu Mântuitorul Său, care l-a 
răscumpărat și-i poate da în dar 
o inimă aleasă. Numai atunci 
el va putea deveni frumos din 
punct de vedere al caracterului și 
comportamentului, calități care-l 
ajută să dezvolte relații frumoa-
se cu semenii săi. Cât privește 
frumusețea fizică, aceasta este 
aceeași, zestrea cu care a venit 
în lume. Dar și aceasta va căpăta 
o strălucire aparte și se va putea 
spune despre posesorul ei: „Tu 
ești cel mai frumos dintre oa-
meni, harul este turnat pe buzele 
tale: de aceea te-a binecuvântat 
Dumnezeu pe vecie.” (Psalmii 
45:2). 

Daniela Picu
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Prietenie? Într-o lume atât 
de ocupată, într-un timp 

în care aproape nimic nu-i sigur 
sau stabil, extremele sunt luate 
drept ţinte, în care relaţiile se 
pot cumpăra și vinde, când știm 
atât de multe despre ce  și ce nu 
înseamnă a fi prieten, dar vedem 
atâtea inimi frânte, minţi zdrunci-
nate și suflete zdrobite, mai cutezi 
a risca să spui că ai prieteni, sau să 
fii prieten? 

Ei bine, cam astfel de între-
bări mi-au venit în minte când 
am auzit despre tema taberei de 
la Padiș, Lanţul prieteniei, și-mi 
păreau motivate, având în vedere 
zicerea: Cine îşi face mulţi prieteni, 
îi face spre nenorocirea lui. Ast-

fel nu mi-am făcut planuri de a 
merge la această tabără, dar cei 
dragi te cunosc mai bine decât te 
poţi cunoaște tu pe tine însuţi și 
nu m-au lăsat să nu-mi dau seama 
ce n-aș fi trăit dacă-mi urmam 
gândurile mele. M-au făcut să 
reînţeleg că viaţa ascunsă, neîm-
părtășită e moarte și că bucuria 
crește, suferinţa scade, iar proble-
melor li se dau soluţii când sunt 
exprimate.

Am o oarecare repulsie faţă 
de poveștiile despre prieteniile 
absurde bazate pe idile iluzorii cu 
prinţi și prinţese, sau pe imagi-
naţia nuveliștilor (probabil am 
luat aminte la prea multe), dar, 
pe de altă parte, și poate sunt 

Lanțul prieteniei
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exclusivistă aici, consider că cea 
mai puternică relaţie de priete-
nie singura sigură și fără limite 
în orice direcţie sau sens în care 
Prietenul Adevărat a făcut totul 
până la moarte pentru ca noi să-I 
acceptăm prietenia, căci v-am 
numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit 
de la Tatăl Meu. (Ioan 15:15). La 
polul opus întâlnim adresarea 
de prieten celui ce nu avea haina 
de nuntă (Matei 22:12), pentru 
Iuda (Matei 26:50) și încă câteva 
pe care prefer să nu le analizez…  
trădare curată. Următoarele care 
îmi plac foarte mult sunt dintre: 
Naomi și Rut (vezi Rut), David și 
Ionatan (vezi 1 Samuel 18), Daniel, 
Hanania, Mișael și Azaria (vezi 
Daniel 1), Iov și cei 3 prieteni (vezi 
Iov 2) și nu-s toate. Voi enumera 
câteva dintre caracteristicile pen-
tru care consider aceste prietenii 
viabile, concrete și posibile chiar 
în ziua de azi:

- prietenie profundă între 
membrii familiei,

- unitate fermă chiar cu preţul 
morţii,

- armonizarea planurilor, idei-
lor, scopurilor,

- cedarea drepturilor tale în 
favoarea celuilalt,

- Cel care apropie sufletele este 
Domnul, nu noi,

- prietenii nu-ţi spun întot-

deauna ceea ce vrei să auzi, ci 
ceea ce este pentru binele tău,

- preferinţele și alegerile prie-
tenilor tăi vor influenţa și pe ale 
tale

- prietenii, chiar și când te ne-
căjesc te ajută, (în cazul lui Iov)

- dacă tu ești prieten și ceilalţi 
sunt

- prietenii nu au o încredere 
oarbă unul în celălalt

- nu vorbele sau chestiile exte-
rioare validează prietenia

- cei mai apropiaţi prieteni 
sunt cei care comunică prin rugă-
ciune

și lista rămâne deschisă.
Între prieteniile umane putem 

ţine o anumită evidenţă a gesturi-
lor, atenţiilor primite de la prie-
teni, cum ar fi:

- așezarea creioanelor colorate 
în ordinea culorilor curcubeului,

- oferirea unui suvenir la o 
anumită ocazie, a unui ceai cald, 
atunci când ai terminat un traseu 
la schiat

- fredonarea unei melodii când 
tu ești prea obosit pentru a-ţi 
aminti vreun sunet

- reamintirea unei făgăduinţe 
atunci când situaţia ta îţi pare la 
limită

- o lacrimă curgând alături de a 
ta, o rugăciune, un timp petrecut 
împreună și multe alte fapte care 
deși par mici, dau atâta culoa-
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re vieţii. Dar despre prietenia 
Mântuitorului doar veșnicia ne 
va revela scopurile, motivele și 
planurile Sale cu privire la mo-
mentele fericite sau de suspans 
prin care trecem uneori.

În alcătuirea unui lanţ circular 
fiecare zală în parte este la fel de 
importantă, indiferent de poziţia, 
culoarea sau forma pe care o are, 
iar ceea ce dă rezistenţa este na-
tura materialului care, cu cât este 
mai omogenă și condensată, cu 
atât șansa de a se rupe este mai 
mică.  În plan spiritual, Singurul 
ce ne poate susţine și întreţine 
este Viaţa, este Domnul Isus. Cu 
cât ne vom 
apropia și ne 
vom asemăna 
cu El, cu atât 
și unii de alţi. 
Aceasta explică 
destrămarea 
multor relaţii 
de prietenie, fie 
ea din cadrul 
familiei, biseri-
cii, dintre tineri 
în general, și 
aceasta pentru 

că nu poate exista o relaţie cu cei 
din jurul nostru fără o relaţie per-
sonală cu Adevăratul Prieten. Un 
lanţ dintr-un material adevărat nu 
ruginește, nu se modifică odată 
cu trecerea timpului, indiferent 
de intemperiile la care este supus.

Ai anumite așteptări ai de la 
un prieten? Pe ce criterii numești 
pe cineva prieten? Ai pe unii prie-
teni mai buni și pe alţii mai puţin 
prieteni? Ţi-e tatăl, mama, fratele 
sau sora prieten/ă? Ce faci pentru 
cei pe care-i numești prieteni?  
Cum și unde începe o relaţie de 
prietenie? Există anumiţi pași 
de parcurs? Te simţi îngrădit la 

un anumit grup de 
prieteni pentru că 
locul, cultura ţi-a indus 
sau pentru că priete-
nii tăi sunt prieteni ai 
Prietenului tău? Dacă 
un prieten se ascunde 
(îndepărtează) pentru 
un timp, ţi-e teamă să 

că și alţii vor acţiona 
la fel? Sunt câteva 

întrebări cărora 
mi-am propus 

să-mi răspund. 
Poţi și tu!

Eli- za Ene
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Dacă Biblia nu ne-ar spune 
că fiecărui „rob” Dumnezeu i-a 
încredințat un talant, unii ar putea 
crede că ei nu au niciunul și s-ar 
resemna triști, la cel mai mic eșec, 
refuzând să mai lupte pentru 
succes. 

Totuși Cuvântul lui Dumnezeu 
ne spune clar că Stăpânul a oferit 
tuturor slujitorilor săi cel puțin 
un talant. Iar când a constatat că 
aceștia sunt folosiți, El i-a încurajat 
să investească în continuare, ofe-
rind și alte daruri prețioase celor 
care știau să le valorifice. 

Parabola cu talanții nu este 
doar o teorie. În viața de toate 
zilele au existat oameni care, deși 
privați de anumite avantaje ale 
vieții, au pus în valoare ceea ce 
aveau; și uneori ei nu posedau de-
cât înzestrări aparent neînsemna-
te: viață, sănătate, tinerețe, curaj. 

Michael Faraday (Mike) s-a 
născut în anul 1791 într-o familie 
modestă din apropierea Londrei. 
Tatăl său se străduia să-și întrețină 
familia, cu ajutorul unei sume de 
mizerie pe care o câștiga lucrând 
din greu în atelierul de fierărie. 
Copilul a crescut în această atmo-

sferă, urmărind confecționarea 
potcoavelor și modelarea fierului 
pentru diferite alte obiecte meta-
lice, fără să-și permită nici măcar 
să viseze că va ajunge să facă 
altceva. La vârsta de 13 ani Mike a 
părăsit definitiv școala și a înce-
put să lucreze. Spre bucuria lui a 
avut parte de un climat atractiv 
și tentant: a fost dat ca ucenic la 
o legătorie de cărți, iar băiatul, 
care de altfel era un iubitor al 
cunoașterii, a salutat noua slujbă 
ca o ocazie minunată de a avea 
acces la diferite cărți.

Într-o zi băiatul, care era de 
acum un adolescent, a fost invitat 
de un client, care-i cunoștea inte-
resul pentru științe, să participe la 
conferința unui om de știință. Era 
vorba de Sir Humphry, inventator 
și chimist englez, cel care a avut 
cea mai mare contribuție în desco-
perirea calciului, natriului, bariului 
și a altor elemente.  El a studiat și 
aplicat electroliza și de numele lui 
se leagă de asemenea descoperi-
rea lămpii atât de utile minerilor 
care lucrează în subteran. 

Participând la conferința sa, 
Mike a rămas foarte impresionat. 

Dacă vrei, şi tu poți 
să reuşeşti în viață
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În seara aceea el a luat hotărâri 
importante în inima sa și a notat 
cu conștiinciozitate tot ce a auzit. 
El a copiat frumos notițele, le-a 
legat în piele și le-a trimis lui 
Humphry, împreună cu o scrisoa-
re în care își exprima interesul său 
pentru știință. 

Dorința sa a fost apreciată de 
cercetător și după un timp Mike 
a fost invitat să-i facă o vizită, în 
urma căreia a primit propunerea 
de a lucra pentru el.  Deosebit de 
încântat Mike a părăsit legătoria 
și a început să lucreze pentru ma-
rele om de știință, nevenindu-i să 
creadă dacă ceea ce i se întâmplă 
este cu adevărat o realitate. 

Lucrând alături de Humphry 
Davy, Mike a avut ocazia să 
călătorească foarte mult, având 
posibilitatea să întâlnească și alți 
oamenii de știință și să învețe 
multe lucruri interesante. El a 
făcut progrese considerabile în 
lucrul său și după treisprezece ani 
de la începutul noii sale cariere, a 
devenit directorul laboratorului 
de cercetări, atunci când Sir Hum-
phry s-a retras din această funcție. 

De la această dată el și-a conti-
nuat cercetările cu mai mult zel și, 
după numai șase luni, a anunțat o 
descoperire impresionantă: prin-
cipiile electromagnetismului. De 
aceasta se leagă nașterea motoru-
lui electric și a dinamului electric 

precum și forța electricității, care 
urma să lumineze lumea și să-i 
pună în mișcare mașinile. 

Primele cercetări în domeniul 
chimiei, duce la descoperirea 
benzenului în gudronul din huilă, 
cu ajutorul unui aparat conceput 
de el. Era un aparat prin compre-
sie și răcire, cu care a putut să 
lichefieze aproape toate gazele 
cunoscute în acel timp. În 1833 
enunță legea electrolizei, lege ce 
stă la baza electrochimiei. Tot el, 
Faraday, este cel ce introduce ter-
menii de ion, catod, anod, anion, 
cation, echivalent electrochimic. 
De asemeni studiind proprietățile 
magnetice ale substanțelor, intro-
duce termenii de diamagnetism și 
paramagnetism.
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A elaborat teoria electrizării 
prin influență și principiul ecra-
nului electrostatic (sau cusca lui 
Faraday), enunțând astfel legea 
consevării sacinii electrice (1843). 
Mai târziu, în 1846, arată că ener-
gia electrostatică este localizată în 
dielectrici.

Ultimele sale cercetări arată 
acțiunea câmpului electric asupra 
luminii polarizate sau efectul de 
polarizare rotatorie a luminii în 
câmp magnetic. 

Ca prețuire a cercetărilor sale 
și a contribuției sale în fizică, 
denumirea unității de capacitate 
se numește Farad, iar numă-
rul care exprimă cantitatea de 
electricitate necesară depunerii 
prin electroliză a unui atom-gram 
dintr-un element, poartă numele 
de „constanta lui Faraday”. (http://
ro.wikipedia.org/wiki/Michael_Fa-
raday)

Istoria lui Mike poate servi ca 
un impuls benefic pentru planu-

rile noastre de viitor. În timp ce 
nu este un lucru rău să-ți dorești 
să ajungi savant, nu trebuie să 
desconsideri îndeletnicirile simple 
care-ți stau la îndemână. Înde-
plinindu-le cu conștiinciozitate, 
Dumnezeu îți va încredința sarcini 
mai importante. În caz contrar, 
dacă rămâi plafonat la visele tale 
mărețe și continui să duci o viață 
iluzorie, deplângând faptul că nu 
poți să faci mai mult, s-ar putea 
să te trezești la capătul vieții 
constatând că n-ai reușit decât să 
supraviețuiești în această lume, 
fără să fii capabil să lași ceva 
urmașilor. 

Concluzia acestei biografii 
este că oricine poate face ceva 
important în viață, indiferent de 
condițiile sociale pe care le are. 
Dacă Dumnezeu ți-a dăruit o 
minte sănătoasă, acesta este cel 
mai minunat dar care merită să fie 
folosit. Și cu siguranță toți avem și 
multe alte daruri. 

Succesul este utilizarea la maximum a capacităților 
pe care le posezi. 

Caracterul nu se poate dezvolta în liniște și pace. 
Numai prin încercare și suferință se poate întări sufle-
tul, însufleți ambiția și atinge succesul. 

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un 
om de succes. 
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Ninsoarea iernii ne așază în ghiozdanul sufletului un nou ca-
iet, cu toate paginile albe, gata de a fi început odată cu noul an.

Dacă nu ar fi iarnă, primavara nu ar fi atât de plăcută; dacă 
nu am trece din când în când prin perioade neprielnice, prospe-
ritatea nu ar fi atât de binevenită.

Iarna este cu adevărat rece pentru cei ce nu păstrează amin-
tiri fierbinți.

O vorbă bună poate încălzi trei luni de iarnă. 

Oile știu când vine ploaia, rândunelele prevad iarna și chiar 
porcii, se zice, își dau seama când vine vremea rea. Cu cât mai 
rău trebuie să fie acela care trăieste acolo unde Dumnezeu este 
pretutindeni și totuși nu-L vede. Aceasta dovedește că un om 
poate să fie tobă de carte și totuși să fie un neștiutor, foarte 
neștiutor.

          Gândur i 
     de iarnă




