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Veșnic datori de Ghiţă Bizău 

„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,  
cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta  

stau în fiinţă şi au fost făcute!“ (Apocalipsa 4:11).

Cuvintele „trebuie”, „obligaţie”, „pre-
tenţie” ne irită. Nimic nu supără 
mai mult firea pământească decât 

a ști că datorăm cuiva ceva. Ce poate fi mai 
umilitor decât gândul care-ţi amintește că 
depinzi de o altă fiinţă? Am face orice să în-
locuim pierderea cu profit, să ne știm plătiţi, 
să nu mai fim servii nimănui. Dacă reușim 
într-o oarecare măsură în relaţia cu oamenii, 
în ceea ce privește legătura noastră cu 
Creatorul situaţia e cu totul diferită. Suntem 
datori, veșnic îndatoraţi.

Fiinţele necăzute în păcat înţeleg această 
datorie și o acceptă fără probleme. Fiecare cli-
pă o datorează Creatorului și o recunoștinţă 
continuă se revarsă în muzică și cuvinte pe 
care urechea noastră nici măcar „nu le-a 
auzit” (1 Corinteni 2:9). Niciun înger sfânt nu 
caută să scape de „povara” acestui fapt. Iubi-
rea infinită e răsplătită cu laudă și închinare 
fără sfârșit. Așa cum se cuvine...

Prin creaţie noi nu suntem ai noștri. 
Aparţinem lui Dumnezeu. Totul Îi datorăm 
Lui. Nimic nu poate schimba aceasta. Bătaia 
inimii, fiecare respiraţie, orice capacitate 
primită - toate le avem datorită Lui. Și 
dragostea Creatorului a pus în jurul nostru 
cele mai frumoase elemente ale naturii. Ar fi 
suficient pentru ca să simţim ce simt îngerii, 

să înlăturăm orgoliul personal și să aducem 
mulţumiri din tot sufletul.

Și nu e tot: am fost și răscumpăraţi. Care 
e reacţia noastră la harul Său revărsat? Viaţa 
noastră pământească o datorăm morţii lui 

Hristos. „Pâinea pe care o mâncăm este răs-
cumpărată prin trupul Lui frânt. Apa pe care o 
bem este cumpărată prin sângele Lui vărsat. 
Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă hrana 
sa zilnică fără să se hrănească cu trupul și sân-
gele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este pusă 
ca o pecete pe fiecare pâine. Se oglindește în 
fiecare izvor de apă.” (Ellen G. White).

Suntem veșnic datori. Ni s-a iertat mult. 
Niciodată nu vom plăti preţul infinit, iar a 
nega această datorie înseamnă pierderea 
noastră veșnică. Îi datorăm Domnului Isus 
totul. Să ne consacrăm în slujba Lui, pentru 
a-L înălţa înaintea oamenilor și pentru a 
proclama iubirea Lui fără asemănare!
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Dobândind curaj din viaţa lui Ghedeon

Victoria!

Când Ghedeon stătuse în fruntea 
celor treizeci şi două de mii de 
oameni pentru a porni război 

împotriva lui Madian, a simţit că dacă 
Dumnezeu nu avea să intervină pentru 
Israel, cauza lor ar fi fără speranţă. 

La porunca divină forţa evreilor a fost apoi 
redusă succesiv până când el rămăsese doar 
cu 300 de oameni pentru a se 
opune unei mulţimi nenumărate. 

Nu este de mirare că s-a neliniștit 
în inima sa, astfel că se gândea 
mereu la conflictul ce urma să 
aibă loc a doua zi. 

Dar Domnul nu l-a lăsat în 
disperare pe slujitorul său. El 
a vorbit lui Ghedeon în timpul 
nopţii și i-a poruncit să meargă 
în tabăra lui Madian, însoţit de 
Pura, slujitorul său de încredere, 
sugerându-i că acolo va auzi 
ceva care-l va încuraja. El a mers 
și, așteptând acolo în întuneric și 
tăcere a auzit un soldat, trezit re-

cent din somn, cum povestea tovarășului 
său un vis: „Am visat un vis; se făcea că 
o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui 
Madian; a venit de s-a lovit până la cort, 
şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în 
jos, şi cortul a fost dărâmat.” Tovarășul lui 
i-a răspuns în cuvinte care stârneau inima 
ascultătorilor nevăzuţi: „Aceasta nu este 
altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui 

de Ellen White (Partea a 4 - a)  
publicat în Semnele Timpului  – 14 iulie 1881
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Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în 
mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.”

Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumne-
zeu vorbind cu el prin cuvintele acestor 
străini madianiţi. Credinţa și curajul i-au 
fost întărite și s-a bucurat că Dumnezeul 
lui Israel poate lucra prin cele mai umile 
mijloace pentru a înjosi mândria oameni-
lor. Cu încredere și speranţă el a revenit 
la puţinii oameni pe care-i avea sub 
comanda sa și le-a spus: „Sculaţi-vă, căci 
Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui 
Madian.”

Condiţia aparent neputincioasă a acestei 
mici oștiri a israeliţilor, în comparaţie cu 
imensa oștire a inamicului, a fost foarte 
bine reprezentată prin turta de orz. Așa 
cum pâinea a răsturnat cortul peste care 
s-a rostogolit, mâna lui Israel urma să 
nimicească pe dușmanii lor puternici și 
numeroși. 

Domnul Însuși a condus mintea lui Ghe-
deon, inspirându-l să adopte un plan pe 
care urma să-l pună imediat în aplicare. El 
a împărţit grupa celor trei sute de oameni 
în trei părţi. Fiecare persoană a primit o 
trâmbiţă și un ulcior în care se afla o făclie 
aprinsă. Oamenii au fost așezaţi astfel în-
cât ei să înconjoare tabăra lui Madian. Au 
fost instruiţi cum să procedeze și anume: 
la miezul nopţii, la un semnal al lui Ghe-
deon, toate cele trei grupe trebuia să sune 
din trâmbiţe și să scoată la iveală făcliile, 

spărgând ulcioarele. În acel moment ei 
urmau să strige: „Sabia Domnului și a lui 
Ghedeon”. Lumina a trei sute de lămpi a 
străpuns întunericul și strigătul puternic 
a trei sute de voci a trezit brusc armata 
adormită. Considerându-se la discreţia 
unei forţe covârșitoare, madianiţii au in-
trat în panică. A urmat o scenă de confuzie 
teribilă. În spaima lor ei au alergat în toate 
direcţiile. Confundându-i pe tovarășii lor 
cu vrăjmașii, ei s-au ucis între ei. 

Când vestea despre victoria Israeliţilor a 
ajuns la ei, mulţi dintre cei care se întorse-
seră la casele lor s-au întors și s-au alăturat 
taberei ce-i urmărea pe madianiţii fugari. 
Ghedeon a trimis soli în Efraim, cerân-
du-le să păzească trecerea de la vadul 
Iordanului pentru ca fugarii să nu poată 
scăpa prin partea de est. În această teribilă 
distrugere au pierit nu mai puţin de o 
sută douăzeci de mii de madianiţi. Atât 
de completă a fost înfrângerea acestora 
încât ei nu au mai fost niciodată în stare 
să vină cu război împotriva israeliţilor. O 
rămășiţă de cincisprezece mii, care a reușit 
să scape peste râu, a fost urmărită de către 
Ghedeon și de cei trei sute de slujitori 
credincioși. Ei au prins pe cei doi împăraţi 
ai Madianului, Zebah și Ţalmuna și au pus 
pe fugă toată oștirea. 

Nimic nu se poate petrece în vreo parte 
a Universului, fără ca Cel ce este omni-
prezent să nu cunoască. Nici un singur 
eveniment al vieţii umane nu rămâne 
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necunoscut Creatorului nostru. 
În timp ce Satan inventează 
mereu răul, Domnul Dum-
nezeul nostru respinge 
totul, astfel încât el nu 
va afecta pe copiii săi 
ascultători. 

Aceeași putere, care con-
trolează valurile zgomotoa-
se ale oceanului, poate ţine în 
frâu toată forţa de răzvrătire și crimă. 
Dumnezeu spune atât 
uneia, cât și celeilalte: 
„Până aici vei merge și nu 
mai departe.”

Ce lecţii de umilinţă și credinţă am 
putea învăţa urmărind procedeul Său cu 
creaturile Sale! Domnul poate face doar 
puţin pentru fiii oamenilor pentru că ei 
sunt plini de mândrie și slavă deșartă. Ei 
se înaltă pe sine, glorificând propria lor 
putere, învăţătură și înţelepciune. Este 
necesar ca Dumnezeu să dezamăgească 
speranţele lor, să zădărnicească planurile 
lor pentru ca ei să înveţe să aibă încredere 
numai în El. Toate puterile noastre sunt de 
la Dumnezeu. Nu putem face nimic inde-
pendent de puterea pe care El ne-a dat-o. 
Unde este bărbatul, femeia sau copilul pe 
care Dumnezeu nu-i susţine? Unde este 
locul pustiu pe care El nu-l umple? Unde 
este lipsa pe care Dumnezeu nu o poate 
completa?

Din cauza mândriei și ambiţiei oamenilor, 
Dumnezeu a ales să realizeze cele mai 
măreţe lucrări ale Sale prin mijloacele cele 
mai simple și umile. 

Nu există om pe care lumea să-l onoreze ca 
mare, talentat, strălucitor, pe care Dumne-
zeu să nu-l fi ales. El alege pe cei care vor 
lucra în smerenie și simplitate, recunos-
cându-L [pe Dumnezeu] ca lider al lor și 
sursa lor de putere. El vrea ca noi să-L facem 
protectorul nostru și ghidul nostru în toate 
datoriile și afacerile vieţii. Grija Sa pentru lu-
crările creaţiei este neobosită și neîncetată. 

Când oamenii merg mai departe pentru 
truda lor de zi cu zi, ca și atunci când se 
pleacă în rugăciune; când ei stau întinși în 
timpul nopţii și când se ridică dimineaţa; 
când bogatul sărbătorește în palatul său, 
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când săracul își adună copiii în jurul mesei 
sărăcăcioase, fiecare este privit cu duioșie 
de Tatăl Său Ceresc. Nu există lacrimi văr-
sate pe care Dumnezeu să nu le observe. 
Nu există vreun zâmbet pe care El să nu-l 
remarce. 

Cei cărora El le-a încredinţat misiuni 
importante sunt urmăriţi cu atenţie. Toate 
acţiunile lor și cele mai ascunse motivaţii 
trebuie să treacă prin controlul Lui. El a 
revărsat asupra lor toate talentele și abili-
tăţile lor, iar El le va ţine într-un cont strict 
pentru îmbunătăţirea acestor daruri. Dacă 
ei vor avea succes, aceasta se datorează 
faptului că Dumnezeul înţelepciunii le-a 
făcut să prospere. 

Maiestatea cerului lucrează prin cine 
voiește. Providenţa Sa selectează uneori 
cele mai umile instrumente pentru a face 
cea mai mare lucrare; în timp ce puterea 
Sa este descoperită prin slăbiciunea 
oamenilor. Noi, oamenii, avem 
standardul nostru de luare în 
considerare și astfel ne pro-
nunţăm asupra unui lucru, 
apreciindu-l ca fiind mare 
sau mic; Dumnezeu 
însă nu estimează 
în funcţie de 
standar-

dele oamenilor; El are propria Sa scală de 
valori. Noi nu trebuie să presupunem că 
ceea ce este mare pentru noi trebuie să fie 
mare și pentru Dumnezeu și că ceea este 
mic în ochii noștri este considerat și de 
El la fel. Cel care susţine lumile nenumă-
rate în imensitatea lor, are în grijă micile 
furnici sau vrabia care-și cântă fără teamă 
cântecul său umil. El are grijă de tot și 
susţine toate lucrurile prin tot universul 
pe care L-a creat. Dacă am crede aceasta 
pe deplin, toate neliniștile nejustificate ar 
fi respinse. Cu rugăciune smerită și încre-
dere noi am căuta sfat de la Dumnezeu în 
toate planurile și scopurile vieţii. Atunci 
toate faptele noastre vor fi guvernate de 
înţelepciune, energiile noastre vor fi bine 
direcţionate. Atunci vieţile noastre nu ar fi 

atât de pline de dezamăgi-
re, ca acum; orice 

lucru, mic sau 
mare, ar fi lăsat 
în mâinile lui 

Dumnezeu, care 
nu este nedumerit 
de multitudinea 

grijilor, nici copleșit de 
greutatea lor. Ar trebui 

să ne bucurăm atunci 
în sufletele noastre de 

odihna care multora 
le este străină.  
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După înălţarea lui Ilie la cer, 
profetul Elisei, succesorul său, 
trecând râul Iordan petrece un 

anume timp în cetatea Ierihonului. (Vezi 
2 Împăraţi 2:19).

Cu privire la această cetate raportul 
biblic evidenţiază faptul că a fost cucerită 
de poporul Israel sub conducerea lui Io-
sua, într-un mod miraculous, în exclusivi-
tate prin puterea lui Dumnezeu, imediat 
ce au trecut râul Iordan spre a lua în stă-
pânire Canaanul. Cetatea Ierihonului a 
fost arsă în totalitate, (Iosua 6:24,25), cu 
excepţia câtorva lucruri de valoare, care 
au fost puse în visteria Domnului. Fami-
lia curvei Rahav, au fost singurii locuitori 
ai cetăţii care au fost lăsaţi cu viaţă.

După ce a fost distrusă cetatea, Iosua 
a rostit un blestem asupra acelui loc și 
totodata asupra omului care se va scula să 
zidească din nou Ierihonul. (Iosua 6:26).

În timpul lui Ahab, împăratul lui Israel, 
Ierihonul a fost zidit din nou de Hiel din 
Betel, care i-a pus temeliile cu preţul lui 
Abiram, întâiul lui născut, și porţile cu pre-

- ,Curatirea izvorului
de Ghiţă Ulici

ţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al său, după 
cuvântul pe care-l spusese Domnul prin 
Iosua, fiul lui Nun. (1 Împăraţi 16:34).

Deși cetatea a fost reconstruită, 
în ciuda blestemului rostit, observăm 
o chestiune extrem de importantă pe 
care o aveau locuitorii ei în timpul pro-
fetului Elisei: „Oamenii din cetate au 
zis lui Elisei: Iată, așezarea cetăţii este 
bună, după cum vede domnul meu, dar 
apele sunt rele, și ţara este stearpă.”  
(2 Împăraţi 2:19).

„Izvorul, care în anii de mai înainte fuse-
se curat și dătător de viaţă și care contribui-
se într-o mare măsură la aprovizionarea cu 
apă a cetăţii și a regiunii învecinate, acum 
nu mai putea fi folosit.” (P.R. 230).

Importanţa apei
Dintotdeauna apa a fost și este un 

element indispensabil vieţii omului, 
animalelor și vegetaţiei de pe planeta 
noastră, iar lipsa ei ar creea multe pro-
bleme, atât pentru omenire, cât și pentru 
mediul înconjurător.

„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, 
știi când stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul. 

Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. 
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, 

îl și cunoști în totul.” (Psalmi 139:1-4).

8

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
I -

 N
r. 

4



Apa este un compus chimic al hidro-
genului şi al oxigenului, fiind unul dintre 
cei mai importanţi solvenţi. Este una din 
substanţele cele mai răspândite pe Terra, 
formând hidrosfera, unul din învelişurile 
Pământului, cel mai important pentru 
întreţinerea vieţii. Este esenţială pentru 
toate formele vieţii. Corpul uman conţine 
apă în proporţie de două treimi, iar buna 
funcţionare a organismului este asigu-
rată în condiţiile unei bune hidratări de 
care acesta ar trebui să ţină cont. 

În istorie civilizaţiile s-au dezvoltat 
cu precădere în zonele în care existau 
surse de apă. Civilizaţiile antice s-au 
format pe malurile marilor râuri: Meso-
potamia, leagănul civilizaţiei, era situat 
între râul Tigru și Eufrat. Tot aici s-a 
dezvoltat mai târziu Imperiul Babiloni-
an. Egiptul antic a înflorit pe malurile 
Nilului, care, datorită revărsărilor sale, 
oferea oamenilor un pământ prielnic 
pentru agricultură. 

În situaţia dată, locuitorii cetăţii 
Ierihon se confruntau într-adevăr cu o 
problemă extrem de gravă datorită lipsei 
apei potabile. În acest context apelul lor 
de ajutor adresat profetului lui Dumne-
zeu era justificat. 

În ciuda neascultării lor faţă de Dum-
nezeu, prin construirea cetăţii într-un loc 
blestemat, situaţia a fost remediată. Să 
urmărim metoda folosită de Elisei pentru 
curăţirea apelor din acest loc și să iden-
tificăm semnificaţia acestui procedeu 
pentru noi astăzi. 

„El a zis: „Aduceţi-mi un blid nou și 
puneţi sare în el.” Și i-au adus. Apoi s-a 
dus la izvorul apelor și a aruncat sare în 
el și a zis: „Așa vorbește Domnul: „Vindec 
apele acestea; nu va mai veni din ele nici 
moarte, nici sterpiciune.” Și apele au fost 
vindecate până în ziua aceasta, după 
cuvântul pe care-l rostise Domnul”.  
(2 Împăraţi 2:20-22). 

„Vindecarea apelor din Ierihon a fost 
realizată nu prin vreo înţelepciune ome-
nească, ci prin intervenţia supranaturală a 
lui Dumnezeu. Aceia care reclădiseră ceta-
tea nu meritau favoarea Cerului; cu toate 
acestea, El, care „face să răsară soarele Său 
peste cei buni și peste cei răi, și dă ploaie 
peste cei drepţi și peste cei nedrepţi”, a so-
cotit că este bine în această situaţie să dea 
pe faţă, prin acest semn al milei, dorinţa 
Lui de a vindeca pe Israel de bolile sale 
spirituale (Matei 5:45).” (P.R. pg. 231).

„Multe sunt învăţăturile spirituale 
care se desprind din relatarea despre 
vindecarea apelor. Vasul cel nou, sarea, 
izvorul - toate au un înalt conţinut sim-
bolic”. (P.R. pg. 231).

Din minunea pe care a făcut-o 
profetul lui Dumnezeu în Ierihon, aș 
vrea să observăm în continuare cele trei 
elemente esenţiale de care s-a folosit, 
care au o conotaţie foarte importantă 
pentru noi astăzi:
1. Izvorul apelor. Am înţeles motivul 

pentru care apele din Ierihon erau 
rele, deoarece porneau de la o sursa 
contaminată, ca rezultat al bleste-
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mului rostit de Iosua asupra acelui 
ţinut, iar oamenii care au reconstruit 
cetatea au manifestat necredinţă faţă 
de cuvântul lui Dumnezeu rostit prin 
slujitorul Său.
În simbolistica Bibliei ne este prezen-

tat pe deoparte un izvor din care provine 
o apă dulce (curată) care, din punct de 
vedere spiritual reprezintă „darul lui Dum-
nezeu” (Ioan 4:10), aflându-se la dispoziţia 
fiecăruia care însetează și își doreşte din 
toata inima să se apropie de El. 

Psalmistul David, exprimând dorinţa 
sufletului său, spunea: „Cum doreşte 
un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește 
sufletul meu pe tine, Dumnezeule.” (Psal-
mii 42:1).  „Căci la Tine este izvorul vieţii; 
prin lumina Ta vedem lumina.” (Psalmii 
36:9),  iar Domnul Isus, pe muntele 
Fericirilor a rostit o făgăduinţă atât de 
preţioasă:

„Ferice de cei flămânzi și însetaţi 
după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi.” 
(Matei 5:6).

Pe de altă parte, tot în Sfânta Scriptu-
ră ne este prezentat și faptul că, datorită 
păcatului, care a pătruns în lume prin 
neascultarea primilor noștri părinţi, de 
porunca Creatorului, atrăgând astfel 
blestemul asupra întregului pământ 
(Geneza 3:6,17), de-a lungul timpului oa-
menii au fost puși în situaţia de a alege să 
bea din izvorul vieţii oferit de Dumnezeu 
sau din izvorul păcatului și nelegiuirii, 
prezentat într-o manieră atrăgătoare de 
către Satan. 

Profetul Ieremia descrie situaţia teri-
bilă a poporului Israel din timpul său, da-
torată alegerii lor de a bea din izvoarele 
acestei lumi, părăsind izvorul apelor vii: 
„Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă 
de spaimă şi groază, zice Domnul. Căci 
poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: 
M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, 
şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care 
nu ţin apă… Nu ţi-ai făcut tu singur lucrul 
acesta pentru că ai părăsit pe Domnul 
Dumnezeul tău când te îndrepta pe 
calea cea bună? Şi acum, ce cauţi să te 
duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauţi 
să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu 
singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu 
singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi 
vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să 
părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi 
să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul 
Dumnezeul oştirilor.” (Ieremia 2:12-13; 
17-19). Chiar și în această situaţie degra-
dantă Dumnezeu nu i-a părăsit, ci a făcut 
din nou apel la inimile lor, invitându-i să 
revină la El, izvorul apelor vii: „Recunoaş-
te-ţi numai nelegiuirea, recunoaşte că ai 
fost necredincioasă Domnului Dumneze-
ului tău.” (Ieremia 3:13). 

„Despre izvorul până atunci otrăvit 
al Ierihonului, Domnul a zis: „Vindec 
apele acestea; nu va mai veni din ele nici 
moarte, nici sterpiciune”. Izvorul otrăvit 
reprezintă sufletul care este despărţit 
de Dumnezeu. Păcatul, nu numai că 
desparte de Dumnezeu, dar și distruge 
în sufletul omenesc, atât dorinţa, cât și 
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capacitatea de a-L cunoaște. Prin păcat 
întreg organismul omenesc este deranjat, 
mintea este pervertită, iar imaginaţia 
coruptă; facultăţile sufletului sunt degra-
date. Se vede lipsa unei religii curate și a 
sfinţeniei inimii. Puterea convertitoare a 
lui Dumnezeu n-a lucrat transformarea 
caracterului. Sufletul este slab și, din 
lipsă de putere morală de a birui, este 
mânjit și înjosit.” (P.R. pg. 233). 
2.  Sarea.  De-a lungul timpului, sarea 

a fost folosită ca agent de conservare 
a alimentelor, de aromare a mâncă-
rurilor,  în prepararea lutului pentru 
ceramică, în anumite ceremonii 
religioase ale poporului Israel, cât 
și a altor popoare, dar și ca remediu 
pentru tratarea multor afecţiuni. Ea 
a servit drept monedă de schimb în 
multe epoci istorice și multe războaie 
s-au declanșat pornind tocmai de la 
cucerirea drumurilor și caravanelor 
sării, care traversau lumea de la un 
capăt la altul. Existenţa umană nu se 
poate imagina fără sare. „Sarea are 
ceva sfânt în ea; ea se găsește atât în 
lacrimile noastre, cât și în apa ocea-
nelor”, spunea Khalil Gibran. 
Elisei a cerut locuitorilor din Ierihon 

să-i aducă sare, pe care apoi a aruncat-o 
în izvorul amar. Dacă din punct de vede-
re fizic sarea are o importanţă deosebită, 
vom observa în continuare ce simboli-
zează aceasta din perspectivă spirituală.

„Prin aruncarea sării în izvorul amar, 
Elisei a învăţat aceeași lecţie spirituală 

dată cu mulţi ani mai târziu de Mântui-
torul ucenicilor Săi, când a declarat: „Voi 
sunteţi sarea pământului” (Matei 5:13). 
Sarea, amestecată în izvorul cu ape rele, 
l-a curăţit și a adus viaţa și binecuvânta-
rea acolo unde mai înainte fusese otravă 
și moarte. Când Dumnezeu compară pe 
copiii Săi cu sarea, El vrea să-i înveţe că 
scopul pentru care îi face supuși ai haru-
lui este ca ei să devină mijloace pentru 
salvarea altora… Lumea are nevoie de 
dovezi ale creștinismului sincer. Otrava 
păcatului este la lucru în inima societăţii. 
Metropole și orașe sunt scufundate în 
păcat și corupţie morală. Lumea este pli-
nă de boală, suferinţă și nelegiuire. Atât 
aproape, cât și departe, se găsesc oameni 
în sărăcie și nenorocire, apăsaţi de sim-
ţământul vinovăţiei și pierind din lipsa 
unei influenţe salvatoare. Evanghelia 
adevărului le este mereu prezentată, cu 
toate acestea, ei pier deoarece exemplul 
acelora care ar trebui să fie o mireasmă a 
vieţii este un miros de moarte. Sufletele 
lor se încarcă de amărăciune, pentru 
că izvoarele sunt otrăvite, în timp ce ar 
trebui să fie ca un izvor de apă ţâșnind în 
viaţa veșnică.” (P.R. pg. 231).

„Sarea trebuie amestecată cu sub-
stanţa căreia îi este adăugată; ea trebuie 
s-o pătrundă, să o îmbibe, ca să poată fi 
păstrată. Tot astfel, prin legături și prin 
asociere personală, oamenii sunt atrași 
de puterea mântuitoare a Evangheliei. Ei 
nu sunt mântuiţi în masă, ci ca indivizi. 
Influenţa personală este o putere. Ea tre-
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buie să lucreze împreună cu influenţa lui 
Hristos, ca să înalţe așa cum înălţa Hris-
tos, ca să împărtășească principii corecte 
și să stăvilească progresul stricăciunii în 
lume. Ea trebuie să răspândească acel 
har pe care numai Hristos îl poate dărui. 
Trebuie să înalţe, să îndulcească viaţa 
și caracterul altora, prin puterea unui 
exemplu curat, unit cu o credinţă stărui-
toare și cu dragoste.”(P.R. pg. 232).
3.  Vasul cel nou. Când profetul lui 

Dumnezeu a cerut să-i fie adus un 
vas, acesta nu trebuia sa fie oricum, 
ci cu specificaţie foarte clară: un vas 
nou. Domnul Hristos a spus o pildă, 
care descrie importanţa unui vas nou 
și a unui conţinut, de asemena nou, 
reprezentand viaţa transformată a 
unei persoane.  „Și nimeni nu pune 
vin nou în burdufuri vechi; altfel, 
vinul cel nou sparge burdufurile, 
și vinul se varsă, iar burdufurile se 
prăpădesc; ci vinul nou este pus în 
burdufuri noi.”(Marcu 2:22).
„În inima care a fost curăţită, totul este 

schimbat. Transformarea caracterului este 
mărturia pentru lume a locuirii lăuntrice a 
lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu produce 
o viaţă nouă în suflet, aducând gândurile și 
dorinţele în ascultare de voia lui Hristos, iar 
omul lăuntric este reînnoit după chipul lui 
Dumnezeu. Bărbaţi și femei slabi și supuși 
greșelilor arată lumii că puterea răscumpă-
rătoare a harului poate face ca un caracter 
defectuos să devină armonios și de o 
rodnicie îmbelșugată.”(P.R. pg. 233).

„Religia lui Hristos se dă pe faţă ca 
un principiu însufleţitor și pătrunzător, 
ca o putere spirituală vie, lucrătoare. 
Când inima se deschide influenţei 
cerești a adevărului și dragostei, aceste 
principii se vor revărsa ca niște izvoare 
din pustie, făcând să apară rodnicie 
acolo unde acum este uscăciune și sără-
cie.” (P.R. pg. 234).

Concluzii
Noi, cei care trăim în aceste timpuri 

ale istoriei acestui pământ, suntem puși 
în fiecare moment al vieţii să facem 
alegeri, care vor decide soarta noastră 
pentru timp și veșnicie. Dumnezeu este 
gata să ne ofere apa vie, prin cuvântul 
Său, descoperindu-ne cele mai frumoase 
principii pentru viaţa noastră, ca prin 
acestea să putem obţine desăvârșirea 
caracterului. 

Deși trăim în așa numitul secol al vi-
tezei, iar în societatea noastră observăm 
o răsturnare a adevăratelor valori, prin 
care majoritatea oamenilor urmăresc 
mai mult câștigurile bănești, satisfacerea 
dorinţelor și poftelor lumești, cu orice 
preţ, în detrimentul lucrurilor spirituale, 
răpindu-le astfel cea mai mare parte 
a timpului, pentru cei care doresc, cu 
toată inima, să fie copii ai lui Dumnezeu, 
lucrurile vor avea un curs diferit. Aceștia 
vor alege ca în fiecare zi să aibă un timp 
de comuniune cu Dumnezeu, prin rugă-
ciune, laudă, studiu, la fel cum obișnuia 
să facă Daniel, chiar și când se afla la 
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curtea Babilonului. Copiii lui Dumnezeu 
vor face alegeri înţelepte în ce privește 
modul în care se comportă, alegând cu 
grijă mâncarea, băutura, vestimentaţia, 
muzica, pe care o ascultă, considerând că 
toate acestea au un impact deosebit asu-
pra caracterului. Ei vor fi cu prevedere în 
privinţa accesării internetului, a reţelelor 
de socializare, a diferitelor videoclipuri, 
care reprezintă o adevărată provocare 
pentru tineri și nu numai. La fiecare pas 
ar trebui să ne întrebăm: Ce ar face Isus 
dacă ar fi în locul meu? 

Dacă ai încercat să-ţi satisfaci setea 
sufletului în izvoarele otrăvite ale acestei 
lumi, abandonând izvorul apelor vieţii, 
în dragostea Sa Dumnezeu te invită să 
mergi la El cu toată încrederea, iar experi-
enţa locuitorilor cetăţii Ierihonului va fi și 
experienţa ta. 

„Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, 
chiar și cel ce n-are bani! Veniţi și 
cumpăraţi bucate, veniţi și cumpăraţi 
vin și lapte fără bani și fără plată! De ce 
cântăriţi argint pentru un lucru care nu 
hrănește? De ce vă daţi câștigul muncii 
pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-
Mă, dar, și veţi mânca ce este bun, și 
sufletul vostru se va desfăta cu bucate 
gustoase. Luaţi aminte și veniţi la Mine, 
ascultaţi, și sufletul vostru va trăi: căci 
Eu voi încheia cu voi un legământ 
veșnic, ca să întăresc îndurările Mele 
faţă de David”.Isaia 55 :1-3.  

„Acela care caută să-și stingă setea în 
fântânile acestei lumi va bea numai ca să 

înseteze iarăși. Pretutindeni se găsesc oa-
meni nemulţumiţi. Ei doresc ceva care să 
le umple lipsa din suflet. Unul singur este 
Cel care le poate împlini această lipsă. 
Nevoia lumii, Cel pe care-L doresc toate 
popoarele, este Hristos. Harul dumne-
zeiesc, pe care numai El îl poate da, este 
ca o apă vie, care curăţă, înviorează și dă 
putere sufletului.” (H.L.L. pg. 187). 

„Acela care gustă o dată din iubirea 
lui Hristos va dori mereu să mai primeas-
că din ea și nu mai caută nimic altceva. 
Bogăţiile, onorurile și plăcerile lumii nu-l 
mai atrag. Strigătul continuu al inimii 
sale este: „Mai mult din Tine”. Iar Acela 
care îi descoperă sufletului nevoile sale 
este gata să-i aline foamea și setea. Toate 
proviziile și tot ajutorul omenesc dau 
greș. Rezervoarele se vor goli, lacurile vor 
seca, dar Mântuitorul este o fântână care 
nu seacă. Putem să bem și iar să bem 
și de fiecare dată provizia este înnoită. 
Acela în care locuiește Hristos are în 
sine însuși o fântână de binecuvântări - 
„un izvor de apă din care va ţâșni viaţă 
veșnică” (Ioan 4:14). Din acest izvor, 
poate scoate tărie și har pentru toate 
nevoile.” (H.L.L. pg. 187). 

Fie ca aceasta să fie experienţa 
noastră în fiecare zi: să putem descoperi 
semenilor noștri adevăratul izvor de apă 
vie, ca prin harul lui Dumnezeu să putem 
fi biruitori în împărăţia cerească, în care 
vom avea privilegiul să bem din „râul cu 
apa vieţii, limpede ca cristalul, ieșind din 
tronul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22:1).  
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„Fiule,  
vino  
acasă”

Motto : „Mă voi scula, mă voi duce la tatăl  
meu şi-i voi zice: ’Tată, am păcătuit împotriva  
cerului şi împotriva ta şi nu mai sunt vrednic 
să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.’ 
Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său.” (Luca 15: 18-20).

de Adrian Barnea

Rătăcitori pe drumurile vieţii, 
nepăsători de răspunderile ce ne  
revin în calitate de fii, păstrând 

binecuvântările Tatălui nostru Ceresc, dar 
nedorind să fim călăuziţi de sfaturile Sale 
părintești, noi, fiii cei tineri, ne simţim pen-
tru o vreme fericiţi. Aproape că am uitat 
imaginea părintelui care ne urmărește și 
tindem să credem că prietenii și distrac-
ţiile reprezintă sursa siguranţei și păcii 
de care ne bucurăm. Într-o zi însă, când 
aparent binecuvântările au ajuns la capăt 
(echivalent cu terminarea banilor din 

parabolă), ne dăm seama că nu mai avem 
de fapt nimic din ceea ce credeam că este 
veșnic: prietenii ne întorc spatele, pacea 
ne părăsește. Ce ne-a mai rămas? Chiar nu 
mai avem nimic?

Atunci, într-un moment de recule-
gere, putem observa că de fapt nu toate 
binecuvântările sunt la capăt. Dacă re-
sursele financiare s-au terminat, aceasta 
nu reprezintă întreaga moștenire primită 
de la Tatăl nostru. La plecare El ne-a 
privit îndelung și ne-a asigurat de toată 
dragostea Sa. Iubirea Sa nu s-a epuizat. 
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În clipele cele mai întunecate ale 
vieţii putem reconsidera asigurarea că 
Tatăl ne iubește. 

„Fiul (din parabolă) a crezut că va fi 
fericit când îşi va putea folosi „partea” 
după propria-i plăcere, fără a fi supărat 
de sfaturi sau restricţii. El nu dorea să 
fie deranjat de obligaţii. Dacă se bucura 
de averea tatălui, acesta avea preten-
ţii de la el ca fiu. Dar el nu simţea că 
are vreo obligaţie faţă de generosul 
său părinte şi şi-a nutrit spiritul egoist 
şi răzvrătit cu gândul că o parte din 
proprietatea tatălui său îi aparţinea lui. 
El şi-a cerut partea, când, de drept, nu 
putea pretinde nimic şi nu ar fi trebuit 
să obţină nimic. După ce inima sa ego-
istă primise comoara de care era atât de 
nedemn, s-a dus în drumul său, departe 
de tatăl său, pentru a uita chiar că are 
un tată. El a dispreţuit restricţiile şi era 
foarte hotărât să-şi satisfacă plăcerile 
pe orice cale şi în orice mod ar fi poftit. 
După ce cheltuise, prin îngăduinţele 
sale păcătoase, tot ce îi dăduse tatăl, în 
ţara aceea a venit o foamete şi el a fost 
lovit de o sărăcie lucie. Atunci a început 
să regrete calea sa păcătoasă, a plăcerii 
extravagante, căci era nevoiaş şi avea 
nevoie de mijloacele pe care le risipise. 
A fost obligat să coboare de la viaţa sa 
plină de îngăduinţe păcătoase la ocupa-
ţia ingrată de a hrăni porcii.

După ce ajunsese atât de jos, el s-a 
gândit la bunătatea şi iubirea tatălui 
său. Atunci a simţit nevoia de a avea un 

tată. El singur îşi crease situaţia în care 
se afla, lipsit de prieteni şi de mijloace. 
Propria sa neascultare şi propriul său 
păcat îl aduseseră la despărţirea de 
tatăl său. El s-a gândit la privilegiile şi 
cadourile generoase de care se bucurau 
din plin slujitorii tocmiţi din casa tatălui 
său, în timp ce el, care se înstrăinase de 
casa tatălui lui, pierea de foame. Smerit 
prin soarta potrivnică, el a hotărât să 
se întoarcă la tatăl său cu o mărturisire 
plină de umilinţă. Era un cerşetor, lipsit 
de îmbrăcăminte confortabilă sau chiar 
decentă. Arăta jalnic din pricina lipsuri-
lor şi era secătuit de foame… ” (3 T. cap. 
Fiul risipitor). 

Adesea este nevoie să fim coborâţi 
până la cea mai degradantă treaptă pen-
tru a putea fi salvaţi. Din starea noastră 
confortabilă nu putem vedea în Tatăl 
Ceresc altceva decât un dictator. De abia 
atunci când necazurile ne înconjoară, 
când tot ce am considerat sprijin devine 
o dureroasă amăgire, ne dăm seama că 
Părintele nostru ne poate fi cel mai înţe-
legător stăpân. 

Surprinderea va fi că la întoarcere nu 
ni se va accepta poziţia de slugă, așa cum 
s-ar cuveni, ci vom fi consideraţi tot fiii 
Săi mult iubiţi. 

„Fiul pocăit, tremurător, care se te-
muse mult că avea să fie dezmoştenit, era 
nepregătit pentru o asemenea primire. 
Ştia că nu o merită şi şi-a recunoscut 
astfel păcatul de a-l fi părăsit pe tatăl său: 
„Tată, am păcătuit împotriva cerului şi 
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împotriva ta; nu mai sunt vrednic să mă 
numesc fiul tău.” El s-a rugat numai ca 
să fie socotit slugă. Tatăl însă le-a cerut 
slujitorilor săi să-i dea acestuia dovezi 
speciale de respect şi să-l înveşmânteze 
ca şi cum ar fi fost dintotdeauna fiul său 
ascultător.” (Idem). 

„Hristos a dat această pildă pentru a 
arăta modul în care Tatăl nostru ceresc 
îi primeşte pe cei greşiţi şi pocăiţi. Tatăl 
este cel împotriva căruia s-a păcătuit; 
totuşi, el, în iubirea sufletului său plin 
de milă şi iertare, îl întâmpină pe cel 
risipitor şi îşi arată marea bucurie că fiul 
său, pe care l-a crezut mort faţă de orice 

sentiment filial, a devenit sensibil faţă de 
marele său păcat şi marea sa nelegiuire 
şi s-a întors la tatăl său, apreciind iubirea 
sa şi recunoscând cererile sale. El ştie că 
fiul care a urmat calea păcatului şi care 
se pocăieşte acum are nevoie de mila şi 
iubirea sa. Acest fiu a suferit; el şi-a simţit 
nevoia şi vine la tatăl ca la singurul om 
care îi poate satisface marea sa nevoie.” 
(3 T. cap. Fiul risipitor).  

„Dumnezeu va recunoaşte fieca-
re efort pe care îl faci pentru a atinge 
idealul Său pentru tine. Când ai un eşec 
şi eşti căzut în păcat, să nu crezi că nu 
te mai poţi ruga, că nu meriţi să vii în 
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faţa lui Dumnezeu. „Copilaşilor, vă scriu 
aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar 
dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihă-
nit.” Cu braţele întinse şi pregătite, El 
aşteaptă să-l întâmpine pe cel căzut, pe 
fiul risipitor. Mergi la El şi spune-I despre 
greşelile şi eşecurile tale. Roagă-L să te 
îmbărbăteze pentru o nouă încercare. El 
nu te va dezamăgi niciodată, niciodată 
nu va profita de încrederea ta. (Solii către 
Tineret, cap. Dezvoltă încrederea)”.  

Poate te consideri un fiu atașat de 
Tatăl ceresc, care nu ai întors spatele 
sfaturilor Sale și chiar te bucuri să le 
asculţi și să le respecţi. Privește în jur! 
Sunt multe suflete care s-au depărtat, fie 
printr-un gest de totală respingere, fie 
prin pași mărunţi, dar siguri, treptat-trep-
tat. Acestora este nevoie să le atragem 
atenţia către Tatăl Ceresc care-i așteaptă. 

Suntem chemaţi să-L facem cu-
noscut pe Dumnezeu unei lumi care 
nu-L mai cunoaște, care L-a scos din 
calculele ei și se zbate neputincioasă să 
facă faţă problemelor. Mai presus decât 
lipsurile și nevoile, vinovăţia le macină 
sufletul. Mulţi se cred părăsiţi și nu mai 
au nici o speranţă.

„Sunt multe suflete care trebuie să 
fie aduse la cunoaşterea mântuitoare 
a adevărului. Fiul risipitor e departe 
de casa Tatălui său, pierind de foame. 
El trebuie să fie obiectul milei noastre. 
Întrebaţi: „Cum îi priveşte Dumnezeu pe 

cei care pier în păcatele lor?” Priviţi spre 
Calvar. Dumnezeu „a dat pe singurul 
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” 
(Ioan 3:16). Gândiţi-vă la iubirea fără 
egal a Mântuitorului. Pe când noi eram 
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru a 
ne scăpa de moarte veşnică. În schimb, 
pentru marea iubire cu care v-a iubit 
Hristos, voi trebuie să-I aduceţi darul 
vostru de recunoştinţă. Trebuie să faceţi 
din voi înşivă darul de recunoştinţă. 
Timpul vostru, talentele voastre, banii 
voştri - toate trebuie să se reverse 
spre lume într-un val de iubire pentru 
salvarea celor pierduţi. Isus a făcut cu 
putinţă ca voi să primiţi iubirea Lui şi, 
în fericită conlucrare cu El, să lucraţi 
sub influenţa ei înmiresmată. El cere ca 
voi să folosiţi ceea ce aveţi în serviciu 
neegoist, ca planul Lui pentru salvarea 
sufletelor să fie dus mai departe cu 
putere. El aşteaptă ca voi să daţi lucrării 
Lui puterile voastre neîmpărţite.” (9 T. 
cap. Binefacerea lui Dumnezeu).

Nu trebuie să uităm că avem un 
Dumnezeu care este gata să ne ierte 
greșelile noastre, dorește să ne strângă 
în braţele Sale și să ne aducă în căminul 
Său. A făcut și face orice pentru noi.  Ești 
gata să accepţi invitaţia Sa de a te întoar-
ce acasă? El te așteaptă, este gata să îţi 
deschidă ușa și să îţi ureze BUN VENIT!, 
și îţi spune că Te iubește enorm de mult!

Vino acasă!
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Dă-mi, te rog, un „Like”!
de  Gabriel Șerban

Pornind de la afirmaţiile psalmistu-
lui, care recunoaște că pătrunde-
rea lui Dumnezeu în viaţa ta și în 

viaţa mea este nelimitată, că Dumnezeu 
vede dincolo de orice paravan, dincolo 
de orice ascunziș al sufletului, aș dori să 
ne analizăm cu seriozitate viaţa noastră 
personală, să analizăm relaţia noastră și 
modul nostru de comportare în lumea 
virtuală, care cucerește din ce în ce mai 
mult lumea în care trăim. 

Ce înseamnă “lume virtuală?” Este 
imposibil să trăiești în secolul XXI fără 
să fi auzit de internet. Chiar și cei mai în 
vârstă au cunoștinţe, cel puţin din auzite, 
de această ramură. Internetul este destul 
de tânăr, are în jur de 25 de ani, nu mai 
mult, și uite că toată lumea, mai tineri 

sau mai bătrâni, chiar dacă nu au avut 
toţi tangenţă directă cu acest domeniu 
foarte interesant al vieţii actuale, cel pu-
ţin au auzit părinţi sau bunici plângându-
se: „măi, copilul meu toată ziua ar vrea să 
stea pe internet”.

Îmi dai, te rog, un „Like”? 
Ce-i „Like-ul”? Ei bine, pe internet 

se obișnuiește, atunci când postezi 
ceva, când pui ceva pe internet și alţii 
văd că ai postat ceva, dacă le place ceea 
ce ai pus tu acolo, îţi vor da un „Like” 
(ceea ce tradus înseamnă: îmi place). 
Zilele trecute stăteam la masă cu 
cineva. Persoana respectivă a spus la 
un moment dat cu indignare: „păcat că 
la facebook nu se găsește și un buton 

18

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
I -

 N
r. 

4



de dislike”. Într-adevăr, acest buton nu 
există. Poţi da doar „unlike” în mo-
mentul în care te-ai hotărât că nu îţi 
mai place postarea respectivă și retragi 
„like-ul” de acolo, dar să lași un „dis-
like,” nu te lasă sistemul, ori îţi place 
ori taci. Uneori, nu știi cine, nu știi de 
unde, îţi trimite un mesaj scurt: „Daţi-
mi vă rog un like!” sau sunt unii mai 
îndrăzneţii care spun: „dacă ești prieten 
cu mine, dă-mi un like!” Pentru a da un 
„like,” trebuie să vreau, trebuie să fiu 
de acord, trebuie să îmi placă. Psal-
mistul spune: „Tu Doamne mă cunoști, 
știi când stau jos și când mă scol, și de 
departe îmi pătrunzi gândul. Știi când 
umblu și când mă culc, și cunoști toate 
căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul 
pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în 
totul.” (Psalmi 139:1-4). 

Domeniul acesta nou pentru ome-
nire ridică probleme serioase care, din 
nefericire, din cauza scurtimii timpu-
lui, sunt prea puţin abordate în lumea 
reală în care trăim astăzi. Internetul e o 
mare provocare, este un conglomerat 
foarte complex și uneori ai impresia că 
se întâmplă acolo lucruri așa aiurea, 
alandala, fără să aibă o lege, fără să aibă 
o logică. Marea parte a acestei lumi 
virtuale este foarte bine gândită de cei 
care se află în spatele acestui univers, 
de cei care o promovează. Această lume 
este foarte bine gândită așa încât omul 
care intră în ea să aibă tot felul de cârlige 
care îl atrag și butonul acela cu care dai 

click să fie foarte greu de stăpânit, să stai 
cu mâna într-un fel stresată gândindu-
te: „Să apăs sau nu...”  Lumea aceasta 
astfel dirijată încât, atunci când dai click 
undeva, ai toate șansele de a ajunge în 
alte locuri. Vai de omul care intră și nu 
știe unde vrea să ajungă! Vor avea unii 
grijă să ajungă unde vor ei. 

Eu sunt utilizator de internet, îmi 
place internetul, sunt lucruri extraordi-
nare acolo. Posibilităţile internetului sunt 
nelimitate aproape, posibilităţi bune, 
lucruri creative, ziditoare, lucruri care te 
pot îmbogăţi, dar, cum nimic nu vine fără 
pericole, și internetul își are pericolele 
lui. Lumea virtuală este o capcană chiar 
și pentru majori. Cu atât mai mult lumea 
aceasta este periculoasă pentru copii. 
Trebuie să recunoaștem că adesea și noi 
cei mai mari suntem prinși în mrejele 
tentante ale internetului. Oare câţi dintre 
noi avem acasă, pe sistemul nostru 
internet, montat un dispozitiv care să 
filtreze informaţiile la care pot să aibă 
acces copiii sau chiar noi? Chiar și aici e 
o problemă. De obicei filtrele abordează 
și rezolvă, în mod parţial, problemele 
din trecut. În lumea aceasta, zi de zi apar 
noi și noi provocări și avem de-a face cu 
o goană contra cronometru, „cine e mai 
rapid?” Pentru că provocările sunt noi, în 
fiecare zi apar alte lucruri, iar noi avem 
tendinţa să rămânem în urmă. 

În câteva cuvinte aș vrea să urmărim 
împreună câteva moduri în care interne-
tul poate deveni un pericol.  

19

In
im

i t
in

er
e



Identitatea
Prin identitate înţelegem, în contex-

tul de faţă: „Ansamblu de date prin care 
se identifică o persoană”. 

În privinţa aceasta întâlnim cel puţin 
două pericole: 
- Există riscul ca datele personale care 

ni se cer în anumite „deschideri” de 
pagini să fie preluate, fără voia noas-
tră, de așa numiţii „hoţi de identitate” 
și folosite în alte scopuri, în detri-
mentul nostru;

- Există tendinţa de a încerca să denatu-
rezi identitatea în diverse scopuri, lucru 
care nu reprezintă nici pe departe acel 
„da” curat și sincer care-l caracterizează 
pe un creștin veritabil. A consemna alte 
date decât cele reale, privind adresa de 
domiciliu, data nașterii, profesia etc. 
reprezintă un mod subtil de înșelare. 
Un alt aspect de inducere în eroare îl 
reprezintă denaturarea fotografiilor, 
astfel încât persoana din pozele postate 
să nu semene nici pe departe de cea 
care este în realitate. 

Poate ni se pare că aspecte de acest 
gen sunt nesemnificative, dar ele ne con-
duc, pas cu pas, la formarea unui caracter 
nesincer, obișnuit cu falsul. Dacă ne-am 
gândi, cel puţin o clipă, ce impresie are 
Dumnezeu despre toate aceste postări 
denaturate ale noastre, poate că am de-
cide să ne schimbăm atitudinea și să fim 
mai sinceri cu noi înșine. 

Intimitatea
Intimitatea, aspectele legate de viaţa 

particulară sau familială a cuiva, sunt 
adesea afectate în mediul online, de 
multe ori printr-o dorinţă, inconștientă 
de urmări, de a ieși din anonimat, de a 
te remarca. Și pentru că lumea virtuală 
sugerează specificarea anumitor stări ce 
te-ar putea caracteriza, mulţi aleg să le 
folosească, anunţând că: se află într-o 
relaţie, apoi că nu se mai află, că sunt 
confuzi, că sunt fericiţi, sau alte expresii 
cărora uneori poate nici nu le cunosc 
sensul. De ce toate aceste amănunte? 
Chiar trebuie să știe oricine ceea ce simţi? 
E o chestiune de intimitate. În momentul 
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în care postezi lucruri intime despre tine, 
devii vulnerabil, în pericol de a fi atacat 
din partea celor care știu să fixeze foarte 
bine ţinta atacului lor către tine. Într-un 
sens, prin amănuntele pe care le furni-
zezi, poţi să le oferi celorlalţi posibilităţi 
să-și facă haine cu care ei se vor îmbrăca, 
și în numele tău pot să comită lucruri 
ciudate și murdare în lumea virtuală. Re-
cent, am avut o experienţă interesantă. 
Căutam pe internet o piesă pentru tatăl 
meu, iar în momentul când am găsit-o, 
fiindcă nu erau vizibile datele de contact 
ale vânzătorului, i-am lăsat un mesaj 
cum că aș fi interesat de acea piesă, 
lăsându-i datele mele de contact, urmând 
ca el să mă contacteze. În momentul în 
care mă contactează omul, îmi spune așa: 
„Pastor, Șerban?” La care eu îi spun... „nu 
sunt pastor, dar cum poţi să știi că lucrez 
în această ramură?” „Foarte simplu” îmi 
spune, „am pus numele tău în google și 
imediat au apărut toate postările cu tine, 
predici, profilul tău facebook; ești acolo, 
oamenii pot să te cunoască”. 

Această situaţie nu este una tragică, 
dar se pot întâmpla și lucruri mai grave, 
care să-ţi pună în pericol siguranţa. 
Angajatul unei firme, care lucra în depar-
tamentul de resurse umane, a avut la un 
moment dat surprinderea să primească, 
în decursul a două luni, două CV-uri 
identice, care aveau modificate doar 
datele personale, dar, al căror conţinut, 
privind detaliile de specializare, studii, 
competenţe, erau identice. 

Imitaţia
În lumea virtuală, astăzi, teoretic poţi 

să fii oricine și să fii în stare de orice. Există 
oameni care îi imită pe alţi oameni și veţi 
vedea uneori că sunt postate nu pozele rea-
le ale unora, ci pozele celor pe care oamenii 
respectivi încearcă să îi imite. Această imita-
ţie poate deveni păguboasă. Cu toţii imităm 
până la o anumită vârstă și poate chiar toată 
viaţa, învăţăm, prin imitare. Provocarea este 
însă atunci când cineva, încercând să imite 
pe altcineva, personalitatea lui este supri-
mată și-n felul acesta se scindează din nou 
identitatea omului. Un alt punct este sub 
forma unei provocări. Întrebaţi-vă dacă acel 
Gabriel Șerban, care se află pe facebook, pe 
youtube și în orice altă parte a internetului, 
a lumii virtuale, este același Gabriel Șerban 
care este și în lumea reală? Întrebaţi-vă lu-
crul acesta! Dacă nu, s-ar putea să existe la 
mijloc nu doar o problemă de identitate. La 
suprafaţă este o problemă de identitate, dar 
în profunzime s-ar putea să fie o problemă 
de integritate. Ce înseamnă integritate? In-
tegritatea este o trăsătură personală a carac-
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terului, care determină echilibrul și unitatea 
omului respectiv. A fi integru înseamnă a 
fi cinstit, onest, corect, incoruptibil. Un om 
integru este același în orice loc s-ar afla, în 
orice circumstanţă a vieţii s-ar găsi.

 Există un principiu pe care l-am văzut 
la anumiţi oameni, atunci când abordează 
lumea virtuală. „Dacă vreau să intru pe 
internet, înainte să intru, să mă întreb: Ce 
vreau să fac eu pe internet? Ce vreau să fac 
eu de fapt?” Obișnuiește să îţi pui această 
întrebare și răspunde la ea! Dacă ai intrat, 
atunci vei face acel lucru propus, pentru că 
altfel există pericolul să fii manevrat în altă 
parte, să navighezi peste tot și pe nicăieri, 
să treacă o oră, două, ore preţioase pe care 
le-ai pierdut pentru totdeauna și la urmă 
cu ce te-ai ales?

Un alt pericol, care poate atenta la 
integritate, este că foarte mulţi, intră pe 
internet atunci când sunt obosiţi, pentru a 
se relaxa. Numai că atunci când ești obosit 
deja garda este lăsată jos, deja psihicul 
uman este epuizat și în momentul în care 
filtrul raţiunii nu filtrează bine, pericolele 
sunt dublate și nu se știe la ce nivel se 
poate ajunge. Așa cum, potrivit unui sfat 
înţelept: „nu mergi la cumpărături când 
ești flămând”, pentru că există riscul să te 
trezești că ai pus în coș și lucruri de care 
chiar nu aveai nevoie, dar foamea ţi le-a 
impus, putem transpune această idee în 
lumea virtuală. 

Tot la lipsă de integritate se poate 
încadra și plagierea, tendinţa de a a-ţi 
însuși lucrări care nu-ţi aparţin și a le 

pretinde că sunt ale tale. Internetul este 
plin de resurse de care te poţi folosi în 
mod raţional, ca informaţie, ca argument, 
ca justificare pentru o idee personală pe 
care vrei să o susţii. Dar a prelua parţial 
sau total lucrări despre care, ezitând să le 
încadrezi între semnele citării, lași impre-
sia că sunt ale tale, este un neadevăr. 

(I)moralitatea
Poate cel mai periculos aspect al imo-

ralităţii pe internet este pornografia. Peste 
tot întâlnim „ferestre” care te pot duce 
acolo, peste tot reclame, videoclipuri prin 
care, în direct sau subliminal, se trans-
mite mesajul de imoralitate. Nu toţi sunt 
afectaţi în egală măsură prin privirea unor 
astfel de scene. Dar cu siguranţă toţi sunt 
afectaţi întrucâtva. Fără să ne dăm seama 
imaginile obscene își lasă amprenta pe 
sufletul nostru și ne trezim, la un moment 
dat, că viaţa ni se pare dezgustătoare. 
Nimic nu ne satisface, totul pare fără rost. 
Mesajul celei de a șaptea porunci a deca-
logului vizează nu doar păcatul propriu 
zis, ci și pătarea sufletului cu gânduri imo-
rale, gânduri care aduc degradarea omului 
în egală măsură ca și faptele în sine. 
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Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru 
biruirea acestei tendinţe și să conlucrăm 
cu El la reconsolidarea „gardului” care ne 
poate păstra în siguranţă. Să ne rugăm 
pentru cei care sunt legaţi de acest păcat, 
care se practică astăzi în special pe cale 
virtuală. „Doamne, Tu mă cercetezi de 
aproape și mă cunoști”, spune psalmistul, 
„știi când stau jos și când mă scol, și dede-
parte îmi pătrunzi gândul și cunoști toate 
căile mele.” Cel care cunoaște toate căile 
omului știe exact ce faci tu chiar și atunci 
când crezi că nimeni nu te vede. Nimic 
nu este ascuns privirii Lui. Lucrul acesta 
se întâmplă și în lumea virtuală.Nimic 
nu se șterge. Oricând cineva poate, prin 
intermediul unui click, să verifice postările 
tale, zona în care ai intrat. Să privim lucrul 
acesta ca pe un avantaj. Există Cineva care 
ne vrea cu gelozie să fim ai Lui, pentru bi-
nele nostru. El știe că în momentul în care, 
prin atitudinea noastră, prin căile noastre 
nepotrivite, alegem să-I întoarcem spatele, 
vom deveni, inevitabil, sclavi ai celui rău. 
Așa cum în lumea naturală, un copil nu 
înţelege de ce părintele său care-l iubește 
îl privează de anumite lucruri pe care el 
le-ar considera de dorit, dar, cu trecerea 
timpului, înţelege că acele restricţii au fost 
pentru binele său, și copiii lui Dumnezeu 
Îi vor mulţumi lui Dumnezeu pentru toate 
„restricţiile” puse înaintea lor. 

 În lumina acestor gânduri aș dori să 
urmărim câteva aspecte: 
- Dacă peste 10 ani te-ai uita înapoi și 

ar trebui să vezi toate “like-urile” pe 

care le-ai dat acum, și tot ce ai făcut 
în lumea virtuală, ai mai da „Like”? 
Dacă nu, s-ar putea să fie o problemă.

- Dacă toţi cei pe care îi iubești, cei 
dragi ţie, ar putea să vadă tot ce faci 
tu în lumea virtuală, fără perdea, ţi-ar 
da „Like”?

- Dacă Dumnezeu, care, de altfel, poa-
te pătrunde în lumea ta virtuală, Și-ar 
face vizibilă prezenţa acolo, crezi că 
ar găsi plăcere în paginile pe care le 
accesezi, conversaţiile pe care le ai, 
domeniile care te interesează? 
Vreau și eu un „Like”! Dacă îl  vreau 

de la El, lucrul acesta ar trebui să îmi 
determine comportamentul, nu doar în 
lumea reală, ci și în lumea virtuală.„Mă 
voi purta cu înţelepciune pe o cale nepri-
hănită. Când vei veni la mine? Voi umbla 
cu inima fără prihană,în mijlocul casei 
mele. Nu voi pune nimic rău înaintea 
ochilor mei; urăsc purtarea păcătoșilor; 
ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se 
va depărta de mine; nu vreau să cunosc 
pe cel rău.” (Psalmi 102:2-4). 

Internetul este o unealtă prin care Îl 
putem cunoaște pe Dumnezeu sau pe cel 
rău. Dacă e folosit bine, sunt o mulţime 
de binecuvântări, dacă e folosit greșit, 
devine o problemă. David spunea: „nu 
vreau să îl cunosc pe cel rău!” 

Duhul lui Dumnezeu să ne dea 
înţelepciunea necesară de a ne menţine 
trează conștiinţa și a păstra atenţia mări-
tă astfel încât, cu ajutorul Său, să reușim 
să stăm deoparte de tentaţiile celui rău. 
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Oleg W. 
Zvetkov

Experienţă preluată din cartea  
„Istoria Mişcării de Reformă  

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”,  
cap. 22 – Rusia

În timpul sesiunii Conferinţei Generale ţinute în Germania, septembrie 1991, frate-
le Zvetkov a povestit următoarea experienţă:

Cu o oarecare ocazie, în timpul persecuţiilor religioase din Rusia, Oleg a fost 
pus în închisoare împreună cu alţi infractori, care fumau, se certau, folosind un limbaj 
josnic, şi aşa mai departe. Locul era murdar şi fetid. Îi era aproape imposibil să respire 
acolo. Aşa că a început să vorbească cu ceilalţi deţinuţi:

„Tovarăşi, autorităţile cred că noi suntem criminali ticăloşi, dar nu suntem atât 
de răi precum îşi închipuie ei. Există ceva bun în noi. Trebuie să le arătăm că suntem 
tovarăşi oneşti şi decenţi.”

Ei s-au uitat ciudat la el.
„Dar cum să le schimbăm părerea despre noi?” s-a aventurat unul din ei să întrebe.
„Nu-i foarte greu. Trebuie doar să schimbăm mediul de aici.”
„Cum putem face acest lucru?”
„Îi vom ruga să ne aducă o mătură, o cârpă de şters şi o găleată de apă. Şi vom 

curăţa această cameră.”
Acest lucru s-a făcut cu succes. Podeaua a fost măturată şi ştearsă. Totul a fost cu-

răţat. Camera arăta curat. Formând un „comitet de restaurare” deţinuţii erau pregătiţi 
să facă al doilea pas. Oleg a sugerat:

„Ar trebui să interzicem fumatul aici. Oamenii curaţi şi care doresc să fie sănătoşi, 
care se respectă pe ei înşişi şi în mod special sănătatea, nu fumează.”

Toţi au fost de acord. După ce această a doua victorie a fost câştigată, Oleg a 
propus un al treilea pas:

„Mai trebuie făcută încă o îmbunătăţire: Nu trebuie să se mai înjure aici. Tovară-
şii oneşti şi decenţi nu au guri spurcate. Dacă dorim să ne respectăm şi să câştigăm 
respectul celorlalţi, trebuie să folosim numai un limbaj curat.”
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Aprobat. S-a câştigat încă o victorie importantă. Comportamentul acelor deţinuţi 
s-a schimbat pas cu pas, iar întreaga atmosferă a fost înnoită spre surpriza gardienilor 
şi a autorităţilor închisorii.

Deţinuţii noi trebuia să se supună mediului schimbat. Când intra un fumător, ei 
obiectau cu hotărâre:

„Hei! Unde crezi că te afli? Te afli printre oameni curaţi şi care doresc să fie sănă-
toşi. Aici fumatul este interzis.”

De îndată ce un deţinut nou îşi deschidea gura şi înjura, ceilalţi îl opreau cu hotărâre:
„Hei! Aici nu este un loc de înjurături. Noi suntem oameni oneşti şi decenţi. Vrem 

să fim respectaţi.”
Puţin câte puţin, pe măsură ce se ofereau ocazii prin mâna conducătoare a lui 

Dumnezeu, Oleg a predicat tovarăşilor săi de temniţă evanghelia. Ei ascultau cu 
atenţie la expunerea adevărului prezent şi au devenit oameni schimbaţi, prin harul 
lui Dumnezeu. Când Oleg a fost eliberat, lor le-a părut rău să-l lase să plece, iar lui îi 
părea rău că pleacă.

După acea despărţire dureroasă, Oleg nu a mai putut lua legătura cu tovarăşii lui 
de detenţie, dar i-a amintit în rugăciunile lui, şi el spune că este convins că cel puţin 
unii din ei au rămas fermi deciziei lor de a-L urma pe Domnul.

Autorităţile închisorii au făcut o remarcă ce a ajuns la urechile lui Oleg:
„Noi am încercat din greu cu metodele noastre timp îndelungat să-i 

schimbăm pe aceşti tovarăşi şi nu am avut niciun succes; dar acest 
credincios nu a folosit nimic decât influenţa lui creştină, care 
i-a transformat pe aceşti oameni într-un timp scurt.”

Toată slava şi cinstea să fie date lui Dum-
nezeu! Duhul Său Sfânt mai lucrează încă 
să schimbe inimile oamenilor.

25



Drumul spre succes
de  Adriana Crăcea

În perioada 18 - 21 august a avul loc la 
Campus Porumbacu tabăra de copiii in-
titulată „Drumul spre succes”.  La această 

tabără au participat 26 de copii din care 8 
copii fac parte din alte confesiuni, majoritatea 
prieteni ai copiilor noştri. Aceasta este una 
din dovezile de necontestat că cei mai buni 
misionari sunt copiii, ei vorbesc cu plăcere 
prietenilor lor despre Dumnezeu. 

Copiii au fost împărţiţi în două grupe 
de vârstă, prima grupă de la 7 la 11 ani, iar 
a doua grupă până la 15 ani. Programul a 
fost structurat pe două secţiuni, dimineaţa 
studiu iar după-amiaza ateliere de muzică, 
sănătate, ştiinţă şi, bineînţeles, activităţi în 
aer liber şi drumeţii. 

Studiul biblic pentru cei mici s-a axat 
în principal pe studiul vieţii lui Daniel un 
personaj biblic ce poate fi considerat un  

„Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum  
şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.”   (Exodul 23:20).

adevărat model al unei vieţi de succes, 
studiu împletit cu cântece şi activităţi pe 
această temă. 

Cei mari au studiat drumul spre succes al 
unor eroi ai credinţei precum Daniel, Iosif şi 
alţii, au identificat factorii care au stat la baza 
succesului lor şi au descoperit, prin antiteză 
cu aşa-zişii eroi de astăzi, adevăratele calităţi 
ale unui om de succes. Au învăţat despre 
faptul că drumul spre succes ne este deja 
pregătit de Dumnezeu, important este ca noi 
să învăţăm şi să ne dorim să umblăm pe el. 

După-amiaza au luat lecţii de chitară, 
au învăţat o mulţime de lucruri despre men-
ţinerea sănătăţii fizice dar şi mentale, iar la 
atelierul de ştiinţă au construit un „vulcan”, 
au experimentat modul în care acesta erupe 
şi au învăţat depre minunile lui Dumnezeu 
în natură. 
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Nu au lipsit nici activităţile în aer liber 
de care copiii s-au bucurat foarte mult, 
drumeţia la cabana Negoiu, focul de 
tabără şi mâncarea excelentă pe care au 
apreciat-o în mod deosebit copiii veniţi 
pentru prima dată în mijlocul nostru. 

La sfârşitul taberei singurul regret 
a fost că s-a terminat prea repede.  De 

aceea ne dorim ca anul viitor cu ajutorul 
lui Dumnezeu să organizăm o tabără de o 
săptămână, chiar dacă acest lucru implică 
un efort financiar din partea familiilor. 
Dragi părinţi, dragi fraţi, nu uitaţi: una din 
cele mai importante investiţii este investi-
ţia făcută în copiii noștri.
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Tabăra misionară  
„Iată-mă, trimite-mă!”

de  Gabriela Bogdan

Zâmbete, experienţe, voie bună, 
cântări de laudă, încurajări, 
părtășie și studiu sunt doar câte-

va din cuvintele ce pot descrie experienţa 
noastră minunată ce am avut-o la Cluj 
Napoca, în Tabara misionară. Tinerilor 
care au participat li s-au alăturat și alţi 
fraţi cu mai multă experienţă, atât din 
Conferinţa Ardealul de Nord, care a 
găzduit acest eveniment, cât și din alte 
conferinţe ale Uniunii Române, care au 
ales să fie împreună cu noi la această 
acţiune voluntară.

Auzind de tabără, ne-am adunat cu 
mult entuziasm, preţuind încrederea pe 
care Dumnezeu ne-o acordă, exprimată 
de apostolul Ioan,  care ne scrie nouă, 

tinerilor, că suntem în putere (1 Ioan 
2:14). Astfel încurajaţi am pornit doi câte 
doi, asemenea ucenicilor lui Isus sau val-
denzilor, spre a oferi oamenilor cuvântul 
vieţii, zâmbete, invitaţii și literatură 
religioasă.

În primele două zile am fost în orașul 
Huedin, unde am oferit oamenilor litera-
tură religioasă și invitaţii la seminarul de 
sănătate și nutriţie, care urma să fie pre-
zentat de fr. Emil Barbu, la Casa de cultu-
ră a orașului. Totodată în timpul acestor 
zile am avut un stand de carte în centrul 
orașului, punct în care o tânără verifica 
tensiunea arterială a celor interesaţi, 
oferind în același timp sfaturi practice 
de adoptare a unui stil de viaţă sănătos. 
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Amabilitatea, încrederea transmisă cu 
bunăvoinţă și dragoste, în mod gratuit și 
fără alte subtilităţi de ordin financiar a 
trezit sensibilitatea și aprecierea multora, 
oamenii descoperind astfel caracterul lui 
Dumnezeu, gata să ofere darurile Sale 
oricui și în mod gratuit.

În următoarele zile am fost în localita-
tea Florești, unde am continuat cu împăr-
ţirea cărţilor și ne-am bucurat de ocazia 
transmiterii Evangheliei. Au avut parte de 
clipe minunate, seri pline de experienţe, 
încurajări, laudă la adresa lui Dumnezeu.  

Mica noastră tabără, din 7-11 sep-
tembrie 2014, care a avut peste 35 de 
participanţi s-a încheiat, despărţindu-ne 
cu dorinţa de a mai participa la astfel de 
tabere, care au ca obiectiv descoperirea 
cel puţin în parte, a caracterului plin de 
dragoste al lui Dumnezeu. Ne bucurăm 
că Dumnezeu ne consideră fii și fiice ale 
Sale, și dorește să conlucreze cu noi până 
la revenirea Sa, pe care o așteptăm cu 
nerăbdare, emoţie și bucurie. 
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În intervalul 31 octombrie – 2 noiem-
brie 2014 a avut loc o tabără de tineret 
în zona de nord-vest a ţării, în localita-

tea Băile Felix, judeţul Bihor. La această în-
trunire au participat în special tineri, și alţii 
mai puţin tineri, din Conferinţa Ardealul 
de Nord, dar și din Banat, Ardealul de Sud, 
Ungaria. La programele din Sabat, aflân-
du-se aproape de locul reuniunii, ni s-au 
alăturat membrii comunităţilor Oradea și 
Hidișelul de Jos.

Istoria nu se repetă dar rimează, spu-
nea un scriitor american. Ghidaţi de gene-
ricul „Oameni ai credinţei”, cei prezenţi au 

Tabără de tineret 
în Ardealul de Nord

de  Septimiu Mureșan

avut ocazia să observe crâmpeie din viaţa 
unora dintre cei mai credincioși oameni 
care au trăit pe acest pământ. De la Abel 
și alţi patriarhi, de la judecători până la 
prooroci, de la apostoli până la martirii 
primelor secole, terminând cu reformatorii 
și pionerii adventiști, viaţa omului credin-
cios s-a confruntat mereu cu opresiunile 
conduse de forţele răului, iar în multe 
aspecte experienţele se asemănau până la 
incredibil. În studiul nostru am urmărit și 
câteva aspecte legate de motivul succe-
sului anumitor persoane, subliniind rolul 
mamelor în creșterea și educarea copiilor. 
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Cine a fost în spatele marilor oameni ai 
credinţei?  Fie ca Dumnezeu să consolide-
ze credinţa noastră!

Programul taberei a respectat modelul 
tipic al unei tabere de sfârșit de săptămâ-
nă. În Sabat ultimele programe au fost de 
laudă și studiu (Tragedia Veacurilor – cap. 
Sfânta Sfintelor). Ultima zi a însemnat un 
scurt program de încheiere și stabilire a 
unor prevederi pentru următoarea întâl-
nire, urmat de o ieșire în natură la Avenul 
Betfia (aproximativ 80m). După ce am 
primit masa de prânz la fraţii de la Hidișel, 
am vizitat grădina zoologică din Oradea și, 
spre sfârșitul zilei, ultimii participanţi și-au 
luat la revedere.

Cu mulţumiri pentru atenţie vă dorim 
binecuvântarea lui Dumnezeu și vă invi-
tăm la următoarea noastră tabără ghidată 
de genericul  „Dumnezeu este dragoste”. 
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Era o zi călduroasă de iulie și soare-
le îmbrăţișa pământul cu putere, 
iar absenţa vântului leneș se ob-

serva pe crengile copacilor care nu mai 
făceau mișcări armonioase ca altădată. 

Deodată, tăcerea absolută se întreru-
pe și se aude o voce blândă și caldă: 

- Tania, vino draga mea la masă. În 
acea clipă scoate capul dintr-un tufiș, o 
așa-zisă ascunzătoare pentru prinţese, o 
fetiţă cam de patru-cinci anișori. Radia 
de fericire, iar zâmbetul ei molipsea pe 
toţi din jur. Avea ochii ca niște cărbuni, 
iar părul ei era cârlionţat și auriu, ca 
soarele strălucitor. Se jucase în nisip, iar 
mânuţele i se murdăriseră de prea multă 
hărnicie.

- Vin, mamă, exclamă ea. Când a 
ajuns în casă, mama a observat că Tania 
dorea să se așeze la masa fără să-și spele 
mânuţele. 

- Te rog să te duci și să te speli. Ești 
foarte murdară. Nu este bine să mănânci 
așa, te vei îmbolnăvi. Să te speli bine-
bine cu săpun și noi te așteptăm până te 
întorci... îi zise mama.

- Nici gând! Nu vreau!  - ţipă fetiţa - 
Eu nu vreau să mă spăl.

- Bine, zise mama, însă dacă nu te vei 
spăla va trebui să te pedepsim și nu vei pu-
tea să iei cina împreună cu mine și cu tata.

- Nici nu vreau! – exclamă Tania, ner-
voasă. Și ieșind din bucătărie s-a dus afară. 

Curtea e plină de pomi fructiferi. 
Fructele parcă îi zâmbesc și o invită pe 
Tania să le guste. Fetiţa ia un măr și fără 
să îl spele vrea să muște din el. Deodată, 
se aude cineva:

- Draga mea, o să te doară burtica 
dacă o să mănânci acel măr nespălat și 
pe lângă asta și tu ești foarte murdară. Te 
rog să ne asculţi, îţi vrem doar binele.

Tania învaţă ascultarea
de Xenia Breda
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Însa ea se întoarce cu spatele și 
mușcă din măr. Tatăl a intrat trist în casă, 
fără să îi mai spună ceva.

A trecut o jumătate de oră, timp în 
care Tania a mâncat multe fructe nespă-
late, doar ca să le dovedească părinţilor 
că stomacul ei este foarte rezistent și că 
nu se va îmbolnăvi.

Soarele începea 
să obosească și abia 
își mai ţinea ochii 
deschiși, iar luna 
aștepta cu nerăbdare 
să fie regina cerului 
înstelat. Deodată, un 
ţipăt ascuţit și îndure-
rat se aude din fundul 
grădinii. Cine crezi că 
era? Exact, era Tania. O 
apucase o durere insu-
portabilă și se ghemui-
se pe jos, plângând.

- Mamiiiiii-mamiii-
iii, mă doare, mă doare 
rău de tot, iartă-mă 
te rog. 

Mama și tata au 
ieșit cât de repede au 
putut. Tata o luă pe 
micuţa Tania în braţele-
i tari dar gingașe și a 
dus-o în camera ei. 
Apoi s-au așezat amân-
doi lângă ea.

- Micuţa noastră, spune tatăl, Dum-
nezeu a știut că voi aveţi nevoie de cine-
va care să vă ajute să luaţi decizii bune, 
să fie aproape de voi și să vă sfătuiască 
până veţi crește mari. Așa că, El a înzes-
trat părinţii cu această îndatorire.

Atunci când tu nu asculţi de noi, trebuie 
să-ţi atragem atenţia sau chiar să te pedep-
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sim, pentru ca tu să înţelegi că ai făcut ceva 
greșit. Dacă am trece cu vederea, atunci 
nu te-am iubi cu adevărat. Să nu crezi că 
noi nu trebuie să ascultăm de nimeni și că 
putem face ce dorim. Noi, la rândul nostru 
am ascultat de părinţii noștri și ascultăm de 
Tatăl nostru ceresc. Dumnezeu ne spune 
ce este bine și ce este greșit, iar dacă noi 
ne încăpăţânăm și nu facem ceea ce este 

pentru binele nostru, va trebui să suportăm 
consecinţele așa cum de data aceasta tu 
suporţi consecinţele neascultării tale. 

Și nu doar Tania a avut de suferit; 
mama și tatăl ei de asemeni au simţit 
durere pentru fata lor îndărătnică. 

Tania, ajutată de părinţi, L-a rugat pe 
Dumnezeu să o ierte și să o ajute să fie 
ascultătoare.

Nu uita: Ascultarea este calea către Rai. 

ÎNTREBĂRI:   Dacă ai fi fost în locul Taniei, tu cum te-ai fi comportat? 
          Dacă ai fi fost în locul mamei ei ai fi pedepsit-o? De ce?
          Cum crezi că se va comporta de acum înainte Tania?
          Tu ce decizie ai luat? Vei dori să faci schimbări în viaţa ta? De ce?
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Răspunde corect la următoarele întrebări și completează răspun-
surile în rebus pentru a afla cuvântul care te va defini tot mai bine. 
Întrebările se bazează pe istorioara Taniei așa că îţi recomandăm să 
o citești înainte de a rezolva rebusul.

1. Cum a fost Tania în jocul ei la nisip reușind să își murdărească 
mânuţele? 

2. Ce a rugat-o mama pe Tania să facă? Să își ... mânuţele. 
3. Ce voia Tania să facă cu mâinile murdare? Să ... 
4. Cu ce trebuie Tania și noi de asemenea să ne spălăm  

mâinile? Cu ... 
5. De ce a avut dureri insuportabile Tania? Pentru că nu a ...  

de părinţii ei. 
6. Ce datorie au părinţii? Să dea ... până copiii vor crește mari. 
7. Ce îţi vor schimba pașii pe care Tania i-a învăţat?  

Îţi vor schimba ... 
8. Câte persoane au avut de suferit pentru neascultarea Taniei?  ...
9. Ce a făcut Tania pentru a deveni ascultătoare? O ...

1-HARNICĂ; 2-SPELE; 3-MĂNÂNCE; 4-SĂPUN; 5-ASCULTAT; 6-SFATURI; 7-VIAŢA; 8-TREI; 9-RUGĂCIUNE).

scris de Alin Ciurea
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„Când o ușă se închide, o alta se deschide;  
dar deseori ne uităm atât de mult la ușa închisă,  

că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.”
Hellen Adams Keller

 „Nimeni nu pierde pe nimeni,  
pentru că nimeni nu posedă pe nimeni.  
Asta e adevărata experienţă a libertăţii:  

să ai lucrul cel mai important din lume, fără a-l poseda.”
Paulo Coelho

 „Ca o piesă de teatru, așa este viaţa:  
nu contează cât de mult a ţinut, ci cât de frumos s-a desfășurat.”

Seneca

„Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere.”
Autor necunoscut

„Într-o zi vei înţelege că e mai greu să fii bun decât isteţ.  
Isteţimea este un dar, bunătatea este o alegere.  

Cu darurile e mai simplu - Ele ne sunt date. Alegerile însă, pot fi dificile.”
Jeff Bezas

 „La sfârșit nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii tăi.”
Abraham Lincoln




