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          Ghiţă Bizău 

P 
uţine stele sunt în lumea noastră. 
Și nu oricine poate fi star. Pare că 
le-a fost dat să caute să devină 

centrul atenţiei, ca pe urmă – după ce au 
reușit – să facă eforturi pentru a avea o 
fărâmă de intimitate. În zadar, pentru că 
cele mai mici gesturi sunt preluate și făcute 
titluri de știri bombastice. Unele staruri par, 
totuși, că au cucerit toată lumea. Cu timpul 
se sting și pomenirea li se uită. Și ce ar folo-
si unui om să câștige toată lumea...?

Dar sunt și în lumea Lui stele. În lumea 
Celui ce ţine cele șapte stele în mâna 
dreaptă. Urmașii lui Avraam de-atunci și 
de azi sunt ca stelele cerului și ca nisipul 
de pe ţărmul mării.

  Steaua 
     aceea

„Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.” (Matei 2:10)

Știi? Nu cred că vrei să fii ceva sclipi-
cios care azi e ridicat în slăvi în aplauzele 
oamenilor pentru ca mâine să fie pricină 
de scandal sau poimâine o scurtă pagină 
de istorie.

Tu poţi să fii o stea a Celui care a creat 
stelele. O stea a condus la casa unde era 
Pruncul. O stea poate să conducă oameni 
la crucea Lui. O stea poate să ajute inimile 
însetate pas cu pas mai aproape de Cer, 
căci locuinţa ei e acolo. N-ai vrea să fii și 
tu steaua aceea? Steaua aceea care va fi 
păstrată pe veci în coroana Sa.

Și oamenii n-aprind lumina ca s-o 
pună sub obroc… Voi sunteţi lumina 
lumii...   z
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De curând am fost martorii unor 
manifestaţii populare, proteste 
ale oamenilor care, simţind că 

siguranţa societăţii este ameninţată prin 
aplicarea mult controversatei Ordonanţa 
13, au ales să ia poziţie, cerând „cu glas 
tare” abrogarea ei. Ca unii care vor binele 
ţării, în special tinerii, dar nu numai, s-au 
simţit datori să se unească cu protestatarii, 
ieșind în stradă, susţinând lupta împotriva 
corupţiei și manifestându-și adeziunea 
pentru o justiţie integră. 

În calitate de creștini reformiști, aștep-
tători al celei de a doua veniri a Domnului 
Hristos, tinerii noștri și-au pus serios 
întrebarea dacă poziţia de protestatar ar fi 
una potrivită pentru ei, unii concluzionând 
chiar că nu pot rămâne indiferenţi. 

Poziţia creștinului cu privire la politică 
este din ce în ce mai controversată în 
rândurile noastre. Neapelând la un „așa 
stă scris” există posibilitatea să adoptăm 
păreri omenești, presiunile fiind foarte 
mari și dorinţa de a „schimba lumea” îm-
pingându-ne tot mai mult la implicare. 

Cetăţeni ai unei patrii mai bune

Iată ce spune însă cuvântul inspirat, în 
acest sens: 

„Cei care dau altora învăţături biblice în 
bisericile și în școlile noastre nu au libertatea 
de a se uni pentru a-și face cunoscute preju-
decăţile lor pro sau contra oamenilor sau mă-
surilor politice, deoarece, făcând astfel, ei vor 
aţâţa mintea altora, determinându-l pe fiecare 
să-și susţină teoria preferată. Există printre cei 
care susţin a crede adevărul prezent unii care 
vor fi astfel stârniţi să-și exprime sentimentele 
și preferinţele politice, încât biserica ar putea 
să se dezbine. 

Domnul dorește ca poporul Său să dea 
uitării chestiunile politice. Asupra acestor 
subiecte tăcerea este elocventă. Domnul îi 
cheamă pe urmașii Săi să se unească în pri-
vinţa principiilor curate ale Evangheliei, care 
sunt atât de clar descoperite în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Noi nu putem vota în siguranţă 
pentru partidele politice; căci nu știm pen-
tru cine votăm. Nu putem fi în siguranţă, 
dacă ţinem partea vreunei scheme politice. 

Cei care sunt creștini cu adevărat vor fi 
mlădiţe ale viei adevărate și vor aduce ace-

Editorii

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
 - 

N
r. 

1

4



eași roadă ca și via. Ei vor lucra în armonie, 
în părtășie creștină. Ei nu vor purta vreun 
însemn politic, ci emblema lui Hristos. Ce 
avem noi atunci de făcut? Să lăsăm la o 
parte chestiunile politice.

Există o vie mare, care trebuie îngrijită; 
însă, în timp ce trebuie să lucreze în mijlo-
cul celor necredincioși, creștinii nu trebuie 
să semene cu cei lumești. Ei nu trebuie să-și 
irosească timpul discutând politică sau 
lucrând pentru politică; căci, dacă ar face 
astfel, ar da vrăjmașului ocazia de a pătrun-
de și a produce dezbinare și discordie. 

Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să 
aibă de-a face cu politica. Nu luaţi parte la 
luptele politice. Despărţiţi-vă de lume, și 
abţineţi-vă de a aduce în biserică sau școală 
idei care să conducă la lupte și tulburări. 
Cearta este otrava morală, adusă în orându-
irea socială de fiinţele omenești care sunt 
egoiste.” (Sfaturi pentru biserică, pg. 316).

Proteste pentru un motiv sau altul, au 
existat și vor exista până la sfârșitul timpu-
lui. Pe vremea apostolului Pavel, în timpul 
unei revolte a maselor s-a putut constata 
că mulţi au adoptat efectul de turmă, fără 
să știe exact ce se întâmplă acolo: „Unii 
strigau una, alţii alta, căci adunarea era în 
învălmăşeală, şi cei mai mulţi nici nu ştiau 
pentru ce se adunaseră.” (Fapte 19:32). 

Există riscul să ne aflăm într-o situaţie 
similară, nu neapărat pentru că nu am ști 
de ce „am ieșit în stradă”, ci pentru că nu 
cunoaștem îndeaproape mersul lucrurilor, 
„tainele” ce se ascund în spatele „tabloului” 
pe care-l putem vedea „cu ochiul liber”. 

De multe ori susţinem cu tărie o cauză și 
sperăm că ea va fi benefică omenirii, dar, 
perversitatea umană, nesinceritatea și egois-
mul, se folosește de adeziunea noastră pen-
tru a-și crea noi căi prin care să se impună. 

Nimic nu este întâmplător. Despre 
Dumnezeu, Daniel era încredinţat că „El 
schimbă vremurile şi împrejurările; El răs-
toarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciu-
ne înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi!” 
(Daniel 2:21). El știe să folosească chiar 
și „aranjamentele” oamenilor necinstiţi, 
pentru a lucra în favoarea planului Său, așa 
cum a făcut-o în multe situaţii. 

De aceea: „Oricine să fie supus stăpâni-
rilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire 
care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpâniri-
le care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu… 
Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci 
dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, 
făcând necurmat tocmai slujba aceasta.” 
(Romani 13:1.6). Atunci când cerinţele oame-
nilor vin în conflict cu cele ale lui Dumnezeu, 
„trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni!” (Fapte 5:29). 

„Când legile conducătorilor pământu-
lui sunt în opoziţie cu legile Conducăto-
rului suprem al Universului, atunci copiii 
supuşi ai lui Dumnezeu vor rămâne cre-
dincioşi.” (5 T. cap. Conflictul care stă să vină). 

Să ne încredem în El cu toată puterea 
și să valorificăm momentele pe care le 
trăim, rugându-ne pentru ca tot mai mulţi 
oameni să-L recunoască pe Dumnezeu ca 
demnitar suprem și să fie atrași de bunăta-
tea Sa, alegând să-I slujească.   z
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Chiar dacă mai rar, se întâmplă 
totuși, să-mi iau familia și să 
plecăm pentru Sabat în vizită. 

Înainte de plecare obișnuiesc să mai 
întreb, în special pe copii, dacă și-au 
luat toate lucrurile. Răspunsul este „da”. 
Când întreb în mod direct dacă și-au 
luat lecţiunea, Biblia, instrumentele 
pentru cântat, cărţi de cântări, aflu că 
ori unul ori altul nu le are. Dacă veri-
ficarea o facem acasă, este în ordine, 
pentru că repede se întorc și le aduc. 
Dacă însă verificarea o facem pe traseu, 
aflăm că lipsesc lucruri care nu mai pot 
fi înlocuite. 

Totuși este interesant că nimeni nu-
și uită telefonul. Acest aparat a devenit 
o parte din viaţa lor. Urcă în mașină și 
imediat mâinile încep să butoneze, ochii 

Comoara  
noastră 

de preţ

privesc la telefon, sunt atât de absorbiţi 
că abia pot răspunde la întrebările pe 
care le pun. 

Într-o călătorie mai lungă am oprit 
într-un oraș, la un magazin, să facem 
câteva cumpărături. Interesant că, deși 
le era foame, nu erau atât de interesaţi 
ca să cumpere, ci, mai degrabă, dacă nu 
cumva prind internet. 

Dragi tineri, sunt convins că această 
problemă nu este doar a copiilor mei, ci 
poate și a voastră, de aceea am ales să 
scriu câteva gânduri acelora care „uită” 
Biblia și niciodată telefonul. 

„Pentru că unde este comoara voastră, 
acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:21). 

Deși „comoară” înseamnă bani, 
obiecte de preţ, avere, avuţie sau per-
soane extrem de iubite, la o anumită 
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vârstă aceste obiecte ale tehnologiei 
pot deveni comoara vieţii noastre. Veţi 
fi gata ca această comoară să o priviţi 
o zi întreagă, veţi fi dispuși să faceţi 
sacrificii pentru a o avea și veţi fi foarte 
descurajaţi dacă cineva ar îndrăzni să 
o ascundă. Da, este foarte valoroasă, 
îţi aduce toată lumea în casa ta, orice 
informaţie dorită sau nedorită ţi-o 
spune și mai mult te simţi în mijlocul 
prietenilor, chiar dacă de mai mult timp 
stai singur în cameră. Dar ce trist că 
această tehnologie îţi fură timpul pe 
care l-ai putea contabiliza altfel și ai 
avea beneficii mai mari. În timp ce faci 
temele cu ajutorul telefonului, uiţi să 
gândești. În timp ce scrii mesaje stâlcite, 
pierzi noţiunea de a scrie corect. În loc 

să citești lucruri care să folosească la 
dezvoltarea unui caracter, citești lucruri 
ce-ţi pot deforma caracterul. 

„Am văzut că tineri şi bătrâni negli-
jează Biblia. Ei nu studiază această carte 
şi nu fac din ea regula vieţii lor, aşa cum 
ar trebui. În special cei tineri sunt vino-
vaţi de această neglijenţă. Mulţi dintre 
ei sunt gata şi găsesc timp din belşug 
să citească aproape orice altă carte. 
Însă cuvântul care îndreaptă spre viaţă, 
spre viaţa veşnică, nu este studiat zilnic 
şi cercetat. Această carte preţioasă, 
importantă, care îi va judeca la sfârşit, 
de-abia dacă este studiată.” (1 T., p. 134, 

cap. Asemănarea cu lumea). 

În acest timp, când caracterul tre-
buie format și stabilizat încât să reziste, 
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atunci când vor veni încercări și tot felul 
de învăţături străine, faceţi ca studiul 
Sfintei Scripturi și Spiritul Profetic să fie 
comoara inimilor noastre. 

Apostolul Pavel, în epistola sa către 
Timotei, evidenţiază o caracteristică: 
„Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai 
învăţat și de care ești deplin încredin-
ţat, căci știi de la cine le-ai învăţat. Din 
pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care 
pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la 
mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.” 
(2 Timotei 3:14.15). 

Aceste cunoștinţe obţinute din Sfintele 
Scripturi te vor ajuta să mergi drept pe 
drumul vieţii, te vor ajuta să te dezvolţi 
simetric din punct de vedere moral și fizic, 
îţi vor da putere când ești slab, curaj în 
descurajare. Aceste cunoștinţe primite din 
Sfintele Scripturi îţi vor pune picioarele 
pe o temelie sigură. Aici vei descoperi 
Tovarășul de viaţă, pe Cel care te-a săpat în 
palmele Sale. Aici este adevărata comoară. 
Pune-o la inima ta și vei fi fericit. 

Studierea Bibliei te va feri de cap-
canele ascunse ale vrăjmașului. Îţi va 

8

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
 - 

N
r. 

1



îndrepta pașii către adevărata comoară: 
viaţa veșnică. 

„Oricare ar fi dezvoltarea lor inte-
lectuală, oamenii să nu gândească nici 
un moment că nu este nevoie de o con-
tinuă şi profundă cercetare a Sfintelor 
Scripturi pentru o mai mare lumină.” 
(5 T. p. 698, subcap. Tainele Bibliei, o 
dovadă a inspiraţiei ei dumnezeiești). 

„Pentru un creştin, această lume este 
un pământ al străinilor şi vrăjmaşilor. 
Dacă nu se va apăra cu armura divină şi 
nu va mânui sabia Duhului, el va cădea 
pradă puterilor întunericului. Credinţa 
tuturor va fi probată. Toţi vor fi încercaţi 
aşa cum aurul este încercat în foc.” (5 T. p. 

99, cap. Ziua Domnului este aproape). 

Profetul Ieremia trage un semnal de 
alarmă: „Dacă, alergând cu cei ce aleargă 
pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea 

să te iei la întrecere cu nişte cai? Şi, dacă 
nu te crezi la adăpost decât într-o ţară 
liniştită, ce vei face pe malurile îngâmfate 
ale Iordanului?” (Ieremia 12:5). 

Curând timpul vă va chema să do-
vediţi ce credeţi. Veţi fi chemaţi „să aler-
gaţi” din punct de vedere religios alături 
de „cai”, pentru a ajunge în Cannan; veţi 
avea de trecut prin valurile înspumate 
ale Iordanului. Atunci tehnologia nu 
vă va ajuta, timpul irosit astăzi pentru 
pregătire, atunci nu va fi dat înapoi. 
Orele preţioase risipite astăzi fără rost 
sunt pierdute pentru veșnicie. Puneţi 
preţ pe cele veșnice și Dumnezeu vă va 
binecuvânta. Doresc să ne întâlnim în 
locul unde „telefonul și tehnologia de 
azi” nu vor mai avea rost. 
Cu dragoste, al dumneavoastră frate,              
                                         Nelu Bogdan   z
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Întreaga istorie a umanităţi, cât şi 
realitatea actuală, este una compusă 
din elemente umane diversificate, 

care au ceva în comun: păcatul. Încă de 
la crearea lui, omul a fost o fiinţă liberă, 
care avea puterea de a alege singur ce 
anume consideră a fi cel mai bine pentru 
el. Raportul biblic menţionează acest 
lucru, însă  prima pereche din grădina 
Eden a ratat calificarea vieţi veşnice. În 
momentul în care au crezut că binele se 
află în ascultarea de orice voce care în 
aparenţă se părea că le doreşte binele şi 
fericirea perfectă, amăgirea s-a strecurat 
şi au fost înşelaţi. Raportul biblic men-
ţionează cu tristeţe: ,,De acea Domnul 
Dumnezeu l-a izgonit din grădina Ede-

Capul sus,  
Dumnezeu 
îţi vrea  
binele!

Marius Mureșan

nului, ca să lucreze pământul, din care 
fusese luat”. (Geneza 3:23). 

Inspiraţia prezintă cu exactitate pro-
cedura utilizată de Lucifer, comandantul 
oştilor cereşti, în intenţia sa de a amăgi 
prima pereche: „Şarpele a rupt fructul 
din pomul oprit şi l-a aşezat în mâinile pe 
jumătate împotrivitoare ale Evei. Apoi el 
i-a amintit propriile cuvinte, că Dumne-
zeu le interzisese să se atingă de pom, ca 
să nu moară. Dar şarpele a spus că ea nu 
avea să sufere mai mult mâncând fructul 
oprit, decât dacă l-ar atinge. Văzând că 
nimic rău nu se întâmplă, ca o consecin-
ţă a ceea ce a făcut, Eva a devenit mai 
îndrăzneaţă. Când a văzut că „pomul 
era bun de mâncat şi plăcut de privit, 
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şi că pomul era de dorit ca să deschidă 
cuiva mintea”, a „luat deci din rodul lui 
şi a mâncat” (Geneza 3:6). Fructul era 
delicios la gust şi, pe când mânca din el, a 
avut senzaţia că simte o putere reînvi-
orătoare şi s-a văzut păşind într-o poziţie 
mai înaltă a existenţei sale. Fără teamă, 
a luat şi a mâncat. Acum, păcătuind ea în-
săşi, Eva a devenit un agent al lui Satana 
în lucrarea de ruinare a soţului ei. Într-o 
stare de stranie şi nenaturală excitare, 
cu mâinile pline de fructele oprite, ea l-a 
căutat şi i-a povestit toate cele ce au avut 
loc. (Patriarhi și profeţi, cap. 3).  

Privirea înainte, capul sus! – aşa 
s-a gândit și Eva, mama noastră care, în 
îndrăzneala ei, s-a aventurat pe un teren 
periculos. Credea că dorește binele.

La fel ca şi atunci, astăzi, tu şi cu 
mine, ne aventurăm pe terenul cu mlaşti-
nă al păcatului și spunem cam la fel, însă 
primejdia ne pândeşte şi experimentatul 
Satan ne oferă aceleaşi perspective. Sa-
tan, instigatorul păcatului, spune aceleaşi 
cuvinte, ca şi în grădina Eden: ,,Hotărât 
că nu veţi muri! Te determină să faci 
anumite lucruri, iar pe urmă vine şi îţi 
spune că nici Dumnezeu nu îţi vrea bine-
le. Odată cu trecerea timpului, omenirea 
a fost supusă la diferite transformări, 
care au produs rupturi şi apropieri între 
popoare şi oameni. Atât cei tineri, cât şi 
cei mai puţini tineri, fiecare dintre noi am 
trecut prin bucurii, dar și prin probleme, 
dar biruinţa a depins nu de nenumăratele 
înfrângeri, ci de biruinţele victorioase. 

În cartea Genezei, cap. 2, Biblia de-
scrie faptul că păcatul merge până la cota 
maximă: moartea. Cei doi fraţi reprezintă 
două tipuri de clase care vor exista până 
la final. Totul a pornit de la jertfă şi s-a în-
cheiat tot la jertfă. Care să fie mai bună?

Să vedem ce spune raportul inspira-
ţiei: „Cain şi Abel reprezintă două clase 
de oameni, care vor exista întotdeauna în 
lume până la încheierea vremurilor. Una 
dintre clase se foloseşte de jertfa rându-
ită pentru păcat, în timp ce cealaltă clasă 
se aventurează să depindă de propriile 
ei merite; jertfa lor este o jertfă lipsită 
de puterea mijlocirii divine şi, astfel, ea 
nu este în stare să-l facă pe om să aibă 
iarăşi parte de favoarea lui Dumnezeu. 
Căci numai prin meritele Domnului Isus 
păcatele noastre pot fi iertate. Aceia care 
nu simt nevoia de sângele lui Hristos, 
care cred că prin propriile lor fapte, fără 
harul divin, pot să-şi asigure aprobarea 
lui Dumnezeu, fac aceeaşi greşeală pe 
care a făcut-o şi Cain. Dacă nu primesc 
sângele curăţitor, ei sunt sub osândă. O 
altă cale prin care să poată scăpa de sub 
blestemul păcatului nu există.” (Patriarhi și 

profeţi, p. 72, cap. 5). 
Şi pe bună dreptate Cain nu i-a vrut 

binele lui Abel, ci l-a ucis. 
Să privim la noi, cei din anul 2017. 

Noi al cui bine îl vrem? Cum poţi tu şi 
cu mine, ca tânăr sau mai puţin tânăr, 
să uiţi de fratele de lângă tine şi să răs-
punzi tot la fel, dar mai modern: <<nu 
mă interesează>>?  
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în viaţa fiecăruia dintre noi, dacă Îl vom 
chema.  În ultima mare bătălie ce se va da 
între adevăr şi neadevăr, fiecare dintre noi 
vom fi implicaţi în mod individual. Astăzi 
poate este simplu să ne pregătim pentru 
luptă, însă mâine nu știm cum va fi.  Istoria 
poporului iudeu este una destul de com-
plicată, deoarece alegerile pe care ei le-au 
făcut i-a costat însăşi propria libertate, atât 
cea fizică, dar şi cea spirituală. Isus, Domnul 
Universului, a ales de bunăvoie să vină să se 
jertfească pentru binele nostru. 

O, ce minunat! Viaţa veşnică, binele veş-
nic ne sunt oferite în dar. Noi trebuie doar 
să acceptăm. Preţul libertăţi a fost plătit la 
cruce. Rămâne un singur lucru de făcut: 
trăirea în baza preţului plătit. 

Nu uita, capul sus! Întreg cerul îţi vrea 
binele.    z

Isus Hristos, Salvatorul lumii S-a intere-
sat, a vrut să ne ofere binele nouă tuturor; a 
lăsat cerul şi a venit să moară pentru păca-
tul tău şi al meu. Niciodată nu vom fi în sta-
re să înţelegem pe deplin jertfa Domnului 
Isus, niciodată tu şi cu mine nu vom putea 
mulţumi suficient pentru această jertfă. 

Astăzi însă, până încă se zice astăzi, 
avem şansa de a face ceva să conştientizăm 
că El ne vrea binele. Biblia, scrisoarea Sa 
de dragoste trimisă nouă, celor din lumea 
aceasta plină de răutate, ne este dată cu sco-
pul să o citim şi să o trăim. Este foarte clar!

„Nimeni nu îţi vrea binele” este ceva 
ireal. Binele pe care îl dorim fiecare dintre 
noi să îl facem, se dovedește adesea a fi de 
fapt, rău”. Când te strădui să fii mai bun, 
de multe ori nu atingi acest ideal. Există un 
singur om, Hristos, care a făcut doar bine, 
primind în schimb numai rău. El nu a fost 
un om oarecare, ci Însuși Fiul lui Dumne-
zeu. Despre El Biblia declară:  „A venit la ai 
Săi şi ai Săi nu L-au primit.” Atunci, noi cu ce 
drept avem pretenţii mai mari?!

În ciuda tuturor defectelor pe care le 
avem, El ne iubește şi va veni cu siguranţă 

...El ne iubEștE  
şi va veni  

cu siguranţă  
în viaţa fiecăruia 

dintre noi...12
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Permite-I  
sa te  
modeleze!

Naomi Szekely

„C
eea ce iei cu tine e caracterul pe care 
ţi l-ai format și ceea ce lași în urmă, e 
iubirea pe care o împarţi celor din jur” 

zicea cineva. Oare așa este?
Conform DEX-ului, CARACTERUL 

reprezintă: Ansamblul însușirilor funda-
mentale psihice-morale ale unei persoane, 
care se manifestă în modul de comportare, 
în ideile și în acţiunile sale. 

V-aţi întrebat vreodată de ce este 
important să avem un caracter cât mai 
asemănător cu cel al Domnului Isus? 
Pentru că El ne-a trimis în lume să fim 
lumini, să prezentăm celor din jur Evan-
ghelia – caracterul Lui. „Descoperirea lui 
Hristos în propriul tău caracter va avea 
o putere transformatoare asupra tuturor 
acelora cu care vii în contact.” (Cugetări de pe 

Muntele Fericirilor, cap. Nu judecând, ci lucrând). 
Cum putem împărtăși cuiva ceva ce nu 
cunoaștem? De unde să dăm celorlalţi ceva 

ce nu avem? 
Știm cu toţii principala caracteristică 

a lui Dumnezeu: dragostea.  În ultimul 
timp am auzit de multe ori întrebarea: 
„De ce să îmi manifest dragostea pentru 
ceilalţi? De ce să fac ceva pentru cei 
din jur? Oricum ei nu îmi oferă nimic în 
schimb, așa că totul are o limită. Prefer 
să îmi schimb atitudinea și să nu mai fiu 
doar eu cel care dă.” Ce s-ar fi întâmplat 
dacă Dumnezeu ar fi pus problema în 
felul acesta? Oare nu știa El că oamenii 
de cele mai multe ori nu-I vor răspunde 
cu aceeași iubire, pe care El a manifes-
tat-o? Știa, desigur. Și totuși a ales să dea 
totul pentru noi, să ne iubească infinit pe 
fiecare în parte, să lupte alături de noi, 
ca niciunul să nu pierdem ceea ce El a 
câștigat pentru noi. Principiul Său este: 
„dragostea trezește dragoste” și nici-
decum „dragoste forţată”, oferindu-ne 
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astfel posibilitatea de a alege. E întristat 
profund de deciziile noastre greșite, dar 
nu renunţă la noi, ci este gata să ne vină 
în ajutor ori de câte ori Îl rugăm. 

Ne vom permite noi să acţionăm 
altfel în relaţia cu semenii noștri, știind 
că Dumnezeu ne iubește necondiţio-
nat? Vom permite egoismului să ia locul 
iubirii? Dragostea trebuie să fie principiul 
care să guverneze fiecare acţiune. „Voi 
sunteţi făpturi ale obiceiului și trebuie 
să vă amintiţi că obiceiurile bune sunt 
binecuvântări, atât în efectul lor asupra 
caracterului nostru, cât și în influenţa 
spre bine asupra altora; dar obiceiurile 

rele, când sunt înrădăcinate odată, exer-
cită o putere despotică și aduc sufletele 
în robie.” (6 T., cap. Lucrarea profesorului). 

Trebuie să fim dispuși să îi iubim și să 
îi apreciem pe cei din jurul nostru pentru 
valorile pe care le au și nu să îi privim 
prin prisma greșelilor pe care le-au făcut. 

Aceste însușiri NU le dobândim! 
Este nevoie să le cultivăm! Ne naștem cu 
trăsături de caracter degradate de 6000 
de ani de păcat. Pe acestea trebuie să le 
șlefuim. „Domnul Hristos nu ne-a asigurat 
în niciun fel că ajungerea la desăvârșirea 
caracterului este o lucrare ușoară.” (Minte, 

caracter, personalitate, cap. Formarea caracte-

rului). El ne oferă însă talente, capacităţi 
intelectuale, pentru care vom fi răspunză-
tori, dar și promisiunea că, luptând alături 
de El, vom atinge ţinta propusă. Nu vom 
reuși într-o zi, într-o lună sau într-un an. 
Caracterul poate fi desăvârșit doar după 
o lucrare de o viaţa, biruind ispită după 
ispită. Există momente în care cădem, ne 
simţim fără speranţă, cu povara păcatului 
apăsând asupra noastră. Atunci, tot ce 
avem nevoie este să auzim cuvintele Mân-
tuitorului: „Păcatele îţi sunt iertate”.

În momentul în care vom avea 
caracterul lui Hristos întipărit în noi, 
principiul ceresc al iubirii veșnice ne va 
umple inima, iar dragostea se va revărsa 
și asupra celorlalţi. Important este să 
fim perseverenţi, să nu ne lăsăm definiţi 
de trecut, ci să îi învăţăm fiecare lecţie, 
urcând treptat, treaptă cu treaptă, până 
la desăvârșire.   z
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Care este caracterul modelului pe 
care îl admiri? Un actor de succes 
înainte de începerea filmărilor, 

studia caracterul personajului pe care 
urma să îl reprezinte în film. El mergea 
până într-acolo încât își schimba aproape 
complet stilul de viaţă și se adapta mo-
delului prin schimbare în dietă,  rutină și 
chiar izolându-se temporar de cei dragi, 
toate acestea pentru a intra în pielea per-
sonajului și a-l reprezenta cu  acurateţe.

Dar noi? Cât de departe suntem dis-
puși să mergem în afara zonei noastre de 
confort, pentru a reprezenta cât mai clar 
caracterul lui Isus, lumii?

Capitolul 53 din Isaia prezintă, în-
tr-un mod profund și mișcător, caracterul 
umil, iubitor și plăcut al Celui care, deși 
era Prinţul universului, nu S-a remarcat 
prin „strălucire (exterioară) ca să atragă 
privirile și înfăţișarea Lui nu avea nimic 
care să ne placă “.  Deși a venit cu o 
misiune de salvare, El „a fost dispreţuit și 
părăsit de oamenii” a căror pedeapsă a 
venit să o ispășească. Prin luarea asupra 

Pe cine        
urmezi?

Sergiu Beniamin Mariș

Lui a acestei pedepse,  El ne-a dăruit cel 
mai de valoare dar și, totuși, unul fără 
plată - mântuirea, în timp ce „noi nu 
L-am băgat în seamă”.

„Isus a coborât în lumea noastră ca 
să dea omului un exemplu viu, ca să știe 
cum să trăiască și cum să păstreze calea 
Domnului. El a fost imaginea Tatălui. 
Caracterul său frumos și fără pată este 
înaintea omului ca un exemplu de imitat. 
Trebuie să-L studiem, să-L copiem și să-L 
urmăm pe Isus. Atunci gingășia și fru-
museţea Sa va fi transpusă în caracterul 
nostru.” (Sermons and Talks, vol.1, pg. 32).

Dar ce înseamnă caracterul unui om? 
Am auzit recent o definiţie care pre-
zenta caracterul ca fiind abilitatea de a 
continua o rezoluţie sau un obicei, multă 
vreme după ce entuziasmul de moment 
a trecut. Deseori Duhul Sfânt lucrează la 
inima noastră printr-o predică, sfaturile 
unei persoane sau prin studiu biblic, iar 
în acel moment suntem cuprinși de o 
dorinţă arzătoare de a ne preda pe deplin 
lui Dumnezeu. Pășind prin trecerea 
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timpului afară de sub influenţa acelui 
moment, ne găsim trași înapoi la starea 
iniţială după câteva zile. A fi constant în 
viaţa de urmaș al lui Hristos este un test 
zilnic și totuși unul a cărui importanţă o 
neglijam adesea.

„Iosif a purtat testul caracterului în 
adversitate… El a arătat aceeași sfântă 
consideraţie pentru voia lui Dumnezeu 
când a stat lângă tron, ca și atunci când 
stătea în celula închisorii. Iosif a purtat 
religia lui peste tot, iar în acest fel și 
secretul fidelităţii lui neșovăielnice. Ca 
reprezentant al lui Hristos…, trebuie să 
fii ascuns în El. Nu sunteţi în siguranţă, 
cu excepţia cazului în care vă ţineţi de 
mâna lui Hristos. Trebuie să ne ferim de 
prezumţie și  să preţuim acel spirit care 
mai degrabă ar suferi  decât să păcătuias-
că. Nicio victorie câștigată nu va fi atât de 
preţioasă, ca și aceea câștigată împotriva 
eului. Ambiţia egoistă, dorinţa de supre-
maţie, toate vor muri, atunci când Hristos 
va stăpâni in inima ta.” (Manuscript 14, 

1889; Lucrarea misionară medicală, cap. Exemple 

de succes în umilinţă). 
Isus a venit ca un serv printre noi, in-

vitându-ne să venim la El pentru a face un 
schimb foarte favorabil nouă, un schimb 
de juguri (Matei 11:28-29), căci, spre deo-
sebire de povara copleșitoare a păcatului, 
jugul pe care ni-L oferă este ușor.

Un alt detaliu al acestui caracter nobil 
este dependenţa și dorinţa de comuniu-

ne permanentă cu Tatăl, după cum Însuși 
în rugăciunea Sa, din Ioan 17, spunea că 
El și Tatăl sunt una. Tocmai acea despărţi-
re temporară de Tatăl Îi sporea și mai fier-
binte dorinţa de a petrece nopţi întregi 
de rugăciune,  găsind alinare și suport în 
aceste clipe de comuniune cu El.

Acum… tu, drag cititor, care ar trebui 
să privești această viaţă trecătoare ca o 
despărţire temporară de Isus, de ce nu lași 
ca Duhul Lui cel Sfânt să sporească în tine 
o dorinţă de neoprit în a veni zilnic și cu 
stăruinţă la picioarele Lui,  în rugăciune,  
pentru a petrece clipe preţioase de strânsă 
comuniune cu El până când Îl vei revedea?!

Caracterul lui Isus este cel mai de 
preţ exemplu și doar prin asemănarea 
caracterului nostru cu al Lui vom putea 
fi părtași la făgăduinţele lăsate pentru 
adevăraţii închinători. Sora White scrie: 
„…caracterul clădit în timpul de probă va 
fi caracterul pe care îl vei avea la venirea 
lui Hristos. Trăsăturile de caracter pe care 
le-ai îngăduit în timpul vieţii nu vor fi 
schimbate prin moarte sau prin înviere. 
Vei veni din mormânt cu aceeași dispo-
ziţie pe care ai manifestat-o în casa ta și 
în societate. Isus nu schimbă caracterul 
la venirea Lui. Lucrarea de transformare 
trebuie să fie făcută acum. Viaţa noastră 
de zi cu zi este determinarea destinului 
nostru.” (Căminul adventist, pg. 16). 

În Evanghelia lui Marcu, cap. 10, ne 
este prezentat, pentru învăţătura noastră, 
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un tânăr care era mulţumit că ţinea legea 
din pruncie sau, în cazul nostru, mulţu-
miţi că venim la biserică,  plătim zecimea 
și ne facem cea mai minimă datorie faţă 
de Cel care nu a reţinut nici chiar viaţa 
Lui, pentru noi. 

Totuși Isus vede în tine la fel cum a 
văzut în acest conducător „ajutorul de 
care El avea nevoie, dacă tânărul ar de-
veni un conlucrător cu El în lucrarea Sa. 
Dacă el însuși s-ar plasa sub îndrumarea 
lui Hristos, el ar fi o putere spre bine. …
conducătorul ar fi putut reprezenta pe 
Hristos; căci el poseda calificări, care, în 
cazul în care s-ar uni cu Mântuitorul, i-ar 
permite să devină o forţă divină între 
oameni. Hristos, văzând caracterul lui, 

l-a iubit. Iubirea pentru Hristos a fost 
trezirea în inima conducătorului; pentru 
că iubirea dă naștere la iubire. Isus dorea 
să-l vadă un co-lucrător cu El. El dorea 
să-l facă, asemenea Lui, o oglindă în care 
s-ar reflecta asemănarea lui Dumnezeu.”  
(Hristos, lumina lumii, cap. 57). „Un lucru îţi 
lipsește”, i-a spus Isus.

Dragul meu frate și stimată soră, dacă 
nu vom lua cu seriozitate clădirea caracte-
rului nostru astăzi, atunci când Isus va veni 
și va rosti în dreptul tău sau al meu: „un 
lucru îţi mai lipsește “ – va fi mult prea târ-
ziu pentru o schimbare… De aceea acum, 
nici chiar astăzi mai târziu,  ci acum!!, este o 
clipa de har… folosește-o!  Harul Domnului 
Isus Hristos să fie cu voi toţi! Amin.   z
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Întrebaţi fiind cum ne-am simţit la un 
anumit eveniment, răspunsul nu va 
fi influenţat în mod semnificativ de 

modul în care s-a desfășurat programul, de 
vremea din ziua respectivă sau delicatesele 
pe care le-am servit cu acea ocazie. El va fi, 
de cele mai multe ori, formulat în funcţie de 
anturajul de care am avut parte acolo, de 
starea sufletească pe care am trăit-o. 

Poate că fiecare dintre noi ne-am sim-
ţit, cel puţin o dată în viaţă, singuri printre 
persoane cunoscute. Zâmbetele fugare, 
strângerile grăbite de mână, privirile su-
perficiale ale celorlalţi, ne-au făcut adesea 
să ne simţim marginalizaţi, neimportanţi, 
nesemnificativi pentru cei de la care aștep-
tam un oarecare atașament. 

Strain … printre 

prieteni
Daniela Picu

Nu este vorba de o zi petrecută în stră-
inătate, printre oameni care vorbesc o altă 
limbă, neînţeleasă nouă, sau în mijlocul 
unei mulţimi de feţe necunoscute. Nu, 
simţământul singurătăţii îl poţi simţi în 
mijlocul fraţilor de credinţă, între prieteni, 
între cei care au aproximativ aceeași vâr-
stă și aceleași preocupări ca și tine. 

Privește o clipă cu mai multă atenţie 
grupul de tineri adunaţi într-o sală cu ocazia 
unei întâlniri de tabără! Încearcă să des-
coperi câte inimi singure se găsesc acolo! 
Încearcă să citești ce scrie pe feţele triste 
și descurajate, dar și pe cele ce reușesc să 
afișeze indiferenţă, calm sau chiar fericire!

Nu intenţionez să fiu pesimistă și să 
colorez în gri sau negru poza multicoloră a 
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tinereţii. Cu toate acestea aș vrea să fim re-
aliști și să nu ignorăm problemele cu care 
se confruntă tinerii, chiar și atunci când 
par înconjuraţi de prieteni, aflaţi, aparent, 
în anii cei mai frumoși ai vieţii lor, lipsiţi de 
griji și preocupări. 

Tinereţea, afară de ceea ce reușește ea 
să afișeze în exterior, este o vreme furtu-
noasă, plină de surprize și temeri, de reu-
șite și eșecuri, de satisfacţii și dezamăgiri. 
Este vremea schimbărilor majore din viaţă, 
vremea unor începuturi semnificative, a 
unor decizii cu urmări pe termen lung. 

Majoritatea tinerilor și a oamenilor, în 
general, au un complex de inferioritate pe 
care reușesc să-l ascundă, unii mai mult, 
alţii mai puţin. Oricât de bine s-ar simţi 
în propria piele, oricât de realizaţi ar fi în 
viaţă, ei simt la un moment dat că ceva nu 
este în regulă la ei. Unii exagerează chiar, 
nefiind mulţumiţi cu nimic din ceea ce 
Creatorul le-a dăruit cu generozitate. Cei 
slabi își doresc câteva kg în plus, în timp 
ce, cei mai plinuţi, ar fi fericiţi să poată 
da jos și numai un singur kg. Cei înalţi se 
simt prea ’nalţi și cei mărunţi ar face orice 
pentru a căpăta 2-3 cm la statura lor. Părul 
ondulat este cel mai râvnit lucru pentru 
persoanele cu părul drept, în timp ce, 
cei cu părul creţ se chinuie să-l îndrepte, 
pentru a fi „ca ceilalţi”. 

Lucruri de felul acesta se întâlnesc 
la toate nivelele de nevoi. În dorinţa de 
relaţionare există o selectivitate ciudată, 
fiecare dorind parcă să câștige simpatia 
exact persoanei cărora îi sunt cel mai puţin 

simpatici. Câţi tineri, consideraţi atractivi 
din toate punctele de vedere, nu pot fi 
observaţi suferind și simţindu-se respinși, 
pentru faptul că o singură persoană nu le 
dă atenţie. În frustrarea și neliniștea lor ei 
nu observă admiratorii în jur, fiind concen-
traţi în exclusivitate pe singurul obiectiv la 
care nu reușesc să ajungă. 

În faţa acestei priveliști unii conclu-
zionează că „nu ai ce face”, „așa e viaţa”! 
Alţii sunt de părere că viaţa este așa cum 
ne-o facem noi. Și ce avem de pierdut, 
dacă alegem să trăim viaţa fericiţi și nu 
descurajaţi?!

Una din soluţiile fericirii pe care Biblia 
le oferă este aceea de a fi preocupat mai 
mult de alţii, în sensul de a urmări fericirea 
lor și a lucra pentru aceasta. Dacă nu ai 
probat încă această reţetă, poţi încerca să 
mergi la o întrunire cu scopul de a face pe 
cineva fericit. Nu te gândi la câte persoane 
te vor aprecia sau la cât de mulţi oameni 
se vor bucura de prezenţa ta.  Depistează 
o persoană, cel puţin, pe care nimeni nu 
o bagă în seamă! Stai de vorbă cu ea! În-
cearcă să-i înţelegi preocupările, să-i simţi 
necazurile, așezându-te, pentru o clipă, în 
locul său! Procedând astfel vei observa că 
binele pe care crezi că-l faci acelei persoa-
ne se răsfrânge din abundenţă și asupra ta. 
Te vei simţi util, conlucrător cu Dumnezeu, 
aducător de pace între oameni, asemenea 
Domnului Hristos. 

Mai mult decât atât, nu limita preo-
cuparea faţă de binele celorlalţi doar la 
întruniri. Poţi continua încurajarea celor 
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neglijaţi și de acasă. Folosește benefic 
site-urile de socializare și trimite un mesaj 
de încurajare, din suflet, celui care are cea 
mai mare nevoie de el. Nu este nevoie să 
folosești cuvinte sofisticate, citate ale unor 
savanţi sau gânditori de renume. Orice ai 
scrie, asigură-te că este scris în funcţie de 
ceea ce simţi. Lasă să se vadă din mesajul 
tău că l-ai adresat personalizat și nu ge-
neral. Doar atunci el va avea efect asupra 
persoanei respective. 

Oricât de camuflate ar fi intenţiile 
like-urilor, comment-urilor, sau aprecieri-
lor de orice fel, ele se simt dacă sunt făcute 
formal sau din suflet. Transmitem mai 
mult prin limbajul non-verbal, decât reu-
șim să o facem, exprimându-ne. Sunteţi 
de acord cu mine când spun că obișnuim 
să traducem orice gest al celor din jur? 
Nu este nevoie ca cineva să-ţi spună un 
cuvânt de dezaprobare. Dacă se face că nu 
te vede, a spus deja multe, chiar dacă nu le 
înţelegi pe toate. Același lucru se întâmplă 
în mediul on-line. Dacă ai postat ceva, 
poţi înţelege ceva din atitudinea celorlalţi 
chiar și atunci când pur și simplu a ignorat 
postarea ta. Când vezi că persoana de la 
care te așteptai să ai o anumită apreciere, a 

trecut cu vederea remarca ta, în timp ce dă 
like-uri la orice „nimic” postat de altcineva, 
aprinde un „beculeţ” în mintea ta, dese-
nează un semn de întrebare, făcându-te 
să ai o oarecare nedumerire și reţinere în 
continuare. 

Concluzie
Ce ar fi de făcut în sensul adăugării 

unui dram de speranţă în cercul mic în 
care trăim? În timp ce nu-i putem schimba 
semnificativ pe ceilalţi, ne putem schimba 
noi. Nici schimbarea noastră nu este una 
ușoară, totuși ea depinde în exclusivitate 
de voinţa noastră. 

Să nu uităm: „Niciunul din noi nu 
trăiește pentru sine”. Oricât de singuratici 
ne-am propune să stăm, nu putem reuși 
să tăiem orice undă de influenţă asupra 
altora.  Comportamentul nostru, vorbirea 
noastră, mimica feţei noastre, implicarea 
noastră sau indiferenţa, toate sunt simţite 
de cei cu care venim în contact. Și, în timp 
ce este de dorit să trăim natural, nu regizat, 
ne putem controla comportamentul și-l 
putem adapta nevoilor celor din jur, astfel 
încât orice gest să poată fi o binecuvântare 
pentru alţii.   z
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V                          iaţa apostolului Petru,  
     ucenicul plin de râvnă și înflă-
cărare, care se remarcă de fiecare 

dată prin agerimea lui, poate constitui un 
exemplu pentru toţi acei care doresc să 
devină asemenea Domnului lor. 

Gândindu-mă la tipologiile umane, 
mi-am dat seama că, în timp ce unele 
persoane sunt din fire calme și răbdă-
toare, încete la vorbire și mânie, altele 
se găsesc la polul opus, pline de energie, 
iuţime și înflăcărare și gata să răspundă 
oricărei afirmaţii care le deranjează. 

Analizând deci caracterul creștin, 
cu siguranţă este mult mai ușor pentru 
prima categorie în a-l dezvolta, decât 
reprezentanţii celei de-a doua clase. 
Chiar Ellen G. White afirmă: „În timp ce 
unii sunt în mod continuu hărţuiţi şi au 
parte de necazuri datorită unor nefericite 
trăsături de caracter, fiind nevoiţi să lupte 
continuu cu duşmanii lăuntrici şi cu 
stricăciunea firii lor, alţii nu au nici pe ju-
mătate de dus astfel de lupte. Aproape că 
nici nu ştiu ce înseamnă greutăţile prin 
care trec fraţii şi surorile lor care nu au 
avut parte de o formare mai prielnică.”  
(2 T., pg. 74, cap. Iubire pentru cei greșiţi). 

Aria Lorena Amelia

Experienţa lui Petru ilustrează mo-
dul minunat în care harul lui Dumnezeu 
poate transforma caracterul, oricât 
de dificil ar fi acesta. Astfel, dacă în 
Evanghelii ne întâlnim cu un personaj 
curios, tot timpul gata a pune întrebări, 
nerăbdător în a afla tâlcuirea pildelor 
Domnului Isus, plin de încredere în 
sine, mândru, dar înflăcărat în a apăra 
onoarea și viaţa Învăţătorului Său, im-
pulsiv, independent, dar inimos, cartea 
Faptele Apostolilor ne face cunoștinţă 
cu același Petru, însă șlefuit, umilit și 
plin de un zel sfânt în misiunea pe care 
i-o încredinţase Domnul Său. 

Curajos și demn
Curând după înălţarea Mântuito-

rului, la Ziua cincizecimii, în timp ce 
preoţii încercau să explice pe o cale 
naturală puterea uimitoare a ucenici-
lor, declarând că ei erau beţi de vinul 
cel nou pregătit pentru sărbătoare şi 
din care presupuneau că băuseră prea 
mult, Petru s-a ridicat și, plin de râvnă, 
a îndepărtat acuzaţiile preoţilor, nu în 
vechiul lui stil necioplit și acuzator, ci 
prin vorbă „dreasă cu sare”, a îndreptat 

Petru, 
apostolul plin de râvna
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minţile ascultătorilor către profetul Ioel 
și patriarhul David, arătând împlinirea 
profeţiilor acestora. 

Mai târziu, la poarta Templului, 
Petru, călcând pe urmele Mântuitorului, 
a ușurat suferinţa ologului din naștere 
prin puterea dăruită de Duhul Sfânt, 
motiv pentru care a atras dizgraţia 
preoţilor. „ Chiar în aceeaşi încăpere 
şi aproape înaintea aceloraşi oameni, 
Petru tăgăduise ruşinos pe Domnul 
său. Lucrul acesta i-a venit în mod clar 
în minte atunci când a apărut spre a 
fi judecat. Acum avea ocazia să spele 
laşitatea sa de atunci. 

Cei de faţă, care îşi aminteau de 
atitudinea pe care Petru o avusese la 

judecata Învăţătorului său, se mângâ-
iau cu gândul că şi acum el va putea fi 
intimidat prin ameninţarea cu închisoa-
rea şi moartea. Dar Petru cel impulsiv 
şi încrezut în sine, care tăgăduise pe 
Hristos în cel mai greu moment al Lui, 
se deosebea nespus de mult de Petru 
care era adus acum înaintea Sinedriului 
pentru cercetare. De la căderea sa, el 
fusese convertit. El nu mai era mândru 
şi încrezut, ci modest şi neîncrezător în 
sine. El era plin cu Duhul Sfânt şi, prin 
puterea aceasta, era hotărât să înlăture 
pata apostaziei sale, cinstind Numele pe 
care odată Îl tăgăduise.” (Istoria faptelor 

apostolilor, p. 63).
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Predicând neamurilor
Petru care fusese plin de înflăcărare 

și dorinţă după împărăţia pământească 
la care ucenicii visau ca Mântuitorul s-o 
întemeieze, a primit însărcinarea de a 
vesti Evanghelia sutașului roman, Cor-
neliu, și depășind prejudecăţile naţio-
nale, el a acceptat suspus, recunoscând 
că „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este 
părtinitor, ci că în orice neam, cine se 
teme de El şi lucrează în neprihănire 
este primit de El“.

„În cartea Faptele Apostolilor se 
aminteşte doar puţin despre ultima lu-
crare a apostolului Petru. În timpul anilor 
foarte ocupaţi de slujire, care au urmat 
revărsării Duhului Sfânt în Ziua Cinci-
zecimii, el s-a găsit printre aceia care au 
depus eforturi neobosite pentru a ajunge 
la iudeii care veneau la Ierusalim să se 
închine cu ocazia sărbătorilor anuale...

Numai după ce a fost adus la re-
nunţare de sine şi la o deplină încre-
dere în puterea divină, Petru a primit 
chemarea de a lucra ca un sub-păstor. 
Hristos îi spusese lui Petru, înainte de 
a-L fi tăgăduit: „După ce te vei întoarce 
la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi“ 
(Luca 22:32). Cuvintele acestea erau 
semnificative pentru lucrarea întinsă 
şi rodnică pe care urma să o aducă la 
îndeplinire în viitor acest apostol pentru 
aceia care aveau să vină la credinţă. 
Experienţa proprie a lui Petru cu păca-
tul, suferinţa şi pocăinţa l-au pregătit 
pentru această lucrare. De-abia după ce 

şi-a dat seama de slăbiciunea sa a putut 
el să înţeleagă nevoia credinciosului de 
a depinde în totul de Hristos. În mijlocul 
furtunii ispitei, el a ajuns să înţeleagă 
faptul că omul poate umbla în siguranţă 
numai dacă, neîncrezându-se în sine, se 
sprijină pe Mântuitorul.”(Istoria faptelor 

apostolilor, p. 514, 515).

„Deşi Petru Îl tăgăduise pe Domnul 
său, iubirea pe care Domnul o avea 
pentru el nu s-a clătinat nicidecum. Şi, 
când apostolul urma să înceapă lucra-
rea de slujire a Cuvântului pentru alţii, 
el avea să-l întâmpine pe cel nelegiuit 
cu răbdare, simpatie şi iubire iertătoare. 
Amintindu-şi de propria sa slăbiciune 
şi cădere, el avea să trateze oile şi mieii 
turmei încredinţate grijii sale cu aceeaşi 
bunătate cu care Hristos Se purtase faţă 
de el.”( Istoria faptelor apostolilor, p. 516).

Purtarea crucii
Fusese un timp în experienţa lui 

Petru când el n-a vrut să vadă crucea în 
lucrarea lui Hristos. Când Mântuitorul 
a făcut cunoscut ucenicilor suferinţele 
şi moartea ce stăteau ameninţătoare 
înaintea Sa, Petru a exclamat: „Să Te fe-
rească Dumnezeu, Doamne! Să nu ţi se 
întâmple aşa ceva!“ (Matei 16:22). Au-
tocompătimirea care l-a tras înapoi de 
la părtăşia cu Hristos în suferinţă a fost 
ceea ce l-a mânat pe Petru să rostească 
dojana. Pentru ucenici, a fost o învăţă-
tură amară şi una pe care el a învăţat-o, 
dar încet, şi anume că umblarea, calea 
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lui Hristos pe pământ duce prin agonie 
şi umilinţă. Dar el avea să înveţe lecţia 
ei numai în dogoarea cuptorului de 
foc. Acum, când trupul său care odată 
fusese plin de râvnă se încovoiase sub 
povara anilor şi a muncii, el a putut să 
scrie: „Prea iubiţilor, nu vă miraţi de în-
cercarea de foc din mijlocul vostru, care 
a venit peste voi ca să vă încerce, ca de 
ceva ciudat, care a dat peste voi: dim-
potrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte 
de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi 
şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui“. 
(Istoria faptelor apostolilor, p.,525).

„Apostolul Petru avusese o lungă 
experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. 
Credinţa sa în puterea lui Dumnezeu de 
a mântui se întărise cu trecerea anilor, 
până când dovedise fără pic de îndoială 
că nici o înfrângere nu este cu putinţă 
pentru acela care, înaintând prin credin-
ţă, suie treaptă după treaptă, totdeauna 

în sus şi înainte, până la treapta cea mai 
de sus a scării ce ajunge până la porţile 
cerului.” (Istoria faptelor apostolilor, p. 533)

„Stând în celulă Petru şi-a amintit 
de cuvintele pe care Hristos i le spusese: 
„Adevărat, adevărat, îţi spun că, atunci 
când erai mai tânăr, singur te încingeai 
şi te duceai unde voiai; dar când vei 
îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul 
te va încinge, şi te va duce unde nu vei 
voi“ (Ioan 21:18). În felul acesta, Isus i-a 
făcut cunoscut ucenicului chiar modul în 
care avea să moară, prezicându-i chiar şi 
întinderea mâinilor sale pe cruce. 

Petru, ca evreu şi străin, a fost 
osândit, biciuit şi răstignit. Cu perspec-
tiva acestei morţi groaznice înaintea sa, 
apostolul şi-a amintit de păcatul său 
mare prin tăgăduirea lui Isus în ceasul 
încercării Sale. Atât de nedispus cândva 
să recunoască crucea, acum a socotit ca 
o bucurie să-şi dea viaţa pentru Evanghe-
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lie, considerând numai că, pentru el, care 
tăgăduise pe Domnul, era o onoare prea 
mare să moară în acelaşi fel ca Învăţăto-
rul Său. Petru se căise sincer de păcatul 
acela şi fusese iertat de Hristos, după 
cum se vede din marea însărcinarea dată 
lui de a hrăni oile şi mieluşeii turmei. Dar 
el nu-şi putea ierta niciodată gestul său. 
Nici chiar gândul la agonia groaznică a 
ultimelor clipe ale vieţii nu putea micşora 
amărăciunea acestei întristări şi pocăinţe 
a sa. Ca ultimă favoare, el i-a rugat pe cei 
care-l executau să-l pironească pe cruce 
cu capul în jos. Cererea i-a fost îndeplini-
tă şi în felul acesta a murit marele apostol 
Petru. (IFA, p. 537)

Putem extrage nenumărate învăţă-
turi din experienţa apostolului Petru, 
însă una pe care doresc să o evidenţiez 
este nevoia de a cultiva credinţa în pu-
terea Mântuitorului de a mântui în chip 

desăvârșit pe cei ce vin la Sine, oricât 
de rele ar fi trăsăturile lor moștenite și 
cultivate. De multe ori ne descurajăm 
privind la noi înșine, la defectele noas-
tre ce par munţi de netrecut, ne clăti-
năm atunci când furtuni de încercări se 
abat asupra noastră, însă nu ar trebui să 
uităm niciodată ca viaţa noastră se află 
în siguranţă în mâinile Domnului Isus 
și focul nu are rolul de a mistui, ci de a 
curăţa zgura din caracterele noastre. La 
fel cum ucenicul Petru a trecut prin su-
ferinţe mai amare decât ceilalţi ucenici, 
din cauza caracterului său colţuros, însă 
a ieșit în final ca un diamant șlefuit ce a 
reflectat asupra altora razele preţioase 
ale Evangheliei, tot astfel să îndurăm 
și noi cu tărie încercările și suferinţele, 
crezând și privind înainte și în sus la ha-
ina albă pe care ne-o va da în ziua aceea 
Domnul, Judecătorul cel drept.   z

„Prea iubiţilor, nu vă miraţi  
de încercarea de foc din mijlocul vostru,  
care a venit peste voi ca să vă încerce,  
ca de ceva ciudat, care a dat peste voi:  

dimpotrivă, bucuraţi-vă,  
întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos,  

ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi  
şi la arătarea slavei Lui.“
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Pierderea liderului de obicei face ca 
armata să fie dezorientată, iar puterea 
şi încrederea  soldaţilor scade. După 

moartea lui Ziska, vrăjmaşii husiţilor au cre-
zut că era momentul potrivit să recucereas-
că tot ce pierduseră. Papa a ordonat o altă 
cruciadă crezând că boemii vor fi înfrânţi 
uşor.  „Husiţii şi-au pierdut marele lider însă 
valul succeselor a continuat să curgă. (Wylie, 

A. James, „History of Protestantism”, vol. 1. pg, 

190). Ziska, înainte de a muri, l-a numit pe 
Procopius succesorul său. „Această alegere 
atât de amplu justificată de rezultate arată 
că, cunoştinţele sale în ceea ce îi priveşte pe 
oameni nu erau inferioare abilităţilor de pe 
câmpul de luptă.” (Ibidem, pg. 190). Procopius 
„era un general la fel de viteaz şi iscusit 
şi, în unele privinţe, un conducător mai 
destoinic.” (White, G. Ellen, „Marea Lupta”, Editura 

Păzitorul Adevărului, pg. 89). 

Procopius şi  
sfârşitul  

Cruciadelor  
împotriva husiţilor

Laura Gheorghinoiu

„Calul este pregătit 
 pentru ziua bătăliei,  

dar biruinţa este a Domnului.” 
 (Proverbele 21:31)

 „Procopius era fiul unui nobil cu o 
avere mică. Pe lângă excelenta educaţie, pe 
care unchiul său matern care l-a adoptat, 
i-a asigurat-o, a călătorit în multe ţări, Ţara 
Sfântă printre altele. În aceste călătorii 
gusturile lui au devenit rafinate şi înţele-
gerea lui s-a lărgit, prin ceea ce a văzut şi 
a învăţat. Când s-a întors în ţară a intrat în 
Biserică, așa cum şi-a dorit unchiul său. Dar 
atunci când a izbucnit războiul s-a înrolat cu 
toată inima în armata ţării sale şi, părăsind 
Biserica, s-a plasat sub stindardul lui Ziska. 
Devoţiunea lui pentru cauză nu a fost mai 
prejos decât a lui Ziska. Dacă spiritul său 
nu era la fel de înflăcărat, nu era datorită 
faptului că era mai puţin curajos, ci pentru 
că era mai calculat. Ziska a fost un soldat şi 
un general, Procopius, în plus, a fost şi un 
om de stat.” (Wylie, A. James, „History of Protes-

tantism”, vol. 1, pg, 190.)
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 „Papistaşii ştiau că Ziska a murit, dar nu 
ştiau că locul lui fusese luat de un mai mare 
conducător. Şi au considerat că era momen-
tul oportun pentru o lovitură. Ei nu au luat 
însă în calcul faptul că sângele lui Huss şi 
Ieronim apăsa greu săbiile lor. Teribilul răz-
boinic orb din faţa căruia au fugit de atâtea 
ori nu aveau să îl mai întâlnească pe câmpul 
de luptă. Dar acea Putere neprihănită care a 
făcut din Ziska instrumentul Său în pedep-
sirea perfidiei cu care au călcat în picioare 
biletul de liberă trecere a lui Huss şi apoi 
i-au ars trupul pe rug, trebuia cu siguranţă 
să o întâlnească pe fiecare câmp de luptă de 
pe pământ boem.” (Ibidem, pg. 191).

La moartea lui Ziska, Husiţii s-au împăr-
ţit în mai multe tabere: erau Taboriţii, care 
l-au recunoscut pe Procopius drept lider al 
lor, „Orfanii” care, prin moartea lui Ziska, au 
pierdut un tată şi nu acceptau pe nimeni în 
locul lui şi Calixtinii. Însă acum când sabia 
atârna deasupra capetelor lor, ei şi-au amin-
tit ca aveau o ţară şi o credinţă comună de 
apărat. Și-au lăsat deoparte diferenţele, s-au 
unit şi au aşteptat venirea duşmanilor. 

Papa a ordonat o nouă cruciadă însă 
Împăratul Sigismund, care se săturase să fie 
învins continuu, nu s-a grăbit să reia campa-
nia. Pentru a-l stimula Papa a scris prinţilor 
germani şi regelui Poloniei să-şi unească 
armatele cu cele ale lui Sigismund şi să dea 
o lovitură al cărei scop era de a încheia, 
odată pentru totdeauna, această „afacere 
supărătoare”.  „Turcii  înșişi erau mai puţin 
periculoşi pentru creştinătate decât un ere-
tic husit. Şi era mult mai urgent şi, de ase-

menea, o muncă mult mai merituoasă, să 
depună eforturi pentru a aduce extirparea 
adversarului boem decât învingerea musul-
manilor.”(Ibidem, pag 191). Această scrisoare a 
fost urmată la scurt timp de o bulă prin care 
ordona o nouă cruciadă împotriva husiţilor. 
Pe lângă scrisoare, el a trimis şi doi legaţi 
papali, care să supravegheze executarea 
dorinţelor sale. A ordonat Arhiepiscopului 
de Lemberg să dea din dioceza sa 20 000 de 
ducaţi de aur regelui, pentru cheltuielile de 
război. La fel a procedat şi în cazul Arhiepi-
scopilor de Maintz, Trevers şi Cologne. 

La chemarea Pontifului a fost un 
răspuns general, nu mai puţin de 70 000 
de soldaţi (unii istorici spun chiar 100 000 
de soldaţi), bine antrenaţi şi dotaţi. În data 
de 15 iunie 1426, au intrat în Boemia trei 
corpuri de armată mărşăluind spre cetatea 
Aussig, unde staţiona armata husită, şi care 
se afla pe câmpul dintre Dresden şi Toplitz. 
Armatele cruciate au atacat pe husiţi pline 
de încredere în forţele lor, însă au suferit 
o înfrângere ruşinoasă, fiind obligaţi să se 
retragă. Cavalerii germani au luptat cu mult 
curaj şi determinare pentru cauza lor, însă 
curajul lor a fost în van. Armata husită era 
aproape neatinsă în timp ce cruciaţii au 
suferit numeroase pierderi. Invadatorii s-au 
retras în debandadă de pe câmpul de luptă 
şi au căutat refugiu în munţi şi codri. 24 
de conţi şi baroni şi-au predat armele şi au 
îngenunchiat în faţa husiţilor, rugându-se 
să le fie cruţată viaţa. Germanii au pierdut 
doar într-un singur atac 300 de cavaleri. 
Potrivit lui Palacky, a cărui istorie a Boemiei 
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se bazează pe documente oficiale, pierderile 
armatei germane la acea bătălie au fost 
de 15 000 de soldaţi. Nobilimea germană 
a suferit mari pierderi, mulţi dintre lideri 
rămânând pe câmpul de luptă, în timp ce 
husiţii au pierdut doar 30 de oameni.  Hu-
siţii au obţinut o pradă bogată. Însă un mai 
mare câştig a fost prestigiul care l-a adus 
această victorie, armatele husite fiind privite 
din acea zi ca fiind invincibile. 

Prin Bula papală din februarie 1427: 
,Papa Martin al V-lea a ordonat o nouă 
cruciadă, de această dată conducătorul 
cruciadei a fost numit Henry de Beaufort 
Episcop de Winchester, fiul celebrului John 
de Gaunt şi frate al lui Henry al IV-lea. L-a 
numit cardinal, apoi i-a dat demnitatea de 
legat papal, onoare şi bogăţii proporţional 
cu distincţiile. Acesta a pus în aplicare 
imediat ordinul papei şi a trecut marea în 
Belgia, unde a publicat Bula papală şi a 
aşteptat răspunsul, care nu a întârziat să 
vină. Toată regiunea de la Rin la Elba, de pe 
malurile Baltice la vârfurile Alpilor, părea să 
se ridice pentru a răspunde chemării acestui 
„nou Petru”. Era tot ce îşi putea dori un legat 
papal. O asemenea mobilizare nu se mai 
văzuse de când Petru Pustnicul ridicase na-
ţiunile din vest pentru a-i duce în Palestina. 

„Sub stindardul său s-a adunat o 
mulţime pestriţă, compusă din păstorii din 
munţi, agricultori,  nobili şi prinţi, artizani 
şi comercianţi. Scriitorii contemporani 
spun că această armată conţinea 90000 de 
infanterişti şi tot atâţia cavaleri. Nu se poate 
şti cu exactitate numărul acelei armate, 

dar, fără îndoială, au fost şi unele exagerări 
privind numărul ei. Dar erau destule săbii 
pentru a converti toţi ereticii din Boemia.” 
(Ibidem, pg. 195). 

Condusă de trei prinţi electori, mulţi 
prinţi şi conţi şi coordonată de legatul papal, 
această mare armată a mărşăluit spre scena 
ce credeau a fi triumful lor predestinat. La 
fel ca şi în celelalte cruciade, participanţilor 
la „această întreprindere primejdioasă li se 
ofereau perspective atrăgătoare. Fiecărui 
cruciat i se asigura iertarea deplină a celor 
mai odioase crime. Tuturor care mureau 
în război le era făgăduită o răsplată bogată 
în ceruri şi aceia care supravieţuiau aveau 
să culeagă onoare şi bogăţii pe câmpul de 
luptă.” (White, G. Ellen, „Marea Luptă”, Editura 

Păzitorul Adevărului, pg. 90). Acest pericol care 
le ameninţa ţara a trezit patriotismul catoli-
cilor din Boemia, care s-au alăturat husiţilor 
pentru a-şi apăra patria. Mulţi romano-ca-
tolici, a căror dragoste de ţară era mai pu-
ternică decât credinţa în superstiţiile Romei, 
s-au alăturat stindardului lui Procopius.  

Armatele papale au intrat în Boemia 
în iunie 1427 şi şi-au aşezat tabăra în faţa 
oraşului Meiss, pe care doreau să-l asedi-
eze. Armata husită a înaintat pentru a-şi 
întâlni invadatorii. Erau acum în dreptul 
lor şi cele două armate erau separate doar 
de un râu. „Cruciaţii erau cu mult superiori 
numeric, dar în loc să se repeadă peste râu 
şi să se angajeze în luptă cu husiţii, pe care 
veniseră aşa de departe să îi înfrunte, stă-
teau privind în tăcere la acei luptători căliţi 
prin expunerea constantă la fumul şi praful 
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de pe câmpul de luptă. Aceştia păreau să 
realizeze imaginea terorii al cărui raport 
era familiar imaginaţiei lor cu mult înainte 
de a veni în contact cu realitatea. Câteva 
momente doar, invadatorii au contemplat 
rândurile husite. O panică misterioasă a 
căzut peste ei.” (Wylie, A. James, „History of Pro-

testantism”, vol. 1. pg, 196). Cuprinşi de panică 
şi confuzie au început să se retragă în de-
bandadă şi s-au împrăştiat. „Fără a da nicio 
lovitură, puternica armată a rupt rândurile 
şi s-a împrăştiat, ca şi cum ar fi fost risipită 
de o mână nevăzută.” (White, G. Ellen, „Marea 

Luptă”, Editura Păzitorul Adevărului, pg. 90). Husi-
ţii au trecut râul şi au urmărit pe invadatori. 
Carnagiul a fost mărit de furia agriculto-
rilor care au atacat pe invadatori. Husiţii 
au obţinut o pradă bogată pe câmpul de 
luptă. Acest război, în loc să sărăcească şi să 
distrugă Boemia, a făcut-o bogată. 

Deşi  a fost învins şi în a patra cruciadă, 
Sigismund era totuşi hotărât să nu renunţe 
la tronul Boemiei, aşa că a încercat pe calea 
diplomaţiei să obţină ceea ce nu a obţinut 
prin sabie. Boemii însă au considerat că 
prăpastia între ei şi împărat, deschisă prin 
uciderea lui Huss şi lărgită prin sângele 
vărsat în războaiele în care au fost târâţi 
apoi, nu putea fi trecută şi au refuzat să 
fie conduşi de el. Acesta era simţământul 
majorităţii naţiunii. 

Procopius era dispus să renunţe la 
luptă pentru a aduce pacea atât de necesară 
naţiunii sângerânde. El a apărat libertăţile 
boemilor şi credinţa husită pe câmpul de 
luptă. El era gata să moară pentru ei. Dar 

ar fi încercat dacă era posibil ca, în termeni 
onorabili şi siguri, să încheie acest război 
groaznic. Astfel că în 1429 a fost întrunită 
Dieta Boemiei, la Praga. În Dietă s-a hotărât 
să se încerce încheierea păcii. Termenii în 
care boemii ar fi acceptat încheierea păcii 
erau în esenţă aceeaşi pe care i-am prezen-
tat în articolul precedent şi anume: 

1. Predicarea liberă a Evangheliei.
2. Celebrarea Sfintei Cini în ambele 

moduri. 
3. Secularizarea averilor mănăstirești și 

păstrarea din acestea atât cât să asigure un 
trai confortabil clerului

4. Executarea legii împotriva tuturor 
crimelor, indiferent dacă cel care le-a comis 
era cleric sau laic. 

Procopius a mers la Viena pentru a 
prezenta împăratului termenii în care ac-
ceptau încheierea războiului. Era însă puţin 
probabil ca un monarh bigot ca Sigismund 
să accepte termenii impuşi de husiţi.  Proco-
pius a întreprins această călătorie în dorinţa 
de a alina şi lega rănile ţării sale. Aşa cum 
era de aşteptat, Sigismund nu a acceptat, iar 
Procopius s-a întors la Praga fără a rezolva 
nimic, dar cu liniştea că el a întins „ramura 
de măslin” şi dacă avea să mai scoată sabia 
din teacă, sângele care urma să mai curgă 
avea să mânjească uşa aceluia care a refuzat 
o pace rezonabilă. „Husiţii nu au dorit ca în 
mod necondiţionat să îşi predea coroana 
ţării în mâinile împăratului Sigismund şi 
conştiinţele în mâinile Papei. Oricât ar fi 
iubit pacea ei nu puteau plăti un preţ atât de 
scump.” (Wylie, A. James, „History of Protestan-

29

Fi
ile

 d
e 

ist
or

ie



tism”, vol. 1, pg. 197).  În consecinţă au trecut 
în ofensivă. Procopius a atacat Germania 
în 1429, când tot vestul Germaniei a simţit 
greutatea săbiei lui. Campanie în urma 
căreia a obţinut o pradă bogată. 

Papa Martin al V-lea a murit de apople-
xie în 20 februarie 1431, locul său fiind luat 
de Papa Eugen al IV-lea, la 16 martie acelaşi 
an. Atacul lui Procopius asupra Germaniei 
a alarmat întreaga Europă şi în acelşi timp 
şi Roma. Noul Papă a convocat un Conciliu 
la Nuremberg unde au hotărât organizarea 
unei noi cruciade împotriva Boemiei. Papa 
l-a numit conducător al acestei a V-a  cruci-
ade pe Cardinalul Julian Cesarini. Germanii, 
al căror prestigiu era pătat datorită înfrân-
gerilor repetate suferite în faţa boemilor, 
erau acum dornici de a şterge pata de pe 
stindardul naţiunii lor. Mereu şi mereu se 
adăugau noi trupe de cruciaţi. Armata cruci-
ată care ameninţa Boemia număra 130 000 
de oameni, atât infanterie cât şi cavalerie. 

„Eroismul unei naţiuni nu poate fi păs-
trat separat de condiţia morală şi spirituală 
a acesteia. Sursa curajului este conştiinţa. 
Conştiinţa poate face un om laș sau îl 
poate face erou. Crezând în acel Braţ care 
de atâtea ori a ocrotit în mod minunat ţara 
lor, care le-a dat victorii atât de minunate 
pe câmpul de luptă şi care alungase pe 
duşmanii care veniseră împotriva lor în 
mare număr, sprijiniţi de acel Braţ ei au stat 
împotriva Germaniei şi nu doar a Germa-
niei, ci a Romei, care stârnise împotriva lor 
acele teribile furtuni. Nu în faţa oamenilor 
îmbrăcaţi în fier, ci cu armura Adevărului, 

nu în faţa celor ce mânuiesc sabia, ci Scrip-
tura se cutremura Roma.” (Ibidem, pg, 197). 
În faţa pericolului ce îi ameninţau Husiţii 
au spus împreună cu psalmistul David: 
„Cu Tine mă năpustesc asupra unei oştiri 
înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un 
zid întărit. Căile Domnului sunt desăvârşite,  
cuvântul Domnului este încercat. El este un 
scut pentru toţi cei ce aleargă la El.” (Psalmii 
18:29, 30). „Ei erau gata să stea umăr la 
umăr în apărarea ţării şi credinţei lor, dar 
orice armată ar fi putut strânge nu era decât 
jumătate cât aceea care mărşăluia împotriva 
lor. Ei ştiau că, oricum,  victoria nu întot-
deauna e de partea armatei mai puternice, 
şi ridicând ochii spre cer au aşteptat calmi 
apropierea invadatorilor.” (Ibidem, pg. 200). 

În 1 august 1431 cruciaţii au intrat în 
Boemia. Armata husită s-a retras din faţa 
lor atrăgându-i în interiorul ţării, dându-le 
impresia că deja au câştigat bătălia. Însă pe 
neaşteptate Procopius s-a întors împotriva 
invadatorilor şi a înaintat pentru luptă. 
Atunci au înţeles cruciaţii greşeala lor şi 
aşteptau cu înfrigurare atacul. „În timp ce se 
auzea zgomotul apropierii armatelor, chiar 
înainte ca husiţii să fie văzuţi, panica i-a 
cuprins din nou pe cruciaţi.” (White, G. Ellen, 

„Marea Luptă”, Editura Păzitorul Adevărului, pg. 90).

Prinţi, generali şi soldaţi de rând 
alergau cuprinşi de teamă. Zadarnice au 
fost eforturile legatului papal de a-i opri din 
fuga lor. Cruciaţii au fost înfrânţi complet și 
husiţii au obţinut o bogată pradă de război. 
Astfel a pierit şi această mare armată „trimi-
să din cele mai puternice naţiuni ale Euro-
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pei, o oştire de războinici viteji, instruiţi şi 
echipaţi de luptă, fără a purta vreo bătălie. 
…” (Ibidem , pg. 90). Aşa cum a nimicit oştile 
lui faraon,  a pus pe fugă armatele madiani-
te din faţa lui Ghedeon şi a umilit armatele 
asiriene,  la fel Dumnezeu a risipit armatele 
trimise de Roma pentru a extermina pe cei 
ce şi-au pus încrederea în El.

După atâtea eşecuri papistaşii au 
pierdut orice speranţă de a învinge prin 
forţa armelor şi, în consecinţă, au recurs la 
diplomaţie. În 1434 a fost convocată Dieta 
Boemiei  în cadrul căreia s-a ajuns la un 
compromis prin care se pretindea acorda-
rea libertăţii de conştiinţă, dar care, de fapt, 
îi trăda pe husiţi puterii Romei. „În cele din 
urmă, autorităţile papale au fost de acord 
ca cele patru puncte ale husiţilor (cele 
prezentate mai sus în articol) să fie accepta-
te, dar ca dreptul de a le explica, adică de a 
hotărî interpretarea lor precisă, să aparţină 
conciliului, adică papei şi împăratului. … 
Astfel a câştigat Roma prin prefăcătorie 
şi înşelăciune, ceea ce nu câştigase prin 
luptă.” (Ibidem, pg. 91). 

Taboriţii nu au fost de acord cu acest tra-
tat, înţelegând că prin acesta le erau îngrădi-
te libertăţile. Au apărut astfel disensiuni între 
husiţi, care au dus la un război civil. În acest 
război şi-a  pierdut viaţa şi nobilul Procopius, 
dispărând astfel şi libertăţile din Boemia. Si-
gismund cel care trădase pe Huss şi Ieronim 
a fost acceptat ca rege al Boemiei şi imediat a 
luat măsuri de întărire a papalităţii, neţinând 
seama de jurământul de a apăra drepturile 
boemilor. Însă acesta nu s-a putut bucura 

prea mult de victoria sa deoarece în 1437 a 
murit. Sigismund nu a lăsat în urma sa decât 
un regat pe marginea unui război civil şi un 
nume stigmatizat de infamie. 

Boemia a fost iarăşi invadată şi neînţe-
legerile au continuat, iar cei care au rămas 
credincioşi Scripturii au fost persecutaţi. 
Ei s-au organizat  într-o biserică deosebită, 
luând numele de „Fraţii Uniţi”. Deşi au trecut 
prin cea mai întunecată perioadă a istoriei, 
taboriţii şi-au amintit cuvintele lui Huss care 
a spus că „trebuie să mai treacă un secol 
înainte de a se crăpa de ziuă.” (Ibidem, pg. 92).  
Deşi persecutaţi, aceşti servi ai lui Dumnezeu 
au mers mai departe prin credinţă, privind 
spre cer pentru a primi ajutor. Biserica Fraţilor 
uniţi s-a dezvoltat şi acea rămăşiţă a putut 
vedea zorii acelei zile prezise de Huss. 

Dumnezeu mă cheamă pe mine şi te 
cheamă pe tine pentru a sta drepţi pentru 
adevăr. La fel ca husiţii vom întâmpina opo-
ziţie, persecuţie, însă, la fel ca ei, trebuie să 
mergem prin credinţă înainte. Avem asigu-
rarea protecţiei divine. Făgăduinţa are însă 
şi o condiţie şi anume, aceea de a nu ceda, 
de a nu da înapoi. „Şi cel neprihănit va trăi 
prin credinţă; dar dacă dă înapoi, sufletul 
Meu nu găseşte plăcere în el.” (Evrei 10:38).  
Şi astăzi numărul celor răi e mai mare decât 
numărul celor credincioşi, dar aminteşte-ţi 
mereu că biruinţa nu o dă „numărul cailor 
şi călăreţilor”, ci Dumnezeu. Alege astăzi 
cui vrei să slujeşti şi aminteşte-ţi că  în 
acest război nu există stare de neutralitate. 
Prinde-te de braţul lui Dumnezeu şi El îţi va 
da biruinţa. Amin.   z
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Nu datora nimănui nimic
Dacă ai putea verifica balanţa financi-

ară a majorităţii familiilor şi ţărilor ai găsi o 
descoperire şocantă.  Majoritatea oameni-
lor au datorii – datorii mari! De unde începe 
aceasta? De la lucrurile mici. Ce spune 
Biblia despre datorie sau despre faptul de a 
fi îndatorat faţă de alţi oameni?

„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât 
să vă iubiţi unii pe alţii; căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea” (Romani 13:8).

Cea mai bună cale pentru a evita 
datoriile şi creditele este de a munci din 
greu şi a planifica cu atenţie. Vom discuta 
imediat mai mult despre aceasta. Putem 
pune deoparte bani pentru scopuri viitoare, 
şi putem avea un fond special pentru cazuri 
de urgenţă.

Dar dacă deja ai datorii? Atunci 
munceşte şi scapă de ele. Aceasta va cere 
disciplină şi tăgăduire de sine. Din nou, 
vei avea nevoie să faci un plan şi să te ţii 
de el și vei fi uimit cât de liber şi de bogat 
te vei simţi când acea greutate va cădea 
din spatele tău.

Datoria nu te afectează doar pe tine. 
Ea îi afectează pe toţi cei din jurul tău. 
Dacă nu eşti în stare să îţi plăteşti datoriile, 
tu mărturiseşti de fapt împotriva lui Hris-
tos, în loc să mărturiseşti pentru El. De ase-
menea, tu eşti o povară pentru altcineva, 

Pam Stemmler / Partea a III-a

Administrându-ti
       cei doi banuti,-,

producându-le probabil şi lor vătămare. 
Acesta este un lucru serios!

Planificarea bună începe de acum!
Mulţi oameni săraci sunt săraci pentru 

că îşi cheltuiesc banii imediat ce îi primesc. 
Tu deci eşti convins că vrei să trăieşti 

o viaţă de economie şi de planificare fi-
nanciară înţeleaptă. Când începe aceasta 
şi cum? Mai întâi permite-mi să spun că 
aceasta este o imagine foarte sumară 
despre acest subiect. Există mult mai 
multe lucruri de învăţat, şi s-ar putea să 
fie cel mai bine pentru tine să mergi la 
alţii, care au “un simţ financiar” şi Spiritul 
lui Dumnezeu, şi să le pui întrebări con-
crete cu privire la situaţia ta. Primul lucru 
cu care să începi este un plan. Acel plan 
poate include:
a. Cum să faci bani.
b. bugetul tău.
c. Strângeţi firimiturile.

Mai există un alt principiu financiar des-
pre care de obicei nu se vorbeşte mult. Este 
prinicpiul “strângerii firimiturilor”. Cuvintele 
provin dintr-o istorioară din Biblie care 
relatează cum Isus a hrănit mii de oameni 
într-un mod miraculos. Însă doar pentru că 
era disponibilă hrană înmulţită, aceasta nu 
însemna că ei puteau să risipească ceva din 
ceea ce rămăsese. (Vezi Ioan 6:12, 13). Acest 
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lucru este cu adevărat important, dacă vei fi 
înţelept în ceea ce priveşte banii. 

Dacă cineva munceşte şi primeşte 100 $  
şi îi foloseşte pe toţi, acea persoană e în 
urma celei care câştigă 50 $, şi căreia îi mai 
rămâne ceva. Unde e diferenţa? În planifica-
re şi priorităţi. 

i. Nu risipi NIMIC! Trăim într-o societate 
a aruncatului-la-gunoi! Poate să existe un 
timp al lepădatului, cum spune Eclesiastul 3, 
însă sunt de asemenea ocazii când lucrurile 
pot fi reparate, schimbate sau reciclate pen-
tru alte scopuri. Economisirea în lucrurile 
mici îţi va da mai mulţi bani pentru lucrurile 
mai mari.

ii. Dă socoteală de monezile de 5 bani şi de 
10 bani. Dacă poţi fi atent în cumpărăturile 
mărunte, vei avea bani pentru cele mai mari. 
Există o zicală veche care spune: “Ai grijă 
de monezile de 5 şi 10 bani, şi bancnotele 
se vor îngriji de ele însele.” Am descoperit 
că acest lucru este adevărat. Un obicei bun 
este acela de a avea un carneţel mic şi de a 
nota fiecare lucru pe care dai banii timp de 
o săptămână sau o lună. Poţi crede că nu 
cheltuieşti decât “puţin” aici şi “puţin” acolo, 
însă e uimitor la ce sumă se ridică puţinurile 
acestea. Dacă în fiecare zi cheltuieşti doar 1 
leu pentru lucruri mărunte de care nu ai cu 
adevărat nevoie, la sfârşitul anului se strâng 
365 de lei, iar dacă ai trăi să ajungi la vârsta 
de 80 de ani, suma la care ai ajunge ar fi de – 
eşti pregătit să afli? 29.200 lei. Chiar ai putea 
cumpăra ceva de banii aceştia, nu-i aşa?

Odată ce ai însumat tot ce înseamnă 
„puţin” pe lista ta, priveşte pe listă şi vezi 
dacă sunt lucruri de care chiar nu aveai 
nevoie să le cumperi. Înmulţeşte acea 
sumă cu anii, şi gândeşte-te dacă vrei să 
te schimbi referitor la lucrurile pe care îţi 
cheltuieşti banii. 

iii. Nu oferi celor care nu au nevoie. Ce? 
Aceasta sună egoist. Dar nu este. A da cuiva 
care nu are nevoie sau care ar folosi în mod 
greşit darul, ar însemna a risipi banii lui 
Dumnezeu şi ai tăi. Fii înţelept! Dacă cineva 
este flămând, sau gol, sau are nevoie de 
adăpost, ar fi bine să îl ajuţi. Poţi să econo-
miseşti un anumit procent doar pentru a-i 
ajuta pe alţii.

ObiECtiVuL!
În cele din urmă, avem nevoie să ne 

amintim care este prioritatea vieţii noastre. 
Nu este aceea de a deveni bogaţi!

„Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari 
venituri, cu strâmbătate” (Proverbe 16:8).

Prioritatea noastră cea mai importantă 
este de a câştiga bogăţiile vieţii veşnice. Vei 
descoperi că dacă păstrezi acest lucru în 
minte ca motiv şi direcţie a ta, banii vor fi un 
mijloc pentru a ajuta. Această atitudine îţi 
va îndepărta stresul de a încerca să fii bogat 
în această lume şi îţi va da binecuvântări 
minunate, când îi ajuţi pe alţii. Fă ce e nevo-
ie pentru a administra cei doi bănuţi ai tăi în 
mod corect, şi vei câştiga bogăţiile veşnice 
care nu pot fi numărate. 

Succes!   z
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În perioada 6-9 februarie 2017, în 
Conferinţa Ardealul de Nord a avut loc 
o tabără misionară, desfășurată sub 

genericul „Iată-mă, trimite-mă”.
În cadrul acestei tabere misionare, 

tineri din conferinţă și nu numai, au fost 
invitaţi să participe  la acţiuni de colportaj, 
având astfel posibilitatea să câștige experi-
enţă în lucrarea de salvare a sufletelor.

Au participat cu bucurie atât slujbași 
din conferinţă, cât și tineri de diferite 
vârste. Li s-au alăturat și tineri din alte 
conferinţe, numărul participanţilor fiind 
de aproximativ 20 de persoane.

Cu ajutorul Domnului am colportat 12 
localităţi din zona Gîlau, lângă Cluj-Napoca.

S-au distribuit peste 2000 de cărţi și 
un număr considerabil de pliante. În lucra-
rea noastră am găsit oameni care studiază 
Biblia in mod sârguincios și care au avut 
deschidere faţă de adevărurile mai înalte 
ale cuvântului lui Dumnezeu.

În după amiaza zilei de miercuri, 8 
februarie, am vizitat împreună cu tinerii, 

Ştiri misionare – 
Ardealul de Nord

un cămin de bătrâni unde am susţinut un 
program de cântări și poezii.

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecu-
vânteze sămânţa care a fost semănată în 
acest loc. 

Dorinţa noastră este ca această 
lucrare să se extindă. De aceea apelam la 
toţi cei care au pe inimă să ajute această 
lucrare, prin participare, financiar sau 
prin rugăciune, să o facă cu toata inima 
ca pentru Domnul.

Fraţii din Departamentul Misionar  
al Conferinţei Ardealul de Nord    z
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Între 27 decembrie 2016 -5 ianuarie 
2017 a avut loc  la Campus Porumacu 
cea de a opta sesiune a școlii misionare. 
La trecerea dintre ani, când  zăpada se 

așternea pe pamânt, urmând să îl umple 
cu apă, pregătindu-l astfel să aduca rod, 
studenţii așterneau  Cuvântul pe făgau-
inţe, cu dorinţa ca acest Cuvânt să fie 
așternut în inima oamenilor și să aducă 
rod.  Acesta a fost doar începutul a ceea ce 
urma să aibă loc a doua zi, chiar prima zi 
din anul 2017. 

În acea zi de dumnică, sub calauzirea 
profesorilor, ne-am îndreptat spre azilul 
de bătrâni din localitatea Slimnic. Odată 
ajunși le-am cântat oamenilor, apoi le-am 
ascultat frânturi din poveștile lor de viaţă. 
Și, pentru ca bucuria lor sa fie deplină, le-
am oferit pacheţelele deja pregătite; acele 
fagăduinţele au fost și ele dăruite, alături 
de o carte. Zâmbetele, lacrimile, strânsul 

Mai este nevoie 
de misionari?

-Adelina Rafailă

„Cum M-a trimis pe Mine tatăl, 
așa vă trimt și Eu pe voi.” (ioan 20:21). 

lor puternic de mână, ne-au dat de înţeles, 
că s-au bucurat.

    Ziua nu s-a terminat aici. După masa 
de prânz, în aceeași zi, am vizitat o casă de 
copii în localitatea Arpașul de Sus.

Am petrecut momente minunate, timp 
în care le-am spus povestioare, i-am as-
cultat, spunându-ne poezii, le-am cântat și 
ne-au cântat, iar un cântec învaţat atunci 
ne-a unit vocile. Despărţirea a fost grea, 
dar am plecat cu dorninţa de a ne întoarce.

    A fost o experienţă minunată și 
sperăm ca anul acesta să fie conturat de 
acea primă zi – să fim MISIONARI pentru 
Hristos ÎN  FIECARE ZI din el și nu numai. 
Să mergem la Domnul și să Îl întrebăm: 
Doamne, ce să fac cu resursele Tale? 

Să trăim cum a trăit Hristos și să 
lucrăm cum a lucrat El!   z
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În perioada 22-26 Decembrie 2016, 
Campusul AZSMR de la Porumbacu 
a găzduit tabăra de tineret a Uniunii 

Române cu tema „Unde privești?”, având ca 
moto: „Și noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi 
cu un nor așa de mare de martori, să dăm la 
o parte orice piedică și păcatul care ne înfă-
șoară așa de lesne și să alergăm cu stăruinţă 
în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm 
ţintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinţei 
noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria 
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dis-
preţuit rușinea, și șade la dreapta scaunului 
de domnie al lui Dumnezeu.”(Evrei 12:1, 2). 

Deschiderea taberei a avut loc joi, în 
jurul orei 19.30, cuvintele de bun venit fiind 
rostite de către fr. Ghiţă Ulici. A urmat prima 
temă a taberei intitulată: „Aproape învinși 
dar totuși biruitori”, prezentată de fr. Adrian 
Barnea. Prin mesajul transmis s-a urmărit 

„unde privești?”
transmiterea îndemnului de a rămâne tari 
și a alege să urmăm exemplul bărbaţilor de 
credinţă, care au rămas credincioși și au tre-
cut prin diferite încercări. Exemplul suprem 
este cel al Domnului Isus, care este pentru 
fiecare modelul cel mai demn de urmat.

A doua zi am avut un moment frumos 
de părtășie, în orele dimineţii, după care fr. 
Beni Chirilă ne-a provocat să avem atelier 
de discuţie, în cadrul căruia să încercăm cu 
toţii să aflăm răspunsul întrebării: „Unde 
privești?”, întrebare aparent simplă, dar 
plină de semnificaţie. 

Ne-am bucurat să avem în mijlocul 
nostru și pe fr. Liviu Tudoroiu, care, prin 
Harul Lui Dumnezeu, a încercat să ne 
transmită nouă, tinerilor ideea că suntem 
oamenii ultimei generaţii, care avem 
nevoie tot mai multă de Răscumpărător. 
Aducându-ni-se în faţa ochilor noștri 
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imaginea lui Iosif, fiul iubit, al tatălui său, 
am fost chemaţi să observăm asemănarea 
acestuia cu a Domnului Hristos, ca Unul 
care a avut parte de suferinţă, trădare, 
dispreţ, asemenea fiului lui Iacov, dar care 
a suferit până la final, iubindu-și „fraţii” și 
sacrificându-Se în favoarea lor. 

Duminică a fost ziua aleasă pentru 
excursie, așa că am ieșit în natură pentru a 
ne liniști și a ne bucura de zăpada care s-a 
așternut din abundenţă în zona în care ne 
aflam. Majoritatea celor prezenţi au ales să 
se relaxeze și să se bucure pe Pârtia Păltiniș. 

După această zi ne-am adunat cu toţii 
în camera de sus, pentru a lăuda pe Domnul 
prin cântări și poezii, și pentru a asculta 
ultima temă: GAME OVER! 

Luni, în ultima zi a taberei, am avut 
privilegiu de a ne spune fiecare dintre noi 
părerile despre cum s-a desfășurat această 
tabără, și apoi fr. Liviu Tudoroiu ne-a împăr-
tășit experienţa convertirii sale, făcând un 
apel la inimile tuturor celor prezenţi, de a nu 

amâna chemarea pe care Dumnezeu o face 
inimilor noastre.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest 
privilegiu, dorim ca harul și pacea lui Isus să 
fie cu noi cu toţi, Amin!  

A consemnat Adrian Barnea   z
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Ai văzut vreodată un măgăruș? Este 
un animal din familia calului, mai 
mic decât acesta, cu părul sur, cu ca-

pul mare și urechile lungi. Oamenii de la ţară 
folosesc aceste animale pentru a-și transpor-
ta bagajele. În zonele de munte măgarii sunt 
folosiţi pentru a transporta la cabanele de sus 
mâncarea sau alte lucruri necesare acolo. 

Măgarii sunt amintiţi în istorie din 
vremuri străvechi. Prima referinţă biblică cu 
privire la aceste animale o avem din timpul lui 
Avraam. Printre darurile primite de la faraonul 
Egiptului, atunci când el a locuit o vreme 
acolo, au fost și măgari. (Geneza 12:16). 

Despre fiii lui Iacov aflăm că au mers 
în Egipt după merinde, însoţiţi de măgari, 
pe care-i foloseau pentru transportul 
mărfii (Geneza 42:26). 

În vremea judecătorilor măgarii erau 
folosiţi și ca mijloc de transport persoane. 
Iair, unul din judecători, „avea treizeci 
de fii, care călăreau pe treizeci de mânji 
de măgari şi stăpâneau treizeci de cetăţi, 
numite şi azi cetăţile lui Iair şi aşezate în 
ţara Galaadului.” (Judecători 10:4). 

Măgăruşul
Balaam, profet și proroc, folosea o 

măgăriţă pentru a se deplasa. Știm că 
Dumnezeu s-a folosit de aceasta pentru a-l 
mustra pe profetul care se depărtase de la 
calea cea dreaptă. „Domnul a deschis gura 
măgăriţei” şi ea a vorbit” (Numeri 22:28). 

Prinţul Absalom, fiul împăratului 
David, folosea, de asemenea, un măgar 
pentru a călători și chiar pentru a participa 
la luptă. Atunci când a murit, el a rămas 
agăţat cu părul de ramurile unui copac, în 
timp ce măgarul a fugit de sub el.

În cântarea sa de biruinţă, Debora, una 
din prorociţele menţionate în Biblie, scrie 
despre „măgăriţe albe” pe care obișnuiau 
să călărească oamenii din vremea sa, iar 
Saul, atunci când a fost înștiinţat de Samu-
el că urmează să fie ales împărat, se afla în 
căutarea măgăriţelor tatălui său. 

Știm, de asemenea, că Însuși Domnul 
Hristos a intrat în Ierusalim călare pe mân-
zul unei măgăriţe, împlinind astfel profeţia 
care spunea: „El este neprihănit și biruitor, 
smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, 
pe mânzul unei măgăriţe.” (Zaharia 9:9). 
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Măgarul este folosit în expresiile 
biblice și pentru a descrie caracterul unor 
oameni. Despre Ismael mama sa a aflat de 
la îngerul Domnul că „va fi ca un măgar 
sălbatic printre oameni; mâna lui va fi îm-
potriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor 
oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în 
faţa tuturor fraţilor lui.” (Geneza 16:12). 

Deși oamenii obișnuiesc să ia în râs 
aceste animale, să facă glume pe seama lor și 
să-i asemene cu oamenii ciudaţi, încăpăţânaţi 
sau lipsiţi de inteligenţă, măgarii sunt animale 
înzestrate de Dumnezeu cu multe calităţi. 

Cei care au studiat caracteristicile mă-
garilor au aflat că sunt animale inteligente, 
foarte curioase, puternice, atașaţi de stă-
pânii lor, capabili să înveţe ce li se „predă”. 
Au un dezvoltat spirit de orientare, cu un 
auz foarte bine dezvoltat. Sunt animale 
sociabile, cărora le place să trăiască în 

compania altor animale. În cazul măgarilor 
sălbatici aceștia trăiesc în turme și-și aleg 
ca lider pe cel mai puternic dintre ei.  

Pe Isahar tatăl său îl considera „un 
măgar osos, care se culcă în grajduri. Vede 
că locul unde se odihneşte este plăcut şi 
că ţinutul lui este măreţ; îşi pleacă umărul 
sub povară şi se supune birului.” (Geneza 
49:14).  Aceste caracteristici evidenţiază o 
atitudine de mulţumire faţă de ce are, dis-
ponibilitate de muncă, hărnicie, supunere 
și conștiinciozitate. 

Putem învăţa de la aceste animale. 
Ele sunt lăsate de Dumnezeu nu doar ca 
să ne ajute în diferite activităţi, ci și să ne 
dea lecţii de comportament. În ele putem 
admira modul minunat în care Dumnezeu 
a reușit să înzestreze pe fiecare dintre 
creaturile Sale cu daruri deosebite, astfel 
încât fiecare este unică în felul ei.   z
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ISSN 1223-8872

„În planul lui Dumnezeu fiinţele omeneşti  
au fost create astfel încât să aibă nevoie unele de altele.  
Ce lucrare binecuvântată s-ar realiza, dacă toţi oamenii  

ar face tot ceea ce le stă în putinţă pentru a-i ajuta  
pe cei ce au nevoie de ajutorul lor, în simpatie şi dragoste.  

Fiecare este înzestrat de Dumnezeu cu propriile lui talente.  
Noi suntem chemaţi să folosim aceste talente  

pentru a ne sprijini semenii în umblarea pe calea cea strâmtă.  
În această lucrare, fiecare dintre noi este dependent  

de ceilalţi şi toţi, laolaltă, depindem de Hristos.  
talentele noastre se perfecţionează şi se dezvoltă  

numai prin îndeplinirea unei slujiri lipsite de egoism.”  
(E. G. White)


