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Vecinul ţi-a cerut bani - împrumut 
pentru două zile. Te-a păcălit. Isus 
ne-a spus: „Băgaţi de seamă să 

nu vă înșele cineva.” (Matei 24:4) Vorbea 
despre lucruri importante.

Copiii trebuie să aibă încredere în 
părinţi. Și totuși Avraam ar fi ajuns un ido-
latru, între cei ce „slujeau altor dumnezei” 
(Iosua 24:2). Pe Iacov, mama lui l-a rugat 
stăruitor: „Ascultă numai sfatul meu”... 
(Geneza 27:13-14). Și au curs durerile ca o 
cascadă. Tatăl s-a încrezut orbește în cel ce 
se dădea a fi Esau. Și Rebeca (cea aleasă de 
Dumnezeu) e cea care a pus la cale înșelă-
ciunea. „Inima bărbatului se încrede în ea” 
(Proverbe 31:11) și în același timp citim și 
„Nu crede pe un prieten, nu te încrede în 
ruda cea mai de aproape; păzește-ţi ușa 
gurii de cea care îţi stă în braţe!” (Mica 7:5)

Fratele tău? Poate fi Cain. Împăratul 
tău? Poate fi Saul. Preotul? Poate va striga: 
Răstignește-L! Comunitatea ta dragă? 

Ghiţă Bizău

Poate că îl va alege pe Baraba. Legile ţării? 
Pot cere să fii aruncat în cuptor. Fratele de 
credinţă? Poate fi vânzătorul. Amvonul 
din biserica ta? Poate cel de acolo are „în 
mâini torţa unei profeţii false, care a fost 
aprinsă din focul diabolic al lui Satana” 
(EUZ, pg. 179). Un „înger de lumină” (2 Co-
rinteni 11:14) poate fi chiar cel rău. Vrând 
să pară Hristos...

În ce să ai încredere? În cai și care? 
(Psalmii 20:7) În obiecte? În valori? În 
provizii? Dumnezeu spune: Nebunule! 
(Luca 12:19-20).

O voce (ghici a cui!) îţi răspunde: 
Ascultă-ţi inima! Începi cu „inima mă va 
cârmui cu înţelepciune” (Eclesiastul 2:3), 
ca să ajungi la: „Cine se încrede în inima 
lui este un nebun” (Proverbele 28:26). A 
mai rămas ceva? Cineva...? Da.

„Numai în Dumnezeu mi se încre-
de sufletul” (Psalmii 62:1), „în El mi se 
încrede inima” (Psalmii 28:7). „Încrede-te 
în Domnul din toată inima ta” (Proverbe 
3:5)! „Ferice de omul care se încrede în 

El!” (Psalmii 34:8). „Cine se încrede în 
Domnul este fericit.” (Proverbe 

16:20) „Încredeţi-vă în Domnul 
pe vecie, căci Domnul Dumne-

zeu este Stânca veacurilor.” 
(Isaia 26:4)

„Încredeţi-vă în proro-
cii Lui, și veţi izbuti.”  

(2 Cronici 2:20)  z

Voci de încredere?
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Alice Aria

Sufletele noastre sunt ca nişte flori: fie-
care dintre ele înfrumuseţează grădina 
vieţii, parfumată de iubirea divină. 

Una dintre esenţele cele mai plăcute 
ale vieţii unui creştin rămâne bunătatea 
- un parfum care se răspândeşte în orice 
loc prin care am trecut, care-şi păstrează 
prospeţimea chiar şi atunci când nu mai 
suntem în casa, localitatea sau oraşul re-
spectiv, care valorează atât de mult şi care 
poate fi obţinut atât de uşor: cumpărân-
du-l fără bani şi fără plată de la Maestrul 
parfumier şi Autorul bunătăţii.

Atunci când ajungem într-un magazin 
cu esenţe frumos mirositoare, aromele şi 
diversitatea ambalajelor cât mai atrăgătoa-
re ne „ameţesc”, fiindu-ne destul de greu 
să ne decidem în alegerea unui parfum. 
Toate sunt încântătoare, dar le lipseşte un 
lucru: mirosul lor persistă pentru o perioa-
dă scurtă de timp şi nu pentru o viaţă. 

Într-adevăr, este frumos să fii admi-
rat pentru parfumul deosebit pe care îl 
foloseşti, să fii întrebat despre numele 
şi provenienţa lui; şi poate că pentru un 
timp, mireasma lui plăcută încă se va simţi 

BUNATATEA 
–  un parfum cu efecte veşnice

„Cine urmăreşte  
neprihănirea  
şi bunătatea,  
găseşte viaţă,  
neprihănire  

şi slavă.”  
(Proverbe 21:22)
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în locurile prin care ai trecut dar, destul de 
repede aceasta se va evapora, alte arome 
înlocuind-o. 

Nu la fel se întâmplă cu bunătatea na-
turală a sufletului. Dacă ea este cultivată şi 
reîmprospătată zi de zi prin mici gesturi de 
amabilitate şi împreună-simţire cu cei din 
jurul nostru, viaţa noastră va emana în jur 
un parfum sacru, ale cărui unde de iubire 
vor avea efecte veşnice. 

De subliniat este faptul că, aşa cum 
anumite parfumuri scumpe sunt copiate 
şi contrafăcute neavând acea originalitate 
care să le dea o valoare autentică, la fel şi 
bunătatea unui om poate fi uneori falsă, 
impusă de bunele maniere sau de educa-
ţie, dar care nu izvorăşte din principiu şi 
din sinceritatea sufletului.  Pentru că lip-
seşte ingredientul cel mai important - dra-
gostea. La temelia bunătăţii stă dragostea. 
Nu poate fi cineva bun fără dragoste.

„O inimă egoistă poate realiza acte ge-
neroase, poate înţelege adevărul prezent 
şi se poate ascunde sub aparenţele unui 
comportament umilit şi afectuos; cu toate 
acestea, motivele interioare pot fi lipsite 
de curăţie şi sinceritate; acţiunile izvorâte 
dintr-o asemenea inimă înlocuiesc savoa-
rea şi roadele unei vieţi cu adevărat sfinte, 
contrafăcând principiile iubirii veritabile.” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, pg. 208).

...
Bunătatea este de asemenea un 

parfum care înmiresmează, care înalţă 

şi schimbă sufletele din jurul nostru, 
aducând speranţă şi iubire în privirile 
întunecate de ură şi descurajare. „Chiar 
şi păcătoşii, a căror inimă Îl respinge în 
mod categoric pe Duhul lui Dumnezeu, 
vor răspunde la bunătate; deoarece, dacă 
ei răspund cu ură faţă de ură, vor putea 
răspunde, de asemenea, cu iubire faţă de 
iubire. Dar numai Duhul lui Dumnezeu 
este Acela care poate înlocui ura cu iubi-
rea.”  (Idem, vol. 2, pg. 529).

Cel mai elocvent exemplu cu privire 
la efectele pe care le poate avea acest par-
fum divin, este chiar viaţa Mântuitorului.

„A iubi aşa cum a iubit Domnul 
Hristos înseamnă a manifesta altruis-
mul în permanenţă şi în orice loc, prin 
cuvinte amabile şi prin gesturi plăcute. 
Acestea nu îi costă nimic pe cei care le 
exprimă, dar lasă în urma lor un parfum 
care înconjoară sufletul. Efectul lor nu va 
putea fi măsurat niciodată. Ele nu sunt 
o binecuvântare doar pentru cel căruia 
îi sunt adresate, ci şi pentru cel care le 
adresează, deoarece acţionează asupra 
lui. Dragostea veritabilă este o însuşire 
preţioasă, de origine cerească, al cărei 
parfum devine tot mai plăcut, pe măsură 
ce se răspândeşte asupra altora.” (Scrisori 

către tineri îndrăgostiţi, pg. 16). 

„Exemplul minunat al lui Hristos, 
blândeţea de neegalat cu care a pătruns 
în sentimentele altora, plângând cu cei 
care plângeau, bucurându-Se cu cei care 
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se bucurau, trebuie să aibă o influenţă 
profundă asupra caracterului tuturor celor 
care Îl urmează cu sinceritate. Prin cuvinte 
şi fapte pline de bunătate, ei vor încerca 
să netezească drumul pentru picioarele 
obosite.” (Divina vindecare, pg. 157).

Cei care au dorit să meargă pe urmele 
Mântuitorului au experimentat posibilita-
tea trăirii în acest fel.

„Viaţa lui (Avraam) radia în jur un 
parfum, o nobleţe şi o frumuseţe a carac-
terului, care spuneau tuturor că el era în 
legătură cu Cerul. El nu trecea cu vederea 
sufletul celui mai umil slujitor. În casa Sa 
nu era o lege pentru stăpân şi alta pentru 
slujitor; un drum împărătesc pentru cel 
bogat şi altul pentru cel sărac. Toţi erau 
trataţi cu dreptate şi milă, ca împreună 
moştenitori cu el ai harului vieţii.” (Patri-

arhi și profeţi, pg. 142).

....
Moise a cerut ca Dumnezeu să îi arate 

bunătatea Sa, bunătate pe care el însuşi 
o simţise de atâtea ori, dar pe care nu o 
putea înţelege. El s-a rugat:  „Arată-mi 
slava Ta“, iar Domnul a răspuns: „Voi face 
să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea 
Mea“ (Exod 33:18,19). Domnul a trecut pe 
dinaintea lui Moise „şi a strigat: «Domnul 
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de 
îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de 
bunătate şi credincioşie, care îşi ţine dra-
gostea până la mii de neamuri de oameni, 
iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul»“. 

(Exodul 34:6, 7). „El este milos şi plin de 
îndurare, îndelung răbdător şi bogat în 
bunătate“, pentru că „Îi place îndurarea“. 
(Iona 4:2; Mica 7:18).

Şi care a fost rezultatul? O viaţă de 
consacrare deplină în slujba semenilor săi, 
de bunătate ce nu a avut limite pentru un 
popor răzvrătit. 

....
În activităţile noastre zilnice întâl-

nim o diversitate de oameni şi caractere: 
oameni care îşi înfrumuseţează sufletul 
cu un parfum de origine divină, nealte-
rat de miresmele otrăvitoare ale acestui 
pământ şi oameni care aleg să respire şi să 
folosească cosmeticele contrafăcute ale 
lumii acesteia.  Însă diferenţa nu va putea 
fi neobservată: persoanele din prima 
categorie ne-au înmiresmat într-un mod 
atât de puternic simţurile, încât parfumul 
lor suav – bunătatea – a rămas încă pe 
hainele şi în sufletele noastre, a căror viaţă 
ne-a inspirat şi ne-a determinat să alegem 
acelaşi drum cu flori parfumate ca şi ele. 

„După cum strălucirea soarelui care 
apune luminează vârful munţilor chiar şi 
după ce soarele a apus de mult dincolo de 
înălţimi, la fel faptele celor buni, curaţi şi 
sfinţi împrăştie lumină după ce ei de multă 
vreme au plecat. Faptele lor, cuvintele lor, 
exemplul lor trăiesc veşnic.” (Patriarhi și 

profeţi, pg. 481). Pentru că „amintirea celui 
neprihănit ţine în veci.” (Psalmii 112:6).

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
II 

- N
r. 

1

6



Concluzie: 
Chiar dacă de multe ori negustorii 

lumii acesteia încearcă să ne ofere în 
sticluţe cât mai sclipitoare momente de 
fericire cu esenţe iluzorii, noi să căutăm 
în continuare acele vase de alabastru, cu 
nard mirositor, ce vor da vieţilor noastre o 
amintire nemuritoare în timp, ca şi istoria 
Mariei. 

Însă, să nu păstrăm aceste vase de 
alabastru cu zgârcenie, cu teama de a nu 
le sparge, de a le reţine pentru noi, de a 
nu risipi. Să nu dăruim firmituri de iubire, 
gândind că facem prea mult pentru cei din 
jurul nostru.

Să nu considerăm ca fiind o irosire, 
zâmbetele dăruite, timpul acordat, vorbele 
de încurajare rostite, spunând asemenea 
lui Iuda: „Ce rost are risipa aceasta?”  „Cu-
vintele pline de bunătate sunt tot atât de 
binevenite ca şi zâmbetul îngerilor.” (Divina 

vindecare, pg. 158). 

Să privim la vasul de alabastru care 
a fost spart de Domnul Isus Hristos la 
Golgota pentru fiecare din noi, parfumul 
Lui fiind turnat pe capul nostru pentru 
veşnicie.

Pentru că sacrificiul stă la baza iubirii, 
să lăsăm să răzbată din micile noastre 
vase de alabastru parfumul faptelor de 
bunătate. 

....
Dumnezeu să ne ajute să rămânem 

mereu cu acest gând şi această dorinţă: în 
fiecare dimineaţă, atunci când ne trezim, El 
să pună în sufletele noastre o picătură pre-
ţioasă a parfumului Său – bunătatea – pe 
care să o răspândim pe parcursul întregii 
zile în cât mai multe locuri posibile. „Să nu 
te părăsească bunătatea şi credincioşia: 
leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii 
tale” pentru că „ceeace face farmecul unui 
om este bunătatea lui.” (Proverbe 3:3, 
19:22)  z

„Nu recunosc alt semn  
al superiorităţíi  

decât bunătatea.” –  
Ludwig van Beethoven
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În credinţă au murit toţi aceştia, fără să 
fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar 
le-au văzut şi le-au urat de bine de de-

parte, mărturisind că sunt străini şi călători 
pe pământ.” (Evrei 11:13).

Dragă cititorule, te regăsești în aceste 
cuvinte? Suntem noi cu adevărat străini și 
călători pe acest pământ? Faptele noastre 
demonstrează dacă suntem sau nu. Oare 
nu adunăm comori aici, pe pământ, 
luptăm din greu să devenim „cineva”, ne 
preocupăm de lucrurile exterioare? Cred 
că aici ne regăsim majoritatea dintre noi. 

Sunt întrebări pe care ar trebui să ni 
le adresăm zilnic, să medităm la ele și cu 
ajutorul cărora să ne analizăm în lumina 
adevărului pe care îl avem. Ne uităm prea 
des în oglindă să ne vedem exteriorul, dar 
omitem să privim în adevărata oglindă - 
Cuvântul lui Dumnezeu - care ne arată și 
persoana lăuntrică a noastră.

Au fost odată ca niciodată trei oameni. 
Fiecare dintre ei purta câte doi saci, unul 
legat de gât în faţă, şi celălalt atârnat de 

Andreea Murăraș

spate. Atunci când primul om a fost între-
bat ce căra în sacii săi, el a spus, „În sacul 
din spate sunt toate lucrurile frumoase 
făcute de prietenii mei şi familia mea. În 
acest fel, ele îmi sunt ascunse vederii. În 
sacul din faţă se află toate lucrurile rele 
care mi s-au întâmplat; din când în când, îl 
deschid, scot lucrurile rele afară, mă uit şi 
mă gândesc la ele.” Pentru că se oprea atât 
de des asupra lucrurilor rele, nu a reuşit să 
facă niciun progres important în viaţă.

Apoi, cel de-al doilea om a fost între-
bat despre ce ducea în sacii săi. El a răs-
puns, „În sacul din faţă sunt toate lucrurile 
bune pe care le-am făcut. Îmi place să le 
revăd, aşa că adeseori le scot afară pentru 
a le arăta oamenilor. În sacul din spate 
păstrez toate greşelile mele, pe care le car 
tot timpul cu mine. Desigur că sunt grele. 
Ele îmi încetinesc înaintarea dar, din nu 
ştiu din ce motiv, nu le pot lăsa jos.”

Al treilea om a explicat şi el ce avea în 
sacii săi. „Sacul din faţă este nemaipome-
nit. Acolo îmi ţin gândurile pozitive despre 

Călătorind
fără bagaje
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oameni, toate binecuvântările de care 
m-am bucurat, toate lucrurile bune făcute 
de alţii pentru mine. Greutatea lor nu 
este nicio problemă. Acest sac este la fel 
precum pânzele unei corăbii. Nu încetează 
să mă împingă înainte.”

„Sacul din spatele meu este gol. Nu 
este nimic în el. Am tăiat la fundul său o 
gaură mare. În acest sac pun toate lucru-
rile rele la care gândesc despre mine sau 
aud despre alţii. În cele din urmă, ele cad 
din sac, așa că nu sunt nevoit să car niciun 
fel de greutate în plus.”

Trei categorii de oameni, fiecare cu 
bagajul său, alţii înaintează, alţii nu. Noi 
oare înaintăm? Sau ne lăsăm copleșiţi de 
bagajele pe care le cărăm după noi? Le 
îngreunăm pe zi ce trece și batem pasul 
pe loc. „Geamantanul vinei. Un sac de 
nemulţumire. Pe un umăr îţi arunci o 
geantă de oboseală, iar pe celălalt o altă de 
amărăciune. La astea mai adaugi un rucsac 
de îngrijorare, un geamantan de singurăta-
te și un cufăr mare de teamă. Ajungi astfel, 
nu peste mult timp, să cari mai mult decât 
un hamal. Atunci să nu te miri că ești atât 
de obosit la capătul zilei. Să târăști bagaje 
este epuizant.”

Și ne întrebăm de ce creștinii sunt 
supăraţi? Iată răspunsul! Bagajele pe 
care le cărăm și pe care le tot adăugăm în 
călătoria noastră ne fac doar rău. Uităm ce 
este frumos, trecem nepăsători pe lângă 
binecuvântările oferite de Dumnezeu, 
nu suntem mulţumiţi de viaţa pe care o 
avem și ajungem apatici, indiferenţi. Însă 

Domnul nostru ne-a spus: „voi sunteţi 
lumina lumii”! Trebuie să radiem în jurul 
nostru, să luminăm, să dăm la o parte 
greutăţile, bagajele pline cu teamă, lucruri 
rele, greșeli, păcate. 

Avem o călătorie importantă. Avem 
o ţintă măreaţă. Dumnezeu ne-a sfătuit 
cu privire la bagajele pe care trebuie să le 
avem în călătoria noastră. 

„Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici 
traistă, nici încălţăminte şi să nu întrebaţi pe 
nimeni de sănătate pe drum.” (Luca 10:4)

Cu ce rămânem de pe acest pământ? 
Doar caracterul și nimic mai mult! Goana 
după averi, timpul petrecut nefolositor, 
posibilităţi pe care nu le-am valorificat spre 
slava lui Dumnezeu ne vor urmări în ziua 
necazului și ne vor despărţi de Creator.

Profetul Domnului a primit o viziune 
referitor la această călătorie spre Împărăţia 
lui Dumnezeu.

„În timp ce mă găseam în Battle Creek, 
în august 1868, am visat că eram cu o 
mare grupă de oameni. O parte din aceas-
tă adunare era gata pregătită pentru călă-
torie. Noi aveam o căruţă cu încărcătură 
grea. În timp ce călătoream, drumul părea 
că urcă. Pe una din părţile acestui drum 
era o prăpastie adâncă; de cealaltă parte, 
era un zid alb, înalt și neted, ca finisajul 
întărit pe pereţii camerelor sclivisite.  

Pe măsură ce călătoream, drumul 
devenea mai îngust și mai râpos. În unele 
locuri, el părea atât de îngust, încât am tras 
concluzia că nu puteam călători mai departe 
cu căruţele încărcate. Am deshămat caii de la 
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căruţe, am luat o parte din bagaje, le-am pus 
pe cai și am călătorit mai departe călare.  

Pe când călătoream, cărarea continua să 
se îngusteze. Eram obligaţi să ne strângem 
aproape de zid, spre a ne apăra de cădere de 
pe drumul îngust în prăpastia stâncoasă. În 
timp ce făceam acest lucru, bagajul de pe cai 
se presa de perete și făcea ca noi să ne încli-
năm spre prăpastie. Ne temeam să nu că-
dem și să fim făcuţi bucăţi de stânci. Atunci 
am desfăcut bagajul de pe cai și el a căzut 
în prăpastie. Am continuat să călătorim 
călare, temându-ne teribil, când am ajuns la 
cele mai înguste locuri din drum, să nu ne 
pierdem echilibrul și să cădem. În astfel de 
momente, se părea că o mână a luat frâul și 
ne-a condus peste drumul cel periculos. 

Pe măsură ce drumul devenea tot mai 
îngust, am hotărât că nu mai puteam mer-

ge în siguranţă călare; am lăsat caii și am 
mers pe jos, pe un singur rând, unul mer-
gând pe urmele celuilalt. În acest loc, de pe 
vârful peretelui alb și curat au fost lăsate 
în jos funii mici; acestea au fost grabnic 
apucate spre a ne ajuta să ne păstrăm 
echilibrul pe cale. În timp ce călătoream, 
funiile se mișcau, mergând alături de noi. 
În cele din urmă calea a devenit atât de 
îngustă, încât am tras concluzia că putem 
călători mai în siguranţă fără ghete, așa că 
le-am scos din picioare și am mers o oare-
care distanţă fără ele. Curând s-a hotărât 
că puteam călători mai în siguranţă fără 
ciorapi; aceștia au fost scoși și am călătorit 
mai departe cu picioarele goale.

Apoi ne-am gândit la cei care nu erau 
obișnuiţi cu lipsuri și greutăţi. Unde erau 
aceștia acum? Ei nu erau în grup. La fiecare 
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schimbare, unii au rămas în urmă și au 
continuat drumul numai cei care erau 
obișnuiţi să îndure greutăţi. Lipsurile dru-
mului i-au făcut pe aceștia și mai dornici 
să stăruie spre sfârșit.  

Pericolul ca noi să cădem de pe cale 
a crescut. Ne-am strâns aproape de zidul 
alb, totuși nu ne puteam pune picioarele 
din plin pe cale, pentru că aceasta era 
prea îngustă. Apoi, ne-am atârnat cu 
aproape întreaga noastră greutate de funii, 
exclamând: „Suntem ţinuţi de sus! Suntem 
ţinuţi de sus!” Aceleași cuvinte au fost 
rostite de tot grupul de pe calea cea îngus-
tă. Când am auzit sunetele de orgie și de 
veselie care păreau că vin din abisul de jos, 
ne-am înfiorat. Am auzit înjurături murda-
re, glume proaste, cântece vulgare, josnice. 
Am auzit cântec de război și cântec de 
dans. Am auzit muzică instrumentală și 
râsete puternice, amestecate cu blestem și 
strigăt de groază și jale amară, și eram mai 
îngrijoraţi ca niciodată să ne menţinem 
pe calea cea îngustă și grea. Mare parte 
din timp am fost siliţi să atârnăm toată 
greutatea noastră de funiile care creșteau 
în grosime, pe măsură ce progresam. 

Am observat că peretele cel alb și 
frumos era pătat de sânge. Aceasta a dat 
naștere regretului nostru că peretele era 
astfel. Totuși, acest simţământ a durat 
numai câteva momente, când m-am 
gândit că totul era cum trebuia să fie. Cei 
care veneau în urmă aveau să știe că pe 
calea îngustă și grea au trecut alţii înaintea 
lor, și vor trage concluzia că, dacă alţii au 

fost în stare să urmeze pe această cale, și ei 
pot face același lucru. Și când sângele avea 
să curgă din picioarele lor îndurerate, ei 
nu vor fi istoviţi de descurajare; ci, văzând 
sângele pe perete, vor ști că și alţii au 
îndurat aceeași durere. 

În cele din urmă am ajuns la o 
prăpastie largă, unde poteca noastră s-a 
terminat. Nu mai exista nimic care să ne 
conducă picioarele, nimic pe care să ne 
sprijinim. Tot sprijinul nostru trebuia să fie 
în funii, ale căror dimensiuni au crescut 
până ce ele au ajuns tot așa de mari ca și 
corpurile noastre. Aici am fost lăsaţi un 
timp în încurcătură și adâncă întristare. 
Ne întrebam în șoapte teribile: „De ce este 
atașată funia?” 

Soţul meu era chiar în faţa mea. De 
pe fruntea lui cădeau mari picături de 
sudoare, venele de la gât și tâmple erau 
de două ori mai mari decât normalul 
și gemete chinuitoare, înăbușite, ieșeau de 
pe buzele lui. Sudoarea picura de pe faţa 
mea și m-a apucat un astfel de chin cum 
n-am mai simţit niciodată mai înainte. În 
sufletul nostru, se dădea o luptă teribilă: 
dacă aici nu vom reuși, toate greutăţile 
călătoriei noastre au fost trăite degeaba. În 
faţa noastră, de cealaltă parte, era un 
câmp frumos, cu iarbă verde, înaltă cam 
de cincisprezece centimetri. N-am putut 
vedea soarele; dar asupra acestui câmp 
se odihneau raze blânde de lumină, care 
se asemănau cu aurul și argintul cel fin. 
Nimic din ceea ce am văzut pe pământ nu 
se putea compara cu frumuseţea și slava 
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acestui câmp. Dar vom reuși să ajungem 
acolo? era neliniștita întrebare. Dacă se 
rupea funia, noi trebuia să pierim. 

Din nou au fost exprimate în șoapte 
chinuite cuvintele: „Cine ţine funia?” 
Pentru un moment, am ezitat să îndrăz-
nim. Apoi am exclamat: „Singura noastră 
speranţă este să ne încredem în funie. De 
ea am depins pe tot drumul cel greu. Ea 
nu ne va părăsi acum.” Noi ezitam încă 
și eram profund întristaţi. Apoi, au fost 
rostite cuvintele: „Dumnezeu ţine funia. 
Nu e nevoie să ne temem”. Aceste cuvinte 
au fost repetate de cei din urma noastră, 
însoţite de: „El nu ne va părăsi acum. Până 
aici, El ne-a adus în siguranţă.”  Soţul meu 
și-a dat drumul peste înfiorătorul abis spre 
câmpul cel frumos de dincolo. Eu am ur-
mat imediat. Și, ah, ce simţământ de ușu-

rare și de recunoștinţă am simţit fată de 
Dumnezeu! Am auzit ridicându-se glasuri 
triumfătoare, de laudă pentru Dumnezeu. 
Eu eram fericită, foarte fericită. 

M-am trezit și am aflat că, din îngrijo-
rarea pe care am experimentat-o mergând 
pe calea cea grea, fiecare nerv din trupul 
meu părea a fi într-un tremurat. Visul aces-
ta nu are nevoie de comentarii. El a făcut o 
astfel de impresie asupra minţii mele, încât 
probabil că fiecare punct din el va fi viu 
înaintea mea, atâta timp cât memoria mea 
va continua să existe. 

 Călătorind fără bagaje. Aceasta este 
calea prin care putem ajunge în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Domnul nu Se uită la ce se 
uită omul; omul se uită la ceea ce izbește 
ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”  
(1 Samuel 16:7).   z
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C itim de foarte multe ori aceste 
versete, în mare parte le înţele-
gem, dar le aplicăm greșit! Matei 

18, este o învăţătură frumoasă pentru 
creștinii din ziua de astăzi. Putem obser-
va că Domnul Isus a lăsat o regulă după 
care trebuie să ne ghidăm atunci când 
avem o problemă cu cineva.

Regula este uitată și etapele sărite!
Da, ne confruntăm de multe ori 

cu aceasta, dacă avem o problemă cu 

cineva, sau auzim că acesta ne-a vorbit 
de rău, ne lamentăm, povestind altora 
ce ni s-a întâmplat. Secretul este de cele 
mai puţine ori păstrat! Nu mai suntem 
oameni de cuvânt, ne grăbim să oferim 
știri senzaţionale despre cineva care 
ne-a greșit, sau a greșit cuiva (susţinând 
autenticitatea știrii cu „am auzit ...”). Oare 
cuvântul Lui Dumnezeu mai are impor-
tanţă pentru noi atunci când neglijăm 
chiar și acest „mic” detaliu?

Între rezolvare personală  
și conflict public

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. 
Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă,  

mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită  
pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei,  

spune-l bisericii; și, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine 
ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ  

va fi legat în cer; și orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.” (Matei 18:15-18)

Adrian Barnea
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1) Rezolvă problema personal
Dacă auzim pe cineva că discută cu un 

prieten de al nostru, suntem foarte curioși 
să vedem ce îi zice, care e noutatea... Cât 
de neserioși am devenit! Oare versetul 
acesta nu ne este cunoscut? „Muștele 
moarte strică și acresc untdelemnul 
negustorului de unsori.” (Eclesiastul 10:1) 
Tot așa și cei care încearcă să se amestece 
într-o problemă care nu-l privește, dar 
vrea să știe de ea. 

Încearcă să rezolvi problema cu cel 
care ești în conflict, fără ca să mai știe 
cineva.

2) Dacă nu poţi personal, ia cu 
tine oameni de încredere (Nu din-
tre cei care obișnuiesc să ducă vorba)

Da așa este, nu te lăsa; speră, roagă-te 
și caută să rezoli într-un mod plăcut, 
mergând alături de un prieten care știi că 
nu va spune nimănui ce se discută acolo. 
Dacă se rezolvă atunci e perfect! Aici ar 
trebui să se oprească creștinii, deja în faza 

aceasta multe probleme pot fi rezolvate 
fără a fi nevoie de a treia etapă.

3) Spune Bisericii
Dacă problema este gravă, a comis 

o faptă oribilă în faţa ta, a cerului, și nu-i 
pare rău pentru ceea ce a făcut, dacă nu 
reușești să îl convingi că a greșit, atunci 
ultima posibilitate este aceasta de a spune 
Bisericii ce s-a întâmplat, urmând ca gru-
pul organizat să ia măsuri în conformitate 
cu instrucţiunile conţinute în Cuvântul lui 
Dumnezeu.

!!! Ultimul punct !!!
„Dacă cel greșit se pocăiește, îi pare 

rău de ceea ce a făcut și se supune disci-
plinei lui Hristos, trebuie să i se dea un 
nou prilej. Și chiar dacă nu se pocăiește, 
chiar dacă stă în afara bisericii, slujitorii lui 
Dumnezeu încă mai au ceva de făcut pen-
tru el. Ei trebuie să caute în mod stăruitor 
să-l câștige la pocăinţă. Și, oricât de gravă 
i-ar fi fost vina, dacă cedează la insistenţe-

le Duhului Sfânt, mărturisin-
du-și și părăsindu-și păcatul, 
dând dovadă de pocăinţă, tre-
buie să fie iertat și primit din 
nou în staul. Fraţii lui trebuie 
să-l încurajeze pe calea cea 
bună, tratându-l așa cum ar 
vrea să fie trataţi ei dacă ar 
fi în locul lui, luând seama 
ca nu cumva să fie ispitiţi și 
ei.” (7 T., pg. 263).  z
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Anatomia este știinţa care studiază 
structura organismului uman [...] 
bazându-se în primul rând pe 

disecţie, potrivit DEX-ului. Însă eu voi scrie 
despre această știinţă ce studiază în acest 
caz o rană ce este disecată cu ajutorul 
cuvintelor. 

O rană este rezultată în urma unor 
acţiuni prin două moduri: fie ești rănit prin 
puterea cuvintelor, fie ești rănit în sens 
propriu. De cele mai multe ori, oamenii 
sunt răniţi cu ajutorul vorbelor, și totuși 
sensul figurat poate lua cu ușurinţă locul 
sensului propriu, deoarece, câteodată să fii 
rănit prin prisma cuvintelor doare mai tare 
decât o rană fizică. 

Totuși, există ceva ce poate oferi vin-
decare atât fizică cât și spirituală, și acest 

Caraman Bianca
Anatomia unei rani

ceva se numește iertare. La baza unei răni 
stau ‚motive’, și singurul lucru ce poate 
vindeca rana este iertarea, dar pentru o 
iertare totală ai nevoie de rugăciune. 

Dacă suntem sinceri, vom recunoaște 
că mulţi dintre noi avem probleme legate 
de iertare, pe care trebuie să le rezolvăm. 

Iertarea este o idee minunată până 
când te lovești de ceva foarte greu de ier-
tat. S-ar putea ca oamenii să nu ţină cont 
de rănile altora, considerându-le minore 
în comparaţie cu ale lor, dar adevărul este 
că ceea ce i s-a întâmplat altcuiva nu te-a 
rănit pe tine, l-a rănit pe el. Și dacă ceea ce 
i s-a întâmplat l-a durut, atunci crede că a 
durut. Dacă a durut, a durut. 

Rănile vin sub toate formele și mări-
mile posibile. Pentru că toţi suntem răniţi 

„Iertarea este parfumul pe care trandafirul  
îl lasă pe călcâiul care îl zdrobește.’’
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într-un fel sau altul, iertarea este problema 
tuturor, dar mai ales a creștinilor. Este 
esenţial să înţelegem modul în care putem 
trata o rană. Singurul antidot pentru o 
astfel de rană este iertarea și astfel devine 
important felul în care noi percepem 
iertarea. 

Când eram mică, citeam o carte ce 
relata fapte și idei ce te puteau ajuta la 
înţelegerea unor adevăruri, și acolo era 
o povestioară despre doi băieţași dintr-o 
familie de credincioși. Pentru că s-au 
certat în cursul zilei, seara, cel ce a simţit în 
inima lui că era vinovat și-a cerut iertare, 
dar celălalt, ce avea o inimă dârză, n-a vrut 
să îl ierte. Înainte ca mama să îngenunche-
ze alături de copii, a stăruit pe lângă cel 
neiertător spunându-i să-l ierte, fiindcă nu 
știe ce se poate întâmpla în timpul nopţii. 
În caz că ar muri, va merge în iad, căci 
n-a vrut să-și ierte fratele, iar răspunsul 
lui veni imediat: „Bine, îl iert.” Când s-au 

ridicat de pe genunchi, îi replică fratelui 
său: „Te-am iertat, că nu vreau să merg în 
iad, dar dacă nu mor în noaptea aceasta, 
mâine îţi arăt eu ţie.” 

Răul e că, de multe ori și cei mari iartă 
ca acest copilaș. Adevărul e că acest copi-
laș nu a iertat. Acest copil nu a trecut de la 
ranchiună la iertare adevărată, deoarece 
iertarea este mai mult decât o obligaţie 
venită din partea mamei sau a tatălui, ci 
este un dar pe care partea afectată alege 
să-l ofere gratis, celui care a rănit. 

Se spune că iertarea este un act neme-
ritat de bunăvoinţă, ce nu permite celui 
rănit să nutrească resentimente sau să se 
răzbune. Ca să ierţi pe cineva ce te-a rănit, 
înseamnă să răspunzi unei nedreptăţi 
totale, întorcând și celălalt obraz. 

Într-un mod paradoxal, faptul că oferi 
iertare celui ce te-a rănit, fără să ţii cont de 
dimensiunea sau forma rănii tale, partea 
rănită este vindecată.  z
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Ben-Hadad, împăratul Siriei, biruise 
oștile lui Israel în lupta care a avut 
ca rezultat moartea lui Ahab. De 

atunci sirienii duseseră lupte neînce-
tate la hotare împotriva lui Israel; și cu 
ocazia uneia dintre aceste incursiuni, au 
luat și o fetiţă, care în ţara robiei ei, era 
„în slujba nevestei lui Naaman”. Naa-
man, căpetenia oştirii împăratului Siriei, 
avea trecere înaintea stăpânului său şi 
mare vază; căci prin el izbăvise Domnul 
pe sirieni. Dar omul acesta tare şi viteaz 
era lepros. (2 Împăraţi 5:1)

Doar trei versete cuprind istoria 
biblică a acestei fetiţe, dar câte lecţii 
putem desprinde din exemplul ei! Să 

Teodora Moţ

Un misionar 
eficient

„Şi Sirienii ieşiseră în cete la o luptă, şi aduseseră roabă pe o fetiţă din 
ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Şi ea a zis stăpânei 
sale: „Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, proro-

cul l-ar tămădui de lepra lui!” Naaman s-a dus şi a spus stăpânului său: 
„Fata aceea din ţara lui Israel a vorbit aşa şi aşa.” (2 Împărați 5:2-4)

analizăm situaţia, prima dată din punct 
de vedere omenesc, iar apoi să extra-
gem câteva învăţături.

În casa vrăjmașului 
Ce ni se spune despre acest copil? În 

al doilea verset din 2 Împăraţi capitolul 
5 ni se redă întreaga ei istorie tristă. Ea 
a avut parte în acele zile groaznice ale 
războiului de aceeași soartă ca alte mii 
de oameni. Fiind smulsă cu forţa de 
un dușman aspru din casa şi din cercul 
familiei ei, a ajuns o sărmană captivă în 
casa căpeteniei armatei victorioase. Era 
o fetiţă, nu ni se spune vârsta, probabil 
spre adolescenţă, 10-14 ani; nu ni se 
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spune nici numele: cine ar fi întrebat 
de numele ei? O mică sclavă într-o 
ţară străină, singură şi fără prieteni, nu 
avea valoare. Ni se spune doar statutul 
ei actual: roabă în casa lui Naaman. 
Cine era Naaman? Generalul armatei 
siriene, un om cu mare vază, respectat 
de împăratul Siriei pe de o parte, iar pe 
de altă parte persoana pe care fetiţa ar 
fi avut toate motivele să o dispreţuiască 
și pentru care să poarte ură, pentru că 
datorită lui, Israel fusese învins și ea fu-
sese luată roabă. Doar că viaţa lui Naa-
man era mult mai demnă de milă decât 
situaţia acestei fetiţe. Robia în care se 
afla el era mult mai cruntă: suferea de o 
boală incurabilă, lepra și cu toate că în-
cercase toate posibilităţile de vindecare, 
părea că nu există nicio speranţă. Fetiţa 
însă, nu avea resentimente faţă de acest 
conducător; dorea să facă pentru el tot 
ce depindea de ea ca să se vindece. 

Un alt lucru care ni se spune este 
că ea fusese pusă în slujba nevestei 
lui Naaman. Nu ni se relatează nimic 
despre această femeie, dar putem să 
deducem că era o femeie înţeleaptă și 
bună, iar comportamentul exemplar al 
fetiţei, devotamentul și hărnicia ei au 
făcut-o pe stăpână să o preţuiască pe 
această copilă și să aibă încredere în 
cuvintele ei. Pe de altă parte, și fetiţa a 
avut curaj să îi vorbească deschis stă-
pânei ei și să se implice în problemele 
familiei lui Naaman. Cum ea cunoștea 
marea durere a acestei familii, nu putea 

rămâne indiferentă la această durere, şi 
aproape că nu ştia cum ar putea ajuta 
la rezolvarea ei. Durerea lor, deveni-
se acum şi durerea ei. Ea lua parte la 
bucuriile lor, dar şi la întristările lor. Şi 
suferinţa stăpânului ei a afectat-o aşa 
de mult, încât în una din zile, îndrăzneş-
te şi se adresează stăpânei sale, şi-i zice: 
”oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul 
acela din Samaria, proorocul l-ar tămă-
dui de lepra lui!”.

Parte din planul divin
„Roabă, departe de căminul ei, 

această fetiţă era totuși unul dintre mar-
torii lui Dumnezeu împlinind fără să-și 
dea seama planul pentru care Dumne-
zeu alesese pe Israel ca popor al Său. 
În timp ce slujea în acest cămin păgân, 
simţămintele ei au fost trezite pentru 
binele stăpânului ei și, amintindu-și de 
minunile de vindecare făcute prin Elisei, 
a spus stăpânei: „Oh, dacă domnul meu 
ar fi la prorocul acela din Samaria, pro-
rocul l-ar tămădui de lepra lui!” Ea știa 
că puterea Cerului era cu Elisei și credea 
că prin această putere Naaman putea fi 
vindecat.” (Profeţi și regi, p. 244).

De ce tocmai acest copil a fost adus 
tocmai în casa generalului sirian? Era 
nevoie de cineva care să facă legătura 
între Naaman și Elisei. Și Domnul găseș-
te pe acest cineva: o fetiţă credincioasă 
din Israel. Istoria ei se aseamănă în 
mare parte cu istoria lui Iosif. Și ea este 
luată ca servitoare în casa stăpânului 
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ei, și ea capătă trecere în faţa stăpânilor 
prin comportamentul ei, este martor 
pentru Dumnezeu într-o ţară străină și 
asemenea lui Iosif, Dumnezeu îi poartă 
de grijă datorită credincioșiei ei.

Un comportament exemplar
Cum de a crezut soţia lui Naaman 

ceea ce spunea o servitoare? Cum de a 
avut Naaman atâta încredere în spusele 
unui copil? Ce mărturie dăduse ea până 
în acel moment? Cum a fost comporta-
mentul ei în casa aceea? Oare ce fel de 
caracter și comportament a avut, dacă 
Naaman, a mers la Împărat bazat pe 
cuvintele ei?

Cu siguranţă nu mi-o imaginez 
aruncând cuvinte urâte, murmurând, 
sau fiind toată ziua posomorâtă, ci cred 
că era un copil săritor, gata să ajute 
în orice situaţie, receptivă și promptă 
în a-și îndeplini sarcinile, devotată, 
răspândind în jurul ei bună dispoziţie. 
Era sinceră în tot ce făcea și spunea, nu 
glumea, nu minţea, își onora stăpânii și 
Îl onora pe Dumnezeu.

„Comportamentul acestei fete roa-
be, felul în care s-a purtat în acel cămin 
păgân sunt o mărturie puternică despre 
puterea educaţiei din primii ani de viaţă 
în cămin. Nu există o însărcinare mai 
înaltă decât aceea încredinţată taţilor 
și mamelor în îngrijirea și educarea co-
piilor lor. Părinţii au de a face chiar cu 
temeliile deprinderilor și caracterului. 
Prin exemplul și învăţătura lor se hotă-

răște în mare măsură viitorul copiilor 
lor.” (Idem, pg. 245). 

„Când au educat-o pentru Dum-
nezeu, părinţii acelei fete israelite 
nu-i cunoșteau viitorul. Dar ei au fost 
credincioși însărcinării lor, iar în căminul 
comandantului oștirii siriene copila lor a 
dat mărturie despre Dumnezeul pe care 
învăţase să-L cinstească.” (Idem, pg. 246).

Departe de casă, aproape de 
Dumnezeu

Putem spune că această fetiţă a fost 
liberă, deși era roabă din punct de vedere 
fizic. Își slujea stăpâna în mod fizic, dar în 
mod spiritual, Îl slujea pe Dumnezeul ei. 
Departe de părinţi, de ţara ei, departe de 
Templu, de programele religioase, ea L-a 
purtat în inimă pe Dumnezeul ei. A înţe-
les ceea ce mulţi dintre noi nu înţelegem 
azi, și anume că „adevăratul caracter al 
unui om se dă pe faţă prin ceea ce face 
când nimeni nu-l vede”. Cu toate că era 
captivă, fetiţa n-a uitat ţara ei şi nici pe 
Dumnezeu. Nici nu avea resentimente 
faţă de acei care o luaseră în robie. Plină 
de iubire faţă de Dumnezeu, inima ei a 
dovedit iubire faţă de stăpânul ei bolnav 
şi soţia lui. Ceea ce a ajutat-o pe această 
fetiţă să fie un martor pentru Dumnezeu 
a fost preocuparea părinţilor de a-i trans-
mite dragostea de Dumnezeu din cea mai 
fragedă copilărie. Și noi suntem chemaţi 
să imprimăm în mintea copiilor noștri 
o slujire neegoistă faţă de Dumnezeu și 
faţă de semeni!
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„Nu știm în ce domenii de activitate 
vor fi chemaţi copiii noștri să slujească. 
S-ar putea să-și petreacă viaţa în cercul 
căminului, să se angajeze în ocupaţiile 
obișnuite ale vieţii sau să plece ca în-
văţători ai Evangheliei în ţările păgâne, 
dar toţi sunt chemaţi în aceeași măsură 
să fie misionari pentru Dumnezeu, slu-
jitori ai harului către lume. Ei trebuie să 
primească o educaţie care-i va ajuta să 
stea de partea lui Hristos într-o slujire 
neegoistă.” (Idem, pg. 245).

Credinţă mare într-o inimă de copil
Lepra era socotită ca o boală incura-

bilă și deși încercaseră numeroase trata-
mente, niciunul nu dăduse rezultat. Dar 
această copilă vine în faţa stăpânei, și 
simplu, fără nicio îndoială, îi prezintă so-
luţia: „dacă domnul meu ar fi la prorocul 
acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui 
de lepra lui!” De unde știa ea acest lucru? 
Cine îi spusese? Vindecarea unui lepros 
era un lucru necunoscut în acele zile în 
ţara Israel. Știm aceasta din cuvintele 
Domnului Isus în sinagoga din Nazaret: 
„Şi mulţi leproşi erau în Israel în timpul 
profetului Elisei; şi niciunul din ei n-a fost 
curăţit, decât Naaman Sirianul“ (Luca 
4:27). Ea nu avea nicio garanţie palpabilă 
pentru afirmaţia ei, ea nu putea confirma 
niciun caz de vindecare a leprei, şi totuşi 
ea era sigură că stăpânul va fi tămăduit 
dacă merge la Elisei. Care era secretul? Ea 
fost învăţată de părinţii ei că la Dumne-
zeu, nimic nu este cu neputinţă. 

Sunt copiii noștri siguri de ceea 
ce trăim noi cu Dumnezeu? Le inspiră 
viaţa noastră acea încredere simplă, de 
copil, în puterea lui Dumnezeu?

Poate această fetiţă nu și-a dat seama 
de importanţa cuvintelor despre credinţa 
ei în Dumnezeu. Dar Naaman a crezut 
pentru că fetiţa a crezut, şi el a dus măr-
turia înaintea împăratului Siriei. În felul 
acesta a aflat Ben-Hadad că Dumnezeul 
lui Israel face ceea ce era peste puterea 
oamenilor şi peste puterea zeilor Siriei. 
Cea mai mare mărturie care poate fi adusă 
în favoarea Dumnezeului cerurilor este 
mărturia inimii care are încredere în El.

Curaj și sinceritate
Domnul Hristos afirmă în Matei 18 

că „dacă nu vă veţi face ca niște copilași, 
cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia 
cerurilor.” Oare de ce? Pentru că un 
copil este sincer, pentru el totul este 
simplu, nu stă să se gândească, ci spune 
tot ceea ce are în inimă. 

La fel a procedat și această fetiţă. 
Putea să se gândească, să cântăreas-
că, să îl pună pe „dacă” înainte: Dacă 
stăpânii nu mă vor crede și vor râde 
de mine? Dacă vor interpreta greșit 
cuvintele mele? Dacă Naaman nu va fi 
vindecat, care vor fi urmările? Există su-
ficiente motive ale necredinţei de a nu 
rosti cu îndrăzneală ceea ce ştim despre 
Dumnezeu. Fetiţa însă nu a dat loc unor 
astfel de gânduri, ci a acţionat prompt, 
cu încredere și curaj.
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Concluzie
Trăim timpuri în care copiii noștri 

sunt în pericol să fie luaţi robi: robi ai 
anturajului, robi ai tehnologiei, robi... 
petrecând poate mai mult timp la școa-
lă, cu prietenii, în faţa ecranului decât în 
anturajul familiei. Ce facem pentru a-i 
pregăti să fie martori pentru Dumnezeu 
chiar și în robie? Cât de mult timp petre-
cem cu ei, cât ne rugăm pentru ei? Văd 
ei în noi exemple ale încrederii într-un 
Dumnezeu iubitor, la care toate lucru-
rile sunt cu putinţă și care ne poartă de 
grijă în orice situaţie ne-am afla? 

De multe ori Dumnezeu alege per-
soane neînsemnate, la fel ca pe această 

fetiţă captivă din casa lui Naaman 
sirianul, pentru a îndeplini o lucrare 
mare. Casa lui Naaman poate fi locul în 
care Dumnezeu ne vrea pentru o vreme. 
Cum vom trăi acolo? Care va fi com-
portamentul nostru atunci când nu ne 
vede nimeni? Vom descoperi caracterul 
Dumnezeului lui Israel la fel ca această 
fetiţă? Ne vom încrede pe deplin, ca 
un copil, în puterea Lui? Mi-aș dori 
ca fiecare dintre noi, să nu Îl uităm pe 
Dumnezeu, ci să luminăm pentru El, 
chiar și atunci când ne simţim „captivi 
în casa sirianului”. Amin!  z
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Adevărata Reformă nu a însemnat 
doar schimbarea unor reguli și ritu-
aluri, ci schimbarea inimii. „Reforma 

a fost strigătul conștiinţei umane pentru 
iertare. Aceasta mișcare nu a luat naștere 
prin convingerea de superstiţiile și scanda-
lurile ierarhiei romane, ci prin convingerea 
fiecărui individ de păcatul său. Această 
convingere a fost făcută de Duhul Sfânt 
turnat în abundenţă asupra neamurilor, iar 
Evanghelia care a arătat calea spre iertare i-a 
eliberat pe oameni din robie și le-a oferit o 
nouă viată, i-a adus într-o lume a libertăţii.” 
(History of Protestantism, vol. 3, pg. 482).  

În Scoţia adevărul răspândit de Columba 
și colaboratorii săi nu a fost niciodată distrus 
în totalitate. Biserica din Scoţia și-a păstrat 
mult timp libertatea, însă în secolul al XII-lea 
papalitatea și-a stabilit și aici autoritatea și 
în nicio altă ţară nu și-a exercitat o stăpânire 
mai deplină. În nicio altă ţară întunericul 
nu a fost mai dens. Însă odată cu lolarzii din 
Anglia și cu învăţăturile lui Wycliffe, au pă-
truns câteva raze de lumină care au păstrat 
cunoașterea Evangheliei și  fiecare secol 
și-a avut martorii săi. Mai târziu au apărut 
scrierile lui Luther și Noul Testament al lui 

Laura Gheorghinoiu

Tyndale, soli care au străbătut întreaga Sco-
ţie, păstrând aprinsă făclia adevărului. An de 
an au fost ridicate ruguri și unii dintre cei mai 
onoraţi și nobili scoţieni și-au sigilat credinţa 
cu sângele lor. Dar sângele martirilor era ase-
meni seminţei de grâu care cade în pământ, 
moare și aduce rod mai mult. Hamilton și 
Wishart erau nobili atât prin origini, dar mai 
ales prin caracter; ei și-au dat vieţile pe rug 
împreună cu alţi martiri. „Din rugul arzând al 
lui Wishart a apărut cineva pe care flăcările 
nu aveau să-l mai aducă la tăcere, cineva 
care, sub conducerea lui Dumnezeu, urma 
să sune clopotul de moarte al papalităţii în 
Scoţia.” (Marea Luptă, pg. 248). 

John Knox s-a născut la Gifford - gate 
Haddington, în 1505. Școala a făcut-o 
în orașul natal, iar din 1522 a studiat  la 
Universitatea din Glasgow. După ce a părăsit 
facultatea a dispărut din viaţa publică timp 
de zece sau douăzeci de ani. În această peri-
oadă se pare că a devenit preot și a fost, timp 
de zece ani, în legătură cu una din instituţiile 
religioase din zona Haddington. „El a fost 
îndrăgostit de filosofia scolastică, acea știinţă 
care ascute intelectul,dar lasă conștiinţa ne-
mișcată și sufletul nefericit. A citit și a studiat 

Reconstrucţie totală
John Knox  - partea I  –

„Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat,  
și porţile sunt arse de foc. Veniţi să zidim iarăși zidul Ierusalimului  

și să nu mai fim de ocară.” (Neemia 2:17)
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scrierile lui Augustin. Bogate în adevărul 
Evanghelic și impregnate cu focul iubirii 
divine, scrierile lui Augustin trebuie să fi avut 
mult a face cu modelarea minţii lui Knox.” 
(History of Protestantism, vol. 3, pg. 483).

„Augustin și Ieronim au condus pe 
Knox la picioarele Mântuitorului. Viitorul 
reformator a deschis Sfânta Scriptură, iar 
cel care a rătăcit odată prin pustiul uscat și 
însetat al scolasticismului, se găsea acum 
la fântâna cunoașterii divine. Nu ni se 
spune minunea pe care a simţit-o atunci 
când doctrinele scolastice au dispărut din 
jurul lui ca o ceaţă, iar verile veșnice ale 
Evangheliei s-au înfăţișat înaintea lui în 
lumina Bibliei. Fără îndoială că reformatorul 
scoţian, înainte de a scăpa de jugul Romei, 
a purtat o luptă sufletească, asemănătoare 
cu cea a lui Luther și Calvin. Noi în această 
perioadă suntem liberi în acest sens, însă 
cei din secolul al XVI-lea au trebuit să își 
cumpere libertatea lor și pe a noastră cu 
un preţ mare. De la doctorii Evului Mediu 
până la părinţii primelor secole, Knox a fost 
condus pe o cale pe care nu o cunoștea, 
spre marea lucrare care îl aștepta. Cursul 
său iniţial de pregătire, început de Augustin, 
a fost perfectat, fără îndoială, prin instrucţi-
unile private și predicile publice ale Wishart, 
de care Knox a avut privilegiul să se bucure 
în timpul săptămânilor care au precedat 
moartea martirului. Această moarte a sigilat 
lui Knox tot ceea ce a căzut de pe buzele 
lui Wishart și i-a adus hotărârea finală de 
a abandona biserica Romei și a trece de 
partea Reformei. Dar atât bărbatul cât și 

ţara trebuia să treacă prin multe conflicte 
dureroase înainte ca să se ajungă la acea 
realizare care a încorporat munca lui Knox 
și a completat Reforma Scoţiei.” (History of  

Protestantism, vol. 3, pg. 483).

Knox a fost rugat să devină predicator, 
iar atunci când a ezitat, colaboratorii  săi 
l-au conjurat, să nu refuze această vocaţie 
sfântă. Însă după câteva zile petrecute în 
singurătate și luptă chinuitoare a acceptat 
chemarea. „Dar odată ce a acceptat slujba 
a pornit înainte cu hotărâre nestrămutată 
și curaj neînfricat, pe care le-a avut tot 
timpul vieţii lui. Acest reformator sincer nu 
se temea de oameni. Focurile martirajului 
care ardeau în jurul lui nu serveau decât să-i 
însufleţească zelul cu o și mai mare ardoare. 
Cu securea tiranului ţinută ameninţător 
deasupra capului lui, și-a menţinut poziţia, 
dând lovituri puternice în dreapta și în 
stânga pentru a dărâma idolatria.” (Marea 

Luptă, pg.. 248).

Knox a predicat în castel și în biserica 
St. Andrews. În prima predică el a prezentat 
cheia Reformei în ţara sa natală. El a spus: 
„Biserica Romei este Antihristul Scripturii.” 
Unii dintre ascultătorii săi au spus: „Alţii au 
tăiat doar ramurile Papalităţii, dar el lovește 
la rădăcină pentru a distruge întregul.” 
Hamilton și Wishart au condamnat doar 
abuzurile Papalităţii și au subliniat erorile 
doctrinare și au cerut o reformă a bisericii 
existente. Knox a venit cu toporul pentru a 
tăia copacul putred. El a observat punctul 
de unde trebuia să înceapă pentru a ajunge 
la obiectivul dorit. Orice mai puţin decât 
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acest principiu ar fi rezultat într-o Papali-
tate îmbunătăţită, nu într-o biserică bazată 
pe Scriptură – un răgaz temporar, urmat de 
o izbucnire reînnoită a abuzurilor și ultimul 
obiectiv al papalităţii în Scoţia ar fi fost mai 
rău decât cel dintâi.

La 4 iunie 1547 navele franceze au 
apărut, castelul a fost asediat, a căzut, 
și Knox, împreună cu alţii, a fost dus pe 
o galeră franceză. Odată cu ultimul vas 
francez dispărut sub orizont a dispărut și 
ultima speranţă a Reformării Scoţiei. Pre-
oţii au triumfat cu voce tare, iar prietenii 
Evangheliei și-au plecat capetele. (History of 

Protestantism, vol. 3, pg. 484).

Lucrarea a stat pe loc dar numai în 
aparenţă, deoarece ea avansa pe ascuns. 
În aceasta încercare se ascundea de fapt 
o binecuvântare, deoarece era bine ca 
oamenii să aibă timp să mediteze asupra 
principiului iniţial al Reformei pe care 
Knox l-a pus în faţa lor. Acest principiu a 
fost sămânţa unei noi Biserici, unui nou 
stat, însă scoţienii trebuiau să înveţe că Re-
forma nu putea fi susţinută de pumnal. Și 
pentru Knox această perioadă a fost bene-
fică deoarece pregătirea sa pentru lucrare 
era departe de a fi completă. În captivitate 
el a învăţat  auto-controlul, acea limbă a 
muncii, acea rezistenţă blândă în faţa rău-
lui, acea rezistenţă calmă și, prin urmare, 
fermă și hotărâtă faţă de opoziţia vexată și 
nedreaptă. După 8 ani Knox s-a întors în 
Scoţia. Momentele de ședere ale lui Knox 
în Scoţia au fost scurte, dar au avut tendin-
ţa să consolideze și să avanseze mișcarea. 

Prezenţa sa a dat viaţă nouă adepţilor săi; 
iar sfaturile lui i-au condus la anumite mă-
suri practice, prin care fiecare a întărit pe 
celălalt și toate au fost unite într-o acţiune 
comună. Mai mulţi dintre cei mai impor-
tanţi nobili erau acum adunaţi în jurul 
cauzei protestante. Printre aceștia au fost 
Archibald, Lord Lorne,  Earl of Argyle; Ioan, 
Lordul Erskine, Earl of Mar;  James Stuart,  
Earl of Murray; Earl Marischall; contele de 
Glencairn; John Erskine de Dun; William 
Maitland de Lethington și alţii 2. 

„În zilele lui Hamilton și Wishart, 
Reforma din Scoţia a fost pur și simplu o 
doctrină; acum era o congregaţie. Aceasta a 
fost lucrarea pe care Reformatorul a făcut-o  
pentru cauza Evangheliei în Scoţia; și, sim-
ţind faptul că prezenţa sa continuă în ţară 
nu ar face decât să stârnească o furtună de 
persecuţie, Knox s-a retras la Geneva, unde 
turma sa engleză a așteptat cu nerăbdare 
venirea lui.” (History of Protestantism, vol. 3, pg. 

485). Din acest moment Reforma în Scoţia a 
progresat rapid. Era evident că distrugerea 
ierarhiei papale era iminentă, dacă nu se 
luau măsuri rapide. Dar papistașii știau 
doar o singură armă. Deși în trecut obţi-
nuseră cu ea doar un mic avantaj, ei erau 
hotărâţi să o folosească, astfel au aprins 
încă odată flăcările de martiriu. Dar lucra-
rea începută nu mai putea fi oprită. Un 
imbold special a fost dat ierarhiei papale de 
către regina regentă, Maria de Guisse, care 
a trecut de partea catolicilor. 

La 2 mai 1559 John Knox s-a întors 
în Scoţia și, înainte ca Knox să rostească 
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un singur cuvânt sau chiar să se prezinte 
în public, chiar numele lui le-a împrăștiat 
teama. Un mesager a pornit imediat cu 
vestea nedorită către regină, care era la 
acel moment în Glasgow; și în câteva zile 
o proclamare regală a declarat pe Knox 
ca fiind un rebel și un ilegal.   Proclamaţia 
însă nu a realizat nimic altceva, decât să 
facă cunoscută prezenţa Reformatorului 
pentru toată Scoţia. 

Naţiunea găsise acum ceea ce avea ne-
voie, un om capabil să o conducă în marele 
război în care intrase. Devotamentul și zelul 
său, acum complet maturizat în școala  su-
ferinţei; sinceritatea și dreptatea lui; măreţia 
și curajul său; talentul său în dezbaterea 
teologică și înţelegerea lui politică, în care 
el a excelat; încrederea și speranţa cu care 
a reușit să-i inspire pe concetăţenii săi; și 
teroarea în care ierarhia romană părea a fi la 
auzul numelui, toate îl însemnau drept in-
strumentul ales pentru eliberarea ţării sale. 
Știa bine cât de importantă era ora și cât de 
grea era sarcina lui. Religia și libertatea ţării 
sale se aflau în mâinile lui și totuși le putea 
pierde. Șansele de eșec și de succes păreau 
echilibrate; jumătate din nobili erau pe par-
tea Romei și jumătate de partea reformei. 

Așa cum în timpul lui Neemia poporul 
cu o mână lucra și cu o mână ţinea sabia, 
la fel și Knox a lucrat, ţinând în mână Cu-
vântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, care 
putea îndepărta orice uneltire a celui rău. 
Neemia a cercetat zidurile Ierusalimului cu 
mare atenţie și a constat că nu era de ajuns 
o lucrare superficială, o cosmetizare, ci era 

nevoie de reconstrucţie totală, zidul trebuia 
refăcut nu doar văruit să arate bine. La fel 
John Knox, când a răspuns chemării de a 
lucra pentru Domnul, a cercetat situaţia 
și a constatat că este nevoie de o recon-
strucţie totală. Fundaţia bisericii nu era 
Cuvântul lui Dumnezeu, așa că acest lucru 
trebuia schimbat. Knox nu s-a mulţumit 
cu o schimbare superficială, ci a dorit o 
schimbare totală a inimii și fundamentului 
bisericii. El a înţeles că Dumnezeu așteaptă 
o predare totală, o transformare totală, nu 
doar pe jumătate. 

Care este situaţia ta? Zidurile inimii tale 
sunt reconstruite? Care este temelia lor? 
Astăzi ești chemat la o reconstrucţie totală, 
o transformare totală, nu doar cosmetizare. 
Dumnezeu caută un om astăzi, așa cum 
a căutat în timpul lui  Knox. „Caut printre 
ei un om care să înalţe un zid și să stea 
în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru 
ţară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc nici 
unul!” (Ezechiel 22:30). Dorești să fii acel 
om? Profetul Isaia a făcut o profeţie însoţită 
de o făgăduinţă: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dă-
râmăturile de mai înainte, vei ridica din nou 
temeliile străbune; vei fi numit ,Dregător 
de spărturi’, ,Cel ce drege drumurile, şi face 
ţara cu putinţă de locuit.” (Isaia 58:12). Ești 
chemat să ridici din nou temeliile străbune.     
Reforma trebuie să fie totală. Ai nevoie 
de o inimă nouă, o inimă predată Lui în 
totalitate. Rugăciunea ta să fie aceea a psal-
mistului, „Zideşte în mine o inimă curată, 
Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi 
statornic!” (Psalmi 51:10). Amin!  z
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Goran Andjelic, Croaţia

Cum L-am întâlnit pe Dumnezeu

o carte veche
Cum m-a schimbat

„Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.”  
(1 Corinteni 14:40)
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c
ând eram în clasa a cincea 
aveam multe întrebări despre 
viaţă care mă obsedau (neliniș-

teau). Seara adormeam greu, gândind 
ce se va întâmpla în viaţa mea în viitor. 
Eram în permanenţă neliniștit gândin-
du-mă la trecut, prezent și viitor. „Are 
sens să trăiești pe acest pământ?” m-am 
întrebat. Eram tulburat când mă gân-
deam la ce se așterne în faţa mea. M-am 
gândit: „Acum merg la școală. Când voi 
termina școala, va trebui să merg la ar-
mată. Apoi voi obţine un loc de muncă, 
mă voi căsători, voi avea copii... apoi 
voi lucra tot restul vieţii mele, după care 
mă voi retrage. Apoi voi muri... Și apoi, 
ce va mai fi? 

Pe vremea aceea, acest tip de viaţă 
era total absurd pentru mine. Nu-mi do-
ream să trăiesc o viaţă atât de lipsită de 
sens. Când m-am gândit la asta m-am 
întristat și am plâns până am adormit. 
Îmi era greu să trăiesc fără un scop în 
viaţă, știind că nu are sens să muncești 
din greu îndreptându-mă spre un ţel 
nedefinit, după care să mor. 

În anul care a urmat, în 1992, în 
timp ce frecventam școala gimnazia-
lă din Krcedin, Serbia, am aflat că în 
școala mea se vor ţine cursuri de religie. 
Pentru mine, acesta a fost un mare 
șoc pentru că deja aveam probleme 
de învăţare și nu îmi plăcea la școală. 

M-am gândit, „Este o glumă? Acum pe 
lângă toate celelalte subiecte la școală 
va trebui să citesc și cartea aceea groasă 
–  Biblia? O, nu!” Doi ani mai târziu, în 
primăvara lui 1994, am devenit familiar 
cu această carte misterioasă – Biblia.

În vacanţa de primăvară, am pe-
trecut mai mult timp cu prietenii mei, 
Dragan, Daniel și Goran. Peste drum 
de casa noastră locuia Milos Jankic, 
un om tânăr care era cu câţiva ani mai 
mare decât mine. Bunicul lui, Velemir 
Jankic și soţia sa erau adventiști de ziua 
a șaptea. Ei locuiau la o distanţă de vreo 
douăsprezece case de casa noastră, pe 
aceeași parte a străzii. Familia noastră 
știa că ei erau de altă religie decât cea 
ortodoxă, de aceea nu ne asociam prea 
mult cu ei.

În acel timp, se difuzau filme biblice 
la televizor. Am vizionat istoria lui Sam-
son, Iosif și alţii. Mi-au plăcut filmele 
foarte mult. Într-o seară când eram în 
oraș, le-am spus prietenilor mei, Milos 
și Mika, povestea unuia dintre filmele 
biblice.

„Asta este o întâmplare din Biblie,” 
mi-a spus Mika.

„Care Biblie? Este asta scris în Bi-
blie?” am întrebat.

„Da, este o întâmplare din Biblie,” a 
spus Mika. 27

Fi
le

 d
e 

ist
or

ie



Mika mi-a povestit mai multe întâm-
plări din Biblie despre Avraam, despre 
Moise și despre rugul aprins. Toate 
aceste povestiri mi se păreau foarte inte-
resante. Mika, care băuse puţin în seara 
aceea, mi-a spus, „Daca vrei să citești 
mai mult despre aceste lucruri, vino la 
noi acasă mâine și îţi voi da o Biblie.” Mi 
se părea foarte interesant că el vorbea 
despre Biblie doar când era beat.

Nu mai puteam de nerăbdare să se 
facă dimineaţă și să merg să iau Biblia 
să citesc eu însumi. Cu doar câţiva ani 
înainte nu îmi putusem imagina că voi 
vrea vreodată să citesc Biblia. Din când 
în când îl mai ajutam pe Mika să ajungă 
acasă pentru că băuse. Mi-am dat sea-
ma că el credea că îmi e dator cu ceva 
pentru că îl aduceam acasă. Deci când 
a văzut că eu eram interesat să citesc 
Biblia, a fost bucuros să împărtășească 
cu mine ce știa el.

A doua zi, pe la prânz, am mers la 
Mika acasă să iau Biblia, dar el încă 
dormea. După ce am așteptat un timp, 
l-am trezit eu.

I-am zis „Mika, îţi amintești că ai 
promis că îmi dai Biblia azi.”

Mika s-a ridicat în sfârșit din pat 
și a dispărut într-o altă parte a casei . 
După câteva minute, s-a întors ţinând 
o Biblie veche în mână. Biblia nu avea 

copertă pe faţă sau pe spate și lipseau 
vreo patruzeci de pagini de la început. 
Dar această Biblie zdrenţuită era Sfânta 
Biblie și eu eram foarte entuziasmat să 
o ţin în mână. În timp ce dădeam pagi-
nile, am observat că era bine folosită și 
subliniată.

Pentru mine acesta a fost primul 
contact cu cuvântul lui Dumnezeu. 
Inima mea era plină de bucurie și abia 
așteptam să citesc povestirile despre 
care îmi spusese Mika. Când încă eram 
la el acasă, l-am întrebat „Ce ar trebui să 
citesc prima dată din moment ce Biblia 
este atât de groasă?”

Mika mi-a spus „Începe să citești 
cărţile Proverbe și Eclesiastul, care au 
fost scrise de înţeleptul Solomon. Când 
termini de citit, vino la mine să îţi arăt 
ce să citești în continuare.”

Când am ajuns acasă, am început 
să răsfoiesc prin Biblie și citeam câteva 
din versetele subliniate. Cu toate că nu 
înţelegeam prea mult  din ce citeam, 
simţeam că ţin în mână o carte sfântă 
care mă va învăţa multe lucruri uimi-
toare. Din acel moment, am citit Biblia 
regulat. Când citeam cartea scrisă de 
regele Solomon, am realizat că multe 
dintre întrebările care mă nelinișteau pe 
mine aveau răspunsul acolo. De aseme-
nea, am descoperit că pot să îmi rezolv 
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problemele mele personale dacă urmez 
sfaturile înţeleptului Solomon. 

După acea vacanţă de primăvară, 
relaţia mea cu părinţii mei a început să 
se îmbunătăţească în moduri uimitoare. 
Am început să îi ascult; am început să o 
respect pe mama mea, Alexia și pe tatăl 
meu vitreg Radovan. Ei au observat 
că eu, citind Biblia, făceam schimbări 
pozitive în viaţa mea. Eram un fiu mult 
mai ascultăor decât înainte. În acel an 
am început liceul în Ingia, unde am 
putut să studiez mult mai bine și școala 
a devenit mai ușoară pentru mine.

În clasele primare, media notelor 
mele era 7 (C: 73-76%), în al doilea 
an de gimnaziu aveam 8 (B: 83-86%), 
iar în al treilea an aveam media 9 (A-: 
90-92%). Această mare îmbunătăţire în 
mediul academic era rezultatul direct al 
citirii și studierii Bibliei. Acum puteam 
spune și eu ca David, „Descoperirea 
cuvintelor Tale, dă lumină, dă pricepere 
celor fără răutate.” (Psalmul 119:130). 
„Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii 
mei, căci mă gândesc la învăţăturile 
Tale.” (Psalmii 119:99). Cu toate că nu 
eram mai deștept decât învăţătorii mei, 
aveam o îmbunătăţire extraordinară 
în înţelegere, memorare, și aplicarea 
cunoștinţelor învăţate. Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu că mi-a deschis înţelegerea 

(priceperea) pentru studiile mele și m-a 
ajutat să devin un student bun.

Părinţii mei erau așa de mândri de 
realizările mele școlare. Nota mea finală 
în scoala gimnazială în acel an a fost 
10. (A:100-93%). Această realizare i-a 
bucurat atât de tare pe părinţii mei că au 
dat o mică petrecere în cinstea mea și au 
invitat pe toate rudele și vecinii noștri să 
sărbătorim. Părinţii mei nu m-au oprit 
din a citi Biblia pentru că nu considerau 
că acea carte mă va conduce pe o cale 
greșită. De fapt, au zis, „E mai bine să 
citești ceva decât să nu citești nimic.”

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
calea pe care m-a condus când am fost 
tânăr. Înainte de a-L cunoaște pe Isus, 
mergeam pe o cale întunecată de dez-
nădejde și disperare, dar El m-a găsit, 
mi-a dat cartea Lui – Biblia – și mi-a 
arătat calea de lumină și viaţă. „Dar 
cărarea celor neprihăniţi este ca lumina 
strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei.” 
(Proverbe 4:18). 

Citești tu zilnic această carte preţi-
oasă? Găsești tu soluţii la problemele 
tale în Biblie, care este cartea sfântă 
inspirată de Dumnezeu? Citești tu în 
fiecare zi din ea înainte de a merge la 
școală sau la serviciu?   z

Va urma...
29
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Departamentul de Tineret al Uniu-
nii Române AZSMR, a organizat 
în perioada 26-30 decembrie 

2018, la Campusul bisericii noastre din 
Porumbacu, jud. Sibiu, o tabără naţională, 
sub genericul: „CE-ŢI MAI LIPSEȘTE?”. Ver-
setul motto, în jurul căruia s-au conturat 
discuţiile purtate cu această ocazie, a fost 
cel din Marcu 10:21: „Isus S-a uitat ţintă la 
el, l-a iubit și i-a zis: „Îţi lipsește un lucru; 
du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei 
avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi 
crucea și urmează-Mă.” 

Numărul participanţilor a fost mare și 
de data aceasta, locurile disponibile pen-

CE-ŢI MAI LIPSEȘTE? 
– Tabără pentru tineri

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XV
II 

- N
r. 

1

30

Fi
le

 d
e 

ist
or

ie



tru rezervare ocupându-se foarte repede. 
Au fost patru zile de părtășie creștină în 
care am avut momente de rugăciune, de 
studiu al Cuvântului lui Dumnezeu, de 
laudă prin cântări vocale și instrumentale, 
de reflecţie asupra anului care s-a scurs 
și de conturare a noii perspective pentru 
anul 2019. 

S-a făcut și excursie în natură, cei care 
au participat bucurându-se de zăpadă și 
de modul în care Dumnezeu a conceput 
atâtea lucruri frumoase pentru noi.

Prezentările, bazate pe ideea conţi-
nută în generic, au urmărit scoaterea în 
evidenţă a lucrurilor pe care le avem, cât 
și a celor care ne lipsesc. Ceea ce avem 
trebuie să folosim pentru a sluji celor din 
jurul nostru, iar ceea ce ne lipsește trebuie 
să fim gata să primim de la Isus, chiar dacă 

31

Ac
tiv

ită
ţil

e 
tin

er
ilo

r



aceasta implică sacrificiu, lepădare 
de sine, renunţarea la comoditate sau 
anumite obiceiuri etc. Experienţa tâ-
nărului bogat cât și a altor personaje 
biblice oferă diverse lecţii practice 
pentru tinerii din zilele noastre. Tână-
rul din vremea aceea a dorit în mod 
sincer să primească răspuns de la 
Isus, însă nu a fost dispus să renunţe 
la anumite lucruri pe care le îndrăgea 
atât de mult încât nu a putut renunţa 
la acestea pentru viaţa veșnică.

„Hristos a privit faţa tânărului, ca și 
cum i-ar fi citit viaţa și i-ar fi cercetat ca-
racterul. L-a iubit și a dorit să-i dea pacea, 
harul și bucuria care puteau să-i schimbe 
cu totul caracterul. „Îţi lipsește un lucru”, a 
zis El... Hristos era atras către acest tânăr. 
El știa că este sincer în afirmaţia lui: „Toate 
aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tine-
reţea mea”. Mântuitorul dorea să-i ofere 
acea putere de discernământ care să-l facă 
în stare să-și vadă nevoia de consacrare a 
inimii și de bunătate creștină. Dorea mult 
să vadă în el o inimă umilă și zdrobită, 
conștientă că iubirea cea mai mare I se 
cuvine lui Dumnezeu, să-l vadă ascunzân-
du-și lipsa în desăvârșirea lui Hristos. Dacă 
s-ar fi așezat sub călăuzirea lui Hristos, ar 
fi devenit o putere spre bine… Dacă ar fi 
ales partea aceasta, cât de deosebit ar fi 
fost viitorul lui!...  Numai un lucru îi lipsea, 
dar acesta era un principiu vital. El avea 
nevoie de iubirea lui Dumnezeu în suflet. 
Dacă golul acesta nu era umplut, era fatal 
pentru el; întreaga lui fiinţă avea să se 

schimbe în rău… Dar eul trebuia înfrânt; 
voinţa sa trebuia pusă sub conducerea lui 
Hristos.” (Hristos Lumina Lumii, pg. 519).

 Mulţumim tuturor pentru participare, 
celor care au transmis mesajul Biblic prin 
prezentări, tinerilor care, plini de entuzi-
asm, au lăudat pe Dumnezeu prin cântări 
interpretate ca soliști, formaţii corale,  or-
chestră, și tuturor celor care au sprijinit în 
diverse moduri buna desfășurare a acestui 
eveniment.

Dorim ca, prin harul lui Dumnezeu, 
anul 2019 să fie folosit în mod special în 
pregătirea noastră pentru viaţa veșnică, să 
ne rugăm fierbinte ca Mântuitorul nostru 
să ne descopere fiecăruia planul pe care Îl 
are cu viaţa noastă și ceea ce ne lipsește, 
ca astfel să fim dispuși să-L urmăm pas cu 
pas în fiecare zi, să renunţăm la tot ce ne 
mai leagă de această lume plină de păcat 
și nelegiuire, ca la venirea Sa, să ne poată 
oferi în dar un loc în împărăţia Sa pentru 
veșnicie. Amin!   z

               Departamentul de Tineret al 
Uniunii Române -  AZSMR
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În perioada 8-10 februarie 2019 a 
avut loc la Caransebeș, jud. Caraș-Se-
verin, o întrunire, desfășurată sub 

genericul „Secretul puterii spirituale”.
Text motto al acestei tabere a fost: 

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Dom-
nului, încrede-te în El, și El va lucra.” 
(Psalmii 37:5).

Plecând de la acest text am fost 
călăuziţi în studiul biblic de către fratele 
Paulescu Cristian, care a prezentat în faţa 
noastră importanţa dedicări unui timp 
special rugăciunii, vorbirii cu Dumnezeu 
și deprinderii de a-I spune toate bucuriile 
tale, toate încercările tale, toate necazu-
rile tale, frământările tale. Iar aceasta o 

Tabără de tineret  
la Caransebeș 

putem face cu smerenie și o cercetare 
adâncă a inimii noastre, căutând ca Isus 
să domnească în viaţa noastră. Este atât 
de important pentru fiecare de a avea 
timp de comuniune cu Dumnezeu prin 
rugăciune.

În acest timp ne-am putut bucura și 
de prezenta fraţilor din comunitatea Ca-
ransebeș, în mijlocul cărora am petrecut 
un Sabat minunat. 

 Dorim ca Dumnezeu să binecuvân-
teze Cuvântul și să ne umple inimile de 
pace, să ne umple inimile cu dorinţa de a 
face din El, Prietenul nostru cel mai bun, 
Căruia să Îi spunem în rugăciune tot ce 
este în inima noastră!  z

Departamentul de Tineret,  
Conferinţa Banat
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În perioada 25-27 ianuarie 2019, De-
partamentul de tineret al Conferinţei 
Moldova împreună cu Departamentul 

de tineret al Conferinţei Ardealul de Sud, 
au organizat o tabără cu genericul „Pute-
rea Caracterului”. 

Locaţia aleasă a fost localitatea Borsec, 
judeţul Harghita, frumuseţea locului fiind 
completată de zăpada frumos așternută și 
mai ales de participanţii la tabără. 

Fraţii penticostali din localitate ne-a 
pus la dispoziţie biserica lor, prin urmare 
programele s-au desfășurat în condiţii 
foarte bune, fiind bogate în învăţătură. 
Invitatul special al taberei, fr. Cristi Pau-
lescu, ne-a vorbit despre valoarea unui 
caracter asemenea lui Isus și altor bărbaţi 
de credinţă. 

Tabăra de tineret - Borsec 2019
Dezbaterile biblice nu au lipsit nici ele, 

dovedindu-se de un real folos pentru cei 
prezenţi. Am avut parte de multe cântări, 
care au fost intonate cu drag, cu pasiune, 
de mulţi dintre participanţi. 

Copiii prezenţi la această tabără au 
avut programe de laudă și învăţătură 
deosebite, sub îndrumarea surorilor Anca 
Rusnac și Evelina Condrache. 

După încheierea Sabatului ne-am 
petrecut timpul tot în compania Bibli-
ei, având organizat un concurs biblic 
din viaţa lui Iosif. Participanţii și-au dat 
toate silinţele să dea răspunsul corect la 
șaptezeci de întrebări de tip grilă, fiecare 
primind câte un mic premiu, ca încurajare 
a efortului depus. Ziua de duminică a fost 
petrecută în natură, participanţii bucu-
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rându-se de zăpadă la pârtia amenajată în 
apropiere de locul în care am fost cazaţi.

Reprezentanţii departamentului de ti-
neret doresc să mulţumească și pe această 
cale lui Dumnezeu pentru zilele petrecute 
la Borsec, pentru oamenii deosebiţi care 
au participat și care au fost dispuși să se 
implice cu tot interesul și toată dragostea 
în programele desfășurate. 

Am cheltuit bani cu această tabără, dar 
avem certitudinea că fiecare participant a 
plecat mai bogat! Mai bogat în cunoștinţe 
biblice, mai bogat în recunoștinţă faţă de 
Dumnezeu, mai bogat în prieteni!   z

Wiliam Lucian Condrache
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Vă transmit multă pace! Am început 
acest articol, această confesiune 
despre voluntariatul din Africa, 

de foarte multe ori. Am scris, am șters, 
am rescris, iar am scris. Este greu; greu să 
încerci să transpui imaginile pe care le-ai 
văzut acolo, să explici emoţiile cu care te-
ai confruntat. Este greu. Dar știţi ce este și 
mai greu? Viaţa pe care o duc fraţii noștri 
de acolo și nu numai.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a 
dat ocazia să aflu despre acest volunta-
riat în vara anului 2018, astfel încât să 
am timp pentru a mă ocupa de înscrieri 
și pregătirile generale. Îi mulţumesc lui 

Africa –  
lecţie de viaţă

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere,  
de dragoste şi de chibzuinţă.” (2 Timotei 1:7)

Denisa Dinu

Dumnezeu pentru faptul că mi-a dăruit 
putere, înţelepciune și oameni frumoși 
lângă mine.

Am avut nevoie de putere pentru 
a rezista să trăiesc o altfel de realitate, 
realitatea numită Africa. Am avut nevoie 
de putere pentru a nu plânge de faţă cu 
pacienţii, ci doar seara în cort după 12-14 
ore de muncă și stres.

Am avut nevoie de înţelepciune 
pentru a rămâne calmă în momentele în 
care aș fi putut să mă panichez. Tatăl mi-a 
dăruit înţelepciune atunci când existau 
neînţelegeri între pacienţii de acolo sau 
când nu eram pe aceeași lungime de undă 
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cu un pacient. Doamne, mulţumesc că 
m-ai ajutat să fiu calmă!

Oamenii frumoși de lângă mine m-au 
ajutat să suport mai ușor realitatea cruntă 
din Bakafa. M-au ajutat să conștientizez că 
ei îmi sunt o binecuvântare, una pe care 
înainte nu am apreciat-o așa cum trebuia. 
Africa te determină să cunoști omul așa 
cum nu îl cunoșteai înainte.

M-au ajutat să trec mai ușor peste 
fiecare zi, m-au ajutat când mi-a fost 
rău, când am plâns. Ei au fost acolo. Și le 
mulţumesc! 

Africa te transformă. Acum spun eu 
aceste cuvinte, dar înainte doar le citeam 
sau le auzeam de la fraţii și surorile care 
s-au confruntat cu experienţe de felul aces-
ta. Îi credeam? Da. Cu toată inima? Nu!

Dar vă spun, cumva, cumva, Africa te 
schimbă. Și dacă vrei, și dacă nu vrei.

Africa te învaţă să apreciezi mai mult 
lucrurile pe care le ai, te ajută să vezi cât 
de necredincios și nemulţumit poţi fi câte-
odată sau poate chiar tot timpul. Când alţii 
tânjesc după un colţ de pâine, noi tânjim 
după vacanţe scumpe și mese copioase la 
restaurant. 

Africa înseamnă durere, multă durere, 
mizerie, violenţă, nesiguranţă, praf. 

Am avut ocazia să lucrez pe partea 
medicală, deși eu nu (mai) am nicio treaba 
pe acest „teren”. Am lucrat la triaj, am 
fost ajutor medical pentru Emil Barbu sau 
pentru Daniela Răileanu, am lucrat ca 
Runner (să mut pacienţii dintr-o încăpere 
în cealaltă) sau chiar la farmacie, unde 
trebuia să caut medicamentele, să le 
grupez, să explic translatorului cum să le 
administreze pacientului, apoi să verific 
dacă a înţeles bine. 

Am făcut lucruri pe care acasă, în 
România, nu le-aș fi făcut. Pentru că aveai 
cu ce să compari. 

Acolo nu exista aceasta posibilitate.
Am dormit în cort, cortul meu la un 

moment dat era atât de înclinat ( din cauza 
denivelărilor) încât dimineaţa când mă 
trezeam și deschideam ochii, simţeam 
cortul pe capul meu. 

Când mă spălam pe dinţi, cu o mână 
ţineam periuţa, cu cealaltă turnam apă din 
sticlă, iar în același fel am procedat când a 
trebuit să îmi spăl părul. Pe corp doar cu 
șerveţele umede, groaznic. Vă spun sincer, 
când ne-am întors în capitală și am văzut 
dușul din camera de hotel am început 
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să plâng. Și nici nu știu de ce: pentru că 
eram fericită, că în sfârșit voi fi curată sau 
pentru că îmi aduceam aminte cum o duc 
oamenii din Bakafa, respectiv oamenii din 
Etiopia? Am mâncat cartofi nefierţi și orez 
nesărat și fără ulei. Am mâncat papaya și 
avocado pentru un an întreg. Dar Dum-
nezeu îţi dă putere! Și apreciam! Pentru ca 
unii oameni mor de foame! Iar noi? Noi 
niciodată mulţumiţi!

Deși eram obosiţi, murdari, deși seara 
de-abia mai aveam poftă de mâncare, la fi-
nal de toate erai fericit pentru ca ai fost un 
strop de fericire pentru alţii. Ne-am pus pe 
al doilea loc, cu tot cu sănătatea noastră, 
cu dorinţa de a fi sprijin pentru pacienţi.

Viaţa grea este în Africa. Dar ce a fost 
mai greu? Să îi lăsăm pe cei de acolo cu 
ochii plini de speranţă, știind că sunt șanse 
aproape imposibile să ne întoarcem în 
aceeași localitate.

Dumnezeu este mare, iar faptul că a 
pus în inimile noastre dorinţa de a merge 
acolo într-un număr atât de mare... Este în-
duioșător! A fost greu, dar frumos! Pentru 
că mulţi veneau bolnavi, iar apoi plecau 

cu zâmbetul pe buze, având gândul că 
au șansa la o viaţă mai bună, au șansa să 
cunoască sensul cuvântului „sănătate”.

Concluzii?
Te apropii mai mult de Dumnezeu în 

situaţii de felul acesta. Noi?... Ne-am întors 
acasă, continuând rugăciunea pe care am 
început-o acolo: Dumnezeu să nu-și uite 
copiii din inima Africii. Să le dea alinare și 
liniște sufletească, în ciuda păcatului care 
a acoperit lumea.   z
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Cred că orice copil știe care dintre 
animale este cunoscut ca rege al 
acestora. Chiar dacă majoritatea 

copiilor nu au văzut vreodată un leu, afară 
de faptul că l-au zărit printre gratii la grădi-
na zoologică, sau în filmele documentare, 
toţi știu că este un animal de temut. 

Într-adevăr, nu este de dorit să întâl-
nești un leu faţă-n faţă, tocmai pentru că 
este fioros, fiind puternic, impunător și 
înspăimântător. 

Leul face parte din specia Panthera, 
din subfamilia felinelor mari. Trăiește în 
Africa în special, pe câmpii deschise, dar 
poate fi întâlnit și în alte zone precum 
India, Tanzania etc.

În Biblie găsim multe întâmplări cu 
lei. Despre un om viteaz din timpul lui 
David, aflăm că a ucis un leu, în mijlocul 
unei gropi. (2 Samuel 23:20). David însuși 
a povestit regelui Saul că a „doborât leul 
și ursul”, prin urmare putea să i se acorde 
încredere să lupte cu Goliat. 

Samson, tânărul viteaz, a omorât 
un leu în timp ce se îndrepta spre ţara 
filistenilor, iar profetul care n-a ascultat 

Regele  
animalelor

glasul Domnului, a fost ucis de un leu 
(1 Regi 13). 

Despre vitejia leului, nu vorbesc 
doar oamenii. Însăși Biblia îl numește 
pe leu viteazul dobitoacelor, care nu 

se dă înapoi dinaintea nimănui.” (Prover-
be 30:30). 

Una din caracteristicile Domnului 
Hristos este aceea a curajului și neînfricării, 
a superiorităţii faţă de toate celelalte făpturi, 
El fiind supranumit „leul din seminţia lui 
Iuda” (Apocalipsa 5:5). Caracteristica aceas-
ta nu vine în contrast cu cea în care este 
comparat cu o oaie mută pe care o duci la 
tuns (vezi Isaia 53). În cele două asemănări 
este vorba de una și aceeași persoană. În 
timp ce Domnul Hristos poate face orice, El 
S-a lăsat prins, judecat și condamnat, pentru 
a-i salva pe oameni din păcat. 

Poţi să fii un leu și să te asemeni cu un 
mieluţ? Da. Păstrează-te sănătos, puternic, 
întărește-ţi mușchii prin exerciţii. Totuși nu 
folosi puterea și curajul pentru a răni pe 
cineva. Rămâi blând și ușor de înduplecat, 
asemenea unui miel, atunci când ceilalţi 
luptă împotriva ta. Nu te lăsa atras în ispita 
răzbunării. Leii de pe noul pământ vor fi 
blânzi, prietenoși și amabili. Ei vor paște 
alături de animalele domestice și nu vor 
face nimănui vreun rău. (Isaia 65:25).  z
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 „Cuvântul lui Dumnezeu 
este ca o grădină  

plină de flori frumoase  
și parfumate.”   

(Solii alese, vol. 3, pg. 178).


