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I-am hotărât  
o vreme

de Ghiţă Bizău 

„Împăratul, lângă care ședea și împă-
răteasa, mi-a zis atunci: „Cât va ţine călă-
toria ta și când te vei întoarce?” Împăratul 
a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am 

hotărât o vreme.” (Neemia 2:6)

Timpul nu ne aparţine. Nu-l 
putem controla. Putem doar 

să fim mulţumitori pentru clipele 
pe care le primim. Niciuna din 

ele nu se va întoarce, putem 
doar să le măsurăm. Totuși, au 

existat oameni care au reușit 
să estimeze excelent cât 

timp le va lua o anumită 
acţiune. Să fie posibil și-n 

zilele noastre?
Neemia a apărut 

înaintea împăratului 
cu faţa tristă. Împăra-
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tul l-a citit corect, era vorba despre o întris-
tare a inimii. Nu ne surprinde că Neemia a 
putut să-și justifice tristeţea povestindu-i 
împăratului despre cetatea părinţilor lui 
aflată în ruine. A urmat întrebarea directă 
a împăratului: „Ce ceri?”... La întrebarea-
fulger, Neemia răspunde împăratului, dar 
nu înainte de a înălţa o rugăciune-fulger 
Dumnezeului său. Și răspunsul e cât se 
poate de direct și clar: „... trimite-mă în 
Iuda, la cetatea părinţilor mei, ca s-o zidesc 
din nou.” E ceva, nu?

Pune-te în locul lui Neemia. Cu câteva 
clipe înainte aveai șanse uriașe să mori: de 
ce apari trist înaintea împăratului? Sigur 
nu ascuzi ceva? Sigur ești om de încredere? 
„Apucat de o mare frică” străbaţi următoa-
rele momente, problema îţi este ascultată și 
împăratul pare a se pune la dispoziţia ta. Ai 
spus ce dorești și expresia feţei împăratului 
e un „Da!” hotărât. Nimic îngrijorător nu 
pare a urma, când se deschide o prăpastie 
pe care eu nu cred că aș trece-o:

„Cât va ţine călătoria ta și când te vei 
întoarce?” întreabă împăratul, fixându-te 
cu privirea. Împărăteasa e și ea lângă el, 
iar acum microfonul e îndreptat spre tine.
Mai respiri?

Îmi place să cred că a fost o minune. 
Îmi place să cred că e supraomenesc să es-
timezi corect cât timp va lua reconstruirea 
unei cetăţi în pauza dintre două întrebări. 
Cert e că s-a întâmplat. Și cred că avem o 
cheie în rugăciunea lui Neemia.

Aș vrea să pot găsi scuze pentru 
fiecare minut întârziat, pentru fiecare 
început de program ne-la-timp, pentru 
fiecare eveniment care s-a-ntins dincolo 
de răbdarea celor prezenţi, pentru fiecare 
ezitare, pentru fiecare nehotărâre, pentru 
orice înfrângere, pentru fiecare ceas care 
nu funcţionează corect, pentru nesincro-
nizări în cele mai solemne minute... pentru 
ceea ce sunt,  pentru ceea ce suntem. Dacă 
obișnuiam să găsesc scuze, dacă-ţi era și 
ţie la fel de ușor, cred că acest episod ne 
tulbură mediocritatea.

Nu poţi găsi o scuză fără ca ochii Îm-
păratului să te privească. Nu poţi hotărî o 
vreme fără ca Stăpânul timpului să fie aco-
lo. Spiritul ultimului capitol al Vechiului 
Testament ne dă speranţa să putem între-
ba: dar tu Neemia, „când te vei întoarce?” 
Sau, cel puţin, ne amintește punctualitatea 
lui Ilie și rugăciunea lui făcută „în clipa 
când se aducea jertfa de seară.”
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Dobândind curaj 
Ghedeondin viaţa lui

Experienţa lui Ghedeon și a armatei 
sale a fost destinată să predea o lecţie 
de simplitate și credinţă. Conducă-

torul, pe care Dumnezeu l-a ales să ocupe o 
poziţie proeminentă în Israel, nu era de fapt 
un conducător, levit sau preot. El însuși susţi-
nea că este cel mai neînsemnat în casa tatălui 
său. Principiile înţelepciunii umane nu l-ar fi 
ales, cu siguranţă, dar Dumnezeu a văzut în 
Ghedeon un om de integritate și curaj moral 
deosebit. 

Dumnezeu nu depinde de oameni din 
poziţiile înalte, de oameni cu intelect sau 
cunoștinţe extinse. Astfel de oameni sunt 
mândri și plini de sine. Ei se simt capabili să 

elaboreze și să aducă la îndepli-
nire planurile, fără sfatul lui 

Dumnezeu. Ei sunt separaţi 
de adevărata Viţă și, prin 

urmare, devine uscaţi și neroditori, aseme-
nea ramurilor care nu au viaţă în ele. Pe 
astfel de oameni Dumnezeu îi va aduce în 
situaţia să vadă rezultatul faptelor lor și să se 
rușineze. El este gata să dea succes eforturilor 
slabe, metodelor celor mai nepromiţătoare, 
când desemnarea este divină și înrolarea este 
făcută în umilinţă și adevăr. 

Dumnezeu nu va testa credinţa noastră 
mai mult decât putem suporta. El ne va da 
dovezi suficiente că putem reuși în slăbi-
ciunea noastră, sprijinindu-ne pe braţul Lui 
puternic și încrezându-ne deplin în puterea 
Sa. Talentele, educaţia și influenţa, pot, sub 
puterea sfinţitoare a Duhului Sfânt, să fie 
folosite în slujba lui Dumnezeu; dar Satan 
este adesea servit prin acestea, mai mult 
decât Isus Hristos. 

Publicat în Semnele Timpului  - 30 iunie 1881

de Ellen White

Partea a 3 - a
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Maiestatea cerului a umblat printre fiii 
oamenilor cu demnitatea unui rege; dar El 
a păstrat simplitatea unui copil. El nu a fost 
cunoscut niciodată ca unul care să se laude 
cu superioritate, să se înalţe pentru puterea, 
capacitatea sau realizările Sale. 

Hristos a fost Creatorul lumii: El a fost 
Regele glorios; totuși viaţa Sa de blândeţe și 
umilinţă face de rușine mândria și laudele 
deșarte ale oamenilor. El a fost întruchipa-
rea înţelepciunii, izvorul cunoașterii. Fie 
ca cei care au tendinţa să se mândrească 
cu abilităţile lor remarcabile să înveţe de 
la Marele Învăţător. Isus ne invită pe toţi: 
„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi 
de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu 
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre”; „Adevărat vă spun că, dacă nu vă 
veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face 
ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra 
în Împărăţia cerurilor.” (Matei 11:29; 18:3).  

Cum privește Dumnezeu la oamenii care pre-
ţuiesc mândria și se laudă cu superioritatea 
lor, atunci când sunt dependenţi de El pentru 
fiecare respiraţie, pentru alimentele pe care 
le mănâncă, pentru îmbrăcămintea pe care o 
poartă și, mai presus de toate acestea, pentru 
preţiosul dar al raţiunii – puterea gândului?

Dacă mâna lui Dumnezeu s-ar retrage de la 
om, dacă mintea lui ar fi întunecată, atunci 
cu ce s-ar mai lăuda?

Succesul nu depinde de putere sau de nume-
re. Dumnezeu poate oferi succes prin puţini 
ca și prin mulţi. O biserică mare nu este nea-
părat o biserică puternică. Unii dintre membri 
ar putea să cultive egoismul, mândria sau ne-
credinţa; alţii ar putea fi necinstiţi, corupţi în 
inimile și vieţile lor. Toate acestea sunt o sursă 
de slăbiciune pentru biserică. Aceste păcate 
aduc mânia lui Dumnezeu asupra poporului 
Său și marele adversar va lucra prin ei pentru 
avansarea cauzei sale. 
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În vechime, celor ale căror interese lumești 
le atrăgea inimile de la lucrarea lui Dum-
nezeu li s-a cerut să se întoarcă acasă. Ar fi 
mai bine pentru cauza adevărului, dacă cei 
ale căror atenţii sunt absorbite de interesele 
lor personale, s-ar separa de lucrarea lui 
Dumnezeu și s-ar dedica pe ei înșiși lucruri-
lor care le încântă inima. Astfel ei nu ar mai 
exercita, prin exemplul lor greșit, o influenţă 
periculoasă asupra altora.  

Dumnezeu nu este onorat atât de mult prin 
numărul mare, ci prin caracterul celor care-L 
slujesc. El apreciază valoarea morală. El trage 
o linie de demarcaţie între cei care poartă nu-
mele Lui ca o profesie și cei ale căror caracte-
re arată că sunt copiii Săi. Cei care au temere 
de Dumnezeu vor lua aminte la sfaturile Sale 
și le vor respecta. Ei nu vor fi mulţumiţi cu 
teorii false, nu se vor baza pe principii eronate 
pentru a-și asigura prietenia lumii. Cu toate 
acestea, în același timp, ei vor preţui și exem-
plifica acele virtuţi care promovează fericirea 
familiei, a bisericii, a comunităţii. 

Mulţi, dintre cei care ocupă poziţii cu răs-
pundere în biserica lui Dumnezeu, își sacri-
fică integritatea pentru a-și asigura favoarea 
celor răi. Un curent puternic îi împinge în 
jos și ei decid că este mai ușor să plutească 
cu valul decât să vâslească împotriva lui. 

Asemenea copiilor lui Israel, ei sacrifică 
binecuvântările lui Dumnezeu prin como-
ditatea și trândăvia lor spirituală. Mulţi și-au 
stabilit idoli în inimile lor – idolii egoismu-
lui, idolii mândriei și dorinţei de afirmare.  

Lucrurile veșnice și-au pierdut valoarea 
lor. Retrage influenţele pe care Dumnezeu 
le-a prevăzut pentru a păstra și consolida 
spiritualitatea noastră și ea se descompune 
și moare. Este nevoie să ne menţinem conti-
nuu în căutarea și apropierea de Dumnezeu 
ca El să ne înveţe voia Sa. 

Trebuie să ne deosebim din ce în ce mai 
mult de lume și să ne asemănăm mai mult 
cu Hristos în caracter. 

 Va urma...
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de Traian Dorz
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În trecerea grăbită prin lume către veci,
Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci!
Fă-ţi timp să vezi durerea și lacrima arzând,
Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să le alini, trecând.

Fă-ţi timp pentru-adevăruri și adânciri în vis,
Fă-ţi timp pentru cântare cu sufletul deschis,
Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi lâng-un izvor,
Fă-ţi timp s-auzi ce spune o floare, un cocor.

Fă-ţi timp s-aștepţi din urmă când mergi cu slăbănogi,
Fă-ţi timp pe-un munte, seara, stând singur să te rogi,
Fă-ţi timp să stai cu mama și tatăl tău, bătrâni,
Fă-ţi timp de-o vorbă bună și-o coajă pentru câini.

Fă-ţi timp să stai aproape de cei iubiţi, voios,
Fă-ţi timp să fii și-al casei în slujba lui Cristos,
Fă-ţi timp să guști frumuseţea din tot ce e curat,
Fă-ţi timp, căci ești de taine și lumi înconjurat.

Fă-ţi timp de rugăciune, de post și meditări,
Fă-ţi timp de cercetarea de fraţi și de-adunări,
Fă-ţi timp și-adună-ţi zilnic din toate câte-un pic,
Fă-ţi timp, căci viaţa trece și când nu faci nimic.

Fă-ţi timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai,
Fă-ţi timp, căci toate-acestea au pentru tine-un grai,
Fă-ţi timp s-asculţi la toate, din toate să înveţi,
Fă-ţi timp să dai vieţii și morţii tale preţ.

Fă-ţi timp acum, că-n urmă zadarnic ai să plângi;
Comoara risipită a vieţii n-o mai strângi.

Fă-ţi timp...



La pas cu … 
TIMPUL

„Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:16).

de Daniela Picu

Definit ca „dimensiune a Univer-
sului după care se ordonează 
succesiunea ireversibilă a feno-

menelor”, timpul este considerat adesea 
un dușman care se opune progresului de 
orice natură, o piedică în calea succesului, 
o cauză principală a numărului redus de 
realizări. În mod special, odată cu înaintarea 
în vârstă, oamenii conştientizează din ce în 
ce mai pregnant că timpul le stă împotrivă. 

Deși există tendinţa de a explica 
acest fenomen prin dezvol-
tarea capacităţii 

de conștientizare a lucrurilor odată cu 
maturizarea, conform teoriei relativităţii 
viteza de „curgere” a timpului nu este 
aceeași în tot Universul, ea fiind relativă și 
depinzând de observator. Albert Einstein 
a fost de părere că, pe măsură ce îmbătrâ-
nim, procesăm mai puţine informaţii pe 
secundă despre mediul înconjurător, prin 
urmare percepem trecerea timpului ca 
fiind mai rapidă. 

Indiferent care ar fi explicaţia 
fenomenului, 

cu toţii 
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suntem de acord că, deși ne sunt rezervate 
același număr de unităţi de timp pentru 
diferitele perioade ale vieţii, ca și în trecut, 
simţim că timpul „zboară” cu o viteză 
uluitoare, trezindu-ne în viitor mai repede 
decât ne-am programat.  

Încă de timpuriu oamenii se aventu-
rează în cursa accelerată a vieţii, încercând 
să realizeze o mulţime de lucruri în cel 
mai scurt timp posibil, valorificând fiecare 
secundă, folosind activ chiar și momentele 
preţioase destinate în exclusivitate odihnei. 

Dacă ne permitem însă o clipă de 
sinceritate putem aprecia foarte ușor că 
realizările sunt departe de a fi mai multe 
și mai bune. Într-adevăr reușim să facem 
multe lucruri în timp scurt, dar dacă apre-
ciem valoarea înfăptuirilor suntem adesea 
dezamăgiţi. 

Cel care ne-a dat viaţă, care ne-a 
modelat corpul nostru și ne-a programat 
pentru funcţionare după legile stabilite 
de El, a așezat în fiinţa noastră un ritm al 
vieţii care se dovedește a fi eficient prin 
respectare. A merge mai repede reprezintă 
o lipsă de înţelepciune și incapacitate de 
adaptare la normal, ca și rămânerea în 
urmă. Prin urmare Dumnezeu privește ca 
o abaterea de la ascultarea de legile Sale 
atât munca peste măsură, cât și lipsa de 
activitate, voită, generată de trândăvie. 
Pierderea vremii în activităţi care nu ne 
aduc niciun beneficiu, nouă sau celor din 
jur, reprezintă de asemenea un mod greșit 
de a ne petrece timpul pus la dispoziţie de 
Dumnezeu. 

„Valoarea timpului este mai presus de 
orice evaluare. Domnul Hristos a considerat 
orice moment foarte preţios şi aşa ar trebui 
să-l socotim şi noi.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Pilda talanţilor - Timpul). 

Analizând activitatea oamenilor în 
prezent, în special a tinerilor, și ascultând 
continua lor reclamaţie cu privire la lipsa 
timpului, putem observa cu ușurinţă că 
nu timpul constituie un impediment, ci 
mai degrabă modul în care este admi-
nistrat. Capacitatea de a realiza o ordine 
echilibrată a valorilor, o apreciere corectă 
a importanţei lucrurilor, este cea de care 
ducem lipsă adesea. Există lucruri pe care 
le amânăm în mod frecvent, deși susţinem 
că am fi dispuși să le realizăm dacă am 
avea timp. Care este motivul principal de 
fapt? Nu preţuim atât de mult activitatea 
respectivă, astfel încât să o punem înain-
tea oricăror alte priorităţi. 

Să luăm un exemplu: De obicei nu avem 
timp de studiu, de cercetare, fie în domeniul 
religios, fie în domeniul vieţii obișnuite. 
Dacă însă suntem motivaţi de ceva, dacă 
suntem provocaţi să participăm la o discuţie 
sau ne stă în faţă un test a cărui promovare 
depinde de anumite cunoștinţe, atunci vom 
găsi timp de studiu în domeniul respectiv. 
De unde această „rezervă” de timp? Din 
eliminarea tuturor activităţilor inutile cu 
care obișnuiam să ne umplem timpul. Nu ne 
vom mai permite să „aruncăm o privire” pe 
facebook, nici să rămânem cinci minute în 
pat, peste ora programată, nici să întârziem 
în faţa vreunei vitrine etc. 
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Ca niște ispravnici credincioși, conștienţi 
că fiecare clipă a vieţii este preţioasă, vom 
încerca să ne facem un program riguros pe 
care îl vom respecta cu conștiinciozitate. Nu 
va fi un lucru simplu să reușești să faci doar 
lucruri utile, într-o lume în care provocă-
rile se întind la tot pasul. Dar Cel care ne 
pretinde acest stil de viaţă este gata să ne 
ofere și înţelepciunea necesară precum și 
capacitatea de a fructifica fiecare secundă 
preţioasă a vieţii. Nesocotind aceasta, anii 
care ne sunt puși la dispoziţie în această viaţă 
vor demonstra în final de 
care parte vom fi 

pentru veșnicie, 
în funcţie de 
lucrurile care ne 
preocupă. 

Dacă am pierdut 
sau nu mult timp din 
viaţă, este deja de 
domeniul trecutu-
lui. Nu este cazul 
să pierdem vre-
mea în lamentări 
și frecvente păreri 
de rău. Important 
este ce facem în 
continuare. 

„Singura cale prin care putem să 
răscumpărăm timpul nostru, este aceea de 
a folosi cât mai bine timpul ce ne-a rămas, 
fiind conlucrători împreună cu Dumne-
zeu, în marele Său Plan de Mântuire.” 
(Idem). 

Ordonarea valorilor
Abraham Maslow, psiholog umanist 

american (1908-1970), fiind de părere 
că omul are anumite nevoi care necesită 
satisfăcute, a realizat o ierarhizare a aces-

tora în funcţie de tendinţele specifice 
ale oamenilor, în general. Această 
așezare în ordine a nevoilor este cu-

noscută sub denumirea de „Piramida 
nevoilor”, sau „Piramida lui 

Maslow”. 
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1. La baza ei el a așezat nevoile care sunt 
percepute cel mai puternic și cărora 
omul le acordă cea mai mare atenţie: 
nevoia de hrană, apă, aer, somn, sex, 
igienă etc. 

2. La nivelul următor el așază nevoile de 
siguranţă, care au de a face cu stabilita-
tea, integrarea fizică (securitatea casei, 
a familiei). Nevoia asigurării sănătăţii, a 
unei proprietăţi precum și aderarea la o 
religie, tot ca o nevoie de stabilitate, se 
găsesc la acest al doilea nivel. 

3. Nivelul 3 are ca titlul generic dragos-
tea, apartenenţa. La acest nivel se 
includ nevoia de prietenie, de familie, 
apartenenţă la un grup sau implicare 
în relaţii intime. 

4. Nivelul 4 conţine nevoie de stimă. 
Acestea cuprind atât recunoașterea 
venită din partea altor indivizi (care 
rezultă din sentimente de putere, 
prestigiu, acceptare etc.) cât și din res-
pectul de sine, ce creează sentimentul 
de încredere, adecvare, competenţă. 

5. Nivelul superior (5) conţine așa numitele 
nevoi cognitive, nevoile de auto-actuali-
zare din care derivă nevoia de a fructifica 
la maximum capacităţile proprii. 

Pornind de la aceste nevoi și ordonându-
le de obicei în această formă, omul își dozea-
ză energiile pentru satisfacerea lor. În general 
oamenii sunt concentraţi asupra zonelor 
bazale, îndreptându-și atenţia asupra satisfa-
cerii nevoilor fundamentale de supravieţuire, 
apoi de siguranţă și de apartenenţă. 

Dacă oamenii sunt mai „pretenţioși”, 
atunci aleg să fie preocupaţi și de modul 
cum sunt percepuţi de cei din jur, încer-
când să-și pună în valoare calităţile astfel 
încât să fie aprobaţi, lăudaţi chiar. 

Există unii care tind spre folosirea la 
capacitate maximă a „dotărilor” de care 
dispun, punându-și în valoare forţele fizice 
și cele mintale pentru a realiza lucruri 
măreţe. În acest scop ei sunt dispuși să 
sacrifice o parte din nevoile fundamentale 
(hrană, odihnă) pentru a-și atinge anumite 
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obiective. Putem observa chiar existenţa 
unor persoane care, pun atât de mult preţ 
pe aceste nevoi (de creaţie, realizare) încât 
renunţă la afiliere, la socializare, la adecvare 
sau la estetic. Aţi observat că geniile sunt 
în general oameni simpli, nesofisticaţi în 
pretenţia alegerii sau decorării locuinţei sau 
chiar a hainelor? Adesea ei sunt singuratici 
și de cele mai mult ori nu-i interesează păre-
rea celor din jur. Ei sunt preocupaţi aproape 
în exclusivitate de operele lor, asupra cărora 
își concentrează toată atenţia pentru a atin-
ge, dacă este posibil, desăvârșirea. 

La polul opus se află oamenii aflaţi sub 
limita mediocrităţii, al căror scop în viaţă îl 
reprezintă satisfacerea nevoilor biologice. 
Ei nu visează nimic și nu au vreun scop în 
viaţă în afară de acela de a-și câștiga exis-
tenţa. Chiar și nevoia de prietenie, relaţie, 
este condiţionată de satisfacerea acestor 
nevoi de bază, ei intrând în legături cu 
alţii doar în măsura în care își pot satisface 
trebuinţele primare. Acest mod de a fi 
este specific atât oamenilor care aleg să 
rămână așa, cât și animalelor. 

Ca fiinţe raţionale, dotaţi cu capacităţi 
mai înalte decât ale fiinţelor necuvântătoa-
re, este cazul să avem mai multe pretenţii 
de la noi înșine. În ordonarea valorilor vieţii 
și implicit a timpului alocat acestora, putem 
concluziona că Dumnezeu ne cere să fim 
realiști și echilibraţi. În timp ce nu trebuie să 
fim neglijenţi cu nevoile noastre „de bază”, 
nu este înţelept să le acordăm toată atenţia. 
De asemenea, în timp ce este de dorit să 
fim preocupaţi de lucruri măreţe nu trebuie 

să pierdem niciodată din vedere scopul 
suprem al vieţii, acela de a ne salva pe noi 
înșine din această lume și a lucra pentru 
salvarea a cât mai mulţi semeni. 

Ideea aceasta ne va ajuta să ne alcă-
tuim o ordine corectă a preocupărilor și 
să repartizăm timp suficient îndeplinirii 
fiecăreia. 

Să nu uităm că „temerea de Dum-
nezeu este începutul înţelepciunii”, prin 
urmare nu ne putem permite să încercăm 
dobândirea înţelepciunii prin neascultarea 
de legile stabilite de Dumnezeu pentru 
noi, chiar dacă uneori nu le înţelegem, și 
adesea avem impresia că nerespectarea 
lor nu ne-ar aduce vreun prejudiciu. 

„De folosirea dreaptă a timpului nos-
tru, depinde succesul în dobândirea cu-
noştinţei şi de cultivare a minţii.” (Idem). 

„Este datoria fiecărui creştin de a se 
deprinde cu ordinea, conştiinciozitatea 
şi promptitudinea. Nu există nicio scuză 
pentru munca înceată şi de cârpaci a cuiva. 
Când cineva este totdeauna la lucru, dar lu-
crarea respectivă nu este niciodată termina-
tă, aceasta se datorează faptului că mintea 
şi inima nu sunt puse în lucrarea aceea. Cel 
care este încet la lucru şi care lucrează fără 
spor, ar trebui să-şi dea seama că acestea 
sunt defecte ce trebuie să fie îndreptate. 
Unul ca acesta are nevoie să-şi pună mintea 
la contribuţie, plănuind cum să folosească 
timpul în aşa fel, încât să poată obţine cele 
mai bune rezultate. Cu tact şi cu metodă, 
unii vor realiza tot atât de mult în cinci ore, 
cât fac alţii în zece ore.” (Idem). 
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În timpul vieţii Sale pe acest pământ 
Domnul Isus a prezentat învăţături 
importate ucenicilor şi poporului prin 

parabole, făcând astfel legătura dintre 
adevărul divin şi lucrurile care înconjoa-
ră omul – natura, familia, îndeletnicirea. 
În felul acesta adevărul era mult mai uşor 
de înţeles şi de reţinut, iar inimile ascul-
tătorilor erau mai ușor sensibilizate.

Creștini fiind suntem de acord cu 
faptul că este de datoria noastră să-i 
iertăm pe semeni. Așa suntem învăţaţi de 
Domnul Isus: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu 
alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum 
v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.”

Problema cu care ne confruntăm 
este: Cât trebuie să iertăm?

Suntem adesea în pericolul de a 
obosi iertând pe cel ce ne cere a doua, 
a treia sau …. a nu știu câta oară iertare. 
Problema aceasta i-a preocupat și pe 
ucenici, care au întrebat la un moment 
dat: „Doamne, de câte ori să iert pe frate-
le meu când va păcătui împotriva mea? 
Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi 
zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci 
de ori câte şapte.” (Matei 18:21, 22)

Domnul, prin pilda celor doi dator-
nici, ne-a atras atenţia asupra spiritului 
neiertător care domneşte în inimile noas-
tre şi ne împiedică să fim după placul Lui.

În această pildă ne este prezentat 
modul în care s-a comportat un împărat 
cu unul dintre robii săi care îi datora 
imensa sumă de zece mii de galbeni. 
Fiindcă datornicul nu avea cu ce să plă-
tească, împăratul a ordonat să-l arunce 
în temniţă, pe el şi familia 
lui, până când avea să-i 
plătească datoria. 
Văzând situaţia 
gravă în care 
se afla, robul 
s-a aruncat în 
genunchi şi a 
cerut în-
gădu-
inţă: 

Măsura iertării
de Amalia Bănică

14

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
I -

 N
r. 

3



„Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi 
plăti tot”. Stăpânului i s-a făcut milă şi l-a 
iertat de datoria sa. Plecând astfel uşurat, 
robul a avut ocazia să dea şi el dovadă 
de milă faţă de un tovarăş de-al său care 
îi datora o sumă nesemnificativă faţă de 
a sa – o sută de lei. Cu toate că lui i  s-a 
iertat de zece ori mai mult decât îi datora 
acest tovarăş, el nu a avut niciun pic de 
îngăduinţă: „A pus mâna pe el şi-l strân-
gea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi 

eşti dator” (Matei 18:28 u.p.). 
Şi lui i-a fost adresată 

rugămintea fierbinte, 
pe care tocmai el o 

folosise cu puţin 
timp în urmă: 
„Tovarăşul lui s-a 

aruncat la pă-

mânt, îl ruga şi zicea: „Mai îngăduie-mă, 
şi-ţi voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi 
l-a aruncat în temniţă, până va plăti dato-
ria.” (Matei 18:29, 30). Împăratul a aflat 
de comportamentul său neiertător şi s-a  
mâniat pe rob, l-a dat pe mâna chinuito-
rilor, până avea să îi plătească toţi banii.

Această pildă se potriveşte perfect 
comportamentului multora dintre noi.
Domnul Isus, reprezentat prin împăratul 
milostiv, ne-a iertat tot păcatul atunci 
când noi (robii) ne-am umilit şi am cerut 
iertare şi îngăduinţă. Însă atunci când un 
semen de-al nostru ne greşeşte, uităm de 
marea iertare a lui Hristos şi trecem cu 
vederea faptul că nouă ne-a fost iertat 
mult mai mult. Şi ne împietrim inimile!

Când un frate de-al nostru săvârşeşte 
o greşeală împotriva noastră, noi trebuie 
să îl mustrăm: „Dacă fratele tău a păcătu-
it împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine 
şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe 
fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia 
cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice 
vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi 
sau trei martori” (Matei 18:15,16), dar el 
nu trebuie tratat cu asprime sau judecat.

De atâtea ori cât ne cere să-l iertăm, 
noi avem datoria, ca adevăraţi slujitori ai 
lui Dumnezeu, să-l iertăm: „Luaţi seama 
la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte 
împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, 
iartă-l! Şi, chiar dacă păcătuieşte împo-
triva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori 
pe zi se întoarce la tine şi zice: „Îmi pare 
rău!”, să-l ierţi.”(Luca 17:3,4).
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Chiar şi în rugăciunea pe care Dom-
nul Isus ne-a învăţat, spunem: „Și ne 
iartă nouă greşelile noastre, precum şi 
noi iertăm greşiţilor noştri” (Matei 6:12).
Oare spunem asta din obişnuinţă? Nu 
ar trebui! Dar dacă nu iertaţi oamenilor 
greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greşelile voastre” (Matei 6:15). ”Cel 
care este lipsit de milă faţă de alţii dove-
deşte că nu este părtaş al harului iertător 
al lui Dumnezeu.” (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. Măsura iertării). 

Cunoaştem din Cuvântul lui Dum-
nezeu, că noi, din firea noastră suntem 
neiertători. Cum putem schimba acest mod 
de a fi? Numai printr-o predare sinceră 

lui Dumnezeu a inimii şi a minţii. El ne va 
schimba, iar firea noastră va fi înlocuită cu 
natura divină a Domnului Isus. Primind 
această natură, în viaţa noastră vor fi trans-
puse toate însuşirile pozitive: dragostea, 
mila, dreptatea, iertarea – care ne vor face o 
binecuvântare pentru semenii noştri.

„Marea învăţătură a acestei parabole 
este contrastul dintre mila lui Dumnezeu 
şi împietrirea inimii omeneşti; în faptul 
că harul iertător al lui Dumnezeu trebuie 
să fie măsura iertării pe care o acordăm 
noi. „Oare nu se cădea să ai şi tu milă de 
tovarăşul tău, cum am avut eu milă de 
tine?”. (Parabolele Domnului Hristos, cap. 
Măsura iertării). 
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Marcelino Leon
Experienţă preluată din cartea  

„Istoria Mişcării de Reformă  
a Adventiştilor de Ziua a Şaptea”,  

cap. 29 – Columbia, Ecuador,  
Peru, Venezuela

Manuel Marcelino Leon Casa-
valente era în jur de treizeci 
de ani când, catolic fiind, a 

devenit interesat de adevăr. El era fermier 
şi locuia la ferma lui din Payjan, lângă 
Trujillo, Peru, unde era ţintuit la pat şi 
abandonat de medici.

În acele zile dificile, doi dintre col-
portorii noştri au venit la el acasă pentru 
prima dată. Domnul le-a dat înţelepciune, 

punându-le în gură cuvinte de speranţă şi 
încurajare. „Există un Medic”, au spus ei, 
„care poate vindeca toate bolile trupului 
şi ale sufletului.” El era curios să ştie mai 
multe despre acest Medic, aşa că ei au 
adăugat: „Numele lui este Isus Hristos.” 
Speranţa lui de refacere a început să reîn-
vie. Se părea că problema lui de sănătate îl 
pregătise, prin providenţa lui Dumnezeu, 
să deschidă uşa şi să-şi arate interesul.
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Aşa că el a cumpărat cărţile pe care 
i le-au oferit şi a pus imediat în practică 
sfaturile de sănătate pe care i le-au dat. El 
a început un regim special, care a inclus 
sucul a patruzeci de portocale zilnic timp 
de două săptămâni. La sfârşitul acestei 
prime etape a tratamentului, el putea să 
se ridice din pat şi să meargă o distanţă 
scurtă. Foarte mult încurajat, el a urmat in-
strucţiunile primite şi a continuat aceeaşi 
procedură încă două săptămâni. Succes 
deplin. Aceasta s-a întâmplat în 1945 sau 
1946. El şi familia lui erau plini de mulţu-
mire faţă de Dumnezeu. Ceea ce prescrip-
ţiile sofisticate ale medicilor cu medica-
mentele lor nu au putut realiza a fost atins 
de remediile simple care au fost furnizate 
de Dumnezeu în produsele naturii.

Marcelino a fost convins că Dum-
nezeu avea mai multe binecuvântări 

rezervate pentru el şi familia lui, aşa că 
le-a spus celor doi colportori că ar fi fericit 
să primească mai multe studii biblice. În 
1947, el a fost botezat, iar în 1948 a fost 
hirotonit ca predicator.

Nu mult timp după aceea, în familia 
lui a avut loc o nenorocire: soţia lui a murit 
în 1949, lăsându-l văduv cu trei copii. În 
1951, el s-a recăsătorit.

În lucrarea lui ca predicator, fratele Leon 
a trebuit să treacă de multe ori prin greutăţi. 
În Peru şi Bolivia, existau multe grupe şi 
membri izolaţi, iar fondurile pentru acoperi-
rea salariilor şi a călătoriilor erau foarte mici. 
De aceea, primii zece ani, el a lucrat ca pre-
dicator cu jumătate de normă, fără salariu. 
Apoi, a slujit în Câmpul peruan (pe atunci 
Peru era un Câmp) cu normă întreagă timp 
de aproape cincisprezece ani cât timp Peru 
a aparţinut de Uniunea de Nord.
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După ce Peru a devenit Conferinţa 
de Uniune Peruană şi celelalte trei ţări 
(Columbia, Ecuador, Venezuela) ale fostei 
Uniuni de Nord fuseseră organizate sepa-
rat de Peru, formând Uniunea Andeană 
(1981), fratele Leon şi-a stabilit biroul în 
Ambato, Ecuador, şi a lucrat, câţiva ani, ca 
preşedinte al Uniunii Andean.

Fratele Leon s-a pensionat în 1988, în-
torcându-se la ferma lui de la Payjan, Peru, 
dar a continuat să lucreze ca voluntar, că-
lătorind, predicând şi dând studii biblice.

În timpul multor ani de slujire, fratele 
Leon a avut unele experienţe interesante. 
Cu o oarecare ocazie, în 1982 sau 1983, 
el se afla într-un autobuz care se îndrepta 
spre Lago Agrio, în junglele din Ecuador, 
unde fusese programată o conferinţă şi 
unde îl aşteptau fraţii. La un punct de 
control, un ofiţer de poliţie a ordonat ca 
toţi străinii să coboare din autobuz şi să se 
prezinte la biroul de control cu documen-
tele lor în mână. În calitate de cetăţean 
peruan, fratele Leon a trebuit să treacă 
printr-o cercetare specială pentru că, în 

acele zile, între Ecuador şi Peru, exista o 
dispută privind graniţa. Aşa că a fost pus 
într-un Jeep cu tot ce avea şi a fost dus la 
biroul central, în mijlocul garnizoanei, cam 
optsprezece mile de la staţia de autobuz.

„Ai fost vreodată soldat?” a început 
interogatoriul ofiţerul de serviciu.

„Da.”
„Ce grade ai deţinut?” a continuat 

ofiţerul principal.
„Sergent secund.”
„Ştii cum se mânuiesc armele?”
„Da. Şi am una. Este o sabie cu două 

tăişuri.”
„O porţi la tine?”
„Este arma creştinului”, a spus fratele 

Leon, în timp ce îşi scotea Biblia şi explica 
ce făcea.

După ce l-a ascultat, ofiţerul i-a spus 
că putea pleca.

„Mă scuzaţi”, a spus fratele Leon, „cum 
pot pleca de aici? Am fost îndepărtat de la 
ruta mea; autobuzul meu a plecat; nu am 
nicio maşină. Pe lângă aceasta, sunt oameni 
care mă aşteaptă la capătul linei autobuzu-
lui şi trebuie să conduc o conferinţă.”

Ofiţerul principal a 
cântărit problema frate-
lui nostru şi a ordonat 
ca doi soldaţi să-l pună 
într-un Jeep şi să-l ducă 
la locul unde trebuia 
să meargă. Pe drum, el 
a avut ocazia să le vor-
bească despre adevăr.
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Elevii școlii misionare, care au 
început să frecventeze cursurile 
acesteia la sfârșitul anului 2011, au 

ajuns la finalul acestui studiu. 
Am început cu un grup restrâns de 13 

persoane, grup care a suferit, pe parcur-
sul timpului, diverse modificări: unii au 
renunţat, alţii s-au atașat începând cu cea 
de a doua serie. Îi suntem recunoscători 
lui Dumnezeu pentru cei 14 tineri care 
au reușit să finalizeze ceea ce au început. 
Deși, comparativ cu alte serii anterioare, 
pare un număr relativ mic, acum, după ce 
s-a terminat, putem constata că partici-
panţii au avut avantajul de a se bucura 
de o părtășie mai strânsă și de a beneficia 
de o atenţie mai mare din partea instruc-
torilor, în această structură fiind aproape 

Un sfârșit și un început
imposibil ca cineva să fie neglijat sau tre-
cut cu vederea. Dacă vreţi să-i cunoașteţi 
le vom enumera aici numele, iar în pozele 
ataşate îi puteţi vedea.
• Barbu Corneliu
• Barnea Adrian
• Bănică Alexandra Amalia
• Buftea Vasile
• Fundeanu Felix
• Lung Eduard
• Mureșan Marius
• Nicodim Oana Bianca
• Procopii Eugenia
• Radu Ilie Cătălin
• Sârbu Daniel
• Someșan Andreea Iulia
• Șerban Gabriel
• Vișan Ramona Valerica
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Ziua de 10 august 2014 a fost o zi de 
bucurie, o zi de sărbătoare. În cadrul unui 
program de laudă, înfrumuseţat cu amin-
tiri, experienţe, cuvinte de rămas bun, flori 
şi lacrimi, am marcat evenimentul absol-
virii și am urat succes tinerilor care și-au 
îmbunătăţit semnificativ cunoștinţele 
religioase pe parcursul celor aproximativ 3 
ani de studiu. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să le con-
ducă pașii pe drumul vieţii și să-i ajute 
să fie misionari consacraţi acolo unde își 
desfășoară activitatea. Iar dacă unii dintre 
ei vor alege să se dedice în exclusivitate 
lucrării de slujire, Îi suntem recunoscători 
lui Dumnezeu pentru alegerea lor și le 
dorim mult succes.
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Ziua de 18 august 2014 a fost data 
unui nou început. Am fost plăcut 
surprinși să fim asaltaţi de un 

grup destul de numeros – de 28 de tineri, 
iar alţii 5, care intenţionau să participe, 
ne-au anunţat că nu s-au putut prezenta la 
prima întâlnire. 

Sunt tineri din întreaga ţară (Confe-
rinţa Banat – 2; Conferinţa Ardealul de 
Nord – 1; Conferinţa Ardealul de Sud – 6; 
Conferinţa Moldova – 6; Conferinţa Mun-
tenia – 4; Conferinţa Oltenia – 7;  Spania 
– 1) cu vârste cuprinse între 14 și 30 de 
ani, elevi, studenţi sau deja angajaţi într-o 
anumită lucrare, dornici să afle mai multe 
despre principiile credinţei pe care deja au 
îmbrăţișat-o în mod oficial sau în care au 
fost educaţi în familiile lor.  

În cadrul primei întâlniri, fr. Davi Paes 
Silva le-a predat noţiuni de bază ale Îndrep-
tăţirii prin Credinţă, precum şi aspecte prac-

tice ale modului în care putem să devenim 
beneficiari ai jertfei Domnului Hristos. 

Fr. Marin Barbu le-a predat primele 
capitole ale Bibliei, din punct de vedere al 
structurii cărţilor, contextul istoric în care 
au fost scrise, autori, semnificaţii etc.

În cadrul materiei intitulată Existenţa 
lui Dumnezeu, fr. Marius Stroia a prezen-
tat unele dovezi ale existenţei lui Dumne-
zeu, culese preponderent, dar nu exclusiv, 
din domeniul ştiinţelor naturale. 

Elevii au beneficiat de asemenea de 
ore de engleză, materie care va continua 
să fie predată pe toată durata desfăşurării 
cursurilor şcolii misionare.

Sperăm ca timpul petrecut de tineri în 
cadrul acestor întâlniri să fie benefic dezvol-
tării lor spirituale şi intelectuale, ajutându-i 
să-şi înţeleagă existenţa într-o perspectivă 
mai largă şi motivându-i să ia decizii inteli-
gente şi responsabile în vieţile lor.

Un nou început
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În urmă cu patru luni, deși planul meu 
pentru vară îmi cerea alte responsa-
bilităţi, am fost constrâns să accept 

provocarea făcută de Câmpul American 
de Nord de a merge cu ei într-o misiune în 
Kenya. Domnul a fost atât de bun că a con-
vins din nou 4 medici din clinica mea să mă 
însoţească acolo. Asta a făcut ca activităţile 
medicale să fie de o amploare mai mare 
ca de obicei și misiunea a beneficiat de un 
ajutor medical susţinut.

Am ajuns într-o regiune a Kenyei pe 
malul Lacului Victoria unde populaţia apar-
ţine tribului Luaa și, deși este un loc civilizat, 
oamenii aceștia trăiesc încă după unele cu-
tume tribale. Una dintre legile nescrise este 
că o femeie fără bărbat nu există din punct 
de vedere social. Dacă unei femei îi moare 
soţul, ea trebuie să aleagă un bărbat din 
trib, care să îi fie soţ. Soţul o reprezintă în 
societate. Așa se face că un bărbat poate să 

Misiunea medicală din  Kenya

aibă și 20-30 de soţii, fiecare trăind în casa 
ei și crescându-și singură copiii, dar având 
un bărbat care o reprezintă. Aceasta face ca 
majoritatea populaţiei să aibă HIV. Multe 
alte boli infecţioase le ruinează sănătatea.

 Pe lângă aceste boli fizice, societatea 
băștinașă fură, înșală, cerșește și asta mai 
ales dacă au de a face cu albii, pe care din 
start îi consideră bogaţi. 

Adevărul însă și-a făcut loc și în această 
zonă și multe familii au ales să trăiască di-
ferit. Diferenţa este copleșitoare între fraţii 
noștri și restul populaţiei. Ei ne-au ajutat 
mult la realizarea acestei misiuni și am fost 
impresionat de lepădarea lor de sine. 

Timp de două săptămâni au fost trup și 
suflet alături de noi și ne-au ajutat la tradus, 
la organizarea și buna desfășurare a misiunii. 

Toţi voluntarii din mai multe ţări, 
am avut o misiune grea ţinând cont de 
condiţiile de lucru. Fiind o zonă ecuatorială 

de Emil Barbu și Miriam Borza
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și aproape de sezonul ploios, în fiecare zi la 
ora 4 pm începea o ploaie torenţială, care 
transformă praful în noroi.

Am avut suportul autorităţilor din 
regiune, ceea ce a permis utilizarea unui mic 
„spital”  și a unei „săli de operaţii” și posibili-
tatea de a face o chirurgie mai amplă. Micile 
intervenţii le-am făcut în tabăra unde a fost 
misiunea: „o școală regională”. 

O să urmeze un mic raport al activităţii 
de acolo, așa cum s-a văzut prin ochii unui 
medic stomatolog:

„Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, cu-
răţaţi pe leproși, scoateţi afară dracii. Fără plată 
aţi primit, fără plată să daţi.” (Matei 10:8).

Isus nu s-a temut să vorbească direct: 
vindecaţi bolnavii… Isus nu S-a ferit de cu-
vinte, ci a spus exact ceea ce a vrut să spună, 
pentru că intenţia Lui este să fie împreună 
lucrător cu noi (1 Corinteni 3:9).

Și anul acesta biserica noastră și-a dedi-
cat timpul, cunoștinţele, abilităţile, energia 
și talentul pentru o cauză în care crede: 
lucrarea medicală. 

Pe o perioadă de două săptămâni, din 4 
până în 18 august 2012, s-a desfășurat o ast-
fel de activitate într-o zonă rurală din Kenya, 
Homabay, acolo unde există un sigur doctor 
la 18.000 de locuitori și un singur medic 
dentist pentru 65.000 de locuitori. 

Echipa medicală a fost alcătuită din 5 
chirurgi, 2 dentiști și mulţi asistenţi medi-
cali. Petru mine personal a avut un impact 
deosebit devotamentul medicilor care nu 
fac parte din biserica noastră, dar care și-au 
oferit serviciile cu un profesionalism deose-
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bit, cerând ca să „profităm” și mai mult de ei, pe perioada în care sunt cu noi, făcând legături 
mai bune între voluntariatul lor și locul în care își pot desfășura activitatea. 

În fiecare zi de lucru programul se desfășura între orele 7 și 12, apoi 13 și 17, cu etapa 
de recrutare, laborator și departajarea la medici. Ca pe timpul Domnului Hristos, cei care 
ajungeau la medici nu plecau cu mâna goală. Fiecare om avea o poveste cu el și beneficia 
de consiliere, medicamente, chituri dentare, erau eliberaţi, pe cât a fost posibil de povara 
bolilor, chiar și prin intermediul intervenţiilor chirurgicale, dacă era cazul. 

Am rămas uimiţi de răbdarea și perseverenţa lor. Veneau de la sute de kilometri ca să 
fie consultaţi și trataţi de un medic. Asta presupunea să aștepte zile și nopţi până ajungeau 
la recrutare, fiind nevoiţi să stea la rând. Nu exista nicio listă de așteptare, dar nu i-am văzut 
îmbrâncindu-se sau certându-se. Așteptau ca alţii care sunt mai grav ca ei să fie consultaţi 
înaintea lor. Noaptea dormeau sub cerul liber…

Lumina de pe feţele oamenilor și mulţumirea era încărcătura fiecărui participant. Sărăcia, 
boala, contrastau cu ospitalitatea, dărnicia localnicilor și frumuseţile naturii. 
Fiind sezon ploios, natura era bogată în faună și vegetaţie. Deși în ochii 
noștri îi compătimeam de situaţia în care erau din punct de vedere 
social și medical, am descoperit că în inima noastră îi admiram 
pentru pasiunea și râvna cu care cântau și mulţumeau Dom-
nului, mustrându-ne tăcut de cele mai multe ori. 

O deplasare de felul acesta este benefică pe plan 
emoţional. După ce pleci de acolo îţi pui întrebarea cine 
a câștigat mai mult: ei, care au beneficiat de servicii medi-
cale sau tu, personalul medical? Marele Medic a vindecat 
mulţi oameni și noi vrem să ne lăsăm călăuziţi de El. 

Până la sfârșitul proiectului au trecut prin mâinile 
medicilor 2331 de persoane, dintre care 1471 adulţi și 
859 copii. 

Suntem siguri că tot ceea ce am făcut a fost doar o 
picătură în oceanul de nevoi și suferinţă de acolo. Câtă 
suferinţă este pe pământul acesta, de care nu știm, dar 
suntem siguri că Domnul nu va veni până când nu vom 
ajunge la fiecare din ei. 

De aceea mulţumim Domnului, Bisericii și celor care au contribuit la buna desfășurare 
a acestei acţiuni umanitar-voluntară, precum și medicilor care, deși nu aparţin Bisericii, do-
resc și în continuare să-și părăsească confortul de acasă și să participe la acţiunile viitoare, 
aducând cu ei noi colegi. 
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Bine îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu: „După cum sporiţi în toate lucrurile, în cre-
dinţă, în cuvânt, în cunoștinţă, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să 
sporiţi și în această binefacere.” (2 Corinteni 8:7).

Activităţile nu au cuprins doar acţiuni medicale. O echipă s-a ocupat de educaţia copii-
lor, o echipă s-a ocupat de suportul și ajutorul oamenilor disperaţi. Pe parcursul misiunii, cu 
sprijinul unor fraţi din SUA a fost construită o „casă” pentru o familie a cărei situaţie era mai 
mult decât disperată. 

Cred sincer că numai veșnicia va putea descoperi ce a însemnat această experienţă, 
Atât pentru noi, voluntarii, cât mai ales pentru oamenii cu care ne-am întâlnit și pe care 

am putut să-i încurajăm, atât prin servicii medical misionare, cât și prin toată simpatia pe 
care am încercat să le-o oferim. 

Sunt atât de multe regiuni care trăiesc în întunericul ignoranţei, ducându-și viaţa în mi-
zerie, pentru că nu Îl cunosc pe Dumnezeu și noi, care avem atâtea binecuvântări lâncezim 

și dormităm în confortul nostru, de multe murmurând și exprimân-
du-ne nemulţumirea. 

Să dea Dumnezeu ca spiritul primilor ucenici să 
reaprindă inimile noastre pentru a lăsa ca lumina des-
coperită nouă, prin harul Domnului Isus, să curgă și să 
schimbe popoare care trăiesc încă în mizerie și ignoran-
ţă. Mă rog ca fraţii noștri din Kenya, care au rămas să 
continue să răspândească adevărul la oamenii a căror 
sănătate a fost ameliorată sau a căror vindecare a avut 

loc, să-L poată face cunoscut pe Bunul nos-
tru Mântuitor și viaţa lor să fie un exemplu 
pentru cei din jur. 

Fie ca rugăciunile noastre să urmeze activităţi-
lor desfășurate acolo!
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Încă odată, (a câta?), s-a dovedit că Dumnezeu are perfectă dreptate: „Adunările de 
tabără sunt importante...” (2T., pg. 576). „Dacă copiii lui Israel aveau nevoie de binele pe 
care-l aduceau aceste adunări pe vremea lor, cu cât mai mult avem noi nevoie de ele în 

aceste zile ale sfârşitului, pline de primejdii şi de lupte!” (6T., pg. 40).
Pentru toţi cei care au intuit că binecuvântări speciale îi așteaptă la Congresul Inter-

naţional de tineret din Croaţia și au fost acolo, venind din 22 de ţări, așteptările le-au fost 
depășite! „Mi-a plăcut foarte mult, aș fi pierdut mult dacă nu veneam”, spunea o prietenă 
a fraţilor noștri din Oradea, care pentru prima dată în viaţă a venit la o reuniune a Bisericii 
noastre! Toţi cei cu care am schimbat impresii la sfârșit au fost de aceeași părere: a fost o 
binecuvântare minunată și am plecat întăriţi și îmbărbătaţi.

Tema centrală a fost „Calea către Succes” și s-a abordat o problematică foarte variată: 
Care este părerea Bibliei despre succes? Este succesul un scop în sine? Ne dorește Dumnezeu 
succesul? În ce constă? Numai cum poate fi atins? Principiile la baza unei vieţi de succes. 

Psihologia succesului, spre exemplu, legăturile dintre psihic și fizic, precum și influen-
ţele reciproce au fost prezentate  de fratele John Baer, invitat special din California pentru 
această adunare. Fratele Adrian Fânaru a vorbit despre viaţa de succes a tinerilor din 
perspectivă misionară. Fratele Peter Lausevic a prezentat Modelul desăvârșit și felul în care 
putem dobândi o inimă ca a Sa, precum și perspective și cariere pentru tineri creștini, care 
își doresc o viaţă împlinită, de succes. Mie mi-a revenit plăcerea de a vorbi despre nevoia 
stabilirii ţelurilor, a priorităţilor, valoarea perseverenţei... Tineri de peste tot au prezentat în 
fiecare dimineaţă la altar câte un personaj de succes al Scripturii, și au extras învăţăturile 
pentru noi!

Calea către 
succes!

de Radu Ioniţă
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Cor cu tinerii din Ungaria

Grup Renovassom, Brazilia
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Adunările s-au ţinut în patru săli simultan, astfel ca grupurile să fie mai mici, iar gradul 
de interacţiune între participanţi mai mare. După-amiezile au oferit timp din belșug în aer 
liber, timp de cunoaștere între tineri și de plăcută părtășie. Serile ne ofereau posibilitatea de 
a ne strânge cu toţii după cină, în sala mare, pentru Conferinţa care încheia ziua.

Grupuri muzicale și coruri ne-au umplut inimile de recunoștinţă!
Interesant cum Domnul a „reglat” vremea! A plouat de câteva ori, astfel că atmosfera 

s-a menţinut plăcută! A plouat când eram la programe sau noaptea! Sau după excursia la 
castelul Trakoschean, după o zi însorită cu plimbare, cu mișcare în natura, cu masa la iarbă 
verde și, anume, după ce toată lumea a ajuns înapoi în tabără!

O săptămână „plină”, bogată! Mai ales pentru cei ce au ales să vină de la început până la 
sfârșitul adunării! Chiar dacă o parte dintre ei s-au cazat la câţiva kilometri, din lipsă de locuri! 
Nu degeaba a stabilit Dumnezeu adunările de tabără, încă de pe vremea vechiului Israel!

Dintre cei care n-aţi mers de data aceasta, poate vă gândiţi că efortul ar fi fost prea 
mare, sau prea scump, sau poate chiar n-aţi putut! Ei bine, 22 de fraţi din Sao Paulo au ve-
nit! Să cânte! Și au fost bucuroși, mărturisind că a meritat din plin! Atât de bucuroși, încât la 
plecare spuneau că își doresc să revină!... Dar asta nu poate fi explicată! Doar cel ce merge, 
știe ce-a primit! Firimiturile nu transmit decât foarte puţin din bogăţia ospăţului!

Fie ca Domnul să ne ajute să nu mai pierdem astfel de ocazii! Câștigul spiritual bate cu 
mult orice alte calcule! În numele Celui ce vă iubește veșnic, succes deplin pe cărarea vieţii! 
El este Calea!
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În perioada 13-20 iulie 2014 a avut 
loc o tabără de copii la sediul bisericii 
noastre din Cluj Napoca. 
Am fost plăcut surprinsă când am 

aflat că voi petrece o săptămână cu 36 
de „copilaşi”, dintre care 10 erau din alte 
confesiuni. 

Duminică seara când am ajuns nu-mi 
venea să cred ochilor. Parcă era o lume cu 
totul diferită, una cu mai multă dragoste, gin-
găşie şi bunătate. Peste tot se auzeau glasuri 
pline de bucurie; toţi era plini de zâmbete 
molipsitoare. Am ştiut că voi avea o săptă-
mână perfectă. Luni dimineaţa a început 
programul taberei. Trezirea a fost la 8:00, iar 
la 8:15 copii s-au dus la înviorare, de unde 
veneau mereu râzând şi plini de viaţă. La ora 
9:00 a fost altarul de dimineaţă şi masa. Am 

Tabără de copii la Cluj-Napoca

fost răsfăţaţi în fiecare zi de către surorile 
Aurelia Bogdan, Natalia Man, Cristina Breda, 
cu preparate mereu pe placul nostru. Ne-am 
bucurat sa-i avem alături şi pe fraţii Daniel 
Bernard şi Iosif Siko, care au contribuit la 
buna desfășurare a întrunirii. 

La începutul taberei fiecare copil a extras 
un bileţel cu numele altei persoane din tabă-
ră și în fiecare zi trebuia să îi facă o surpriză 
acelui copil: un verset, un semn de carte, 
toate făcute manual. Astfel copiii au învăţat 
că cei din jurul lor sunt importanţi şi că este 
de dorit să nu se gândească doar la ei. 

Studiile au început la ora 10:00, având 
trei ore pe zi, iar copiii au fost împărţiţi în 
două grupe. Prima grupă a fost alcătuită de 
copii de la grădiniţă până în clasa a IV-a, iar 
grupa a doua de copii până în clasa a VIII-a. 

de Xenia Breda
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Prima oră a fost ora de religie, iar tema 
săptămânii a fost „Viaţa lui Iosif”. Am dez-
bătut această temă cu grijă, până am ajuns 
să îşi dorească copii să iubească, să ierte şi 
să fie credincioşi ca şi el. A doua oră a fost 
dirigenţia, unde instructorii şi-au ales după 
preferinţe temele. Am învăţat despre bunele 
maniere şi practicarea lor, am studiat în 
amănunt mai multe tipuri de muzică, copiii 
au făcut colaje despre protecţia mediului, 
am învăţat și despre igienă.

Am avut privilegiul de a-l avea pe 
Mureşan Septimiu o oră împreună cu noi. 
Copiii au putut observa diferenţele dintre 
ceea ce demonstrează oamenii de ştiinţă şi 
ceea ce spune Biblia. Gabriela Răileanu le-a 
destăinuit copiilor câteva secrete în medici-
nă şi ne-am bucurat să o avem şi pe Cristina 
Răileanu într-o zi cu noi, care i-a ajutat pe 
copii să se cunoască mai bine pe ei înşişi. În 
final ora iubită de toţi copii: ora de muzică. 
Glasurile copiilor se împleteau cu glasul 
îngerilor şi parcă era o simfonie adevărată, 
condusă de dirijoarea, care s-a făcut iubită 
de toţi, mai ales de mine, Tündi Hathazi.  A 
fost o plăcere să cântăm împreună.

La grupa mare Gheorghe Ulici şi Viorel 
Birta s-au pregătit pentru orele de religie, 
iar cu orele de dirigenţie s-a ocupat Cristina 
Breda. Eu, deoarece mai trebuie să cresc şi să 
capăt experienţă am lucrat împreună cu cei 
mici. Am făcut împreună cu aceşti „prichin-
dei” orele de religie şi dirigenţie. Am avut 
multe activităţi interesante. Am avut ocazia 
să ne testăm talentul de a crea ceva frumos, 
pictând pe sticlă şi pe ceramică. Seara ieşeam 
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să ne jucăm în parc, unde fiecare îşi găsea o 
activitate sportivă pe placul lui.

Copiii au avut privilegiul de a-l cunoaşte 
pe Emil Barbu, care şi-a făcut timp pentru 
noi în două seri pentru a ne împărtăşi expe-
rienţele trăite în Africa.

Într-o zi însorită am vizitat Grădina 
Botanică, unde ne-am delectat admirând 
frumuseţea naturii, am mâncat împreună 
şi  ne-am jucat cu apă. Ne-am simţit grozav! 
Joi am vizitat Muzeul Etnografic, iar de acolo 
ne-am dus la iarbă verde. Nu cred că poate 
exista ceva mai frumos decât să stai cu cei pe 
care îi iubeşti şi să te simţi ca într-o familie.

Eu am fost rugată să scriu experienţa 
care am trăit-o săptămâna aceasta, însă 
sinceră să fiu, nu o pot face. Nu există cu-
vinte pentru cât de bine m-am simţit. Mi-ar 
plăcea să întorc timpul. Să nu mă înţelegeţi 
greşit, nu doar noi i-am învăţat pe copiii, eu 
una m-am întors cu săculeţul cunoaşterii 
mai plin decât atunci când m-am dus. 

Vreau să vă relatez o mică conversaţie, 
ca să înţelegeţi despre ce vorbesc. „Xeni, o 
să vină ploaia.” – mi-a zis el.  „Da, ştiu. Nu 
îţi place când plouă?” am întrebat. Răspun-
sul a fost rapid. „Ba da, îmi place mult. Ştii 
de ce este bună ploaia?” Eu eram curioasă 
de cum gândeşte un copil, aşa că am între-
bat. „De ce?” Şi mi-a răspuns atât de dulce: 
„Pentru că atunci când plouă poţi să dormi 
mai bine, când auzi ploaia parcă ţi se închid 
ochii, este la fel ca atunci când faci duş, de 
asta plouă, ca să putem dormi bine.”

Nu ezita niciodată să asculţi un copil, 
te va învăţa lucruri foarte importante. Nu 

a existat mic sau mare, am fost toţi una. 
Acum că scriu aceste rânduri începe să-mi 
fie dor de gălăgia de acolo, îmi e aşa dor… 
Aș vrea să zâmbesc ca acolo,  chiar şi când 
sunt obosită. Acolo nu puteam să fiu altfel 
pentru că imediat eram luată la rost de 
prichindei: „Eşti tristă?” Era plăcut să ţi 
se zică de 36 de ori: „Noapte bună!” şi să 
primeşti o groază de pupici pentru a putea 
dormi mai bine.

Cea mai mare plăcere a fost la sfârşitul 
taberei când copii ziceau unii altora: „Eu aş 
mai rămâne o săptămână.” „Abia aştept să 
vină anul viitor, voi veni din nou.” 

Noi am gustat o părticică din rai, ne-am 
umplut săculeţul cunoaşterii, ne-am făcut 
prieteni noi, ne-am simţit bine, am învăţat 
să-L iubim mai mult pe Dumnezeu şi de 
acum încolo trăim în sufletele celor cu care 
am făcut toate aceste lucruri.

Îmi doresc mult să mi se îndeplinească 
dorinţa care am spus-o în tabără: „Îmi doresc 
ca anul viitor să fiţi de doua ori mai mulţi.” 
Invităm fiecare copilaş care doreşte să pe-
treacă cu noi o săptămână de vis, iar atunci 
veţi avea privilegiul să povestiţi părinţilor, 
bunicilor, prietenilor, cu ochii scânteind, des-
pre ce aţi trăit aici. Nu veţi regreta!  Nu uitaţi 
că voi sunteţi viitorul! Sunteţi importanţi! 
Ne dorim să zâmbiţi împreună cu noi! Vă 
aşteptăm cu braţele deschise! 

Aş vrea sa închei cu citatul lui Pablo 
Casals: „Copilul trebuie să ştie că este un mi-
racol, de vreme ce de la începuturile lumii 
şi până la sfârşitul ei, nu a mai fost și nu va 
mai fi niciun copil asemeni lui.“ 
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Prin harul lui Dumnezeu în data de 29 iulie 2014, Corul Conferinţei Banat a obţinut 
acordul Primăriei din orașul Timișoara pentru a susţine un concert de muzică religi-

oasă în Parcul Rozelor. 
În această zi am fost găzduiţi într-o sală dotată cu o acustică deosebită, care a ampli-

ficat calitatea sunetului, contribuind la o redare clară și plăcută a mesajului. 

Concert de muzică religioasă
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Am avut un public de 100 de persoane care, după terminarea concertului, au avut posi-
bilitatea să primească mesajul Evangheliei și prin intermediul cărţilor, pliantelor, broșurilor. 

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze această acţiune. Fie ca cei care au par-
ticipat să fie sensibilizaţi de Duhul Său astfel încât ei să poată primi Vestea cea Bună a 
mântuirii și să aprecieze sacrificiul Domnul Hristos făcut în favoarea lor. 
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