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de Ghiţă Bizău 

E  
corect să punem preţ în bani pe 
tot ce ne înconjoară? Oameni ai 
acestei lumi se-ntreabă: Nu e ceva 

greșit când orice poartă un preţ? Este normal 
să-ţi riști viaţa pentru bani (mercenarii fac 
asta...)? Sunt oameni care-și vând părţi din ei 
(organe). Babilonul se întreabă: oare n-am 
mers prea departe? Piaţa să fie amorală sau 
principiile morale sunt absolut necesare?

Se vinde și se cumpără marfă de aur 
– la preţ de aur, de argint – la preţ de 
argint, de pietre scumpe – la preţ de pietre 
scumpe, mărgăritare, in subţire, purpură – 
la preţ de astfel de mărfuri. Și lemn și vase, 
făină, animale, căruţe, biciclete, automobi-
le. Le știm. Au preţul lor.

Din păcate se vând și se cumpără robi 
și sufletele oamenilor... la preţ de nimic. 
Și va fi așa până când se va striga „Vai! 
Vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea 
cea tare! Într-o clipă ţi-a venit judecata!” 
(Apocalipsa 18:10)

Pe ce îţi vinzi sufletul? Cât costă un 
suflet în piaţa în care sufletul tău așteaptă 
cumpărător? Îl vei da la preţ de aur? Îl vei 

da la preţ de lemn? De mirodenii? Parfu-
muri? La preţ de căruţă? Sau de BMW? Îl 
vei da la preţ de vorbe goale? De glume 
ieftine? La preţ de o idee nouă nestudiată 
personal? La preţ de cuvinte fără Cuvânt? 
Nu te grăbi…

Golgota! Aici s-a oferit preţul real. 
Nimeni altcineva nu va plăti infinit pentru 
sufletul tău. Scoate-l din piaţa Babilonului 
și oferă-l Răscumpărătorului. Poţi să nu 
fii vândut, pentru că Isus a fost vândut. 
Poţi să alegi viaţa, pentru că El a ales să fie 
Jertfa. Vei fi rob? Sau fiu? Va fi numele tău 
în cartea vieţii? Sau va rămâne sufletul tău 
în catalogul de mărfuri din piaţa Babilo-
nului? E nevoie de oameni care nu sunt de 
vânzare, nici de cumpărat, pentru că sunt 
oameni răscumpăraţi. Dacă ezităm e pen-
tru că suntem orbi. De-am putea să vedem 
măcar o clipă oferta Împărăţiei...

„Doamne, deschide-i ochii să vadă.”  
(2 Împăraţi 6:17)

„Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, 
și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.” 
(Matei 11:12)

Piata Babilonului
„... nimeni nu le mai cumpără marfa: (...)  

nici robii, nici sufletele oamenilor.” (Apocalipsa 18:11-13)
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De la 
iubire la 
uti l itate

A 
fost o perioadă din copilăria mea când mi-am dorit mult o bicicletă. Am insis-
tat, am sperat, am așteptat, iar după ceva vreme, am trăit bucuria de a o avea.

Când trăiești experienţa achiziţionării unui obiect nou, mult așteptat, 
trăiești un sentiment unic. Te bucuri de utilitatea, prospeţimea și efectul de nou 
al obiectului. Dar parcă timpul risipește farmecul acesta. Rămâi cu impresia că 
ai luptat degeaba pentru el, privind iuţimea cu care s-a deteriorat. Din acest 
motiv și înţeleptul Solomon pune întrebarea: ,,Cine este ca cel înţelept și cine 
pricepe rostul lucrurilor?...” (Eclesiastul 8:1).
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nul, energia, timpul etc. Există o limită 
care trebuie stabilită atunci când vine 
vorba despre atașamentul nostru faţă 
de obiecte și bunuri. Iubind materia si 
bunurile materiale, le transformăm în 
idoli, dumnezei la care ne închinăm. 
Prin urmare, doar relaţia cu Dumnezeu 
ne ajută să stabilim limitele și să ne 
bucurăm de ele în mod înţelept.

Pe de altă parte sunt oameni care, 
prin felul lor de a folosi lucrurile, 
risipesc darurile lui Dumnezeu, folo-
sindu-le neglijent și neatent. Aceștia 
pierd mai mult decât prima categorie. 
Dumnezeu va cere socoteală fiecăruia. 
Principiile personale, atenţia, chib-
zuinţa și cumpătarea ne ajută mult în 
acest domeniu.

Pentru că ,,orice ni se dă bun și orice 
dar desăvârșit este de la Tatăl lumi-
nilor, în care nu este schimbare, nici 
umbră de mutare” (Iacov 1:17), merită 
să preţuim darurile pe care Cerul ni 
le oferă zilnic. Să fim gata să arătăm 
oamenilor că îi iubim și nu vrem să 
trăim viaţa asta doar pentru a agonisi 
bunuri materiale, ci ca să ne pregătim 
pentru cer. Să fim mulţumiţi cu cât am 
primit și să administrăm cu credincioșie 
tot ce avem, ţinând cont de rolul nostru 
de administratori. Atunci vom înţelege 
că rostul lucrurilor este acela de a fi 
folosite spre binele nostru și al celor 
din jur și vom trece de la stadiul în care 
le iubeam egoist, să le folosim în mod 
înţelept spre slava lui Dumnezeu.

Trăim într-o lume materială, avem 
nevoi materiale care trebuie îndeplinite 
și depindem într-o anumită măsură de 
acest profil existent în habitatul nostru. 
Dar cum să stabilim care sunt lucru-
rile de care avem nevoie cu adevărat? 
Cumpărăm, cumpărăm și cumpărăm, 
dar sunt atât de multe lucruri pe care le 
strângem și nu avem nevoie de ele. Îţi 
cumperi tabletă și după scurt timp reali-
zezi că de fapt te descurci cu laptopul și 
telefonul, iar tableta nu e de mare utili-
tate. Mă întreb, oare, care sunt lucrurile 
de care avem nevoie cu adevărat?

Dacă am privi dintr-un alt punct 
acest aspect al vieţii, am putea înţelege 
un mare adevăr. Bunurile materiale 
sunt darurile lui Dumnezeu pentru 
noi. Totuși ele sunt trecătoare, supuse 
degradării, iar scopul lor primordial 
este utilizarea și consumabilitatea. Ele 
nu sunt doar pentru bucuria și utilita-
tea personală. Dacă ar fi așa, ar fi vorba 
despre o formă de iubire de sine.

Trudim, luptăm și investim adesea 
prea mult ca să ne îndeplinim nevoile 
materiale, fără să ne dăm seama că de 
cele mai multe ori o facem în detrimen-
tul valorilor morale și spirituale. Din 
acest motiv Biblia ne învaţă chibzuinţa 
și echilibrul. Prin parabola talanţilor, 
Mântuitorul încearcă să ne transmită 
seriozitatea cu care tratează El acest 
aspect. Tot ce avem vine din mâna Lui. 
Avem datoria să folosim cu credincioșie 
si chibzuinţă banii, computerul, telefo-
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Istoria lumii, de la creaţiune la 
răscumpărare și până în zilele 
noastre oferă o imagine complexă 

a raportului dintre Creator și creatură. 
În funcţie de modul cum se raportează 
la Creator, oamenii pot fi consideraţi 
credincioși sau necredincioși. Este un 
raport al așteptărilor și al împlinirilor, al 
speranţelor și al dezamăgirilor simţite de 
Creator la vederea atitudinii manifestate 
de om, coroana creaţiunii de pe pământ, 
obiectul dragostei și grijii Lui speciale. 
Prin câteva exemple aș dori sa evidenţiez 
această atmosferă, care vizează, de altfel, 
și generaţia în care trăim.

de Ovidiu Mureșan

Cerul era în 
așteptare

Urmărind scena căderii omului în păcat, 
se poate observa cum în centrul atenţiei în-
tregului Cer se află acea discuţie dintre pri-
ma pereche și Satan. Cât şi-ar fi dorit îngerii 
să intervină! Cât de repede ar fi căutat să 
îi oprească de la a mânca din fructul oprit!  
Dar acest lucru nu era posibil. Adam și Eva 
au fost avertizaţi despre pericolul iminent 
existent prin prezenţa pe pământ a unui 
ispititor. Dar testul era exclusiv al omului. 
Îngerii au avut și e testarea lor și chiar a treia 
parte dintre ei căzuseră sub amăgire. Întreg 
Cerul era în așteptare în gradină, dar omul 
l-a dezamăgit, neconformându-se cerinţe-
lor, printr-o alegere deliberată.
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Un alt exemplu când Cerul era în 
așteptare, este cel al lui Iosif care, fiind 
vândut ca sclav de fraţii săi și ajungând 
în casa lui Potifar, mai marele străjerilor, 
a fost supus atitudinii seducătoare a 
soţiei stăpânului său. În cartea Patriarhii și 
Profeţii, la pagina 210, este zugrăvit acest 
tablou: „Întreaga sa viaţă viitoare depin-
dea de hotărârea unui moment. Va triumfa 
oare principiul? Îi va rămâne Iosif totuși 
credincios lui Dumnezeu? Cu o îngrijorare 
ce nu se poate exprima în cuvinte, îngerii 
priveau la scena aceasta. Răspunsul lui 
Iosif a dat pe faţă puterea principiului reli-
gios. El nu va trăda încrederea stăpânului 
său de pe pământ și, indiferent de conse-
cinţe, el Îi va fi credincios Stăpânului său 
din ceruri. Sub privirile cercetătoare ale lui 
Dumnezeu și ale sfinţilor îngeri, mulţi își 
iau libertatea de a face fapte de care n-ar 
vrea să se facă vinovaţi in prezenţa seme-
nilor lor, dar primul gând al lui Iosif a fost 
la Dumnezeu. „Cum aș putea eu sa fac un 
rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?”(Geneza 39:9), zise el.”

Un moment crucial s-a petrecut in 
experienţa vieţii unui om, dar a repre-
zentat și punctul culminant al planului 
de răscumpărare, când, aflat în grădina 
Ghetsimani, înconjurat la modul pasiv de 
către ucenici, Isus agoniza în rugăciune, 
într-o frământare teribilă, în lupta cu ispi-
tele celui rău, care încerca să-L determine 
să renunţe la sacrificiul suprem, pe care, 
de fapt, Isus îl știa încă de la creaţiune, ca 
fiind planul de reabilitare al oricărei fiinţe 
create, care ar fi căzut prin propria alegere. 

Acesta a fost cel mai greu moment 
de o încărcătură imensă, în care Cerul 
era în așteptare. Tabloul este prezentat în 
teme foarte vii în cartea Hristos, Lumina 
lumii, capitolul Ghetsimani, pagina 693: 
„Dumnezeu însă suferea împreună cu Fiul 
Său. Îngerii priveau chinul de moarte al 
Mântuitorului. Ei L-au văzut pe Domnul 
lor înconjurat de legiunile forţelor satanice 
și natura Sa copleșită de o groază tainică, 
înfiorătoare. În cer s-a făcut liniște. Nici o 
harfă nu era atinsă. Dacă muritorii ar fi pu-
tut vedea uluirea oștilor cerești, care, într-o 

dureroasă tăcere vedeau pe 
Tatăl cum îndepărtează razele 
Sale de lumină, iubire și slavă 
de la Fiul Său preaiubit, atunci 
ar fi putut înţelege mai bine cât 
de vinovat este păcatul în ochii 
Săi. Lumile necăzute în păcat 
și oștile îngerești au urmărit 
cu un deosebit interes cum 
conflictul se apropia de sfârșit. 
Satan și cei care i s-au alăturat 
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în ale răului, legiunile de îngeri apostazi-
aţi, priveau cu multă atenţie la momentul 
hotărâtor al lucrării de mântuire. Puterile 
binelui și cele ale răului așteptau să vadă 
ce răspuns va primi Domnul Hristos la rugă-
ciunea pe care a adresat-o de trei ori Tatălui. 
Îngerii doreau foarte mult să aducă ușurare 
divinului suferind, dar lucrul acesta nu se 
putea înfăptui. Nicio cale de scăpare nu s-a 
găsit pentru Fiul lui Dumnezeu. În acest 
îngrozitor moment de criză, când totul era 
în cumpănă, când paharul cel tainic tremura 
în mâna Suferindului, cerul s-a deschis, o 
lumina a strălucit în mijlocul întunericului 
prevestitor de furtună, al ceasului de criză 
și îngerul cel puternic, care sta în prezenţa 
lui Dumnezeu, ocupând poziţia de la care a 
căzut Satan, a venit lângă Domnul Hristos. 
Îngerul a venit, nu pentru a lua paharul din 
mâna Lui, ci ca să-L întărească, spre a putea 
sa-l bea, asigurându-L de iubirea Tatălui.

Acestea sunt câteva dintre exemplele 
care au marcat istoria lumii, reprezentând 
atitudine pozitivă, de urmat, pentru 
cel credincios și avertisment pentru 
cel nehotărât.

Tatăl ceresc are foarte multă 
răbdare cu oamenii și îi așteaptă, nu 
se grăbește să aducă la îndeplinire 
sfârșitul de dragul celor care încă 
ezită să se predea pe deplin Lui, dar 
nu așteaptă la nesfârșit, de dragul 
celor care își doresc cu ardoare să 
stea pentru veșnicie în prezenţa Sa. 
Planul divin se împlinește. Prin de-
cizii de moment, fiecare poate să fie 

parte din acest plan sau să părăsească zona 
de siguranţă a protecţiei lui Dumnezeu.

Cerul este încă în așteptare. Cu pași 
repezi ne îndreptăm spre încheierea istoriei 
acestui pământ, a luptei dintre adevăr și 
rătăcire, cu asigurarea primită, că adevărul 
va triumfa. Viaţa fiecărui om astăzi este un 
univers de lupte cu ispita. Cerul așteaptă. 
Mâna lui Isus, străpunsă pentru vina întregii 
lumi, este întinsă spre a ajuta și ocroti pe cei 
care lupta și care doresc biruinţa.

Acum, aflaţi în mijlocul evenimente-
lor care preced revenirea lui Isus, trăind 
timpuri pe care marii oameni ai credinţei ar 
fi dorit mult să le întâmpine, la orice pas sub 
lupa Creatorului, îndemnaţi de Cuvânt să 
participăm activ la răspândirea Evangheliei 
în lume, vom fi noi gata să vedem cerul tre-
săltând de bucuria celor răscumpăraţi prin 
har divin și prin influenţa noastră?

Viaţa noastră, a ultimei generaţii, scrie 
istorie. Ne rămâne doar să dorim să trăim 
așa încât cerul să fie în sărbătoare.
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de Laura Bianca Păduraru

În ziua de azi fiecare dintre noi are 
tendinţa de a acorda o deosebită 
atenţie propriei înfăţișări. Probabil 

că petrecem o importantă parte din 
timpul pe care îl avem pentru îngrijirea 
noastră exterioară. Indiferent de faptul 
că suntem băiat sau fată vom dori să 
avem un aspect plăcut. Adevărul este că 
ne simţim bine atunci când oameni din 
jurul nostru ne admiră. Este neplăcut ca 
cineva să-ţi îndrepte o privire dispreţui-
toare din cauza înfăţișări tale exteriore.

Prima impresie
Cercetătorii Janine Willis și Alexan-

der Todorov, de la Princeton University, 
spun că avem nevoie doar de 1 zecime 
de secundă pentru a ne forma o părere 
despre o persoană, iar în acest proces cel 
mai important factor este factorul vizual. 
Modul în care te prezinţi în faţa unei 

persoane,  reprezintă, de fapt, o parte 
semnificativă a cărţii tale de vizită. Ast-
fel, prima impresie pare să fie formată în 
funcţie de următoarele componente:
–  55%  limbajul corpului și aspect 

(comunicarea non-verbală);
–  38% tonul vocii, accentul, claritatea 

rostirii cuvintelor, pauzele în vorbire 
(comunicarea para-verbală);

–  7% conţinutul verbal.
Aș dori să luăm seama la modul de 

purtare a reprezentanţilor politici de 
azi și la îmbrăcămintea lor. Acţiunile lor 
sunt mereu însoţite de politeţe și genti-
leţe. Tonul voci trebuie să le fie mereu 
calm, vorbirea fluentă și corectă, chiar și 
îmbrăcămintea lor este supusă unui ti-
par anumit, fiind ea serioasă și elegantă. 
Toate aceste detalii sunt efectul primei 
impresii, ele sunt atent studiate pentru a 
acorda poporului încredere. Știm foarte 
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ambasadorii lui Isus pe pământ. Am fost 
chemaţi pentru a-I sluji Lui. 

Adesea trecem cu vederea peste 
această sarcină importantă, ignorând 
responsabilitatea ce ne revine. Ne alătu-
răm atât de mult obiceiurile lumii dorind 
să ne conformăm acestora.

„Nu este suficient din partea voastră 
să evitaţi înfăţişarea răului, ci trebuie să 
mergeţi mai departe, trebuie să „învăţaţi 
să faceţi binele”. Trebuie să-L arătaţi pe 
Hristos lumii.

Urmaşii Săi trebuie să fie epistole 
vii „cunoscute şi citite de toţi oamenii. 
Nu vă veţi putea consolida niciodată un 
caracter bun doar dorind acest lucru. El 
poate fi câştigat doar prin muncă.”(*)

Noi trebuie să înţelegem că pentru a 
fi membru al poporului Său este necesar 
să-I aducem onoare prin faptele, vor-
birea și îmbrăcămintea noastră. Mulţi 
poartă numele de creștin fără a fi conști-
enţi de ceea ce implică acest nume. Este 
o deosebită onoare pentru noi să putem 
fi consideraţi fii de Dumnezeu. Isus a ve-
nit în această lume pentru a ne răscum-
păra; El a murit pentru fiecare dintre noi. 
Deseori trecem așa de ușor cu vederea 
asupra acestui fapt. Avem impresia că 
sacrificiul pe Golgota era un lucru care 
ni se datora. Ar trebui însă să înţelegem 
cu umilinţă importanţa acestui dar mă-
reţ și să-I mulţumim mereu Lui.

Ceea ce El dorește de la noi este să 
ducem lumina în întreaga lume, să-L 
vestim pe El, să vorbim de marea Lui iu-

bine că nu îmbrăcămintea îl face pe om, 
însă și aceasta are un rol foarte impor-
tant. Înfăţișarea este elementul care 
permite cuiva o clasificare imediată a 
persoanei respective.

Deseori, atunci când întâlnim pentru 
prima oară o persoană, avem tendinţa 
de a ne uita la anumite detalii pentru a-i 
înţelege caracterul. Observăm cu atenţie 
coafura (modul ordonat sau dezordonat 
de a-și aranja părul), încălţăminte (cât 
de îngrijită este), unghiile mâinilor și 
probabil dantura, care ne vor ajuta să în-
ţelegem mici detalii din modul cotidian 
de a fi a acelei persoane.

Unii acordă o deosebită atenţie aces-
tor mici lucruri, alţi iau în considerare 
mai mult vorbirea și purtarea.

Dar oare ce impresie dăm noi cuiva 
atunci când ne observă pentru prima 
oară? Ce exprimă înfăţișarea mea perso-
nală? Transmitem noi un sentiment de 
încredere și seninătate celui ce se uită la 
noi? Oare își dă cineva seama că suntem 
creștini când ne vede?

Reprezentanţii lui Isus
Este nevoie să conștientizăm că am 

fost chemaţi pentru a fi reprezentanţii 
lui Isus. El ne cheamă pe noi toţi... fii 
și fiice pentru a sluji în lucrarea Lui. 
Avem o onoare deosebită, sarcina care 
ne-a fost încredinţată este de mai mare 
importanţă faţă de aceea a vreunui om 
politic. El poate fi cel puţin reprezen-
tantul unei ţări, în timp ce noi suntem 
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bire faţă de neamul omenesc. El ne chea-
mă să fim solii Săi pe acest pământ. În 
evanghelia lui Marcu, cap.16:15,  Isus ne 
dă următoarea însărcinare: „Duceţi-vă în 
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură.”

„Voi trebuie să reprezentaţi pe Hris-
tos lumii. Zilnic să vă străduiţi să învă-
ţaţi cum să faceţi faptele lui Dumnezeu. 
Urmașii Săi trebuie fie niște epistole vii, 
„cunoscute și citite de toţi oameni”.”(*)

Atunci când mergem pe stradă, oa-
meni trebuie să-și dea seama de faptul 
că noi suntem copiii  Domnului. Trebuie 

să purtăm mereu stindardul împărăţiei 
cerești pentru că în felul acesta cei ce 
ne vor vedea vor înţelege că suntem 
cetăţeni a altei împărăţii.

Nu vom avea mereu posibilitatea 
de a exprima prin vorbe solia care ne-a 
fost încredinţată. Nu ne vom putea opri 
pentru a vorbi cu fiecare persoană în 
parte. Este însă necesar să propovăduim 
această lumină. „Hainele sunt artificii 
semiotice, cu alte cuvinte, mecanisme de 
comunicare.” (Umberto Eco). Prin îmbră-
cămintea noastră și printr-o purtare de 
creștin cei din jurul nostru vor înţelege 
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cine suntem. Alegerea noastră trebuie să 
fie simplă, elegantă, de calitate care să 
exprime demnitate, iubire și simplitate.

Este îmbrăcămintea mea în con-
formitate cu cerinţele Domnului?

Este așa de trist atunci când vedem 
un copil al Domnului îmbrăcat în pas cu 
moda acestei lumi. Atunci când  moda 
iţi cere să abandonezi stilul creștin de 
îmbrăcăminte noi trebuie să veghem cu 
atenţie. Nu trebuie să-L supărăm din ca-
uza unei alegeri nepotrivite. Deseori aud 
surori care spun: „Dar îmbrăcămintea nu 
este un punct de mântuire!”. Dragă soră, 
tu nu trebuie să te bazezi pe acest factor. 
Vei putea tu oare să fii desăvârșită în 
toate celelalte lucruri, încât să-ţi poţi 
permite să greșești aici? Isus ne cere o 
ascultare simplă, nu ne cere lucruri atât 
de mari, dar deseori noi cădem chiar din 
cauza acestor mici neascultări; ele sunt 

detalii care ne îndepărtează de Mântu-
itorul. Lasă-L pe Isus să decidă aceasta, 
tu însă străduiește-te pentru ca să fii în 
rând cu cerinţele Sale. Adu-I lauda Lui și 
fă-ţi datoria de bun creștin.  O vestimen-
taţie indecentă va întrista pe Isus. El a 
murit pentru noi și ne-a cerut doar să-I 
slujim, în timp ce noi, printr-o alegere 
nepotrivită Îl dezonorăm.

În același timp nu trebuie să fim nici 
extremiști și să condamnăm orice haină 
la modă, dacă aceasta respectă un stil 
decent.

„Creştinii nu trebui să se martirizeze, 
făcând din ei o privelişte, îmbrăcându-se 
atât de diferit de lume, încât oamenii 
să-i privească fix şi cu uimire. Iar dacă, 
urmare a conformării lor faţă de credinţa 
şi datoria lor de a se îmbrăca modest şi 
sănătos, descoperă că nu sunt la modă, 
nu trebuie să-şi schimbe hainele pentru 
a fi la fel cu lumea. Ei ar trebui să mani-
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feste o independenţă nobilă şi curajul 
moral de a fi corecţi, chiar dacă lumea 
este altfel. Dacă lumea introduce un 
gen de îmbrăcăminte modestă, conve-
nabilă şi sănătoasă, în concordanţă cu 
Biblia, relaţia noastră cu Dumnezeu sau 
cu lumea nu se va schimba, dacă vom 
adopta acest fel de îmbrăcăminte. Creş-
tinii ar trebui să-L urmeze pe Hristos şi 
să-şi adapteze îmbrăcămintea conform 
Cuvântului Său. Ar trebui să evite extre-
mele. Cu umilinţă, ei ar trebui să urmeze 
cursul lor, clar trasat înainte, fără a ţine 
seama de aplauze sau dezaprobare, 
alipindu-se de ceea ce este bine în baza 
propriilor sale merite.” (*)

„Mulţi se înşală, gândind că printr-o 
înfăţişare plăcută şi o găteală străluci-
toare vor câştiga stimă şi consideraţie în 
această lume. Dar farmecele care con-
stau doar în înfăţişarea exterioară sunt 
superficiale şi schimbătoare; şi nu se 
poate conta pe ele. Împodobirea pe care 
Hristos doreşte să o vadă la urmaşii Săi 
nu va păli niciodată. El spune: „Podoaba 
voastră să nu fie podoaba de afară, care 
stă în împletitura părului, în purtarea de 
scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 
ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, 
care este de mare preţ înaintea lui Dum-
nezeu” ( 1 Petru 3:3-4).” (*)

Un comportament creștin va aduce 
mereu onoare și încredere. Mulţi dintre 
noi încercăm să ne menţinem la pas 
cu moda, pentru a fi asemănători cu 

ceilalţi. Deseori suntem așa de speriaţi 
de judecata celor ce ne stau în jur și ne 
întrebăm: „Ce vor spune dacă eu mă voi 
îmbrăca altfel?” Inimile noastre sunt 
afectate de frica de a fi respinși de cei ce 
ne văd, în timp ce pierdem din vedere 
faptul că Îl întristăm pe Isus. Noi nu 
trebuie să ne rușinăm de Domnul, ci 
să-L mărim cu bucurie. Dacă noi Îl vom 
respinge azi, mâine El ne va spune: „Nu 
vă cunosc”. O ce dureros va fi atunci să 
auzim aceste cuvinte rostite de El!

Timpul... un dar preţios  
căruia îi trebuie acordată  
o atenţie specială

Pentru a fi un bun creștin nu este 
necesar să abandonăm bunul gust în 
îmbrăcăminte. Isus a creat flori pentru a 
înfrumuseţa pământul, ne-a dăruit culori 
vesele. El iubește tot ceea ce este simplu 
și frumos. Hainele noastre trebuie să fie 
frumoase, fără a face un „idol” din acestea.

Atunci când întâlnim cuvântul 
”IDOL” ne îndreptăm gândul înspre Baal, 
Astartee și alţii amintiţi în Biblie, fără a ne 
da seama  că și noi azi avem idoli. Orice 
lucru căruia noi îi acordam o atenţie 
majoră, în comparaţie cu cea pe care o 
dăm Domnului, este considerat un idol. 
Timpul excesiv petrecut pentru a ne alege 
vestimentaţia este o pierdere pentru noi.

„Dacă jumătate din timpul pe care 
tinerii îl petrec pentru a căpăta o înfăţişare 
atractivă ar fi dedicat pentru cultivarea su-
fletului, pentru înfrumuseţarea interioară, 

In
im

i t
in

er
e

13



ce diferenţă s-ar observa în comportamen-
tul, cuvintele şi faptele lor!” (*)

Timpul nostru este de mare preţ, 
prin urmare noi trebuie să-l folosim pro-
fitabil. Ce facem noi cu orele ce ne stau 
la dispoziţie? Îl slujim noi pe Hristos? 
Îi acordăm sufletului nostru suficientă 
hrană spirituală?

„Nu vă strângeţi comori pe pământ, 
unde le mănâncă moliile şi rugina şi 
unde le sapă şi le fură hoţii, ci strân-
geţi-vă comori în cer, unde nu le mănân-
că moliile şi rugina şi unde hoţii nu le 
sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este 
comoara voastră, acolo va fi şi inima 
voastră.”(Matei 6:19-21).

Isus dorește ca inimile noastre să 
fie legate de lucrurile cerești. „Timpul 

petrecut în plus pentru pregătirea hai-
nelor în conformitate cu moda acestei 
lumi ar trebui devotat unei cercetări 
atente a inimii şi studiului Scripturilor. 
Orele care pot fi considerate mai mult 
decât pierdute în pregătirea unor găteli, 
împodobeli şi accesorii inutile ar putea 
fi făcute mai valoroase decât aurul, dacă 
ar fi petrecute în căutarea dobândirii 
principiilor corecte şi a realizărilor soli-
de. Inima mă doare când văd tinere care 
pretind a fi urmaşe ale lui Hristos care 
sunt practic în necunoştinţă cu privire la 
caracterul şi voinţa Sa. Aceste tinere au 
fost satisfăcute hrănindu-se cu pleavă. 
Beteala strălucitoare a lumii pare a fi 
mai valoroasă pentru ele decât bogăţiile 
veşnice. Puterile mintale, care ar putea 
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fi dezvoltate prin gândire şi studiu, 
suferă de amorţeală, sentimentele sunt 
nedisciplinate, pentru că îmbrăcămintea 
este considerată mai importantă decât 
dragostea de spiritualitate sau vigoare 
mintală” (*)

De ce să permitem ca aceste lucruri 
să taie din timpul nostru, care ar putea 
fi folosit în mod mai înţelept pentru 
dezvoltarea noastră spirituală?

„Oamenii cu percepţie fină vor privi 
încercările voastre de a vă înfrumuseţa 
exteriorul ca o dovadă a unor minţi 
slabe şi inimi vanitoase. Recomandarea 
pentru surorile mele tinere este aceasta: 
rochii simple, nesofisticate şi nepreten-
ţioase. Nu există niciun mod mai bun de 
a face ca lumina voastră să-i lumineze 
pe alţii, decât cel al simplităţii cu care 

vă îmbrăcaţi şi vă purtaţi. Puteţi arăta 
tuturor că, prin comparaţie cu lucrurile 
veşnice, estimaţi corect valoarea lucruri-
lor din lumea aceasta.” (*)

Concluzii
„Caracterul unei persoane se judecă 

după stilul în care se îmbracă. Un gust 
rafinat, o minte cultivată se va descoperi 
prin alegerea unei vestimentaţii simple 
şi adecvate. Când este unită cu modes-
tia, simplitatea decentă în îmbrăcăminte 
va avea un mare efect, învăluind o 
tânără în acea atmosferă sfântă, care va 
constitui un scut ce o va feri de o mie de 
primejdii.” (Educaţie,  pg. 239)

(*) - Solii către tineret, partea XII - 
Îmbrăcămintea și împodobirea.

In
im

i t
in

er
e

15



Acest articol este scris pentru 
oricine vrea să înveţe ceva în 
plus despre bani. Nu este despre 

economie în sistemul troc, sau despre 
rezervele federale, sau despre cum să 
faci bancnote sau cum să baţi monede. 
Nu conţine nici măcar idei despre cum să 
îţi creezi un venit (ei bine, poate câteva 
idei vor fi presărate). Este despre cum 
să administrezi banii pe care îi ai, chiar 
dacă aceştia ar fi şi numai 2 bănuţi (fapt 
care nici măcar nu se mai aplică în patria 
mea, Canada). Este vorba despre cum să 
faci ca banii tăi să se înmulţească fără un 
planificator financiar.

Acest articol este scris în principal 
pentru cei tineri, dar dacă nu te încadrezi 
în această categorie, ne putem califica, 
fiind tineri la inimă sau tineri în expe-
rienţa necesară administrării corecte a 
bănuţilor noştri.

Articolul acesta este scris pentru că 
vedem o mare nevoie împrejurul nostru. 
Trăim într-un timp istoric în care creditele 
sunt norma de viaţă, datoria este mare, 
iar oamenii sunt frustraţi de lipsa banilor 
necesari pentru lucrurile pe care şi le 
doresc în viaţă. Se poate schimba această 
stare de lucruri? Eu cred că da.

Dacă nu ar putea fi schimbată, atunci 
tot ce am putea face noi toţi ar fi să 
renunţăm, să ne aşezăm într-un colţ şi 
să plângem înăbuşit. Dar nu toată lumea 
este frustrată, nu toată lumea are datorii, 
nu toată lumea este lipsită de lucrurile 
de care are nevoie. Unde este, atunci, 
diferenţa? Mă bucur că ai pus această 
întrebare.

Am descoperit în propria mea expe-
rienţă faptul că există câteva principii ce 

Administrându-ti 
    cei doi banuti
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de Pam Stemmler
Partea a I-a

ţin de legi raţionale, care ajută în cazul 
bănuţilor. Acestea sunt lucrurile pe care 
voi căuta să le împărtăşesc cu tine. Pen-
tru că sunt creştină, şi pentru că am găsit 
toate aceste principii în cel mai extraor-
dinar Manual pe care l-am citit vreodată, 
le voi include aici. Vei recunoaşte, dacă le 
vei urma, că ele sunt înţelepciune, şi sunt 
utile, şi că prin harul lui Dumnezeu viaţa 
ta va fi diferită din pricina lor. Aşa că, fie 
că eşti pregătit, fie că nu, iată-le.

1. BANII SUNT UN DAR
Banii, în diferite forme, sunt de fapt 

un mediu de valoare, ceva ce poate fi 

schimbat contra unor bunuri sau servicii.  
Mai demult, lucrurile se schimbau pentru 
alte lucruri. De exemplu. Puteai da stofă 
în schimbul unui animal, ulei în schimbul 
sării sau metale în schimbul terenului. 
Pentru a simplifica lucrurile, se inten-
ţiona crearea unui lucru cu o valoare 
„neschimbătoare, consistentă”, care pu-
tea fi transportat cu uşurinţă şi schimbat 
pentru lucruri care erau necesare. 

Administrându-ti 
    cei doi banuti
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Banii sunt pur şi simplu un instru-
ment pentru a fi folosit în lumea comer-
ţului pentru a plăti pentru acele lucruri 
de care ai nevoie în viaţă. Te-ai gândit 
vreodată că banii sunt de fapt un dar? 

În primul rând, sunt un dar, pentru 
că dacă avem ceva bani, suntem între 
cei mai bogaţi oameni ai lumii din punct 
de vedere monetar, chiar dacă e vorba 
doar de ceva mărunţiş în buzunar. Două 
treimi din lume nu au acest mărunţiş. 

În al doilea rând, sunt un dar pentru 
că te pot face în stare să ai lucrurile de 
care AI NEVOIE în viaţă, chiar dacă la în-
ceput îţi acoperă doar nevoile mărunte. 

În al treilea rând, sunt un dar pen-
tru că te vor face în stare să îi ajuţi pe 
alţii cu ceea ce AU ei NEVOIE în viaţă. 
Tu vei fi binecuvântat pe măsură ce 
împarţi cu alţii. 

Există un principiu biblic ce trebuie 
enunţat imediat. Banii vor fi un dar şi o 
binecuvântare doar dacă sunt folosiţi în 
modul corect. Banii vor fi folosiţi pentru 
scopul lor nobil doar dacă îi folosim spre 
slava lui Dumnezeu.

„Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că 
faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava 
lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). 

În această lume, în biserică şi în fami-
lie, folosirea corectă sau greşită a banilor 
poate fi în vârful motivelor pentru care 
ceva funcţionează sau nu. La ce mă 
refer? În cadrul familial, lipsa banilor sau 
administrarea greşită a lor este adesea 
enumerată ca un motiv de frunte pentru 
care se destramă relaţiile de căsătorie. În 
cadrul bisericii, adesea motivul pentru 
care nu sunt mai multe proiecte de acţi-
uni pentru persoane străine de biserică 

poate fi acelaşi – lipsa banilor. În 
lumea noastră, o mare parte 

din suferinţă şi disperare 
poate fi atribuită lipsei 

de fonduri. 
Deci când şi 

unde trebuie să 
învăţăm cum să 
facem şi cum să 
folosim banii? 
Aţi ghicit! În 

cămin, şi încă de 
la o vârstă foarte 

fragedă.
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2. CUM SĂ ÎI OBŢIN?
Păi, depinde cine eşti, 

unde eşti şi ce vârstă ai. După 
cum spuneam mai devreme, 
banii reprezintă ceva oferit în 
schimbul unui alt lucru. Uneori 
copiii primesc bani sub formă 
de cadou de la rude, sau 
găsesc monede 
pe stradă, 
sau lucrea-
ză ceva 
şi sunt 
plătiţi, sau 
părinţii lor le 
dau o „alocaţie”.

Dacă eşti mai în vârstă, poţi avea o 
slujbă, un job, şi îţi poţi crea un venit. 
Nu contează care ar fi suma, principiile 
de administrare a bănuţilor tăi te vor 
ajuta. Dacă poţi învăţa cum să ai grijă 
de monedele de 1 ban, 5 bani şi 10 bani, 
bancnotele vor avea grijă de ele însele, 
sau aşa spune zicala. 

Dar, e adevărat, dacă înveţi cum să ai 
grijă de ceea ce e puţin, vei şti cum să ai 
grijă de cantităţile mai mari, iar princi-
piile pe care le practici când eşti tânăr te 
vor ajuta toată viaţa. Merită efortul, şi va 
fi răsplătit!

Deci ce mă va ajuta să obţin mai 
mulţi bani?

a. Lucrează din greu – fii silitor!
„Învăţaţi să fiţi liniştiţi, să vă vedeţi 

de preocupările voastre şi să lucraţi cu 

propriile mâini, aşa cum v-am poruncit; 
ca să umblaţi onest faţă de cei de afară şi 
să nu duceţi lipsă de nimic” 
 (1 Tesaloniceni 4:11, 12 engl.).

b. Nu fi leneş
Lipsa din cauza leneviei este păcat. 

Înseamnă că nu ne luăm în serios res-
ponsabilitatea de a lucra. Cartea biblică 
a Proverbelor conţine multe instruc-
ţiuni cu privire la acest subiect. Este 
interesant să citim în această carte şi să 
marcăm fiecare verset care are de-a face 
cu subiectul muncii şi al finanţelor. E o 
descoperire bogată.

„Cât timp vei dormi, o, leneşule? 
Când te vei scula din somnul tău? Să mai 
dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai 
încrucişezi puţin mâinile ca să dormi! Şi 
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sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa 
ca un om înarmat” (Proverbele 6:9-11).

c. Nu cheltui totul!
Mai există încă o altă zicală – nu 

contează cât faci, contează cât îţi rămâne! 
Este principiul de a nu cheltui sălbatic, în-
cercând să cumperi tot ce vrei acum sau 
ce ţi-ai dorit vreodată. Ne vom ocupa mai 
mult de acesta la următoarea secţiune. 
Aminteşte-ţi mereu să nu permiţi banilor 
din buzunarul tău sau din geantă sau 
portmoneu sau de oriunde să îşi permită 
să strige la tine să îi cheltuieşti pe toţi. Va 
fi înţelept să faci o listă cu sumele şi locul 
în care ar trebui să ajungă. Aceasta se 
numeşte buget. 

d. Nu împrumuta!
Acest lucru e foarte important. Nu 

împrumuta de la alţii, dacă se poate. Nu 
te obişnui să foloseşti banii altor oameni 
pentru nevoile tale. Acest lucru se înrău-
tăţeşte progresiv şi suma datorată devine 
mai mare. Există unele excepţii, însă 
sfătuieşte-te cu cineva în care ai încre-
dere să te ajute să hotărăşti când e cazul. 
Obiceiul cel mai bun este să obţii un 
venit lucrând, apoi să economiseşti bani 
pentru lucrurile de care ai nevoie sau pe 
care ţi le doreşti, şi să economiseşti ceva 
pentru acele vremuri de nevoie care vin 
întotdeauna în viaţă. Aminteşte-ţi, „Bo-
gatul stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce 
ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu 
împrumut” (Proverbele 22:7).

Va urma...
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Partea a III-a
de D. Sureshkumar

Dragostea 
aDevarata

- -

„Există doar puţină dragoste 
reală, autentică, devotată, 
pură. Acest articol preţios este 

foarte rar. Pasiunea este numită dragoste.”  
– Mărturii, vol. 2, pg. 381 (engl.) (rom.cap. 53, 

„Extreme în reforma sănătăţii”).

ELEMENTE ESENŢIALE ÎNTR-O 
CĂSNICIE DE SUCCES

Interes puternic
Cultivaţi un sentiment puternic unul 

pentru celălalt. 
Respect şi admiraţie

Să aveţi unul pentru celălalt o înaltă 
consideraţie.
Prietenie şi părtăşie

Să aveţi multe lucruri în comun. 
Devoţiune altruistă

Practicaţi dragostea reciprocă în ciuda 
greşelilor fiecăruia.

Afecţiune
Oferiţi-i partenerului vostru un umăr 

pe care să plângă atunci când poverile 
sunt prea grele pentru a fi purtate de 
unul singur. 

„Dragostea este o plantă de origine 
cerească, şi trebuie îngrijită şi nutrită. Ini-
mile pline de afecţiune, sincere, cuvintele 
iubitoare, vor face multe familii fericite şi 
vor exercita o influenţă înălţătoare în sfera 
influenţei lor.” – Ibid., vol. 4, pg. 548 (engl.) 

(rom. cap. 58, „Cultura morală şi intelectuală”).

IDEI GREșITE DEPSRE fORMAREA 
UNEI RELAŢII DE TIP CURTENIE

„Ideile lor de curtenie îşi au temelia în 
ideile greşite despre căsnicie. Ele urmează 
impulsul şi pasiunea oarbă. Curtenia este 
întreţinută într-un spirit de flirtare... Tinerii 
se încred prea mult în impuls. Ei nu ar tre-
bui să se predea prea uşor, nici să fie capti-
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mai târziu, chiar dacă rana se vindecă, ră-
mâne o cicatrice dureroasă. Nu doar că se 
simte durerea – ci există şi un sentiment 
de rezervă sau precauţie clădit în persoana 
rănită, care nu se va mai simţi niciodată 
liber să se deschidă faţă de o altă fiinţă 
umană, pentru că el sau ea a fost înşelat/ă 
şi s-a profitat de el/ea. Astfel de experienţe 
negative afectează femeia mai frecvent de-
cât bărbatul. Evident, acest tip de întâlniri 
şi de curtenie vicioasă nu funcţionează şi, 
ca urmare, relaţia de familie devine din ce 
în ce mai slabă. Odată ce intri în această 
zonă periculoasă, eşti foarte vulnerabil. 
Dumnezeu a promis să ne protejeze dacă 
umblăm în căile Sale şi luăm în serios legă-
mântul căsătoriei. Legământul căsătoriei, 
dacă e încheiat conform planului lui Dum-
nezeu, construieşte un gard în jurul relaţiei 
noastre sacre de familie,  şi o ocroteşte de 
durere, ruşine şi răni.

SfATURI SERIOASE
Pentru a înfrunta pericolul menţio-

nat, avem câteva sfaturi notate de pana 
inspirată:

1. Evitaţi să deveniţi bolnavi de dragos-
te. „Ar trebui să ne păzim de imaginaţie, de 
sentimentalismul bolnav de dragoste, cum 
ne-am păzi de lepră.” – Mărturii, vol. 5, pg. 123 

(engl.) (rom. cap. 11, „Avertismente şi mustrări”).

2. „Întoarceţi-vă mintea de la proiecte 
romantice.” – Ibid., vol. 2, pg. 249 (engl.) (rom.

cap. 36, „Sentimentalismul şi peţitoria”).

3. .Nu trăiţi în visări de zi. „Gândiţi 
gânduri corecte şi veţi îndeplini acţiuni 

vaţi prea degrabă de exteriorul atrăgător al 
celui iubit. Curtenia menţinută în secolul 
acestea este o schemă de înşelăciune şi 
ipocrizie, cu care vrăjmaşul sufletelor are 
mult mai mult de a face decât Domnul. 
Dacă e undeva nevoie de bun simţ, atunci 
aici este mai mult decât oriunde; însă 
fapt e că acesta are doar puţin de-a face 
în această chestiune.” – Căminul adventist, 

pg. 55 (engl.) (rom. cap. 8, „Practici obişnuite în 

curtenie”).

ÎNTâLNIRI (RENDEz-vOUS-URI) 
RECREATIvE

Ordinea socială din ziua de astăzi a 
dezvoltat ceea ce putem numi „întâlniri 
recreative”. Bărbaţii şi femeile trec de la 
o relaţie la alta, uneori cu un legământ 
de căsătorie făcut în mod uşor şi rupt 
cu uşurinţă. Compar acest sistem de 
întâlniri cu o femeie care merge la su-
permarket. Ea priveşte la produse, alege 
unul frumos, îl pune în coş, îl ia acasă şi 
îl încearcă. Dacă nu e mulţumită, îl retur-
nează (fără să fie puse întrebări!) şi alege 
o altă marcă. Ce cultură!

Pe o astfel de temelie nu poate să 
existe nici o relaţie solidă. Un angajament 
de căsătorie este o responsabilitate, şi nu 
există nici o posibilitate să intri şi să ieşi 
din ea fără răni şi durere. Fiinţele umane 
sunt foarte fragile în abilitatea lor de a 
ajunge la alţii. Dumnezeu ne-a creat cu o 
nevoie de a fi doriţi, apreciaţi, îngrijiţi, şi de 
a fi iubiţi. Şi când un bărbat sau o femeie 
devine parte dintr-o relaţie care e ruptă 
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drepte.” – The Youth’s Instructor, 21 aprilie 1886. 

4. Nu staţi treji la ore mici ale nopţii. 
„Aceste ore risipite la miezul nopţii, în 
acest secol de depravare, conduc frecvent 
la ruina ambelor părţi angajate în acestea.” 
– The Review and Herald, 25 septembrie 1888. 

5. Nu glumiţi cu inimile. „A glumi cu 
inimile nu este o crimă de o mică însemnă-
tate în ochii unui Dumnezeu sfânt.” – Ibid., 

4 noiembrie 1884. 

6. Evitaţi primul pas în jos. „Când este 
încălcată o poruncă a Decalogului, paşii în 
jos sunt aproape siguri. Odată ce barierele 
modestiei feminine sunt îndepărtate, cea 
mai josnică imoralitate nu mai pare exce-
siv de păcătoasă.” – The Signs of the Times, 30 

decembrie 1880. 

7. Nu păşiţi pe terenul interzis. Nu 
permiteţi familiaritatea.... „Abţineţi-vă de 
la tot ce pare rău” (1 Tesaloniceni 5:22).

8. Obţineţi o instruire de sine vigilentă 
şi dobândiţi controlul asupra voastră înşivă.

Rolul părinţilor
Dacă vrem să ne bucurăm de adevă-

rata dragoste şi să o practicăm, trebuie 
să urmăm regulile pe care le-a stabilit 
Dumnezeu pentru noi. Este foarte clar 
în Scripturi că Dumnezeu a stabilit un 
model pentru pregătirea copiilor noştri în 
vederea purtării de responsabilităţi. Cum 
putem să le permitem băieţilor şi fetelor 
noastre să urmeze obiceiul lumii practi-
când sistemul de întâlniri, când ştim că ei 
nu îşi pot controla emoţiile? Majoritatea 
tinerilor de astăzi nu au fost învăţaţi deloc 

despre autocontrol. Când îşi doresc ceva, 
ţipă sau se bosumflă ca şi copiii mici. Şi 
în general obţin ceea ce revendică de la 
părinţii lor îngăduitori, care sfârşesc spu-
nând: „Să le dăm ceea ce vor, fie că e bine 
sau e rău, ca să îi ţinem fericiţi.” Aceasta 
este filozofia aprobată de societatea de 
astăzi. Faţă de orice împotrivire ridicată 
de puştii lor răsfăţaţi, părinţii răspund 
cu cedare. Atunci copiii devin conducă-
torii casei şi presupun că sunt calificaţi 
să indice în ce direcţie trebuie să o luăm 
noi. Pentru a-i salva de la un curs care îi 
va face inutili în familie şi inutili chiar şi 
pentru ei înşişi, ar trebui să îi învăţăm să 
fie supuşi şi responsabili. 

Căsătoria este un legământ sacru
Căsătoria este un legământ sacru. 

Noi trebuie să intrăm în acest legământ 
cu cea mai mare reverenţă şi cu cel mai 
înalt respect. Nu putem face glume pe 
seama ei sau să o luăm cu uşurinţă. Şi de 
asemenea trebuie să îi pregătim pe copiii 
noştri pentru acest pas foarte, foarte sacru. 
Unul dintre motivele pentru care lumea 
este într-o stare nefericită este că taţii şi 
mamele nu şi-au pregătit odraslele pentru 
una dintre cele mai importante relaţii pe 
care Dumnezeu a creat-o pentru omenire. 

Sistemul social prevalent în lumea 
de astăzi încurajează relaţiile bazate pe 
emoţii. Un astfel de lucru nu poate fi apro-
bat de părinţii creştini. Şi copiii noştri nu 
sunt pregătiţi pentru aceasta. Ei trebuie să 
crească mai întâi cu noi. Ei nu au nevoie de 
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dragoste oarbă, de angajamente, pasiuni şi 
alte lucruri care le întunecă tabloul roman-
tic. Şi, când sunt suficient de maturi pentru 
a intra într-o relaţie de căsătorie, aceasta 
trebuie încheiată cu ajutorul părinţilor 
temători de Dumnezeu, sub autoritatea 
căminului, şi nu în mod individual, bazân-
du-se pe o dragoste copilărească. 

Legământul căsătoriei, dacă e înche-
iat conform planului lui Dumnezeu, con-
struieşte un gard în jurul relaţiei noastre 
sacre de familie şi o ocroteşte de durere, 
ruşine şi răni.

Din punct de vedere biblic, un cuplu 
care se curtează nu are dreptul de a-şi asu-
ma un angajament şi de a face aranjamen-
te pentru căsătorie, fără ca mai întâi să îşi 
consulte tatăl şi mama. Când este urmat 
principiul corect, se pot evita multe neîn-
ţelegeri, răni şi dureri. În acest sens, este 
datoria noastră ca părinţi de a ajuta la pre-
gătirea tinerei generaţii pentru problemele 
pe care le vor avea de înfruntat în lume. 
Sistemul lumii se dezintegrează. Dacă oa-
menii din lume vor să continue cu metoda 
lor, noi nu îi vom opri. Cu toate acestea, 
conştiinţa noastră luminată ne spune că 
vom ajunge perdanţi dacă încercăm să 
îi imităm. Nu avem nevoie de exemplul 
oamenilor din lume care sunt implicaţi în 
relaţii frânte, ca model de urmat. 

Modelul lui Dumnezeu a prevăzut 
ca bărbatul să ocrotească femeia şi să se 
îngrijească de ea. Ea trebuie să înfrunte 
povara principală, durerea şi întristarea. 
Însă asupra ei nu trebuie să fie pusă o 

povară prea grea. Pentru a o scuti de multă 
suferinţă, măsura luată de Dumnezeu a 
prevăzut ca soţul să o ajute, să o acopere, 
să o ocrotească. Aceasta este adevărata 
dragoste, care trebuie să continue de-a 
lungul relaţiei de căsătorie. Aceasta este 
ceea ce vrea Dumnezeu să înţeleagă şi să 
practice creştinii.

„O casă în care este dragoste, în care 
iubirea este exprimată prin cuvinte, priviri 
şi fapte, este un loc unde îngerilor le place 
să îşi manifeste prezenţa, şi ei sfinţesc 
scena prin raze de lumină din slavă... 
Dragostea ar trebui să fie văzută în priviri 
şi maniere, şi auzită în tonurile vocii.” 
– Mărturii, vol. 2, pg. 417 (engl.) (rom. cap. 55, 

„Adevărata dragoste în cămin”).

„Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; 
pentru că dragostea este din Dumnezeu; şi 
oricine iubeşte este născut din Dumnezeu, 
şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu” (1 Ioan 4:7).

E nevoie să realizăm o lucrare misiona-
ră serioasă în cămin şi în biserică. Acesta 
este locul unde cei care L-au primit pe 
Hristos trebuie să arate ce a făcut harul 
şi ce poate să facă pentru ei. E nevoie de 
o măsură mai mare din influenţa divină, 
aşa încât căminul de pe pământ să poată 
deveni un simbol pentru căminul din cer. 
Biserica are nevoie de toată forţa spirituală 
ce poate fi obţinută, pentru ca toţi mem-
brii familiei Domnului, tineri şi bătrâni, 
să poată fi înnobilaţi şi pregătiţi pentru 
evenimentele care vor veni şi pentru 
împărăţia slavei.

(Articol preluat din Youth Messenger nr. 3/2015)
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Motto: „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.”(Efeseni 5:16).

De multe ori ne cutremurăm când 
vedem atâtea nedreptăţi și atro-
cităţi în lume. Atunci dorim să 

facem ceva pentru omenirea suferindă. De 
câte ori ne-am cutremurat însă de suferinţa 
provocată de păcat? De câte ori am încercat 
să salvam pe cineva din păcat? Plângem 
când cineva își pierde viaţa aceasta, care 
este grea, plină de suferinţă și trecătoare. 
Dar de câte ori plângem pentru cei mulţi 
care pier fără nădejdea vieţii veșnice?  Te-ai 
întrebat vreodată care îţi este scopul și 
misiunea pe acest pământ? Te-ai născut 
doar pentru a trăi o viaţă chinuită și apoi să 
mori, sau pentru un scop mai înalt? Tu și eu 
suntem copii ai  lui Dumnezeu, fiii și fiice ai 
Regelui Regilor. 

Dumnezeu ne-a dat marele privilegiu 
de a lucra împreuna cu El pentru salvarea 
sufletelor: „Căci noi suntem împreună 

lucrători cu Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9 
p.p). El ne-a dat acest privilegiu și tot El ne 
oferă ocaziile potrivite de a face acest lucru. 
Salvarea sufletelor este cea mai importantă 
misiune a noastră și fiecare ocazie ce se 
ivește trebuie folosită. Altfel ea va trece și 
nimic nu o va aduce înapoi. Lucrează cu 
Dumnezeu pentru salvarea sufletelor, ori de 
câte ori ai ocazia. Nu lăsa nimic să te abată 
de la acest scop; ocaziile care trec nu se mai 
întorc și, în cazul nepăsării, tot ce va rămâne 
va fi părerea de rău că nu ai făcut tot ce 
depindea ce tine. 

În cele ce urmează am să redau istoria 
lui Oskar Schindler, persoana care a salvat 
1200 de evrei în cel de al doilea Război 
Mondial. Au fost mulţi care au salvat evrei 
de la o moarte sigură, chiar mai mulţi evrei 
decât a salvat Schindler, însă istoria lui este 
diferită. Oskar Schindler a fost un industriaș 

de Laura Gheorghinoiu

Folosește 
fiecare ocazie!
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german, spion și 
membru al Partidului 
Nazist, începând cu 
anul 1939. În 1936 
a intrat în Abwehr, 
Serviciul de Informaţii 
al naziștilor germani. 
A adunat informaţii 
pentru întocmirea 
planului de invadare 
a Cehoslovaciei și Po-
loniei. În 1939 a deschis fabrica de produse 
emailate în Kracovia, pe care a numit-o De-
utsche Emaillewaren-Fabrik, unde a angajat 
1750 de oameni dintre care 1000 erau evrei. 
Datorită relaţiilor pe care le avea în Wer-
macht afacerea sa a fost declarată esenţială 
pentru efortul de război, ceea ce l-a ajutat să 
își protejeze muncitorii evrei, împiedicând 
deportarea lor în centrele de exterminare.

Iniţial motivul pentru care i-a angajat a 
fost unul egoist și anume acela de a câștiga 
bani de pe urma lor, fiind mult mai convena-
bil să angajeze evrei, însă, pe parcurs, când a 
văzut cruzimea cu care erau trataţi evreii, el 
și-a propus să îi salveze. La început a fost mai 
ușor și a reușit acest lucru prin mită și daruri 
de lux, pe care le oferea ofiţerilor din SS, 
însă, pe măsură ce timpul înainta, era tot mai 
greu, iar ei cereau tot mai mult. 

La 1 august 1940 guvernatorul general 
Hans Frank a dat un decret prin care se 
cerea tuturor evreilor din Kracovia să 
părăsească orașul. Singurii care aveau 
voie să rămână erau cei care aveau servicii 
legate direct de efortul de război german. În 

1941 naziștii au început să deporteze evrei 
din ghetoul din Kracovia spre lagărul de 
exterminare Belzec. În 13 martie 1943 a fost 
lichidat ghetoul din Krakovia. Cei care încă 
lucrau au fost duși în lagărul de concentrare 
de la Plaszow, iar cei care nu erau în stare să 
lucreze erau duși în lagăre de exterminare și 
uciși. Alte câteva sute de evrei au fost uciși 
pe străzile ghetoului, de către naziști. Oskar 
Schindler a fost martor al lichidării ghetou-
lui. Din acel moment și-a schimbat punctul 
de vedere în ceea ce îi privea pe naziști și a 
hotărât să facă orice îi stătea în putere ca să 
salveze cât mai mulţi evrei. 

Lagărul de concentrare Plaszow a fost 
deschis în martie 1943, la 2,5 km de fabrica 
lui Schindler. Comandantul lagărului de 
concentrare a fost ofiţerul Amon Goth, un 
om brutal, sadic, care obișnuia să împuște 
pe evrei chiar și fără motiv. Nu puteai fi în 
siguranţă; el nu avea un set de reguli după 
care să te ghidezi pentru a fi protejat. Emi-
llie, soţia lui Oskar Schindler spunea despre 
Goth ca era „cel mai neplăcut om pe care l-a 
văzut vreodată.” Uneori se trezea dimineaţa 
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și de pe balcon împușca la întâmplare evrei; 
odată, în timp ce inspecta o construcţie, 
o doamna inginer dintre evrei i-a spus că 
trebuie refăcută fundaţia, aceasta amenin-
ţând prăbușirea clădirii. El a ordonat să fie 
omorâtă, iar apoi a poruncit să facă așa cum 
propusese inginera evreică. 

Planul iniţial al lui Goth a fost de a muta 
toate fabricile în lagărul de concentrare, 
inclusiv pe cea a lui Schindler. Și de aceasta 
dată Schindler a reușit să îl convingă prin 
diplomaţie amestecată cu flatări și mită, să îi 
permită să construiască, pe cheltuiala sa, un 
sublagar al fabricii sale. Acolo evreii erau în 
siguranţă fata de execuţiile comandantului, 
erau hrăniţi și îngrijiţi și li se permiteau chiar 
și  programe religioase. 

Schindler a fost arestat de trei ori: o dată 
pentru suspiciunea de a avea activităţi pe 
piaţa neagră, iar o dată pentru ca a sărutat 
o fată evreică, cu ocazia zilei de naștere a 
acesteia. Înaintarea Armatei Roșii, în 1944, 
a obligat pe naziști să închidă lagărele de 
concentrare din est și să se retragă către 
vest. Prizonierii din lagărele din Est erau 
mutaţi în lagărele de exterminare de la Aus-
chwitz și Gross- Rossen. Secretarul personal 

al lui Goth l-a sfătuit pe Schindler să își 
mute fabrica și să schimbe și producţia, din 
vase emailate în obuze, pentru a reuși astfel 
să îi salveze pe muncitorii evrei. 

Folosind ca și până atunci puterea lui de 
convingere și mita, a reușit să convingă pe 
Goth și pe oficialii de la Berlin să îi permită 
mutarea fabricii și a muncitorilor în Ceho-
slovacia, la Brunnlitz. A fost întocmită o listă 
cu 1200 de nume de evrei, printre care și 
femei şi copii: 1000 pentru fabrica lui de 
armament și 200 pentru fabrica de textile a 
lui Madritsch.

Iniţial trenul cu 700 de bărbaţi a fost 
trimis în lagărul Gross-Rossen, iar cel cu fe-
mei și copii a fost trimis în Auschwitz, unde 
exista un pericol evident de a fi trimiși în 
camerele de gazare. Schindler a reușit iarăși, 
prin relaţiile sale și prin mită, să îi scoată de 
acolo și să-i ducă în fabrica din Brunnlitz. 

Pentru că raţia de mâncare oferită 
de SS pentru evrei era mică, Schindler a 
mers în Krakovia pentru a obţine hrană, 
armament și alte materiale. În acest timp, 
soţia sa, Emilie, a rămas în Brunnlitz pentru 
a avea grijă de sănătatea și nevoile strict 
necesare ale muncitorilor. Când veneau în 

inspecţie oficialii 
care se ocupau 
cu armamentul, 
Schindler le arăta 
armament cum-
părat de pe piaţa 
neagră, susţinând 
că ar fi produs în 
fabrica sa. 
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 În ianuarie 
1945 a ajuns la 
Brunnlitz un tren 
cu 250 de evrei res-
pinși ca lucrători la 
minele Goleschau. 
Când au ajuns aco-
lo ușile vagoanelor 
erau îngheţate, 
fiind necesar să 
se intervină cu 
răngi de fier pentru 
deschiderea lor. 
Mulţi dintre călători erau morţi, iar cei care 
supravieţuiseră erau îngheţaţi și nu puteau 
lucra. Emilie Schindler i-a luat în fabrică și a 
avut grijă de ei în spitalul improvizat, până 
la finalul războiului. Schindler a continuat 
să mituiască ofiţerii SS în timp ce se apropia 
Armata Roșie, pentru a evita uciderea 
muncitorilor săi. 

Pe 7 mai 1945 el și muncitorii săi au 
ascultat la radio declaraţia Primului Minis-
tru Britanic, Winston Churchil, care anunţa 
capitularea Germaniei și încheierea celui 
de-al doilea război mondial în Europa. 

Acum, când războiul se terminase, 
Schindler, în calitate de spion și membru 
al Partidului Nazist, risca să fie urmărit și 
condamnat pentru crime de război. Stern, 
Bankier și alţi evrei salvaţi de el au întocmit 
însă o declaraţie, prin care arătau rolul pe 
care Schindler l-a avut în salvarea evrei-
lor. Ca dar de mulţumire evreii i-au oferit 
salvatorului lor un inel de aur, pe care l-au 
făcut din dinţii unuia dintre evreii salvaţi de 

el. Pe inel era scris: „Salvând o viaţă, salvezi 
o lumea.”

După război Schindler a fost susţinut 
de evreii pe care îi salvase. În semn de 
recunoștinţă, pentru că în timpul războiului 
el își cheltuise averea pentru a salva evrei, 
în 1963 a primit din partea nou Înfiinţatului 
Stat Israel, titlul „Drept între popoare” iar 
când a murit, în 1974, a fost îngropat la 
Yad Vashem, pe muntele Sion, unde este 
muzeul holocaustului. 

 Însă ceea ce face experienţa sa specială 
este o secvenţă pe care evreii salvaţi au măr-
turisit-o pentru posteritate. La final, când 
războiul se încheiase, iar evreii salvaţi de el 
erau liberi, Schindler a realizat, cu părere de 
rău, că ar fi putut face mai mult. Plângând, 
spunea că ar fi putut salva mai mulţi, dacă 
nu risipea banii, ar fi putut salva mai mulţi 
dacă și-ar fi vândut anumite obiecte de 
valoare. Ar fi putut salva mai mulţi… însa nu 
a făcut-o și, odată trecută ocazia, au rămas 
doar regretele.  
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Cu toţii primim de la Dumnezeu și ocazii 
și resurse de a salva suflete. Dacă le folosim 
sau trecem nepăsători pe lângă ele, este doar 
alegerea noastră. Suntem poate prinși în 
lucrul nostru, în aplicarea planurilor noastre 
sau dorim uneori să ne „relaxam”, fără a 
conștientiza că aceasta va aduce cu sine 
consecinţe veșnice. Suntem într-un perma-
nent război, unul de o importanţă veșnică, și 
nu ne putem permite să greșim. Un cuvânt 
greșit, o faptă nepotrivită, o viaţă trăită când 
pe munte, când în vale, sunt o influenţă care 
rămâne și are consecinţe veșnice. „În fiecare 
zi cuvintele și faptele noastre fac o impresie 
asupra acelora cu care ne asociem. Cât de 
mare nevoie este să punem strajă buzelor 
noastre și să ne păzim pașii!” 1

Un cuvânt, un gest, poate reprezenta 
pentru mine și pentru tine un scurt moment 
de neveghere. Însă pentru un suflet care ca-
ută pe Dumnezeu poate reprezenta ultima 
șansă și, în consecinţă, ratarea ei. 

Astăzi, când lumea a devenit un Aus-
chwitz spiritual, Dumnezeu  ne cheamă să fim 
un Schindler, care să scoată suflete din ghea-
rele morţii. Nu putem lucra singuri, nu putem 
să sesizăm ocaziile în propriile noastre puteri. 
„Ochii trebuie sa fie unși cu alifia cerească, 
pentru a vedea și simţi ocaziile”. 2 Și putem 
obţine această alifie de la Martorul credincios 
care ne îndeamnă: „… te sfătuiesc să cumperi 
de la Mine … doctorie pentru ochi, ca să îţi 
ungi ochii și să vezi.” (Apocalipsa 3:18).

Am primit resursele și ocaziile de a salva 
suflete de la pieire veșnică. De fiecare dintre 
noi depinde dacă vom spune asemenea 
apostolului Pavel: „Si eu voi cheltui prea bu-
curos din ale mele și mă voi cheltui în totul 
pe mine însumi pentru sufletele voastre.”  
(2 Corinteni 12:15). Sau vom regreta, ca Os-
kar Schindler: „aș fi putut salva mai mulţi!
1  White G. Ellen, Profeţi și regi, pg. 348 engl., cap. 

Solii din Babilon.
2  White G. Ellen, Mărturii pentru comunitate, vol. IX, 

pg. 130 engl., cap. Un apel către laici.
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Tabăra de copii 
la Cluj-Napoca

T 
abăra de copii din Cluj Napoca, 
care a avut loc în perioada 8-14 au-
gust 2016 a fost plină de miresme 

de fericire. Luni a fost momentul întâlnirii, 
iar marţi au început cursurile. Tema taberei a 
fost Daniel. S-au format două grupe care au 
studiat în paralel, însă fiecare la nivelul la care 
putea să înţeleagă. Îndrumătorii celor mari 
la orele de religie au fost: Ghiţă Ulici, Samuel 
Negruţ şi Viorel Birta. Acești tineri au reușit să 
dea viaţă întâmplării din Biblie, prin explicaţii 
simple, desene și schiţe interesante.

La grupa mică, piticii noștri au fost 
sprijiniţi la orele de religie de sora Cristina 
Breda care, cu multă căldură și dragoste, a 
purtat minţile fragede în lumea Bibliei.

La orele de dirigenţie s-au ales subiecte 
care au trezit interesul atât al celor mari cât și 

al celor mici. Am avut bucuria să mă ocup eu 
de grupa mică, iar cu grupa mare sora Cristina 
Breda și Septimiu Mureșan.  Copiii au fost 
învăţaţi cum pot să convingă un ateu de exis-
tenţa lui Dumnezeu, au studiat despre familie 
și importanţa acesteia. Septimiu a abordat 
niște teme extreme de interesante precum: 
„Puterea cuvintelor” – cum ne influenţează 
modul în care le folosim; „Tu poţi să te schim-
bi” – să îţi faci ordine, să fii aranjat, curat; și 
despre „Avioane și spaţiul aerian”.

La ora de muzică cele două grupe și-au 
unit puterile și au demonstrat că pot fi 
chiar profesioniști. Cred că întreg cerul a 
primit cu bucurie laudele noastre la adresa 
lui Dumnezeu. 

Sora Adina Bernad a făcut o mâncare 
excelentă. Ne-am simţit ca niște regi și 

de Xenia Breda
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regine în preajma ei. În semn de recunoș-
tinţă participanţii taberei au ajutat adesea la 
aranjarea mesei, la spălat de vase etc.

Programul de activităţi al taberei a fost 
unul interesant, în cadrul căruia ne-am 
transformat în exploratori, deoarece am vizitat 
foarte multe locuri și ne-am străduit, ca aceas-
tă tabără să rămână mereu vie în mintea celor 
mici. Am vizitat aeroportul din Cluj, muzeul 
etnografic, muzeul din cadrul Facultăţii de 
Geografie, Salina Turda, Parcul Central etc. 

Sâmbătă am încălzit inima fraţilor din 
Cluj cu programul pregătit de noi în tabără. 
După amiază ne-am bucurat împreună 
în mijlocul naturii, iar seara am avut un 
program de joacă și relaxare.  

Pe parcursul taberei am avut și un timp 
destinat lucrului manual, în cadrul căruia 
copiii au avut ocazia să confecţioneze 
magneţi din lemn pentru frigider și felicitări 
pentru persoanele în vârstă din casa de 
bătrâni de la Cluj, pe care i-am vizitat dumi-
nică. Aici am prezentat un program care i-a 
emoţionat pe cei cărora l-am dedicat. 

Am trăit momente impresionante, 
amestecate cu tristeţe și speranţă, în prezen-
ţa celor uitaţi de lume, care s-au bucurat să 
audă glasuri vesele de copil. Mânuţele mici 
au împărţit generos felicitări, au încurajat 
prin zâmbetele lor feţele triste și au reușit 
să schimbe pentru un moment gândurile 
nostalgice ale celor în vârstă. 

Chiar dacă realizarea unei tabere pre-
supune efort, organizatorii au satisfacţii de-
osebite când, ajunși la finalul unui astfel de 
eveniment, văd bucuria și regretul despărţi-
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rii din ochii celor mici și nu doar al lor. Cred 
că sunteţi de acord cu mine să afirmăm că 
merită efortul să organizăm momente de 
părtășie pentru cei mici, ocazii în care chipul 
lor fraged să poată fi modelat după voia lui 
Dumnezeu, astfel încât ei să devină niște 
oameni adevăraţi. Să apreciem fiecare efort 
făcut pentru ei, cu convingerea că se merită. 
„O lumânare poate face oricând ceea ce nu 
poate face soarele niciodată: să lumineze în 
întuneric.” (Octavian Paler).
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Cu ajutorul Domnului, în perioada 
21-24 iulie, noi, copiii din Muntenia, 
am avut parte de o frumoasă tabără 

într-o zonă de munte la Valea Popii, Cheia.
Nu ştiu ce planuri sau ce aşteptări au avut 

ceilalţi copii de la tabără, dar cred că şi ei, la fel 
ca şi mine, au sperat la o tabără de neuitat.

Chiar din prima zi, când nici nu ne ştiam 
numele unul altuia, a existat o strânsă legă-
tură între noi şi am început să ne jucăm unii 
cu alţii ca nişte foarte buni prieteni. Iar cu 
fiecare zi ce trecea, descopeream alte şi alte 
lucruri pe care le aveam în comun. Se spune 
că o prietenie începe atunci când unul 
dintre cei doi spune: „Ce, şi tu? Am crezut că 
sunt singurul care a făcut acest lucru?” La 
sfârşit ne-am dat seama câte prietenii s-au 
format pe care nu le vom uita niciodată! 

 Între copii de 7 ani şi cei de 14 ani nu 
exista nici o diferenţă atunci când ne jucam 
„Raţele şi vânători”. La acest joc s-a descope-
rit cât de darnici erau toţi copiii când venea 
vorba de „salvarea” celor de pe margine, care 
fuseseră atinşi. Ne susţineam unii pe alţii la 

Tabără în Muntenia

jocurile de ştafetă, iar cei mari îi ajutau pe cei 
mici când am lucrat cu tehnica „String Art”. 
Deşi nu am fost testaţi prin cuptorul cu foc 
pentru a ne vedea răbdarea şi perseverenţa, 
totuşi tehnica aceasta ne-a testat toate aces-
te abilităţi şi ne-a învăţat să ne descurcăm 
cu ce avem (am folosit pietre când nu ne 
ajungeau ciocanele). Totuşi, „vizita” pe care 
am făcut-o la râu a fost punctul culminant al 
taberei şi ne va rămâne în minte mereu. 

Deşi până acum v-am vorbit doar de 
activităţile practice, nu au lipsit nici cele de 
studiu, în care până şi de la cel mai mic aveai 
de învăţat. Rămâneai uimit când începeau să 
îţi povestească întâmplările prin care au tre-
cut, încercând să fie ca Daniel în viaţa lor de 
zi cu zi. Copiii mari au fost provocaţi să scrie 
despre situaţiile din viaţa lor, de la şcoală, în 
care au avut curaj să îşi exprime convingerile 
în faţa celorlalţi şi să fie diferiţi. Am aflat cu 
bucurie că Dumnezeu lucrează şi în viaţa 
copiilor făcând minuni pentru ei.

R.: Un coleg m-a întrebat de ce nu ies şi 
eu cu gaşca lui. Eu i-am spus că nu simt că 

de Alexia Mocanu
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fac parte din acel grup, că ei vorbesc urât şi 
mie nu-mi place. Din acea zi am observat că 
acel coleg al meu a început să fie mai rece...

J.: La şcoală, în mai multe ocazii, colegii 
m-au invitat să dansez, dar am refuzat. Unii 
nu m-au înţeles, iar ei şi-au continuat activita-
tea, dar alţii  mi-au pus întrebări la care le-am 
răspuns şi au fost mulţumiţi de răspuns.

I.: Într-o altă tabăra de anul trecut, la 
masă se mânca şi carne iar eu împreună cu 
două fete eram vegetariene. Ne-am dus la 
bucătărie şi am vorbit 
cu bucătăresele. Au 
spus că nu au cum să 
facă mâncarefără carne, 
separat pentru noi. 
Atunci la masă mâncam 
doar ce nu era cu carne. 
O altă fată a început să 
îşi bată joc de noi. Noi 
nu i-am dat atenţie şi 
pe seară tuturor li se 
făcuse rău numai mie şi 
celor două fete nu ni s-a 
întâmplat nimic.

Se pare că din viaţa noastră, a copiilor, 
dispare uneori teama de a fi diferit şi îi ia 
loc curajul şi tăria de caracter asemenea lui 
Daniel. Fiecare a descoperit că uneori, poate 
fără să îşi fi dat seama a fost un mic Daniel.

Ajungând la finalul acestei tabere 
tuturor ni s-a părut, sau poate nu a fost doar 
o părere, că Daniel ne-a schimbat modul 
de gândire. Cu gândul la un nou moment 
împreună, ne-am despărţit în Domnul. 
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Tabără de copii – Ardealul de Sud

Aşteptată cu multă nerăbdare  în 
fiecare an, tabăra de vară pentru 
  copii a Conferinţei Ardealul de Sud 

a fost organizată şi anul acesta, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, in perioada 9 - 14 august 2016 la 
Campus AZSMR Porumbacu de Sus. Generi-
cul taberei a fost : „Daniel – viitorul descifrat”. 

 În prima parte a zilei activităţile s-au 
desfăşurat pe 2 grupe de vârstă: 5-11 ani şi 
12-15 ani, copiii având ocazia să afle cine 
este adevăratul Suveran şi să descopere 
informaţii preţioase, atât din trecut cât  şi 
din viitorul care ne stă în faţă.

Activităţile recreative şi atelierele sunt 
cele care au conturat a doua parte a zilei, iar 

ei s-au implicat cu mult entuziasm şi bucu-
rie. Au învăţat să cânte la chitară, au studiat 
la microscop câte ceva din minunata lume 
creată de Dumnezeu,  au învăţat să aleagă 
un mod de viaţă sănătos,  să fie misionari 
pentru Dumnezeu, să coasă, să gătească,  au 
desenat şi au cântat împreună. 

Întrebaţi ce nu le-a plăcut, au răspuns: 
„tabăra a fost prea scurtă” – având dorinţa 
de a mai petrece măcar puţin  împreună. 

În concluzie închei cu aceste gânduri: 
„Copii care primesc o educaţie creştină vor 
fi martori pentru Hristos”.

A consemnat  Adelina Rafailă
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Suntem deplin recunoscători lui 
Dumnezeu pentru că ne-a dat 
ocazia să fim conlucrători cu El, 

de data aceasta prin intermediul muzicii. 
În perioada 15-21 August 2016 în Roma-
nia a avut loc prima Scoală muzicală de 
vară, eveniment desfășurat sub genericul 
„Ecouri din Paradis”.

Versetul motto a fost „Mi-a pus în 
gură o cântare nouă, o laudă pentru 
Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul 
acesta, s-au temut și s-au încrezut în 
Domnul.” (Psalmii 40:3). 

Într-adevăr pentru toţi cei aproape 
150 de participanţi, care au fost prezenţi 
pe toată durata evenimentului, imnurile 

învăţate au fost unele noi; dar toţi au 
înţeles că atunci când sunt cântate doar 
pentru a aduce laudă lui Dumnezeu, pot 
produce efecte miraculoase, atât pentru 
ascultători, cât și pentru interpreţi.   

Orice început este greu, dar de data 
aceasta, tinerii participanţi, veniţi din mai 
multe ţări, au adus cu ei o mare dorinţă 
de a lăuda pe Dumnezeu. Chiar dacă 
programul a fost unul destul de încărcat, 
gândul care i-a animat pe toţi a fost acela 
că e nevoie de multă muncă, disciplină și 
lucru în echipă, pentru a crea o armonie 
cât mai aproape de perfecţiune între 
instrumente, între coriști, iar apoi între 
orchestră și cor.   

Ecouri 
din Paradis

de Septimiu Mureșan
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Activitatea a început luni, 15 august, 
la campusul nostru din Porumbacu, prin 
împărţirea celor prezenţi în echipe, fiecare 
fiind repartizat în locul în care putea fi util 
și urma să aibă posibilitatea să dea cel mai 
bun randament. Așa că o parte au rămas 
să cânte în orchestră, având ca profesor și 
dirijor pe fratele Isaac Terceros, membru 
în Comitetul de muzică al Conferinţei 
Generale, iar o altă parte au format corul, 
care, spre sfârșitul săptămânii s-a unit cu 
orchestra. Coriștii au fost pregătiţi de frate-
le Marcos Pedrazas, liderul Comitetului de 
muzică al Conferinţei Generale. 

În fiecare zi, după altarul de dimi-
neaţă și micul dejun, am avut ocazia să 
participăm la un curs de Istoria muzicii 
privită din perspectiva biblică, prezentat 
de sora Barbara Montrose, membră a 
comitetului de muzică al Conferinţei 
Generale. După acest curs toţi cei pre-
zenţi ne-am împărţit în echipe de lucru 
și anume: Grupa celor de nivel avansat 
(orchestra), grupa celor de nivel mediu 
şi grupa celor începători.   

Prezenţi la acest eveniment au fost 
și alţi profesori de muzică, ce și-au adus 
aportul la bunul mers al activităţilor. 
Amintim pe sora Semida Ciurea, alături de 
care cei din grupa de nivel mediu au avut 
posibilitatea să înveţe mai multe din teoria 
muzicii, sora Hellen Gomes din Portugalia, 
care s-a ocupat de grupa celor începători, 
domnul profesor Florin Hantig, care ne-a 
ajutat în fiecare zi să înţelegem noţiunile 
de tehnică vocală, să ne încălzim vocile și 
astfel să reușim, pe cat posibil, să produ-
cem un sunet de calitate.     

După o săptămână de studiu intens, 
toţi cei prezenţi ne-am mutat la centrul 
Educaţional Adventist din Stupini, unde 
am petrecut Sabatul alături de alţi fraţi și 
vizitatori, care au venit să se bucure împre-
ună cu noi și să asculte melodiile învăţate. 

La ora 20 a început programul de 
deschidere al zilei de Sabat, susţinut de 
fraţii Radu Ioniţă și Davi P. Silva. Nu au 
lipsit cântările de laudă, care au pregătit 
inimile ascultătorilor pentru primirea 
mesajului transmis. Grupuri vocale, gru-
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puri instrumentale, orchestra şi orchestra 
împreună cu corul au fost în acţiune la 
toate programele, gata să prezinte în faţa 
celor prezenţi imnurile lor de laudă.    

Sâmbătă dimineaţa programul a 
decurs normal, cu lecţiile Școlii de Sabat 
și cuvântul rostit, la ora 11, de fr. Silva. 
După amiază, timp de o oră și jumătate 
toţi cei doritori au avut posibilitatea să 
înalţe la adresa lui Dumnezeu imnuri de 
slavă, pregătite de fiecare înainte de acest 
eveniment. În cele ce a urmat, timpul a 
fost ocupat de concertul în cadrul căruia 
au cântat orchestra și corul Școlii muzi-
cale de vara „Ecouri din Paradis”. Am fost 
plini de bucurie să auzim imnuri destul 
de complicate cântate de tineri după 
doar 4 zile avute la dispoziţie pentru a 
se pregăti; faptul acesta a dovedit încă 
odată că Dumnezeu ne-a oferit talanţi 
preţioși, care nu trebuie îngropaţi, ci puși 
la lucru pentru a fi multiplicaţi, mai ales 
în acest timp de har care ne-a mai rămas 
până la Revenirea Domnului Isus.

La închiderea Sabatului, fratele 
Ferenc Matyas a rostit cuvinte de încu-
rajare, care să ne călăuzească in viitor. 
Duminică am revenit în sală pentru a 
marca închiderea evenimentului. 

Momentele plăcute au trecut destul 
de repede. Ne-am despărţit cu speranţa 
că Dumnezeu va face posibil să ne reve-
dem cât de curând pentru a continua ce 
am început.

Îi mulţumim Tatălui nostru Ceresc 
pentru ajutorul Său de până aici și dorim 
ca mulţi să observe lucrul acesta, să se 
teamă și să se încreadă în El, Cel care 
poate face lucruri măreţe pentru noi. 
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D   arius stătea în biserică,  
   alături de mama sa și în-
cerca să fie atent la predică. 

De obicei, tatăl îl întreba acasă dacă a re-
ţinut ceva din cele auzite. Copilul nu voia 
să-l supere, așa că, deși avea numai şase 
ani, încerca să înţeleagă subiectul. Predica 
era simplă, pastorul vorbind despre dărni-
cie. El a amintit valoarea darului văduvei 
care a pus în cutia de la templu doi bănuţi. 

Când serviciul divin s-a terminat o fe-
meie din sală a povestit o experienţă despre 
copiii săraci dintr-o anumită zonă a ţării. Ea 
a spus că este nevoie să se facă o colectă 
pentru a ajuta acești copii și a precizat că 
fiecare dar, oricât de mic ar fi, este valoros. 
Ea a repetat că văduva, prin darul ei de doar 
doi bănuţi, a dat de fapt tot ce avea. 

Când persoana care mergea printre 
rânduri cu coșuleţul s-a apropiat de banca 
pe care stătea Darius, acesta s-a ridicat și a 
privit spre tatăl său. Înroșindu-se, a cerut 
tatălui său să-l însoţească până la mașină. 

Părinţii l-au privit surprinși, iar tatăl i+a 
explicat: „Vom merge la mașină, după ce 
totul se va termina aici”. „Eu am nevoie 
să merg acum”, a spus băiatul. „Acolo am 
darul meu pentru copiii săraci.” 

După câteva minute Darius se în-
torcea în sală strângând la piept pe Ben, 
ursuleţul lui drag de care nu se despărţea 
nici chiar noaptea. (Doar acum îl lăsase în 
mașină, ascultând de sfatul mamei să nu 
mai aducă jucării în biserică.)

Copilul a mers curajos în faţă și a pus 
ursuleţul în coșuleţul cu bani. „Vreau să-l 
dau unui copilaș”, a spus el, „și aș vrea ca 
acesta să-l facă fericit. Este ursuleţul meu 
drag și mă despart cu greu de el, dar …” 
apoi n-a mai putut continua pentru că îi 
venea să plângă.  

Ești gata să-i faci pe alţii fericiţi? 
Domnul Isus așteaptă ca nouă să ne pese 
de alţii. Să simţim cu cei în nevoie și, atât 
cât stă în puterea noastră, să dăruim cu 
bucurie și altora din ceea ce avem.

Darul cel mai de pret,
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i s-a dat o haină albă...”  

(Apocalipsa 6:11 p.p.)


