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de Ghiţă Bizău 

Drege altarul. Adu o jertfă de mul-
ţumire. Adu-o mistuită de focul 
dragostei Lui ţinută până în mii 

de neamuri de oameni, ajunsă până la noi. 
Noi... cei din urmă. Jertfa ta de mulţumire, 
adu-o fără cusur.

Mulţumește Celui ce-a promis „Nicide-
cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi 
părăsi”. Mulţumește Celui ce este, era și vine, 
mulţumește Celui ce împărăţește! Mulţu-
mește pentru că te-a ales pentru mântuire. 
Mulţumește-I cu evlavie și cu frică. Mulţu-
mește-I pentru toate lucrurile. Stăruiește în 
rugăciune, veghează în ea cu mulţumiri.

A încununat anul cu bunătatea Sa, pe 
cărarea Lui am cules comorile credinţei. 

Lasă-ţi inima să izbucnească în mulţu-
miri! Am numărat încă un an: n-au căzut 
frânturi de slove din Lege. Da, El iubește 
popoarele; sfinţii toţi sunt în palma Sa. 
Smerește-te, dar, sub mâna tare a lui 
Dumnezeu.

Nu putem schimba: clepsidra ne-a nu-
mărat deja între cei din urmă... Dar în ziua 
când va fi întoarsă pentru a număra clipe 
ce nu trec… în ziua aceea, cu toţi cei ce 
vom fi ajuns între cei dintâi, printre sunete 
de trâmbiţe și lacrimi de bucurie, poate că 
ecoul devenit veșnicie va repeta dinspre 
altar: „Tată, primește inima mea! Ochii 
mei nu găsesc desfătare decât pe urmele 
pașilor Tăi. Mulţumesc!”

Jertfă de mulţumire

3

Ed
ito

ria
l



Încă o filă s-a răsfoit din timpul vieţii 
noastre, pe care o trăim pe această 
planetă, numită Pământ. În compa-

raţie cu veșnicia, putem spune că un an 
reprezintă foarte puţin, „ca o clipeală din 
ochi”. Însă privind retrospectiv, fiecare am 
acumulat pe parcursul acestui an anumite 
experienţe de neuitat, cum ar fi: momente 
de bucurie, pe care le-am trăit alături de 
cei dragi, participarea la diverse proiecte, 
promovarea unor examene, absolvirea 
unui ciclu de studii, găsirea unui loc de 
muncă potrivit etc. De asemenea, poate în 
experienţa unora au fost și momente de 
încercare, de eșec în anumite domenii, de 
pierdere a unor persoane dragi etc. Cu toa-
te acestea putem spune plini de încredere  
„Eben-Ezer: „Până aici Domnul ne-a aju-
tat.” (1 Samuel 7:12)

În ceea ce privește lumea noastră am 
putut auzi sau vedea anumite evenimen-
te importante care au avut loc: conflicte 
politice și religioase, războaie între naţiuni, 
manifestări stradale, cutremure, foamete, 
refugiaţi care caută un tărâm al păcii și pros-
perităţii, persoane care și-au pierdut viaţa în 
incendii, accidente și lista ar putea continua 
cu foarte multe lucruri care s-au derulat.

În toate acestea putem descoperi o 
împlinire a unor profeţii biblice, care arată 

de Ghiţă Ulici

Privește ţintă!

că venirea Domnului Isus este aproape. 
În mod individual putem să ne facem 
un bilanţ al progresului nostru spiritual, 
descoperind, prin harul lui Dumnezeu, 
realizările sau nereușitele acestui an. Ca 
tineri, și nu numai, în fiecare zi luăm decizii, 
care pot influenţa viaţa noastă aici, dar și 
viaţa veșnică. Riscul major este ca privirea 
noastră să fie îndreptată în cea mai mare 
parte a timpului spre: noutăţi care apar pe 
reţelele de socializare sau mass media, eve-
nimentele care au loc, agonisirea de lucruri 
materiale, dobândirea de noi cunoștinţe, 
spre diferite persoane (părinţi, fraţi, colegi, 
profesori, pastori etc.), descoperind calităţi 
sau defecte ale acestora, iar lucrurilor de 
importanţă veșnică (relaţia cu Dumnezeu 
prin rugăciune, studierea principiilor ade-
vărului, prezenţa la programele religioase 
etc.) să le acordam mai puţină atenţie.

Cunoaște-te pe tine însuţi!
Pe friza de sub frontonul unui templu 

din Delphi, renumitul filozof grec Socrate 
a scris următoarea afirmaţie: „Nosce te 
ipsum!” – „Cunoaște-te pe tine însuţi!”. 
Acest îndemn a fost interpretat de-a lungul 
timpului în diferite moduri. De multe ori 
oamenii au încercat să se cunoască pe sine 
prin prisma propriei gândiri sau după niște 
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standarde umane, sau comparându-se cu 
anumite personalităţi remarcabile etc.

O adevărată evaluare sau cunoaștere 
de sine o putem face doar comparând via-
ţa noastră cu cea a unui model desăvârșit, 
care este Domnul Hristos. Dedică-ţi timp 
pentru a studia frumuseţea de neegalat 
a profilului de caracter, plin de dragoste 
și jertfire de sine a Aceluia care Și-a dat 
viaţa ca preţ de răscumpărare pentru tine. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă 
singura varianta autentică, ce ne poate 
oferi succes în această viaţă și de aseme-
nea obţinerea prin har a celui mai măreţ 
dar - viaţa veșnică. „Și noi, dar, fiindcă 
suntem înconjuraţi cu un nor așa de mare 
de martori, să dăm la o parte orice piedică 
și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și 
să alergăm cu stăruinţă în alergarea care 
ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpete-
nia și Desăvârșirea credinţei noastre, adică 
la Isus, care, pentru bucuria care-I era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit 
rușinea, și șade la dreapta scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu”. (Evrei 12:1, 2)

Profilul de caracter al lui Isus
În natura Sa umană El a fost un exem-

plu pentru noi, adresând o invitaţie publi-
că tuturor: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi 
și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de 
la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu 
inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre”. (Matei 11: 28, 19).

 „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa 
v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneţi în dra-
gostea Mea.” (Ioan 15:9).

Haideţi să urmărim împreuna câteva 
trăsături ale caracterului Domnului Isus, 
așa cum ne sunt relatate de Cuvântul 
inspirat:

„Exemplul nostru este Domnul Hris-
tos. El a căutat să facă binele. El a trăit pen-
tru a-i  binecuvânta pe alţii. Toate acţiunile 
Sale au fost înfrumuseţate și înnobilate de 
iubire.” (1 M.C.P., pg. 207).

„Pentru El era o plăcere să facă voia 
lui Dumnezeu. Iubirea faţă de Dumnezeu 
şi zelul pentru slava Sa erau puterea ce 
controla viaţa Mântuitorului nostru. Iubi-
rea înfrumuseţa şi înnobila toate acţiunile 
Lui.” . (C.C.H. pg. 59).

„Căuta să fie plăcut celor cu care venea 
în legătură, purtându-Se cât mai blând și 
mai supus”. (H.L.L. pg. 86)

 „Încă de timpuriu, Isus începuse să 
lucreze din proprie iniţiativă la formarea 
caracterului Său și nici chiar respectul și 
iubirea faţă de părinţii Săi nu-L puteau 
face să renunţe la ascultarea de Cuvântul 
lui Dumnezeu... Din tinereţe a trebuit să 
înveţe lecţia grea că trebuie să tacă și să 
sufere cu răbdare”. (H.L.L. pg. 86).

„Hristos nu era exclusivist... El a găsit 
domeniul religiei închis cu ziduri de des-
părţire, ca pe ceva prea sfânt spre a fi pus 
în viaţa de toate zilele. El a dărâmat aceste 
ziduri de despărţire. În legăturile Lui cu 
oamenii, nu întreba: Care este crezul tău? 

In
im

i t
in

er
e

5



Din ce biserică faci parte? El Își folosea 
puterea de a-i ajuta pe toţi acei care aveau 
nevoie de ajutor... El Se interesa cu iubire 
de oameni și răspândea în jurul Său lumi-
na unei evlavii fericite”. (H.L.L. pg. 86).

„Isus căuta să-i ajute pe toţi cei în 
suferinţă, pe care îi întâlnea. Nu avea 
mulţi bani de dat. Dar, de multe ori, Se lăsa 
nemâncat ca să-i ajute pe acei care erau 
în mai mare lipsă ca El... Celor care erau 
în nevoie, le dădea un pahar cu apă rece 
sau le dădea în mod discret chiar hrana 
Lui. Alinându-le suferinţele, adevărurile 
pe care le învăţa erau unite cu fapte bune 
și, în felul acesta, erau fixate în minte.” 
(H.L.L.pg. 87).

„Isus îi iubea pe fraţii Săi și totdeauna 
Se purta faţă de ei cu o iubire nesfârșită... 
Nu Se lupta pentru mărire lumească și 
era mulţumit cu situaţia cea mai umilă. 
Hristos era neînţeles de fraţii Lui pentru 
că nu le semăna. Idealul Lui nu era idealul 
lor”. (H.L.L. pg. 87, 88).

„El nu ura decât un singur lucru pe 
lume, și acesta era păcatul. Pentru că viaţa 
lui Isus condamna răul, avea adversari 
atât în familie, cât și în afară. Cinstea și 
altruismul Lui erau luate în batjocură. 
Răbdarea și bunătatea Lui erau numite 
lașitate”. (H.L.L. pg. 88).

„Isus nu Se lupta pentru drepturile 
Sale. Adesea I se făcea munca mai grea 
decât era nevoie, tocmai pentru că El era 
bun și nu Se plângea. Cu toate acestea, 
n-a greșit și nici nu S-a descurajat. El a trăit 

mai presus de toate aceste greutăţi, de 
parcă era în lumina feţei lui Dumnezeu. 
El nu Se răzbuna când oamenii se purtau 
aspru cu El, ci, plin de răbdare, suferea 
insulta”. (H.L.L. pg. 89).

„Isus nu Și-a asigurat niciodată pacea 
prin compromis. Inima Lui era plină de 
iubire pentru întregul neam omenesc, dar 
niciodată n-a fost îngăduitor cu păcatul. El 
le era prea bun prieten ca să poată tăcea 
când ei mergeau pe o cale care le ruina 
viaţa — viaţă răscumpărată prin sângele 
Său. El a lucrat ca omul să fie sincer faţă de 
sine însuși, sincer faţă de interesele cele 
mai mari și veșnice”. (H.L.L. pg. 356).

„Domnul Hristos nu ascundea ade-
vărul, dar totdeauna îl rostea cu iubire. În 
legăturile Sale cu oamenii, El dădea pe faţă 
cel mai atent tact şi o atenţie profundă şi 
plină de bunătate. El n-a fost niciodată ne-
politicos şi n-a rostit nici un cuvânt aspru, 
nefolositor. N-a pricinuit niciodată unui 
suflet sensibil o durere inutilă. Domnul 
Hristos nu critica slăbiciunea omenească. 
El a rostit adevărul, dar totdeauna l-a rostit 
cu iubire. A denunţat făţărnicia, necredinţa 
şi nedreptatea, dar lacrimile se simţeau în 
vocea Lui atunci când rostea mustrările 
Sale tăioase.” (C.C.H. pg. 12).

„Cu toate acestea, în copilărie, tinereţe 
și maturitate, Isus a fost singur. În sfinţenia 
și credincioșia Sa, El a călcat singur teascul 
și nici un om n-a fost cu El. A dus povara 
teribilă a răspunderii pentru salvarea 
oamenilor. Știa că, dacă nu se face o 
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hotărâtă schimbare în principiile și ţelurile 
neamului omenesc, toţi vor fi pierduţi. 
Această povară apăsa asupra sufletului 
Său și nimeni nu-și putea închipui cât era 
de grea. Cu o stăruinţă neabătută Și-a 
îndeplinit planul vieţii Lui, acela de a fi 
Lumina oamenilor”. (H.L.L. pg.  92).

„Viaţa Sa a fost o viaţă de renunţare de 
sine şi de o atentă purtare de grijă pentru 
alţii. Orice suflet era preţios înaintea Sa... 
Vedea în toţi oamenii suflete căzute în 
păcat, pentru mântuirea cărora El veni-
se”. (C.C.H. pg. 12).

Concluzie
Un alt an ne stă în faţă cu multe 

necunoscute. Cu fiecare zi ce trece ne 
apropiem tot mai mult de revenirea 
Domnului Hristos. Deciziile pe care le vom 
lua, vor influenţa viaţa noastră pentru timp 
și veșnicie. Evenimentele și încercările 

care vor veni vor testa la maxim credinţa 
fiecăruia. Singura șansă este de a privi ţintă 
la Domnul Isus până când caracterul nostru 
va reflecta tot mai mult caracterul Său. Nu 
lăsa ca ceva sau cineva să se interpună între 
tine și caracterul Său. Ia azi hotărârea de a-ţi 
preda viaţa și planurile tale în mâna Sa și El 
îţi va oferi ajutor la timpul potrivit. „Domnul 
Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un 
viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine 
cu mare bucurie, va tăcea în dragostea  Lui 
și nu va mai putea de veselie pentru tine.” 
(Ţefania 3:17).

„Domnul Hristos așteaptă cu mult 
dor să Se manifeste în Biserica Sa. Când 
caracterul Domnului Hristos va fi în 
mod desăvârșit reprodus în poporul Său, 
atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai 
Săi”. (P.D.H. pg. 69).

Fie ca aceasta să fie deviza noastră în 
noul an care ne stă înainte. Amin 

In
im

i t
in

er
e

7



de Costel Ţarog

Înţelepciunea, numită în Biblie și 
„temerea de Dumnezeu”, este unul 
dintre cele mai frumoase daruri oferite 

de către cer omenirii. „Frica Domnului este 
începutul înţelepciunii, toţi cei ce o păzesc 
au o minte sănătoasă, și slava Lui ţine în 
veci” (Psalmii 111:10). 

Precum există oameni care se găsesc în-
tr-o permanentă goană după aurul din râul 
Yukon-ului, tot așa unii caută cu frenezie să 
devină oameni înţelepţi.

Biblia este sursa de înţelepciune pusă la 
dispoziţia oricărui doritor sincer să găsească 
ceva mai de preţ decât aurul și mai valoros 
decât argintul. Solomon spunea despre 
înţelepciune că: „ea este mai de preţ decât 
mărgăritarele și toate comorile tale nu 
se pot asemui cu ea”.  (Proverbele 3:15). 
Înţelepciunea adevărată se găsește la Dum-
nezeu, dar Iacov ne spune: „dacă vreunuia 
dintre voi îi lipsește înţelepciunea, s-o ceară 
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână 
largă și fără mustrare” (Iacov 1:5). 

Am putea spune că acest preţios dar 
nu este palpabil, însă a existat un timp în 
istoria pământului, când s-a materializat în 
persoana lui Isus Hristos. Încă de la o vârstă 
fragedă, asupra Mântuitorului se odihnea 
această minunată podoabă, care înveșmân-
ta mintea Sa ageră. În cazul Său s-a manifes-
tat de mult ori prin frumuseţea, simplitatea, 
profunzimea și puterea cuvintelor rostite. 
Adeseori, Isus găsea că este înţelept să tacă.  
Biblia ne oferă cele mai exacte descrieri în 
acest sens: „Și Isus creștea în înţelepciune, 
în statură, și era tot mai plăcut înaintea lui 
Dumnezeu și înaintea oamenilor” (Luca 
2:52). Relevantă pentru noi este întreaga 
existenţă pământească a Mântuitorului, 
însă merită punctat un scurt aspect. „Isus 
S-a prezentat în faţa lor ca Unul care era 
însetat să-L cunoască pe Dumnezeu. Între-
bările Sale aduceau la lumină adevărurile 
adânci, care multă vreme fuseseră ţinute în 
întuneric, dar care erau vitale pentru mân-
tuire. Deși dovedea cât de mărginită și su-

Aurul invizibil

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
II 

- N
r. 

4

8



perficială era înţelepciunea acestor oameni 
înţelepţi, fiecare întrebare le aducea în faţă 
câte o învăţătură nouă. Rabinii  vorbeau de 
minunata înălţare, pe care venirea lui Mesia 
trebuia să o aducă naţiunii iudaice, dar Isus 
le-a prezentat profeţia lui Isaia și i-a întrebat 
despre însemnătatea acelor versete biblice, 
care se refereau la suferinţa și moartea Mie-
lului lui Dumnezeu.” (Hristos Lumina Lumii, 
cap. Suirea la Ierusalim).

Este adevărat că, pentru a putea să ne 
bucurăm de acest dar, deoarece nu este 
ceva cu care ne naștem, nici nu poate fi 
dobândit ca o moștenire, ci este un dar al 
cerului, este de datoria noastră să îl cerem 
cu rugăciune și stăruinţă. Este greșit a 
confunda experienţa de viaţă a unui om cu 
înţelepciunea. Prima se acumulează în timp, 
a doua este darul lui Dumnezeu. 

Este important de menţionat că acela 
care o primește, se bucură de viaţă într-un 
mod deosebit. Multora dintre noi ne este 
greu să alegem lucrurile care ne fac cu 
adevărat fericiţi,  alegerea înţeleaptă este 
cea care face diferenţa. 

Un om înţelept este o binecuvântare 
în lume. Cel care prin înţelepciune se leagă 
într-o strânsă legătură cu cerul, duce o 
viaţă în care se bucură de o pace lăuntrică. 
În familii este o bucurie pentru părinţi, în 
cazul copiilor, care le produc o bucurie prin 
ascultare și nu numai. 

Poate vă întrebaţi cum ar fi societatea 
zilelor noastre, dacă am avea conducători 
înţelepţi. Trecând puţin prin negura tim-
pului, aducem la lumină cazul Babilonului, 

cel mai mare imperiu al timpului său. 
Cunoaștem cu toţii,  din relatări istorice, 
că la curtea regelui Nebucadneţar, ca și 
la curtea Egiptului, existau așa pretinși 
„oameni înţelepţi”. Experienţa comună 
celor două imperii constă în faptul că acei 
pretinși înţelepţi s-au dovedit incapabili 
să facă faţă provocării divine. Adevărata 
înţelepciune s-a manifestat prin simpli-
tate și recunoaștere sinceră a sursei ei, 
dacă ne referim la Daniel și Iosif, oameni 
binecuvântaţi cu înţelepciune de prove-
nienţă cerească. Cum se poate răsfrânge 
binecuvântarea unui om asupra celor din 
jur? Vedem că oamenii aceștia au fost cei 
care, ajungând la curtea acestor imperii 
în funcţii importante, au depus eforturi ca 
prin faptele lor să aducă hrană sufletească 
și totodată, cea materială, la îndemâna 
oricărui om din popor. Este mare lucru să 
mai găsești un om care să conștientizeze 
că este înţelept, să alini suferinţele celor 
pe care îi conduci, că este înţelept să nu 
abuzezi de funcţia ta, ci să te bucuri că poţi 
aduce o schimbare în bine. Un conducător 
înţelept nu caută ca alţii să-i slujească 
lui, ci el să slujească altora. Cum a onorat 
Dumnezeu pe acești conducători? Iată 
ce spune Scriptura despre Iosif, când a 
ajuns conducător peste Egipt: „Și faraon a 
zis lui Iosif: Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut 
cunoscut aceste lucruri, nu este nimeni 
care să fie atât de priceput și înţelept ca 
tine”. (Geneza 41:39). Așadar, cine se teme 
de Dumnezeu și-L onorează, va fi la rândul 
său onorat cu daruri bogate.
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tocmai acel ghid sigur spre clădirea unei baze 
a fiinţei umane?! Să nu uitam un sfat pentru 
orice om înţelept, rostit de către Domnul 
Isus: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi 
că în ele aveţi viaţă veșnică, dar tocmai ele 
mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). Este re-
levant pentru noi ca oameni limitaţi din toate 
punctele de vedere faptul că, însuși Domnul 
Isus studia încă din copilărie Scriptura, lucru 
redat anterior indirect prin întâmplarea de la 
Templu cu rabinii. Dacă Maiestatea cerului 
a studiat, este și datoria noastră să urmăm 
exemplul cu un zel asemănător.

Este datoria fiecărui om dornic de o 
creștere și o schimbare în bine, să nu stea 
impasibil, ci să caute această nepreţuită co-
moară, care uneori poate însemna diferenţa 
între o viaţă dezolantă și fără un scop și o 
viaţă în care propria-i alegere îi aduce cele 
mai mari răsplătiri.

Să căutăm fiecare dintre noi să începem 
o schimbare cu lucrurile mici din viaţă, și 
să nu uităm că o viaţă înţeleaptă își va găsi 
întotdeauna justificarea. Poate în ochii oa-
menilor doar comoara materială, exprimată 
în aur și valută este o dovadă a modului 
înţelept de lucru în afaceri, dar în viziunea 
cerului valorile preţuite sunt foarte diferite.

Fii înţelept! O bogăţie obţinută cu trudă 
și luată în cel mai nepotrivit moment, este o 
bogăţie pierdută și nejustificabilă, dar o în-
ţelepciune nepreţuită poate fi echivalentul a 
ceva ce nu va fi niciodată supus pieirii.

Domnul să netezească cărările noastre 
și prin înţelepciunea primită să putem să 
onorăm și preamărim Numele Său. Amin.

În viaţa personală putem cunoaște 
împliniri pe plan familial, educaţional, al 
relaţiilor cu semenii. Puţini sunt cei care mai 
caută să aibă o conștiinţă curată, să aibă o 
imagine nepătată în societate, care știu când 
este cazul să renunţe la un lucru, pentru că 
se dovedește a fi nechibzuit. Este greu să 
taci, este dificil să lași ca înţelepciunea să 
te conducă pe căi pe care unii le consideră 
absurde și ridicole, căci mintea omenească 
este limitată și incapabilă să contureze 
desfășurarea unui eveniment. Înţelept este 
să asculţi de multe ori, să iei în considerare 
și alte păreri, iar când ai greșit, să recunoști 
că mai ai mult de învăţat. 

Într-o lume dominată de multe idei, 
concepte și lucruri prin care se dorește 
a aduce ceva nou și benefic pentru viaţa 
fiecăruia, este evident că se cere o chib-
zuită alegere a valorilor. Dar înţeleptul 
Solomon a spus că nimic sub soare nu 
este nou, ci viaţa este un ciclu conturat 
în lumina zilelor celor care le trăiesc. Prin 
urmare și astăzi se cere o înţelepciune, 
care să-l plaseze pe om cât mai aproape 
de originea sa. Este tot atât de necesar să 
căutăm să ne formăm un caracter, care să 
fie durabil în timp, șlefuit de încercări și 
momente de tăcere, ca la momentul po-
trivit să lăsăm înţelepciunea interioară să 
aducă la iveală punctul central al vieţii.

Astăzi unora li se pare ca fiind total lipsit 
de înţelepciune să mai citești sau cu atât mai 
mult să crezi în Biblie. Dar cât de înţelept 
este să negi căci omul nu își poate ajunge 
limitele și nici să le depășească, refuzând 
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Spiritualitatea 
rugăciunii 
personale

În articolul de faţă vom încerca să 
răspundem la unele din  întrebările care 
apar odată cu abordarea subiectului 

rugăciunii. Când deschidem acest subiect, 
sunt absolut pertinente întrebări precum:

De ce trebuie să înălţăm rugăciuni, dacă 
Dumnezeu cunoaște nevoile noastre și le 
satisface fără să conștientizăm asta uneori?  

Ce se întâmplă când ne rugăm?
Ce poate schimba rugăciunea într-un 

univers cu legi neschimbate în care totul e 
stabilit deja?

Cum să ne rugăm eficient?

Rugăciunea în închinare
Disciplina rugăciunii constituie o parte 

din amplul subiect al închinării. Dacă privim 
începuturile experienţei umane relatate 
în Biblie cu privire la închinare, putem 
observa că de fapt în cartea Genesa acest 
subiect era unul implicit, care se deduce din 
istoria sfântă. Forma organizată a închină-

rii apare ca un motiv al exodului israelit, 
când se organizează un mod colectiv de 
închinare pentru urmașii lui Avraam. Acesta 
se dezvoltă și prin construirea Sanctuaru-
lui. Cartea Levitic este dovada închinării 
organizate și acreditate de Dumnezeu. Din 
acest moment Dumnezeu este Cel care ia 
iniţiativa și cheamă poporul la închinare, 
proiectând Sanctuarul ca loc dedicat acestui 
scop. Jertfa era actul principal prin care 
individul participa la închinare, accentul 
căzând pe totalitatea normelor, obligatorii  
acceptării divine. Toate acestea, concentrate 
în aria Cortului Întâlnirii.

Abordând subiectul rugăciunii, consta-
tăm că el este doar o parte din ceea ce omul 
aduce lui Dumnezeu în semn de închina-
re. Dumnezeu este centrul închinării, nu 
sentimentele, experimentele sau nevoile 
umane. Comparând rugăciunea cu jertfele 
de la templu, realizăm că practica în sine se 
clasifică în funcţie de problema practicantu-

de Beni Chirilă
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lui (jertfe de vină, de păcat, de mulţumire...). 
Așa cum jertfele erau de mai multe feluri, 
și rugăciunea presupune întotdeauna 
un subiect special. În general, am putea 
clasifica rugăciunea în: rugăciune publică și 
rugăciune personală.

Rugăciunea publică (discursivă)
Rugăciunea publică presupune un me-

saj rostit de o singură persoană în numele 
tuturor participanţilor. Este importantă 
aranjarea logică a ideilor. Pe primul loc nu 
trebuie să fie problemele personale. Timpul 
e prea scurt pentru a vorbi despre ele. Aici 
trebuie să prezentăm motive comune de 
rugăciune, cereri care ne unesc. Rugăciunea 
este un subiect ce merită oricum atenţia și 
este necesar să știm că acest fel de rugăciu-
ne nu este o predică, ci un mesaj adresat lui 
Dumnezeu, la care participă toţi credincio-
șii. Fără să zăbovim asupra lui, vom încerca 
să dezbatem pe cât posibil al doilea tip de 
rugăciune, și anume, rugăciunea personală.

Rugăciunea personală
 În Sfânta Carte citim că rugăciunea 

are o mare putere dacă este înălţată de o 
persoană credincioasă. (Iacov 5:16). Ea 
trebuie totuși să împlinească o serie de 
norme asemenea jertfelor de la Cortul În-
tâlnirii. Există atâtea rugăciuni zadarnice și 
nefolositoare, se rostesc atâtea mesaje sub 
formă de închinare, pe care Dumnezeu nu 
le ia în considerare. Majoritatea oamenilor 
fac rugăciuni, dar nu toate sunt ascultate și 
nu puţine sunt zadarnice (Isaia 1:10-15). 

De aceea în continuare vom încerca să ob-
servăm ce înseamnă o rugăciune de calitate.

Întotdeauna când meditez asupra aces-
tui subiect merg cu gândul la un moment 
din viaţa ucenicilor lui Isus, frumos relatat în 
Evanghelia după Luca la capitolul 11. (Într-o 
zi, Isus se ruga într-un loc anumit. Când a 
isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a 
zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm...)

 Ucenicii, în majoritate evrei, erau 
oameni maturi, care, datorită descen-
denţei lor avramice și a educaţiei, aveau 
cunoștinţe temeinice despre închinare. De 
altfel,  Israeliţii mai erau numiţi și ,,poporul 
cărţii”, datorită legilor lui Moise apăru-
te într-un timp când scrierea, sub toate 
formele ei, era la început. Pana inspirată 
ne spune că tocmai Moise a fost unealta 
principală prin care Dumnezeu a transmis 
primele forme de scriere. Ucenicii au avut 
cu siguranţă habar despre însemnătatea 
rugăciunii și nu erau străini subiectului 
închinării. Cu toate acestea, puterea și 
pasiunea cu care Se ruga Isus, i-a uimit. 
Atunci au putut să vadă și să spună că nu 
știu ce înseamnă rugăciunea. E minunat 
atunci când ai contact direct cu adevărata 
închinare. Aceasta te cutremură, nu poţi 
rămâne indiferent. E un lucru mare când 
un om matur se lasă învăţat și e unul și 
mai mare când constată el însuși aceas-
tă nevoie și solicită ajutor. Ucenicul se 
adresează Domnului Isus folosind pluralul 
(învaţă-ne). Asemenea ucenicilor, conști-
entizăm noi astăzi oare, după 2000 de ani 
de creștinism, necesitatea urgentă de a 
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învăţa cum să ne rugăm cu adevărat? Am 
gustat noi puterea ei transformatoare?

Domnul Isus răspunde cererii lor și le 
dă un exemplu de rugăciune logic aranja-
tă, care echilibrează nevoile spirituale ale 
închinătorului și-l face conștient de ele. 
,,Rugăciunea este calea pe care Dumnezeu 
o folosește să ne transforme.” Asemenea 
ucenicilor avem o mare nevoie să învăţăm 
adevărata rugăciune. Chiar dacă disciplinele 
spirituale compun împreună ceea ce noi 
numim închinare, trebuie să recunoaștem 
că rugăciunea este centrul închinării. Sunt 
multiple cauzele care au făcut din rugăciune 
un ritual fără putere, de care majoritatea 
se feresc.  Dar dacă urmărim viaţa marilor 
oameni ai credinţei, constatăm că au avut o 
viaţă de rugăciune. Poate că uneori exem-
plele lor mai mult ne descurajează decât să 
ne provoace, dar ce ar trebui să se întâmple 
atunci când un adevărat închinător leagă o 
relaţie cu Dumnezeu?

Pregătirea pentru momentul 
rugăciunii

Înainte să găsim răspunsuri la întrebă-
rile din introducere, trebuie să menţionăm 
că indiferent de tipul de rugăciune aplicat, 
primul principiu necesar, atunci când 
vrem să înălţăm o rugăciune, este nevoia 
specială de temperanţă, de calm. Momentul 
acesta trebuie să fie marcat de îndepărtarea 
agitaţiei mentale și de o liniște care să ne 
pregătească să comunicăm cu Dumnezeu, 
nu doar să cerem, pentru că rugăciunea este 
un drum cu două sensuri. Dacă nu ţinem 

cont de necesitatea calmului pentru acest 
moment, atunci avem toate șansele să ne 
rugăm degeaba. Graba jefuiește închinarea 
de tot ce e dumnezeiesc și o transformă în-
tr-un ritual ori într-o poezie uzată. În cartea 
Eclesiastul capitolul 5, graba și mulţimea 
cuvintelor sunt considerate caracteristici 
ale nebunului. Ce-i drept, doar cei care nu 
gândesc se grăbesc să termine rugăciunea, 
iar acesta este un semn al superficialităţii, al 
unei relaţii tărăgănate și aproape moarte.

Conţinutul rugăciunii
 Vremea rugăciunii necesită momente 

de raţionare, de gândire. Alegerea cuvinte-
lor dovedește vegherea și atenţia noastră. 
Când folosim iar și iar aceleași cuvinte 
dovedim că nu investim în momentele de 
închinare, mulţumindu-ne cu ceva superfi-
cial. Chiar de la prima propoziţie prin care 
venim cu mulţumiri la adresa lui Dum-
nezeu, e necesar un vocabular mereu proas-
păt. Aceasta va avea un efect pozitiv pentru 
psihicul nostru, prin evitarea suprasaturaţiei 
și a rutinei, și implicit pentru relaţia noastră 
cu Dumnezeu. De altfel, atunci când depă-
șim forma aceea de rugăciune regulată, dar 
scurtă, de dimineaţa și seara și ne dorim să 
vorbim cu Dumnezeu, vorbim liberi cu El. 
Suntem dispuși să-I spunem Lui tot ce ne 
apasă, fiecare detaliu al problemelor, fiecare 
dorinţă. Suntem încurajaţi să facem asta. El 
are totdeauna timp să ne asculte.

 Se recomandă căutarea momentelor în 
care să putem înălţa rugăciuni speciale de 
mulţumire pentru harul și darurile cerești, 
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să mijlocim pentru alţii înaintea Domnului, 
și să ne rugăm pentru eliberarea din păcat 
și creșterea în Hristos. Pentru că rugăciunea 
nu e doar ceea ce rostim noi, ci și momentul 
în care ne îndreptăm gândul spre Dumne-
zeu, solitudinea este de asemenea impor-
tantă. Prin tăcere și calm putem discerne 
mai bine gândurile bune, diferenţiindu-le 
de cele rele. Sunt nenumărate motivele 
pentru care trebuie să ne rugăm. Domnul 
ne-a spus, prin Ellen White, că multe lucruri 
nu primim pentru că nu le cerem, iar noi 
trebuie să cerem ca să simţim dependenţa 
de El și să experimentăm credinţa. Cu toate 
acestea problema răspunsului la rugăciune 
nu ne este străină. Am avut momente în 
care nu am primit răspunsuri. Dar dacă 
privim în urmă, recunoaștem acum că 
Dumnezeu e minunat și în preștiinţa Sa ne 
dă ceea ce avem cu adevărat nevoie. Sau 
se mai poate întâmpla ca răspunsurile să 
nu vină pentru că suntem prea departe de 
Dumnezeu și Îl căutăm doar când conside-
răm noi că avem nevoie de El.

Genunchii cămilelor
Conștient de limitele acestei teme, și 

de imposibilitatea epuizării subiectului, 
încerc să ating cel mai frumos aspect al ru-
găciunii și anume, puterea. Cineva spunea 
că Satan nu are nici o problemă cu mersul 
nostru la biserică și cu celelalte activităţi 
spirituale, dar tremură când ne rugăm. 
Rugăciunea coboară cerul pe pământ și 
luminează lumea. Îngerii noștri păzitori 
așteaptă să le poarte spre Sanctuarul de 

sus. Duhul Sfânt ne îndeamnă cum să ne 
rugăm și ne ajută. Satan fuge atunci când 
ne împotrivim lui, rugându-ne.

Am citit în cartea Creștinismul de-a 
lungul secolelor, despre Iacov, fratele 
Domnului, care era cunoscut pentru pu-
terea rugăciunilor lui. Mulţi își doreau să 
fie amintiţi în rugăciunile lui. Dar a murit 
ca martir în urma multor bătăi cu bâte 
și aruncat de pe Templu. Totuși rugăciu-
nile lui au rămas în mintea celor ce l-au 
cunoscut și chiar dacă puterea rugăciunii 
lui nu l-a scăpat de la moarte, el a trăit cu 
adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. 
Cu gândul  la dragostea lui Dumnezeu și 
la trimiterea Fiului Său în lume, care S-a 
rugat pentru noi, putem spune că merită 
să-ţi faci genunchii ca ai cămilelor. Doar 
prin rugăciune putem intra într-o relaţie 
sănătoasă cu Dumnezeu și evita cursele 
celui rău. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm 
neîncetat. Atunci când ne îndreptăm 
gândurile mereu spre lucruri spirituale, 
când citim Biblia și când exersăm practic 
credinţa, Dumnezeu ne va transforma prin 
rugăciune. Dumnezeu să ne ajute ca să 
urcăm de acum înainte pe cele mai înalte 
culmi de credinţă prin rugăciunile noastre.

U
lti

m
a 

ge
ne

ra
ţie

 / 
An

ul
 X

XI
II 

- N
r. 

4

14



de Alfons Balbach

n istoria Babilonului s-a întâmplat 
ceva, care ne arată, cât de importan-
te sunt unirea şi colaborarea. Un om 

bogat, a cărui casă era înconjurată de un 
parc şi o livadă, şi-a dat seama că trebuie 
să angajeze doi paznici, care să păzească 
proprietatea sa. Însă mai exista o proble-
mă - în mintea sa. Anume, el era atât de 
zgârcit, încât nu dorea să plătească suma 
convenţională.  În plus se temea că cei 
doi bărbaţi urmau să se servească după 
plăcere din fructele din grădina sa. Unde 
putea să găsească el două persoane care 
să corespundă închipuirilor sale avare? 
Şi-a bătut mult capul până a găsit în cele 
din urmă o soluţie. 

Zgârcitul s-a hotărât, să angajeze un 
orb, şi un om care îşi pierduse ambele 

picioare. Motivele sale pentru aceasta 
sunt uşor de înţeles: Cei doi urmau să 
fie fericiţi să muncească pentru hrană şi 
adăpost, decât să fie nevoiţi să meargă să 
cerşească, şi nu ar fi fost în stare să ajun-
gă la fructele sale. Şi cei doi îşi îndepli-
neau munca: ei îi împiedicau pe potenţi-
alii hoţi şi pe tinerii obraznici să păşească 
pe acea proprietate. După ceva timp, cei 
doi paznici au început să vorbească unul 
cu celălalt. Orbul i-a spus colegului său: 
„La ce îţi folosesc ochii, dacă nu poţi mer-
ge?” Cel infirm i-a răspuns: „La ce sunt 
bune picioarele tale, dacă nu poţi vedea, 
încotro mergi?” Cei doi paznici cu disa-
bilitaţi au continuat să se critice unul pe 
altul, până când au constatat că remarcile 
dispreţuitoare, cu care se răneau unul 
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pe celălalt, nu le aduceau nici un folos. 
Făceau lucrurile doar mai rele.

Într-o zi omul fără picioare i-a spus 
celui orb: „Am un plan, cum putem să ne 
mişcăm amândoi liberi. Tu ai o consti-
tuţie solidă, şi mă poţi duce cu uşurinţă 
pe umerii tăi. Vom merge de la un pom 
la altul, şi ne vom bucura de fructele 
grădinii. Eu voi fi ochii tăi, şi tu picioarele 
mele. Unde este voinţă, este şi o cale.” În 
acest fel cei doi nepricepuţi au devenit în 
cele din urmă înţelepţi.

Pilda corpului omenesc
„Sunt felurite daruri, dar este acelaşi 

Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi 
Domn; sunt felurite lucrări, dar este 
acelaşi Dumnezeu care lucrează totul în 
toţi... Dar toate aceste lucruri le face unul 
şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, 
cum voieşte... Fapt este că sunt mai mul-
te mădulare, dar un singur trup. Ochiul 
nu poate zice mâinii: ‚N-am trebuinţă de 
tine’; nici capul nu poate zice picioarelor: 
‚N-am trebuinţă de voi’; Ba mai mult, mă-
dularele trupului care par mai slabe, sunt 
de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului 
care par vrednice de mai puţină cinste, le 
îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că 
părţile mai puţin frumoase ale trupului 
nostru capătă mai multă frumuseţe.”  
(1 Corinteni 12:4-6, 11, 20-23).

Imaginează-ţi că stai în mijlocul unei 
livezi şi dintr-odată ţi-e foame. Câte or-
gane şi membre ale corpului intră acum 
în acţiune, şi cum colaborează între ele? 

Mai întâi stomacul transmite creierului 
un mesaj, şi raţiunea face ca ochii să 
privească pomii, în care se află mere, 
pere, smochine, prune, şi alte diferite 
fructe. Apoi raţiunea coordonează ochii 
şi mâinile, aşa încât tu să poţi culege 
fructul pe care ţi-l doreşti. Ochii verifică 
fructul, dacă nu cumva are vreun vierme. 
Când alimentul este dus la gură, nasul cu 
simţul său olfactiv, şi limba cu papilele 
sale gustative, decid, dacă acesta este 
bun, sau nu. Dacă este bun, dinţii încep 
munca lor, în colaborare cu limba.

Ce s-ar întâmpla, dacă aceste organe 
s-ar codi deodată să conlucreze unele cu 
celelalte, şi fiecare ar decide să îşi aleagă 
după propria convenienţă timpul şi na-
tura activităţilor sale, fără a ţine cont de 
dependenţele ce există în corp? Aceasta 
ar conduce la confuzie, haos şi în cele din 
urmă moarte. 

În „Vieţi paralele”, în care Plutarh 
compară vieţile unor greci şi romani 
renumiţi, există o parabolă, în care mem-
brele active ale corpului (braţe, mâini, 
picioare, etc.) hotărăsc, să se descoto-
rosească de stomac, întrucât acesta ar 
fi un organ absolut inutil; pentru că nu 
produce nimic, doar consumă. Aşa că 
au ucis stomacul, şi ca urmare au murit 
şi ele. Aceasta era una dintre pildele 
favorite ale filozofilor politici, care trăiau 
pe vremea lui Plutarh, un autor şi biograf 
grec (aprox.46-120 d.Hr.).

Societatea omenească a fost frecvent 
comparată cu corpul omenesc. Se înţe-
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legea că fiecăruia dintre membrii săi i-a 
fost dată o anume funcţie, şi că toţi erau 
dependenţi unii de alţii. Probabil cunoş-
tea şi Pavel această istorioară, întrucât cu 
raţiunea sa bine dezvoltată el putea să 
citeze şi scriitori greci (compară Faptele 
Apostolilor 17:28), când trebuia să vor-
bească ascultătorilor săi greci. Compa-
rând comunitatea, corpul spiritual al lui 
Hristos, cu o fiinţă omenească, apostolul 
accentua interdependenţa în care se află 
membrii individuali unii cu alţii. Deşi 
suntem binecuvântaţi cu o multitudine 
de talente şi responsabilităţi, el spune că 
noi formăm împreună o unitate. Cuvinte-
le sale sunt următoarele: 

„Credincioşi adevărului în dragos-
te, să creştem în toate privinţele, ca să 
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 
Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns 
legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, 
îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea 
fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în 
dragoste.” (Efeseni 4:15, 16).

În această reprezentare simbolică nu 
există nici un loc pentru spiritul luptei 
după supremaţie, înălţare de sine sau 
independenţă. Este vorba de un mod de 
comportare perfect adecvat sub con-
ducerea Duhului Sfânt. Nimeni nu va 
fi condus, să se comporte ca şi când ar 
vrea să spună: „Dacă nu pot fi eu şoferul, 

prefer să cobor cu totul din autobuz!” Fi-
ecare rămâne mulţumit pe locul său şi îşi 
îndeplineşte lucrarea încredinţată lui. Nu 
există interferare, ci cooperare. Confuzia 
şi dezordinea nu au portiţă de intrare. 

„Însă Dumnezeu a întocmit trupul în 
aşa fel, încât să dea mai multă cinste mă-
dularelor lipsite de cinste, pentru ca să 
nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădu-
larele să îngrijească deopotrivă unele de 
altele. Şi dacă suferă un mădular, toate 
mădularele suferă împreună cu el. Dacă 
este preţuit un mădular, toate mădulare-
le se bucură împreună cu el.”  
(1 Corinteni 12:24-26).

Domnul vrea ca prin intermediul 
comparaţiei dintre biserică şi corp să 
înţelegem că El ne-a strâns laolaltă, ca să 
lucrăm împreună şi să simţim că suntem 
dependenţi unii de ceilalţi. De aceea, orga-
nizarea bisericii a fost întotdeauna un plan 
indispensabil al lui Dumnezeu (vezi Efeseni 
4:16). Războiul dintre Israel şi Amaleciţi 
dovedeşte cât de importantă este colabora-
rea pentru succesul fiecărei întreprinderi. În 
timp ce Iosua stătea în faţa oştirii înarmate, 
care lupta împotriva vrăjmaşilor, Moise 
stătea pe vârful unui deal şi ţinea toiagul lui 
Dumnezeu în mâna sa. 

„Când Moise îşi ţinea mâinile sus, 
Israel era mai tare; când el îşi lăsa mâinile 
jos, era mai tare Amalec. La un moment 

Deşi suntem binecuvântaţi cu o multitudine de talente  
şi responsabilităţi, noi formăm toţi împreună o unitate. 
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dat mâinile lui Moise au obosit; atunci 
Aaron şi Hur au luat o piatră, l-au aşezat 
pe ea, după care au început să-i sprijine 
mâinile, unul de-o parte, iar altul de cea-
laltă parte. Mâinile lui au rămas întinse 
până la apusul soarelui. Şi Iosua l-a biruit 
cu ajutorul sabiei pe Amalec şi pe popo-
rul acestuia.” (Exodul 17:11-13).

Când Domnul a condus poporul 
Israel afară din Egipt, nu a fost planul Său 
ca fiecare să încerce să îşi găsească singur 
drumul prin pustie. Israeliţii trebuia 
să meargă împreună, ca o comunitate 
nedespărţită, din loc în loc. Oricine se 
despărţea de comunitate era în pericol 
să moară în pustie. Să învăţăm ceva din 
această peregrinare prin pustie!

Muncă în echipă
Când Israeliţii au vrut să spioneze 

Ierihonul, Iosua a trimis doi spioni. De 
ce doi?

1. Două persoane văd mai mult decât 
una (Iosua 2:1).

2. Raportul unei singure persoane 
poate să fie incomplet, afectat de preju-
decată, sau falsificat. Când sunt doi sau 
trei martori, fiecare va raporta mai atent, 
întrucât toate rapoartele vor fi verificate 
prin celelalte. 

3. Cei doi spioni au găsit adăpost în 
casa unei curve. Dacă ar fi fost doar o 
persoană, cine ar fi depus mărturie în 
favoarea lui?

4. Când merg două persoane, se pot 
sfătui împreună, pot să se roage împre-

ună, sau se pot ajuta unul pe altul. Dacă 
întâmpină teamă sau descurajare, doi 
sunt mai puternici decât unul.

5. Când unul din cei doi îşi pierde viaţa 
într-o misiune atât de periculoasă, mai 
există încă posibilitatea ca celălalt să se 
întoarcă viu şi să poată prezenta un raport. 

6. Unele dintre aceste motive explică 
de asemenea şi de ce a trimis Ioan 
Botezătorul pe doi dintre ucenicii săi la 
Isus cu o întrebare care îl preocupa (vezi 
Matei 11:2, 3). 

La primii creştini era folosită metoda 
de a merge întotdeauna doi câte doi, şi ca 
un fel de şcoală ambulantă. Un lucrător 
cu experienţă şi un frate mai tânăr for-
mau o echipă de două persoane şi lucrau 
împreună. Când cel mai tânăr strânsese 
destulă experienţă, prelua el însuşi 
instruirea unui ucenic nou, care îi era 
repartizat. În modul acesta se înmulţeau 
echipele. 

Un tată a vrut să îi înveţe pe fiii săi cât 
de important este să ţină unul cu celălalt 
şi să lucreze împreună. Ca urmare le-a 
dat un snop de rămurele verzi, legate 
laolaltă ca vechile măturoaie; apoi le-a 
cerut să rupă în două snopul. Au încercat 
de mai multe ori fără succes. Atunci tatăl 
a smuls rămurele din snop şi le-a rupt 
în faţa ochilor fiilor săi una după alta. 
Aceştia au înţeles lecţia. 

„Este mai bine în doi, decât de unul 
singur, căci doi obţin o plată mai bună 
pentru munca lor. Dacă unul dintre ei 
va cădea, celălalt îl va ridica, dar vai de 
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cel care cade şi nu există un altul care 
să-l ridice! Tot astfel, dacă se culcă doi, se 
încălzesc, dar dacă cineva este singur, cum 
se poate încălzi? Tot astfel, dacă pe unul 
singur îl împresoară cineva, doi pot să i se 
împotrivească, iar funia împletită în trei nu 
este ruptă uşor. ”(Eclesiastul 4:9-12).

Prin colaborare se realizează multe 
lucruri pe care unul singur nu le-ar putea 
realiza. Aceasta ne învaţă Biblia. Şi experi-
enţa ne învaţă că succesul unei întreprin-
deri este strâns legat de colaborare. Însă 
avem nevoie de experienţă, pentru a alege 
tovarăşii buni. Dacă ţinteşti în sus, nu te 
înconjura cu oameni care te trag în jos! 

Într-o înregistrare video am observat 
odată, cum colaborau două vulpi la vână-
toare. Am fost surprins de inteligenţa lor, 
erau de-a dreptul profesioniste. Câteva 
gâşte înotau pe mijlocul unui lac, şi vul-
pile flămânde sperau la un prânz copios. 
Una dintre vulpi a început să alerge în 
semicerc dintr-o parte în alta a lacului. 
Gâştele speriate au înotat, desigur, spre 
partea cealaltă, unde le aştepta deja cea-
laltă vulpe. Nu e nevoie să mai povestesc 
restul întâmplării.

În Australia un domn, care se ocupă 
cu studiul comportamentului animalelor, 
mi-a povestit cândva următoarele: „În 
faţa casei noastre există un mic curs de 

apă, la care vin păsări să prindă peşti. 
Ne întrebăm adesea, cum reuşesc peştii 
să supravieţuiască, dat fiind pericolul 
constant. Păsările se strâng laolaltă şi 
lucrează împreună, pentru a obţine un 
prânz. Deşi se văd încă mereu la ele 
lăcomie şi egoism, între păsări se observă 
un grad mare de colaborare. Nu e ceva 
neobişnuit să vezi şase sau mai mulţi 
cormorani, care se scufundă conştiincioşi 
după hrană. Par să formeze pentru asta 
un semicerc, şi să gonească peştii în faţa 
lor până când aceştia ajung la o apă mai 
puţin adâncă, unde sunt o pradă uşoară. 
Alte păsări, de exemplu cocorii şi peli-
canii, lucrează de asemenea împreună, 
probabil din acelaşi motiv.”

În urmă cu câţiva ani am observat 
în una din ţările din regiunea Pacificului 
comportamentul găinilor la asfinţitul 
soarelui. În timp ce cocoşul şi găinile 
se chinuiau să urce pe cele mai de sus 
crengi ale celui mai înalt pom, o găină 
fugea cu cei doi pui ai ei spre un copac 
mic. Ea a zburat pe una dintre crengile 
de mai jos şi a început imediat să îşi 
strige puii. Cei mici dădeau din aripi cu 
toată puterea, să ajungă pe creanga, pe 
care stătea mama. Unul dintre cei doi a 
reuşit în cele din urmă, şi după ceva timp 
a reuşit şi celălalt. Fără zăbavă, cloşca 

Am ajuns într-un timp, când de dragul propriei supravieţuiri 
 ar trebui să învăţăm să tragem toţi împreună acelaşi car,  

aşa cum suntem învăţaţi în Cuvântul lui Dumnezeu.
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a lăsat cei doi pui în urmă, pe creangă, 
şi a zburat până în vârful copacului. Cei 
doi pui, care stăteau la distanţă unul 
de celălalt pe creangă, au piuit fricoşi 
un timp îndelungat. Apoi unul dintre ei 
a zburat spre celălalt; mă gândeam că 
acum se vor cuibări unul în altul, însă în 
loc de aceasta au început să se certe.  Ca 
urmare i-am lăsat pe cei doi nedeciși în 
pace, şi m-am întors în casă, pentru că se 
întunecase deja şi era rece. Cerul era aco-
perit de nori, şi părea că va ploua.  După 
un timp am ieşit din nou afară, pentru a 
mai vedea încă o dată de pui. Datorită 
circumstanţelor deveniseră mai înţelepţi 
şi se împăcaseră deja de mult. Acum se 
îngrămădeau unul într-altul şi ciripeau 
unul cu celălalt ca o pereche îndrăgostită. 

Am cugetat: „Când există o nevoie 
generală şi un pericol, chiar şi animalele 
lipsite de raţiune învaţă o lecţie: unirea, 
compătimirea şi colaborarea; aşa îşi duc 
soarta împreună.” Ce lecţie şi pentru noi!

Mă plimbam într-o zi pe malul mării, 
când a venit o grupă de cinci sau şase 
pescari, şi doreau să îşi pregătească băr-

cile pentru a ieşi în larg. Cu puteri unite 
în scurt timp şi-au tras rând pe rând băr-
cile în apă. În timp ce priveam la ei, m-am 
gândit: „Ce-ar fi, dacă fiecare ar încerca 
să îşi împingă singur barca, fără ajutorul 
celorlalţi? Sau dacă fiecare ar trage în altă 
direcţie, în loc să tragă toţi în aceeaşi?” 
Fără îndoială, o astfel de atitudine de 
autosuficienţă independentă ar duce la 
rezultate rele, chiar catastrofale. Dar nu 
te poţi aştepta la o astfel de greşeală de la 
pescari, pentru că aceştia nu erau nici lip-
siţi de minte, nici beţi; şi tocmai această 
greşeală suntem noi, pescarii de oameni, 
adesea amăgiţi să o facem, deşi ne con-
siderăm raţionali şi sobri. Cuvântul lui 
Dumnezeu ne avertizează: „Să nu faceţi 
aşa cum facem noi astăzi aici, unde fieca-
re face ce-i place” (Deuteronom 12:8). 

„Fiţi supuşi unii altora şi ţineţi-vă tare 
de smerenie.” (1 Petru 5:5 Lutherbibel).

Am ajuns într-un timp, când de 
dragul propriei supravieţuiri ar trebui să 
învăţăm să tragem toţi împreună acelaşi 
car, aşa cum suntem învăţaţi în Cuvântul 
lui Dumnezeu. Fiecare, care în pericolele 

acestor ultime zile vrea să meargă 
pe propria sa cale, se va pierde cu 
siguranţă. Înţelepciunea divină ne 
învaţă, că supravieţuirea noastră 
depinde de unitate şi colaborare.

(Articol publicat în  
Herold der Reformation  

4/2015, pg.6, cu titlul  
Im Team zum Erfolg).
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Motto: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie să o urmeze,  
și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Solomon).

Martin 
Luther 

Biserica Catolică, cea care pretindea 
a fi urmașa Bisericii Apostolice, a 
atins în Evul Mediu apogeul pu-

terii și influenţei, mai ales secolele XII-XIV, 
era miezul zilei papalităţii, însă miezul zilei 
papalităţii a fost miezul nopţii lumii. Biserica 
era coruptă, nelegiuirea și risipa predomina 
în rândul clerului. Dumnezeu era prezentat 
ca fiind aspru și răzbunător, iar oamenii 
erau superstiţioși și cu o continuă teamă, 
neavând acces la studierea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Însă în tot acest timp Dumne-
zeu a avut oameni care au păstrat Cuvântul 
Său și care s-au ridicat împotriva abuzurilor 
papalităţii, chiar cu preţul vieţii. În noiem-
brie 1483 s-a născut Martin Luther, cel mai 
de seamă apărător al Evangheliei despre 

care cu un secol mai înainte un martir de-
clara: „Furia dușmanilor adevărului triumfă 
acum asupra noastră, dar nu va fi pentru 
totdeauna așa; se va ridica cineva dintre 
oamenii de rând, fără sabie sau autoritate și 
pe care nu-l vor putea învinge.” 1 

Martin Luther s-a ridicat din rândurile 
celor săraci; s-a născut la Eisleben, lângă 
Mansfeld, în Turingia, Germania Centrală, 
zonă care făcea parte, din punct de vedere 
politic, din electoratul de Saxonia, într-o 
familie de ţărani, iniţial unii săraci. Tatăl 
lui, Hans, s-a născut ţăran, dar datorită 
sărăciei a căutat de lucru într-o mină de 
aramă, s-a stabilit în Mansfeld și treptat a 
devenit un industriaș prosper și făcea parte 
din consiliul local, dar toate acestea au fost 

de Laura Gheorghinoiu

Partea întâi
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obţinute în urma multor ani de muncă grea. 
La fel de muncitoare era și mama lui Luther, 
Margareta, despre care Luther își amintea 
mai târziu spunând: „Mama căra în spate 
tot lemnul de foc.” Părinţii săi erau pioși, 
conform convenţiilor timpului. Tatăl lui 
Luther era un om cinstit, hotărât și sincer, 
avea o inteligenţă activă, o minte deschisă și 
un caracter puternic. Era loial convingerilor 
pe care le avea în legătură cu datoria sa, 
neţinând seama de consecinţe. Avea o ju-
decată sănătoasă care l-a făcut să privească 
cu reticenţă sistemul monahal. Luther era 
zelos și devotat; nu cunoștea decât teama 
de Dumnezeu și nu recunoștea o altă bază a 
vieţii și credinţei decât Sfânta Scriptură. At-
mosfera din casa părintească a fost una de 
aspră sârguinţă și hotărâre încrâncenată de 
a reuși. Tatăl său intenţiona să îl facă jurist, 
însă Dumnezeu îl pregătise pentru a apăra o 
cauză mai importantă și mai măreaţă decât 
legile și dreptatea trecătoare ale acestei 
lumi. Părinţii săi au avut o grijă deosebită 
pentru educarea și instruirea copiilor lor. 
S-au străduit să îi instruiască în cunoașterea 
de Dumnezeu și să le insufle valorile morale 
creștine. „Rugăciunile tatălui se înălţau 
adesea în auzul fiului său, rugăciuni în care 
cerea ca acest copil să-și amintească de 
Numele Domnului și, într-o zi, să ajute la 
proclamarea adevărului Său.” 2 Nu au cruţat 
niciun efort pentru a-și pregăti copii pentru 
o viaţă folositoare și evlavioasă. „În ciuda 
acestor eforturi și a bunelor intenţii au 
făcut însă și greșeli în educarea copiilor lor, 
având uneori o severitate excesivă, așa cum 

declara mai târziu reformatorul, care totuși 
nu i-a acuzat, ci a găsit în eforturile lor de 
disciplinare mai multe lucruri de apreciat. 
Într-adevăr, părinţii, conștienţi de necesi-
tatea de a înfrânge înclinaţiile omenești, 
au aplicat cu generozitate standardele de 
stricteţe obișnuite în Germania acelor tim-
puri.” 3 Nu a avut o relaţie de afecţiune cu 
părinţii, a fost bătut și povestea mai târziu: 
„Tatăl meu m-a biciuit odată atât de tare și 
m-am îndepărtat de el încât i-a fost greu să 
mă câștige din nou.” 4 

A învăţat la Mansfeld, Magdeburg și 
Eisenbach, iar în 1501 a început să studieze 
literele la Universitatea din Erfurt. A avut o 
copilărie grea, a fost trimis la școală de la o 
vârstă fragedă și tratat cu asprime, chiar cu 
violenţă. Părinţii săi erau atât de săraci când 
era mic încât atunci când a mers la studii 
în Magdeburg a fost obligat să cânte din 
poartă în poartă pentru a-și câștiga pâinea 
și adesea a flămânzit. Însă situaţia grea, 
lipsurile și încercările, nu au putut să îl abată 
de la hotărârea sa de a atinge desăvârșirea 
intelectuală și morală. Luther avea un spirit 
practic și o minte caracterizată de seriozitate 
ceea ce l-a făcut să dorească ceea ce era sta-
tornic și profund în locul lucrurilor atrăgă-
toare și superficiale. La 18 ani a intrat la Uni-
versitatea din Erfurt, situaţia financiară era 
mai bună, iar perspectivele mai luminoase 
decât în anii anteriori. În timpul școlii și-a 
însușit o disciplină intelectuală care a dat 
naștere unei activităţi intelectuale intense și 
unei înţelegeri agere care l-au ajutat și l-au 
pregătit pentru luptele și încercările vieţii. 
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La studiile de licenţă schema de studiu avea 
la bază abordarea academică predominantă 
în acea epocă, scolasticismul, care era o 
combinaţie de metode filosofice ale lui Aris-
totel cu credinţa creștină. Luther a studiat 
filosofia scolastică, a aprofundat-o, însă mai 
târziu a început să îi displacă scolasticismul. 
În 1502 și-a luat licenţa în litere și filozofie, 
iar în 1505, doctoratul. Tatăl său era mân-
dru și îl considera acum superior din punct 
de vedere social de aceea a început să i se 
adreseze cu pronumele german de politeţe 
Ihr. Așa cum a dorit tatăl său, s-a înscris la 
drept însă nu și-a terminat și aceste studii 
deoarece în 16 iulie 1505 a intrat la mânăs-
tirea călugărilor augustini din Erfurt, decizie 
care a dus la o ruptură între el și tatăl său, 
care privea cu reticenţă pe călugări și preoţi. 
În 1507 Luther a fost hirotonit. Luther nu 
s-a oprit din studiu când a intrat la mâ-
năstire, în 1509 el și-a luat licenţa în studii 
biblice și a fost detașat ca lector universitar 

la Universitatea din Wittemberg, unde avea 
să își înceapă lucrarea de reformă. 

„Educaţia este esenţială pentru ceea 
ce va deveni un om, educaţia primită în 
copilărie și tinereţe este cea care definește o 
personalitate. De educaţia primită în primii 
ani depind acţiunile unui om și modul în 
care se raportează la viaţă și la problemele 
ce se ivesc. Adevărata educaţie îl recunoaș-
te pe Dumnezeu ca fiind izvorul oricărei 
înţelepciuni și priceperi.” 5 

Părinţii lui Luther au înţeles acest lucru 
și au încercat să îi asigure fiului lor cea mai 
bună educaţie. Deși unele metode adoptate 
au fost greșite, cel mai important lucru 
este că înainte de orice educaţie lumească 
i-au insuflat teama de Dumnezeu. Aceasta 
l-a determinat să-și menţină scopul cu 
fermitate. El avea un permanent simţământ 
al dependenţei de Dumnezeu și niciodată 
nu neglija să își înceapă ziua cu rugăciune. 
Mai târziu el declara: „O rugăciune bună 

Cabinetul de lucru 
al lui Luther la Wartburg
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înseamnă mai mult de jumătate de studiu.” 
Fiecare persoană trebuie să înfrunte realită-
ţile practice ale vieţii — ocaziile, respon-
sabilităţile, înfrângerile şi succesele ei. Cum 
trebuie să dea piept cu aceste experienţe, 
dacă va trebui să devină victimă sau să fie 
stăpân al împrejurărilor, aceasta depinde 
într-o mare măsură de pregătirea de a le 
face faţă — de educaţia sa. Dumnezeu 
avea o lucrare măreaţă pentru Luther, de 
aceea a îngăduit ca servul său să treacă prin 
încercări și suferinţe mari, printr-o copilărie 
aspră și plină de provocări, însă a făcut acest 
lucru doar pentru disciplinarea sa. Așa cum 
aurul este curăţit prin foc, la fel este și carac-
terul curăţit prin încercări și suferinţe. Toţi 
bărbaţii de credinţă au fost trecuţi prin școa-
la suferinţei. „Cu cât este mai mare sarcina 
încredinţată și cu cât este mai înalt serviciul 
adus, cu atât este mai grea punerea la probă 
și disciplinarea.” 6 Chiar dacă nu mereu 
conștientizează acest lucru, părinţii sunt cei 
care influenţează în cea mai mare măsură 
viaţa copiilor lor, prin educaţia pe care aleg 

să le-o ofere. Astăzi majoritatea oamenilor 
consideră că a fi educat înseamnă a merge 
la școală și a acumula multe cunoștinţe, însă 
adevărata educaţie înseamnă a cunoaște 
pe Dumnezeu. Dumnezeu a avut o lucrare 
măreaţă de îndeplinit prin Martin Luther 
și l-a disciplinat prin suferinţă, însă și cu 
tine, dragul meu cititor, El are un plan la fel 
de măreţ. Trebuie doar să accepţi metoda 
Sa și să te încrezi în El. Nu lăsa ca obsta-
colele care îţi stau în cale să te abată de la 
hotărârea ta. Ia ca bază a vieţii și credinţei 
tale doar Sfânta Scriptură. Și amintește-ţi 
la orice pas că educaţia este o problemă 
vitală. De calitatea ei nu depinde doar 
viaţa pe acest pământ, ci mai ales veșnicia. 
Educaţia adevărată nu depinde de perioade 
istorice, nici de timp, ci doar de cunoașterea 
de Dumnezeu, iar El este mereu Același. 
Meritul succesului Reformei nu îi revine lui 
Luther sau părinţilor săi pentru educaţia pe 
care i-au asigurat-o, ci doar lui Dumnezeu, 
însă lor le revine meritul de a fi acceptat ca 
Dumnezeu să lucreze prin ei, indiferent de 

costuri sau consecinţe. Tu ești 
gata să Îl lași pe Dumnezeu să te 
modeleze?

 
1 White, G. Ellen, “Marea luptă”, Editura  
  Păzitorul Adevărului , pg. 75 
2 Ibidem, pg. 93 
3 Mullett, Michael, “Luther”, Editura  
  Artemis, pg. 29 
4 Ibidem, pg. 29 
5 White, G. Ellen, “Educaţia”, Editura  
   Păzitorul Adevărului, pg. 7
 6 Ibidem, pg. 114
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Cine nu iubește n-a cunoscut pe 
Dumnezeu; pentru că Dumnezeu 
este dragoste. Dragostea lui Dum-

nezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său 
Fiu, ca noi să trăim prin El.” (1 Ioan 4:8,9).

Am avut minunata ocazie ca în primul 
weekend din luna octombrie să petrecem 
diferit și special ca de obicei, în armonie, 
comuniune, având parte de dragoste, 
multe zâmbete și binecuvântări.

Tabăra de tineret, organizată de 
Conferinţa Ardealul de Nord în perioada 
2-4 octombrie 2015, a avut loc în satul 
Răchiţele, judeţul Cluj.  Un peisaj care ne-a 
lăsat muţi de uimire a înconjurat cabanele 

Trăiește pentru El!

noastre drăguţe din lemn. Aerul proaspăt, 
sunetul vântului și simfonia păsărelelor ne-
au umplut sufletul cu o veselie de nedescris. 

Vineri seara am descoperit cu uimire, 
dar cu mult entuziasm, că această tabără 
putea fi considerată una naţională, deoa-
rece au participat tineri din cinci conferinţe 
diferite. Am fost de-a dreptul încântaţi când 
am aflat că la subiectul dezbătut de fratele 
Radu Ioniţă suntem invitaţi să participăm cu 
toţii. Nu a fost, deci, un simplu monolog și 
mulţi oameni plictisiţi, ci un dialog cu multe 
persoane implicate.  Temele au fost absolut 
minunate, bazate pe genericul taberei. 

Sâmbătă dimineaţa ne-am trezit cu 
bucurie, iar aerul rece de dimineaţă s-a 

de Xenia Breda

„
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transformat într-o zi înveșmântată în raze 
de soare și căldură. După programul de 
dimineaţă și după o masă bună și gustoasă, 
servită la amiază, am plecat cu toţii la o 
plimbare, până la Cascada Vălul Miresii. 
Oriunde mă uitam în jur vedeam doar tineri 
cu zâmbetul pe buze și am concluzionat că 
erau încântaţi de acest sfârșit de săptămână.

De data aceasta nu m-am simţit ca 
într-un loc unde s-au adunat mai mulţi 
oameni, ci ca într-o familie. Vorbele blânde 
și pline de bunătate ale pastorului Radu 
Ioniţă ne-au îndrumat și ne-au încurajat. Și 
ce să vă zic?! A fost prima tabără în care jo-

curile nu au existat. Știu… sună plictisitor, 
însă NU a fost așa. Am fost absolut uimiţi 
de organizarea excelentă (deci, mulţumim 
organizatorilor) în care, în loc de jocuri, 
sâmbătă seara ne-am adunat și am discu-
tat despre curtenie, prietenie, căsătorie, 
etc.  Să nu credeţi ca a fost un program 
monoton, cu întrebări și răspunsuri; am 
avut parte de o explozie de idei. Am fost 
serioși, am râs, băieţii ne-au caracterizat 
pe noi fetele (asta nu a fost prea plăcut) 
și noi, fetele, pe băieţi (noi am fost mai 
blânde cu ei), iar între timp părinţii ne mai 
ajutau cu câte un sfat sau o idee.
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Ultima zi nu a fost tocmai fericită. Pe 
feţele tuturor era vizibil un sentiment de 
nostalgie, ceva ce ne îndruma să nu ne 
despărţim, să nu plecăm, însă toţi știam 
că în curând ne vom revedea. Cu acest 
gând și cu această speranţă în inimă am 
făcut încheierea taberei, ne-am prins toţi 
de mână, alcătuind un cerc mare (a fost 
o senzaţie fascinantă) și am cântat imnul 
„Timpul zboară iute.”  

 Cu zâmbetul pe faţă, cu inima plină 
de speranţă și cu sacoșa credinţei plină am 
pornit spre casă, așteptând cu nerăbdare o 
nouă întâlnire cu cei dragi.

După fiecare tabără reușită simt un dor 
tot mai arzător pentru acea zi în care vom 
putea să fim cu toţii împreună și nimeni și 
nimic să nu ne poată despărţi de dragostea 
Lui. Acolo Isus ne va învăţa o eternitate, iar 
noi vom fi de un infinit de ori mai plini de 
fericire ca aici pe Pământ.  Dacă nu ne vom 
vedea în următoarea tabără (deși nu cred că 
vreţi să rataţi o asemenea experienţă), atunci 
îmi doresc să ne bucurăm împreună cu cei 
Sfinţi în Cer.  „Cel ce adevereşte aceste lucruri 
zice: „Da, Eu vin curând.”  Amin!  Vino, Doam-
ne Isuse! Harul Domnului Isus Hristos să fie 
cu  cu toţi! Amin.” (Apocalipsa 22: 20, 21).
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Departamentul de tineret al Conferinţei Muntenia a organizat în perioada 23-25 
octombrie 2015 o tabără de tineret la Bușteni. 

Cei care au participat s-au bucurat de o părtășie plăcută cu fraţi din mai 
multe zone ale ţării, având posibilitatea să studieze împreună tema „Calea împărăteas-
că”, în cadrul căreia s-au urmărit aspecte legate de traseul pe care creștinul îl are de făcut 
în drumul său spre cer. 

Pe tot parcursul taberei subiectele prezentate au fost de tip interactiv, tinerii, și nu 
numai ei, având posibilitatea să ia cuvântul, să pună întrebări, să-și exprime părerile. 

Suntem convinși că momentele petrecute la această întâlnire vor rămâne în aminti-
rea tuturor participanţilor ca unele plăcute, benefice, de care să-și amintească cu plăcere 
chiar și în veșnicie.

Tabără de tineret la Bușteni

„ Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: 
niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; 

cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei
 fără minte nu vor putea să se rătăcească.” Isaia 35:8
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În perioada 6-8 Noiembrie 2015 a fost 
organizată o tabără de tineri la Sătic, la 
care au participat tineri din conferinţele 

Oltenia şi Ardealul de Sud. Scopul întâlnirii 
a fost acela de a avea o părtășie frăţească și, 
nu în ultimul rând, să ne întâlnim cu fratele 
nostru mai mare “Isus”, având cuvinte de 
suflet pe tot parcursul taberei pentru fiecare 
participant. 

Am avut parte de un aer proaspăt 
de munte, de o linişte înălţătore şi de un 
peisaj care ne-a adus mai aproape de 
Creatorul nostru.   

Genericul taberei a fost : „Ţi-ai confir-
mat prezenţa?”, având ca motto:  „Să ne 
bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! 
Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a 
pregătit.”  (Apocalipsa 19:7).

După deschiderea Sabatului am servit 
masa, apoi ne-am întâlnit pentru primul 
program al taberei,  în cadru căruia am 
lăudat pe Dumnezeu şi am început să dez-
batem subiectul stabilit. Am discutat despre 

 Tabără de tineret la Sătic 
ultimele evenimente şi despre semnele care 
ne arată că nunta Mielului s-a apropiat mai 
mult decât ne imaginăm sau credem noi. 
Nu teama că vine sfârşitul acestei lumii, 
nu teama că am fost în biserică şi vom fi 
pierduţi, nu teama că se împlinesc ultimele 
profeţii sub ochii noştri ar trebui să ne con-
ducă la schimbare, ci dragostea lui Isus care 
ne inundă sufletul. Aceasta a  fost concluzia 
dezbaterii din prima seară.

A doua zi, la altarul de dimineaţă, un 
tânăr a condus o mică discuţie despre 
Samuel, momentul în care Domnul l-a 
chemat.  Domnul a trecut pe lângă bătrânul 
Eli, a trecut pe lângă fii săi, care erau preoţi 
şi a ales să se descopere unui băieţel. Cerul 
ne strigă şi pe noi şi vrea să ne dea respon-
sabilităţi. Depinde cât de umili suntem şi 
de disponibilitatea noastră de a asculta 
chemarea, şi de a răspunde acesteia.  Am 
dezbătut lecţiile Scolii de Sabat,  iar apoi, la 
ora 11 am avut parte de un “prânz” bogat. 
Am discutat despre ce ar trebui să facem noi 
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acum, când suntem în ajunul nunţii. Este 
nevoie de o confirmare a prezenţei noastre 
la această nuntă, şi această confirmare are 
loc în momentul în care primim haina cea 
albă a neprihănirii Domnului Isus. Este po-
sibil ca mulţi să aşteptăm nunta, să  facem 
pregătiri intense pentru ea, dar  să nu fim 
logodiţi cu Isus, nici măcar să-L cunoaştem. 
Să avem o experienţă vie cu Dumnezeul 
nostru, iar efectul va fi următorul: „Copiii lui 
Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. 
În propria lor viaţă şi în propriul lor caracter, 
ei trebuie să descopere ceea ce a făcut 
Dumnezeu pentru ei.”  (Parabolele Domnu-
lui, cap. În întâmpinarea Mielului). 

Programul de laudă de după amiază a 
fost unul special, în care tinerii au cântat, au 
expus gânduri frumoase, au spus experienţe 
şi am descoperit că Dumnezeu a înzestrat bi-
serica Sa cu poeţi iscusiţi. Vineri seara fiecare 
cameră a primit însărcinarea, să scrie o poezie 
despre subiectul taberei. Rezultatele au fost 
peste aşteptările noastre, bucurându-ne cu 
toţii la ascultarea fiecărei poezii. Toate poezi-
ile au fost compoziţii proprii. Să ne deschidă 
Domnul ochii să vedem talanţii dăruiţi nouă. 

Duminică, după altarul de dimineaţă 
am servit masa, apoi ne-am strâns pentru 
concluzii şi pentru propunerea de planuri 
concrete pentru viitor. A fost o atmosferă de 
familie, în cadrul acestui cerc fiecare având 
un cuvânt de spus. Mulţumim Domnului 
pentru că El a pus în inima tinerilor dorinţa 
de a sluji nevoilor din jurul nostru. 

„Astfel, în noaptea întunericului 
spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie să 
lumineze prin Biserica Sa, spre a ridica pe 
cei doborâţi şi a mângâia pe cei care plâng.  
De jur împrejurul nostru se aud tânguirile 
unei lumi în suferinţă. La fiecare pas se află 
cei nevoiaşi şi nenorociţi. Este de datoria 
noastră să ajutăm la alinarea şi uşurarea 
greutăţilor vieţii. Noi trebuie să hrănim pe 
cei flămânzi, să îmbrăcăm pe cei goi şi să 
adăpostim pe cei fără cămin. Dacă Domnul 
Hristos locuieşte în noi, atunci inimile 
noastre vor fi pline de compătimire divină. 
Atunci, izvoarele pecetluite ale unei iubiri 
calde, asemenea celei a Domnului Hristos, 
vor fi desigilate. Dumnezeu nu cere să dăm 
celor în nevoi numai darurile noastre, ci să 
le arătăm o faţă veselă, să le adresăm cu-
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vinte încurajatoare şi să le strângem mâna 
cu căldură. Când Domnul Hristos vindeca 
pe cei bolnavi, El punea mâinile Sale asupra 
lor. Tot aşa şi noi trebuie să ne apropiem 
mai mult de aceia cărora dorim să le facem 
bine. Sunt mulţi aceia care nu mai au nădej-
de. Aduceţi-le din nou razele soarelui. Mulţi 
şi-au pierdut curajul. Adresaţi-le cuvinte 
de încurajare. Rugaţi-vă pentru ei. Sunt, de 
asemenea, aceia care au nevoie de pâinea 
vieţii. Citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu. 
Mulţi au sufletul bolnav, pe care nici un 
balsam omenesc şi nici un medic nu-l poate 
vindeca. Rugaţi-vă pentru aceste suflete şi 
aduceţi-le înapoi la Hristos. Spuneţi-le că 
există un balsam în Ghilead şi un medic 
care poate vindeca. “ (Parabolele Domnului 
Hristos, cap. În întâmpinarea Mirelui).

Am hotărât să începem să căutăm pe cei 
care au nevoie de ajutor. Să îi ajutăm la pre-
gătirea lemnelor pentru iarnă, să îi ajutăm 

Confirmare

Mă chemi ades prin multe feluri,
De nu-nţeleg Tu îmi repeţi
Mă vrei și pe pământ și-n ceruri,
Mă strigi, mă rogi și mă aștepţi.

Mă vrei nuntaș, mă vrei mireasă,
Iar eu, deși mă simt iubit
Adesea parcă nici nu-mi pasă.
O, iartă-mă că Te-am rănit.

la îndepărtarea zăpezii, să îi vizităm în mod 
regulat, să le ducem un pacheţel de mâncare, 
să îi contactăm telefonic. Să îi adoptăm ca 
bunici ai noştri. De asemenea să mergem la 
orfelinate şi la casele de bătrâni.

Un alt proiect este să lucrăm cu tinerii 
din afara bisericii, să creem programe spe-
ciale în care să ne strângem tineri din mai 
multe comunităţi şi să îi invităm şi pe ei.

Abia aşteptăm următoarea tabără pen-
tru a asculta experienţele acelora care s-au 
înrolat în această lucrare. Să ne dea Domnul 
înţelepciune şi putere pentru a lucra până 
va veni El. Şi atunci când va veni „Cu 
capetele ridicate, cu razele strălucitoare ale 
Soarelui Neprihănirii strălucind asupra lor, 
plini de bucurie că mântuirea lor se apropie, 
ei merg în întâmpinarea Mirelui spunând: 
„Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în 
care avem încredere că ne va mântui”. Isaia 
25:9.” (Idem).

Astăzi vin să-mi dai iubire
De dorul Tău să nu mai pot,
Arde Tu vechea mea fire,
Al tău să fiu de-acum, de tot.

Nu vreau coroană, nici onoruri,
Vreau veșnic în prezenţa Ta 
Te preţuiesc și Îţi duc dorul,
Confirm: eu vreau la nunta Ta.

Familia Bănică Adrian   
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Nunta Mielului
Măreţ eveniment mult așteptat
Din vremuri vechi profetizat
Creștinii toţi, mereu l-au așteptat
Dar Mirele, se pare, a întârziat.

Și noi speranţa-n suflet o păstrăm
Și continuăm să-l așteptăm,
Dar credem noi cu-adevărat
Că va veni, în viitorul apropiat?

Suntem noi oare pregătiţi?
Când noi stăm calmi și liniștitţi
Și ne-așteptăm s-ajungem sus
Fără-ncercări și fără vreun efort depus?

Deaceea astăzi, n-această adunare
Doresc să se producă-n viaţa noastră o 
schimbare
Să confirmăm, cât încă timpul nu e scurs
Prezenţa noastră la nunta Mirelui de sus.

ANDREI ALBU-ȘUTEU

Un apel
Scriptura și telejurnalul sunt amici
Cutremure, vânturi și legi sucesc indicatoare,
Din labirint se-aude: „pe aici”
Nu vă-mbarcaţi pe Vaticanic, se moare.

E miez de noapte și se strigă
„Protestatari din Babilon ieșiţi”
Regretul nici când n-o să ajungă
La ultimul apel dacă sosiţi.

Chemări... ce nu vor a fi refuzate
Să dai nimic pentru a toate,
Confirmă acum de la Sătic
Că timp n-a mai rămas decât un pic.

Marcu Șuteu  

Invitaţie
Se-apropie ziua când Mirele Sfânt
Coboară cu slavă pe-ntregul pământ,
Alaiul e mare și mulţi sunt chemaţi
Să vină la nuntă cu toţi-adunaţi.

E gata și masa, grăbiţi de veniţi!
Răsună chemarea la toţi cei poftiţi,
Dar oaspeţii încă, refuză să vină
Nu vor să îi facă plăcerea deplină.

O, tu, drag prieten, ce-n lume alergi
Răspunde chemării, alege să mergi!
Îmbracă veșmântul cel alb și curat, 
Să poţi sta la masă cu-al tău Împărat.

Florentina, Răzvan și Bogdan Tătaru

Vreau să fiu și eu mireasă
Vreau și eu să fiu mireasă
Să mă-ntâmpine acas,
Pe Isus îl vreau de mire
El mi-a dat a Sa iubire.

Al meu mire mă iubește,
O coroană-mi dăruiește
Un nou nume voi primi
Pe Isus voi proslăvi.

Sus în cer la nunta Sa
Domnul ne va invita.
La ospăţu acela mare
Vreau și eu o rezervare.

Când pe nori te voi vedea
Faţa mea va radia
În slava de nedescris
Purtat voi fi ca-n vis.

Stochioiu Ruben
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Confirmă azi

Ai fost chemat să vii la nuntă,
Dar oare tu te-ai pregătit?
Căci Mirele încă așteaptă
Să-ţi spună „Da, bine-ai venit!”

Ţi-ai confirmat oare prezenţa?
Răspunde-acum, cât ești chemat.
Nu-L întrista cu-a ta absenţă
El nu vrea să fii lepădat.

Îţi curăţă degrabă haina,
În scumpul sânge ce a curs,
Căci altfel, cum vei sta în faţa
Iubirii, care te-a pătruns?

Ah! Vino, intră, masa-i gata,
Mirele vrea să te servească,
Și-i dornic, ca să-ţi de-a răsplata:
Cetatea lui Împărătească.

Alex Moldovan, Dani Crecan,  
Corneliu Barbu, Ghiţă Ulici

Ţi-ai confirmat prezenţa?

Din ceruri se-aude o chemare
Îţi dăruiește chiar salvare,
Primești mereu corespondenţa.
Ţi-ai confirmat prezenţa?

Se pregătește ospăţul cel mare
Ești invitatul de onoare,
Cum poţi să stai în nepăsare
Când El te cheamă cu ardoare?

De mii de ani plătit-a preţul,
Și-a asumat chiar și dispreţul.
Nu poţi să-ţi motivezi absenţa
E răsplătită consecvenţa!

La Sătic, El ţi-a adus aminte
Cu cele mai puternice cuvinte,
Că-ţi dă o haină nouă-n dar,
Mai este har, mai este har!

Cristian și Doriana Paulescu,  
Cristian și Felicia Rădoiaș

Ai confirmat?

Prin munţi pribegi, pe drumuri dintre creste
Zorim în Duhul pașii, cu mare și cu mic,
Căci de vreo săptămână, atrași de-o nouă veste
Ne-am confirmat prezenţa la Campus, la Sătic.

Venim, venim în grabă și cerem împreună
Un formular cu hartă spre nunta de-mpărat
Uimiţi-vă popoare de vestea cea mai bună
Plătit a fost și drumul! E doar de confirmat.

Dar vai, ne înspăimântă căci calea parcă trece
Prin văi cu neguri dese prin mlaștini și noroi,
Ar vrea să ne întoarcă din drum fiorul rece,
Când dinspre cer răsună, mai clar: „Eu sunt 
cu voi!”

Să vină dar decrete, ameninţări de moarte, 
De vor a ne convinge că nu e de plecat
Noi știm și spunem tot ce am găsit în CARTE
Tu ţi-ai vestit prezenţa?! Noi da, am confirmat.

Alina Rădoiaș
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Copilul stătea lângă fereastră privind 
pomii încremeniţi sub gerul iernii și 
florile îngheţate de atâta frig. 

– Mamă, spuse el la un moment dat, 
abia reţinându-și lacrimile.  Au murit 
toate florile și pomii au îngheţat de-a 
binelea. 

– Nu te teme, îi spune mama. Așa ţi 
se pare, dar când iarna va pleca, toate își 
vor reveni. 

– Crezi că trandafirii noștri vor înflori 
din nou? întrebă copilul cu mirare. 

– Cu siguranţă. Eu i-am văzut de 
multe ori amorţiţi, iar apoi, înfloriţi. În 
fiecare an se întâmplă așa. 

Apoi mama și-a luat timp și i-a 
povestit micuţului său povestea tristă a 
păcatului, descriindu-i ziua în care frun-

Dincolo de perdeaua de ger
zele au început să se îngălbenească una 
câte una. I-a spus despre durerea Evei și 
a lui Adam care priveau disperaţi cum le 
mor florile. Apoi i-a spus despre speranţa 
pe care Dumnezeu a pus-o în inimile lor, 
vorbindu-le despre un Eden restabilit, în 
care florile nu vor muri niciodată. 

– Chiar oamenii care mor vor fi 
înviaţi pentru a trăi veșnic, a adăugat 
mama. Așa cum, deși ţi se pare aproape 
imposibil ca natura să-și revină după o 
iarnă geroasă, și totuși lucrul acesta se va 
întâmpla doar după câteva luni, promi-
siunea lui Dumnezeu că morţii vor învia, 
se va împlini negreșit. Avem un Dumne-
zeu minunat care-Și ţine promisiunea și 
va face un cer nou și un pământ nou în 
care nu va mai fi moarte, nici durere.
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Puteţi descoperi diferitele parabole pe care le-a spus Domnul Isus?
Dezlegaţi cuvintele de mai jos.Puteti descoperi diferitele parabole pe care le-a spus Domnul Isus? Dezlegati cuvintele de mai jos.

OPITUEAIRADĂO
O _ _ _ P _ _ _ _ _ _ _
( Matei 18; Luca 15)

MĂNSAŢÂ
S _ _ _ _ _ _
(Marcu 4)

SODNUL NERHCIOIMTOR
S _ _ _ _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ _ _ _
(Luca 13)

OCPI şi ALERELE
O _ _ _ şi C _ _ _ _ _ _
(Matei 25)

DĂOVNUL
N _ _ _ _ _ _
(Matei 13)

NIGNEHA
N _ _ _ _ _ _
(Matei 13)

BAMNL SUARUITEAN
B _ _ _ S _ _ _ _ _ _ _ _ _
( Luca 10)

LATANŢI
T _ _ _ _ _ _
(Matei 25)

ĂRGARIRTĂMUL
M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Matei 13)

FCAIOREE
F _ _ _ _ _ _ _
(Matei 25)

PNCĂIŢI LA FITO
P _ _ _ _ _ _ LA C _ _ _
(Luca 14)

JUPENĂCORULETEDRDT
J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ _
( Luca 18)

CMONSAAACORUSĂ
C _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _
(Matei 13)

TADONIRCII
D _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Luca 7)

LUVIRĂTCAROILE
L _ _ _ _ _ _ _ _ LA V _ _
(Matei 20)

TOGABUL
B _ _ _ _ _ _
(Luca 12)

RISI FITILUPOR
F _ _ _ R _ _ _ _ _ _ _ _
(Luca 15)

LEDEUPILRUT
L _ _ _ P _ _ _ _ _ _
(Luca 15)
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Prin praful drumului din Nazaret
În raza de lumin-a dimineţii

Și cot la cot cu oamenii de rând
Pășea încet, pe cale, Prinţul vieţii. 

Neonorat trecea printre norod, 
Umil și cu căldură în privire

La lucru și-n cămin cu voioșie
El tuturor le împărţea iubire. 

Cel care din ţărână făurise 
Dup-al Său chip, făptura omenească

A acceptat rușinea și ocara
Venind ‚n-al nostru loc să se jertfească.

El n-a ales a lumii bogăţie
N-a căutat onoruri și-nălţare
Ci serv al servilor se coborâse

Slujind pe cei pierduţi în nepăsare.  

Iubirea Sa divină, absolută
S-a revărsat în valuri peste noi

Ca noi la rândul nostru să fim gata
A revărsa-o celor în nevoi.

Al Său exemplu candelă să-ţi fie
În astă viaţă, pe a ta cărare.

Îţi însușești tu, oare, umilinţa-I
Iubirea-I sfântă, plină de-ascultare?

Prin praful drumului, spre Golgota
Împresurat de suliţi de oţel

Ducea povara-ntregii lumi pe umeri
Zdrobit de suferinţă, blândul Miel. 

Tu om, ce-alergi întruna plin de trudă
Îţi e Isus exemplu-n astă viaţă?

Calcă pe-a Sale urme, și primi-vei
Cununi și slavă-n sfânta dimineaţă. 

                                        - Autor anonim

Isus




