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          Ghiţă Bizău 

N 
ăscut – ca tine – pentru a fi 
un om „iubit de Domnul”  
(2 Samuel 12:24), Solomon a 

ajuns să primească „o inimă înţeleaptă și 
pricepută, (...) bogăţii și slavă” (1 Împă-
raţi 3:12-13) de neîntrecut.

„Dumnezeu a dat lui Solomon 
înţelepciune, foarte mare pricepere și 
cunoștinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul 
mării. Înţelepciunea lui Solomon întrecea 
înţelepciunea tuturor fiilor răsăritului 
și toată înţelepciunea egiptenilor. (...) 
Și faima lui se răspândise printre toate 
neamurile dimprejur. A rostit trei mii 
de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. 
A vorbit despre copaci, de la cedrul din 
Liban până la isopul care crește pe zid, a 
vorbit, de asemenea, despre dobitoace, 
despre păsări, despre târâtoare și despre 
pești. Veneau oameni din toate popoare-
le să asculte înţelepciunea lui Solomon, 
din partea tuturor împăraţilor pământu-
lui care auziseră vorbindu-se de înţelep-
ciunea lui.” (1 Împăraţi 4:29-34).

Îl vedem aici ca om binecuvântat de 
Dumnezeu. Nu-i așa că trebuie să ai ceva 
timp liber ca să compui peste o mie de 
cântări? Plus trei mii de pilde. Și să stai să 
le prezinţi musafirilor din toată lumea... 
Era rege, iar împăratul, oricât ar duce-o de 
bine – are, totuși, o grămadă de responsa-
bilităţi pe cap. S-a preocupat cu lucruri fru-
moase, de folos atât pentru el cât și pentru 
toţi cei cu care colabora. Îmbina lucrul cu 
recreaţia. Aceasta a fost mâna lui plină de 
odihnă. Și ce influenţă minunată a avut!

Dar ce trudă și câtă goană după vânt, 
când a căzut în plasa distracţiei! Numai el 
o poate spune. Când deschizi Eclesiastul, 
simţi gustul amar al celor doi pumni plini cu 
nimic. Și câţi tineri nu aleargă să prindă ceva 
– nici ei nu știu ce – dar rămân cu pumnii 
plini cu deșertăciunea goanei după vânt?

Dacă vei învăţa cândva o lecţie, poate că 
vei spune ca Solomon: „adu-ţi aminte de Fă-
cătorul tău în zilele tinereţii tale”... (Eclesiastul 
12:1). Solomon a spus-o pentru tine. Tu – 
om din ultima generaţie – cui o vei spune?

Regele 
cu pumnii plini
„Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii  

plini de trudă și goană după vânt.” (Eclesiastul 4:6)

3

Ed
ito

ria
l



     Ligia Andreea Dinu

Parteneriat  
cu Dumnezeu

N  
 eliniște... freamăt... agitaţie. 

Privim în urmă și tragem 
linie. Privim înainte și planificăm. 

Suntem martori ai trecerii ireversibile a 
timpului. Avem privilegiul să medităm, să 
analizăm rezultatul acţiunilor noastre și 
să punem întrebarea: Prin tot ceea ce am 
făcut, am dovedit eu că sunt un copil al lui 
Dumnezeu? Prin proba de foc este testată 
adevărata valoare. Eu unde mă aflu? 

Am acordat atenţie fiecărei secunde 
și am împărţit zâmbete. Mi-am luat timp 
pentru studiu și am plâns în rugăciune. 
Oare?! Mi-am dezvelit sufletul în faţa 
Celui ce mă cunoaște cu adevărat și mi-am 
îndreptat pașii pe drumul spre lumină.

Hristos a fost singura călăuză în viaţa 
mea sau am fost mult prea ocupat ca să-I 
acord atenţie? Gradul de răutate la care 

m-am ridicat a spulberat, oare, năzuinţele 
celor din jur? Nu lăsa speranţa să se spul-
bere! Chiar dacă totul se împotrivește îna-
intea noastră, să nu rămânem întemniţaţi 
în propriul suflet, ci să luptăm. Un sfârșit 
tragic nu este ceea ce dorește Dumnezeu 
pentru noi, iar raza de soare, pe care El o 
trimite să străbată pământul, cutremură 
inima și crește pulsul. Nu ne zbatem pen-
tru a supravieţui, ne zbatem pentru a duce 
o viaţă în armonie cu Întemeietorul Uni-
versului. Singura luptă pe care ar trebui să 
o ducem este pe genunchi. Dumnezeu a 
dat tinerilor o scară a succesului ce ajunge 
de la pământ la cer. În capătul acestei scări 
este Dumnezeu, iar pe fiecare treaptă, ra-
zele strălucitoare ale gloriei Sale. Urmăreș-
te pașii noștri, iar atunci când strânsoarea 
slăbește, este gata să trimită ajutor.
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„După cum unirea este tărie, Izvorul 
puterii, al bunătăţii, milei şi iubirii ia fiinţe 
omeneşti mărginite ca să fie partenere 
cu El, cu scopul de a le împărtăşi puterea 
Lui divină pentru a-şi răspândi influenţa 
departe şi aproape. Când cineva este aliat 
cu Hristos, un părtaş al naturii divine, 
interesul său este identificat cu cel al 
omenirii suferinde. Când privim cum 
trebuie la crucea Calvarului, fiecare nerv 
al inimii şi creierului va vibra în simpatie 
pentru mizeria umană din toate părţile 
lumii noastre. Cei care sunt creaţi din nou 
în Hristos vor realiza ticăloşia păcatului şi 
compasiunea divină a lui Hristos în jertfa 
Lui infinită pentru omul căzut. Comuni-
unea cu Hristos le dăruieşte sensibilitate 
inimii.” (Lucrarea de binefacere, pg. 296).

Un suflet frumos se supune instanţei 
divine, nu legii. În Hristos ne recunoaștem, 
pentru că întreaga omenire este prinsă 

în lacrimile Lui. Să ne reîmprietenim cu 
Dumnezeu pentru că nu ne „naștem” 
singuri, ci din prietenia cu El. 

Ascultă vocea sufletului și alungă 
frigul din el! Deschide-ţi inima și lasă 
bucuria unui nou început să pătrundă în 
suflet, pentru că liniștea vine din credinţă 
și fapte. Astăzi este un dar, primește-L 
astăzi pe Hristos și semnează un partene-
riat care îţi aduce viaţa veșnică! Pentru ce 
trăim, dacă nu pentru a ne construi o viaţă 
pe noul pământ?! 

Îngerii lucrează zi și noapte pentru ca 
eu, tu, să ne ridicăm la înălţimea planului 
de mântuire. A obosit Hristos în lucrarea 
de salvare a omului căzut? Cunoaștem 
răspunsul. Așadar, să facem lucrarea 
noastă continuă și stăruitoare până ce 
ne cere Dumnezeu să depunem armele 
la picioarele Sale. Alegeţi astăzi cui vreţi 
să slujiţi!
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T impul – termen greu de definit, deși 
toţi știm multe despre el; concept fun-
damental, într-un fel identificat în fizică 

și în alt fel denumit în filozofie. 
Pentru fizicieni timpul este o dimensiu-

ne a naturii, care poate măsura schimbările, 
o scurgere succesivă de momente. 

Filozofii îl consideră un „flux neîntre-
rupt, ireversibil, care nu poate curge decât 
într-o singură direcţie”. 

Pentru noi, practic, este o trecere de la 
trecut prin prezent spre viitor, a unor proce-
se din natură. Cert este că timpul trece mult 
prea repede, când mulţimea de evenimente 
ne presează și extrem de greu, când avem 
de așteptat. De obicei, timp nu avem. Ne 
propunem multe și toate câte le dorim nu 

pot fi niciodată comprimate în limitele în 
care vrem să le încadrăm. Și totuși, măsura 
timpului e aceeași; măsurată de mii de 
ani, aceleași durate de la Creaţiune pentru 
secunde, minute, ore, zile, luni, ani.

Timpul care trece greu este un timp 
neplăcut, cum ar fi cel în care suferim de 
vreo afecţiune. Știm cu toţii că o săptămână 
în care ne necăjește o banală gripă pare 
a fi cu mult mai lungă decât o săptămână 
obișnuită, în care ne bucurăm de o stare 
bună de sănătate. 

Dar timpul trece greu și atunci când 
nu avem ce face, când trebuie să așteptăm 
fără a fi ocupaţi cu ceva anume. De aceea, 
de cele mai multe ori, atunci când știm 
că avem de așteptat un timp mai lung, 

Timpul de așteptare… și respect
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avem grijă să ne luăm ceva de citit sau de 
lucrat, de completat un rebus, sau…. sau 
de navigat. Sigur, dacă avem posibilitatea 
de navigat, se pare că nu ne mai plictisim, 
timpul zboară. Ei, bine, nu despre navigare 
propun să „discutăm” pentru că acesta 
nu prea e timp nici de așteptare, nici de 
respect. E doar un timp petrecut fie în mod 
util, fie ca să îl poţi „pierde”, să scapi de el, 
cu alte cuvinte. 

Din câte observăm, timpul trece neaș-
teptat de repede atunci când îl fragmentăm 
pe acţiuni pe care le compresăm ca să 
cuprindem cât mai multe. Atunci timpul nu 
ne mai ajunge. 

Cu toate astea, avem frecvent nevoie să 
ne lăsăm timp de așteptare, timp în care pur 
și simplu așteptăm ceva, cu un scop anume. 
Evident că și acest timp poate fi folosit util, 
dar noi trebuie să stăm acolo, în „stand by”, 
chiar dacă nouă (mai ales nouă români-
lor), ne place în general să fim contra timp 
sau mai bine zis împotriva timpului, adică 
mereu în întârziere. Cu alte cuvinte, timpul 
să treacă, iar noi să venim din urmă. 

Se spune că pe vremuri, atunci când 
oamenii erau convocaţi de autorităţi prin 
strigare, într-un sat unde locuiau împre-
ună sași și români, un primar a trimis un 
angajat să strige prin sat: „Mâine toată 
lumea trebuie să se strângă în faţa primări-
ei. Românii să vină la 8, iar sașii la 9.” Ora 
convocării era de fapt aceeași și pentru 
unii și pentru alţii, dar se știa că sașii sunt 
punctuali, în timp ce românii erau mereu 
în întârziere. De fapt știm noi că nemţii 

sunt punctuali, dar și pretind punctualita-
te. În Germania dacă ești programat la un 
birou, cabinet medical sau orice altceva, 
și întârzii doar câteva minute, vei primi în 
cel mai bun caz o reprogramare, pentru că 
nimeni nu-și perturbă programul pe motiv 
că „întârziatul” se scuză. Și aceasta, nu 
pentru că motivul nu ar fi credibil, ci, pur și 
simplu, din respect pentru timpul de lucru 
al angajatului, din respect pentru următo-
rii clienţi sau pentru că așa e „corect”. Cu 
alte cuvinte: „Știu că timpul tău e valoros, 
dar și al meu este”, iar data viitoare sigur 
vei învăţa lecţia. 

În general, noi cei de obicei întârziaţi, 
cunoaștem valoarea timpului abia după 
ce experimentăm o pierdere. Pierdem o 
ocazie care ne-ar putea aduce un benefi-
ciu, pierdem un tren, pierdem un avion și 
apoi.... învăţăm să fim punctuali. Apropo, 
de ce ne zorim să ajungem la aeroport cu 
două ore înainte de plecare cursei? Pentru 
că așa ni se cere. Și pentru că nu ne-ar fi 
de folos dacă avionul este încă acolo, dar 
poarta s-a închis. Și o facem pentru noi. 
Pentru a ne rezolva problema, pentru 
a ne putea continua călătoria, pentru a 
nu rămâne neîmbarcaţi. Aceasta nu ar fi 
tocmai plăcut nici când mergem cu trenul, 
autobuzul sau vaporul, dar la avion reguli-
le sunt și mai stricte. La avion nu poţi veni 
mai târziu, ca la biserică, de exemplu. 

– Aţi întârziat la biserică? 
– Nu, chiar. Am ajuns când se cânta de 

deschidere… 
–  L
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– Și eu tocmai când se plecau în ge-
nunchi pentru rugăciune.

–  L
– În fond, ai întârziat sau nu?
Ce ar fi să spunem: 
– Nu, nu am întârziat. Am ajuns toc-

mai când decola avionul. Motoarele erau 
pornite, dar încă nu părăsise pista.

De fapt, în acest caz ai întârziat sau nu?
Și noi toţi, chiar toţi, nu se poate să nu 

fi întârziat măcar o dată la biserică. Ceva 
a intervenit, exista o scuză, chiar numai 
una, dar… nu-i nimic. Dumnezeu era 
acolo, nu plecase. Și El e bun, nu ne invită 
să revenim după reprogramare. De aceea, 
nici noi, mulţi dintre noi, nu ne grăbim să 
devenim punctuali nici data viitoare. 

Dar dacă ar fi vorba de un interviu pen-
tru angajare? De ce ar trebui să ţinem cont? 
Un specialist în Resurse Umane prezintă pe 
o pagină virtuală, deschisă la întâmplare, 
câteva criterii importante. Primul sfat de 
specialitate: „Fii punctual/ă! Dacă știi că 
este o perioadă aglomerată sau nu cunoști 
bine adresa unde are loc întâlnirea, asigu-
ră-te că pornești din timp. Cel mai indicat 
este să ajungi cu 10 minute înainte. Arată 
că interviul este important pentru tine.” 

(Oana Raluca Haiduc, Specialist Resurse 
Umane - www.psychologies.ro ) 

De ce trebuie să ajungi înainte de ora 
programată? Pentru că vrei să arăţi respect 
angajatorului, pentru că ai tot interesul să 
creezi o impresie bună, în vederea unei re-
ușite. Este nevoie de timp pentru o cât mai 
bună pregătire a momentului. Trebuie să 
te asiguri că ești în formă, să poţi să-ţi „tragi 
sufletul”, să nu intri gâfâind, să nu îţi curgă 
încă transpiraţia pe spate sau pe frunte, să 
te simţi confortabil din punct de vedere 
fiziologic, să poţi vorbi degajat, fără să simţi 
nevoia să iei o înghiţitură de apă, să ai totul 
la îndemână, să te simţi deja comod. 

Ar fi toate aceste motive importante și 
atunci când dorim să ne prezentăm înaintea 
lui Dumnezeu, Cel de la care dorim să 
obţinem mai mult decât o angajare, fie ea 
și permanentă? Ar putea fi clasificată întârzi-
erea la biserică ca o sfidare? Cum ar fi dacă 
ne-am ruga: „Doamne, te rog, fii cu mine 
mâine la ora… și ajută-mi. Știi că am nevoie 
de Tine când am programare la….” – și ex-
punem cu încredere toate motivele pentru 
care implorăm ajutor și protecţie divină. Dar 
Dumnezeu ar întârzia. Doar câteva minute. 
Și noi ne-am uita disperaţi într-o parte și 
în alta. Și El nu ar fi lângă noi, chiar când 
avem cea mai mare nevoie. Probabil că este U
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pe-aproape, dar nu e acolo când avem un 
examen, când suntem la spital pentru o 
intervenţie, când decolează sau aterizează 
avionul, când suntem în primejdie pe șose-
lele aglomerate, sau… în câte alte momente 
avem nevoie de El. Și El întârzie. 

Dar când ajungem la biserică fix la ora 
stabilită, este El oare mulţumit de „punc-
tualitatea” noastră? Îl onorăm noi când 
prindem deschiderea la „minut”?

„Opriţi-vă și să știţi ca Eu sunt Dumne-
zeu…” (Psalmii 46:10) – spune Scriptura. 

Opriţi-vă. Nu surprindeţi măreţia 
Lui în goana voastră. Veniţi din timp 
la întâlnirea cu Dumnezeu. Faceţi-vă 
comozi, rezolvaţi-vă problemele, beţi 
apă, așezaţi-vă pe scaun, pregătiţi-vă 
cărţile și așteptaţi. Așteptaţi să soseas-
că ora întâlnirii cu Împăratul Univer-
sului. Luaţi-vă timp să vă restabiliţi în 
suflet pacea lăcașului cel sfânt, să vă 
deconectaţi din tumultul de pe 
drum, să vă înălţaţi sufletul 
în comuniunea cu El, Prinţul 
Păcii. Și El vă va găsi acolo, 
la timpul stabilit. Și El va 
spune acuzatorului: „Ai 
văzut pe copilul meu cu 
ce dor, cu cât respect 
stă și așteaptă ora întâl-
nirii cu Mine?” 

Și dacă în biserică se obișnuiește să rule-
ze o înregistrare cu imnuri de laudă înainte de 
începerea programului, timpul de așteptare 
pentru începerea programului va fi o ade-
vărată binecuvântare pentru cel ce așteaptă 
cu răbdare și respect întâlnirea cu Domnul, 
iar în acele câteva minute mintea, sufletul, 
întreaga fiinţă, se înalţă, prin credinţă, într-o 
lume plină de pace, lipsită de griji și nevoi. 
Experimentaţi acest timp în bisericile voastre, 
faceţi ca atmosfera după care tânjim cu toţii 
să fie parte din binecuvântările unei zile 
de Sabat și veţi descoperi un timp înălţător 
pentru sufletele voastre. Lăsaţi ca alergătura 
de care avem parte zi de zi, graba cotidiană, 
să dispară acolo, înainte de a păși pragul bise-
ricii noastre, din respect pentru Dumnezeul 
nostru care nu obosește așteptând.

Cu respect, 
Un așteptător
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O compilaţie scurtă din Biblie şi Spiritul Profetic, 
cu comentarii de D.P.Silva

Înainte de a Se înălţa la cer, Isus Hristos a dat o solie specială credincioşilor creştini până 
la sfârşitul timpului: „Mergeţi în toată lumea, şi propovăduiţi evanghelia la orice făptu-
ră. Cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit”. (Marcu 16:15, 16). 

Mai întâi vine credinţa, apoi botezul
Ce să crezi? „Noi credem că prin harul Domnului Isus Hristos vom fi salvaţi” (Fapte 15:11).
Salvaţi de ce? Isus a venit pe acest pământ anume pentru a „salva pe poporul Său de 

păcatele sale”. (Matei 1:21).
Dar ce este, de fapt, păcatul? Definiţia biblică spune că „păcatul este călcarea legii”  

(1 Ioan 3:4) – acea lege a Celor Zece Porunci, care explică moralitatea (Exodul 20:3-17). 
Ori de câte ori încălcăm acea lege, păcătuim. Toţi am păcătuit în vreun fel sau în altul, aşa că 
fiecare avem de ce să ne pocăim. (Romani 3:23). Biblia ne spune despre murdăria şi degra-

Sa fiu  
botezat?
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darea păcatului – nu pentru a ne lăsa prinşi 
în el, ci pentru ca să ne scoată din el!

Întoarcerea de la rău
Convertirea – sau întoarcerea de la 

tendinţa naturală, umană, de a păcătui – vine 
înaintea botezului. Cu alte cuvinte, botezul 
este pentru credincioşii căiţi, convertiţi. În Ziua 
Cincizecimii oamenii au întrebat: „Bărbaţi 
şi fraţi, ce să facem? Atunci Petru le-a spus: 
Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi” (Fapte 2:37, 38).

Deci, totul începe cu căinţă. Dar ce 
înseamnă cu adevărat pocăinţa? „Pocăinţa 
include părere de rău pentru păcat şi o 
întoarcere de la el. Noi nu vom renunţa la 
păcat, dacă nu îi vedem caracterul păcătos; 
până când nu ne întoarcem de la el în ini-
ma noastră, nu va exista nicio schimbare 
reală în viaţă.” (Calea către Hristos, pg.23 engl.). 

Cum se întâmplă aceasta?
„Când păcătosul este convins de păcat, 

el este, de asemenea, atras de dragostea 
şi sfinţenia lui Hristos; pentru că Hristos îl 
atrage la Sine... Pocăinţa se naşte în inimă, 
prin contemplarea dragostei lui Hristos, 
care Și-a dat viaţa pentru a-l salva pe pă-
cătos. Dragostea lui Hristos este cea care 
înmoaie cele mai dure inimi.” (The Review 

and Herald, 3 septembrie 1901). 

Ca urmare, conform acestor principii 
clare, nu poate intra în discuţie botezarea 
copiilor mici, care sunt prea tineri pentru 
a înţelege ce înseamnă aceasta. Botezul 
nu este, de asemenea, nici pentru vreo 
persoană neconvertită, care ar putea fi 
capabilă să înţeleagă teoria, dar care, în 

viaţa zilnică, refuză să se supună lui Isus. 
Botezul este doar pentru cei care îşi recu-
nosc păcatele concrete, care se căiesc de 
ele, şi cred în Isus pentru a-i ierta, curăţi, 
şi pentru a le da puterea de a birui. Doar 
astfel de oameni ar trebui să fie botezaţi.

Un început nou, curat
În conversaţia Sa cu Nicodim, Hristos 

a fost foarte explicit: „Adevărat, adevărat 
îţi spun, dacă nu se naşte cineva din nou, 
nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu... 
Adevărat, adevărat, îţi spun, Dacă nu se 
naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate 
intra în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este 
născut din carne, este carne; şi ce este 
născut din duh, este duh” (Ioan 3:3, 5, 6). 
Aici El menţionează:
1. Naşterea din carne (când te-ai născut 

ca bebeluş).
2. Naşterea din duh (când te-ai decis 

pentru prima dată să Îl urmezi pe Isus, 
printr-o alegere inteligentă, conştientă).

3. Naşterea din apă (botez).
„Tuturor celor ce L-au primit [pe Isus], 

le-a dat puterea să devină fii ai lui Dumne-
zeu, chiar celor ce cred în numele Său: care 
au fost născuţi, nu din sânge, nici din voia 
firii, nici din voia omului, ci din Dumne-
zeu” (Ioan 1:12, 13). Cei care Îl primesc 
pe Isus dezvoltă scopuri noi – fiind atraşi 
de iubirea Sa nemărginită; ei acum doresc 
să Îi slujească lui Dumnezeu în loc de a-şi 
sluji lor înșişi. Ei îşi doresc mai mult decât 
orice altceva să îi placă Lui şi hotărăsc să 
se încreadă în El pentru viitorul lor. 

In
im

i t
in

er
e

11



O alegere deliberată
Multe biserici care pretind că Îl ur-

mează pe Hristos nu învaţă cu exactitate 
ceea ce spune Biblia despre botez. Spre 
exemplu, biserica catolică învaţă că atunci 
când se naşte un copil, bebeluşul este pă-
gân; însă, când pruncul (băieţel sau fetiţă) 
este botezat ca prunc, într-un anume mod 
acel copil devine automat un creştin, prin 
însuşi faptul botezului. Ei cred că botezul 
în sine ar avea puterea de a transforma un 
păgân într-un creştin. Această învăţătură 
falsă a afectat milioane de oameni din 
întreaga lume. 

În realitate, totuşi, botezul nu are în 
sine nicio putere de a schimba pe cineva. 
Noi ne schimbăm când Îl acceptăm pe 
Hristos ca Mântuitor şi Domn al nostru, 
şi ne supunem controlului Duhului Sfânt, 
care îi transformă pe păcătoşii căiţi. Atunci 
suntem născuţi din nou, născuţi din Du-

hul. Acum suntem gata să fim botezaţi – şi 
nu viceversa!

„Botezul nu îi face pe copii creştini; 
nici nu îi converteşte; el este doar un semn 
exterior, care arată că ei realizează că 
trebuie să fie copii ai lui Dumnezeu, prin 
recunoaşterea faptului că ei cred în Isus 
ca Mântuitor al lor şi că vor trăi pentru 
Hristos.” (Îndrumarea copilului, pg. 499 
[sublinierea adăugată]). 

Deci, acest semn exterior simbolizează 
experienţa interioară a acelora care au ales 
în mod conştient să creadă în Isus Hristos 
ca Mântuitor al lor, s-au căit de păcatele 
lor şi intenţionează să continue să trăiască 
pentru slava Sa. 

Aducând roade în viaţa ta
„Hristos a făcut din botez semnul 

intrării în împărăţia Sa spirituală. El 
a făcut din acesta o condiţie clară, cu 
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care trebuie să se conformeze toţi cei 
care vor să fie recunoscuţi ca fiind sub 
autoritatea Tatălui, a Fiului şi a Duhului 
Sfânt. Înainte ca un om să găsească un 
loc în biserică, înainte să treacă pragul 
împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu, el 
trebuie să primească imprimat numele 
divin, ‚Domnul, neprihănirea noastră’ (Ie-
remia 23:6).” (Counsels to the Church, pg. 295 

[Sublinierea adăugată]). Aceasta înseamnă 
că deja are atitudinea de iubire faţă de 
Dumnezeu şi Îl ascultă cu voioşie.

Pentru părinţi este dată încurajarea: 
„După ce aţi muncit cu credincioşie, 
dacă aveţi satisfacţia de a vă vedea copiii 
înţelegând semnificaţia convertirii şi 
botezului, şi dacă ei sunt cu adevărat 
convertiţi, să fie botezaţi.” (Ibid., 297, 

sublinierea adăugată). Convertirea înseamnă 
întoarcerea de la lucrurile rele şi îndrep-
tarea spre calea cea bună. 

De când Ioan Botezătorul a botezat 
pentru prima dată la Râul Iordan până 
astăzi, acest ritual a fost pentru toate 
tipurile de oameni care au fost dispuşi să 
îşi dedice vieţile lui Dumnezeu: „Prinţi şi 
rabini, soldaţi, vameşi şi ţărani veneau să 
îl asculte pe profet [Ioan, Botezătorul]. 
Pentru o vreme, avertizarea solemnă din 
partea lui Dumnezeu i-a alarmat. Mulţi 
au fost conduşi la pocăinţă, şi au primit 
botezul” (Hristos, Lumina Lumii, p.105 
engl., rom.cap.10, „Glasul în pustie”). In-
vitaţia este pentru fiecare, care se predă 
astfel Domnului. 

CĂINŢĂ
A fi înduioşat, prin dragostea  

lui Hristos, să te întorci de la păcat.

CREDINŢĂ
A crede în puterea Sa  

de a ierta, curăţi şi întări.

BOTEZUL

„Căinţa, credinţa şi botezul sunt paşii 
ceruţi în convertire.” (Evanghelizarea, pg. 306 

engl., cap.9, „Menţinând interesul”, subcap. „Bote-

zul şi calitatea de membru al bisericii”).

Pregătirea pentru botez
Vreau să fiu botezat – sunt pregătit?
„Pregătirea pentru botez este o chesti-

une care trebuie examinată cu atenţie. Cei 
recent convertiţi la adevăr ar trebui să fie 
instruiţi cu credincioşie într-un ‚Aşa zice 
Domnul’. Cuvântul Domnului trebuie să le 
fie citit şi explicat punct cu punct.

Toţi cei care intră în noua viaţă ar 
trebui să înţeleagă, înainte de botezul lor, 
că Domnul le cere afecţiunile neîmpărţi-
te... Practicarea adevărului este esenţială. 
Roadele pe care le aduc mărturisesc de 
ce fel este copacul. Un pom bun nu poate 
aduce roade rele. Linia de demarcaţie va fi 

Ca urmare, formula concretă pentru 
convertire este:
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Articol preluat din Youth Messenger 1/2016

clară şi evidentă între cei care Îl iubesc pe 
Dumnezeu şi ţin poruncile Lui, şi cei care 
nu Îl iubesc şi desconsideră preceptele Lui. 
Este nevoie de o convertire temeinică la 
adevăr.” (Ibid., pg. 308).

„Testul uceniciei nu este făcut atât de 
strict la cei care se prezintă pentru botez. 
Ar trebui să se înţeleagă dacă ei îşi iau doar 
numele de Adventişti de Ziua a Şaptea, 
sau dacă iau poziţie de partea Domnului, 
pentru a ieşi din lume şi a fi separaţi, şi 
a nu atinge un lucru nesfânt. Înainte de 
botez ar trebui să aibă loc o examinare 
temeinică a experienţei candidaţilor...

Unul dintre punctele cu privire la care 
cei noi veniţi la credinţă vor avea nevoie 
de instruire este subiectul îmbrăcăminţii. 
Noii convertiţi să fie trataţi cu credincioşie. 
Sunt ei vanitoşi în îmbrăcăminte? Cultivă 
ei mândrie a inimii? Idolatria în îmbrăcă-
minte este o boală morală. Ea nu trebuie 

preluată în noua viaţă. În majoritatea 
cazurilor, supunerea faţă de cerinţele 
evangheliei va cere o schimbare hotărâtă 
în îmbrăcăminte.” (Ibid., pg. 311, 312). Acesta 
este doar un exemplu de rod vizibil.

„Suntem îngropaţi cu [Hristos] în 
moarte prin botez: pentru ca, după cum 
Hristos, a fost înviat din morţi de slava Ta-
tălui, tot astfel şi noi să umblăm în înnoirea 
vieţii” (Romani 6:4). „El a murit pentru toţi, 
pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască 
pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit 
pentru ei şi a înviat” (2 Corinteni 5:15).

Suntem noi cu adevărat făpturi noi? 
Dacă suntem făpturi noi, trăim pentru 
Hristos şi nu pentru noi înşine. Dacă nu 
suntem, să mergem astăzi la Hristos, să ne 
căim, să primim de la El o nouă viaţă, şi să 
fim botezaţi (sau rebotezaţi).

Fie ca Domnul să dea har să fim copiii 
Săi, născuţi din Duhul şi din apă!

14
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Cauţi aprobarea 
oamenilor?

E. G. White

Tinerii doresc în general aprobarea 
celor din jurul lor şi, condusă în 
mod corect, această dorinţă este 

demnă de apreciere. Ea este un stimulent 
spre veghere şi auto-control, făcându-i 
mai dornici de a manifesta o dispoziţie 
corectă în asocierea lor cu alţii şi, de aceea, 
mai atenţi referitor la ceea ce fac şi spun. 

Cei care doresc să merite aprobarea 
celor înţelepţi şi buni nu vor deveni ne-
răbdători când li se arată greşelile. Mai de-
grabă, ei se vor simţi recunoscători pentru 
un prieten atât de credincios încât le arată 
defectele de caracter. Ei vor examina cu 
atenţie să vadă dacă greşelile menţionate 
există cu adevărat şi vor căuta în modul 
serios să le biruiască. Un tânăr care, atunci 

când este avertizat sau sfătuit, spune: 
„Nu-mi pasă ce gândesc alţii despre mine, 
eu voi face cum îmi place,” manifestă o 
nesăbuinţă şi o împietrire, care ar trebui 
evitate de toţi. El seamănă o sămânţă care 
va aduce o recoltă îngrozitoare, pe care el 
va trebui să o recolteze mereu şi mereu. 

Noi toţi trebuie să manifestăm respect 
pentru alţii şi ar trebui să ne dorim res-
pectul lor, la rândul nostru. Însă în acelaşi 
timp e nevoie să facem deosebire referitor 
la a cui aprobare este într-adevăr de valoa-
re. Făcătorii de rele nu ne vor recomanda, 
decât dacă ne alăturăm lor în cursul lor 
păcătos. Aprobarea acelora care vorbesc 
cu uşurătate despre Biblie sau care îşi bat 
joc de religie, trebuie mai degrabă ocolită, 
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Când cerinţele lui 

 Dumnezeu te conduc  

spre un curs opus celui pe care  

îl urmează tovarăşii tăi,  

mergi cu hotărâre înainte.

decât dorită. Cei care cedează influenţei 
acestei clase se dovedesc nedemni de 
favoarea lui Dumnezeu. A obţine opinia 
favorabilă a celor mândri, vanitoşi, iubitori 
de plăceri, al căror scop principal este de 
a-şi plăcea lor înşişi şi a se glorifica pe 
ei înşişi, înseamnă a te mânji şi a deveni 
corupt de lipsa lor de evlavie.

Aprobarea lui Dumnezeu ar trebui 
preţuită mai mult decât lauda întregii 
lumi. Ea este de o mai mare valoare pentru 
tânăr şi bătrân decât orice altceva în afara 
ei. Tinerii să analizeze fără rezerve această 
chestiune şi să caute 
să îşi guverneze 
vieţile după acele 
principii care vor fi 
aprobate de Dum-
nezeu şi de cei care Îl 
slujesc şi Îl onorează.

Tinerii care 
trăiesc în acest veac 
vor avea o bătălie 
aspră de dus, dacă 
fac din principiile drepte regula lor de 
acţiune. Efortul suprem al unei clase 
numeroase din societate este de a face ce 
fac alţii, de a-şi modela cursul în armonie 
cu standardul lumii. Ca balonul de săpun 
sau ca buruiana fără valoare, ei sunt duşi 
de val. Ei nu au o individualitate, nu au 
independenţă morală. Aprobarea lumii 
e pentru ei de o valoare mai mare decât 
aprobarea lui Dumnezeu sau aprecierea 
celor pe care îi apreciază El. Singurul lor 
motiv sau singura lor regulă de acţiune 

este politica. Întrucât ei nu pun preţ pe 
adevăr, nici nu acţionează din principiu, 
nu poţi să te bazezi pe ei. Ei sunt jucăria 
ispitelor lui Satan. Ei nu au un adevărat 
respect pentru propria persoană, nici 
adevărată fericire în viaţă. Această clasă 
de oameni trebuie compătimiţi pentru 
slăbiciunea şi nebunia lor, iar exemplul 
lor trebuie evitat de toţi cei care doresc 
să fie cu adevărat demni de respect. Însă, 
în loc de aceasta, societatea lor este ade-
sea curtată şi ei par să exercite o putere 
fascinantă, aproape imposibil de frânt. 

Avertizez tinerii 
să evite societatea 
acestor caractere 
lipsite de valoare; 
pentru că influenţa 
lor este în detrimen-
tul celor mai bune in-
terese ale societăţii. 

În formarea opi-
niilor tale şi în alege-
rea tovarăşilor tăi, 

lasă ca raţiunea şi temerea de Dumnezeu 
să fie ghidul tău. Fii ferm în scopul tău 
aici, indiferent de opiniile pe care le pot 
avea alţii despre tine. Când cerinţele lui 
Dumnezeu te conduc spre un curs opus 
celui pe care îl urmează tovarăşii tăi, 
mergi cu hotărâre înainte, fie că urmezi 
unui grup mare sau unuia mic. Respinge 
orice lucru pe care cuvântul lui Dum-
nezeu îl condamnă, chiar dacă întreaga 
lume l-ar adopta şi l-ar apăra şi dacă te-ar 
ridiculiza ca unicat şi fanatic.
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În formarea opiniilor tale,  

şi în alegerea tovarăşilor tăi,  

lasă ca raţiunea şi temerea  

de Dumnezeu să fie ghidul tău. 

Ascultă vocea raţiunii. Aminteş-
te-ţi că fiecare dintre noi avem un 
suflet de salvat sau de pierdut. 
Avantajele sau plăcerile lu-
meşti nu ar trebui puse nicio 
clipă pe cântar împotriva 
intereselor tale veşnice. Isus, 
Modelul nostru, nu a trăit 
pentru a-Şi plăcea Lui Însuşi. 
Cei care merg cu valul, care 
iubesc plăcerea şi îngăduinţa 
de sine şi aleg calea mai uşoară, 
indiferent de principiu, atât timp cât 
dorinţele lor sunt satisfăcute – aceştia 
nu vor sta niciodată cu cei biruitori în jurul 
marelui tron alb. Ei nu vor auzi niciodată 
de pe buzele lui Isus preţioasele cuvinte 
de salut: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 
Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost 
pregătită” (Matei 25:34). Judecătorul 
întregului pământ nu va spune niciodată 
„Bine”, celor care nu au făcut bine.

Toţi sunt acum pe câmpul de bătălie; 
fiecare trebuie să ia parte în conflictul cu 
puterea păcatului. Putem învinge dacă ne 
vom pune întreaga armătură a lui Dum-

nezeu şi, cu credinţă, speranţă şi curaj, 
privim cu statornicie spre Isus, Căpetenia 
mântuirii noastre. 

Iubiţi tineri, voi pierdeţi atât de mult 
nestudiind cu mare seriozitate şi grijă viaţa 
lui Hristos. Acolo puteţi afla caracterul pe 
care trebuie să vi-l formaţi pentru a deveni 
ucenicii Săi; puteţi vedea victoriile pe care 
le aveţi de câştigat asupra egoismului, 
mândriei, vanităţii şi, în special, a necre-
dinţei, pentru ca să puteţi câştiga preţioasa 
haina albă a unui caracter nepătat, şi să 
staţi în cele din urmă fără vină înaintea 
tronului lui Dumnezeu. „Celui care va 
birui”, este promisiunea Mântuitorului, „îi 
voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de 
domnie, după cum şi Eu am biruit şi stau 
cu Tatăl Meu pe tronul Său.” (Apocalipsa 
3:21). (The Youth Instructor, vol. 31, nr. 41).

Articol preluat din Youth Messenger 1/2015, pg. 6-8
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Pam Stemmler
Partea a II-a

Administrându-ti
       cei doi banuti,-,

Unde sa îi cheltuiesc?-
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Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc
Acesta este un principiu important. Ne aminteşte de faptul că Dătătorul tu-

turor lucrurilor este Dumnezeu, şi când îi dăm înapoi un anumit procent pentru 
lucrarea Sa de pe pământ, El multiplică restul. Vedem întâmplându-se acest lucru 
în mod continuu. Ce plan financiar este acesta!

„Cinsteşte-L pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul 
tău. Atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de 
must” (Proverbele 3:9, 10).

Împlineşte-ţi nevoile
Un alt principiu de îngrijire a celor doi bănuţi ai tăi este de a-i folosi pentru 

satisfacerea nevoilor tale. Dacă eşti tânăr şi obţii doar o sumă mică, vorbeşte cu 
părinţii tăi şi decideţi care sunt nevoile pe care le vei acoperi tu cu banii pe care 
îi obţii. Pe măsură ce creşti şi primeşti mai mulţi bani, vei avea şi cheltuieli mai 
mari, aşa că e bine să te antrenezi cu sume mici la început. 

Dacă eşti mai în vârstă şi depinzi întotdeauna de cineva ca să îţi cumpere 
lucrurile de care ai nevoie, aceasta nu e o situaţie sănătoasă. Ca adulţi avem o 
responsabilitate de a avea grijă de noi înşine şi de familiile noastre. 

„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a 
lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8, subli-
nierea adăugată).

Ajută-i pe alţii
Sunt sigură că îţi aminteşti faptul că banii nu sunt doar pentru noi înşine. Ei 

sunt de asemenea pentru a-i ajuta pe alţii. Când te gândeşti să îi împarţi cu alţii, 
vei descoperi MULTE nevoi. Este important să menţionăm aici că tu singur nu 
vei putea împlini toate nevoile din jurul tău. Am constatat că trebuie să mă rog 
pentru călăuzire şi că a avea întotdeauna un anumit procent disponibil pentru 
ajutorarea altora e de ajutor în procesul luării deciziei. Dacă ai doar 10$ cu care 
să ajuţi, nu poţi ajuta acolo unde e nevoie de 100$.

„Nu este oare [postul plăcut lui Dumnezeu] să îţi împarţi pâinea cu cel flă-
mând, şi să aduci în casa ta pe nenorociţii fără adăpost? Dacă vezi pe un om gol, 
să îl acoperi; şi să nu întorci spatele semenului tău?” (Isaia 58:7).
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Fii profund
Publicitatea lucrează asupra emoţiilor 

noastre. Cei ce se ocupă de marketing ştiu că 
dacă îţi pot captiva emoţiile pentru un anu-
mit lucru, tu îl vei cumpăra, fie că ai nevoie de 
acel lucru sau nu! Însă nu este întotdeauna 
bine să operezi în acest mod. De-a lungul 
anilor am auzit mulţi oameni spunând că „au 
nevoie” de o maşină nouă, de îmbrăcăminte 
nouă, de un iPod nou, de un calculator nou, 
de un DVD nou, de o anumită mâncare sau 
îmbrăcăminte. Este asta realist? Nu chiar; 
amintiţi-vă, banii trebuie să fie folosiţi pentru 
împlinirea NEVOILOR tale, nu neapărat a 
tuturor DORINŢELOR voastre!

Este destul de uşor să priveşti în jur şi să 
descoperi că toţi cei care îşi cheltuiesc toţi 
banii pe plăceri se plâng în general că nu au 
suficienţi bani pentru lucrurile de care au 
nevoie. Nu fiţi conduşi de „VREAU ASTA.”

„Cine iubeşte plăcerile va fi sărac; 
cel ce iubeşte vinul şi uleiul nu va fi bogat” 
(Proverbele 21:17; sublinierea adăugată).

A cădea în capcana dorinţei atât de inten-
se după lucruri, încât să te împrumuţi pentru 
a le obţine, sau să nu fi capabil să îţi asiguri 

nevoile sau să îţi împlineşti responsabilităţile, 
este un lucru care te poate încurca. Iar dacă 
acest lucru se întâmplă când eşti tânăr, te 
poate afecta pentru o bună parte a vieţii tale, 
poate chiar pentru restul anilor tăi, dacă nu 
înveţi din greşeli şi nu acţionezi diferit. 

Pe de altă parte, dacă poţi să ţii lucru-
rile sub control, fiind „înţelept cu bănuţii” 
când eşti tânăr, vei avea avantajul pe care 
ţi-l dau planificarea şi disciplina pentru tot 
restul vieţii tale. 

Nu este greşit ca în decursul timpului 
să dobândeşti unele lucruri de pe lista 
„dorinţelor” ,  însă este un obicei bun să 
economiseşti pentru acea achiziţie specială. 
În felul acesta ne gândim mai mult timp şi 
cu mai mare atenţie pentru a vedea dacă 
într-adevăr ne dorim acel lucru sau nu. 

Este de asemenea important să alegem 
calitatea pe care vrem să o avem de la un 
produs. În cazul unor lucruri nu contează 
dacă sunt puţin costisitoare, însă anii vor 
dovedi că dacă poţi obţine calitate la un preţ 
mai mic, va ţine mai mult şi pe termen lung 
vei economisi banii tăi. 

• 10% dar pentru Dumnezeu. Aceasta este suma minimă pe care trebuie să I-o înapoiem. 
(Pe lângă această zecime de 10%, pentru evrei era rutină să dea încă 10%, 15% sau mai 
mult, ca daruri de bună voie pentru cauza lui Dumnezeu. Domnul este atât de generos 
cu noi; să nu fim şi noi la fel cu El? Această sumă suplimentară care ar putea merge spre 
daruri poate veni prin reducerea următoarelor categorii – şi tu vei putea descoperi că 
Domnul va lucra în mod miraculos să îţi reducă cheltuielile, când îi dai Lui mai mult!)

• 10% economii pentru zile negre sau pentru un lucru mai însemnat pe care vreau  
să mi-l cumpăr.

• 20% pentru haine şi alte cumpărături necesare.
• 40% pentru locuinţă şi utilităţi, chirie sau ipotecă. 
• 15% pentru transport. 
• 5% pentru altele.
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Fii echilibrat
Am întâlnit oameni care spun că ei 

îşi vor cumpăra doar ceea ce chiar „au 
nevoie”, însă care nu gândesc chiar bine. Ei 
pot crede că nu chiar au nevoie de căldură 
iarna, sau de haine suficient de călduroase 
pentru a le fi confortabil, sau nici de hrană 
variată. Ei pot fi în stare să supravieţuiască, 
însă nu neapărat mult timp, nici bine. 

S-ar putea să existe vremuri în 
viaţa noastră când chiar avem nevoie să 
exersăm multă disciplină de sine pentru 
că avem foarte puţini bani, însă aceasta 
nu înseamnă că trebuie să trăim astfel 
tot timpul. Acest gen de oameni frecvent 
ajung ceea ce se numeşte zgârciţi. Ce sunt 
aceştia? Sunt persoane care nu vor să 
cheltuiască nimic. Ei sunt adesea persoane 

care arată ca şi când nu au nimic, însă în 
realitate au undeva mulţi bani, ascunşi. Ei 
nu vor să cheltuiască pentru ei sau pentru 
alţii. Amintiţi-vă, banii trebuie să te ajute 
pe tine, şi pe alţii. 

Există o lege pe care Dumnezeu a in-
stituit-o, numită „semănatul şi seceratul”, 
şi aceasta afectează şi finanţele noastre. Ea 
spune că ce semeni (plantezi), aceea vei 
secera (recolta). 

Pe când lucrăm cu hărnicie, cu atenţie, 
căutând să Îl punem pe Domnul pe primul 
loc în toate, administrând cu grijă, prin 
călăuzirea Sa, ceea ce este dat în mâinile 
noastre, El poate să binecuvânteze, înmul-
ţind mijloacele noastre. Încrede-te în El, fii 
atent şi vei vedea!

Articol preluat din Youth Messenger nr.1-3/2015

Buget
Un buget este un plan de cheltu-

ieli. Aceasta înseamnă că te uiţi cât de 
mulţi bani ai primit, şi apoi faci un plan 
în procente pentru diferite categorii. Un 
exemplu ar fi cam aşa: (vezi anterior)

Acesta este doar un exemplu şi nu e 
nevoie ca procentele să fie exact cele pe 
care le foloseşti în cazul tău. Acest buget 
ar fi detaliat mai exact în funcţie de vârsta 
şi venitul tău. Din nou, aş sugera să te 
consulţi cu cineva care are o experienţă 
de succes, ca să te ajute să îl alcătuieşti în 
detaliu pe al tău.

Va urma...
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,

„… Căci nimic nu împiedică  
pe Domnul să dea izbăvire  

printr-un număr mic , 
ca şi printr-un număr mare.”  

(1 Samuel 14:6 u.p)

Istoria a demonstrat în repetate rânduri că 
izbânda nu este adusă de numărul mare 
nici de superioritatea pregătirii şi dotării 

unei armate, ci de Dumnezeu. Armate 
puternice, imperii mari şi bogate, împăraţi 
puternici, au fost înălţaţi sau coborâţi după 
planul lui Dumnezeu. Tăria unui popor sau 
a unui om, nu stă în mulţimea posibilită-
ţilor sau într-un mare număr, ci se află în 
Dumnezeu, iar acest lucru a fost valabil şi în 
cazul husiţilor. Papistaşii au încercat prin ar-
derea pe rug a reformatorilor, – printre care 
Huss şi Ieronim, – să oprească răspândirea 
reformei, însă eforturile lor au fost zadarnice. 
„Oamenii ar fi putut mai degrabă să încerce 
să întoarcă soarele din drumul său, decât să 
oprească zorii acelei zile, care erau gata să se 
reverse asupra lumii.” (M.L., pg. 89).

Arderea pe rug a lui Ian Huss nu a făcut 
decât să aducă indignare; întreaga naţiune 
boemă a catalogat hotărârea Conciliului de 
la Constance, ca fiind o crimă. Huss a fost 
ars pe rug, iar cenuşa sa aruncată în Rin, însă 
„moartea sa a mişcat inimile compatrioţilor 
săi mai puternic decât ar fi făcut-o vocea sa, 
dacă ar mai fi fost în viaţă.” (H.P., vol. 1, pg. 178).

Huss, reprezentantul omului din 
Boemia şi reformatorul religiei naţiunii 
sale, a fost ucis cu perfidie şi cruzime, iar 
naţiunea boemă a luat această insultă ca 
fiind îndreptată împotriva sa. Imediat a fost 
întrunit un consiliu în care magnaţii şi marii 
nobili au adoptat, în numele naţiunii lor, un 
ton îndrăzneţ. Au elogiat viaţa şi activitatea 
lui Ian Huss, numindu-l „Apostolul Boemiei, 
un om inocent, pios, sfânt şi un credincios 

Laura Gheorghinoiu

Cruciadele  
împotriva  
husitilor

– Jan Ziska
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învăţător al adevărului”, afirmând că vor 
lăsa răzbunarea în mâna lui Dumnezeu, 
însă nicio ordonanţă nu îi va împiedica să 
protejeze predicatorii credincioşi adevăru-
lui, chiar dacă aceasta ar însemna vărsare 
de sânge. (H.P., vol. 1, pg. 178).

Credinţa care a făcut un aşa martir a 
fost comparată cu credinţa celor care l-au 
sacrificat, iar contrastul a fost izbitor. După 
moartea lui Huss oamenii au început să stu-
dieze scrierile lui Wicliffe (cele care au scăpat 
de flăcări), în legătură cu Sfânta Scriptură, 
sau cu acele părţi din ea care erau accesi-
bile, ceea ce a dus la o acceptare aproape 
generală a Evangheliei. Cei care au acceptat 
doctrinele evanghelice au fost numiţi husiţi 
şi numărul lor a crescut foarte repede. În 
patru ani de la uciderea lui Huss aproape 
întreaga naţiune îmbrăţişase credinţa pentru 
care el a murit. Printre discipolii săi se numă-
rau o parte din clerul inferior, o parte a marii 
nobilimi, târgoveţi şi cea mai mare parte era 
constituită din ţărănime. Mişcarea a devenit 
treptat cu adevărat naţională. Acum poporul 
boem putea asculta celebrarea slujbelor din 
biserici în limba maternă.

Însă încă de la început a apărut o uşoară 
divergenţă în cadrul mişcării husite, care s-a 
acutizat treptat. O parte dintre husiţi au res-
pins în totalitate autoritatea Romei şi au făcut 
din Scripturi singurul standard. Aceştia au 
primit numele de Taboriţi, denumire preluată 
după un deal din apropierea oraşului Praga, 
pe care husiţii îl aveau ca loc de aşezare a 
taberei lor militare, care amintea de Muntele 
Tabor din Biblie. Cealaltă parte a husiţilor 

au fost mai moderaţi în gândire şi acţiuni, 
ei păstrând în continuare Comuniunea în 
ambele moduri. Nu s-au separat total de 
Roma. Numele acestora era Calixtini. Aceştia 
au adoptat ca simbol protestant cupa, simbol 
al bucuriei şi salvării, în contrast cu simbolul 
Bisericii Catolice care era crucea, considerată 
de husiţi un simbol al suferinţei. Calixtinii 
cereau doar ca papa să accepte ca paharul 
la Cină să fie acordat tuturor oamenilor, nu 
doar preoţilor, şi să le acorde libertatea de a 
citi Scriptura şi de a oficia slujba în limba ma-
ternă, pe când taboriţii doreau o reformare 
totală a Bisericii. Deşi aveau opinii diferite, 
cele două părţi au fost pe acelaşi câmp de 
luptă împotriva armatelor împăratului şi ale 
papei, iar scopul comun de a obţine libertăţi 
religioase i-a păstrat uniţi.

Papistaşii şi împăratul au ştiut că 
arderea pe rug a lui Huss şi a lui Ieronim a 
aprins un „foc” în Boemia, care trebuia stins. 
Ordinul de distrugere dat de Roma păgână 
asupra Cartaginei avea să fie rostit iarăşi de 
Roma papală în dreptul Boemiei. Însă mai 
înainte era nevoie să fie ales un nou papă, 
pentru a pune astfel capăt schismei din Bi-
serica Catolică, survenită datorită existenţei 
a trei papi rivali. Noul papă a fost ales în 
data de 14 noiembrie 1417, în urma unui 
conclave, care a durat mai puţin decât de 
obicei. Alesul conclavului a fost Cardinalul 
Otho de Colonna, care a luat numele de 
Martin al V-lea. 

Prima şi cea mai importantă proble-
mă a noului papă a fost Boemia. Datorită 
faptului că mişcarea pornită de scrierile lui 
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Wicliffe şi martiriul lui Huss şi a lui Ieronim 
avansa foarte repede, papa a trecut la a-i 
excomunica pe adepţii reformei. Însă el 
ştia că metodele spirituale nu sunt de ajuns 
pentru a înăbuşi această mişcare şi a cerut 
împăratului Sigismund, regilor, prinţilor şi 
ducilor să se unească pentru a extermina 
naţiunea boemă. 

„Acelora care se angajau în această 
întreprindere primejdioasă li se ofereau 
perspective atrăgătoare. Fiecărui cruciat i se 
asigura iertarea deplină a celor mai odioase 
crime. Tuturor care mureau în război le era 
făgăduită o răsplată bogată în ceruri şi aceia 
care supravieţuiau aveau să culeagă onoare 
şi bogăţii pe câmpul de luptă.” (M.L., pg. 90). 

Papa şi membrii Conciliului de la 
Constance erau mulţumiţi de sine, deoarece 
credeau că au reuşit să elimine marile 
probleme şi avea să urmeze o eră de pace şi 
măreţie. Schisma din biserică a fost rezolva-
tă prin depunerea papilor rivali şi alegerea 
papei Martin V, prin distrugerea ereziei 
prin arderea pe rug a lui Hus şi Ieronim şi 
trimiterea armatelor împotriva boemilor. 
„Asurzit de propriile laude Conciliul nu a 
luat în seamă murmurele subterane, care au 
apărut în toate ţările şi care pregăteau cutre-
murul ce avea să vină.” (H.P., vol. 1, pg. 182).

„Împăratul Sigismund şi câteva state 
Germane vecine au fost gata să se angajeze 
în cruciadă. Boemii au văzut furtuna puter-
nică ce se apropia de graniţele lor, însă nu au 
fost speriaţi de ea.” (H.P., vol. 1, pg. 182). Husiţii 
s-au încrezut în Dumnezeu şi nu s-au temut 
de puterea oamenilor. Ei au spus, împreună 

cu psalmistul David: „Mă încred în Dumne-
zeu şi nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă 
nişte oameni?” (Psalmii 56:11).

În acea perioadă rege al Boemiei era 
Wenceslaus al IV-lea, care nu avea nici 
dorinţa nici curajul de a-şi apăra regatul de 
furtuna ce avea să vină. Părea că poporul 
boem era lăsat pradă răutăţii şi răzbunării 
Romei, neavând un conducător destoinic 
pentru a-l salva. Însă Dumnezeu este mai 
mare decât orice furtună. Aşa cum de-a 
lungul veacurilor a ridicat oameni care să 
apere poporul Său, şi de această dată El l-a 
pregătit pe John Troczonowski, cunoscut 
sub numele de Ziska (care înseamnă un 
singur ochi). Ziska, care provenea dintr-o 
familie bună, şi-a ales cariera militară, a pă-
răsit curtea regelui Wenceslaus şi a intrat în 
slujba regelui Poloniei, împotriva cavalerilor 
teutoni. S-a distins în luptele împotriva teu-
tonilor şi a primit din partea regelui Poloniei 
o medalie de onoare şi o pungă de ducaţi. 
Apoi s-a reîntors la curtea lui Wenceslaus şi 
a fost numit şambelan. 

Viaţa la curtea regelui o petrecea în tot 
felul de ospeţe şi participând la tot felul de 
jocuri pentru stăpânul său, însă pentru el 
era de făcut o lucrare mai mare. Arderea pe 
rug a lui Ian Huss a trezit spiritul lui Ziska. 
Într-o zi regele l-a văzut trist. „Ce înseamnă 
aceasta?” întrebă Wenceslaus, cumva mirat 
să vadă pe cineva cu înfăţişare tristă în pala-
tal său. „Nu pot tolera insulta adusă Boemiei 
la Constance de uciderea lui Ian Huss”, 
răspunse şambelanul. „Care este folosul”, 
spuse regele, „să te întristezi în legătură cu 
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aceasta? Nici tu, nici eu, nu avem mijloacele 
să răzbunăm aceasta. Dar”, continuă regele, 
gândindu-se fără îndoială că lui Ziska îi 
va trece acest of, „dacă tu eşti în stare să 
apelezi la împărat şi Conciliu pentru aceasta, 
ai permisiunea mea.” „Foarte bine, bunul 
meu stăpân”, replică Ziska, „veţi dori să-mi 
acordaţi permisiunea dumneavoastră în 
scris?” Wenceslaus, căruia îi plăceau glume-
le, considerând că un astfel de document va 
fi inofensiv în mâinile unuia care nu are nici 
prieteni, nici bani, nici soldaţi, i-a dat lui Zis-
ka ce a cerut, sub sigiliu regal. Ziska a privit 
aceasta nu în glumă, ci ca o oportunitate. 

În 1418 Ziska, având aprobarea regelui, 
a participat la Conciliul de la Visglade. Ziska a 
trecut la acţiune, a organizat o armată forma-
tă în mare parte din ţărani. A intrat în Praga și, 
datorită faptului că magistraţii s-au închis în 
casa orașului și nu au dorit să se supună, au 
fost aruncaţi pe fereastră, eveniment rămas 

în istorie sub numele de „defenestraţia din 
Praga”. Acest eveniment și toate acţiunile 
energice ale husiţilor au provocat în 1419 un 
atac de apoplexie regelui Wenceslaus, care a 
murit câteva zile mai târziu. 

Regele nu avea urmași, astfel tronul 
Boemiei îi revenea împăratului Sigismund, 
fratelui mai mic al acestuia. Boemii însă nu 
au fost de acord ca cel care l-a trădat pe Hus 
să ocupe tronul Boemiei și au spus: „Coroa-
na mai bine piară decât să stea pe capul celui 
care și-a atras dublu dispreţ, de a fi tiran și 
trădător”. (H.O.P., vol. 1, p. 184). În consecinţă 
boemii au ales rezistenţa. Odată regele mort, 
regina a trecut de partea catolicilor, ceea ce 
a făcut să izbucnească noi conflicte. Au fost 
zile și nopţi de lupte între husiţi și romaniști. 
Nu avem destul spaţiu pentru a descrie în 
amănunt toate bătăliile, însă în toate s-a 
văzut mâna lui Dumnezeu, care a lucrat și i-a 
protejat pe husiţi. Husiţii conduși de Ziska 
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au declarat război papei și lui Sigismund și 
au asediat Pilsen, pe care au ocupat-o și apoi 
au supus toată partea de sud-vest a Boemiei, 
ceea ce a dus la mărirea armatei husite. 
Sigismund și-a retras trupele de la graniţele 
cu Turcia și le-a trimis spre Boemia după ce 
Ziska ocupase Muldaw. „Campaniile care au 
urmat au durat 18 ani și au fost evidenţiate 
prin pasiunea combatanţilor, carnagiul de pe 
câmpurile de luptă și minunatele, aproape 
miraculoasele victorii, care au încununat 
armatele husite.” (H.O.P., vol. 1, pg. 184).

Sigismund a atacat pe husiţi, însă aceș-
tia au trimis cerere pentru a primi întăriri, 
iar în conflictul care a urmat, cavaleria 
imperială a fost învinsă. Deși au obţinut o 
victorie, husiţii aveau totuși nevoie de timp 
pentru a se regrupa și organiza. Dumnezeu 
a trimis atunci în ajutorul lor pe turci, care 
au atacat imperiul, obligând astfel pe Sigis-
mund să își împartă trupele. Husiţii au avut 
timp, în felul acesta, pentru a se reorganiza, 
altfel ar fi fost nimiciţi. Ziska a întocmit un 
manifest prin care chema poporul boem la 
arme pentru a apăra cauza lui Dumnezeu 
și a lupta împotriva lui Antihrist, manifest 
care se încheia astfel: „Mâna lui Dumnezeu 
nu S-a scurtat. Aveţi curaj și fiţi gata. Fie ca 
Dumnezeu să vă întărească! – Ziska de 
Khalice, din mila lui Dumnezeu, conducător 
al taboriţilor.” (H.O.P., vol.1, pg. 185).

Boemii au răspuns apelului cu entuzi-
asm și s-au strâns din toată ţara pentru a se 
alătura lui Ziska la muntele Tabor (Vickov), 
unde era așezată tabăra husiţilor. Aceștia nu 
erau toţi soldaţi, deci erau puţin discipli-

naţi și mai sărăcăcios înarmaţi. Însă aceste 
lipsuri aveau să fie suplinite cum ei nici nu 
visau. În marșul spre Praga husiţii au întâlnit 
un corp al cavaleriei imperiale pe care l-au 
atacat și dezarmat, obţinând astfel arme 
pentru ei înșiși. 

În 1420 Ziska a ocupat Praga. Mulţi 
membri ai bisericii catolice și-au pierdut via-
ţa, iar husiţii au preluat 500 de mănăstiri și 
locașuri de cult catolice. Sigismund s-a grăbit 
să încheie pace cu turcii pentru a se putea 
ocupa în totalitate de problema husită. A 
adunat o armată de 100 de mii de oameni 
de naţionalităţi diferite și au pornit în marș 
spre Praga, pe care au asediat-o. Sub coman-
da împăratului erau cinci electori, doi conţi, 
doi duci și mai mult de 50 de prinţi germani. 
„Dar această armată mare, condusă cu atâta 
mândrie, era destinată să fie învinsă în mod 
rușinos.” (H.O.P., vol. 1, pg. 185).

Husiţii, sub conducerea ingeniosului 
general Ziska, au respins asediul. În retragere 
trupele imperiale au distrus orașe și sate în 
calea lor, văzând în fiecare boem, un husit. 
Împăratul a atacat pentru a doua oară, în 
1420, însă doar pentru ca armatele sale să 
fie rușinos respinse. Aceste victorii repe-
tate au adus lui Ziska renume, respectul și 
încrederea trupelor sale, precum și teama 
dușmanilor. 

În 1421 boemii au întrunit o Dieta în 
Czaslau, pentru a hotărî asupra a ceea ce 
se va întâmpla în viitor cu cauza lor. Primul 
punct dezbătut a fost acela al tronului 
vacant. Ei au hotărât că Sigismund era 
nevrednic să poarte coroana Boemiei și de 
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aceea au oferit-o regelui Poloniei sau unui 
prinţ din dinastia polonă. Al doilea punct 
dezbătut a fost acela al condiţiilor în care ar 
accepta pacea. A fost întocmită o listă care 
cuprindea patru puncte: 
1.  Predicarea liberă a Evangheliei.
2.  Celebrarea Sfintei Cinei în ambele 

moduri. 
3.  Secularizarea averilor mănăstirești și 

păstrarea din acestea atât cât să asigure 
un trai confortabil clerului.

4.  Executarea legii împotriva tuturor 
crimelor, indiferent dacă cel care le-a 
comis era cleric sau laic. 
A fost ales un guvern provizoriu condus 

de Ziska și format din magnaţi, nobili și 
conducătorii orașelor libere.

Sigismund a trimis totuși Dietei propu-
nerea de a asigura libertăţile, dacă aveau să 
îl accepte ca rege, iar dacă nu, îi ameninţa cu 
războiul. Boemii însă nu s-au mai încrezut 
în cuvântul său, așa cum o făcuseră în 
cazul lui Huss, când Sigismund și-a încălcat 
promisiunea de a-l proteja și l-a condamnat 
la moarte și, în consecinţă, l-au refuzat. 
Împăratul mânios a atacat iarăși Boemia, iar 
husiţii, conduși de Ziska, au obţinut victorie 
după victorie. 

În același an, Ziska a atacat castelul Wis-
grade. Sigismund, venit pentru a susţine pe 
cei din castel, a fost înfrânt, iar castelul a fost 
ocupat de husiţii. În timpul asediului cetăţii 
Raby, Ziska a fost lovit de o săgeată în ochi, 
rămânând complet orb. 
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În 13 ianuarie 1422 cele două armate 
s-au întâlnit pe un câmp aproape de 
Kremnitz. 

Ziska, deși era total orb „a apărut în cen-
trul primei sale linii, apărat, sau mai degrabă 
condus, de câte un călăreţ în fiecare parte. 
(F.O.B.M., pg. 97). Ofiţerii săi i-au descris locul 
unde avea să se dea bătălia, iar el a putut 
vedea cu ochii minţii și a organizat armata 
pentru luptă, văzând totodată cursul luptei. 
Armata imperială, deși superioară nume-
ric, a fost învinsă și obligată să se retragă, 
urmărită fiind de husiţii. În retragere au 
trecut râul Igla pe gheaţă. La un moment dat 
gheaţa s-a spart și au căzut în apă aproape 
2000 de cavaleri și infanteriști. 

Ziska s-a întors victorios la Muntele 
Tabor, acolo unde era așezată tabăra sa și 
și-a îndreptat atenţia spre Reforma religi-
oasă. Dar „a fost dezgustat de ignoranţa 
brută și superstiţia clerului din Boemia.” 
(F.O.B.M., p. 96).

Văzând aceasta situaţie a luat măsuri 
energice. „A interzis rugăciunile pentru 
morţi, icoanele, veșmintele preoţești, a or-
donat să fie investiţi preoţi doar în virtutea 
meritelor și nimeni nu era persecutat pentru 
opiniile religioase. În toate Ziska a consultat 
minţile liberale și nu a făcut nimic fără 
consensul general.” (F.O.B.M, pg. 97).

Sigismund a început o nouă campa-
nie. În timp ce Marchizul de Misnia ataca 
dinspre Saxonia, împăratul ataca prin 
Moravia dinspre Ungaria. Ziska l-a înfrânt 
repede pe Marchizul de Misnia și cetatea 
Aussig a capitulat. Apoi a pornit în ajutorul 

lui Procopius, un tânăr general care luptă 
împotriva lui Sigismund, pe care l-a învins 
și l-a obligat să abandoneze asediul asupra 
cetăţii Pernitz. 

După numeroase victorii Ziska a murit 
răpus de ciumă la Pribyslav, în 11 octombrie 
1424. A fost înmormântat în Catedrala din 
Czaslau. Ziska a făcut ca ţara sa mică să fie 
recunoscută în întreaga Europa. „Prin mâna 
sa Dumnezeu a umilit în praf trufia, acea 
putere care căuta să calce în picioare convin-
gerile și conștiinţa lor”. (H.O.P, vol. 1, pg. 190).

Așa cum a condus pe poporul Israel în 
vechime, Dumnezeu, a condus și pe husiţii 
spre victorii minunate, chiar miraculoase. 
Ziska a fost un Samson al Evului Mediu. 
Deși Ziska a ajuns să fie complet orb, Dum-
nezeu a izbăvit prin geniul său militar pe 
husiţi, care erau condamnaţi la moarte de 
puterea romană.

Husiţii au avut de luptat împotriva unor 
armate vizibile, însă pentru noi astăzi este 
complet diferit. Dușmanul nostru nu e unul 
vizibil, însă e puternic. „Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii si a sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului aces-
tui veac, împotriva duhurilor răutăţii care 
sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12). 

Dumnezeu ne pune și nouă la dis-
poziţie puterea Sa pentru a putea face 
faţă. El ne spune: „Harul meu îţi este de 
ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este 
făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:9 
p.p.). Dacă acceptăm sau nu, este doar 
alegerea noastră. 
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Corul Banat

În perioada 18-20 noiembrie, 2016, 
a avut loc la Șiștarovăţ o întâlnire, 
ocazionată de sărbătorirea a 25 de ani 

de activitate a Corului Banat. A fost o întâl-
nire între toate generaţiile Corului Banat. 

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
grija pe care ne-a purtat-o și pentru că am 
reușit să ajungem până în acest punct. 

Corul de tineri a luat fiinţă în anul 
1991 la iniţiativa mai multor persoane, 
printre care amintim pe sora Neagu Adria-
na, care la adunarea de tineret ce s-a ţinut 
în 1 Ianuarie 1991, la Socodor, a venit cu 
iniţiativa de a înfiinţa un cor. La aceea vre-
me fr. Daniel Buzdugan era coordonatorul 
Departamentului de Tineret.

La început au fost alese trei persoane 
care să se ocupe de dirijarea corului, sub 
îndrumarea doamnei profesoare Radulo-
vici Mariana.

Doamna profesoară a fost persoana 
din umbră care a început să instruiască și 

să lucreze cu acești 
tineri. În cele din 
urmă Luminiţa Do-
bra a fost aleasă să 
fie dirijoarea Corului 
de tineri din Banat. 
Ea a activat în pe-
rioada 1991-1998, 
participând cu Corul 
de tineri la cele 
două Conferinţe 
Generale Spirituale 
din 1991 și 1995 de 
la Ploiești. Printre multele cântări celebre 
amintim următoarele: ,,O izvor al fericirii” 
și ,,Binevestitori, noi suntem călători”.

A doua perioadă a Corului este din 
2003-2005, în cadrul căreia fr. Beniamin 
Muj a fost dirijor. A fost o perioadă 
frumoasă, cu experienţe deosebite, cu 
implicarea fiecărui tânăr la crearea și con-
solidarea generaţiei care va urma.
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A treia perioadă 
este din 2005-2007, 
perioadă în care sora 
Gabriela Dascalete 
(Șpetcu) a dirijat Corul 
Banat. Aceasta a fost 
perioada în care foarte 
mulţi tineri s-au ală-
turat corului. Am avut 
momente deosebite cu amintiri ce nu vor 
fi șterse niciodată, momente plăcute cu re-
petiţii care se făceau pe rând la Arad sau la 
Satu-Mare. Cântarea cea mai reprezentativă 
a perioadei a fost: „Sculaţi, cântaţi, slăviţi pe 
Dumnezeu!”.

În a patra perioadă 
a Corului, 2007-2010, 
fr. Beniamin Muj a 
preluat conducerea 
Corului. A depus o 
muncă extraordinară 
cu echipa și îi mulţu-
mim pentru acesta. 
Tot mai mulţi tineri s-au alăturat corului în 
această perioadă.

A cincea perioadă a Corului, 2010-
2015 la invitaţia fr. Beniamin Muj, s-a 
alăturat sora Semida Ciurea ca dirijoare, 
cei doi colaborând împreună la activitatea 
muzicală , ajutându-se și completându-se 
reciproc. Aceasta a 
adus o îmbunătăţire a 
vocilor coriștilor prin 
exerciţiul de vocalize.

În această peri-
oadă corul a avut cel 
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mai mare număr de membri (aproximativ 
50 de persoane) și au participat la diverse 
activităţi misionare, cum ar fi vizite la peni-
tenciare, la case de bătrâni, cât și anumite 
concerte. Am participat cu drag la adunări 
de tineret internaţionale de la Marusevec 
(Croaţia), Budapesta (Ungaria) precum și la 
Conferinţa Spirituala a Câmpului Austriac 
(Linz), dar nu au ezitat să participe și la 
anumite evenimente ale bisericii, cum ar 
fi Conferinţele spirituale ţinute la Lugoj, 
tabere de tineret, nunţi, înmormântări, cât și 
evanghelizări. 

În anul 2012 cu ajutorul lui Dumnezeu 
am imprimat primul CD, care poartă titlul 
,,Dor de Cer”.

Printre multele cântări pe care le-am 
învăţat, le găsim ca cele mai reprezentative 
pe cele intitulate: „Bucuria iubirii” și „Cu tine 
prin credinţă”.

Din anul 2015 până în prezent, Corul 
Banat a fost preluat de către fr. Demis Oz. 
Cum fiecare etapă a vieţii este trecătoare, 
am simţit aceasta și în rândul tinerilor din 
Corul Banat.
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Mulţi din membrii corului, fie s-au că-
sătorit, fie au plecat la lucru în alte localităţi 
sau alte ţări și, prin urmare, ne confruntăm 
cu un schimb de generaţii. Aceasta nu ne 
împiedică să mergem mai departe și să 
construim, cu ajutorul lui Dumnezeu, o 
următoare generaţie a Corului Banat. 

La cântările deja învăţate am mai adău-
gat câteva melodii reprezentative: „Imma-
nuel” și „De aș încerca”.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru 
aceste momente deosebite pe părtășie prin 
muzică.

Mulţumim tuturor care s-au implicat 
activ sau ne-au susţinut prin rugăciune. 
Mulţumim dirijorilor pentru dragostea și 
efortul de a lucra cu acești tineri. Mulţumim 
tinerilor care s-au devotat activităţii corale.

Dacă fiecare tânăr va înţelege semni-
ficaţia acestui verset „ Domnul este tăria 
mea și temeiul cântărilor mele de laudă” din 
Exodul 15:2 p.p., aceasta ar fi o pregustare 
a Cerului de aici și ar pregăti inimile noastre 
pentru veșnicie.

A consemnat, Oz Demis Otniel Luiss
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Cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin harul Său am avut posibilitatea în această 
toamnă să ne întâlnim într-un loc special la Moeciu, judeţul Braşov, în perioa-
da 4-6 noiembrie. 

Scopul reuniunii a fost nevoia părtășiei creștine, precum și dorinţa de a ne cu-
noaştem mai bine, de a studia împreună, descoperind lucruri extraordinare în lumina 
Bibliei. Această tabără a fost una specială deoarece au participat tineri din diverse 
conferinţe: Muntenia, Oltenia, Ardealul de Sud, toţi strânşi cu scopul de a se bucura 
împreună într-un studiu binecuvântat și o părtășie plăcută. 

„Cel dintâi rod”
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Genericul taberei noastre a fost ,,Cel dintâi rod”, iar textul de bază a fost cel 
din Apocalipsa 21:7: ,, Eu Voi Fi Dumnezeul Lui, şi El va fi fiul Meu”. 

Am avut parte de experienţe extraordinare în ce priveşte părtăşia unii cu alţii 
și în special cu Dumnezeu. În mijlocul nostru am avut posibilitatea să îl avem pre-
zent pe fratele Radu Ioniţă, care a contribuit la împărtăşirea Cuvântului Evangheli-
ei, determinându-ne să luăm decizii importante pentru viaţa noastră de creştin. 

Însă zilele au trecut repede, fiind numai trei la număr, dar încheierea taberei 
a fost marcată într-un mod deosebit. Pe lângă concluziile exprimate de unii din-
tre noi, am avut posibilitatea şi să Îl lăudăm pe Dumnezeu prin cântările corului 
,,Dei Gratia”, care a prezentat un program muzical în oraşul Râşnov. 

Dumnezeu să ne ajute să Îl reprezentăm corect în fiecare moment al vieţii 
noastre. Harul şi pacea Domnului Isus sa fie cu toţi cei care au participat. 

A consemnat Anca Mureșan
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„Îmbrăcaţi în Hristos”

P 
rin harul Domnului nostru Isus Hristos, în perioada 28-30 octombrie 2016, tinerii 
din Conferinţa Ardealul de Nord, am avut deosebita ocazie de a se aduna împreu-
nă într-o locaţie pitorească din judeţul Sălaj, în apropiere de orășelul Șimleul Silva-

niei, într-un loc special, în natură, la cabana Randra . Aici am avut ocazia să admirăm mai pe 
deplin creaţia lui Dumnezeu, în frumosul anotimp al toamnei, în care natura își dezbracă 
haina de peste an, pregătindu-se încet să îmbrace o noua haină, a reînnoirii.

Timpul petrecut împreună a fost deosebit: am primit hrană spirituală, ne-am rugat, 
L-am lăudat pe Dumnezeu prin cântece, poezii, experienţe și ne-am bucurat de o fru-
moasă părtășie creștină.

Xenia Breda

„Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, și nu purtaţi grijă de firea pământească, 
pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:14)
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Cu aceasta deosebită ocazie am recapi-
tulat ce înseamnă să te îmbraci în Domnul 
Isus Hristos, să fii diferit, să-ţi clădești 
propriul caracter zilnic, pietricică cu pietrici-
că, astfel încât să ajungă în cele din urmă 
asemenea celui al Domnului nostru Isus.

Aruncând o privire retrospectivă 
asupra vieţii și caracterului lui Iosif, putem 
observa caracterul său deosebit: „Se afla 
totuşi unul cu un caracter cu totul diferit, 
fiul cel mare al Rahelei, Iosif, a cărui rară 
frumuseţe personală părea că nu este 
decât o reflectare a frumuseţii lăuntrice a 
minţii şi inimii. Curat, activ şi plin de bu-
curie, tânărul dădea de asemenea dovadă 
de tărie morală şi seriozitate. El asculta de 
sfaturile tatălui său şi îi plăcea să asculte 
de Dumnezeu. Calităţile care l-au făcut 
mai târziu cunoscut în Egipt - bunătatea, 
credincioşia şi faptul că era vrednic de 
încredere - se manifestau deja în viaţa sa 
zilnică.” (Patriarhi și profeţi, E. G. White).

   Pentru aceste momente minunate pe 
care le-am petrecut împreună Îi suntem 
recunoscători Domnului și-I mulţumim 
pentru ele. „Orice lucru El îl face frumos la 
vremea lui.” (Eclesiastul 3:11 p.p.).
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A          zi e duminică! îl anunţă  
     mama pe micuţul Matei,  
     imediat ce acesta deschise 

ochii într-o dimineaţă. 
– Și nu mă duc la grădiniţă? se interesă 

copilul de numai cinci ani. 
– Nu, astăzi ai zi liberă. 
– Atunci o să mai dorm, spuse el som-

noros, și-și trase pătura peste cap. 
– Faci cum crezi, i-a spus mama, încer-

când să pară indiferentă. Noi avem un alt 
plan de petrecere a acestei zile libere. 

Curios copilul își dădu la o parte pătura 
și se ridică din pat. 

– Vreau să știu și eu, spuse el. Sper că e 
ceva distractiv. 

– Cu siguranţă, i-a spus mama. Pregă-
tește-te pentru rugăciune, apoi vom servi 
masa. După aceea vei afla ce mod de a 
petrece ziua liberă am ales. 

După ce au servit micul dejun, Matei 
a aflat că familia plănuise să aranjeze în 
magazie lemnele pe care le tăiase tatăl cu 
câteva zile înainte. 

– Ce plictisitor… se văită el. Și eu mă 
gândeam că astăzi vom avea o zi liberă…

– O să vezi că nu este chiar așa de plicti-
sitor. O să vină și unchiul Nelu, cu verișorul 
tău Ionuţ, să ne ajute, apoi, pentru masa de 
prânz avem o surpriză. 

– O surpriză? Hmm. Probabil că vei 
pregăti ceva special, spuse copilul fără entu-
ziasm. N-am poftă de nimic bun. 

– Nu cred, îl corectă mama. Acum ești 
sătul și crezi că nu te vei bucura de nimic 
deosebit. Dar după o dimineaţă de activita-
te fizică, o masă la iarbă verde o să fie chiar 
deosebit de gustoasă. 

– La iarbă verde? se interesă Matei. 
Atunci va fi frumos. O să mă joc cu Ionuţ și …

Dimineaţa a trecut repede. Copiii încăr-
cau în roabă bucăţi de lemne, unchiul Nelu 
le căra, iar tatăl lui Matei le aranja frumos 
în magazie. Când unchiul se întorcea de la 
magazie spre grămada de lemne, îi așeza în 
roabă, pe rând, pe cei doi copii. Erau foarte 
entuziasmaţi, încercând să ţină socoteala 
cu privire la „al cui este rândul” și să ceară 

O zi liberă!
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unchiului, de fiecare dată, să alerge mai 
repede. În curând lemnele au fost așezate 
și când au mers să se spele și să se pregă-
tească de plecare, mama și mătușa îi aștepta 
deja cu bagajele făcute, gata de plecare. 

După amiaza a fost de neuitat. Părinţii 
celor doi copii au ales o poieniţă frumoasă, 
la marginea unui lac. Aici copiii s-au jucat 
cât au dorit, alergând, aruncând cu pietre în 
lac, jucând mingea și urmărind păsările care 
zburau în jur. Mâncare a fost deosebită, așa 
cum spusese mama. Totul era gustos, dar 
prăjitura cu vișine a fost cea mai delicioasă. 

– Ia spune Matei, cum ţi s-a părut ziua 
de astăzi? a întrebat mama seara, când copi-
lul era deja în pat, cu ochii aproape închiși, 
gata să adoarmă. 

– A fost excelentă. Mi-ar plăcea ca toate 
zilele libere să le petrec astfel. 

Dragi copii, sunt multe moduri de a-ţi 
petrece ziua liberă. Cel mai odihnitor și 
distractiv mod însă este să o petreci într-o 
activitate în care întreaga familie este 
antrenată, sau să fiţi împreună în mijlocul 
naturii. Încercaţi acest mod de recreaţie și 
veţi vedea cât de fericiţi vă veţi simţi.
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„Curateste-ma  cu  isop,   

si  voi  f i curat;  

spala-ma,  si  voi  f i  

mai alb  decât  zapada.”  
(Psalmii 51:7)


