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Reguli de comportament
pentru schiori
Iarnă! Pentru mulți – în mod deosebit pentru
tineri – este un timp minunat. Poate unii și-au
planificat deja un concediu la schi sau cel puțin
un sfârșit de săptămână. Pulbere albă de zăpadă! Cer albastru! Frig puternic! Totul după placul adevăraților iubitori de zăpadă!
În ultimul concediu la schi mi-a căzut în
mâini un articol tipărit de Asociația internațională de schi (FIS), „Reguli de comportament
pentru schiori“. Citind articolul m-am gândit că
unele lucruri de acolo se pot transpune bine la
viața noastră de creștini – indiferent că practicăm sau nu un sport de iarnă.
Ca urmare, am extras câteva reguli și am încercat să le transpun la viața noastră ca oameni
credincioși. Astfel au rezultat șapte „lecții“
scurte. Ele ne vor impulsiona. Vom observa că
un punct apare adesea, și anume acela de a fi
atenți să nu punem în pericol pe alții. Ca pe o
pistă de schi, în alergarea credinței, de regulă,
nu suntem singuri. De aceea avem nevoie de
trei lucruri, și anume: considerație, clarviziune
și menajare.
Regula Nr. 1: Să se țină seama de ceilalți
schiori
Fiecare schior trebuie să se comporte în așa
fel, încât să nu primejduiască viața cuiva sau
să-i facă rău.
Ar trebui să fie de la sine înțeles, că noi ca
creștini trebuie să ne comportăm în așa fel,
încât să nu primejduim sau să facem rău altor

oameni (frați de credință, colegi de școală, colegi de facultate, colegi de lucru, vecini ș.a.).
Comportamentul nostru de fiecare zi trebuie să
fie spre onoarea lui Dumnezeu. El trebuie să corespundă mărturiei noastre ca creștini.
Galateni 5.13: „Fraților, voi ați fost chemați la
slobozenie. Numai, nu faceți din slobozenie o
pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci
slujiți-vă unii altora în dragoste.“
Romani 15.2: „Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.“
Regula Nr. 2: Stăpânirea vitezei și a modului
de a schia
Fiecare schior trebuie să schieze având vizibilitate. El trebuie să-și adapteze viteza și modul de a schia capacității sale și condițiilor de
teren, zăpadă și vreme, precum și densității în
circulație.
Există pericolul ca noi ca creștini să ne supraapreciem. Noi nu suntem perfecți, ci cât timp
suntem pe pământ trebuie să învățăm mereu. În
plus, capacitățile noastre, experiența noastră,
activitățile noastre și temperamentul nostru sunt
diferite. Să ținem seama de acestea în viața de
zi cu zi ca creștini.
Romani 12.3: „Prin harul, care mi-a fost dat,
eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre
sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să
aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu
măsura de credință, pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia.“
Regula Nr. 3: Alegerea benzii de schiat
Schiorul care vine din urmă trebuie să-și
aleagă în așa fel banda de schiat, încât schiorul
care merge în fața lui să nu fie pus în primejdie.
Există creștini alături de noi, care înaintează
mai repede în viața de credință decât alții. Tre-

buie să avem grijă ca nu cumva să punem în
primejdie pe alții. Suntem atenți la aceia care
înaintează ceva mai încet, de exemplu la copii
și la oamenii întorși de curând la Dumnezeu.
1 Tesaloniceni 5.14: „Vă rugăm, de asemenea, fraților, ... să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători
cu toți.“
Regula Nr. 4: Depășirea
Se poate depăși de sus sau de jos, din dreapta
sau din stânga, dar totdeauna cu o anumită distanță, care să-i lase suficient spațiu schiorului
depășit pentru toate mișcările sale.
Este important ca prin comportarea noastră să
nu strâmtorăm inutil pe alți creștini. Acest lucru
se poate de exemplu întâmpla în timp ce ne exprimăm părerea noastră despre anumite moduri
practice de comportament sau punem chiar
„legi“ și „reguli“ pe care Cuvântul lui Dumnezeu nici nu le cunoaște. Există multe domenii în
viață, în care fiecare trebuie să-și recunoască
răspunderea sa.
Romani 14.10: „Dar pentru ce judeci tu pe
fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe
fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea
scaunului de judecată al lui Hristos.“

Regula Nr. 5: Respectarea semnelor
Fiecare schior trebuie să respecte marcajele și semnalele.
Dumnezeu ne dă în Biblie indicații clare,
pe care trebuie să le respectăm. Acestea
sunt așa-numitele marcaje. În cadrul acestor
marcaje ne putem mișca liberi, dar nu avem
voie să le încălcăm. Dacă le încălcăm, suntem în pericol. În afară de acestea, în Biblie
există indicatoare de stop și indicatoare de
atenționare, pe care trebuie să le respectăm,
de exemplu că nu trebuie să mințim și să
furăm.
1 Ioan 5.3: „Căci dragostea de Dumnezeu
stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile
Lui nu sunt grele.“
Regula Nr. 6: Acordarea ajutorului
În caz de accidente, fiecare schior este
obligat să acorde ajutor.
Ceea ce pe pista de schi este un lucru de
la sine înțeles, ar trebui să fie și pentru creștini un lucru normal. Dacă cineva are un accident, trebuie să-l ajutăm să se pună pe

picioare. Ca creștini trebuie să fim gata să
ajutăm pe alți oameni - credincioși și necredincioși. Dacă îl vedem pe aproapele nostru
în necaz, să nu trecem fără grijă mai departe. Samariteanul milostiv din Luca 10 ne
dă un exemplu impresionant. Învățăm acolo
cum a făcut Domnul Isus.
Eclesiastul 4.9, 10: „Mai bine doi decât
unul, căci iau o plată cu atât mai bună
pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să
cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine
este singur și cade, fără să aibă pe altul care
să-l ridice!“
Galateni 6.1: „Fraților, chiar dacă un om
ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care
sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul
blândeții.“
Regula Nr. 7: Obligația de a te legitima
Orice schior, indiferent că este martor
sau participant, dacă este responsabil sau
nu, trebuie să indice datele sale personale
în cazul unui accident.
Un creștin ar trebui să fie în stare oricând
să se legitimeze corespunzător. Aceasta înseamnă pe de o parte că trebuie să ne comportăm în orice situație din viață ca creștini.
Pe de altă parte înseamnă că cel puțin când
suntem întrebați, să stăm de partea credinței
noastre și să spunem cui aparținem. Deci ar
trebui să fim gata să dăm socoteală tot
timpul.
1 Petru 3.15: „Fiți totdeauna gata să
răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândețe și
teamă.“
Cele șapte lecții să fie un îndemn pentru
noi - indiferent că practicăm un sport de iarnă sau nu - în alergarea care ne stă înainte
(Evrei 12.1) și să avem înaintea ochilor ținta, Domnul Isus.
Mesagerul păcii este întocmit din diverse scrieri.
Dorinţa noastră este să ofere cititorilor îmbărbătare în
viaţa de fiecare zi.
Redactare: Stăncioiu Petru
str. George Enescu, nr. 35
RO - 515600 - Cugir, jud. Alba

