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Fiecare din noi primim 
la naştere un nume. El 

e ales de părinţi în funcţie de 
aspiraţiile lor pentru propriul 
copil, de admiraţia faţă de 
diferiţi eroi, de mulţumirea şi 
recunoştinţa lor faţă de 
Dumnezeu, pentru darul 
oferit sau de respectul pentru 
părinţi, punându-le unul din 
numele mamei sau al tatălui 
– puţini sunt părinţii care aleg 
numele la întâmplare. Mamele 
sunt preponderent preocupate 
de alegerea numelui, dar se 
cunosc şi cazuri când tatăl 
având alte opţiuni, schimbă 
numele copilului după dorinţa 
lui.

În Geneza 35:18 ni se 
relatează dorinţa Rahelei ca 
fiul pe care îl naşte înainte de 
moarte să se numească 
Ben-Oni (Fiul durerii mele), 
dar tatăl său l-a numit Benia-
min (Fiul dreptei). Din 
considerente înrădăcinate cu 
mult timp înainte, probabil 
lângă fântâna unde a ajutat-o 
să-şi adape turma, Iacov nu 
respectă ultima dorinţă a 
Rahelei şi schimbă numele 
copilului abia născut.

În ziua de azi se aude 
despre asemenea întâmplări şi 
nu e de mirare. Puţini sunt 
acei părinţi care să nu se 
implice, dar se cunosc cazuri 
când proaspătul tătic a zis: 
Dacă copilul e sănătos, mie 
îmi ajunge, alege tu numele. 
Totuşi se pare că numele nu e 
de mică importanţă.

Despre Booker Washing-
ton, un puşti de culoare, 

născut pe o plantaţie, ca fiu al 
unei sclave, ni se relatează că 
până a ajuns să meargă la 
şcoală, ştia că îl cheamă doar 
Booker. Văzând că toţi copiii 
au cel puţin două nume, când 
a venit rândul lui să îşi spună 
numele, şi-a mai adăugat unul, 
din simplu Booker, a ajuns 
Booker Washington – care, ani 
mai târziu, a fost un nume 
respectat în istorie.

 În Marcu 5:9 p.p. chiar 
Domnul Isus întreabă pe un 
om, într-o anumită împrejura-
re: „Care îţi este numele?” 
Surprinzător răspunsul nu e 
unul obişnuit: „... Legiune”. Nu 
va fi avut bietul om şi el un 
nume? Nu ni se relatează, dar 
putem înţelege o învăţătură 
importantă din această istorie 
– anume faptul că deşi avem 
nume alese de părinţi, com-
portamentul nostru arată că 
am făcut anumite alegeri în 
viaţă la care, dacă am fi 
întrebaţi, („care îţi este 
numele?”) nu ştim cine ar 
răspunde.

„Întâlnirea cu demonizaţii 
din Gherghesa cuprindea o 
învăţătură pentru ucenici. Ea 
arăta adâncimea degradării în 
care caută Satana să târască 
întregul neam omenesc şi misi-
unea lui Hristos de a-i elibera 
pe oameni de sub puterea celui 
rău. Fiinţele acelea nenorocite, 
care locuiau printre morminte, 
posedate de demoni, robite de 
patimi nestăpânite şi de plăceri 
scârboase, ne arată ce ar fi 
ajuns omenirea, dacă ar fi fost 
lăsată sub stăpânirea lui 
Satana. Influenţa lui Satana se 
exercită necontenit asupra 
oamenilor, ca să tulbure 
simţurile, să stăpânească 
mintea pentru rău şi să aţâţe la 
violenţe şi crime. Ea slăbeşte 

corpul, întunecă inteligenţa şi 
înjoseşte sufletul. Ori de câte 
ori leapădă invitaţia Mântuito-
rului, oamenii se supun lui 
Satana. În toate domeniile 
vieţii, în familie, în afaceri şi 
chiar în biserică, mulţi oameni 
fac astăzi acelaşi lucru. Din 
cauza aceasta s-au răspândit pe 
pământ violenţa şi crima, iar 
întunericul moral, ca o mantie 
a morţii, învăluie casele 
oamenilor. Prin ispitele lui 
iscusite, Satana îi face pe 
oameni să se dedea la rele tot 
mai mari, până când ajung la 
decădere morală şi la ruină. 
Unica siguranţă împotriva 
puterii lui se află în prezenţa 
lui Isus.”  Hristos Lumina Lumii 
pag. 342.

Adevăratul caracter nu e 
căpătat din afară sau îmbrăcat, 
el radiază dinăuntru. Dacă 
dorim să îndreptăm şi pe alţii 
principiile dreptăţii trebuie să 
se găsească mai întâi în inima 
noastră. 

„Pe cel ce va birui îl voi 
face un stâlp în templul 
Dumnezeului Meu şi nu va 
mai ieşi afară din el. Voi scrie 
pe el numele Dumnezeului 
Meu, şi numele cetăţii Dum-
nezeului Meu, noul Ierusalim, 
care are să se pogoare din cer 
de la Dumnezeul Meu şi 
numele Meu cel nou.” Apoca-
lipsa 3:12.

Voi scrie pe el numele 
Dumnezeului Meu, numele 
cetăţii Dumnezeului Meu şi 
Numele Meu cel nou. Trei 
nume scrise pe cel biruitor. Nu 
ne vom trezi în cer cu ele 
scrise dacă aici nu biruim, însă 
dacă vom birui aici, Domnul 
va începe să scrie aceste nume, 
iar cei din jur vor vedea acest 
lucru. Amin.

Monica Mureşan
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Nu e mult de când 
omenirea se apropia 

cu emoţie şi teamă de pragul 
psihologic al anului 2000 şi de 
graniţa dintre milenii; totuşi 
ne aflăm deja parcă surprinză-
tor de curând în a doua decadă 
a secolului XXI.

În mod paradoxal, în timp 
ce cuceririle ştiinţei şi tehnicii 
sporesc pe zi ce trece, nivelul 
de trai al majorităţii populaţiei 
scade continuu, condiţiile 
economico-sociale deteriorân-
du-se parcă de la o zi la alta.

Un indicator credibil în 
acest sens îl constituie nivelul 
preţurilor la carburanţi, 
energie şi produse alimentare 
de bază, care, motivat sau nu, 
cunoaşte o singură direcţie: 
cea ascendentă.

China, în calitate de prim 
producător de grâu al lumii 
apreciază că seceta va face 
ravagii anul acesta în lanurile 
sale de cereale. Insuficienţa 
producţiei interne va determi-
na cel mai numeros popor al 
planetei să apeleze la expor-
turi, iar aceasta va arunca 
preţurile în aer, impactul 
urmând a fi resimţit de toate 
produsele pe bază de grâu şi 
nu numai.

Conform surselor de la 
Naţiunile Unite, doar în 
ultimele 3 luni mâncarea s-a 
scumpit cu 35%, iar frământă-
rile politice din Tunisia, Egipt 
şi Libia, despre care se 
consideră că ar avea un efect 
de domino în lumea arabă, par 
să prefigureze apariţia unor 
convulsii sociale pe scară 
planetară.

In faţa acestei situaţii, 
Josette Sheeran, directorul exe-

cutiv al Programului Alimentar 
Mondial al ONU declara: 
„Intrăm într-o eră a volatilităţii 
preţurilor alimentelor şi 
perturbări în aprovizionare. 
Este o problemă foarte 
serioasă pentru întreaga lume. 
Dacă oamenii nu au ce mânca, 
au doar trei opţiuni, se pot 
revolta, pot migra sau pot 
muri.”

Tulburări ca acelea care au 
paralizat Egiptul la sfârşitul 
lunii ianuarie şi începutul lui 
februarie pot afecta în mod 
dramatic preţul carburanţilor 
care sunt extraşi sau tranzitea-
ză teritoriul administrat de 
această ţară. Întreruperea 
traficului pe Canalul Suez ar 
obliga vasele facă peste 10000 
km suplimentari pentru 
ocolirea Africii, crescând 
considerabil preţul carburanţi-
lor, de care depinde, în mare 
parte, preţul majorităţii 
articolelor de pe piaţă.

La Moscova, un atentator 
sinucigaş s-a detonat pe 
aeroportul internaţional 
Domodedovo în zona sosiri-
lor, provocând 35 de victime şi 
peste 100 de răniţi, şi dove-
dind cât de instabilă este pacea 
impusă prin forţa armelor 
precum şi vulnerabilitatea 
tuturor măsurilor de securita-
te, chiar şi ale celor mai 
autoritare state.

Un eveniment cel puţin 
inedit în plan intern a fost 
modificarea survenită în calen-
darul ortodox, în care enume-
rarea zilelor începe cu dumini-
ca drept prima zi a săptămânii, 
ceea ce face ca Sâmbăta să 
apară acolo unde îi şi este 
locul de fapt, ca a şaptea zi a 
săptămânii.

Un articol apărut în presă 
la sfârşitul lunii decembrie, 
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intitulat << Cum şi-a prins 
Biserica urechile în „sfînta” zi 
de Duminică>> (http://www.
inpolitics.ro/cum-si-a-prins-biseri-
ca-urechile-in-sfinta-zi-de-dumini-
ca-art63676.aspx ) evidenţiază 
câteva dintre implicaţiile 
majore ale acestei recunoaş-
teri, menţionând printre altele 
că „subiectul duminicii e 
extrem de sensibil” şi aceasta 
nu în ultimul rând pentru că 
„Biblia nu pomeneşte nicăieri 
că duminica ar fi zi de odihnă 
şi rugăciune, şi nici că ar trebui 
celebrată ca zi a învierii lui 
Isus. Aceasta din urmă este 
strict o interpretare, o decizie 
mai degrabă politică, luată la 
Sinodul din Niceea, în 325. În 
schimb, Vechiul şi Noul 
Testament vorbesc clar, în 
repetate locuri despre 
sâmbătă (Sabat) ca fiind a 
şaptea zi a săptămânii şi zi de 
odihnă şi de rugăciune.”

Nici motivaţia modificării 
zilei de odihnă nu scapă 
neamintită de Bogdan 
Tiberiu Iacob, autorul 
articolului menţionat 
anterior, care explică în mod 
pertinent: „Este clar, deci, că 
duminica e prima zi a săptămâ-
nii atât în accepţiunea evreilor, 
cât şi în cea a creştinilor, dar 
filmul se rupe când de vorba 
de odihnă şi rugăciune: în 
cazul iudeilor, acestea au loc 
sâmbăta, în ultima zi a săptă-
mânii, pe când creştinii o fac, 
în urma deciziei de la Niceea, 
în prima zi a noii săptămâni.

Explicaţia politică a 
nepotrivirii e aceea că dumini-

ca a fost decretată zi sacră în 
vremea imperiului roman, 
tocmai pentru a deosebi 
creştinii, noua religie de 
succes, de iudeii care erau 
profund detestaţi de către 
romani, mai ales după primul 
şi al doilea război iudeo-ro-
man. Pentru capii imperiului, 
era extrem de complicat să 
explice supuşilor că trebuie să 
renunţe la ziua lor sacră a 
săptămânii, duminica, în care 
era celebrat cel mai important 
zeu, al soarelui, Sol Invictus, 
pentru a îmbrăţişa ziua liberă a 
duşmanilor iudei, adică sâmbăta.

S-a ales, în consecinţă, o 
soluţie de compromis: 
Duminica e păstrată ca primă 
zi a săptămânii, pentru că 
Biblia, cum spuneam, e foarte 
explicită în acest caz, dar în 
acelaşi timp ea a fost decretată, 
printr-o interpretare a la 
Curtea Constituţională, ca 
fiind zi de odihnă şi de 
rugăciune, pentru a calma 
romanii, aflaţi în plin proces de 
convertire la noua religie.”

Autorul vede o justificată 
similitudine între aceasta şi 
modul în care a fost stabilit 
Crăciunul ca sărbătoare 
creştină: „Un procedeu 
asemănător a fost utilizat la 
stabilirea zilei de 25 decembrie 
ca Naşterea Domnului (când 
imperiul roman avea în 
calendar sărbătorile lui Saturn) 
deşi azi se ştie cu precizie că 
Isus nu s-a născut iarna.”

Autorul îşi încheie articolul 
subliniind continuitatea păzirii 
Sabatului veritabil chiar la 
secole după modificarea lui de 
către biserică: „Despărţirea 

creştinilor de Sabat nu s-a 
făcut lesne, cu toate măsurile 
– din ce în ce mai radicale – 
luate de noii Papi şi episcopi, 
existând indicii că mulţi 
dintre ei încă ţineau ziua de 
sâmbătă la mare preţ chiar şi 
în secolul şapte, fără a mai 
vorbi de cazuri în care cele 
două zile, Sabatul şi dumini-
ca, erau preţuite în mod egal, 
iar adunările creştineşti aveau 
loc în ambele zile.”

Acest articol a fost preluat 
de mai multe cotidiene, care 

l-au publicat, oferind celor 
interesaţi o perspectivă 
nepartinică a originii dumini-
cii ca zi de odihnă şi a motive-
lor mai mult politice decât 
religioase care au dus la 
aceasta.

Şi pietrele strigau în timp 
ce poporul care s-ar fi cuvenit 
să facă aceasta tăcea cuminte, 
sau, poate chiar mai rău, striga 
şi el, însă pe alte teme, mult 
mai pământene...
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Revoltele din lumea arabă 
capătă o amploare fără 
precedent, culminând cu 
revolta împotriva liderului 
libian Muammar Gaddafi, care 
conduce Libia cu mână de fier 
din 1969, când a venit la 
putere în urma unei lovituri 
de stat. 

În urma revoltelor recente, 
populaţia pare a fi împărţită în 
forţe pro-Gaddafi şi „rebeli”, 
care îşi dispută dominaţia 
asupra principalelor oraşe ale 
Libiei, şi aceasta cu preţul 
vieţii multor mii de civili, care 
continuă să fie prinşi între cele 
două tabere. Dezastrul e cu 
atât mai mare, cu cât forţele 
pro-Gaddafi, dotate cu 
tancuri, avioane şi piese de 
artilerie grea, nu au nici o 
ezitare în a le folosi împotriva 
conaţionalilor lor civili, 
bombardând fără discriminare 
zone intens populate din 
marile oraşe.

Este de remarcat urmato-
rul paradox: Principalul motiv 
al revoltelor din lumea arabă 
pare să fi fost scumpirea 
alimentelor, însă aceste revolte 
au contribuit în mod semnifi-
cativ tocmai la scumpirea 
suplimentară a carburanţilor, 
care se reflectă în mod direct 
într-un nou val de scumpiri 
ale alimentelor, care, la rândul 
său va genera probabil noi 
proteste, şi tot aşa... omenirea 
pare prinsă într-un cerc vicios, 
care o afundă tot mai adânc în 
nenorocire...

Însă în timp ce toate 
privirile erau îndreptate spre 
Libia, un alt eveniment fără 
precedent a captat pe bună 
dreptate atenţia opiniei 
publice: Vineri, 11 martie 
2011, un cutremur anunţat 

iniţial ca fiind de magnitudinea 
8,9 grade pe scara Richter a 
zguduit din temelii Japonia. 
Ulterior, s-a făcut rectificarea 
că magnitudinea a fost chiar de 
9 grade, pe scara Richter.

Scara Richter are o creştere 
logaritmică, diferenţa de un 
grad pe această scară fiind 
echivalentă cu o diferenţă de 
30 de ori în putere a cutremu-
rului. Cu alte cuvinte, un 
cutremur de 9 grade pe scara 
Richter este de 30 de ori mai 
puternic decât unul de 8 grade 
pe aceeaşi scară. Pentru 
comparaţie, să ne amintim că 
în România, cutremurul din 
1977, care a produs aproxima-
tiv 1500 de victime în Bucu-
reşti, a fost de 7,3 grade pe 
scara Richter.

Ca şi când cutremurul de 9 
grade nu ar fi fost suficient, 
acesta a fost urmat de un val de 
tip tsunami, care a măturat pur 
şi simplu oraşe întregi din zona 
de coastă, case, clădiri publice, 
maşini, trenuri, ambarcaţiuni, 
avioane de pe aeroport etc. 
producând un dezastru 
vrednic de cele mai teribile 
scenarii apocaliptice.

Însă catastrofa nu s-a oprit 
aici: în urma cutremurului 
sistemele de răcire ale unei 
centrale nucleare au fost 
avariate, iar sistemul de 
rezervă, care producea energia 
electrică necesară răcirii 
reactoarelor cu ajutorul unor 
motoare diesel a fost şi el scos 
din funcţiune de tsunami-ul 
care a urmat.

Supraîncălzirea reactoare-
lor ameninţa cu o catastrofă 
nucleară de proporţii inimagi-
nabile, motiv pentru care s-a 
recurs la eliberarea în atmosfe-
ră a unor vapori radioactivi. La 

reactoarele unu şi trei s-au 
produs explozii, însă acestea 
par a se fi datorat unor reacţii 
chimice, şi nu topirii reactoare-
lor, care ar fi putut provoca o 
explozie nucleară similară, 
dacă nu chiar mult mai gravă 
celei de la Cernobâl.

Astfel, se pare că prin 
această cumulare de nenoro-
ciri a treia putere economică a 
lumii a primit o lovitură 
devastatoare, cu ale cărei 
consecinţe se luptă din 
răsputeri pe mai multe 
fronturi, încercând să rezolve 
în mod prioritar problemele 
ameninţătoare de la centrala 
nuclerară din Fukushima, să 
evacueze toată populaţia din 
zonă, să caute supravieţuitori 
în urma cutremurului şi 
tsunamiului, să aprovizioneze 
cu hrană şi alimente pe cei care 
au rămas în viaţă şi să cureţe 
suprafaţele uriaşe de zone 
calamitate, de tot molozul şi 
nu în ultimul rând de miile de 
cadavre ale victimelor.

Atributul „apocaliptic” nu 
este deloc exagerat în acest 
context, iar cei care au văzut 
imagini ale dezastrului, sunt cu 
toţii de acord cu cei care l-au 
trăit în mod direct, că lipsesc 
cuvintele potrivite pentru a 
descrie amploarea nenorocirii.

Iar dacă începem să fim 
martorii a ceea ce unii numesc 
pe bună dreptate „Apocalipsa 
în miniatură”, întrebarea care 
se impune este: Suntem 
pregătiţi pentru ceea ce va 
urma? Este relaţia şi experienţa 
noastră cu Dumnezeu de aşa 
natură, încât făgăduinţele din 
Psalmul 91 să se poată împlini 
şi în dreptul nostru?

Marius Stroia

Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

Ia
nu

ar
ie 

- m
ar

tie
 2

01
1

6

Actualitate



Ne aflăm în ajunul 
reveniri Domnului Hristos pe 
norii cerului. Evenimentele 
care se desfăşoară sub ochii 
noştri ne confirmă lucrul 
acesta şi chiar dacă nu toţi 
oamenii aşteaptă împlinirea 
unei profeţii biblice, un 
eveniment nemaiîntâlnit până 
acum este aşteptat de toţi.

“Ultimele raze de lumină 
îndurătoare, ultima solie de har 
care trebuie dată lumii, este o 
descoperire a caracterului 
iubirii Sale. Copiii lui Dumne-
zeu trebuie să manifeste slava 
Lui. În propria lor viaţă şi 
caracter, ei trebuie să descope-
re ce a făcut harul lui Dumne-
zeu pentru ei.” - Parabole, pg. 
415. 

Printre semnele care 
preced apropiata Sa venire, 
există unul care ne vizează 
personal, pe noi, cei care 
pretindem că într-adevăr aştep-
tăm acest eveniment şi suntem 
interesaţi de împlinirea lui cât 
mai degrabă.

Dacă evenimentele 
naturale neaşteptate, lipsurile, 
ura şi cruzimea care se 
manifestă în lume nu pot fi 
ţinute sub control de către 
copiii lui Dumnezeu, ei sunt 
chemaţi totuşi să aibă o 
anumită atitudine, acum în 
pragul celui mai măreţ 
eveniment. 

Cu cât ne apropiem mai 
mult de evenimentul revenirii 
Domnului Hristos, cu atât mai 
mult trebuie să reflectăm 
caracterul Său. ,,Blândeţea 
voastră să fie cunoscută de toţi 
oamenii. Domnul este 
aproape.” - Filipeni 4:5. 

Când va reveni Domnul 
Hristos?

Ne-am obişnuit ca în 
străduinţa de a răspunde 
acestei întrebări să facem o 
listă a evenimentelor care 
urmează să aibă loc: cutremu-
re, războaie, veşti de războaie, 
semne... etc. 

Toate acestea însă reprezin-
tă doar realităţi inevitabile pe 

În ajunul revenirii  
Domnului Hristos

Dezvoltarea 
caracterului

care Domnul le-a prevăzut că 
vor avea loc înainte de venirea 
Sa. Totuşi, scopul aparentei 
Sale întârzieri, nu este că El ar 
aştepta ca toate acestea să se 
desfăşoare. Mult mai interesat 
este El de modul în care copiii 
Săi se pregătesc pentru a-L 
întâmpina. 

,,... Când caracterul lui Hristos 
va fi reprodus perfect în 
poporul Său, atunci El va veni 
ca să-i pretindă ca fiind ai 
Săi.”-  Parabole, pg. 69 engl. 

,,Dezvoltarea caracterului 
este cea mai importantă 
lucrare încredinţată vreodată 
fiinţelor omeneşti şi studierea 
ei cu sârguinţă n-a fost 
niciodată mai înainte aşa de 
importantă ca acum...” - Î. C. 
pg. 125.2. 

Cum se formează  
caracterul?

Caracterul se formează din 
obiceiuri: 

v Obiceiurile din acţiuni  
 repetate
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v Acţiunile apar în urma  
 simţămintelor

v Simţămintele în urma  
 gândurilor

Şi gândurile unde se nasc? 
În minte!

,,Mintea conduce întreaga 
fiinţă umană. Toate acţiunile 
noastre, bune sau rele, îşi au 
originea în minte...” - 2 MCP. 
pg. 30.1 (cap. 42).

,,...  Adevăratul caracter... 
este ceva care radiază dinăun-
trul...” - TSB pg. 83, partea V 

,,... Adevăratul caracter este 
o calitate a sufletului, ce se dă 
pe faţă în comportament.”                                                                                                                                   
- Î. C.  pg. 118. 2 (cap. 31).

Reforma propriu zisă

În străduinţa noastră de a 
ne reforma, este important să 
cunoaştem punctul de plecare 
ca să ştim de unde trebuie să 
începem.                                             
,,... fiţi transformaţi, prin 
înnoirea minţii....” Rom.12:2 
(tr. 2001)  ,,Ceea ce gândeşte 
omul în inima lui, aceea este 
el.” - Prov. 23:7 KJV. 

Am găsit ,,pista de lansare” 
pentru dezvoltarea caracteru-
lui: Mintea!

,,... Mintea este grădina 
Domnului, iar omul trebuie să 
o cultive cu sârguinţă, pentru a 
forma un caracter asemănător 
celui divin.” 2 MCP.  cap. 89, p. 
800. 

Să ne oprim puţin: Suntem 
de acord că ,,Mintea este grădina 
Domnului”? Suntem de acord că 

,,omul trebuie să o cultive... 
pentru a forma un caracter 
asemănător celui divin”?

Acum intervine o proble-
mă: Se poate întâmpla ca noi 
să nu fim de acord că  ,,Mintea 
este grădina Domnului” şi că 
,,omul trebuie să o cultive... 
pentru a forma un caracter ase-
mănător celui divin” şi atunci 
alegem propria noastră cale: 
Considerăm că mintea este 
grădina noastră şi o să culti-
văm ce vrem noi în ea!

În felul acesta o fi gândit şi 
împăratul lui Iuda, Manase:

,,A zidit altare în Casa 
Domnului... A zidit altare 
întregii oştiri a cerurilor, în 
cele două curţi ale Casei 
Domnului...  A pus chipul 
cioplit al idolului pe care-l 
făcuse, în Casa lui Dumnezeu, 
despre care Dumnezeu 
spusese lui David şi fiului său 
Solomon: ,,În casa aceasta, şi 
în Ierusalim, pe care l-am ales 
din toate seminţiile lui Israel 
Îmi voi pune Numele pe 
vecie.” - 2 Cronici 33: 4,5,7.

Noi nu suntem ai noştri. 
Chiar şi în cazul în care 
refuzăm să fim ai lui Dumne-
zeu, fără să vrem devenim fiii 
Celuilalt “domn” care ne 
pretinde ca fiind ai lui. Când 
ne permitem să spunem: eu 
îmi cultiv mintea cu ceea ce 
doresc, noi acceptăm de fapt 
ca cel rău să cultive în ea ceea 
ce-i place. 

Cunoaştem experienţa lui 
Manase care, în ciuda apeluri-
lor făcute de Dumnezeu, a 
refuzat să se întoarcă de la căile 

lui rele. Domnul a trimis pe 
împăratul Asiriei care l-a pus 
în lanţuri şi l-a dus la Babilon... 
În urma căinţei şi smereniei 
sale,  Dumnezeu S-a îndurat 
de el şi l-a adus înapoi la 
Ierusalim. “...Şi Manase a 
cunoscut că Domnul este 
Dumnezeu...  A înlăturat din 
Casa Domnului dumnezeii 
străini şi idolul Astarteei, a 
dărîmat toate altarele pe care 
le zidise pe muntele Casei 
Domnului şi la Ierusalim, şi 
le-a aruncat afară din cetate. A 
aşezat din nou altarul Domnu-
lui, a adus pe el jertfe de 
mulţămire şi de laudă, şi a 
poruncit lui Iuda să slujească 
Domnului, Dumnezeului lui 
Israel.” 2 Cronici 33:13, 15, 16.

  O experienţă asemănătoa-
re a avut şi împăratul Nebu-
cadneţar. Prin Daniel, acesta a 
fost înştiinţat de Domnul:

“De aceea, împărate, 
placă-ţi sfatul meu! Pune capăt 
păcatelor tale, şi trăieşte în 
neprihănire...!”

După douăsprezece luni, 
pe când se plimba pe acoperi-
şul palatului împărătesc din 
Babilon, împăratul a luat 
cuvântul, şi a zis: ,,Oare nu 
este acesta Babilonul cel mare, 
pe care mi l-am zidit eu... prin 
puterea bogăţiei mele şi spre 
slava măreţiei mele?” Nu se 
sfârşise încă vorba aceasta a 
împăratului, şi un glas s-a 
pogorît din cer şi a zis: ,,Află, 
împărate Nebucadneţar, că ţi 
s-a luat împărăţia! Te vor 
izgoni din mijlocul oamenilor, 
şi vei locui la un loc cu fiarele 
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câmpului; îţi vor da să mă-
nânci iarbă ca la boi, şi vor 
trece peste tine şapte vremi, 
până vei recunoaşte că Cel 
Prea Înalt stăpâneşte peste 
împărăţia oamenilor şi că o dă 
cui vrea!” - Chiar în clipa 
aceea, s-a împlinit cuvântul 
acela asupra lui Nebucadne-
ţar...” 

De ce a fost deposedat 
împăratul Nebucadneţar? Deşi 
avertismentul suna: “ţi se va 
lua împărăţia”, aflăm că lui i s-a 
luat mintea. În felul acesta şi-a 
pierdut el împărăţia: piezându-
şi mai întâi mintea, capacitatea 
de a judeca, de a lua decizii. 

“După trecerea vremii 
sorocite, eu, Nebucadneţar, am 
ridicat ochii spre cer, şi mi-a 
venit iarăş mintea la loc. Am 
binecuvântat pe Cel Prea Înalt, 
am lăudat şi slăvit pe Cel ce 
trăieşte vecinic, Acela a cărui 
stăpânire este vecinică, şi a 
cărui împărăţie dăinuieşte din 
neam în neam... Acum, eu, 
Nebucadneţar, laud, înalţ şi 
slăvesc pe Împăratul cerurilor, 
căci toate lucrările Lui sunt 

adevărate, toate căile Lui sunt 
drepte, şi El poate să smerească 
pe ceice umblă cu mândrie!” - 
Daniel 4.

,,Ori de câte ori oamenii îşi 
aleg propria lor cale, sunt în 
vrajbă cu Dumnezeu. Ei nu vor 
avea nici un loc în Împărăţia 
cerurilor, pentru că sunt în 
război cu înseşi principiile 
cerului. Neluând în seamă voia 
lui Dumnezeu, se dau de 
partea Satanei, vrăjmaşul lui 
Dumnezeu şi al omului... Noi 
nu putem să desconsiderăm 
vreun cuvânt, oricât de 
neînsemnat ni s-ar părea, şi să 
mai fim în siguranţă...”Cugetări 
pg. 153 (cap. 4).

Aceasta se întâmplă când 
alegem propria noastră cale şi 
nu a Domnului! 

Există şi o a doua variantă, 
aceea de a accepta că ,,Mintea 
este grădina Domnului” şi că 
,,omul trebuie să o cultive... 
pentru a forma un caracter 
asemănător celui divin”.

Suntem gata să acceptăm 
acest lucru? Ne-am lămurit din 
experienţa lui Manase şi a lui 

Nebucadneţar că nu este bine 
şi sigur să urmăm propria 
noastră cale? Vrem motivaţii 
mai puternice? Iată cea mai 
temeinică motivaţie:

,,Vedeţi ce dragoste ne-a 
arătat Tatăl, să ne numim copii 
ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:1). 
Ce valoare dă faptul acesta 
omului! Datorită păcatului, fiii 
oamenilor au ajuns robi ai lui 
Satana...” (C.C.H. cap. 1).

,,Isus a înţeles puterea 
amăgitoare a lui Satana asupra 
minţii umane şi S-a angajat 
[prin legământ] să vină pe 
acest pământ; S-a dezbrăcat de 
haina regalităţii, a renunţat la 
coroana împărătească, a părăsit 
poziţia înaltă de conducere, a 
coborât de pe tronul slăvit de 
Conducător suprem al tuturor 
cerurilor şi a înlocuit propria 
divinitate cu natura omeneas-
că, pentru ca omenescul să 
poată veni în întâmpinarea 
omenescului. Pentru aceasta a 
venit El. Isus a venit chiar aici, 
pe pământul nostru, pentru a 
lua asupra Sa natura umană, 
pentru a trece prin toate 
încercările, prin toate ispitele 
şi greutăţile la care trebuie să 
fie expus omul, şi S-a confrun-
tat cu toate acestea, învingând 
acolo unde Adam a fost 
înfrânt, ca să poată răscumpăra 
eşecul nedorit şi căderea lui 
Adam.”   - 1 MCP. 192.3 (cap. 
21).

,,Prin credinţa în jertfa 
ispăşitoare a Domnului 
Hristos, fiii lui Adam pot 
deveni fii ai lui Dumnezeu... 
Cei păcătoşi sunt astfel în 
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poziţia în care: prin legătura cu 
Domnul Hristos: pot în adevăr 
să devină vrednici de numele 
de “fii ai lui Dumnezeu”.” - 
C.C.H. Cap.1.  

,,O astfel de iubire este fără 
egal. Să fim numiţi copii ai 
Împăratului ceresc! Preţioasă 
făgăduinţă! Tema celei mai 
profunde meditaţii! Iubirea 
fără seamăn a lui Dumnezeu 
pentru o lume care nu L-a 
iubit! Gândul acesta are o 
putere asupra sufletului care 
aduce raţiunea în supunere 
faţă de voinţa lui Dumnezeu. 
Cu cât vom studia mai mult 
caracterul divin în lumina 
crucii de pe Golgota, cu atât 
vom vedea mai mult mila, 
gingăşia şi iertarea împletite cu 
nepărtinirea şi dreptatea şi cu 
atât mai mult şi mai clar vom 
discerne nenumăratele dovezi 
ale iubirii infinite şi ale milei 
pline de gingăşie care întrec cu 
mult dragostea şi dorul unei 
mame pentru copilul ei 
neascultător.” - C.C.H. Cap.1.   

 Poţi sta indiferent în faţa 
unei astfel de iubiri fără egal? 
Nu ne copleşeşte acest gând: 
să devenim copii ai lui 
Dumnezeu? Nu tânjim să fim 
transformaţi după chipul 
Divin? Dumnezeu poate face 
acest lucru oricând pentru noi, 
dar El aşteaptă cooperarea 
noastră! 

Vrei să accepţi că ,,Mintea 
este grădina Domnului” şi că  
,,omul trebuie să o cultive cu 
sârguinţă, pentru a forma un 
caracter asemănător celui 

divin.”? Dacă accepţi acest 
lucru, atunci vei trece la 
acţiune: dacă ai adus până 
acum ceva străin în  “grădina 
Domnului” (,,Casa Domnu-
lui”), aşa cum a adus Manase, 
(dacă L-ai îndepărtat pe 
Dumnezeu din conştiinţa ta, 
dacă ai căutat să fii cât de mult 
posibil asemenea lumii, ca 
Manase...) fă acum ceva: fă ce 
a făcut şi Manase, când s-a 
rugat Domnului, s-a smerit 
adânc, s-a căit şi a recunoscut 
că Domnul este Dumnezeu  
oferindu-I un loc de cinste în 
viaţa sa; apoi ,,a înlăturat din 
Casa Domnului dumnezeii 
străini şi idolul Astarteei, a 
dărămat toate altarele pe care 
le zidise pe muntele Casei 
Domnului şi la Ierusalim, şi 
le-a aruncat afară din cetate.” 
(2 Cron. 33:15).   

Apoi el ,,A aşezat din nou 
altarul Domnului, a adus pe el 
jertfe de mulţămire şi de laudă, 
şi a poruncit lui Iuda să 
slujească Domnului, Dumne-
zeului lui Israel.” (2 Cron. 
33:15,16). 

Fă şi tu acest lucru: adu-L 
pe Hristos acolo unde ar fi 

“Cu cât vom studia mai mult caracterul divin în 
lumina crucii de pe Golgota, cu atât vom vedea mai 

mult mila, gingăşia şi iertarea împletite cu nepărtini-
rea şi dreptatea şi cu atât mai mult şi mai clar vom 

discerne nenumăratele dovezi ale iubirii infinite şi ale 
milei pline de gingăşie care întrec cu mult dragostea şi 

dorul unei mame pentru copilul ei neascultător.”

trebuit să fie... Lasă-L să 
lucreze pentru transformarea 
caracterului tău; lasă-te 
modelat după chipul Său, apoi 
dă mărturie înaintea tuturor 
despre puterea harului divin !              

,,... Când caracterul lui 
Hristos va fi reprodus perfect 
în poporul Său, atunci El va 
veni ca să-i pretindă ca fiind ai 
Săi.” - Parabole, pg. 69 engl. 

Nelu Iancu
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Conform descoperirii lui 
Dumnezeu căsătoria (înteme-
ierea unei familii) se realizează 
între două persoane de sex 
opus prin legături misterioase 
ale inimii. Este voia lui 
Dumnezeu ca acest principiu 
să fie recunoscut şi păstrat 
printr-un  angajament pe viață, 
în cadrul  familiei. Neţinând 
cont de sfaturile Creatorului, 
majoritatea bărbaţilor şi 
femeilor privesc căsnicia prin 
proprii lor ochi şi acţionează 
pentru a atinge ţelurile imediat 
palpabile. Aceste scopuri de 
multe ori sunt foarte meschine 
şi egoiste, cum ar fi: comodita-
te, fericirea personală, pofta 
ochilor etc. şi interesant de 
remarcat că aceleaşi scopuri 
sunt invocate şi la cererea de 
divorţ, dacă este avantajos 
persoanei în cauză.

Argumentul „forte” care se 
invocă în momentul căsătoriei 
este „iubirea”. Sub imperiul 
acestui sentiment toate 
lucrurile din jur capătă culori 
vesele, iar problemele care se 
întrezăresc în viitor sunt 
miniaturizate şi astfel, mirele şi 
mireasa păşesc 
încrezători în 
viitorul 
necunoscut.

Dar 
iubirea 
conjugală 
implică mult 

mai mult decât sentimente 
trecătoare. Iubirea adevărată 
ne cheamă, implică în angaja-
mente, care trebuie împlinite, 
ceea ce nu este greu atât timp 
cât suntem devotaţi a lucra 
pentru fericirea celuilalt.

În viaţa practică nu este 
întotdeauna aşa şi iubirea 
declarată este chemată să dea 
examene grele, în care îşi va 
proba statornicia ei exprimată 
prin sacrificiu de sine. Adevă-
ratele bucurii pot deveni o 
realitate doar atunci când se 
exersează principiul sacrificiu-
lui, dar aceasta se poate realiza 
atunci când consideri dragos-
tea ca un angajament. Iubirea 
conjugală cheamă atât soţul, 
cât şi soţia să recunoască în 
rugăciune neputinţa de a putea 
iubi fără sălăşluirea lui Hristos 
în ei. (Eclesiastul 4:12 u.p.).

Atunci când se realizează 
idealul lui Dumnezeu cu 

privire la cuplul conjugal, 
probabil că elementul cel mai 
controversat pentru oamenii 
din ziua de azi este supunerea 
soţiei faţă de soţ. (Efeseni 
5:22-24).

De obicei, această temă 
este percepută în sensul că 
soţia este mai puţin importan-
tă, nu ar fi egală şi că este 
dependentă de el. Poate, pe 
drept cuvânt, să fie şi senti-
mentul soţiei; atunci când 
soţul este  egocentric dar, în 
nici un caz, când soţul este 
credincios şi respectă chema-
rea lui Dumnezeu. (Matei 
20:26 u.p.). Concepţiile 
eronate referitoare la  rolul 
soţului şi al soţiei îşi au 
originea în teoriile greşite – 
dar mult mediatizate – referi-
toare la împlinirea personală.

În mintea multora, a  fi 
liber şi independent înseamnă 
a avea permisiunea de a face ce 
vrei şi cum vrei şi astfel poziţia 
soţului a ajuns să fie invidiată, 
ea beneficiind de mai multă 
împlinire. În realitate, liberta-
tea şi împlinirea înseamnă a 
asculta de Dumnezeu şi a sluji 
altora. În felul acesta nici soţul, 
nici soţia nu se bucură de 
vreun avantaj faţă de celălalt. 

(Romani 12:10 u.p.).
„Soţia trebuie să-şi 

respecte soţul. Soţul 
trebuie să-şi îngrijească 
şi să-şi iubească soţia şi 
aşa cum legământul de 
căsătorie îi uneşte 
făcându-i una, tot 
astfel credinţa lor în 
Hristos îi va face una 

în El. Ce poate fi 
mai plăcut lui 
Dumnezeu 
decât să vadă 

Rolul 
  familiei
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dacă cei căsătoriţi caută să 
înveţe despre Isus şi să devină 
tot mai mult pătrunşi de 
spiritul Său?” C.A. 100.

La creaţiune Dumnezeu o 
făcuse pe Eva egală cu Adam. 
Dacă ei ar fi rămas ascultători 
de Dumnezeu în armonie cu 
marea Sa lege a iubirii – ei ar fi 
rămas în armonie unul cu 
celălalt, dar păcatul adusese 
discordie şi acum legătura lor 
putea fi menţinută şi armonia 
apărată numai prin supunerea 
unei părţi faţă de cealaltă. Eva a 
căzut prima în păcat, ea a căzut 
în ispită prin aceea că s-a 
depărtat de soţul ei, contrar 
indicaţiei divine. La solicitarea 
ei Adam a păcătuit şi acum ea 
este pusă sub stăpânirea 
soţului ei.

Dacă principiile recoman-
date în Legea lui Dumnezeu ar 
fi fost urmate de către rasa 
umană căzută, această sentin-
ţă, deşi dată în urma păcatului, 
s-ar fi dovedit o binecuvântare 
pentru ea. Dar abuzul bărbatu-
lui de supremaţia dată lui, prea 
adesea, a făcut partea ce revine 
femeii prea amară şi i-a făcut 
viaţa o povară.

„Eva fusese perfect 
mulţumită de poziţia soţului în 
căminul din Eden dar, ca şi 
neliniştitele Eve moderne, s-a 
măgulit cu speranţa trecerii 
într-o sferă mai înaltă decât cea 
pe care Dumnezeu o desemna-
se pentru ea. În încercarea de a 
se ridica deasupra poziţiei 
iniţiale, ea căzu mult sub ea. 
Un rezultat similar vor obţine 
toţi cei care nu sunt dispuşi să 
privească bucuroşi datoriile 
vieţii lor în concordanţă cu 
planul lui Dumnezeu.” C.A. 101.

„Dumnezeu cere ca soţia să 
aibă întotdeauna în vedere 

teama de Dumnezeu şi slava 
Lui. Totala supunere trebuie 
acordată numai Domnului Isus 
Hristos, ca fiică a Sa, prin 
preţul enorm al vieţii Sale. 
Dumnezeu i-a dat o conştiinţă 
pe care nu o poate încălca fără 
să fie pedepsită. Individualita-
tea ei nu poate fi dizolvată în 
cea a soţului ei, căci ea este 
răscumpărata lui Hristos. Este 
o eroare a-ţi imagina că ea 
trebuie facă exact ce spune 
soţul în toate lucrurile, cu un 
devotament orb, atunci când 
ea ştie că făcând astfel îşi va 
face rău trupului ei şi spiritului 
ei care au fost răscumpărate 
din sclavia lui Satana. Există 
unul care stă mai presus decât 
soţul pentru soţie: Răscumpă-
rătorul ei, şi supunerea faţă de 
soţ trebuie aplicată aşa cum 
Dumnezeu a îndrumat: în 
Domnul (aşa cum este 
potrivit). Când soţii cer 
completa supunere a soţiilor, 
declarând că femeile n-au 
dreptul nici la cuvânt, nici la o 
decizie de familie, ci să 
manifeste totală supunere, îşi 
situează soţiile într-o poziţie 
contrară Scripturilor. Interpre-
tând Scriptura în felul acesta ei 
insultă proiectul instituţiei 
căsătoriei.” C.A. 102. 1,2.

„Nici soţul, nici soţia nu 
trebuie să exercite asupra 
celuilalt un control arbitrar. 
Nu încercaţi să vă siliţi unul pe 
celălalt să vă supuneţi poftelor 

voastre. Nu puteţi face asta şi 
în acelaşi timp să vă păstraţi 
iubirea unul faţă de celălalt.

Fiţi amabili, răbdători şi 
îngăduitori, atenţi şi politicoşi. 
Prin harul lui Dumnezeu veţi 
reuşi să vă faceţi fericiţi unul 
pe celălalt, aşa cum aţi făgăduit 
să faceţi în legământul căsăto-
riei.” C.A. 103. 2,4.

Atunci când soţii şi soţiile 
nu respectă instrucţiunile lui 
Dumnezeu, ei vor da naştere la 
multe probleme încurcate şi 
dureroase. Soţii se vor simţi 
ameninţaţi şi manipulaţi, iar 
soţiile neînţelese şi terorizate.

Foarte rar o soţie nesupusă 
poate fi convinsă, spunându-i 
că trebuie să se supună. Dar 
soţul poate câştiga supunerea 
şi respectul ei prin dublarea 
iubirii sale faţă de ea, purtân-
du-i de grijă şi înţelegând-o. 
(Romani 12:21).

Prin dăruirea cadrului 
familial părinţilor noştri, 
Dumnezeu a creat un cadou 
perfect pentru ca planul Său cu 
privire la popularea pământu-
lui să fie realizat. Este singurul 
domeniu în care omul a fost 
creat să ducă la bun sfârşit 
lucrarea de creaţiune începută 
de Dumnezeu. (Geneza 1:28; 
Psalmii 127:3). Este cât se 
poate de clar că părinţii nu-şi 
dobândesc copiii ca nişte 
produse finite. Ei au nevoie de 
învăţătură, disciplinare şi 
educaţie. (Psalmii 22:6).

Fiţi amabili, răbdători şi îngăduitori, atenţi 
şi politicoşi. Prin harul lui Dumnezeu veţi re-
uşi să vă faceţi fericiţi unul pe celălalt, aşa 
cum aţi făgăduit să faceţi în legământul că-
sătoriei.
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Nu există o altă lucrare 
care să-i poată sta alături. 
Într-o foarte mare măsură, 
mama ţine în mâinile sale 
destinul copiilor ei. Ea se 
ocupă de dezvoltarea minţii şi 
a caracterului, lucrând nu 
numai pentru prezent ci şi 
pentru veşnicie… lucrarea ei 
nu este aceea de a picta pe 
pânză un chip frumos sau a-l 
dăltui în marmură, ci de a 
imprima într-un suflet 
omenesc chipul Divin. Fiecare 
mamă să-şi dea seama că 
clipele ei sunt preţioase şi 
lucrarea ei va fi probată în ziua 
solemnă a socotelilor…

Atunci se va afla că mulţi 
dintre aceia care au fost o bine-
cuvântare pentru lume cu 
lumina geniului adevărului şi 
sfinţeniei îşi datorează princi-
piile care au fost izvorul 
principal al influenţei şi 
succesului lor unei mame 
creştine, care se ruga. (P.P. pag. 
240-241).

„Îmi aduc aminte de 
credinţa ta neprefăcută, care 

s-a sălăşluit 
întâi în 
bunica ta 
Lois şi în 
mama ta 
Eunice, şi 
sunt 
încredinţat 
că şi în 
tine.” „Din 
pruncie 
cunoşti 
Sfintele 
Scripturi, 
care pot 
să-ţi dea 
înţelepciu-
nea care 
duce la 
mântuire, 
prin 

credinţa în Hristos Isus.” (2 
Timotei 1:5; 3:15).

Iată, deci, cum Scriptura 
scoate în evidenţă trei mari 
domenii în ceea ce priveşte 
educaţia: exemplul, învăţătura 
şi corecţia.

Apostolul Pavel aminteşte 
pe mama şi bunica lui Timotei 
care au fost exemple şi, pe 
urmă, menţionează că învăţă-
tura lor a dat roade.

Părinţii nu pot să-şi trimită 
copiii pe calea bunătăţii, a 
răbdării şi a lipsei de egoism, ci 
trebuie să meargă înaintea lor. 
O veche zicală spunea: Putem 
învăţa pe cineva prin ceea ce 
spunem, mai mult prin ceea ce 
facem, dar, cel mai mult, prin 
ceea ce suntem.

Un lucru este clar: nici un 
părinte nu este perfect dar ei 
sunt chemaţi să fie sinceri şi 
smeriţi, apreciind faptul că au 
ocazie de a fi exemplu şi astfel 
să se ferească de capcana 
mulţumirii de sine. După ce 
copiilor lor le-au fost oferite 

exemple bune au fost şi 
învăţaţi căile vieţii, dar ei aleg 
altceva, trebuie să intervină şi 
al treilea element, şi anume, 
corecţia.

Înţeleptul Solomon declară 
în Proverbe 13:24 – „Cine 
cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, 
dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte 
îndată.” 

Obiecţia modernă împotri-
va folosirii nuielei se bazează 
pe eroarea că, în esenţă, omul 
este bun şi copiii ar avea 
nevoie doar de un imbold 
adecvat pentru a-şi descoperi 
şi dezvolta un caracter bun. O 
altă cauză care a dus la 
resentimente este aceea a 
înţelegerii greşite şi practicării 
eronate a acestui principiu. 
Fără dragoste, nuiaua poate 
deveni un mijloc de abuz şi 
umilire.

Confesiunea pavează 
drumul astfel încât dreptatea 
să aibă efectul dorit. Copiii 
trebuie făcuţi conştienţi de 
răul pe care l-au făcut, înainte 
de a-i pedepsi.

Iată câteva dintre… „legile, 
poruncile, hotărârile şi 
învăţăturile ‘Lui’ ” (1 Regi 
2:3), cu care poate nu suntem 
de acord, întrucât ştiinţele 
sociale învaţă altceva. Dar, să 
privim atenţi la noi cât de 
schimbători suntem. Rămâ-
nând la acest subiect găsim 
porunca lui Dumnezeu care 
zice: „Copii, ascultaţi în 
Domnul de părinţii voştri, căci 
este drept.” (Efeseni 6:1). 
Poate deseori ne-am revoltat 
când părinţii noştri repetau  
aceste cuvinte, dar cum le 
percepem după ce am devenit 
noi înşine părinţi!

Iosif Şiko
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Început de sfârşit. (Matei 24:8). Este 
vremea contrastelor. Veţi auzi de… extinde-
rea deşertului; de asemenea, veţi auzi şi veşti 
despre proiecte foarte îndrăzneţe. O ţară 
care are deşert şi o altă ţară care are resurse 
financiare şi umane în cercetare, şi-au propus 
să facă să crească iarba în locul unde nisipul 
este stăpân. Cum? Vor să creeze o oază pe 
care s-o întreţină până când s-ar putea crea 
un climat propice pentru extinderea 
vegetaţiei.

Un obiectiv aflat în construcţie se 
apropie de timpul când să i se facă recepţia. 
Încă utilajele răscolesc pământul dimprejur. 
Când se taie panglica peste tot avem spaţiu 
verde, flori şi arbuşti ornamentali. Cum s-a 
rezolvat? Simplu. Au cumpărat „gazon la 
minut”.

Cum vom îndepărta nisipul de la temelia 
şi din mijlocul Bisericii? Suntem în ajunul 
celei mai mari recepţii, vrem ca Stăpânul să 
cumpere creştini făcuţi la minut?

Ceea ce oamenii încearcă să facă cu mari 
investiţii, Domnul a şi făcut de mult de tot 

şi va face şi în viitor. Avem nevoie de credinţă 
nu la minut – chiar dacă uneori în ultimul 
minut – ci acea credinţă într-un singur 
cuvânt. „Ci zi numai un cuvânt şi robul meu 
va fi tămăduit.” Matei 8:8.

Omul reuşeşte mai degrabă şi mai uşor, în 
sensul de a distruge viaţa decât să o reţină. 
Nu mai miră pe nimeni să vadă un patinoar 
sau o pârtie cu zăpadă artificială. Mai greu 
este cu ploaia provocată. Chiar dacă s-ar reuşi 
deschiderea norilor, ar lipsi dozarea şi 
urmarea ar fi dezastrul.

În timpuri de uscăciune spirituală să 
asaltăm cămările cerului, de unde Domnul 
secerişului să trimită Duhul Său să facă 
măsură.

„Căci după cum ploaia şi zăpada se 
pogoară din ceruri şi nu se întorc, ci udă 
pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, 
… tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura 
Mea, nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va 
împlini planurile Mele.” Isaia 55:10,11.

Oază sau desert,
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Planul lui Dumnezeu cu 
Israel n-a fost să rămână în 
pustie, ci să ajungă în ţara cea 
mănoasă a Canaanului. Au 
rămas în deşert cei ce au luat 
Numele Domnului în deşert. 
Ei, ca şi noi, aveau, după cum 
avem şi noi privilegiul să 
strângem şi să mâncăm mana, 
adică pâinea îngerilor.

În timpul călătoriei prin 
„Valea Plângerii”, fericit cortul 
– familia – care preface aceasta 
într-un loc plin de izvoare; 
adică într-o oază de linişte.

Ferice de cei ce merg la 
cortul întâlnirii – la adunare 
– să-L găsească pe Mântuitorul 
nostru Isus, o întreagă fântână 
de iubire, adevărata OAZĂ.

Ca şi sarea cu gust, ei vor 
respinge influenţa deşertăciu-
nilor. Ei vor avea grijă de 
sămânţa de muştar, o vor 
germina cu lacrimi şi chiar în 
timp de încălzire globală tot 
mai sădesc astăzi un pom.

Un expert, în aparenţă, 
investeşte foarte mult în 
trezirea Bisericii. „Un spirit 
fanatic a luat în stăpânire o 
anumită categorie de păzitori 
ai Sabatului din acel loc. Ei au 
băut prea puţin din fântâna 
adevărului  şi nu sunt obişnuiţi 
cu spiritul soliei îngerului al 
treilea. … Sunt îndrumată să 
vă spun că în viitor va fi 
necesară multă veghere şi 
precauţie. În mijlocul poporu-
lui lui Dumnezeu nu trebuie să 
se manifeste ignoranţă 
spirituală. Duhurile rele sunt 
angajate în încercarea de a 
pune stăpânire pe mintea 
făpturilor omeneşti. … 
Evenimente uimitoare care vor 
avea o legătură strânsă cu 
Satana se vor petrece în 
curând. Cuvântul lui Dumne-
zeu declară că Satana va face 

minuni – oaze artificiale.” 
Adevărata aşteptare, pag. 54,55.

Un reper pentru cei aleşi îl 
găsim tot în Matei 24. „Când 
veţi vedea ‘urâciunea pustiiri’ 
aşezată în locul sfânt, cine 
citeşte să înţeleagă.”

Avem nevoie de mai multă 
rouă în cămăruţă şi de adevăra-
tele adunări de înviorare. „Cele 
mai folositoare adunări pentru 
închinarea spirituală sunt cele 
caracterizate prin solemnitate 
şi adâncă cercetare a inimii, în 
care fiecare caută să se cunoas-
că pe sine însuşi şi, cu seriozi-
tate şi în profundă umilinţă, 
caută să înveţe de la Domnul 
Hristos.” Adevărata redeştepta-
re, pag. 55.

Să nu ne mulţumim cu 
scene de carnaval, teatru sau 
spectacol. Ca popor suntem 
chemaţi să fim „vocea celui ce 
strigă în pustie: Pregătiţi calea 
Domnului, neteziţi cărările. 
Orice vale să fie înălţată, orice 
munte şi orice deal să fie 
plecate, coastele să se prefacă 
în câmpii şi strâmtorile în 
vâlcele”. Isaia 40:3,4.

Să urmărim cum 
înţelegea Spurgeon 
aceste lucruri: „Îi voi 
pregăti o cale în inima 
mea, netezită prin milă, 
în deşertul firii mele. 
Gândurile josnice şi 
înjositoare trebuie 
părăsite, îndoiala şi 
disperarea trebuie 
îndepărtate, iar plăcerile 
şi înălţarea de sine 
trebuie lepădate. 
Mândria şi încrederea de 
sine trebuie nivelate. 
Inima nestatornică 
trebuie să croiască o 
cărare pentru Dumnezeu 
pe care să umble 
sfinţenia. Stâncile 

păcatului trebuie îndepărtate, 
iar cârtirile şi nemulţumirile 
smulse din rădăcini.” Devoţio-
nal Spurgeon: Dimineaţa şi 
seara, pag.14.

Atunci Domnul îi va 
scoate din peşteri pe cei ce nu 
şi-au plecat genunchii înaintea 
lui Baal. Atunci va fi o Ploaie 
Târzie şi o Mare Strigare. 
Atunci va fi o mare împlinire: 
„Pustia şi ţara fără apă se vor 
bucura; pustietatea se va veseli 
şi va înflori ca trandafirul; se 
va acoperi cu flori şi va sări de 
bucurie…” (Isaia 35:1,2).

Acum, şi-n anul acesta să 
trăim în duhul acestei rugă-
ciuni: O, fie ca inima mea 
să-mi fie o cale netezită pentru 
Domnul; astfel încât El să facă 
o cercetare amănunţită, în 
toate colţurile inimii mele; ca 
inima mea să fie ca o grădină a 
Domnului, udată din râul care 
izvorăşte din tronul lui 
Dumnezeu. Ajută-mă, 
Doamne, să fiu o oază! Amin.

Marcu Şuteu-Albu
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“Și, fiindcă Lot zăbovea, 
bărbații aceia l-au apucat de 
mână, pe el, pe nevasta sa şi 
pe cele două fete ale lui, căci 

Domnul voia să-l cruțe; l-au 
scos şi l-au lăsat afară din 

cetate. După ce i-au scos 
afară, unul din ei a zis: 

"Scapă-ți viața; să nu te uiți 
înapoi şi să nu te opreşti în 

vreun loc din câmpie: scapă la 
munte, ca să nu pieri." 

(Genesa 19:16,17).

Avertismentul acesta 
este solia lui 
Dumnezeu pentru 

noi şi familiile noastre, pentru 
toate timpurile şi pentru orice 
situație.

Solia vizează pe cei care au 
făcut o alegere grăbită şi, la fel 
ca şi Lot, n-au luat în calcul 
consecințele. Cred că îndem-
nul este făcut special pentru 
“rămăşița femeii”, care a înțeles 
că starea de căldicel este 
sinonimă cu zăbovirea. 

Avertismentul este dat cu 
multă seriozitate iar aplicân-
du-l pentru zilele de pe urmă 
trebuie să luăm seama să nu se 
repete şi cu noi istoria acestui 
neprihănit „care-şi chinuia 
sufletul în fiecare zi” datorită 
lucrurilor pe care le vedea şi 
auzea.

Viața noastră este un dar de 
la Dumnezeu şi nu putem să o 
folosim cum voim, mai ales că 
ştim că ea a fost răscumpărată 
scump cu sângele iubitului 
mântuitor Isus Hristos.

Deuteronom 20:19 “Iau azi 
cerul şi pământul martori 
împotriva voastră că ți-am pus 
înainte viața şi moartea, 
binecuvântarea şi blestemul. 
Alege viața, ca să trăieşti, tu şi 
sămânța ta”.

Aş vrea să mă opresc 
asupra discuției pe care a 
purtat-o Domnul Isus cu 
Nicodim - "Trebuie să vă 
naşteți din nou." (Ioan 3:7). 
Aceasta este nevoia noastră – 
naştere la o viață spirituală 
după voia lui Dumnezeu în 
Domnul Isus Hristos prin 
Duhul.

Scapă-ți  
viața!
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Cred că pentru a avea viață 
trebuie să ne luptăm în 
rugăciune ca şi Iacov – “Încă 
din pântecele mamei a apucat 
Iacov pe fratele său de călcâi; 
şi, în puterea lui, s-a luptat cu 
Dumnezeu. S-a luptat cu 
îngerul şi a fost biruitor, a 
plâns şi s-a rugat de el. Iacov 
l-a întâlnit la Betel, şi acolo 
ne-a vorbit Dumnezeu.” (Osea 
12:3-4).

Cuvântul Domnului este 
plin de avertismente iar omul 
înțelept se teme şi caută 
scăpare –“Ți s-a arătat, omule, 
ce este bine, şi ce alta cere 
Domnul de la tine decât să faci 
dreptate, să iubeşti mila şi să 
umbli smerit cu Dumnezeul 
tău? Glasul Domnului strigă 
cetății, şi omul înțelept se teme 
de Numele Tău: "Ascultați 
pedeapsa şi pe Cel ce o 
trimite!” (Mica 6:8-9); "Căci 
cine iubeşte viața şi vrea să 
vadă zile bune să-şi înfrâneze 
limba de la rău şi buzele de la 
cuvinte înşelătoare, să se 
depărteze de rău şi să facă 
binele, să caute pacea şi s-o 
urmărească. Căci ochii 
Domnului sunt peste cei 
neprihăniți, şi urechile Lui iau 
aminte la rugăciunile lor. Dar 

fața Domnului este împotriva 
celor ce fac răul."(1 Petru 
3:10-12).

Un alt verset la care trebuie 
să luăm aminte este cel din 
Proverbe 14:9 - “Cei nesocotiți 
glumesc cu păcatul.” Gândul 
acesta este înfricoşător pentru 
toți cei care stau în cumpănă, 
neştiind ce să facă (vă rog citiți 
Marcu 6:20 – decizia ne 
aparține).

Pentru că familia este 
chemată să fie la datorie, 
trebuie să petrecem acolo cele 
mai frumoase momente în 
rugăciune şi sfat, “puțin aici, 
puțin acolo” (Isaia 28:10). 
Lucrarea aceasta este neobser-
vată dar prin suflul Duhului 
Sfânt şi în pas cu cei mici, drumul 
nostru nu va merge spre Țoar 
ci spre Noul Ierusalim.

Interesele materiale şi 
lumea atrag, la fel cum 
Sodoma atrăgea odinioară, pe 
tineri şi vârstnici. Să ne 
gândim la proporția celor 
salvați, atât în cazul lui Lot, cât 
şi în cazul lui Noe, iar grija 
noastră principală să fie cea de 
a nu lipsi la “apel”. Să nu uităm 
sfârşitul lui Efraim, a cărui 
poartă şi nume lipseşte de pe 
cetate.

Cuvintele uşoare, îmbrăcă-
mintea necorespunzătoare în 
programele de cult (decolteuri, 
mâneci scurte, materiale 
transparente), purtarea panta-
lonilor, scurtarea părului, 
vopsitul şi pensatul la fete, sau 
chiar guma de mestecat în 
cadrul serviciilor sfinte sunt 
glume cu păcatul. Avertismen-
te au fost repetate şi acum ca şi 
în trecut.

“Cine este înțelept să ia 
seama la aceste lucruri! Cine 
este priceput să le înțeleagă! 
Căci căile Domnului sunt 
drepte; şi cei drepți umblă pe 
ele, dar cei răzvrătiți cad pe 
ele.” (Osea 14:9).

Când medităm la cele 
petrecute în oraşele din 
câmpie, la interesul cerului 
pentru salvarea noastră, 
exemplul familiei lui Lot, 
mijlocirea lui Avraam, putem 
constata că toate s-au scris 
pentru învățătura noastră. 

Doresc şi mă rog ca 
Domnul să mă ajute să-mi scap 
viața, împreună cu soția, copiii 
mei şi familiile lor, şi să putem 
ajuta şi pe alții să-şi scape viața.

Cine alege să-şi scape viața 
va fi fericit şi răsplătit de 
Domnul Isus cu viața veşnică. 
El să ne ajute la aceasta pe toți. 

                                         Amin!
Ioan Dărămuş

„Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguranța noas-
tră, este vrednic, este cu totul în stare să-i mântuiască pe toți aceia care vin la 
El. Oricare ar fi fost starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situațiile 
tale, dacă vei veni la Isus așa cum ești, slab, fără speranță și descurajat, milos-
tivul nostru Mântuitor te va întâmpina încă de departe, te va cuprinde în brațele 
Sale iubitoare și te va îmbrăca cu mantia neprihănirii Lui. El ne prezintă Tatălui 
îmbrăcați în veșmântul alb al propriului Său caracter și mijlocește înaintea lui 
Dumnezeu în favoarea noastră, zicând: “Eu am luat locul păcătosului. Nu privi 
la acest fiu încăpățânat, ci privește la Mine”. Cugetări, pag. 11
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1. Punctul de plecare îl 
găsim în cartea „Experiențe şi 
viziuni”, pag. 90, primul 
fragment: „Dar când Dumne-
zeu I-a spus Fiului Său „să 
facem om după chipul şi 
înfățişarea noastră” Satana a 
fost invidios pe Isus. El dorea 
să fi fost consultat în privința 
creării omului şi, pentru că nu 
I se ceruse sfatul, s-a umplut 
de invidie, gelozie şi ură.”

2. Pentru această patimă, 
mânia nu s-a oprit numai la 
Lucifer, ci a trecut mai departe 
la Cain. Cain s-a supărat pe 
Abel şi, în loc să biruie mânia, 
a recurs la crimă, omorându-l 
pe Abel. (Geneza 4:7,8).

3. Aş dori să mai dau un 
exemplu: regele Ahab. A mers 
să negocieze o bucată de 
pământ şi pentru că nu l-a 
putut obține, s-a supărat. Când 
a ajuns acasă, Izabela l-a 
întrebat: „Pentru ce îţi este 

tristă inima şi nu mănânci? El 
i-a răspuns: „Am vorbit cu 
Nabot din Izreel, şi i-am zis: 
‘Dă-mi via ta pe preţ de argint; 
sau, dacă vrei, îţi voi da o altă 
vie în locul ei’. Dar el a zis: ‘Nu 
pot să-ţi dau via mea!’ Atunci 
Izabela, nevasta lui, i-a zis: 
‘Oare nu domneşti tu acum 
peste Israel? Scoală-te, ia şi 
mănâncă şi fii cu inima veselă, 
căci eu îţi voi da via lui Nabot 
din Izreel!’ ” (1 Împărați 
21:5-7). Dimineața următoare  
a scris nişte scrisori pe care 
le-a ştampilat cu ştampila 
regelui şi le-a trimis conducă-
torilor cetății în care locuia 
Nabot. A pus doi „oameni de 
nimic” care să spună că l-au 
auzit cum a blestemat pe 
Dumnezeu şi pe împărat, apoi 
a fost scos afară şi omorât cu 
pietre. Factorul principal este 
mânia regelui.

4. Un alt exemplu este 
regele Ozia. Acest rege a 
domnit cincizeci şi doi de ani 
peste Israel. Pentru început nu 
a permis ca idolatria să-şi facă 
loc în popor, dar Satana i-a 
sucit mintea, determinându-l 
să intre în intre în templu şi să 
tămâieze. Preotul Azaria l-a 
oprit şi fiindcă nu i s-a dat voie 
să tămâieze, regele s-a supărat. 
Pentru supărarea lui a fost lovit 
cu lepră. (2 Cronici 26:16-19).

5. Să mergem mai departe, 
referitor tot la supărare, am 
mai putea da exemplul altor 
trei personaje: Ahitofel, Husai 
şi Absalom.

Ahitofel i-a cerut voie lui 
Absalom pentru a merge să-l 
urmărească pe David, dar 
Absalom l-a chemat pe Husai 
şi l-a întrebat: „Să merg să 
urmăresc pe tatăl meu, 
David?” Husai, călăuzit de 
Duhul Sfânt, i-a răspuns: „Să 

Mânia şi 
supărarea 

– surori 
gemene
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nu te duci, căci tatăl tău este 
un om viteaz.”

Văzând Ahitofel că planul 
lui s-a zădărnicit, s-a supărat. A 
mers acasă, şi-a pus casa în 
rânduială după care a mers şi 
s-a spânzurat. Mânia lui a dus 
la moarte.

Se pune întrebarea: De ce a 
fost Ahitofel supărat pe David 
atâția ani şi de ce nu a biruit 
această supărare din inima lui?

Fragmentul din „Patriarhi 
şi profeți” de la pag. 849, ne dă 
răspunsul: Bat-Şeba, fosta 
nevastă a lui Urie, care era 
nevasta lui David, era şi 
nepoata lui Ahitofel. De aceea 
era Ahitofel supărat pe David. 
(2 Samuel 17).

6. Ultimul exemplu de care 
vreau să mă folosesc este din 
Noul Testament. Acest 
exemplu implică mai multe 
persoane: pe Irod, pe Irodiada 
şi pe Ioan Botezătorul.

Prin predicile sale, Ioan 
mustra pe Irod: „Nu-ţi este 
îngăduit să ţii pe nevasta 
fratelui tău!", „pentru că o 
luase de nevastă” (Marcu 
6:18,17). Acest lucru a născut 
în Irodiada o mânie puternică 

pentru Ioan Botezătorul. Ea 
dorea cu orice preț să-l aducă 
la tăcere. Ocazia prielnică 
sosise, Irod îşi sărbătorea ziua 
împreună cu consilierii săi.

Irodiada urmărise momen-
tul cel mai potrivit pentru a-şi 
aduce la îndeplinire planul de 
a-l omorî pe Ioan Botezătorul. 
Când mintea mesenilor nu mai 
era lucidă, a îmbrăcat-o pe fata 
ei şi a trimis-o înaintea lui Irod 
şi a mesenilor pentru a dansa. 
Plăcându-i lui Irod dansul, i-a 
spus: „ ,Cere-mi orice vrei, şi-ţi 
voi da’. Apoi a adăugat cu 
jurământ: ,Orice-mi vei cere, 
îţi voi da, fie şi jumătate din 
împărăţia mea’.” Fata a ieşit 
afară şi a întrebat-o pe mama 
sa: „ ,Ce să cer?’ Şi mama sa i-a 
răspuns: ‚Capul lui Ioan 
Botezătorul’  şi aşa a făcut.” 
(Marcu 6:22-24).

După atâtea exemple date 
în ce priveşte „supărarea şi 
mânia”, se pune întrebarea: 
Noi ne mai supărăm? 

Dacă totuşi facem aceasta 
nu vom putea intra pe porțile 
de mărgăritar, dacă noi nu 
avem caracterul format după 
cel al Domnului Isus.

„Dacă avem însă defecte” 
– în special mânie – „în 
caracterul nostru nu putem 
intra pe porțile pe care le-a 
deschis harul pentru cel 
ascultător; pentru că justiția 
stă la intrare şi cere sfințire în 
toți cei ce vor să vadă pe 
Dumnezeu. Dacă justiția s-ar 
stinge şi dacă ar fi cu putință ca 
milostivirea divină să deschidă 
porțile cerului pentru tot 
neamul omenesc, fără să se 
țină seama de caracter, atunci 
ar fi o stare de nemulțumire  şi 
de răzvrătire în cer, mai rea de 
cum a fost înainte de exclude-
rea lui Satan şi a îngerilor lui. 
Pacea, fericirea şi armonia 
cerului ar fi nimicită. Transfe-
rarea oamenilor de la pământ 
la cer nu ar aduce nici o 
schimbare de caracter în 
oameni. Fericirea celor 
mântuiți în cer depinde de 
formarea caracterului, în aceas-
tă viață după chipul lui 
Hristos. Sfinții în cer, trebuie 
să se sfințească mai înainte aici 
pe pământ.” Comentariile 
Noului Testament, pg.138.

Bobeş Ioan senior

w	La mânie nimic nu este mai potrivit ca tăcerea.

w	A reuşi să-ţi stăpâneşti un moment de mânie înseamnă   
 a-ţi scuti un secol de remuşcări.

w	O singură mânie ne este îngăduită: să ne mâniem pe  
 mânie.

w	Orice începe la mânie se termină în ruşine.
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Sfatul medicului

Gras şi frumos, sau slab 
şi…. frumos?  Dilema 

aceasta a fost tranşată în mod 
diferit, de-a lungul timpului în 
istoria omenirii, idealurile de 
frumuseţe variind foarte mult 
în decursul secolelor. Mă 
amuză şi acum  povestirile 
părinţilor în care îmi spuneau 
că atunci când  erau tineri (cu 
60-70 de ani  în urmă) un argat 
care se angaja la un chiabur ca 
să lucreze îşi  măsura circumfe-
rinţa gâtului cu o aţă, iar dacă 
aceasta nu creştea în decurs de 
două săptămâni, îşi părăsea 
stăpânul. 

În antichitate, în vremea lui 
David, psalmistul Asaf menţio-
na obezitatea ca o dovadă a 
stării de bine şi a fericirii: “Li 
se bulbucă ochii de grăsime şi 
au mai mult decât le-ar dori 
inima”. (Psalmi 73:7). 

După cum ştim cu toţii, 
gusturile (în ce priveşte 
frumuseţea) nu se discută. În 
această ecuaţie intervine, însă, 
şi un alt termen: sănătatea. 
Interesant că nu de mult 
(40-50 de ani în urmă) 
noţiunea de gras era asociată 
noţiunii de sănătos, probabil, 
mai ales datorită asocierii 
dintre tuberculoză şi o stare 
proastă de nutriţie, tuberculo-
za fiind în acele vremuri una 
dintre principalele cauze de 
deces în ţara noastră şi chiar în 
lume. 

Pe parcursul trecerii anilor, 
însă, au început să se adune 
dovezile că obezitatea nu este 
nicidecum un indiciu al 
sănătăţii, ci, dimpotrivă, este 
asociată, sau va fi asociată 
într-un viitor nu prea îndepăr-

tat, unor boli 
mai mult sau 
mai puţin 
grave care vor 
scurta durata 
de viaţă şi vor 
deteriora 
calitatea anilor 
vieţii deja 
scurtaţi. 

Capacitatea de a stoca ener-
gie sub formă de grăsime a fost 
dată de Creator animalelor şi 
oamenilor pentru a putea 
supravieţui în mediile şi în 
perioadele când aprovoziona-
rea cu alimente este deficitară 
sau sporadică. Datorită acestui 
depozit de energie sub formă 
de grăsime, o persoană de 
greutate normală poate 
supravieţui până la 2 luni fără 
să se alimenteze. 

În vremurile noastre, în 
ţările civilizate, întrucât 
condiţiile de lipsă a hranei nu 
se mai întâlnesc decât spora-
dic, capacitatea de a stoca 
grăsimea devine un element 
negativ pentru supravieţuire 
datorită supraalimentaţiei care 
determină obezitatea. 

Există diferite formule 
pentru a calcula greutatea 
corporală ideală şi diferite 
moduri pentru a evalua 
obezitatea. În esenţă, însă, ele 
nu diferă foarte mult. 

Formula de mai jos folosită 
pentru calcularea greutăţii 
corporale ideale ia în conside-
rare înălţimea exprimată în 
centimetri (T), vârsta (V) şi 
sexul: 

Obezitatea
								l definiţie     l etiologie     l	complicaţii   l	tratament 

Motto: “Fii noştri sunt ca nişte odrasle care cresc în tinereţea 
lor; fetele noastre ca nişte stâlpi săpaţi frumos care fac podoaba 
caselor împărăteşti.” (Psalmi 144:12).
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Pentru bărbaţi:  G = 50 + 0,75 ( T - 150 ) + ( V - 20) : 4

Pentru femei:   G = 0,9 x G ideală  pentru bărbaţi calculată după formula de mai sus.

Se admite o variaţie considerată normală de ±10% faţă de valorile rezultate din calcularea 
greutăţii  prin formula anterioară.  

Întrucât pe termen lung 
cheltuirea medie zilnică a 
caloriilor este relativ o con-
stantă a acelei persoane, 
evident că obezitatea (în cele 
mai multe cazuri) rămâne o 
problemă  de comportament 
alimentar. Reglarea comporta-
mentului alimentar se realizea-
ză prin intermediul a doi centri 
localizaţi într-o zonă de la baza 
creierului numită hipotalamus, 
care conţine un centru al 
foamei ce trimite impulsuri 
către cortex stimulând dorinţa 
de hrănire, şi un centru al 
saţietăţii care trimite impulsuri 
inhibitorii către centrul 
foamei. Centrul saţietăţii este 
activat de creşterea glucozei 
plasmatice şi probabil de 
distensia gastrică şi chiar de 
masa totală de ţesut adipos. 
Este interesant că fiecare 
persoană are la un moment dat 
o anumită setare pentru o 
anumită greutate corporală, 
astfel încât o scădere a greută-
ţii la o persoană obeză este 
relativ greu de suportat, 
senzaţia de foame fiind mai 
intensă la persoanele cu 
obezitate decât la cele cu 
greutate normală o perioadă 
relativ lungă de timp (care se 
măsoară în luni de zile) până 
când se va realiza o nouă setare 
a centrilor hipotalamici pentru 
un alt nivel al greutăţii corpo-
rale. 

Totuşi, în ultimă instanţă 
cortexul cerebral (care este 

responsabil de activităţile 
conştiente) este cel care 
controlează comportamentul 
alimentar. Aici intervin, 
desigur, şi factorii psihologici, 
sociali şi genetici, dar ultimul 
control (de fapt cel decisiv) 
aparţine cortexului cerebral 
care guvernează toate activită-
ţile conştiente. 

Nevoile calorice zilnice ale 
unui individ sunt de aproxima-
tiv 30-35 kcal/kg/corp/zi, 
pentru a-şi menţine greutatea 
corporal constantă. Aceste 
nevoi sunt ceva mai mici 
pentru sedentari şi mai mari 
pentru cei cu activităţi fizice 
intense. 

De menţionat că există 
încă un mijloc de menţinere a 
greutăţii corporale în sensul că 
atunci când o persoană cu 
greutate normală mănâncă 
alimente cu o valoare calorică 
care depăşeşte valoarea 
caloriilor cheltuite, creşterea în 
greutate este mai mică decât 
cea aşteptată din diferenţa 
dintre caloriile ingerate şi cele 
cheltuite pentru că apare o 
cheltuire crescută prin 
termogeneză crescută (creştere 
a producţiei de energie 
calorică) ca un mecanism 
compensator. Şi invers, la 
reduceri mari ale caloriilor 
ingerate faţă de cele cheltuite, 
după o scădere relativ accentu-
ată a greutăţii corporale în 
primele zile, treptat această 
scădere se diminuează şi chiar 

Studiul de la Framingham 
(SUA) a demonstrat că 
depăşirea cu peste 20% a 
greutăţii ideale creşte riscul 
pentru boli cardiovasculare şi 
cancere. De menţionat că în 
prezent peste 30% dintre 
bărbaţi şi peste 40% dintre 
femei suferă de obezitate şi 
aceste procente sunt în 
continuă creştere, afectând 
chiar şi populaţiile din ţările 
subdezvoltate economic. 

Un alt element de care 
trebuie să ţinem cont (în afara 
greutăţii corporale) este 
modul cum este repartizat 
ţesutul adipos (pe abdomen 
sau pe şolduri), întrucât s-a 
constatat că repartiţia grăsimii 
în zona abdominală creşte 
mult mai mult riscul de boli 
cardiovasculare decât reparti-
ţia grăsimii pe şolduri. 
Aprecierea acestei repartiţii se 
face uşor măsurând circumfe-
rinţa abdominală, în zona 
ombilicului, care trebuie să fie 
mai mică de 80 cm la  femei şi 
până la 92 cm la bărbaţi, 
aceste valori reprezentând 
evident valorile ideale. 

Deşi multe persoane 
susţin cu tărie că “se îngraşă şi 
dintr-un pahar cu apă”, există 
o singură cauză a obezităţii: 
ingestia unei mai mari 
cantităţi de calorii decât 
cantitatea de calorii cheltuite, 
balanţa dintre cele două 
variabile reglând cantitatea de 
ţesut adipos din organism. 
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un timp greutatea corporală 
poate stagna datorită reducerii 
metabolismului bazal. Iată de 
ce este mai uşor să menţii o 
anumită greutate corporală 
decât s-o modifici. 

Activitatea fizică modulea-
ză în mod evident balanţa 
calorică, dar nu reprezintă un 
element esenţial decât în 
măsura în care pierderile de 
calorii nu sunt înlocuite prin 
cantităţi echivalente de 
alimente. Totuşi, pe termen 
lung, apare un cerc vicios: 
obezitatea determină scăderea 
activităţii fizice şi inactivitatea 
fizică creşte greutatea corpora-
lă în condiţiile în care conţinu-
tul caloric al alimentaţiei 
rămâne constant. 

Există şi obezităţi secunda-
re unor anumite boli, dar 
frecvenţa lor este mică 
comparativ cu obezitatea 
determinată de aportul caloric 
crescut. Hipotiroidismul, 
boala Cushing, unele afecţiuni 
ale hipotalamusului (uneori 
tumori cu această localizare) 
sunt boli însoţite de obezitate, 
dar frecvenţa lor este rară. 

De remarcat că o predispo-
ziţie spre obezitate este 
realizată încă din copilărie sau 
pubertate, moment când 
celulele ţesutului gras (adipo-
citele) sunt încă tinere şi se pot 
înmulţi. De fapt creşterea 
ţesutului adipos se realizează 
prin două mecanisme: 

Creşterea numărului de 
adipocite (mecanism ce 
acţionează în copilărie)

Creşterea dimensiunilor 
adipocitelor (mecanism ce 
acţionează preponderent la 
adulţi)

Pentru acele personae cu 
obezitate care au un număr 
mai mare de adipocite (datori-

tă  instalării obezităţii din 
copilărie), reducerea greutăţii 
corporale este mai dificilă. 
Obiceiurile alimentare corecte 
şi greutatea corporală normală 
menţinute astfel în copilărie 
sunt, de aceea, esenţiale pentru 
prevenirea obezităţii la viitorii 
adulţi. 

Care sunt consecințele 
obezității? 

Un prim efect este  creşte-
rea rezisteţei la insulină 
(aceasta înseamnă că aceeaşi 
cantitate de insulină secretată 
de pancreas sau introdusă din 
afară are un efect mai mic în 
metabolizarea glucozei la un 
obez faţă de o persoană cu 
greutate corporală normală). 
Această rezistenţă crescută la 
insulină determină o secreţie 
pancreatică crescută în 
permanenţă, ceea ce duce la 
epuizarea pancreasului şi ca 
urmare apare diabetul zaharat 
de tip II. 

Modificările grăsimilor din 
sânge, mai ales creşterea 
trigliceridelor, dar şi a coleste-
rolului în mai mică măsură 
sunt legate de această rezisten-
ţă crescută la insulină. Aceste 
modificări sunt factori de risc 
în plus pentru bolile cardio-
vasculare (în principal cele 
determinate de ateroscleroză) 
cum ar fi infarctul miocardic şi 
accidentul vascular cerebral 
ischemic. 

Hipertensiunea arterială 
este frecvent asociată obezităţii 
şi diabetului zaharat, asociere 
care creşte exponenţial riscul 
bolilor cardiovasculare. 

Frecvenţa crescută a litiazei 
biliare este determinată de 
excreţia crescută de colesterol 
în bilă care se întâlneşte la 
persoanele obeze. 

Sindromul de hipoventila-
ţie (Pickwick) se manifestă 
prin somnolenţă accentuată în 
cursul zilei şi manifestări de 
oprire a respiraţiei în somn 
datorate obstrucţiei căilor 
respiratorii superioare. Aceasta 
determină treziri frecvente 
datorită oxigenării deficitare a 
sângelui şi a creşterii concen-
traţiei bioxidului de carbon în 
sânge, ceea ce duce la o 
deprivare cronică de odihnă 
nocturnă prin somn şi la 
somnolenţă diurnă. Reducerea 
greutăţii corporale corectează 
aceste manifestări dacă este 
realizată înainte de afectarea 
inimii (insuficienţă cardiacă a 
ventriculului drept) ce apare 
după o evoluţie mai lungă a 
bolii. 

Mijloacele de tratament ale 
obezităţii, care mai de care mai 
miraculoase şi rapide reprezin-
tă una dintre cele mai bănoase 
afaceri din lumea medicală, 
însă adevărul este că pe termen 
lung un singur mijloc este 
eficient şi  acesta este reprezen-
tat de DIETĂ. 

Restricţia calorică este pia-
tra de temelie a oricărui 
tratament eficient. Această 
restricţie poate fi aplicată prin 
exercitarea conştientă a 
voinţei educate a pacientului 
sau prin metode care să 
reducă aportul caloric cum ar 
fi cele chirurgicale (rezecţii 
gastrice, rezecţii intestinale 
sau by-pass intestinal – un fel 
de scurtcircuit intestinal, 
astfel încât alimentele să 
ocolească o parte din intesti-
nul subţire, inele care să 
împiedice dilatarea stomacu-
lui, balon care se umflă în 
stomac pentru a scădea 
capacitatea sa de a primi 
alimentele etc.) 
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Mijloacele medicamentoa-
se care cresc consumul de 
calorii (hormonii tiroidieni) 
sau scad apetitul (anfetamine 
etc.) sunt dăunătoare organis-
mului prin efectele pe care le 
au asupra cordului sau prin 
dependenţa pe care o produc 
pe de o parte şi eficienţa 
redusă în timp pe de altă parte. 
Acest lucru se constată de fapt 
şi la toate celelalte produse 
medicamentoase. Unele din 
ele reduc absorbţia grăsimilor 
producând scaune diareice, 
însă determină concomitent 
tulburări hidroelectrolitice 
care pot avea uneori efecte 
fatale. Aşa numitele tratamente 
“naturale” pentru slăbit au 
efecte asemănătoare celor 
medicamentoase, unele dintre 
ele fiind foarte toxice, chiar 
dacă sunt extrase din plante. Se 
întâlnesc printre acestea plante 
ce fac parte din categoria 
drogurilor sau aşa numitelor  
plante etnobotanice, care 
determină afectări grave ale 
inimii şi creierului, uneori 
mortale.   

Activitatea fizică are un rol 
important doar dacă este 
constantă şi nu este răsplătită 
cu mâncare. Câteva exemple 
ne pot ajuta să înţelegem  ce 
reprezintă caloriile unor 
alimente în raport cu activita-
tea fizică care să le consume. 

Un măr (170 g) conţine cca 
100 calorii şi necesită 19 minute 
de mers pe jos sau 12 minute de 
mers cu bicicleta sau 9 minute de 
înot sau 5 minute de alergare 
pentru a fi cheltuite.

Un morcov crud (100 g) 
conţine cca. 42 calorii şi necesită 
8 minute de mers pe jos sau 5 
minute de mers cu bicicleta sau 4 
minute de înot sau 2 minute de 
alergare pentru a fi cheltuite.

Un ou conţine cca. 110 
calorii şi necesită 21 minute de 
mers pe jos sau 13 minute de 
mers cu bicicleta sau 10 minute 
de înot sau 6 minute de alergare 
pentru a fi cheltuite.

O lingură brânză de vaci 
(15 g) connţine cca. 27 calorii şi 
necesită 5 minute de mers pe jos 
sau 13 minute de mers cu 
bicicleta sau 2 minute de înot 
sau 1 minut de alergare pentru a 
fi cheltuite.

Un pahar de lapte (150 ml) 
conţine cca 81 calorii şi necesită 
15 minute de mers pe jos sau 10 
minute de mers cu bicicleta sau 7 
minute de înot sau 4 minute de 
alergare pentru a fi cheltuite.

Chipsuri/snaks-uri (20/25 g) 
conţin cca. 110 calorii şi necesită 
21 minute de mers pe jos sau 13 
minute de mers cu bicicleta sau 
10  minute de înot sau 6 minute 
de alergare pentru a fi cheltuite.

În concluzie, reducerea de 
lungă durată a ingestei calorice 
este punctul principal în care 
ar trebui să se acţioneze. Un 
ajutor pentru a nu “suferi” atât 
de mult datorită senzaţiei de 
foame (foarte intensă la obezi) 
este a nu consuma alimente cu 
indice glicemic crescut cum ar 
fi zahărul şi produsele care 
conţin zahăr, 
mierea de 
albine, produse-
le de panificaţie 
din făina albă, 
fructele dulci 
uscate, cartoful 
etc. (există 
tabele cu aceste 
alimente). 
Aceste alimente 
cresc repede 
glicemia, ceea ce 
determină o 
secreţie crescută 
de insulină şi 

după cca. 2-3 ore apare o 
hipoglicemie ce determină o 
senzaţie crescută de foame, aşa 
încât obezul nu poate rezista şi 
mănâncă ceva dulce sau un 
covrigel, un biscuiţel, un suc, o 
îngheţată şi ciclul se repetă în 
aşa fel încât persoana obeză 
mănâncă doar o singură dată 
pe zi (de dimineaţa până seara) 
şi nu rareori chiar şi noaptea. 

Un alt mijloc relativ uşor 
de pus în practică este renun-
ţarea la  ultima masă (cea de 
seara), astfel încât să se mănân-
ce două mese pe zi (dimineaţa 
şi prânz), a doua masă pe la 
orele 14-15 (cu cel puţin 8 ore 
înainte de culcare) şi nimic 
între mese. Un astfel de regim 
va determina scădera în 
greutate cu cel puţin 0,5 kg pe 
săptămână în mod constant. 
Această scădere lentă în 
greutate este mai uşor de 
suportat de pacienţi, iar 
reducerea greutăţii este mai 
uşor de menţinut pe termen 
lung. În definitiv, abstinenţa 
este cheia menţinerii unei 
greutăţi corporale normale.

    
 Dr. Răileanu Valerian
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„Nişte greci... s-au apropiat 
de Filip... l-au rugat şi au zis: 
‚Domnule, am vrea să vedem 
pe Isus.‘ Filip s-a dus şi a spus 
lui Andrei; apoi Andrei şi Filip 
au spus lui Isus.” Ioan 12:20-22.

“Când Hristos a auzit 
cererea stăruitoare: ‘Vrem să 
vedem pe Isus’, ca un ecou al 
strigătului lumii flămânde, faţa 
Lui s-a luminat şi a zis: ‘A sosit 
ceasul să fie proslăvit Fiul 
omului’. (H.L.L. pag. 621).

Timpuri solemne
„Timpul cercării şi al 

lămuririi este chiar asupra 
noastră.” (CBNT, pag. 174:2).

„Iată ce vreau să spun, 
fraţilor: de acum vremea s-a 
scurtat…” (1 Corinteni 7:29 pp).

„Suntem pe pragul 
veşniciei. Judecăţile lui 
Dumnezeu au şi început să 
cadă peste locuitorii pământu-
lui.” (7 T, pag. 75:3). 

„Timpul judecăţii nimici-
toare a lui Dumnezeu este 
timpul harului pentru cei care 
nu au avut prilej care să afle 
care este adevărul… Mâna Lui 
este încă întinsă pentru a 
mântui, în timp ce uşa este 
închisă pentru cei care nu vor 
să intre.” (9 T. pag. 88:2).

„Spiritul lui Dumnezeu se 
retrage de pe pământ, şi nenoro- 
ciri după nenorociri vin pe apă 
şi pe uscat.” (H.L.L. pag. 532).

„În repede succesiune, 
judecăţile lui Dumnezeu vor 
urma una după alta: foc, 
inundaţie şi cutremur, război şi 
vărsare de sânge.” (9 T, pag. 
88:1).

De ce toate acestea?
„Judecăţile lui Dumnezeu 

vin asupra lumii, pentru ca 
oamenii să fie treziţi de faptul 
că Domnul Hristos vine foarte 
curând.” (C.B.N.T, pag. 274).

„Tot aşa, şi voi, când veţi 
vedea toate aceste lucruri, să 
ştiţi că Fiul omului este 
aproape, este chiar la uşi.” 
(Matei 24:33).

„În fiecare zi, timpul de 
probă al unora se sfârşeşte. În 
fiecare ceas unii trec dincolo 
de hotarul îndurării. Şi unde 
sunt oare glasurile de avertiza-
re şi de îndemnare care să-i 
determine pe păcătoşi să fugă 
de această îngrozitoare 
nenorocire?” (P.P. pag. 132).

„Stă în puterea noastră să 
grăbim venirea Domnului 
dând lumii evanghelia.” (H.L.L. 
pag. 529).

Noi nu trebuie numai să 
aşteptăm, dar să şi grăbim 
venirea zilei Domnului.  
(2 Petru 3:12).

„Dacă biserica lui Hristos 
şi-ar fi făcut lucrarea rânduită 
de Domnul, lumea ar fi fost 
deja avertizată, iar Domnul 
Isus ar fi venit pe pământ cu 
putere şi slavă mare.” (H.L.L. 
pag. 530).

Misiunea lui Isus
“Dar El le-a zis: ‘Trebuie să 

vestesc Evanghelia Împărăţiei 
lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; 
fiindcă pentru aceasta am fost 
trimis.’” (Luca 4:43).

“Isus străbătea toate 
cetăţile şi satele, învăţând pe 
norod în sinagogi, propovădu-
ind Evanghelia Împărăţiei şi 
vindecând orice fel de boală şi 
orice fel de neputinţă care era 
în norod.” (Matei 9:35).

„Metoda Domnului Isus de 
a înfăţişa adevărul nu necesită 
îmbunătăţiri.” (Evang. pag. 34).

Lucrarea ucenicilor
„Primii ucenici [Andrei şi 

Ioan] au răspuns chemării 
Duhului Sfânt prin predica lui 
Ioan Botezătorul…. Andrei a 
căutat să dea şi altora din 
bucuria inimii sale… Căutând 
pe fratele său Simion, i-a zis: 
‚Noi am găsit pe Mesia.’ … 
Domnul Isus l-a chemat pe 
Filip… Filip a chemat pe 
Natanael… Exemplele acestea 
trebuie să ne arate ce impor-
tanţă au eforturile personale 
de a face apel la rudele noastre, 
la prietenii şi vecinii noştri... 
Mulţi aşteaptă ca cineva să li se 
adreseze direct.” (Ioan 1:35-51; 
H.L.L. 104-107).

„În oricare cetate veţi intra, 
… să vindecaţi pe bolnavii care 
vor fi acolo şi să le ziceţi: 
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‚Împărăţia lui Dumnezeu s-a 
apropiat de voi.’” (Luca 10:8, 9).

„Nu fuseseră elevi în 
şcolile profeţilor, dar timp de 
trei ani fuseseră învăţaţi de cel 
mai de seamă Educator pe 
care lumea L-a cunoscut 
vreodată. Sub îndrumările 
Lui, deveniseră nobili, 
inteligenţi, cultivaţi, ajungând 
unelte prin care oamenii 
puteau să fie îndrumaţi în 
cunoaşterea adevărului.” 
(H.L.L. pag. 809).

„Primii ucenici au plecat şi 
au vestit Cuvântul. Ei L-au 
descoperit pe Hristos în viaţa 
lor. Iar Domnul lucra împreu-
nă cu ei ‚şi întărea Cuvântul 
prin semnele care-l însoţeau’ 
(Marcu 16:20).” (Idem., pag. 
695).

Planul lui Dumnezeu  
pentru noi, astăzi

„Planul lui Dumnezeu este 
să lucrăm tot aşa cum au lucrat 
ucenicii.” (M. M. pag. 121).

De unde începem?
„Pe când Se suia El în 

corabie, omul care fusese 
îndrăcit îl ruga să-l lase să 
rămână cu El. Isus nu i-a dat 
voie, ci i-a zis: ‘Du-te acasă la ai 
tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a 
făcut Domnul şi cum a avut 
milă de tine.’” (Marcu 5:18-19).

„Restatornicirea şi înălţa-
rea omenirii se începe în 
familie. Bunul mers al societă-
ţii, succesul bisericii, prosperi-
tatea naţiunii depind de 
influenţele casnice. Influenţa 
unui cămin bun este mult mai 
puternică asupra inimii şi 
vieţii omeneşti decât orice 
predică ce poate fi ţinută.”  
(M. M. pag. 299, 302).

„În propria noastră familie 
pot să fie suflete care flămân-

zesc după simpatie, care mor de 
foame din lipsă de pâinea vieţii. 
Pot exista copii care trebuie să 
fie educaţi pentru Hristos.” 
(H.L.L. pag. 690).

„Arta conducerii şi 
instruirii copiilor este cea mai 
nobilă lucrare misionară pe 
care o poate întreprinde vreun 
bărbat sau vreo femeie.” (Îndru-
marea copilului, pag. 369).

„Dacă lucrarea aceasta ar fi 
căutată cu credincioşie, dacă taţii 
şi mamele ar lucra pentru 
membrii propriilor lor familii, şi 
apoi pentru cei din jur, înălţând 
pe Hristos printr-o viaţă plină de 
evlavie, mii de suflete ar fi 
salvate.” (7 T. pag. 5).

Cum putem lucra?
„Există diferite căi prin care 

toţi pot face o lucrare persona-
lă pentru Dumnezeu. Cineva 
poate scrie o scrisoare unui 
prieten care locuieşte la mare 
depărtare sau poate trimite o 
revistă cuiva care se interesea-
ză de adevăr. Alţii pot da sfat 
acelora care sunt în necazuri. 
Aceia care ştiu cum să îngri-
jească de bolnavi pot să dea 
ajutor în direcţia aceasta. Alţii 
care sunt calificaţi pentru 
aceasta pot ţine lecturi biblice.” 
(6T. pag. 399:1).

„Biserica lui Hristos este 
organizată pentru slujire.” (Ase-
menea lui Hristos, pag. 234:2).

„Şi Domnul doreşte să vadă  
întreaga biserică chibzuind 
asupra căilor şi mijloacelor 
prin care mic şi mare, bogat şi 
sărac, să poată auzi solia 
adevărului.” (6 T, pag. 27).

„Mulţi nu au credinţă în 
Dumnezeu şi şi-au pierdut 
încrederea în oameni. Însă ei 
apreciază actele de compasiune 
şi ajutor. Când văd că un om nu 
caută laude sau recompense 

pământeşti, intră în casa lor ca 
să aibă grijă de bolnavi… Când 
văd aceste lucruri, inima le este 
mişcată. Ei încep să fie recunos-
cători şi credinţa li se aprinde. 
Ei văd că Dumnezeu are grijă 
de ei şi sunt gata să asculte 
învăţăturile din cuvântul lui 
Dumnezeu.” (Asemenea lui 
Hristos, pag. 236).

„Mulţi se află pe pragul 
Împărăţiei, aşteptând doar să 
fie adunaţi.” (Evang. pag. 181).

Cum ajungem la ei?
„Lucrarea din casă în casă este 

o modalitatea foarte eficientă de 
a ajunge la oameni. Prin lucrarea 
de colportaj, adevărul ajunge la 
mii de oameni care altfel nu l-ar 
putea auzi. Aceasta este cea mai 
binecuvântată lucrare misionară.” 
(Asemenea lui Hristos, pag. 230).

“Cuvintele voastre pline de 
căldură şi de înflăcărare îi vor 
convinge că voi aţi găsit mărgă-
ritarul de mare preţ. Arătaţi 
prin cuvintele voastre vesele şi 
pline de îmbărbătare că voi aţi 
găsit într-adevăr calea vieţii. 
Aceasta este lucrarea misiona-
ră sinceră, şi făcând aceasta, 
mulţi se vor deştepta ca dintr-un 
vis.” (Evang. pag. 300:4).

Cum să lucreze?
„Avem mare nevoie de 

femei consacrate, ca soli ai 
milostivirii, care să viziteze 
mamele şi copiii în căminele 
lor şi, la nevoie, să le ajute la 
datoriile casnice de toate zilele 
înainte de a începe să le 
vorbească de adevărul prezent. 
Prin această metodă, veţi avea 
suflete câştigate ca rezultat al 
activităţii voastre.” (Evang. 
pag. 283).

„O mare parte din această 
lucrare va fi făcută prin 
sanatorii şi instituţiile înrudite 

Misionare
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încât să fie mijloace de salvare 
de suflete.” (7 T. pag. 41).

„Dacă adevărul este corect 
reprezentat, cei care conduc 
sanatoriile noastre vor învăţa 
mult în legătură cu principiile 
acestuia şi mulţi vor fi conver-
tiţi.” (Slujirea medicală, pag. 38).

„Văduvele, orfanii, bolnavii 
şi muribunzii vor avea întot-
deauna nevoie de ajutor. Iată o 
ocazie de a vesti evanghelia, de 
a-L prezenta pe Isus, nădejdea 
şi mângâierea tuturor oameni-
lor… Ele vor saluta cu bucurie 
solia divină atunci când le va fi 
prezentată.” (Sfaturi pentru 
sănătate, pag. 38).

Cum putem să-i câştigăm 
pe oameni?

„Pentru a câştiga toate 
clasele de oameni, noi trebuie 
să mergem acolo unde se 
găsesc ei, deoarece numai rar 
se întâmplă ca ei să ne caute 
din propria lor iniţiativă.” 
(Viaţa lui Isus, pag. 85).

Luminând lumea
„Într-o mare măsură, prin 

casele noastre de editură, 
urmează să se realizeze 
lucrarea celuilalt înger care se 
coboară din cer cu o putere 
mare şi care lumenaiază 
pământul cu slava lui.” (7 T, 
pag. 103).

Am primit daruri
„Dumnezeu îi socoteşte pe 

toţi aceştia răspunzători 
pentru talanţii pe care ei nu 
i-au înapoiat în servicii cinstite 
şi credincioase, în a face orice 
efort cu putinţă pentru a-i 
căuta şi salva pe cei ce erau 
pierduţi.” (6 T, pag. 400).

„Lumea trebuie avertizată. 
Lucrarea aceasta ne-a fost 
încredinţată nouă. Trebuie să 

facem o lucrare mare într-un 
timp scurt. (Asemenea lui 
Hristos, pag. 222).

„O, cât de puţin pricepem 
noi mărimea misiunii noastre! 
Avem nevoie de credinţă 
serioasă şi statornică şi de un 
cauraj nestrămutat. Timpul 
nostru de lucru este scurt, şi 
noi trebuie să lucrăm cu zel 
neobosit…” (S. Ev. pag. 20).

Rezultatul lucrării
„Când se face lucrarea din 

toată inima se va vedea 
eficacitatea harului lui Hris-
tos.” (9.T. pag. 29).

„Dacă poporul nostru va 
proceda după lumina dată în 
aceste câteva instrucţiuni, cu 
siguranţă vom vedea mântui-
rea lui Dumnezeu.” (8.T. pag. 
193).

„Vor urma redeşteptări 
minunate. Păcătoşii vor fi  
convertiţi, multe suflete vor fi 
adăugate la biserică. Atunci 
când aducem inimile noastre 
în unire cu Hristos, spiritul 
care S-a coborât peste ucenici 
în Ziua de Rusalii se va coborî 
şi peste noi.” (8.T, pag. 193).

„Lumea nu poate fi 
avertizată decât prin a vedea 
pe acei care cred adevărul că 
sunt sfinţiţi prin adevăr şi prin 
ţinerea principiilor sfinte, 
arătând linia de demarcaţie în 
cel mai înalt sens între acei care 
ţin poruncile lui Dumnezeu şi 
acei ce nu le ţin.” (C.B.N.T. pag. 316).

Apel
“Şi aceasta cu atât mai 

mult, cu cât ştiţi în ce împreju-
rări ne aflăm: este ceasul să vă 
treziţi în sfârşit din somn; căci 
acum mântuirea este mai 
aproape de noi decât atunci 
când am crezut.” (Romani 
13:11).

„Viitorul poporului lui 
Dumnezeu se găseşte în 
prezent.” (Asemenea lui Hristos, 
pag. 226).

„Căci aşa ne-a poruncit 
Domnul: ‚Te-am pus ca să fii 
Lumina Neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile 
pământului.’ “(Fapte 13:47).

„Este un mister că nu sunt 
sute la lucru acolo unde acum 
nu este decât unul. Universul 
ceresc este uimit de răceala şi 
nepăsarea celor care mărturi-
sesc că sunt fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu.” (9 T. pag. 37).

Şi totuşi, pe cine va pregăti 
Domnul pentru lucrarea Sa?

„Domnul va pregăti bărbaţi 
şi femei, ba chiar şi copii, cum 
a făcut cu Samuel – pentru 
lucrarea Sa, făcându-i mesageri 
ai Săi.” (7 T. pag. 9).

„Prezenţa lăuntrică a 
Mântuitorului este necesară în 
lucrarea de câştigare de 
suflete.” (Asemenea lui Hristos, 
pag. 227).

“Tot ce faceţi să fie făcut cu 
dragoste!” (1 Corinteni 14:16).

„Dumnezeu putea să aducă 
la îndeplinire lucrarea de 
salvare a păcătoşilor şi fără 
ajutorul nostru; dar, pentru ca 
noi să ne formăm un caracter 
ca al lui Hristos, trebuie să ne 
împărtăşim de lucrarea Lui. 
Pentru ca să putem intra în 
bucuria Lui – bucuria de a 
vedea fiinţe răscumpărate prin 
jertfa Lui – trebuie să luăm 
parte la eforturile Lui pentru 
răscumpărarea lor.” (Hristos 
lumina lumii, pag. 107)

“… Atunci va veni sfârşi-
tul.” (Matei 24:14).

(Compilaţie realizată de  
Nicolae Păun)

Misionare



În vreme ce majoritatea 
dintre noi ne bucuram 

de căldură la adăpostul 
primitor al unor „case căptuşi-
te cu tavan” pe care ni le 
construisem pentru că „era 
vremea,” un grup modest de 
fraţi, majoritatea tineri, înfrun-
tau gerul cumplit şi condiţiile 
deloc favorabile, lucrând la 
amenajarea camerelor de la 

Campus, aşa încât, la vremea 
potrivită, să se poată constata 
că „totul este gata”. 

Nici măcar lucrul cu vata 
minerală la temperaturi de 
până la -16ºC („cine citeşte să 
înţeleagă”) nu-i putea abate din 
scopul lor 

Pe scurt: Care mai este 
stadiul lucrărilor? Clădirea a 
fost închisă spre exterior cu 

uşile şi ferestrele de rigoare, s-a 
făcut compartimentarea 
camerelor şi a băilor, iar în 
prezent se lucrează la instalaţii-
le electrice şi sanitare, precum 
şi la izolarea camerelor şi 
placarea pereţilor şi tavanelor 
cu rigips.

Spunea odată cineva că 
atunci când există o problemă, 
poţi alege să fii parte din 
problemă sau parte din 
rezolvarea ei – e o chestiune de 
alegere, şi, bineînţeles, de 
caracter.

Iar dacă se întâmplă cumva 
să te numeri printre cei care 
aleg să fie parte din rezolvare, 
eşti binevenit(ă) să fii şi tu 
parte din realizarea acestui 
proiect destinat cu preponde-
renţă mieluşeilor turmei 
Domnului, care şi ei trebuiau 
păscuţi... 

Şi pentru aceasta nu e 
nevoie să te numeri printre 
bogaţii acestei lumi (sau 
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biserici), ci e suficient să vrei 
să faci tot ce poţi cu resursele 
pe care Dumnezeu ţi le-a pus 
la dispoziţie.

Despre acea văduvă săracă, 
care „a aruncat doi bănuţi, care 
fac un gologan,” Domnul Isus 
spunea pe bună dreptate că 
„această văduvă săracă a dat 
mai mult decât toţi cei ce au 
aruncat în vistierie, căci toţi 
ceilalţi au aruncat din prisosul 
lor, dar ea, din sărăcia ei, a 
aruncat tot ce avea...” (Marcu 
12:42-44) iar darul făcut cu o 
bucuroasă tăgăduire de sine 
este cel care este binecuvântat 
de Dumnezeu. 

Chiar şi cei mai puţin privi-
legiaţi din punct de vedere 
material, pot să contribuie 
prin munca lor voluntară.

Nu doar cei care stăpânesc 
foarte bine o meserie (în 
domeniul confecţiilor metali-
ce, tâmplăriei, instalaţiilor, 

rigips, faianţă-gresie, 
parchet, vopsitorie, termoi-
zolaţii etc.) ci şi cei mai 
puţin calificaţi în aceste 
domenii pot să-şi aducă 
aportul prin diferite lucrări 
cum ar fi curăţarea şi amenaja-
rea terenului, aleilor, trotuare-
lor, pavarea malurilor lacului 
sau plantarea de pomi şi 
sădirea de flori, amenajarea de 
rondouri de flori, aranjamente 
ornamentale din lemn şi/sau 
piatră pentru flori, amenajarea 
de băncuţe etc.

Aproape oricine are în ziua 
de azi posibilitatea achiziţio-
nării unor flori (petunii, 
muşcate, butuci de trandafiri, 
flori de piatră etc.), arbuşti 
ornamentali (tuia etc.) sau a 
câtorva pomişori fructiferi 
adecvaţi altitudinii, care să 
poată fi plantaţi acolo, aşa 
încât peisajul de şantier să 
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poată fi transformat în cel mai 
scurt timp într-un 
frumos parc cu 
iarbă, flori şi 
arbuşti, iar cei 
înzestraţi cu 
imaginaţie şi talent 
în ceea ce priveşte 
amenajările exteri-
oare sunt şi ei mai 
mult decât bineveniţi 
să-şi aducă contribu-
ţia, şi, în timp, vor 
putea avea satisfacţia 
că rezultatul muncii 
lor a încântat privirea 
şi/sau gustul celor ce 
au trecut pe acolo, şi 
aceştia, 
văzându-l, 
să aducă 
laudă 
Tatălui 
nostru care 
este în 
ceruri.

Trăind în 
plină genera-
ţie şi cultură 
de consum, ca şi creştini, avem 
şansa şi privilegiul de a dovedi 
că suntem utili societăţii în 
care trăim, producând valori şi 

nu doar consumându-le. Ne 
vom putea împărtăşi astfel de 
bucuria Tatălui nostru ceresc, 
care-şi găseşte plăcerea tocmai 
în a-i bucura pe alţii, căci 

„orice ni se dă bun, şi orice dar 
desăvârşit este de sus, cobo-
rându-se de la Tatăl luminilor, 
în care nu este nici schimbare, 
nici umbră de mutare.” (Iacob 
1:17).
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Înainte cu aproximativ 2500 de ani de 
venirea Domnului Isus, Moise dădea 
poporului iudeu o lege prin care cerea ca 
de trei ori pe an toată partea bărbătească să 
se înfăţişeze înaintea Domnului Dumne-
zeu. Exodul 23:17, 37, 23. În Deuterono-
mul 16 şi 17 ni se spune şi cum să se 
înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu, 
în locul pe care-l va alege El, la sărbătoarea 
azimilor, la sărbătoarea săptămânilor şi la 
sărbătoarea corturilor. Să nu se înfăţişeze 
cu mâinile goale înaintea Domnului. 
Fiecare să se dea ce va putea, după binecu-
vântarea pe care i-o va da Domnul Dumne-
zeul tău.

Una din cele mai iubite sărbători din 
Israel era Paştele. În Evanghelia după Luca, 
capitolul 2 şi în „Hristos lumina lumii”, se 
spune că Iosif şi Maria se suiau în fiecare an 
la Ierusalim, la sărbătoarea Paştelor, deci nu 
numai bărbaţii, ci şi femeile participau la 
sărbători. Erau cele mai frumoase şi fericite 
ocazii pentru copiii lui Israel de a veni la 
Templu pentru a se închina şi a lăuda pe 
Dumnezeul lor. Când am citit în „Hristos 
lumina lumii”, capitolul „Suirea la Ierusa-
lim”, era în timpul celui de al doilea război 
mondial; eram copil şi mă gândeam ce 
fericiţi erau cei ce puteau să participe la aşa 
adunare mare, iar noi nu ne puteam aduna 
nici cei ce locuiau în acelaşi sat, fiindcă erau 
amendaţi sau închişi. A trecut războiul şi 
am avut un scurt timp de pace şi libertate 
între anii 1945 şi 1951, când ne-am bucurat 
de câteva întruniri frumoase, nu chiar ca 
cele de la Ierusalim, dar mă gândeam că va 
veni o vreme când şi la noi va fi libertate 

deplină şi toţi fraţii din ţară se vor putea 
aduna ca iudeii la Ierusalim.

Au trecut mulţi ani de persecuţie, adică 
între anii 1951 şi 1989 când nu ne puteam 
aduna nici în case particulare. Unii fraţi au 
fost închişi pentru că au participat la unele 
întruniri, alţii au fost daţi afară din serviciu, 
iar copiii persecutaţi la şcoală fiindcă nu 
frecventau şcoala sâmbăta.

Au venit anii 1989-1990 când Domnul 
a adus şi pentru noi libertatea să ne putem 
aduna fără teama că suntem urmăriţi şi 
pedepsiţi în cazul în care eram găsiţi 
adunaţi.

La prima întâlnire cu fraţii din conduce-
rea Uniunii am întrebat dacă n-ar fi bine să 
procurăm un loc unde să se poată întruni 
toată suflarea reformistă din ţară şi nu 
numai. Mi s-a răspuns că nu se poate, apoi a 
venit o altă conducere şi de data aceasta am 
întrebat dacă n-ar fi bine să avem un loc 
unde să ne adunăm toţi de trei, patru ori pe 
an. Acelaşi răspuns „nu se poate, nu avem 
fonduri” şi tot aşa am întrebat pe toate 
echipele ce s-au perindat la conducerea 
Uniunii. Ultima echipă pe care am între-
bat-o nutrea aceeaşi dorinţă ca şi mine şi 
ne-am însufleţit reciproc, că dacă va fi voia 
Domnului, va ajuta la această lucrare şi va 
avea grijă şi de fonduri. Eu am căutat un loc 
bun în jurul Braşovului, fiind cam centrul, 
unde se poate ajunge uşor din toate părţile 
ţării, dar n-am găsit, în schimb s-a găsit în 
final pe Valea Porumbacului, la poalele 
Muntelui Negoiu şi cu ajutorul Domnului 
s-a început construcţia. Eu m-am bucurat 
foarte mult crezând că şi fraţii noştri se vor 

„Mă bucur când mi se zice: ’Haidem la Casa Domnului!’ Acolo se suie seminţiile, 
seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.”  

Psalmii 122:1,4.
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bucura când vor afla de acest plan. Spre 
mirarea mea, în loc de aceasta, au existat 
critici de tot felul. 

Aici se construieşte un loc unde se pot 
aduna fraţii din această ţară cel puţin de trei 
ori pe an, ca fii lui Israel, să ne închinăm 
Domnului împreună, să ne împărtăşim 
bucuriile şi necazurile, să facem planuri 
împreună cum să lucrăm pentru semenii 
noştri, să ne îmbărbătăm unii pe alţii etc. 
Apoi, aici se pot face conferinţe internaţio-
nale ale poporului nostru, cum s-au făcut în 
Brazilia sau Coreea, cu costuri mai mici şi 
servicii mai bune. La toate conferinţele 
internaţionale care s-au făcut la noi în ţară 
(la Ploieşti şi Braşov), fraţii străini au fost 
foarte încântaţi de bogăţia de hrană cu care 
au fost serviţi, de gustul ei plăcut şi de 
căldura cu care au fost înconjuraţi. Ei au 
încurajat pe fraţi să construiască un 
aşezământ unde să se poată întruni pentru 
lucrările Conferinţei Generale cât şi la 
Conferinţele Spirituale. Tot aici fraţii din 
ţară şi din străinătate pot să-şi petreacă 
zilele de vacanţă fiind înconjuraţi de un 
peisaj natural, cu păduri de brazi şi alţi 
copaci, cu un râu limpede, cu un aer pur şi 
proaspăt, în muzica liniştitoare a foşnetului 
frunzelor copacilor pădurii şi cântecul 
păsărilor, departe de zgomotul şi poluarea 
oraşelor, unde poţi admira, încă, frumoasa 
natură creată de bunul Dumnezeu pentru 
noi.

Am bucuria să constat că, în ciuda 
tuturor părerilor descurajatoare,  Domnul 
duce înainte această lucrare. E drept că 
acum toate sunt scumpe, că e timp de criză, 
dar imediat după revoluţie au existat alte 
priorităţi. 

Deşi mâhnit la vederea împotrivirii 
manifestate, m-am consolat singur cu 

textele din Neemia 2:18-20; 4:1-3 – unde la 
lucrarea bună care se făcea atunci au fost 
destui împotrivitori care au slăbit mâinile 
lucrătorilor (Ezra 4:4) şi au reuşit, pentru o 
vreme să facă să înceteze lucrările (Ezra 
4:21). Domnul a ajutat să înceapă iar 
lucrările să şi să se ducă la bun sfârşit (Ezra 
5:2; 6:15).  Tot aşa şi în cazul nostru, fraţii 
au început construcţia în data de 
29.03.2010 şi în 14.12.2010 a fost pus 
acoperişul primei construcţii care va avea 
cca. 230 de locuri, la care au contribuit fraţi 
iubitori din cele şase conferinţe ale Româ-
niei. Cu toate că s-a dus o susţinută campa-
nie negativă, această mână bună a Domnu-
lui a fost cu cei care lucrează.

Acum ce avem de făcut noi: membrii cei 
tineri să ajute cu fonduri şi cu munca 
braţelor lor tinere, cei bătrâni cu bani, 
încurajări şi cu rugăciunile lor, ca lucrarea să 
nu înceteze din cauza lipsurilor. În Exodul 
36:3-6 spune: „Ei au luat dinaintea lui 
Moise toate prinoasele, pe care le aduseseră 
copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite 
pentru slujba sfântului locaş. Chiar şi după 
ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau 
lui Moise, în fiecare dimineaţă, daruri de 
bună voie. Atunci toţi bărbaţii iscusiţi, 
prinşi la toate lucrările sfântului locaş, şi-au 
lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau, şi au 
venit de au spus lui Moise: ,Poporul aduce 
mult mai mult decât trebuie pentru facerea 
lucrărilor, pe care a poruncit Domnul să le 
facem.’ Moise a pus să strige în tabără că 
nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai 
aducă daruri pentru sfântul locaş. Au oprit 
astfel pe popor să mai aducă daruri.”

Fie ca şi poporul nostru să fie însufleţit 
de aceste cuvinte, să-şi deschidă inima şi să 
urmeze exemplul poporului Israel!

Nelu Bujor

Pă
zi

to
ru

l A
de

vă
ru

lu
i, 

Ia
nu

ar
ie 

- m
ar

tie
 2

01
1

31

De la cititori



Din 
agenda 
lucrătorilor

Se ştie că astăzi, mai mult ca oricând, este 
din ce în ce mai dificil să ajungi la inimile 
oamenilor, determinându-i să asculte vestea 
cea bună a Evangheliei. 

Amănuntul acesta nu i-a scăpat din vedere 
lui Dumnezeu, motiv pentru care ne-a averti-
zat că există metode speciale de lucru pentru 
aceste zile. 

Lucrarea misionar medicală este definită ca 
fiind cel mai eficient mod de abordare pentru 
oamenii ocupați şi dezinteresați, dar suferinzi. 

Seminariile pentru promovarea unui nou 
stil de viață şi sfaturi de bucătărie vegetariană 
sunt încă apreciate şi dorite de mulți. În oraşe 
ca Braşov, Ploieşti, Constanța, Bucureşti, 

Mulți dintre cei care se confruntă 
cu boli grave sau mai puțin grave, 
răspund invitației de a merge pentru 
un sejur în ”Eden”. 

Şi această instituție se dovedeşte 
a fi un punct important de propovă-
duire a Cuvântului lui Dumnezeu. 
Persoane care ar fi mult prea ocupate 
să te asculte, dacă le-ai căuta acolo 
unde lucrează, vin aici şi ascultă 
timp de două săptămâni mesajul 
Evangheliei. 

oamenii au răspuns invitației pentru astfel de 
întruniri, interesați să afle ce pot face pentru 
a-şi recăpăta sănătatea sau pentru a şi-o 
menține. 
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În perioada 17-19 ianuarie 
2011, în comunitatea Săceni, 
mai mulţi fraţi din câmpul 
Teleormanul de Nord au 
participat la o acţiune, menită 
să facă parte din proiectul 
misionar “Ca frunzele toam-
na”. A fost prezent şi fratele 
Marcel Bordeianu, secretarul 
departamentului misionar 

pe Uniunea Română, care în 
prima zi a susţinut un seminar 
arătând importanţa lucrării mi-
sionare şi câteva modalităţi de 
a ne apropia de semenii noştri. 
În următoarele două zile, am 
aplicat în mai multe localităţi 
ceea ce am învăţat, oferindu-le  
oamenilor materiale misiona-
re şi explicându-le adevărul 

biblic. Ne rugăm ca Dumne-
zeu să binecuvânteze inimile 
primitorilor, aşteptând să se 
împlinească făgăduinţa din Isa-
ia 55,:11: “Tot aşa şi Cuvântul 
Meu, care iese din gura Mea, 
nu se întoarce la Mine fără 
rod, ci va face voia Mea şi va 
împlini planurile Mele.”

Fraţii din Departamentul 
Misionar - Oltenia

Un alt mijloc de a răspândi 
Cuvântul lui Dumnezeu, este 
lucrarea din casă în casă. 

Proiectul ”Ca frunzele 
toamna” i-a antrenat pe mulți 
dintre frații noştri la o acțiune 
binecuvântată, cărțile, 
broşurile, Cd-urile ce conțin 
adevărul prezent ajungând 
astfel în casele a mii de 
oameni. Ne rugăm ca Dumne-
zeu să ude sămânța semănată 
prin orice mijloc.

 

Activitate în  
Ardealul de Nord

Înainte ca să fie solicitaţi 
pentru participarea la proiectul 
“Ca frunzele toamna”, fraţii 
din Conferinţa Ardealul de 
Nord aveau deja un proiect de 
lucru pentru iarna 2010-2011. 
Proiectul acesta le-a dat mai 
mult curaj şi i-a determinat să 
pornească neobosit la lucru. 
Iată care au fost câteva din 
acţiunile lor:

“Pentru început am 
organizat activitatea de 
colportaj în câteva localităţi 
din judeţul Bihor, de unde 
am primit primii bani. Astfel 
am cumpărat literatură şi am 

colportat localităţile: Roşiori, 
Mihai Bravu, Calea Mare, 
Lăzăreni, Sumugiu, Mierlau, 
Hidişelu de Jos, Hidişelu de 
Sus. Experienţele frumoase 
trăite în această zonă, de-
schiderea pe care oamenii au 
manifestat-o faţă de Cuvântul 
Evangheliei, ne-au impulsionat 
să mergem înaine. 

Am ales să continuăm 
activitatea pe ruta Bocea-Cluj. 
Dumnezeu ne-a deschis o 
cale în această zonă: am fost 
găzduiţi gratis într-o pensiu-
ne, timp de două săptămâni. 
Apoi alte trei săptămâni am 
stat în acel loc plătind o sumă 
modestă. De aici colportorii 
s-au deplasat în localităţile: 

Floroiu, Remeti, Munteni, 
Bulz, Bucea, Ciucea, Negre-
ni, Valea Drăganului, Lunca 
Visagului, Tranisu, Poieni, 
Vânători. Valea Lată. Bologa, 
Morlaca, Bransor, Săcuieu, 
Aluniş, Scrind-Frăsinet, 
Hodişu, Calata, Calatele. 

După o pauză (în perioada 
săptămânii de rugăciune), 
cu banii primiţi în urma 
solicitării pentru proiectul “Ca 
frunzele toamna”, s-a distri-
buit literatură în localităţile: 
Cordau, Măcriste, Poienile 
Izei, Sieu, Chindeni, Bădeni, 
Deus, Orman, Livada, Albeşti, 
Hidis. Apoi în perioada 10 
ianuarie - 31 ianuarie 2011 
au fost colportate Fildu de 

Activitate în  
Conferinţa Oltenia
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 În perioada 20-30 decem-
brie 2010, noi, studenţii şcolii 
misionare, ne-am adunat la 
Făgăraş pentru o altă sesiune, 
cu dorinţa de a învăţa lucruri 
noi şi minunate de la Domnul 
Isus. 

În această perioadă am fost 
binecuvântaţi prin prezenţa 
sorei Barbara Monteiro, care a 
fost însoţită de fiica dumneaei, 
Bethany. Sora Barbara ne-a 
vorbit în aceste cursuri despre 
tehnicile de redactare ale unui 
articol, despre funcţiile lobului 
frontal, dar şi despre muzica 
înnobilatoare. Voi încerca să re-
zum câteva idei luate în discuţie.

Vederea este simţul pe care 
îl folosim cel mai mult. Dacă 
noi punem sub formă scrisă 
solia pe care ne-a dat-o Dum-
nezeu, astfel încât lumea să 
poată şi vedea, ceea ce proba-
bil a mai auzit, aceasta va avea 
o mare putere.

“Peniţa este mai puternică 
decât sabia, mai puternică 
decât orice armă fizică. 
Publicaţiile noastre au datoria 
cea mai sfântă de a expune 
în modul cel mai clar, simplu 
şi direct bazele spirituale ale 
credinţei noastre. Peste tot, 
oamenii trebuie să ia hotărârea 
de partea cui să fie. Ei toţi vor 

alege să fie ori sub stindardul 
adevărului şi neprihănirii 
ori sub stindardul puterilor 
apostaziate care se luptă 
pentru supremaţie.” Counsels to 
Writers and Editors p. 11. 

Sunt difetite stiluri de 
scriere, folosite pentru diferite 
scopuri, printre care expune-
rea, scrierea argumentativă, 
naratiunea, descrierea:

-   Expunerea defineşte, 
explică în aşa fel încat cititorul 
poate să exclame: “Am înțeles”. 
Tehnicile folosite în modul de 
expunere trebuie să aibă clari-
tate, concizie şi coerenţă.

Şcoala 
misionară

Jos, Fildu de Mijloc, Fildu de 
Jos, Buteni, Ciuleni, Bociu, 
Margău, Răchiţele, Spinus, 
Sâncraiu, Saula, Narşova, 
Holacea, Domosu, Izvorul 
Crişului, Bedeciu. Fiecare 
casă a primis gratis: Calea 
către Hristos, Adevărata zi de 
odihnă şi un pliant. Oamenii 
au cumpărat de asemeni alte 
cărţi, valoarea cărţilor vândute 
în această perioadă fiind de 
2500 ron. În afară de activita-

tea de colportaj, în localităţi 
ca Valea Drăganului, Remeti, 
Calata, s-au organizat întâlniri 
cu anumite familii interesate 
care-şi invitau şi vecinii. Avem 
deja familii în multe localităţi 
cu care ţineam legătura. 

La Ciucea s-a organizat o 
evanghelizare medicală pentru 
zilele de 23,25,27 ianuarie 
2011, şi se va continua cu 8 
întâlniri în care sunt prezentate 
cursuri de nutriţie. Mâna lui 

Dumnezeu ne-a sprijinit şi 
în acest loc, deschizându-ne 
porţile astfel încât am primit 
Căminul Cultural gratuit. 

Cu toate acestea sunt multe 
câmpuri albe şi dorinţa noastră 
este să facem mai mult. Dum-
nezeu să ne ajute!”

Fraţii din Departamentul Misionar 
al Conferinţei Ardealul de Nord
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-   Scrierea argumentativă 
nu doar explică, ci încearcă să-l 
convingă pe cititor, astfel încât 
acesta să poată spune în final: 
“Sunt de acord”. 

Noi trebuie să învăţăm arta 
de a prezenta un argument 
bun fără a ofensa oamenii. 
Avem nevoie de Duhul 
Sfânt pentru a-i convinge de 
adevăr şi pentru a-i ajuta să 
fie mântuiţi în Împărăţia lui 
Dumnezeu. 

  -  Naraţiunea prezintă o 
istorie sau o experienţă. Acest 
tip de scriere trebuie folosit în 
special când scriem un articol 
pentru persoanele care nu 
cunosc adevărul. 

  -  Descrierea pictează o 
imagine prin cuvinte. Scriito-
rul trebuie să facă întâmplările 
foarte vii; el va scrie în aşa 
fel încât să-ţi fie foarte uşor 
să-ţi imaginezi ceea ce vrea să 
spună, iar în această privinţă 
el va aduce mai multe detalii 
referitoare la mărimea lucruri-
lor, culorea lor, sunetele care se 
pot auzi etc.

După cum spuneam, un 
curs a fost şi despre muzică, 
ea fiind un mijloc lăsat de 

Dumnezeu pentru delectarea 
şi împrospătarea simţurilor 
noastre auitive. Martin Luther 
spunea că dacă vrei să încura-
jezi pe cel întristat, să umileşti 
pe cel mându, să temperezi pe 
cel înflăcărat, sau să îi calmezi 
pe cei plini de ură pentru a 
controla inima umană, ce alte 
mijloace mai eficiente ai putea 
găsi decât muzica? Muzica 
bună este aceea care te face 
să te simţi nobil, pur, drept, 
ca şi cum ai fi sfânt, care să 
ridice inimile către cer. Muzica 
din perioada 1685 – 1850 a 
marilor compozitori, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Johann Se-
bastian Bach, tinde să aibă un 
anumit puls, ajută ca ambele 
emisfere să lucreze împreună, 
astfel partea dreaptă a creieru-
lui va fi activată de o muzică de 
calitate şi va ajuta partea stângă 
să-şi amintescă mai uşor sau 
să memoreze mai repede un 
anumit lucru.

 “Muzica are puterea de a 
supune firile aspre şi necultiva-
te; puterea de a înviora gândi-
rea şi de a trezi compasiunea, 
de a promova armonia în 
acţiune şi de a izgoni tristeţea 

şi resentimentele sumbre care 
nimicesc curajul şi slăbesc 
puterile.” Educația p. 167,168.

Referindu-ne acum la lobul 
frontal, este foarte indicat ca 
să studiem lucruri referitoa-
re la el, deoarece aici se află 
sediul gândirii, emoţiilor, 
afecţiunilor, moralităţii, 
spiritualitaţii şi voinţei; aici 
se afla conexiunea noastră cu 
cerul, iar dacă muzica este rea, 
lobul frontal este afectat. 

Industria televiziunii şi a 
filmelor ştie ce fel de muzică 
să folosească pentru a-ţi crea o 
anumită stare, anumite emoţii. 
De asemenea televizorul te 
face să stai mult timp în faţa 
lui, timp pe care îl poţi folosi 
pentru a studia şi învăţa mai 
multe despre cer.

Domnul să ne ajute să 
facem o alegere bună în ceea 
ce citim, ascultăm şi vizionăm, 
astfel încât să fim pregătiţi în 
orice moment să mergem în 
Cetatea Sfântă, unde muzica 
cerească va răsuna cu putere 
şi în armonie de pe buzele 
sfinţilor.

A consemnat Semida Sascău
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Era spre seară. Soarele se 
ascunsese demult pentru 
culcare, iar luna şi-a ridicat 

încet capul trezindu-se de-a 
binelea. Cerul era plin de stele 

strălucitoare. O păsărică îşi cul-
ca puii. Copacii dormeau demult. 

Doar Teodora, o fetiță de vreo şase anişori,  
fugea prin casa în sus şi-n jos şi strigând: 

- Mâine vreau să mă joc toată ziua! 
Părinţii erau bucuroşi că fetiţa lor era ferici-

tă.
După ce Teodora a mai zburdat puţin prin 

casă, mama a pus-o la culcare, spunându-i noap-
te bună şi sărutându-i obrajii. Fetița a adormit 
îndată. 

Dimineaţa ea s-a trezit prima, şi ... ca să nu-i  
trezească pe părinţi, a ieşit puţin afară.

Ce să vezi? Natura se trezea încet, încet. Flo-
ricelele îşi deschideau petalele şi se bucurau. 

Soarele s-a deşteptat şi el, ieşind parcă din 
râu şi s-a înălțat vesel pe cerul albastru. Copacii 
făceau înviorarea de dimineață, ajutați de vânt 
să se mişte uşor.  

Dar... deodată... să vedeți! Un vânt puternic 
aducea pe aripile lui un nor negru şi amenințător.

Teodora a început să strige:
- Du-te, du-te de aici, nor urât!
Dar norul nu a ascultat-o. El s-a instalat pe 

tot cuprinsul cerului şi la scurt timp picături 
mari de ploaie au început să cadă. Pic, pic, pic...

Fetița a intrat în casă, plângând şi suspi-
nând. 

- Ce s-a întâmplat, draga mea? s-a inte-
resat mama. 

-  Dumnezeu nu mă mai iubeşte, a spus 
fetița printre suspine.

Mama s-a uitat îngrijorată la Teo.
- Cum spui aşa ceva, scumpa mea? Ți-a 

spus de multe ori că El te iubeşte. Dacă nu ne-ar 
fi iubit nu l-ar fi trimis pe Isus să ne salveze. 

- Da, mami, dar uite plouă. Eu m-am ru-
gat ca azi să fie vreme frumoasă şi Dumnezeu 
nu m-a ascultat.

- Ştii, scumpa mea, Dumnezeu ne răs-
punde tot timpul la rugăciuni. Numai că nu tot 

timpul cum vrem noi, oamenii. El ne răspunde 
aşa cum ştie El că ne va fi cel mai bine.

- Dar aşa mie nu îmi e bine! exclamă Te-
odora.

- Că nu poți să te joci afară astăzi, nu 
este un lucru chiar atât de rău. Gândeşte-te însă 
la oamenii care au nevoie de ploaie. Poate că 
dacă azi nu plouă, în multe grădini se vor usca 
legumele, verdețurile şi pomii. Atunci oamenii 
nu mai vor avea ce să mănânce. Vezi tu, acestea 
sunt lucruri importante. Tu poţi să aştepţi şi 
până mâine, să te joci afară. Dar natura nu putea 
să aştepte.

Teodora a stat câteva minute şi apoi a excla-
mat:

- Mamă, te iubesc! Ştiu că Dumnezeu 
mă iubeşte foarte mult.

- Dacă vrei, a continuat mama, îţi voi 
povesti o întâmplare din Biblie tot despre ploa-
ie, doar că acolo a plouat foarte mult, 40 de zile 
şi 40 de nopţi, şi din cauza asta a fost o mare 
inundație.

Mama a început să povestească. Teodora as-
cultă cu mare atenţie. La sfârşitul întâmplării 
mama o întreabă pe fetiţă:

- După ce s-a terminat potopul ce s-a 
arătat pe cer?

- Un curcubeu – a zis Teodora zâm-
bind.

- Du-te la geam, a îndemnat-o mama. 
Poate că vei vedea şi tu curcubeul. 

Într-adevăr. Mama a avut dreptate. Un arc 
multicolor se întindea pe cerul unde mai înain-
te stătuse norul negru şi urât. 

Poate şi voi, dragi copii, ați gândit vreodată 
că Dumnezeu v-a uitat sau e supărat pe voi. 
Aceasta nu se întâmplă niciodată. El ne iubeşte 
oricând. Şi răspunde tot timpul la rugăciunile 
noastre. 

Când vedeţi un curcubeu, mulţumiţi-I lui 
Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru voi.  Fiţi 
tot timpul mulţumitori, chiar dacă lucrurile nu 
se întâmplă de fiecare dată aşa cum aţi vrea voi.

 Breda Xenia

Fiţi tot timpul  
mulţumitori !

Colțul copiilor


