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Editorial 3

Preocuparea pentru propriul confort 
și, implicit, lipsa de interes pentru cei 
din jur se observă în viețile noastre 
din ce în ce mai evident. În timp ce 

recunoaștem că misiunea noastră în lume este ace-
ea de a conlucra cu Dumnezeu în vederea salvării 
de suflete, se pare că nu reușim să transpunem în 
fapte ceea ce pretindem că am înțeles. Și aceasta nu 
pentru că Dumnezeu ne-ar cere să facem efor-
turi supra-omenești, ci pentru că, de fapt, nu ne 
înțelegem responsabilitatea.

Primul pas pe calea salvării de suflete nu este 
acela de a pleca de acasă pentru a le ieși în întâmpi-
nare, ci acela de a simți dorința de a-i ajuta. Înainte 
să facem ceva pentru semenul nostru pe plan spiri-
tual, este nevoie să ne rugăm pentru el, nu într-un 
mod indolent, apatic, care trădează dezinteres și 
nepăsare, ci pătrunși de dorința sinceră ca persoana 
pentru care ne rugăm să fie într-adevăr salvată. 
Nu trebuie să înțelegem de aici că rugăciunea ține 
locul lucrării efective, dar dacă motivația lipsește, 
mâna întinsă se dovedește adesea lipsită de putere.

Spiritul lui Iona, de a concluziona că cei din 
jur sunt pierduți și nu merită efortul de a face ceva 
pentru reabilitarea lor, ne caracterizează adesea. 
Și chiar dacă, după ce Dumnezeu ne eliberează în 
mod miraculos din strâmtorările în care am ajuns 
prin lipsă de credință, acceptăm să facem totuși 
ceva pentru semeni, ne mulțumim să strigăm 
doar cale de o zi pe străzile cetății, care de fapt se 
întinde pe o distanță de trei zile. Este suficient! 
Vestea va merge din gură în gură și poate vor afla 
și cei din celălalt capăt. Cu siguranță! Locuitorii 
cetății Ninive au aflat de apropierea mâniei lui 
Dumnezeu și s-au pocăit. Dumnezeu poate lucra 
și fără tine, dar te vei simți confortabil știind că ai 
făcut lucrare doar pe jumătate? „Asupra celor care 
nu vin în ajutorul Domnului, este pronunţat un 
blestem amar: „Blestemaţi pe Meroza, a zis îngerul 
Domnului, blestemaţi, blestemaţi pe locuitorii lui; 

căci n-au venit în ajutorul Domnului. În ajutorul 
Domnului, printre oamenii viteji” ( Judecători 
5:23).” (2 T. cap. Purtători de poveri ...).

Dovada că Iona nu simțea durere pentru 
semenii cărora fusese trimis să le semnaleze peri-
colul, stă în faptul că s-a simțit nedreptățit atunci 
când Dumnezeu a intervenit pentru salvarea lor. 
De fapt ce șansă acorda el locuitorilor din Ninive? 
Cum ar fi așteptat să decurgă lucrurile, pentru a 
considera misiunea sa încununată de succes?

Adesea spunem oamenilor adevărul doar 
pentru a ne face datoria, aplicând rece și formal 
principiul potrivit căruia multora le va sluji doar ca 
mărturie împotriva lor. Cum ne privește însă Dum-
nezeu, El care cunoaște îndeaproape motivele care 
ne-au determinat să acționăm într-un fel sau altul?

În opoziție cu atitudinea lui Iona avem exem-
plul lui Avraam care, în încercarea sa de a mijloci 
pentru locuitorii Sodomei, a mers atât de departe 
încât a devenit chiar insistent la un moment dat. 
Moise negociază, de asemenea, cu Dumnezeu și, 
înțelegând că pierderea poporului este hotărâtă, își 
oferă propria sa viață în favoarea acestora, accep-
tând chiar să-și piardă mântuirea, simțind că nu 
poate suporta pierderea poporului și nici batjocura 
vrăjmașilor la adresa lui Dumnezeu.

În ambele cazuri, chiar și aceste eforturi deo-
sebite nu s-au bucurat de un succes considerabil. 
Devoțiunea celor doi bărbați a rămas consemnată 
însă pe paginile Sfintei Scripturi, ca un exemplu 
inegalabil de altruism, de slujire dezinteresată, de 
interes profund pentru salvarea de suflete.

Să mergem la lucru, lăsând consecințele pe 
seama lui Dumnezeu. Totuși convingerea care ne 
impulsionează nu trebuie să fie aceea că lucrăm 
degeaba, ci, considerând fiecare caz ca pe cineva 
apropiat, să ne concentrăm toate forțele, făcând 
tot ce ne stă în putere pentru salvarea lui. Dumne-
zeu va binecuvânta eforturile noastre susținute și 
va aprecia interesul nostru pentru cauza Sa.

Slujire altruistă sau datorie îndeplinită?
Daniela Picu



  echiul Testament se încheie cu un 
apel: „Aduceți-vă aminte de Legea lui 
Moise”… (Maleahi 4:4), un avertisment: 
„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, 

înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și 
înfricoșată...” (vers. 5) și o făgăduință: „El va întoarce 
inima părinților spre copii, și inima copiilor spre 
părinții lor, ca nu cumva la venirea Mea, să lovesc țara 
cu blestem.” (vers 6).

Nu încape nicio îndoială că generația prezentă 
este martoră la evenimente descrise deja în profeție ca 
fiind premergătoare revenirii Domnului Isus. 

Prin profetul Maleahi ni se adresează apelul să ne 
aducem aminte de Legea lui Moise. De ce? Pentru că 
Legea morală este tratată cu dispreț în lumea creștină, 
iar în poporul lui Dumnezeu tot mai puțini sunt aceia 
care mai cred că poate fi respectată. Înainte de a veni 
ziua Domnului Legea va fi restatornicită, iar adevărații 
copii ai lui Dumnezeu o vor considera ca fiind expresia 
voinței, a caracterului lui Dumnezeu, modelându-și 
acțiunile, cuvintele, viața – într-un cuvânt – după 
„fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. 

E atât de clar că suntem atât de decăzuți moral, 
atât de departe de ceea ce vrea Dumnezeu, că nu 
suntem capabili nu numai să ne redresăm singuri, 
dar nici măcar nu realizăm că am avea nevoie de un 

ajutor. De aceea Dumnezeu ne adresează un avertis-
ment, pentru că El știe mai bine decât orice copil al 
Său cât de urgentă și cât de mare este nevoia noastră. 
„Vă voi trimite pe Ilie”. De ce tocmai pe Ilie? Pentru 
că el știe că formarea caracterelor, educația adevărată 
(desăvârșirea caracterelor) este o lucrare specială, care 
nu poate fi realizată în instituții școlare și nici chiar în 
biserici. În ciuda mulțimii de experți în domeniul fa-
miliei, a seminariilor despre viața cuplului sau despre 
educația copiilor, soții se înstrăinează de soțiile lor, 
copiii se înstrăinează de părinți. Dumnezeu știe că e 
nevoie de spiritul lui Ilie în casele noastre. Dumnezeu 
știe că e singura cale posibilă prin care inimile noastre, 
ale părinților, pot fi întoarse spre copii și invers.

Cum e posibil să vină Ilie în timpul 
nostru?

În timpul Domnului Isus cărturarii și mai marii 
lui Israel așteptau și ei împlinirea făgăduinței despre 
venirea lui Ilie. Într-o zi, când Domnul Isus a luat 
pe un munte pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și S-a 
schimbat la față înaintea lor, au văzut pe Moise și pe 
Ilie conversând cu Domnul. Când coborau muntele 
au întrebat: „De ce zic cărturarii că trebuie să vină 
Ilie?” (Matei 17:10). Răspunsul a fost prompt: „Este 

În spiritul  
și puterea  

lui Ilie
Marin Barbu

V
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adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, ca să așeze din 
nou toate lucrurile.” (Matei 17:11).

Când cărturarii și mai marii lui Israel încercau 
să-L convingă pe Isus că trebuie să respecte tradiția 
sau anumite obiceiuri, Domnul le spunea ferm: „La 
început n-a fost așa.” Deci Ilie, călăuzit de Duhul 
Sfânt, va reașeza la locul lor instituțiile din Eden 
pervertite, murdărite, denaturate de păcat până azi. 
Misiunea lui Ilie este definită clar.
 O reformă decisivă, energică și hotărâtă în ce 

privește viața de familie. Această instituție este pe cale 
de dispariție în societatea modernă. Adevărata educație 
nu poate fi obținută în afara căminului, a familiei. 
 În Eden Dumnezeu a binecuvântat ziua 

a șaptea, făcând din Sabat cel mai plăcut timp de 
comunicare al Creatorului cu ființele create. Sabatul 
este un timp special de închinare. Ilie va demasca 
falsitatea în ce privește timpul și modul în care 
așa zișii creștini se închină, și va reașeza Sabatul în 
demnitatea lui de la început.
Un alt lucru important, moștenit din Paradis, 

este alimentația. Dumnezeu a știut că, atât sănătatea 
fizică, dar și cea morală și spirituală, sunt dependente 
de alimentație. De aceea le-a dat cea mai sănătoasă 
hrană (Geneza 1:29). Datorită unei alimentații 
greșite, în cantități nepotrivite, la ore nepotrivite, 
prin combinații nepotrivite, creștinii mor înainte de 
vreme, în suferințe cumplite. 

Spiritul Profetic este fără echivoc în acest sens: 
„La vremea sfârșitului fiecare instituție divină va fi 
restaurată…” (P.R. pg. 678); „Profetul descrie aici un 
popor care, într-un timp în care toți se îndepărtează 
de adevăr și neprihănire, se străduiește să restabilească 
principiile care stau la baza Împărăției lui Dumne-
zeu…” (P.R. pg. 678)

Primul Ilie
Domnul Isus spunea că va veni Ilie. Cine este 

acest Ilie? „Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca 
și noi; și s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, și n-a plo-
uat deloc în ţară trei ani și șase luni.” (Iacov 5:17); „…
unul din locuitorii Galaadului” a venit la rege și i-a zis 
că în țară nu va ploua în următorii ani.” (1 Regi 17:1).

De fiecare dată când în istoria poporului lui 
Dumnezeu apărea un profet, acesta era ridicat datorită 
unei decăderi morale, fizice și spirituale, fără precedent. 

În anii 873-852 î.Hr. în regatul lui Israel a 
început să domnească Ahab. Căsătoria lui cu Izabela, 
prințesă feniciană, fiica regelui Etbaal I, regele Tirului 
și Sidonului, a făcut ca întreaga clasă intelectua-

lă, reprezentată de preoții și profeții temători de 
Dumnezeu, educați în școlile profeților înființate în 
timpul lui Samuel, să fie înlocuită cu preoți și profeți 
politeiști idolatri, închinători ai lui Baal și ai Astarteei 
și ai altor zeități feniciene. Dar ceea ce a degradat 
și mai mult moralitatea și spiritualitatea pură a fost 
amestecarea religiei adevărate cu părți din religia 
falsă, bazată pe spectacol și emoție și nu pe închi-
narea profundă și liniștită la adevăratul Dumnezeu. 
Transformarea școlilor profeților (unde erau educați 
tineri pentru educarea altora, în vederea închinării la 
adevăratul Dumnezeu) în școli de închinare păgână, a 
făcut ca speranța lui Israel ca națiune deosebită și vii-
torul acesteia, ca și motivul existenței ca națiune să fie 
pus în pericol. Nu mai exista speranță pentru viitor.

În această perioadă de timp, tristă pentru oamenii 
credincioși  lui Dumnezeu, în palatul de fildeș din 
Samaria, pe covoarele de Persia, în sala Tronului Pala-
tului, a pășit un bărbat cu pasul hotărât, cu un mesaj 
din partea Dumnezeului cerului și al pământului; un 
mesaj scurt, care a venit ca un fulger peste conducerea 
idolatră ce-și așezase tronul peste  poporul Domnului.

„La palat n-a solicitat o primire, nici n-a așteptat 
ca venirea să-i fie anunţată oficial. Îmbrăcat în hainele 
aspre, purtate de obicei de prorocii din vremea aceea, 
a trecut neobservat pe lângă paznici și s-a oprit pen-
tru o clipă înaintea împăratului uimit.

Ilie nu și-a cerut scuze pentru îndrăzneala de a 
se prezenta înaintea regelui. Cineva superior regelui 
lui Israel l-a trimis cu acel mesaj fulgerător. Numai 
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prin exercitarea unei credinţe puternice în puterea 
fără greș a Cuvântului lui Dumnezeu și-a rostit Ilie 
solia. Dacă nu ar fi avut încredere deplină în Acela 
pe care Îl slujea, el nu s-ar fi arătat niciodată înaintea 
lui Ahab… Dar n-a dat loc la îndoială. El a crezut pe 
deplin că Dumnezeu va umili Israelul apostaziat și 
că prin judecăţile acestea, ei vor fi aduși la pocăinţă. 
Hotărârea Cerului ieșise; Cuvântul lui Dumnezeu nu 
putea greși; și cu primejdia vieţii, Ilie și-a îndeplinit 
fără teamă însărcinarea. Dar înainte ca Ahab să-și 
revină din uimire sau să schiţeze un răspuns, Ilie s-a 
făcut nevăzut, tot atât de neașteptat cum venise, fără 
să aștepte să vadă efectul soliei lui.” (P.R. pg. 121).

Solia scurtă și precisă a lui Ilie a lovit chiar inima 
acelui sistem idolatru. Ei credeau că Baal și Astarteea 
sunt zeii fertilității și datorită lor cerul și pământul 
colaborează pentru a da hrană și belșug.

Domnul a trimis pe servul Său la pârâul Cherit. 
După secarea pârâului, Domnul l-a trimis la femeia 
din Sarepta Sidonului. Regele îl considera pe profet 
vinovat de nenorocirea ce s-a abătut deodată peste 
Israel. De aceea decizia imperială era ca el să fie căutat 
și adus la palat pentru a fi pedepsit.

„Împăratul a făcut cercetări amănunţite, dar pro-
rocul n-a putut fi găsit. Împărăteasa Izabela, mâniată 
la auzirea soliei care a încuiat comorile cerului, fără să 
piardă timp, s-a sfătuit cu prorocii lui Baal, care s-au 
unit cu ea să blesteme pe proroc și să sfideze mânia lui 
Iehova.” (P.R. pg. 123).

Pământul era pârjolit de arșița înăbușitoare, 
râurile erau secate, arborii erau ca niște schelete goale, 
aerul uscat și sufocant… „Cu toate acestea, oamenii 
erau îndemnaţi de conducătorii lor să aibă încredere 
în puterea lui Baal și să nu ţină seama de cuvintele fără 
rost ale profeţiei lui Ilie. Preoţii încă mai susţineau că 
ploile cădeau prin puterea lui Baal…” (P.R. pg. 123). 
„Hotărâţi să ţină poporul în amăgire, preoţii lui Baal 
au continuat să aducă jertfe zeilor lor și să-i cheme zi și 
noapte, ca să învioreze pământul. Cu jertfe costisitoa-
re, preoţii încercau să potolească mânia zeilor lor; cu 
o râvnă și cu o stăruinţă demnă de o cauză mai bună, 
dădeau ocol altarelor păgânești și se rugau insistent 
pentru ploaie. Noapte de noapte se înălţau strigătele și 
rugăciunile lor prin ţara pustiită.”(P.R. pg. 124).

Principalul vinovat însă pentru secetă era con-
siderat profetul umil al lui Dumnezeu și nu poporul 
care săvârșea fapte mizerabile. Ce trist că și în zilele 
noastre, vinovați pentru regresul unor biserici sunt 
considerați tocmai oamenii smeriți, care plâng și sus-
pină și care dau solii mustrătoare din partea Domnu-

lui și nu cei care, prin faptele lor murdare îl tăgăduiesc 
pe Dumnezeu!

Când, după peregrinajul de la pârâul Cherit și 
Sarepta Sidonului, profetul apare în fața disperatu-
lui împărat Ahab și a credinciosului Obadia, Ahab 
spune: „Tu ești acela care nenorocești pe Israel?” Iar 
răspunsul a venit ferm:  „Nu eu nenorocesc pe Israel; 
ci tu și casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile 
Domnului și te-ai dus după Baali.” (1 Regi 18:17-18).

Autoritatea unui om este dată de Dumnezeu 
și nu de hainele, starea socială sau intelectuală sau 
bogăția pe care le deține. Ilie devine pentru un mo-
ment conducătorul și îi poruncește lui Ahab să facă o 
adunare națională, în frunte cu preoții și profeții lui 
Baal și Astarteea (clasa intelectuală privilegiată), pe 
muntele Carmel, ocazie în care fiecare om urma să fie 
chemat să decidă cui vrea să slujească.

„Până când vă clătinați între două păreri. Dacă 
Domnul este Dumnezeu, urmați-L, iar dacă este Baal, 
mergeți după el” (1 Regi 18:21) striga profetul în 
auzul poporului confuz.

Puterea lui Dumnezeu s-a revelat într-un mod 
uimitor. La rugăciunea simplă ochii înmărmuriți 
au văzut focul care se pogora din cer și a mistuit 
jertfa. Oamenii educați de profeții lui Baal, al 
căror sistem de închinare își dovedise pe deplin 
ineficacitatea, cu o credință a emoțiilor și conduși 
de sentiment, au pus mâna pe săbii și i-au omorât 
pe cei care atât de mult timp îi ținuse în minciună. 
Vinovații trebuiau pedepsiți.

Omul Ilie însă era într-un mare pericol, acela 
de a considera că meritele acestui succes se datora 
într-o mică măsură și lui. Dar experiențele de până la 
înălțarea sa au făcut ca umilința sa și recunoașterea 
puterii Lui Dumnezeu să fie una deplină.

În viața profetului Ilie au fost necesare schimbări 
radicale în ce privește dieta sa, de altfel și așa simplă. De 
la pâine și carne (pe care le primise la pârâul Cherit), la 
ulei, apă și faină (cu care se hrănise la Sarepta Sidonu-
lui), și azimi (apa și faină) - oferite de Dumnezeu pe 
muntele Horeb. Dieta lui a fost progresivă. Experiența 
lui a arătat că succesul se datorează, nu puterii omului, 
ci ascultării desăvârșite de cerințele și cuvintele Sale. Și 
aceasta fără a cere explicații și a folosi logica, ci ascul-
tând așa cum un copil ascultă de tatăl său.

Al doilea Ilie
Reforma făcută de Dumnezeu prin unealta sa 

– profetul Ilie – este una desăvârșită, cu un răsunet 
major în istoria sacră. Și Cuvântul Domnului spune 

6 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2014



că Ilie va veni din nou. De la Maleahi și până la 
Domnul Hristos au trecut mai bine de 400 de ani. 
Cărturarii și fariseii vorbeau despre venirea lui Ilie. Ei 
știau că Ilie fusese ridicat la cer și acum el trebuia să 
revină, conform profeției lui Maleahi.

Aproape de sfârșitul misiunii pământești a Dom-
nului Isus, Ilie a venit împreună cu Moise pe muntele 
Schimbării la Față. Ucenicii nu știau nici profeția lui 
Maleahi cum să o interpreteze și acum nu înțelegeau 
nici de ce Ilie a trebuit să vină pe munte. Ei au întrebat: 
„De ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie?” (Ma-
tei 17:10). Domnul Isus le-a zis că „… este adevărat că 
trebuie să vină întâi Ilie, ca să așeze din nou toate lucru-
rile. Dar vă spun că Ilie a și venit, și ei nu l-au cunoscut, 
ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul 
omului din partea lor” (Matei 17:11-13). Ucenicii au 
înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul. Domnul 
Isus vorbise și înainte despre Ioan Botezătorul.

„Pe când se duceau ei, Isus a început să vorbeas-
că noroadelor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în 
pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci 
ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine 
moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele 
împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? 
Da. Vă spun, și mai mult decât un proroc; …Și dacă 
vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină”. 
(Matei 11:7-9,14). „Și Ioan a venit prin tot ținutul 
din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul 
pocăinței, pentru iertarea păcatelor, după cum e scris 
în cartea prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în 
pustie: „Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările. 
Orice vale să fie astupată și orice deal să fie prefăcut în 

loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile 
zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea 
mântuirea lui Dumnezeu.” (Luca 3:3-6).

Înainte de venirea Domnului Isus întunericul 
spiritual acoperea lumea. 

 „Prin păgânism, Satana, timp de veacuri, îi înde-
părtase pe oameni de la Dumnezeu, dar biruinţa lui 
cea mare o câștigă prin pervertirea credinţei lui Israel. 
Contemplându-și propriile idei și închinându-se la 
ele, păgânii pierduseră cunoașterea de Dumnezeu și 
deveniseră tot mai corupţi. Tot astfel s-au petrecut 
lucrurile și cu Israel. Principiul că omul se poate mân-
tui prin faptele sale stă la baza oricărei religii păgâne; 
principiul acesta devenise acum și principiul religiei 
iudaice. Satana inspirase acest principiu. Oriunde se 
păstrează acest principiu, oamenii nu mai au nicio 
piedică în faţa păcatului.” (H.L.L. pg. 32).

 Ce l-a făcut pe Ioan să fie mare? El și-a ferit 
ochii să vadă răul. Educația din pustie l-a făcut să fie 
sensibil la vederea răului și, deși iubea oamenii, era 
gata să mustre direct păcatul.

El și-a închis mintea faţă de mulţimea de tradiţii 
predate de învăţătorii naţiunii iudaice și și-a deschis-o 
faţă de acea „înţelepciune care vine de sus”.

Această atitudine urma să îi aducă moartea. Dar 
ce contează aceasta pe lângă activitatea și loialitatea sa 
față de Prințul cerului? Ioan a fost cel care a pregătit 
calea Fiului Lui Dumnezeu și cerul urma să onoreze pe 
acest mare erou al credinței, Ilie al timpului Domnului 
Isus. Alimentația și îmbrăcămintea sa arătau la pro-
funzimea misiunii sale, dar și la faptul că înaintea lui 
Dumnezeu singurul lucru care contează este caracterul.

„Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au 
beneficiat de învăţăturile lui Isus. Opoziţia lor faţă 
de solia care prezicea venirea Lui, i-a făcut să nu fie 
pregătiţi pentru a primi dovezile puternice ale mesi-
anităţii. Satan i-a condus pe aceștia, care n-au primit 
solia lui Ioan, chiar mai departe, până la a respinge și a 
crucifica pe Isus.” (G.A. pg. 195). 

Comparând viața lui Ilie cu cea a lui Ioan Bote-
zătorul descoperim multe asemănări.

 Amândoi au trăit și predicat în pustie.
 Amândoi au mustrat pe regii din timpul lor, 

pentru că au făcut pași greșiți în căsătorie: Ilie a 
mustrat pe Ahab pentru căsătoria cu Izabela, care l-a 
condus departe de Dumnezeu (1 Regi 16:30-32); 
Ioan Botezătorul a mustrat pe Irod pentru căsătoria 
cu soția fratelui său Filip (Matei 14:3-4).

O altă asemănare a fost dieta. Ilie s-a hrănit 
depinzând fără murmur de ceea ce venea de la Dum-
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nezeu. În cele din urmă a fost hrănit cu pâine și apă. 
Ioan era îmbrăcat simplu și se hrănea cu roșcove și 
miere sălbatică.

„Ioan s-a despărțit de prietenii săi și de o viață 
luxoasă. Simplitatea îmbrăcămintei lui, o haină țesută 
din păr de cămilă, era o mustrare continuă pentru 
risipa și luxul preoților evrei și a poporului în general. 
Dieta sa, compusă din vegetale, roșcove și miere 
sălbatică era o mustrare pentru îngăduința apetitului 
și a lăcomiei care domnea pretutindeni” (3 T. cap. 
Lucrători pentru Dumnezeu).

Ilie a fost restaurator și Ioan Botezătorul a 
chemat de asemeni poporul la respectarea Legii în 
spiritul lui Ilie.

Ilie a mustrat poporul și Ioan Botezătorul a 
adresat cuvinte mustrătoare pentru cei care veneau 
la Iordan.

Amândoi au fost credincioși misiunii primite de 
la Dumnezeu.

Al treilea Ilie
Profetul Maleahi ne atrage în mod foarte serios 

atenția asupra unei misiuni speciale pe care Dumne-
zeu o va da anumitor persoane care vor trăi înainte 
de revenirea Domnului Isus. Sunt câteva întrebări 
îndreptățite, pe care bărbații credincioși și devotați 
din Biserica Sa de astăzi și-o pun frecvent: A venit 
Ilie, sau să-l așteptăm în viitor? Dacă a venit, poate fi 
identificat sau vom constata ca și ucenicii că Ilie și-a 
încheiat deja misiunea și noi nu l-am cunoscut. Dacă 
este prezent, ce misiune specifică îndeplinește și cum 
poate fi recunoscut?

Spiritul Profetic spune că „acei care trebuie să 
pregătească calea pentru a doua venire a lui Hristos, 
sunt reprezentați prin credinciosul Ilie, ca și Ioan, care 
a venit în spiritul și puterea lui Ilie, ca să pregătească 
prima venire a lui Hristos. Marele subiect al reformei 
sanitare trebuie agitat mereu și mintea publicului 
trebuie trezită.” (3 T. pg. 62).

Cumpătarea în toate lucrurile trebuie pusă în le-
gătură cu solia care cheamă poporul de la idolatrie, de 
la lăcomie și de la extravaganța în îmbrăcăminte și în 
toate lucrurile la simplitatea și credincioșia specifică 
celor ce așteaptă revenirea Domnului Isus.

Astăzi avem nevoie de spiritul lui Ilie. În poporul 
Lui Dumnezeu va avea loc o reformă în viața de familie. 
Se va realiza o întoarcere a inimii părinților către copii 
și a copiilor spre părinții lor. Se va produce o reformă 
în dieta care va pregăti pe copiii lui Dumnezeu pentru 
locuințele cerești. O reformă în respectarea zilei de 

închinare și laudă (ziua Sabatului), în îmbrăcăminte, în 
muncă, în folosirea banilor, a timpului etc. Avem însă o 
nevoie urgentă de lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în 
familiile noastre. A venit timpul să ne rugăm mai mult 
pentru botezul cu Duhul Sfânt. Să cerem mai insistent, 
să agonizăm în rugăciune, mărturisindu-ne păcatele. 
Indiferent de gravitatea vinei, Domnul încă ne mai 
acordă har. Duhul Sfânt poate realiza o redeșteptare 
profundă între copiii Lui, iar caracterul și viața lor vor 
dovedi că este posibil să trăim așa cum a trăit Isus.

„Când Domnul Isus domnește în suflet, 
atunci acolo este curăție și eliberare de păcat. Slava, 
plinătatea și desăvârșirea planului Evangheliei sunt 
atunci împlinite în viață. Primirea Mântuitorului 
aduce strălucirea unei păci depline, a unei iubiri 
desăvârșite și a unei asigurări perfecte. Frumusețea și 
parfumul caracterului Domnului Hristos, descope-
rite în viață, mărturisesc despre faptul că Dumnezeu 
a trimis pe Fiul Său în lume, ca să fie Mântuitorul 
ei… Oamenii vor fi captivați de slava lui Hristos care 
locuiește în noi.” (P.D. pg. 420).

Doresc din inimă ca toți aparținătorii Bisericii 
Mișcării de Reformă să experimenteze dulceața unei 
astfel de relații, începând de la altarele familiale, ce-
rând cu insistență puterea pe care Domnul Isus ne-a 
promis-o. Unirea cu El ne va uni pe unii cu ceilalți, 
părinți și copii, soți și soții, membri și slujitori deopo-
trivă, pătrunși de importanța misiunii de salvare, spre 
slava și onoarea lui Dumnezeu Tatăl.
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De foarte mult timp am căutat să înţeleg 
în totalitate cum este posibil ca un Tată 
bun și desăvârșit, așa cum Îl cunoaștem 
pe Dumnezeu, să emită legi despre 

care mai târziu să spună: „Ba încă le-am dat și legi 
care nu erau bune, și porunci prin care nu puteau 
să trăiască.” (Ezechiel 20:25). Cum era posibil ca 
Dumnezeu să încheie un legământ cu poporul 
Său, despre care să spună la un moment dat: „În 
adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, 
n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doi-
lea.” (Evrei 8:7).

Vom studia în cele ce urmează,  atât cât ne 
este permis în adâncimea Înțelepciunii Infinite, 
ce este acel „cusur” care vine de la un Dumnezeu 
fără cusur! 

„Când au fost creați primii noștri părinți, 
Adam si Eva, aveau cunoștință de Legea lui 

Dumnezeu; ei cunoșteau cerințele pe 
care ea le avea de la ei; preceptele ei erau 
scrise în inimile lor.” Acest angajament 
în care omul, pe de o parte, făgăduiește 
supunere, din dragoste față de Părintele 
Ceresc, pe de altă parte, Dumnezeu îl 
asigură că-i va fi ajutorul care îl va sfinți 

și desăvârși; acesta este numit „LEGĂMÂNT”. 
Minunate și pline de speranță sunt făgăduințele 
acestui legământ. „Noul legământ a fost întemeiat 
pe făgăduințe mai bune, pe făgăduința iertării 
păcatelor și harul lui Dumnezeu pentru a reînnoi 
inima și a o aduce în armonie cu principiile legii 
lui Dumnezeu.”– Patriarhi și profeți, pg. 422.

De asemenea, acest legământ a fost înțeles și 
de Noe și a fost reînnoit cu Avraam; ei așteptau 
iertarea păcatelor prin Isus. Viața lor de neprihă-
nire este o viață vrednică de dorit! În ce a constat 
puterea vieții lor sfinte?! În faptul că L-au înțeles 
pe Dumnezeu și L-au crezut pe pământ! Urmă-
toarea experiență a fost exemplificată în viața lor și 
să ajute Dumnezeu să fie la fel și în viața noastră: 
„Dacă noi consimțim, [Isus] Se va identifica atât 
de mult cu gândurile și țintele noastre, va aduce 
inima și mintea noastră în conformitate cu voința 

Zina Mariceanu

Vechiul
și

Noul 
legământ

„Isus a procedat cu Israel  
ca un Tată iubitor și iertător  

cu un copil nerecunoscător  
și rătăcitor…” – CBNT, pg. 32
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Sa, încât atunci când ascultăm de El, nu facem 
altceva decât să ne urmăm propriile impulsuri.” – 
Hristos, lumina lumii, pg. 668 (engl.) Minunată 
este transformarea!

Dacă acest legământ făgăduiește iertarea 
păcatelor, oferă harul pentru curățirea și înnoirea 
inimii, ca să aibă întipărită legea lui Dumnezeu, iar 
la sfârșit primim viața veșnică, mântuirea, pentru 
ce a fost făcut un al doilea legământ la Sinai? Noi 
știm că: „pentru noi nu există speranță de mântui-
re decât prin a ne supune sub legământul încheiat 
cu Avraam, care este legământul harului, prin 
credința în Hristos Isus.” – CBNT, pg. 145.

În timpul sclaviei din Egipt, când plăgile erau 
revărsate peste egipteni, poporul lui Dumnezeu a 
fost cruțat. Dar aceasta nu a fost datorită faptului 
că erau prea credincioși și curați cu inima. Nu! 
„În timpul sclaviei sale, poporul pierduse, într-un 
mare grad, cunoștința de Dumnezeu și a prin-
cipiilor legământului cu Avraam.” – Patriarhi și 
profeți, pg. 421.

Acolo ei au rămas „copii”. Însă, ei au pierdut 
chiar caracteristicile esențiale ale unui copil: 
„când Dumnezeu îl elibera din Egipt, El căuta să 
le facă de cunoscut puterea și harul Sau, pentru 
ca ei să fie aduși acolo, ca să-L iubească și să 
se încreadă în El”. De aceea, rar vom vedea un 
copil să nu se încreadă în părinții săi și să nu-i 
iubească! Din contră, toată lauda unui copil 
constă nu la adresa realizărilor proprii, ci la ale 
părinților. Părinții sunt „atotputernici” în ochii 
copiilor. Mai grav este faptul că pe lângă aces-

tea poporul, prin trăirea în mijlocul idolatriei 
și a corupției, nu mai aveau nicio idee lămurită 
despre sfințenia lui Dumnezeu, despre mărimea 
peste măsură a păcătoșeniei lor, cât și a completei 
sale incapacități de a asculta de legea lui Dum-
nezeu în propria lor putere și nici nu simțeau cât 
de mult aveau nevoie de un Mântuitor! Și de aici 
întrebarea: Cum putea Dumnezeu să procedeze 
cu ei ca să Se facă înțeles și să-i conducă pas cu 
pas ca să recunoască starea în care au ajuns? 

Vom analiza un exemplu din viață. Atunci 
când copilul este mic, la început de drum, părin-
tele nu-l poate face să fie ascultător într-un mod 
inteligent, adică să-l convingă să facă voia părinte-
lui de bună voie, simțindu-se fericiți să procedeze 
așa cum li se cere. Înțelegând limitele gândirii 
copilărești, părinții recurg la diverse metode, adap-
tate puterii de înțelegere a celor mici. Ei adoptă 
niște reguli temporare în procesul de educare.  De 
exemplu: „Să nu faci acel lucru. Dacă nu asculți, 
vei fi pedepsit. Dacă asculți îți cumpăr ceva bun”. 
La ce ajută acest fel de educare? Până va spori 
inteligența și îi va apărea discernământul, acest 
procedeu îl antrenează în ascultare.

În mod asemănător Dumnezeu nu a riscat 
sa „încredințeze prescripțiile Sale memoriei unui 
popor care era înclinat să uite ordinele Sale, ci 
le-a scris pe table de piatră”, în ciuda faptului ca Își 
dorise ca ele să fie scrise pe tablele inimii!

Când omul păcătos vine la Isus și se unește cu 
Biserica, rar se întâmplă ca să înțeleagă chiar de la 
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început profunzimea adevărurilor care au putere 
transformatoare, cu atât mai puțin modul cum are 
loc acest proces. Ne simțim incapabili de a explica 
celor începători cum intră Isus în noi și cum lu-
crează El acolo, cum orice  buruiană este eliminată 
și cum firele de origine divină sunt sădite! Pentru 
început îi facem cunoscut principiile noastre de 
credință, fără să avem pretenția ca persoana respec-
tivă să le înțeleagă în profunzime. Dar vine timpul 
când noul convertit (dacă este sincer) va înțelege 
că faptele își au locul lor, însă nu pot cumpăra 
mântuirea, ele fiind doar rodul unei inimi înnoite.

Să urmărim modul cum a procedat Dumne-
zeu cu poporul Sau: „Un alt contract – numit în 
Scriptură „vechiul legământ” – a fost făcut între 
Dumnezeu și poporul Israel la muntele Sinai și 
apoi a fost confirmat prin sângele animalului de 
jertfă.” – Patriarhi și profeți, pg. 421.

Este numit „vechiul”, deși e instituit după 
„noul legământ”, deoarece acesta din urmă avea 
să fie sigilat cu sângele lui Isus, care a fost vărsat 
după sângele primului legământ. Să vedem care au 
fost făgăduințele vechiului legământ: „Condițiile 
vechiului legământ erau: ascultă și vei trăi. Le-am 
dat legile Mele și le-am făcut cunoscut poruncile 
Mele, pe care trebuie să le împlinească omul, ca să 
trăiască prin ele!”(Ezechiel 20:11). Dar „blestemat 
să fie acel ce nu va împlini cuvintele acestei legi și 
nici nu le va face” (Deuteronom 27:26).” – Patri-
arhi și profeți, pg. 422.

Observăm că nu se face nicio aluzie la 
iertare, har, viață veșnică, mântuire…! Omului 
nu i se făgăduiește mântuirea, dacă rămâne sub 
acest legământ. Atunci, care e menirea acestuia? 
Până când este valabil? Dacă despre cele două 
legi (morală și ceremonială) cunoaștem că prima 
e veșnică, pe când a doua și-a terminat lucrarea 
la cruce, nu putem spune același lucru și despre 
legăminte! Ce răspuns credeți că i-ar fi plăcut lui 
Dumnezeu să audă din partea poporului, atunci 
când au făcut legământ la Sinai? Oare a fost 
mulțumit să audă acele făgăduințe încrezute de 
ascultare, spuse fără discernământ? Cred că ar fi 
fost mult mai bucuros să-i audă zicând: „Doam-
ne, cum vom fi în stare – noi, niște oameni 
neputincioși, să împlinim o lege așa de sfântă?”Și 

în neputința lor, cu bucurie Domnul le-ar fi 
arătat calea. A fost nevoie însă să încerce să vadă 
cât de neputincioși sunt! Întrebarea este: până la 
ce moment putem socoti drept „bun”– vechiul 
legământ? Până acolo că îl conduce pe păcătos să 
conștientizeze cât de neputincios și păcătos este, 
în comparație cu sfințenia Tatălui ceresc!

„… Iar la minte, fiți oameni mari!”, spune 
apostolul Pavel în 1 Corinteni 14:20, exprimând 
astfel maturitatea spirituală la care trebuie să 
ajungem.

Așa a fost și experiența amară a poporului 
Israel. Au trecut doar câteva săptămâni și au rupt 
legământul lor cu Dumnezeu. Stăteau tremurând 
de groază înaintea muntelui: „Ei nu mai puteau 
nădăjdui în bunăvoinţa lui Dumnezeu pe temeiul 
unui legământ pe care îl călcaseră; și acum, 
văzându-și păcătoșenia lor și nevoia de iertare, au 
fost aduși în situaţia de a-și da seama de nevoia 
lor după un Mântuitor, descoperit în legămân-
tul avraamic și preînchipuit în jertfele aduse. 
Acum, prin credinţă și iubire, au fost legaţi de 
Dumnezeu ca Izbăvitor al lor din robia păcatului. 
Acum erau pregătiţi să preţuiască binecuvântările 
noului legământ.” Ibid.

11Meditații



Cu părere de rău, istoria aceasta s-a prelungit 
nu numai până la venirea lui Isus, dar și până-n 
zilele noastre! Despre contemporanii lui Isus se 
spune: „Dar Iudeii erau atât de orbiți de mândrie 
și de păcate, încât numai puțini dintre ei puteau 
vedea ceva mai departe de uciderea animalelor ca 
ispășire pentru păcat. Legea ceremonială a fost 
măreață, căci a fost și ea un mijloc prevăzut de Isus 
în înțelegere cu Tatăl Său, care să ajute la salvarea 
neamului omenesc.” – CBNT, pg. 170.

În propriile puteri, omului îi este imposibil să 
împlinească Legea lui Dumnezeu. Dacă încearcă 
să facă aceasta, încearcă o imposibilitate. Aici el 
ajunge la o răscruce: 1 – ferice de acei care-și dau 
seama la timp că au nevoie de un Mântuitor, care 
să le ajute în împlinirea legii.  2 – este rostit un vai 
pentru cei care în „stăruința de a câștiga mântuirea 
prin fapte proprii”, ajung „să îngrămădească datini 
omenești, ca baricadă împotriva păcatului. Văzând 
că nu sunt în stare să țină Legea, ei vor născoci 
reguli și rânduieli, care să-i silească la ascultare. 
Toate acestea abat mintea de la Dumnezeu, la eul 
personal. Iubirea Sa din inima omului se stinge și, 
odată cu ea, piere și iubirea față de aproapele.” – 
Cugetări de pe munte, pg. 123.

Așa i-a găsit Isus pe majoritatea „așteptă-
torilor Săi”, având o neprihănire, dar nu aceea 
pe care o dă Dumnezeu prin credință; aveau o 
neprihănire proprie, pe care o dă legea și care se 
capătă prin încredere în sine! Isus ne-a avertizat: 
„Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va 
întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu 
niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.” 
(Matei 5:20).

Mulți se află astăzi sub un vechi legământ al 
slovei și stau sub acesta de bunăvoie, alegând robia, 
în timp ce tuturor ne este făgăduită libertatea 
desăvârșită. De ce? Este o alegere a firii nerenăs-
cute, căreia îi este teamă să se predea pe deplin lui 
Dumnezeu ca să fie eliberată. Ea tinde să rămână la 
învățăturile începătoare, dorind cu nesaț doar lapte 
duhovnicesc, sperând că poate cerul se câștigă și 
așa – fără creștere. Dar acestea sunt făgăduințe 
proprii, căci știm că Dumnezeu nu a făgăduit în 
acest legământ mai mult decât cruțarea vieții în 
urma ascultării și nicidecum, mântuirea.

„Dacă păcătoșii ar fi tratați după litera acestui 
(vechi) legământ, atunci nu ar mai fi nicio speranță 
pentru neamul omenesc căzut, pentru că toți au 
păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În 
litera acestui legământ, neamul omenesc al lui 
Adam nu poate vedea altceva decât stăpânirea 
morții, iar moartea va fi răsplata oricărui om care 
caută în zadar să-și făurească o neprihănire a lui 
proprie, care să satisfacă deplin cerințele Legii.” –
STS 5, 1892.

Domnul să ne ajute să înțelegem pe deplin! 
Ne-am convins nu numai odată că Dumnezeu 
Se poartă cu omul rătăcitor ca și cu un fiu tânăr, 
care este fără experiență. Câtă dragoste, îndelungă 
răbdare, tact și înțelepciune folosește Părintele 
nostru! Și acestea doar pentru că vrea cu gelozie să 
fim ai Săi.

Apostolul Pavel în Evrei 8:8-12 preia profeția 
lui Ieremia. „Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu 
lui Israel: ,`Iată, vin zile´, zice Domnul, `când voi 
face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legă-
mânt nou; nu ca legământul, pe care l-am făcut cu 
părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca 
să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas 
în legământul Meu, și nici Mie nu Mi-a păsat de 
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ei´, zice Domnul. `Dar iată legământul, pe care-l 
voi face cu casa lui Israel după acele zile´, zice 
Domnul: `Voi pune legile Mele în mintea lor și le 
voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și 
ei vor fi poporul Meu. Și nu vor mai învăţa fiecare 
pe vecinul sau pe fratele său, zicând: `Cunoaște pe 
Domnul!´ Căci toţi Mă vor cunoaște, de la cel mai 
mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi 
ierta nelegiuirile; și nu-Mi voi mai aduce aminte 
de păcatele și fărădelegile lor.” 

Este interesant! Prorocul scrie profeţia la 
viitor: „vin zile” (cu sensul de: vor veni zile); 
„voi face”. De ce folosește acest limbaj? Nu acest 
legământ a fost încheiat cu Adam, Avraam, David? 
Problema este că, pe parcursul istoriei, doar puțini 
au făcut ceea ce trebuia să facă: să schimbe locul 
Legii – de pe piatră, în inimile lor de carne!

Aceste versete să fie și pentru noi „ca o mus-
trare”. La ce se referă apostolul când zice: „după 
acele zile”? Domnul spune că doar după trecerea 
acelor zile va încheia cu noi un legământ nou și 
bun. Despre care zile este vorba? Nu sunt oare 
zilele în care ne place să zăbovim sub un vechi le-
gământ, sub făgăduințe proprii de amăgire? Când 
ne conformăm doar trupul și mintea adevărului, 
dar nu ne înnoim inima, ca să aducem Domnului 
o slujire „din toata inima”?!

Să lăsăm Duhul Sfânt să facă lucrarea nece-
sară în inima noastră. Doar astfel se va împlini 
făgăduința citată anterior. Dacă pe inima mea, 
a fratelui, a sorei va fi scrisă legea sfântă, nu vom 
mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele zicând: 
„Cunoaște pe Domnul!” Nu vor mai fi rostite 
mustrări usturătoare, chiar și pentru orice lucru 
mic. De ce? Fiecare va avea în inimă Cuvântul care 
trebuie păzit.

Acest Cuvânt, prin intermediul conștiinței 
ne va arata calea pe care trebuie să mergem, atunci 
când firea vrea să se abată la stânga sau la dreapta. 
Doar atunci când ajungem la această stare putem 
spune că suntem ca niște „burdufuri noi” care au 
puterea să păstreze în ele „vinul cel nou” al adevă-
rului, așa cum este el în Isus!

Fie ca limbajul fiecărei inimi credincioase 
să fie: „Aici stau, eu nu pot altfel, așa să-mi ajute 
Dumnezeu!” Amin! 

Pentru mine

Chiar și pe Tine, Doamne,Te-au zdrobit 
Pe când suiai la Golgota spre moarte.
Ai fost și Tu sub cruce biruit
Și-au pus un altul crucea să Ți-o poarte.          

Ai fost și Tu un om, precum sunt eu,
Chiar de-ai făcut minuni și-atâtea semne.
Și, dinadins, lăsat de Dumnezeu
Să poarte-n trup a biciului însemne.

Ai fost un om și-ai plâns și Tu, Isus,
Când L-ai strigat pe Dumnezeu pe nume
Și Te-a lovit și Te-a durut, nespus,
Tăcerea grea întinsă peste lume.

Dar trebuia un om ca noi să fii
Ca moartea Ta să biruiască firea,
Și trebuia apoi ca să învii
Și să ne dai în dar dumnezeirea.

Ai fost un om cum, Doamne, sunt și eu
Și Te-a durut tot ce putea să doară.
Ai fost trimis de Însuși Dumnezeu
Și rânduit din dragoste să moară.

Purtăm în piept drept inimă un sloi –
Făpturi de lut, rebele, nesupuse.
Ai fost lăsat în moarte pentru noi
Așa de mult am fost iubiți, Isuse.

Ai fost un om, dar suferința Ta
A fost întreagă, Doamne, pentru mine
Și când Te-au pus să mori la Golgota
L-am cunoscut pe Dumnezeu prin Tine…

Sanja Cristea Tiberian
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Î     mi plac colecțiile. Și copiii iubesc 
colecțiile și adună grămezi de timbre, 
șervețele, ilustrate și câte și mai câte, așa 
încât uneori chiar exasperează pe mămicile 

care abia așteaptă să „le treacă” hobby-ul acesta. Și 
totuși, unii se încăpățânează și continuă, doar că-și 
mai schimbă preferințele din când în când. 

De-a lungul timpului, am inițiat și eu multe 
colecții, dar aproape tot pe atâtea le-am abandonat 
după un timp. Și totuși, mi-a rămas un hobby pe 
care nu cred că-l voi abandona vreodată. Îmi place să 
colecționez cărți și reviste. Am adunat de-a lungul 
anilor cărți mai noi și mai vechi, cărți uzate, cărți 
păstrate cu grijă din vremuri de demult, cărți tipărite 
în stil vechi sau în vremuri vitrege și cărți moderne, 
nou apărute. Dar pentru mine, cele vechi sunt la fel 
de valoroase ca și cele noi, chiar dacă formatul lor nu 
mai corespunde noilor cerințe de editare. 

În anii comunismului, vremurile în care cărțile 
religioase erau o raritate, am reușit să pun deoparte 
câteva exemplare de reviste vechi, din colecția 
editurii noastre, „Păzitorul Adevărului”. Erau 
doar câteva exemplare scăpate ca prin minune în 
urma nenumăratelor percheziții și, poate că, de 
aceea le consideram mai prețioase. Le priveam cu 
admirație și mă întrebam dacă vom mai avea vreo-
dată ocazia să avem o revistă a bisericii. Generația 
anilor `60 -`70 și cei convertiți între timp la adevăr 
auziseră doar despre acele vremuri în care biserica 

noastră avusese o revistă a sa și visau la un alt timp 
de libertate, dar visul lor părea doar o iluzie.  

Și, totuși, peste negura acelor vremuri vitrege 
a răsărit o speranță. În luna mai a anului 1990, la 
numai câteva luni de la revoluția anticomunistă, a 
reapărut revista ce purta același nume, nu pentru 
că n-ar fi existat și alte denumiri sugestive, ci pen-
tru că apariția ei nu era o noutate, ci o continuitate 
a acelei nădejdi păstrată cu grijă în sufletele celor ce 
reușiseră prin harul lui Dumnezeu să treacă peste 
vremi și să întrevadă razele libertății după cele 
patru decenii și jumătate de restriște. 

Apoi, revistele au apărut una câte una ani 
de-a rândul. Le-am primit cu entuziasm, am citit 
articolele sau doar le-am răsfoit paginile, am admi-
rat pozele și am examinat persoanele surprinse în 
imagini. Nu știu ce au făcut alți cititori cu revistele 
lor, dar eu le-am adăugat pe toate una după alta 
și colecția mea a devenit peste ani un teanc mare. 
Din când în când le scot, mă așez pe covor și le înșir 
acolo jos, căci sunt prea multe pentru a le așeza pe 
vreo masă. Le pun în ordine, aleg una, apoi alta, le 
răsfoiesc pe rând și rămân uimită de trecerea vremii. 
Atunci, mă încearcă sentimente nostalgice. Privesc 
și recitesc articolele unei persoane care nu mai este 
printre noi, descopăr anunțul că o rudă apropiată, o 
prietenă sau un prieten s-au stins din viață, compar 
figura prezentă a vreunui cunoscut cu cea imortali-
zată pe paginile învechite. Mă surprinde faptul că au 

Colecția mea
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trecut deja 10 sau 12 ani, sau poate chiar mai mulți, 
de la vreo întrunire frumoasă ale cărei imagini stau 
și acum vii pe filele revistei de demult. 

Mă uimesc articolele și consemnările semnate 
de persoane care ne-au părăsit între timp, care nu 
mai împărtășesc cu noi aceleași convingeri, iar 
sufletul îmi este răscolit de un sentiment de tristețe 
pentru cei care au fost cândva oameni de nădej-
de, întemeietori și susținători de valoare ai unor 
proiecte de anvergură, dar care ne-au părăsit între 
timp. Cum au putut să ne împărtășească gânduri 
atât de frumoase, iar apoi să nu dorească să revadă 
ei înșiși sfaturile lor de altădată!? Răspunsul la 
această întrebare rămâne deocamdată un mister, 
dar pentru mine, colecția de reviste reprezintă  o 
comoară, chiar și consemnările lor sunt prețioase. 

Da, este o colecție de amintiri valoroase  adu-
nate pe un raft, fără de care multe dintre momen-
tele importante peste care au trecut anii ar fi fost 
șterse. În ea revăd experiențele unor vieți de luptă și 
credință, serialele de sănătate, dezbateri ale diferi-
telor subiecte, știrile adunate din diferite regiuni 

sau colțuri ale lumii și editorialele care adună 
succint gânduri profunde. Din timp 

în timp, îmi opresc privirea în mod 
comemorativ asupra unui eveniment 

important din istoria vreunei 
comunități sau asupra unei 

pagini pe care este descrisă 
lapidar istoria unei vieți 
care tocmai se încheiase. 
Ah, parcă n-au trecut 
decât câteva clipe din mo-
mentele pe care le-am trăit 

cu bucurie sau cu tristețe și 
totuși… data apariției revis-
tei este mult prea îndepărta-
tă de ziua de azi. 

Ani de-a rândul, de câte 
ori îmi răsfoiam  revistele, 
alegând cu nesaț dintre ele 

când pe una, când pe alta mă 
confruntam cu aceeași proble-

mă neplăcută a încurcării ordinii lor. Așa că, săptă-
mâna trecută, ca să scap odată pentru totdeauna de 
descifrarea greoaie a datelor de pe coperțile din ce în 
ce mai colorate, am hotărât să le numerotez.

O dată cu teancul de reviste pe care le așezam 
în ordinea apariției lor, creșteau și tot creșteau și 
cifrele cu care eu le numerotam. Revistele erau 
adunate una peste alta, iar numărătoarea începea 
să se socotească în zeci, mai multe, tot mai multe. 
Surpriza a apărut după ce numerele mele trecuse-
ră bine de 90. Atunci am descoperit că urmează 
revista cu numărul 100. Da, revista pe care o țineți 
acum în mână poartă exact numărul 100 din 
colecția „Păzitorul Adevărului”. 

Nu este uimitor?  100 de reviste în 23 de ani 
de libertate. Înseamnă aceasta ceva pentru noi? 
Însemnă aceasta ceva pentru cei mai tineri care nu 
cunosc interdicția vremurilor grele? Sau ne-am 
obișnuit să primim trimestrial, una după alta, 
revistele cu poze și câteva articole ce stârnesc mai 
mult sau mai puțin interes. 

Adunați colecția voastră de reviste!  
Strângeți-le de unde le-ați împrăștiat, adunați-le 
de la cei care nu au interes pentru ele și veți redes-
coperi peste timp istoria noastră, 
adunată trimestrial și apoi an 
de an, așezată pe paginile 
lor. Veți putea descoperi în 
colecția voastră un simbol al 
„cărții de aducere aminte” 
ce se scrie undeva departe de 
privirea noastră, dar cu care ne 
vom confrunta cu siguranță 
și vom rămâne uimiți că am 
trecut împreună pe-acolo. Vom 
fi surprinși că unii ne-au fost 
cândva alături, dar nu mai sunt: 
au abandonat între timp lupta. 
Pe alții, însă, îi vom reîntâlni cu 
bucurie. Și vom depăna împreu-
nă amintirile anilor de demult, o 
veșnicie! 

Eu, cititorul și  
colecționarul pasionat
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Dintre numeroasele personaje biblice, a 
căror biografie continuă să fascineze 
până în zilele noastre, istoria vieţii lui 
Moise se distinge ca una dintre cele mai 

remarcabile – și aceasta nu doar datorită diverselor 
situaţii cu care s-a confruntat ci, mai ales, datorită 
caracterului său deosebit și a dezvoltării acestuia 
până la stadiul în care a ajuns ca Dumnezeu să 
vorbească cu el „faţă în faţă, cum vorbește un om 
cu prietenul lui”. (Exodul 33:11)! 

Într-o relatare succintă, dar plină de profunzi-
me, Biblia reușește să surprindă esenţa experienţei 
sale: „Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a 
vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai 
bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu 
decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatu-
lui. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare 
bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea 
ochii pironiţi spre răsplătire”. (Evrei 11:24-26).

Sortit parcă morţii încă de la nașterea sa, 
copilul Moise supravieţuiește în mod miraculos 
și, datorită providenţei lui Dumnezeu, ajunge să 
fie crescut de mama sa evreică „la lumina zilei,” în 
pofida planurilor Satanei și a poruncii lui Faraon, 

care vizau nimicirea lui. Ba mai mult, ajunge să se 
bucure în casa lui Faraon de cea mai înaltă educaţie 
pe care instituţiile vremii i-o puteau oferi și, nu în 
ultimul rând, de incredibila perspectivă de moște-
nitor al tronului Egiptului.

Și totuși, viaţa lui Moise s-a desfășurat sub 
imperiul unui singur gând – acela de a scoate 
poporul său din robie și de a-i reda libertatea și 
demnitatea de care se bucurase iniţial ca popor 
ales al lui Dumnezeu – iar în comparaţie cu acest 
deziderat, toate celelalte perspective sau oportuni-
tăţi se cufundau în nesemnificativ.

Acestui unic dor i-a dedicat Moise întreaga 
viaţă, pentru el a renunţat la privilegiile statutului 
său de moștenitor al tronului și tot pentru el ar fi 
fost gata să-și jertfească propria viaţă – doar să vadă 
poporul scos din Egipt și intrat în Ţara Făgăduită. 
Aceasta ar fi reprezentat realizarea scopului său cel 
mai înalt – împlinirea supremă a vieţii sale. 

Citim despre Moise că a socotit „ocara lui 
Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile 
Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplă-
tire” – o răsplătire duală, atât Canaanul pământesc 
cât și cel ceresc.

O cunună desăvârșită
Marius Stroia

16 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2014



Totuși, deși și-a investit întreaga viaţă în rea-
lizarea acestei dorinţe, ajuns în pragul Canaanu-
lui, lui Moise i s-a adus la cunoștinţă că nu va păși 
în Canaan, ci va trebui să moară acolo, pe munte-
le Nebo: „Moise s-a suit din câmpia Moabului pe 
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa 
Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată ţara: de la 
Galaad până la Dan, tot ţinutul lui Neftali, ţara 
lui Efraim și Manase, toată ţara lui Iuda până la 
marea de apus, partea de miazăzi, împrejurimile 
Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, 
până la Ţoar.

Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am 
jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov 
zicând: „O voi da seminţei tale.” Ţi-am arătat ca 
s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea.” Moise, 
robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, 
după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat 
în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. 
Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua 
de azi. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani 
când a murit; vederea nu-i slăbise și puterea nu-i 
trecuse”. (Deuteronom 34:1).

Deși i-a fost refuzată împlinirea dorinţei vieţii 
sale, cunoașterea lui Dumnezeu i-a dat puterea să 
se resemneze și să accepte hotărârea divină fără a 
protesta și a se răzvrăti. Cu ce rezultat? În locul 
dreptului de a face câţiva pași în Canaanul pămân-
tesc, Moise a primit prin înviere Canaanul ceresc, 
și implicit șansa de a fi martorul întregii istorii 
ulterioare a poporului ales, cu a cărui soartă viaţa 
lui fusese împletită atât de strâns. Și aceasta pentru 
că atunci când Dumnezeu ne tăgăduiește împlini-
rea unei dorinţe a noastre, o face doar pentru a ne 
oferi în schimb ceva incomparabil mai valoros. Și 
chiar dacă pentru moment nu putem înţelege acest 
lucru, îl putem accepta prin credinţă – prin acea 
credinţă nestrămutată care izvorăște din cunoaște-
rea lui Dumnezeu și a bunătăţii Sale.

Tot spre răsplătire și-a avut pironită privirea 
și Apostolul Pavel, cel care după multe secole 
descria în mod atât de elocvent măreţia exemplului 
lui Moise, din care a tras și el învăţături pentru 
propria-i viaţă. Iar această răsplătire i-a animat 
întreaga activitate pentru Hristos, dându-i puterea 
de a-și sluji Maestrul cu un devotament greu de 

egalat. Iar când viaţa lui se apropia de final, bilan-
ţul pe care-l făcea stării sale denota sentimentul 
de „misiune îndeplinită” – de împăcare deplină 
și de pregătire de a se despărţi fără regrete și fără 
„restanţe” de această lume.

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de 
băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am 
luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, 
am păzit credinţa. De acum mă așteaptă cununa 
neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” 
Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, 
ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”  
(2 Timotei 4:6-8).

Ca un om bine informat în cele religioase, 
Pavel înţelegea valoarea incomensurabilă a „cu-
nunei neprihănirii”, așa încât nu simţea nevoia s-o 
completeze cu alte realizări pământești, întrucât 
ea era completă în sine, iar experienţa vizionară pe 
care a avut-o i-a confirmat această convingere mai 
presus de orice dubiu:

„Cunosc un om în Hristos, care, acum pai-
sprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă 
a fost în trup, nu știu; dacă a fost fără trup, nu știu: 
Dumnezeu știe). Și știu că omul acesta (dacă a 
fost în trup sau fără trup, nu știu: Dumnezeu știe) 
a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot 
spune și pe care nu-i este îngăduit unui om să le 
rostească.” (2 Corinteni 12:2-4).

Constatând imposibilitatea vocabularului 
omenesc de a descrie realităţile cerești, apostolul 
își declină competenţa în acest domeniu, spunând 
doar: „Dar, după cum este scris: `Lucruri pe care 
ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la ini-
ma omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care 
le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc´.” 
(1 Corinteni 2:9).

Din atitudinea lui nu răzbate decât o pu-
ternică certitudine, însă nicio clipă vreun fel de 
nemulţumire referitor la „cununa neprihănirii”, 
nici dorinţa de a o „completa” cu realizări pămân-
tești cum ar fi, spre exemplu, aceea a întemeierii 
unei familii – lucru despre care Biblia spune că nu 
va mai fi de actualitate în ceruri, în sensul în care îl 
cunoaștem noi acum pe pământ: „Căci la înviere, 
nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi 
ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”  (Matei 22:30).
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Și totuși, în afară de realizările spirituale (de-
săvârșirea unui caracter și întemeierea și întărirea 
bisericilor), Pavel nu include nicio experienţă 
pământească sub rubrica „acum ori niciodată” 
în sensul de a-i căuta aici împlinirea, întrucât în 
ceruri ar fi fost lipsit de respectiva „șansă”.

Ca unul care avusese ocazia de a zări o licărire 
a slavei viitoare, Apostolul neamurilor nu recu-
noaște vieţii pământești niciun fel de superioritate 
din punct de vedere al posibilităţilor de împlinire 
faţă de viaţa cerească, ci, dimpotrivă, spune că 
Dumnezeu dispune de resurse infinite, inimagina-
bile pentru noi, putând „să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi”. (Efeseni 3:20).

În prima sa viziune, primită la vârsta de 17 ani, 
Ellen Gould Harmon descrie starea celor mântuiţi, 

subliniind mulţumirea absolută 
care-i caracteriza pe toţi:

„Unii dintre ei aveau 
niște cununi foarte stră-

lucitoare, alţii nu atât de 
luminoase. Unele cu-

nuni se vedeau încăr-
cate de stele, în timp 

ce altele nu aveau 
decât câteva. Toţi 
erau mulţumiţi 
de cununile lor…” 

{ST 16.2}

Văzând condiţia celor mântuiţi, tânăra Ellen 
„uită” de tot ce lăsase în urmă pe pământ (părinţi, 
fraţi, prieteni, poate visul exercitării cu succes a unei 
profesii onorabile sau al întemeierii unei familii 
fericite etc.) și își dorește cu ardoare să rămână 
definitiv acolo și să se înfrupte din roadele servite la 
masa celor mântuiţi. Nici pomeneală de dorinţa de 
a mai reveni măcar 10 minute pe pământ, pentru a 
se căsători „ca să nu rămână toată veșnicia singură” 
– cum se tem unii dintre contemporanii noștri, care 
își doresc din suflet să vină Isus, însă nu înainte ca să 
fi apucat și ei să treacă pe dinaintea ofiţerului stării 
civile, ca și cum o eventuală neîmplinire în acest 
domeniu le-ar putea umbri fericirea veșnică:

„… Și am văzut o masă de argint curat; era lun-
gă de mai mulţi kilometri și, cu toate acestea, ochii 
noștri o puteau vedea pe toată. Am văzut roadele 
pomului vieţii, mana, migdalele, smochinele, 
rodiile, strugurii și multe alte feluri de fructe. L-am 
rugat pe Isus să-mi permită să mănânc din fructe. 
El a spus: ,Nu acum. Cei care mănâncă din fructele 
acestei ţări nu se mai întorc pe pământ. Însă după 
puţină vreme, dacă vei fi credincioasă, vei putea 
să mănânci și din pomul vieţii, și să bei apă din 
râul vieţii.´ Și a mai spus: ,Trebuie să te întorci pe 
pământ și să le spui și altora ce ţi-am descoperit´. 
Apoi un înger m-a purtat cu delicateţe înapoi în 
această lume întunecată.”

Revenită pe pământ, în lumea reală, tânăra 
Ellen are serioase probleme de adaptare la „această 
lume întunecată” și – departe de a o considera un 
loc plin de oportunităţi nemaiîntâlnite în lumea 
veșnică – constată că nu se mai poate integra în ea, 
pentru că văzuse o lume mai bună, în comparaţie 
cu care orice lucru și orice relaţie pământească 
devin irelevante. Vrednic de subliniat în acest 
context este faptul că sentimentul singurătăţii era 

caracteristic acestei lumi și nicidecum celei veșni-
ce, care stătea în contrast absolut cu ea:

„Uneori, cred că nu mai pot sta aici; toate 
lucrurile pământului arată atât de sumbru. 

Mă simt foarte singură aici, căci am văzut 
o ţară mai bună. Ah, dacă aș avea aripi ca 
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un porumbel, aș zbura atunci de aici și mi-aș găsi 
liniștea!” {ST 19.1}

După ce am ieșit din viziune, totul părea 
schimbat; o atmosferă mohorâtă învăluia toate 
lucrurile la care priveam. O, cât de întunecată 
părea această lume! Am plâns când m-am trezit 
aici și mi-a fost teribil de dor de acasă. Văzusem o 
lume mai bună, iar reîntoarcerea îmi răpise orice 
bucurie. …” {ST 20.1}

Prin urmare, indiferent de realizările noastre 
profesionale sau în materie de „stare civilă”, nimic 
din această lume, în afară de desăvârșirea unui 
caracter pentru cer, n-ar trebui privit ca o opor-
tunitate unică, ce ar trebui fructificată „acum ori 
niciodată”, întrucât în lumea celor mântuiţi există 
trăiri și bucurii incomparabil superioare celor din 
lumea aceasta, pe care le surclasează fără echivoc, 
oferind desfătări veșnice, mai presus de orice pute-
re a noastră de imaginaţie.

Așa că obsesia cvasi-disperată de întemeiere cu 
orice preţ a unei familii aici pe pământ (că în cer 
nu se mai poate) sau chiar și simpla temere în legă-
tură cu acest fapt, se încadrează mai degrabă la ru-
brica „semne ale sfârșitului” (vezi vremea lui Noe, 
când oamenii nu doar că se însurau și se măritau, 
ci fărcuseră din aceasta una dintre principalele lor 
preocupări existenţiale) decât la capitolul credinţă 
în planul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră.

În mod paradoxal, mulţi oameni bine inten-
ţionaţi sunt captivaţi de dorinţa întemeierii unui 
cămin care, în cel mai fericit caz, va fi doar „un mic 
colţ de cer pe pământ” când, supunându-se pla-
nului lui Dumnezeu pentru viaţa lor (oricare ar fi 
acesta) fără să „forţeze nota”, ar putea să se bucure 
nu doar de „un mic colţ” ci de CERUL întreg, în 
toată amplitudinea lui și, aceasta, pentru veșnicie…

„Căminul ar trebui să fie ceea ce implică acest 
cuvânt. Ar trebui să fie un mic colţ de cer pe pă-
mânt, un loc în care sentimentele să fie cultivate cu 
grijă și nu înăbușite. Fericirea noastră depinde de 

felul în care cultivăm dragostea, împreuna simţire 
și adevărata curtoazie unii faţă de alţii.” {CA 15.3}

„Un colţ de cer este acel cămin în care domneș-
te Duhul lui Dumnezeu. Dacă este împlinită voinţa 
lui Dumnezeu, soţul și soţia se vor respecta reciproc 
și vor cultiva iubirea și încrederea.” {CA 15.4}

Este evident că desfătările cerești nu vor fi 
doar de natură materială, ci mai ales relaţională, și 
că în forma lor ideală, căldura adevăratei prietenii 
și dragostea veritabilă pot constitui încă chiar 
începând de aici, de pe pământ „o pregustare a 
bucuriilor cerului”:

„Căutaţi să sporiţi fericirea celuilalt. Atunci 
căsătoria, în loc să fie sfârșitul iubirii, este doar 
începutul ei. Căldura adevăratei prietenii, dragos-
tea care leagă inimă cu inimă este o pregustare a 
bucuriilor cerului.” {CA 106.1}

Mai puţin clar este însă cum de oameni, care 
ar putea trece drept buni creștini, se lasă în așa mă-
sură captivaţi de urmărirea obsesivă a „pregustării” 
pământești, când cerul le pune la dispoziţie împli-
nirea absolută și veșnică a tuturor nevoilor lor afec-
tive, adică tocmai lucrul pentru care chiar și cea 
mai deplină împlinire relaţională pământească n-ar 
putea fi decât o vagă pregustare… Iar în înfrigurata 
încercare de împlinire a acestui ideal pământesc, 
riscă să comită greșeli care să le distrugă „pregusta-
rea” sau șansa unui „colţ de cer” și să le pericliteze 
în mod serios accesul la marele ORIGINAL spre 
care acestea erau menite să indice.

Iar dacă până și în viaţa aceasta pământească 
avem făgăduinţa că, în condiţiile în care Domnul 
este păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic 
(vezi Psalmii 23:1), cu atât mai mult este valabil 
acest adevăr în veșnicie, unde nu vom fi privaţi de 
nimic ce ar putea contribui la fericirea și împlinirea 
noastră veșnică – motiv pentru care ar trebui să 
putem spune încă de pe acum, din toată inima și 
fără nicio reţinere împreună cu apostolul: 

„Amin, vino Doamne Isuse!”
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                    reptata dezvoltare a frunzei din 
                sămânță, este o pildă a formării carac-
               terului. Întâi este un fir verde, apoi spic, 
              după aceea grâu deplin în spic. Cel care a 
dat această pildă a făcut sămânța, a pus în ea putere 
de viață, din pildă a devenit o realitate a vieții Sale.

Încolțirea seminței reprezintă începutul 
vieții spirituale, iar dezvoltarea plantei 

este o ilustrație frumoasă a creșterii 
în viața creștină. După cum e în 

natură, tot astfel este în împărăția 
harului; nu există nicio viață 

fără creștere. Planta sau 

crește sau moare. După cum creșterea acesteia se 
face în tăcere și pe neobservate, dar totuși sporește 
neîncetat, tot așa se petrece și cu dazvoltarea vieții 
creștine. Viața noastră poate fi desăvârșită în orice 
treaptă de dezvoltare, dar ca Dumnezeu să-Și 
aducă la îndeplinire intenția Sa, noi trebuie să fim 
întotdeauna într-o creștere continuă. Sfințirea este 
opera unei vieți întregi.

Planta primește în sine materiile dătătoa-
re de viață din cer. Tot astfel trebuie să crească 
și un creștin, servindu-se de mijloacele și căile 
dumnezeiești. După cum planta prinde rădăcinile 
în pământ, tot astfel și noi trebuie să fim adânc 
înrădăcinați în Hristos și, după cum planta lasă ca 
razele soarelui, roua și ploaia să înrâurească asupra 
ei și le primește în sine, tot astfel să deschidem și noi 
inimile noastre pentru primirea Spiritului Sfânt. 
Lucrarea aceasta nu se face nici prin putere, nici prin 
tărie, ci prin Duhul Meu, „zice Domnul Oștirilor”. 
Dacă vom păstra cugetele noastre îndreptate la 
Hristos, atunci El „va veni la noi ca o ploaie, ca 
o ploaie târzie care udă pământul”. Ca și soarele 
dreptății El va răsări asupra noastră și noi vom găsi 
mântuire sub aripile Sale”. Vom „înflori ca crinul” și 
vom fi înviorați ca grâul și vom „înflori ca via”.

Sămânța cea bună poate sta câtva timp ascun-
să într-o inimă rece și egoistă, fără a da vreun semn, 
că a prins rădăcină. Dar, mai târziu, când adierea 
Spiritului lui Dumnezeu atinge sufletul, sămânța 
cea ascunsă răsare și aduce rod spre onoarea lui 
Dumnezeu. Ea, sămânța, are în sine un embrion, 
adică un element pe care Dumnezeu l-a pus într-
însa, totuși lăsată singură sămânța nu are putere 

Mihai Streza

„... El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde,  
măreţia lui va fi ca a măslinului și miresmele lui ca ale Libanului.” Osea 14:5-6

T

Procesul dezvoltarii si cresterii în Hristos  
în legatura cu Ploaia târzie

,-
--

,

„Când vin oameni  
care înlătură fie un cui,  
fie un stâlp din fundația  

pe care Dumnezeu a stabilit-o  
prin Duhul Său cel Sfânt,  

lăsați-i pe bărbații în vârstă,  
care au fost pionieri în lucrarea noastră, 

să vorbească cu sinceritate  
și lăsați-i pe cei care sunt morți  

să vorbească prin retipărirea articolelor 
lor în periodicele noastre.”  

MS 62, 1905, pg. 6.

Trecutul traieste!- ,
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să încolțească. Omul deci, trebuie să-și facă partea 
lui de lucru pentru a înlesni creșterea grâului; dar 
există un punct peste care el nu mai poate face 
nimic. El trebuie să depindă numai de acela care a 
pus semănatul și seceratul într-o minunată legătură 
cu puterea Sa nemărginită. Ploile îmbelșugate ter-
buie să învioreze câmpiile însetate; soarele trebuie 
să împartă căldura; electricitatea trebuie transmisă 
asupra seminței îngropate. Viața sădită de Dumne-
zeu, poate fi făcută roditoare numai prin puterea 
lui Dumnezeu.

Sfințirea este opera unei vieți întregi

Orice rază de lumină divină, ce a pornit 
vreodată din ceruri la oamenii păcătoși, a fost 
dată prin Hristos. El a vorbit prin toți acei care 
în decursul veacurilor a descoperit oamenilor 
Cuvântul lui Dumnezeu. Tot lucrul bun și măreț 
ce s-a văzut vreodată în persoanele cele mai nobile 
de pe pământ n-au fost decât o oglindire, așa după 
cum urmează:
1. Castitatea și binefacerea lui Iosif, l-a păstrat 

statornic, în timpul vieții amare de străin și 
sclav, în mijlocul viciului și ademenirilor.

2. Credința, blândețea și răbdarea lui Moise – 
care se încrezu în totul în puterea divină, a fost 
o experiență câștigată prin educația primită în 
pustiu timp de patruzeci de ani. Înțelepciunea 
Divină n-a socotit acest timp prea lung și 
prețul prea mare.

3. Statornicia lui Ilie, care a fost unealta lui 
Dumnezeu pentru învingerea unor rele uriașe. 
Numai prin exercitarea unei credințe tari în 
puterea nemișcătoare a cuvântului lui Dum-
nezeu, fu în stare Ilie să vestească solia sa.

4. Nobila sinceritate și tărie a lui Daniel, a fost 
câștigată prin aceea că s-a agățat cu o încredere 
neclintită de Dumnezeu, iar puterea spitirului 
profetic a venit asupra lui.

5.  Zelul și devotamentul lui Pavel au fost 
dobândite la porțile Damascului, la vederea 
Celui răstignit, a schimbat tot cursul vieții 
lui. El avea aceea înțelepciune înaltă care 
împărtășește o cunoaștere repede și simpatia  
inimii, care duce pe oameni, făcându-i în stare 

să deștepte în ei firea 
ceva mai bun, 
și să-i îndemne 
la o viață mai 
înaltă. Toate forțele 
spirituale și intelectu-
ale, care s-au manifestat atât 
în bărbații aceștia, cât și în toți câți 
s-au perindat pe fața pământului, n-au fost 
decât raze din lumina măreției Sale; în El se 
întruchipează idealul desăvârșit.
„Aceste istorii sunt de un interes viu. Pentru 

nimeni însă, nu sunt de o însemnătate mai adâncă 
decât pentru tineret. Moise a renunțat la un regat 
viitor. Pavel la avantajele bogăției și cinstei în 
poporul său, în schimbul unei vieți pline de trudă 
în slujba lui Dumnezeu. Viața acestor bărbați pare 
pentru mulți o viață de renunțare și de sactificiu. A 
fost oare într-adevăr așa? Moise a socotit ocara lui 
Hristos ca o bogăție mai mare decât toate comorile 
Egiptului. El privi aceste lucruri așa, pentru că 
erau așa. Pavel zice: „Dar lucrurile care pentru 
mine erau câștig, le-am socotit ca o pierdere din 
pricina lui Hristos... Ba încă, și acum privesc toate 
aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de 
mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu, 
pentru El am pierdut toate și le socot ca un gunoi, 
ca să câștig pe Hristos.” (Educația pg. 50).

Dar mai există și altă bucurie viitoare, spre 
care bărbații lui Dumnezeu în toate timpurile au 
privit ca la o răsplată a muncii lor, aceeași bucurie 
pentru care Hristos a suferit crucea și a disprețuit 
rușinea – bucuria de a vedea rodul muncii lor.

Atât răbdarea cât și curajul  
vor sărbători trimful lor

„Și, când rodul este copt, pune îndată secerea 
în el, pentru că a venit secerișul. După cum 
sămânța semănată produce recolta, iar această 
sămânță iarăși înmulțește recolta, tot astfel sunt 
și relațiile noastre cu alții, această lege nu dă greș. 
Orice faptă și orice cuvînt este o sămânță care va 
aduce fruct. Orice faptă de amabilitate bunăvoi-
toare, de ascultare și tăgăduire de sine se reproduce 
în alții. Tot astfel și orice faptă de invidie, răutate și 
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intrigă este o sămânță, care va răsări într-o rădăcină 
de amărăciune, prin care mulți vor fi mânjiți; o, cât 
de mare va fi numărul celor mulți otrăviți! În felul 
acesta semănarea binelui și a răului se face acum 
pentru timp și veșnicie.” 

„Din stânca pe care Moise o lovise în Horeb, 
curse pentru prima dată izvorul înviorător, care 
reînsufleți pe Israel în pustie.” Stânca este un sim-
bol al lui Hristos și prin aceasta ni se lămuresc cele 
mai prețioase adevăruri spirituale. Apa curgătoare 
din stâncă, în pustie, fu sărbătorită cu manifestații 
de mare bucurie de către Israeliți, după așezarea 
lui în Canaan. „Cu mult mai grandioasă va fi 
eliberarea poporului lui Dumnezeu de fărădelege 
și puterea păcatului. Îmbrăcată în armura dreptății 
lui Hristos, comunitatea va trebui să intre în lupta 
ei finală. Frumoasă ca luna și curată ca soarele...” 
profetul vede în viziuni profetice, pe acei care au 
cîștigat biruința asupra păcatului și a mormântu-
lui, bucurându-se de prezența Făcătorului lor, vor-
bind liber cu Dânsul, după cum omul a comunicat 
cu Dumnezeu la început. Când profetul văzu pe 
cei răscumpărați, locuind în cetatea lui Dumne-
zeu, liberi de păcat și de orice semn al blestemului, 
excalmă încântat: „Bucurați-vă împreună cu Ieru-
salimul și veseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți...”

Pe pământul nou creat, cei răscumpărați își 
vor găsi plăcerea lor în ocupațiile care făceau pe 
Adam și Eva fericiți, la început. Viața din Eden va 
fi trăită atât în grădină cât și în câmp. Acolo se va 
dezvolta orice energie și orice capacitate va crește. 
Cele mai glorioase întreprinderi vor fi executate, 
cele mai mărețe aspirațiuni vor fi atinse și cele mai 
nobile ambiții, vor fi realizate.

Acolo vor apărea mereu noi înălțimi de urcat, 
noi minuni de admirat, noi lucruri de înțeles și 

noi obiecte de studiat, care vor cere antre-
narea puterilor corpului, ale minții și ale 

sufletului.

Către tovarășii de călătorie Spiritul 
Profetic vorbește următoarele:

„Iubiți tovarăși de călătorie! Noi suntem încă 
în umbra și tumultul afacerilor pământești; dar 
curând va apare Mântuitorul nostru ca să aducă 
liberare și repaus. Să privim deci, cu credință la 
binecuvântarea care va veni după acesta, ca la un 
tablou pictat de mâna lui Dumnezeu. Acela care a 
murit pentru păcatele lumii, a deschis larg porțile 
Paradisului pentru toți acei care cred într-Însul. 
Curând lupta va fi terminată și victoria câștigată. 
Curând noi vom vedea pe Acela în care sunt 
concentrate toate speranțele noastre pentru viața 
veșnică. Și în prezența Sa, cercările și suferințele 
vieții acesteia vor părea ca o nimica.”

Dumnezeu să ne ajute la toți să ajungem și să 
fim părtași la această sărbătoare. Amin.

Articol preluat din Păzitorul Adevărului, nr. 1-2/1948
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Eden – 15 ani de activitate
Gânduri și consemnări

Ş     i le-a zis: ,,Treceţi înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și 
fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, pentru ca acesta 
să  fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Cînd vor întreba copiii voștri într-o zi: `Ce 
însemnează pietrele acestea pentru voi?`să le spuneţi: `Apele Iordanului s-au despicat în două 

            înaintea chivotului legămîntului Domnului; cînd a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au 
         despicat în două, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel`.” (Iosua 4:5-7).

lui Dumnezeu ne spune: „Ridică semne pe drum, 
pune stâlpi, ia seama la calea, la drumul pe care 
l-ai urmat...” (Ieremia 31:21)  Într-adevăr, și noi 
suntem îndemnaţi să atârnăm pe holurile memo-
riei noastre imagini cu fiecare eliberare, fiecare 
binecuvântare pe care a înfăptuit-o Dumnezeu 
pentru noi în trecut, ca o garanţie fermă că El se 
angajează să ne dea binecuvântări mai mari, mai 
bogate. (ÎNC p.196 engl, rom.pag.193, cap. „Favo-
rurile lui Dumnezeu”).  

Începutul acestei primăveri ne amintește de 
începutul, în urmă cu 15 ani, pe data de 1 martie 
1999, a activităţii Centrului de Sănătate „Eden” 
din Breaza când pe porțile instituției pășeau primii 
pacienţi, doar patru la număr. Prima serie de trata-
mente a avut ca pacienţi: o familie relativ tânără, 
de 41 respectiv 45 de ani, o altă doamnă de 55 ani, 
și un domn de 70 de ani. Aceștia au fost primii 
care au beneficiat de remediile naturale folosite în 
acest Centru de 
Sănătate, timp de 
14 zile. 

Se întâmpla la intrarea poporului Israel în ţara 
promisă, atunci când Dumnezeu, prin slujitorul 
Său ales, Iosua, cerea seminţiilor lui Israel să facă 
un lucru neobișnuit. 

În timp ce preoţii stăteau în mijlocul Iordanu-
lui, doisprezece bărbaţi din Israel, unul din fiecare 
seminţie, trebuia să ia din Iordan, din mijlocul 
albiei, câte o piatră pentru fiecare seminţie, pe 
care să o ducă la locul unde aveau să înnopteze. 
Din acestea Iosua urma să înalţe în primul loc de 
popas din Canaan, la Ghilgal, un monument care 
să amintească generaţiilor următoare de purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu faţă de poporul Său, de 
trecerea prin Marea Roșie și de trecerea miracu-
loasă a Iordanului 40 de ani mai târziu,  „ca toate 
popoarele pământului să știe că mâna Domnului 
este puternică, și să vă temeţi totdeauna de Dom-
nul, Dumnezeul vostru.” Poporului i s-a cerut ca în 
generaţiile următoare să păstreze acest lucru viu în 
mintea copiilor și nepoţilor lor: „Când vor întreba 
copiii voștri într-o zi pe părinţii lor „Ce însemnea-
ză pietrele acestea?” să învăţaţi pe copiii voștri și să 
le spuneţi.” (Iosua 4:24, 6, 7)

Nu mai puţin 
ca atunci sau ca în 
alte momente din 
istoria poporului 
lui Israel, Cuvântul 
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Ziua începuturilor slabe a lăsat loc unei lumini 
mai mari în decursul timpului, așa încât în primul 
an de activitate numărul pacienţilor primiţi în 
diferite serii s-a mărit treptat, ajungând la 10, 13, 
21 și chiar 30 de pacienți. Aceștia erau în general 
români, dar nu numai. Astfel din totalul de 275 de 
pacienţi înregistraţi la sfârșitul primului an, 1999, 
42 de persoane erau din afara României, între ţă-
rile lor de origine numărându-se, în ordinea sosirii 
pacienţilor, Ungaria, SUA, Moldova, Brazilia, 
Serbia, Germania. 

De-a lungul anilor, informaţia despre acest 
Centru de Sănătate s-a răspândit în mult mai mul-
te locuri, în parte mulţumită cercului de cunoștin-
ţe al membrilor bisericii, însă și prin informaţiile 
date mai departe de pacienţii care nu aparţineau 
bisericii noastre. 

Acum, la împlinirea a 15 ani de activitate, 
numărul celor internaţi totalizează 7454 pacienţi. 
Dintre aceștia, în cele 225 de serii de tratamente 
de la înfiinţare au trecut pragul Edenului nu mai 
puțin de 797 pacienți din alte țări, ceea ce repre-
zintă aprox.11%  din totalul de pacienți. Cei veniți 
de departe, au parcurs drumuri lungi și costisitoa-
re, călătorind din diferite colțuri ale lumii, precum: 
Ucraina, Moldova, Rusia, Polonia, Bulgaria, 
Serbia, Ungaria, Croaţia, Italia, Austria, Cehia, 
Germania, Elveţia, Franţa, Monte Carlo, Olan-
da, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Irlanda, 
Danemarca, Suedia, Finlanda, Grecia, Turcia, Iran, 
Irak, Israel, Egipt, Etiopia, China, Australia, Noua 
Zeelandă, SUA, Canada, Columbia, Brazilia. 

Tot același procent de 11 % a fost ocupat 
de-a lungul celor 15 ani de activitate de membrii 
bisericii noastre din România. 

Unii dintre pacienții noștri au revenit la Eden 
de mai multe ori. În timp ce unii dintre ei au venit 
de două sau de trei ori, alții au fost de peste zece 
ori, iar unul dintre ei a depășit în octombrie 2013 
douăzeci de serii de tratament. 

Mulțumiți de serviciile oferite și de rezultatele 
tratamentului din cele două săptămâni, pacienții 
duc cu ei vești bune rudelor, cunoștințelor, ami-
cilor și vecinilor lor,  fiind ei înșiși o mărturie vie 
despre activitatea noastră și invitându-și cunoscuții 
printr-un argument asemănător cu cel al lui Filip 
către Natanael:  „Vino și vezi!”  

Rememorând evenimentele care au intrat 
în istoria cronologică a  Centrului de Sănătate 

„Eden” putem descoperi scopuri înalte pentru 
care Dumnezeu a condus planurile de înființare 
și funcționare a instituției. Astfel am notat câteva 
date remarcabile: 
•	 25 august 1994 – Achiziţionarea terenului
•	 august 1994 - ianuarie 1995  – Proiecte de 

construcţie
•	 februarie 1995 – Se încep lucrările. Fraţi și 

surori din Uniunea Română și din întreaga lume 
contribuie financiar cu resursele lor sau prin 
muncă voluntari la ridicarea clădirii. Se înaintea-
ză pe măsură ce există fonduri. Când acestea se 
epuizează, lucrările stagnează

•	 2 august 1998 – Inaugurarea
•	 1 martie 1999 - 14 martie 1999 – Prima serie de 

pacienţi la Eden (4 persoane)
•	 12 mai 1999 - 25 mai 1999 – Prima serie de 

tratamente cu mai mult de 20 de pacienţi (21 
persoane)

•	 iunie - august 1999 – Schimb de experienţă cu 
Clinica Oasis Paranaense – fr. Rubens Araujo 
vizitează sanatoriul Eden

•	 23 august 1999 - 08 septembrie 1999 – Prima 
serie de tratament cu 30 de pacienţi

•	 22 septembrie - 02 noiembrie 1999 – Primul 
concediu al angajaţilor de la Eden

•	 09 octombrie 2000 – Botezul sorei Magdalena 
Diaconescu, pacientă a sanatoriului. 2 ani mai 
târziu sora Magdalena moare răpusă de boala 
prin intermediul căreia L-a cunoscut pe Dum-
nezeu și credinţa.

•	 9 septembrie 2001 – Botezul sorei Filofteia 
Marin 

•	 28 - 30 iulie 2002 – Sesiunea de delegați a Uni-
unii Române găzduită la Centrul de Sănătate 
„Eden” 

•	 7 septembrie 2004 – Botez în comunitatea 
Eden, candidatele de botez fiind sora Maria 
Mariș și sora Rebeca Bucuroiu

•	 2005 – Extinderea clădirii principale cu o sală de 
mese pentru personal și un spaţiu mărit pentru 
sala de gimnastică și conferinţe plus magazii. 
Fraţi din Uniunea Română ajută la renovarea sa-
natoriului (vopsit, zugrăvit). Materialele pentru 
vopsit lemnăria sunt donate de un pacient, care 
donează și ușile și geamurile termopan montate 
la aripa nouă a clădirii

•	 21 august 2005 – Botezul surorii Florentina 
Tătaru în Comunitatea Eden
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•	 septembrie 2005 – Schimb de experienţă cu 
White Creek Wellness Center, SUA – vizita fr. 
Leslie Bauer

•	 25 septembrie 2008 – Botezul surorii Bianca 
Morozan

•	 2009 – Uniunea Română achiziţionează pentru 
Centrul de Sănătate un aparat de ecocardio-
grafie și electrocardiograf. Fraţi din Uniunea 
Română ajută la renovarea sanatoriului (vopsit 
și zugrăvit)

•	 ianuarie 2010 – Vizita fraţilor Paul Balbach și 
Duraisamy Sureshkumar la Eden

•	 aprilie 2010 – Fraţii Walter Lukic și Eli Tenorio, 
precum și fam. Christine și Wilhelm Volpp 
vizitează clinica Eden

•	 august - septembrie 2011 – Personalul Fundaţiei 
Eden participă la desfășurarea activităţilor Sesiu-
nii Publice a Conferinţei Generale la Sibiu, apoi 
a celei de a 21-a Sesiune de Delegaţi a Conferin-
ţei Generale ţinută la Porumbacu.

•	 iulie-august 2012 – Vizita fraţilor Davi Paes 
Silva, D. Sureshkumar si Matyas Ferenc la Eden

•	 septembrie 2012 – Colectă mondială pentru 
sanatoriile bisericii (Oasis Paranaense, Brazilia, 
și Eden, Breaza, România)

•	 februarie 2013 – Schimb de experienţă cu fraţi 
medici din Ucraina

•	 aprilie 2013 – Întrunirea Consiliului Consulta-
tiv al Uniunii Române cu Comitetul Executiv al 
Fundaţiei Eden (Breaza)

•	 mai 2013 – Schimb de experienţă medic 
Ucraina

•	 iulie 2013 – Fraţii Daniel Lee și John Bosco 
vizitează Centrul de Sănătate

•	 22 septembrie 2013 – O fostă pacientă a Cen-
trului de Sănătate se botează în comunitatea 
Eden (vezi Păzitorul Adevărului nr. 4/2013)

•	 octombrie - noiembrie 2013 – Vizita fam. Susan 
și Peter Lausevic în România și la Sanatoriul 
Eden. Sub îndrumarea sorei Susan se pune în 
funcţiune aparatul de hidrocolonoterapie deţi-
nut de Centrul de Sănătate. 

Datele menționate mai sus sunt doar câteva 
dintre momentele deosebite pe care ni le-am 
amintit, dar există cu siguranță în cartea cerului o 
evidență mult mai precisă a tot ce a fost o împli-
nire a planului lui Dumnezeu în această instituție 
dedicată lucrării Sale.

În decursul timpului, frați și misionari ai 
bisericii noastre au avut ocazia și plăcerea să 
viziteze instituția. În multe dintre aceste ocazii 
pacienții au avut favoarea să asculte la întrunirile 
de dimineață și de seară Cuvântul lui Dumnezeu 
prezentat de vreunul dintre ei. Astfel ne amintim 
de vizita fraților: Iosif Tuleu, Francisc Devai, 
Ludwig Rudolf, Neville Brittain, Garbi Dami-
an, fr. Hristov din Bulgaria, fr. Petro Stratan, fr. 
Aleksandar Radojkovic, Sean Kim, dar și alții. 

Foști pacienți sau rude apropiate și prieteni 
de-ai lor, dar și alți simpatizanți ai misiunii de la 
Eden au ales, de asemenea, să încheie legământ 
cu Dumnezeu în urma înțelegerii adevărului în 
cadrul prezentărilor de aici. Unii dintre aceștia au 
primit botezul chiar în cadrul comunității noastre: 
Monica Oanţă, Cristina Vancea, Marius Popescu, 
iar alții în alte comunități ale bisericilor din țară.  

În timp ce unii ca aceștia s-au atașat și sufletește 
bisericii lui Dumnezeu, alții au ales deocamdată să 
adopte doar o alimentație vegetariană, un stil de viață 
sănătos învățat aici și practicat în casele lor. Chiar 
dacă cei mai mulți dintre ei au doar un sentiment de 
simpatie față de biserica noastră, știm că și cu acești 
oameni activitatea de la Eden și-a atins scopul de a-i 
instrui pe oameni să adopte o dietă care să le aducă 
beneficii în privința sănătății corporale. În același 
timp, având un punct comun în ceea ce privește 
dieta, noi, cei de la Eden, continuăm să-i amintim în 
rugăciunile noastre și să păstrăm cu mulți dintre ei 
legături de prietenie care credem că vor aduce cândva 
mai multe roade pentru Dumnezeu. 

Privind retrospectiv, cei 15 ani de activitate au 
trecut repede. De-a lungul lor au fost zile cu soare 
și zile cu nor… A fost nevoie să fie depășite greu-
tăţi, mai ales financiare, dar  mâna lui Dumnezeu a 
fost la lucru. Mulţumim, pe această cale Domnu-
lui, pentru grija Sa și celor care, îndemnaţi de El, au 
susţinut această lucrare prin eforturile lor. 

În cele mai multe cazuri, cele mai mici donații 
reprezentau enorm de mult pentru susținerea 
activității misionare și medicale, iar noi obser-
vam intervenția lui Dumnezeu în cele mai mici 
amănunte. De la cereale, zarzavaturi și fructe, 
cartofi, miere de albine, plante medicinale, măceșe 
și pastă de măceșe, fructe de pădure până la cele 
mai substanțiale donații, toate ofertele erau trimise 
pentru noi de Însuși Dumnezeu, care se folosea de 
ispravnicii în mâna cărora tot El le încredințase. 
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Colectivul Eden

Dumnezeu prin bine și prin greu, și binecuvân-
tării Sale. El ne-a sărit în ajutor de fiecare dată, 
folosindu-se de oamenii Lui. El i-a făcut pe 
aceștia unelte în mâinile Sale, și-a realizat prin ei 
scopul Său. Noi am gustat și am văzut ce bun este 
Domnul... 

Nu vreţi să vedeţi și dumneavoastră aceasta? 
Veniți și vedeți! Implicați-vă în lucrarea de la Eden 
și Dumnezeu va menționa numele vostru în cărțile 
cerului. El va lua aminte de orice contribuție. Puteți 
sprijini misiunea de Eden în diferite moduri: 
•	 Incluzându-vă printre pacienții noștri într-una 

din serii, timp în care pe lângă beneficiul adus 
de o cură de tratament puteți face o bună lucra-
re împrietenindu-vă cu alți pacienți din serie

•	 Contribuind financiar la acoperirea costurilor 
unui sejur pentru o persoană care are nevoie 
de o cură de tratament la Eden, dar căreia îi 
lipsește puterea financiară – fie subvenționând 
personal întreaga sumă, fie prin asocierea cu 
alte persoane cu suflet mare

•	 Contribuind prin muncă voluntară atunci când 
este nevoie de suplimentarea personalului

•	 Culegând plante medicinale pentru tratarea 
pacienților 

•	 Asigurând salariul unui lucrător al instituției 
sau al unui slujbaș al lui Dumnezeu care își 
desfășoară activitatea aici 

•	 Contribuind la lucrările de întreținere și 
renovare a instituției

•	 Oferind literatură care să poată fi distribuită 
gratuit pacienților

•	 Cei 2% din venitul impozabil pe care îl puteți 
direcționa către Eden este o altă formă de spri-
jin al instituției care nu vă costă decât timpul 
alocat completării unui formular predat la ad-
ministrarea financiară și bunăvoința de a oferi 
pentru cei ce ar putea beneficia de tratarea 
corpului și sufletului lor suferinde

•	 Și nu în ultimul rând, înălțând rugăciuni 
pentru continuarea cu succes a activității  de 
la Eden 
Da, există multe moduri prin care puteți alina 

suferințele celor din jur. Există multe acțiuni pe care 
le putem privi în urmă peste timp și prin care ne 
putem vedea rodul muncii sufletului nostru, iar pes-
te ani, după trecerea Iordanului, vom putea spune 
împreună:  „Iată ce a făcut Domnul pentru noi!”

În fiecare din ultimii trei ani, unul dintre 
pacienți a donat pentru Eden tot grâul necesar pen-
tru pâinea și produsele de panificaţie preparate aici. 
De-a lungul timpului, prieteni, frați sau simpatizanți 
ai Centrului de Sănătate au făcut diferite investiţii 
pentru înlocuirea căzilor de tratament deteriorate în 
timp, pentru amenajarea parcului, a grădinii din ju-
rul clădirii, a fântânii arteziene sau au forat fântâna 
de mare adâncime pentru asigurarea apei potabile. 
Alții au oferit obiecte de inventar, precum noptiere, 
paturi, saltele și lenjerii de pat, fețe de masă, aparatu-
ră fitness, aparatură multimedia, geamuri termopan 
sau veselă de unică folosință, cărți, bani și alte lucruri 
utile pentru desfășurarea activității noastre misio-
nar-medicale. 

Încântată de programele muzicale, o pacientă 
a donat sălii de adunare o orgă valoroasă ale cărei 
sunete melodioase aduc pace în sufletele apăsate de 
suferință ale celor ce participă la programele de în-
chinare de dimineață, de seară sau din zilele de Sabat. 

Oameni cu dăruire, oameni de bine au sărit, 
de asemenea, în ajutorul instituției și prin alte 
moduri. Unii dintre ei au susținut financiar persoa-
ne suferinde care au beneficiat de o cură sau două 
de tratamente, alții și-au luat din timpul lor și au 
depus împreună cu salariații muncă voluntară bine 
venită în momentele de aglomerație.  

Privim fotografii făcute de-a lungul anilor 
și recunoaștem colegi de lucru, evenimente din 
istoria acestui Centru de Sănătate, pacienţi care 
ne-au fost oaspeţi aici și – în mod inevitabil –
recunoaștem trecerea timpului. Toate acestea sunt 
pietre pe care la momentul respectiv le-am ridicat 
ca amintire a timpului petrecut aici, de-a lungul 
căruia am văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 
Da, pentru noi, toate acestea sunt monumente 
ridicate după „trecerea Iordanului”, pe care vrem să 
le arătăm generaţiilor care se vor succeda, ca pietre 
de hotar ale istoriei bisericii noastre. Vă invităm să 
vă alăturați nouă aducând mulțumiri lui Dumne-
zeu pentru grija pe care a avut-o față de Eden în 
acești 15 ani de activitate. Noi, cei de-aici, privim 
cu speranță înainte… 

Sunt 15 ani și multe amintiri... Frumoase.... 
Privind în urmă, vedem că succesul activității 

noastre nu se datorează „carelor” sau „cailor” pe 
care se bizuie oștirile pământești, nici puterii fi-
nanciare a acestei instituţii, nici vreunor favoruri 
lumești de care am fi beneficiat, ci ajutorului lui 
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M     ulte din bolile vârstei a treia sunt cauzate de 
obiceiurile alimentare adoptate în copilărie și 
de alimentele necorespunzătoare consumate 
pe tot parcursul vieţii, de multe ori începând 

chiar de la naștere.
Dr. Benjamin Spock scria încă din 1998 că la copiii în vârstă 

de trei ani din America se găsesc deja în mod obișnuit depozite de 
grăsimi în arterele coronare. La vârsta de 12 ani 70% dintre copiii 

americani au depuneri de grăsimi pe artere. Acești copii vor fi 
viitorii pacienţi ai bolilor de inimă, hipertensiunii, diabetu-

lui etc. (Benjamin Spock, Parker S., Dr. Spock’s Baby and 
Child Care, New York, Pocket Books, 1998).

În iunie 2000 în Marea Britanie s-a făcut un 
sondaj naţional privind alimentaţia și nutriţia, care a 
investigat obiceiurile alimentare ale copiilor cu vârste 
între 4 și 18 ani. Rezultatul a fost sumbru. Pentru 
aproximativ 80% dintre copii alimentaţia consta în 
principal din pâine albă și produse de patiserie, snack-
uri, hot-dog-uri, biscuiţi, chips-uri, dulciuri de tot 

felul și, mai ales, ciocolată. Trei sferturi dintre copiii 
studiaţi nu consumaseră niciun fruct 

și nicio legumă cu frunze verzi în 
săptămâna efectuării sondajului. 

Nici România nu stă mai 
bine în această privință. 

Prof. dr. Gheorghe 
Mencinicopschi, direc-
torul Institutului de 
Cercetări Alimentare, 
a semnalat în martie 
2011, într-o conferinţă 
de presă, creșterea nu-

„Învață pe copil calea  
pe care trebuie să o urmeze  

și când va îmbătrâni  
nu se va abate de la ea.”  

(Proverbele 22:6)

Lavinia Ene

Alimentatia sugarului  
si a copilului

,
,
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mărului de cazuri de obezitate în rândul copiilor 
și apariţia unor boli cronice la cei mici. Părin-
ţii, susţine specialistul, își obișnuiesc copiii să 
consume tot felul de sucuri din comerţ, bogate în 
zaharuri și alte substanţe nocive pentru organism 
în loc să bea apă. „Copiii nu sunt învăţaţi să aibă 
mese regulate, iar pe cei care refuză să mănânce, 
părinţii îi stimulează cu tot felul de dulciuri rafi-
nate, în loc să le ofere fructele atât de importante 
pentru organism. Nu în ultimul rând, trebuie 
evitată apariţia stilului de viaţă fast-food“, susţine 
prof. dr. Mencinicopschi. Medicul a evidenţiat 
că studiile care s-au făcut în ultimii ani arată că 
obezitatea infantilă este în creștere, ceea ce atrage 
patologii, respectiv boli cronice, care până acum 
erau caracteristice adulţilor. (Agerpres, 22 martie 
2011).

Totuși se pare că puţină lume își pune proble-
ma că în spatele acestei situaţii, dureros de reale, 
stau profituri uriașe ale unor organizații cărora nu 
le pasă de sănătatea noastră și a copiilor noștri.

Copilul nu este un adult în miniatură. Prin 
urmare necesitățile sale nutriționale sunt diferite de 
cele ale adultului. Nutriţia adecvată este aceea care 
previne bolile acute și cronice, iar în același timp 
asigură creșterea și dezvoltarea. Necesarul energetic 
zilnic este de  120-80 Kcal/kg/zi în primul an de 
viaţă și scade progresiv cu 10 kcal pentru fiecare 
interval de 3 ani. Foamea este un  indicator fidel al 
nevoilor calorice la majoritatea copiilor sănătoși.

Alimentația sugarului (I an de viață)
Conform OMS și UNICEF alimentația cu 

lapte de mamă în primele 6 luni de viaţă, fără adaos 
de lichide (apă, ceai, suc) și mai târziu cu alimente 
solide satisface nevoile energetice ale sugarului, 
pe calea mecanismelor complexe aport-saţietate. 
Același lucru i-a fost descoperit de Dumnezeu sorei 
White cu mult timp în urmă: „Cea mai bună hrană 
pentru un nou-născut este aceea pe care o furnizează 
organismul mamei. El nu trebuie privat în mod 
inutil de aceasta. Este o cruzime din partea mamei 
ca, din comoditate sau pentru a se bucura de com-
pania cunoscuţilor, să caute să se elibereze de datoria 
gingașă de a-și alăpta micuţul.” (DH. pg. 226). Nu 
există substituent pentru laptele de mamă. 

Avantajele alimentației naturale 
pentru sugar:
•	 asigură nevoile energetice și nutritive în prime-

le luni
•	 oferă echipamentul enzimatic necesar pentru 

utilizarea componentelor laptelui
•	 asigură protecţia antiinfecţioasă, antialergică 
•	 scade riscul apariţiei diabetului zaharat, a obezi-

tăţii, a malnutriţiei și a bolilor cardio-vasculare
•	 stimulează dezvoltarea sistemului nervos
•	 valori mai mari ale IQ-ului
•	 asigură creșterea staturo-ponderală optimă și 

uniformă
•	 asigură o dezvoltare neuropsihică și senzorială 

optimă
•	 favorizează dezvoltarea cavităţii bucale și a 

dentiţiei

Avantajele alimentației naturale 
pentru mamă: 
•	 induce involuţia uterului postpartum
•	 scade riscul de hemoragie postpartum
•	 efect contraceptiv
•	 scade riscul apariţiei cancerului de sân, ovarian și 

a osteoporozei premenopauzal
•	 consolidează legătura afectivă mamă-sugar prin 

contactul fizic nemijlocit (“piele la piele”) și 
reacţiile emoţionale pozitive pe care le generează

•	 beneficii economice și sociale (asigură un 
aliment proaspăt, aseptic, cu temperatură ideală, 
imediat accesibil) 

Prejudecăți combătute
•	 Sâni mici –> lapte insuficient
•	 Alimentaţie “bogată” a mamei –> secreţie 

lactată abundentă
•	 Alimentaţie carenţată –> lapte “slab”
•	 Consum de lapte al mamei –> producţie de 

lapte 
•	 Suc de fructe între mese după 6 săptămâni 
•	 Suplimente vitaminice

Alimentarea cu lapte de vacă sau cu formule 
de lapte praf incorecte este asociată cu rate mari 
ale obezităţii, atât la copii cât și la adulţi. Mulţi din 
copiii alimentaţi artificial nu au capacitatea de a 
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crește normal și, mai târziu în viaţă, au rate mai în-
alte ale bolii de inimă. Pe lângă faptul că sunt lipsite 
de atât de mulţi componenţi esenţiali, formulele de 
lapte pentru sugari conţin mult aluminiu, pe care 
cercetătorii îl asociază riscului crescut de tulburări 
osoase, afecţiuni ale creierului și sistemului nervos 
al sugarilor. Însă una din descoperirile cele mai 
înfricoșătoare ale oamenilor de știinţă este aceea 
că sugarii hrăniţi cu biberonul au un risc mult mai 
mare pentru diabetul de tip I sau diabet juvenil. Un 
studiu a arătat că sugarii hrăniţi timp de mai mult 
de douăsprezece luni cu lapte de mamă au un risc 
scăzut la jumătate de a face diabet, spre deosebire de 
cei hrăniţi cu biberonul. De fapt, cu cât copilul este 
mai mult alăptat, cu atât riscul de a face diabet este 
mai mic. Proteinele din laptele de vacă trec intacte 
prin peretele intestinal în sânge. Organismul copi-
lului reacționează faţă de aceste proteine ca și când 
acestea ar fi proteine inamice, cum ar fi cele dintr-un 
virus sau o bacterie, și fabrică anticorpi pentru a se 
apăra împotriva acestora. Din nefericire, anticorpii 
nu se îndreaptă numai spre proteinelor din laptele 
de vacă, ci se atașează și de anumite ţesuturi din 
organism care conţin secvenţe de aminoacizi care 
se găsesc și în proteina laptelui de vacă. Este vorba 
aici de o derută. În cazul diabetului juvenil, ele atacă 
celulele producătoare de insulină ale pancreasului 
și distrug aceste ţesuturi timp de cinci până la șapte 
ani. Odată ce aceste celule au fost distruse, orga-
nismul își pierde capacitatea de a produce insulină, 
ceea ce se semnalează prin boala diabet de tip I, sau 
diabet juvenil, la copil.

Produsele lactate constituie cauza principală a 
alergiilor alimentare la copii. Printre simptome se 
numără: secreţii nazale, colectare de fluid în urechea 
medie, răgușeală, astm, eczeme și enurezis nocturn.

Alimentația complementară (diversificată)
Cele mai noi recomandări ale OMS în ce 

privește vârsta începerii alimentației complemen-
tare iau în considerare durata optimă a alimentației 
naturale (de 6 luni). Cel mai bine este a hrăni 
copilul cu lapte de mamă cel puţin până la vârsta 
de 1 an. Desigur, acesta nu va acoperi necesarul 
de hrană pentru toate mesele din zi pe măsură ce 

copilul crește, dar laptele de mamă trebuie folosit 
la maximum măcar până la vârsta de 6 luni. De la 
naștere la 6 luni laptele de mamă este un aliment 
complet, ce furnizează copilului toţi nutrienţii 
necesari.

Îi va fi introdusă o altă hrană doar atunci când 
nu mai există suficient lapte de mamă. 
• Momentul începerii diversificării: ține seama 

de anumite caracteristici ale dezvoltării 
copilului, care indică faptul că sugarul este 
pregătit pentru începerea diversificării:

•	 și-a dublat greutatea de la naștere
•	 are un bun control al mușchilor gâtului și își 

poate susține capul
•	 stă în șezut cu sprijin
•	 este capabil să comunice cu persoana care-l 

hrănește, manifestându-și refuzul atunci când 
nu dorește să mănânce (întoarce capul și nu des-
chide gura, manifestă interes față de alimente) 

• Dezavantajele diversificării precoce:
•	 creșterea riscului de obezitate
•	 simptome respiratorii
•	 creșterea riscului de eczemă și dermatită atopică 

Principiile diversificării alimentației
•	 primul aliment se introduce în funcţie de starea 

de nutriţie a sugarului
•	 noul aliment   cantități  progresiv crescânde 
•	 alimentul nou se administrează la începutul 

mesei, cu linguriţa, neamestecat cu lapte 
•	 după 1-2 săptămâni de la înlocuirea totală a 

laptelui de la o masă cu un nou  aliment, dacă 
toleranţa acestuia este bună, se poate trece la 
înlocuirea altei mese. 

•	 refuzul sistematic al unui aliment    sistarea 
temporară

•	 nu se diversifică în perioadă de boală 
•	 nu se administrează același aliment de mai 

multe ori/zi 
•	 dacă apar tulburări digestive se întrerupe diver-

sificarea

Ordinea în care se introduc alimen-
tele noi pentru sugar

I. FRUCTE sub formă de sucuri de fructe și 
pulpă de fructe
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Fructele care se pot da sugarului: mere, 
piersici, vișine, afine, caise, banane. Acestea sunt 
cele mai indicate. Treptat sucurile se vor înlocui 
complet cu pulpă din fructul respectiv, ras pe 
răzătoarea de sticlă. A se evita fructe precum căp-
șune, portocale, semnalându-se efectul lor alergen 
atunci când se administrează înainte de vârsta de 
1 an. Pot fi încercate și alte fructe, în funcţie de 
posibilităţile existente, cu atenţie doar, să fie evitate 
cele cu sâmburi foarte mici cu care sugarul se poate 
îneca. Fructele se dau sugarului la a doua masă din 
zi, respectiv aproximativ la ora 10.

II. CEREALE sub formă de fiertură din 
făină integrală din cereale și biscuiţi din cereale

Cerealele care se vor administra primele sunt 
orezul și ovăzul. Și meiul, decorticat, poate fi folo-
sit. Grâul se va da doar după vârsta de 8 luni. Cel 
mai bine este ca cerealele să se dea în combinaţie 
cu fructe. Masa de fructe este cea de-a doua masă 
din zi a sugarului și va fi servită în jur de ora 10, în 
funcţie de ritmul propriu al fiecărui copil. În timp 
ea ajunge să fie în întregime din fructe și cereale.

III. LEGUME sub formă de suc proaspăt, 
supe-creme din legume fierte și piureuri din 
legume fierte

Acestea se vor administra ca a treia masă din zi 
(ora 13-14). Se pot introduce în alimentaţia sugarului 
de la vârsta de 6 luni, chiar de la 4 luni (sub formă de 
sucuri din legume crude) dacă sugarul nu este alimen-
tat cu lapte de mamă. După ce sugarul s-a obișnuit cu 
gustul de legume, se poate începe administrarea de 
supe-creme din legume. Baza pentru aceste supe-
creme o vor constitui cartoful, morcovul și ceapa, pe 
lângă care, pentru variaţie, se vor folosi și alte legume 
ca: pătrunjel, păstârnac, ţelină, brocoli, dovlecel, 
conopidă, dovleac, sfeclă roșie, ardei, varză, gogoșar, 
gulie etc.

IV. LEGUMINOASE: linte, soia, năut, 
mazăre verde, fasole verde

Leguminoasele constituie o sursă excelentă de 
proteine pentru sugar și ele pot fi introduse în ali-
mentaţia acestuia chiar de la vârsta de 7-8 luni. Pri-
mele care se introduc vor fi mazărea verde, lintea și 
năutul. După aceea fasolea și soia. Leguminoasele 
vor completa masa cu legume de la ora 13-14, 
adăugându-se sub formă pasată la masa de legume 

sau înlocuind, în unele zile, masa de legume.
V. OLEAGINOASE: măsline, nuci, migdale, 

alune, seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan
Acestea sunt alimente bogate în grăsimi. Se 

introduc în alimentaţia sugarului în jurul vârstei de 
1 an și în cantitate mică. Măslinele se dau copilului 
pasate sau tocate foarte mărunt. Nucile, alunele, 
seminţele se pisează în râșniţa electrică, ele trebu-
ind să fie o pulbere fină pentru a putea fi mestecate 
de copilul mic. Se vor adăuga de regulă la masa de 
cereale cu fructe, dar pot fi, la fel de bine, adăugate 
și la masa de legume de la prânz.

VI. ALIMENTE CONCENTRATE, în 
cantități mici

Tot după vârsta de 1 an se vor introduce în 
alimentaţia sugarului și alimente concentrate, care 
se folosesc în cantităţi foarte mici. Acestea sunt: 
mierea de albine, sarea, uleiul de măsline, fructele 
uscate. Mierea de albine și fructele uscate se dau 
sugarului la masa de cereale cu fructe proaspete cu 
scopul de a o îndulci. Sarea se folosește în cantităţi 
foarte mici la masa de legume cu leguminoase. 
Dacă se folosește zahărul, recomandat este cel brun, 
evitându-se cât mai mult zahărul alb rafinat. Pentru 
început se va folosi în principal mierea de salcâm.

Alimentația copilului între 12-24 luni
După vârsta de 9 luni, alimentaţia sugarului se 

apropie de cea a adultului vegetarian, cu următoa-
rele excepţii: portocale (alergene), nuci și seminţe 
(alergene, pericol de înec), miere de albine. 

Începând cu vârsta de 9-12 luni, sugarul începe 
să mănânce după un orar asemănător adultului: trei 
mese pe zi, cu deosebirea că el va primi 1-2 gustări 
(indicat doar la nevoie). Copiilor care nu sunt prea 
mâncăcioși nu li se vor da gustări, pentru a fi sufici-
ent de flămânzi pentru următoarea masă. Niciodată 
copilul nu trebuie forţat să mănânce. Este cu totul 
greșit. Faptul că nu mănâncă este un semnal că ceva 
nu este în regulă și va trebui să descoperim ce anu-
me. Lipsa poftei de mâncare poate fi un simptom 
al unei boli; poate să nu fie vorba de așa ceva, poate 
fi pur și simplu o indispoziţie de moment; oricum, 
ceva este în neregulă – poate copilul este murdar, 
are o jenă într-o anumită parte a corpului și nu știe 
să explice, îl strâng hăinuţele, poate mama nu a res-
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pectat intervalul necesar dintre mese, poate camera 
nu este aerisită suficient și nu se simte în largul lui, 
este agitat etc. Orice ar fi, trebuie descoperit. Dacă 
nu descoperim nimic, atunci se mărește durata până 
la masa următoare, pentru ca el să fie mai flămând. 
Copilului nu i se întâmplă absolut nimic dacă va 
sări peste o masă. Când i se face foame el va mânca. 
Dacă este forţat să mănânce, sistemul lui digestiv va 
fi complet bulversat, cu consecinţe de lungă durată, 
poate chiar pe viaţă. Între mese nu se dă nimic de 
mâncare, nici măcar lichide îndulcite. Între mese i se 
dă doar apă sau ceai neîndulcit.

De ce fac copiii (în perioada 
preșcolară, școlară) mofturi la masă?
•	 Mâncarea este într-adevăr necorespunzătoare - 

nu este gustoasă, nu este aspectuoasă sau nu îl 
satură. Se poate întâmpla? Desigur. Și mamele, 
adulţii în general, pot greși.

•	 Copilul mănâncă între mese și la ora mesei nu 
este flămând.

•	 Atmosfera ce se creează la masă îl inhibă efectiv 
și nu poate mânca. Copiii sunt foarte sensibili. 
O atmosferă tensionată, cu certuri, dojane, 
mustrări în timpul mesei desigur că-i vor face 
să le piară pofta de mâncare. Soluţia: creaţi o 
atmosferă cât mai plăcută la masă. Discutaţi, 
dacă trebuie discutat ceva – numai aspectele 
pozitive ale zilei. Găsiţi un alt moment pentru 
rezolvarea conflictelor și nu uitaţi că, dacă nu 
procedaţi înţelept cu copilul, în atitudi-
nea lui se va instala descurajarea, va fi 
complexat și prima reacţie va fi lipsa 
poftei de mâncare sau „mofturile” 
cum zic unii părinţi.

•	 Există o suferinţă organică – co-
pilul poate avea gâtul inflamat, 
dureri abdominale, paraziţi 
intestinali etc.; deși el e mare 
de-acum, nu știe totdeauna să 
explice ce simte, iar uneori 
se poate chiar să nu simtă 
nimic (sunt boli fără simp-
tome vizibile). Un control 
medical ar fi binevenit.

•	 Copilul manifestă repulsie numai faţă de anu-
mite alimente. De exemplu, un copil cu un ficat 
sensibil va respinge totdeauna vinetele sau un 
copil constipat va avea totdeauna repulsie faţă de 
orez pentru că simte, fără să știe să explice, că ori 
de câte ori mănâncă orez acesta îl face să se simtă 
inconfortabil. Atenţie, dacă el nu tolerează un 
anumit aliment, trebuie consultat medicul.

•	 Copilul are o suferinţă emoţională, sufletească, 
puternică. Când copilul nu se simte iubit, accep-
tat, respectat de părinţi, nu va avea chef, poftă, de 
nimic, inclusiv de mâncare. El va mânca doar atât 
cât să-și ameţească puţin stomacul, care dă din 
când în când semnale că există și el. Aceasta este 
o situaţie foarte gravă, în care principalii vinovaţi 
sunt părinţii. Se impun măsuri urgente, înţelepte 
din partea părinţilor. Părinţii sunt cei care trebuie 
să-și corecteze atitudinea faţă de copil.

•	 Copilul face mofturi pentru că e răsfăţat. De 
asemenea, o situaţie gravă. Trebuie corectată 
atitudinea părinţilor în primul rând, pentru că ei 
l-au răsfăţat. Totul se va repara treptat. Copilul 
trebuie iubit, dar nu răsfăţat.

•	 Copilul a apucat un anturaj nepotrivit și i se 
pare că ceea ce-i oferă părinţii lui nu este cores-
punzător și vrea tot mai mult. Paralel cu această 
atitudine se dezvoltă un proces foarte periculos 
– socotește că totul i se cuvine fără ca el să facă 
nimic. Cu înţelepciune, dar și cu hotărâre, părin-
ţii trebuie să înveţe pe copii principiul expus de 

apostolul Pavel: „Cine nu lucrează nici să 
nu mănânce”. Desigur, ţinta nu este 

31Sănătate



de a ţine copiii flămânzi, nicidecum, ci aceea de 
a-i învăţa care le sunt datoriile și a-i ajuta să și le 
îndeplinească potrivit vârstei pe care o au.

•	 În problemele de alimentaţie ale copilului se 
interpun rude – bunici, unchi, mătuși, chiar 
dintre prietenii familiei care vin cu dovezi 
foarte bine ticluite și ispititoare, inspirându-le 
gândul că părinţii nu îi alimentează corect. 
După ce vă convingeţi că acest lucru nu este 
adevărat (e posibil uneori să fie!), discutaţi cu 
ei și dovediţi-le, cu toate argumentele logice pe 
care le aveţi la îndemână, că faceţi tot ce puteţi 
pentru a asigura o alimentaţie sănătoasă, variată, 
gustoasă și atrăgătoare, după puterile voastre.

„Părinţilor le este încredinţată datoria sacră de a 
apăra organismul fizic și constituţia morală ale copi-
ilor lor, astfel încât sistemul nervos să fie echilibrat, 
iar sufletul să nu fie pus în primejdie. Taţii și mamele 
trebuie să înţeleagă legile vieţii, pentru ca nu cumva, 
prin necunoașterea lor, să îngăduie să se dezvolte în 
copiii lor tendinţe greșite. Alimentația afectează atât 
sănătatea fizică, cât și cea morală. Atunci cât de mult 
ar trebui să fie preocupate mamele să pună pe masă 
hrana cea mai simplă, cea mai sănătoasă, pentru ca 
organele digestive să nu fie slăbite, nervii să nu fie 
dezechilibraţi și astfel educaţia pe care au 
dat-o copiilor să fie contracarată. 
(E. White, PFE 143.2)

Cea dintâi educaţie, 
pe care copiii trebuie 
s-o primească 
de la mama, 
trebuie să fie 
în privinţa 

sănătăţii lor fizice. Trebuie a li se dea numai hrană 
simplă, de o calitate care să contribuie la cea mai 
bună stare de sănătate și care trebuie să fie luată 
numai la ceasuri regulate. Dacă copiii sunt bine 
disciplinaţi, ei vor învăţa să înţeleagă, că nu pot 
obţine nimic prin strigăte sau mânie. O mamă 
înţeleaptă, la educarea copiilor lor, nu va avea în 
vedere numai tihna (confortul) ei din prezent, ci și 
binele lor viitor. Și cu scopul acesta, ea va învăţa pe 
copiii ei importanţa lecţiei stăpânirii apetitului și 
tăgăduirea de sine, adică să mănânce, să bea și să se 
îmbrace sănătos. (E. White, AS 87.1)

Având în vedere că exemplul este cel mai bun 
precept, reforma în alimentație trebuie să încea-
pă cu părinții. Iar atunci când se conștientizează 
importanța formării unui individ – trup și suflet 
pentru veșnicie, toate aceste aspecte vor dobândi 
valoare. Dumnezeu va ajuta fiecare părinte care 
vine la El să ceară sfat și înțelepciune pentru cele 
mai mici lucruri, dar care pun temeliile unei vieți 
ce poate străluci o eternitate!

Bibliografie: 
– Elena Pridie, Copilul vegetarian, Casa de 

Editură Advent, 2007
– Șef de lucrări dr. Mark Susana, Curs pueri-

cultură – Nutriția copilului, 2013
– Website: www.vegetarian.of.uk
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Ştiu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, 
(căruia I se zise Hristos); când va veni El, 
are să ne spună toate lucrurile. Isus i-a zis: 
Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela...  

           Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în  
        cetate și a zis oamenilor: Veniţi de vedeţi un 
om, care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva 
este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate, și 
veneau spre El... Mulţi Samariteni din cetatea 
aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei 
femeii, care zicea: Mi-a spus tot ce am făcut. Când 
au venit Samaritenii la El, L-au rugat să rămână la 
ei. Și El a rămas acolo două zile. Mult mai mulţi au 
crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Şi ziceau 
femeii: Acum nu mai credem din pricina spuse-
lor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înșine, și 

știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântui-
torul lumii.” (Ioan 4: 25,26, 28-30, 39-42).

Motive pentru slujirea misionară:

Iubirea peste măsură de mare a lui Dumne-
zeu față de noi

 ,,Noi nu vom putea pricepe niciodată cât 
a costat răscumpărarea noastră, până nu vom 
sta în faţa tronului lui Dumnezeu, împreună cu 
Răscumpărătorul nostru. Când slava locuinţelor 
veșnice va străluci înaintea ochilor noștri extazi-
aţi, ne vom aminti că Isus a părăsit toate acestea 
pentru noi și nu numai că S-a exilat din curţile 
cerești, dar a riscat să fie înfrânt și să fie pierdut 
pentru veșnicie. Atunci ne vom depune coroa-

,,Un suflet care Îl are pe Hristos nu mai poate fi oprit să-L mărturisească,  
precum nu pot fi oprite apele Niagarei să curgă în cascadă.” 

Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 211

Compilație din scrierile E. G. White de Nelu Iancu

Fiecare creștin trebuie să fie un misionar
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nele la picioarele Sale și vom cânta: „Vrednic este 
Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, 
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava și lau-
da” (Apocalipsa 5:12).” – H.L.L. pg. 131, cap. 13.

,,... Dacă Satan L-ar fi făcut pe Isus să păcă-
tuiască în cel mai mic amănunt, el ar fi zdrobit 
capul Mântuitorului. Dar astfel, el a putut doar 
să îi atingă călcâiul. Dacă ar fi fost zdrobit 
capul lui Hristos, speranţa rasei umane ar fi 
dispărut. Mânia divină ar fi venit asupra lui 
Hristos, cum a venit și asupra lui Adam. Hris-
tos și biserica ar fi fost fără speranţă.” – 5 C.B. 
1131 (Salvat prin har, pg. 52).

,,Cine poate preţui valoarea unui suflet? Dacă 
vrei să știi cât valorează, să mergem în Ghetsemani, 
și acolo să veghem împreună cu Domnul Hristos 
în decursul orelor de frământare sufletească, când 
sudoarea Lui era asemenea unor mari picături de 
sânge. Să privim la Mântuitorul înălţat pe cruce. Să 
ascultăm strigătul Său disperat: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 
15:34). Priviţi capul însângerat, coasta împunsă 
și picioarele străpunse de piroane. Să nu uităm că 
Domnul Hristos a riscat totul. Pentru mântui-
rea noastră, cerul întreg a fost în primejdie. La 
piciorul crucii, amintindu-ne că pentru un singur 
păcătos Domnul Hristos și-ar fi dat viaţa, vom 
putea să preţuim mai bine valoarea unui suflet.” – 
H.L.L. pg. 196, cap. 15.

,,... Fiul omului n-a venit să I se slujească, 
ci El să slujească și să-Şi dea viaţa ca preţ de 
răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:28).  

,,În mijlocul ucenicilor Săi, Domnul 
Hristos era în orice sens un purtător de grijă, un 
purtător al poverilor. El a fost părtaș la sărăcia 
lor. A practicat lepădarea de Sine în folosul lor, a 
mers înaintea lor pentru a înfrunta dificultăţile 
și în curând urma să-Și încheie lucrarea pe pă-
mânt, dându-Și viaţa. Principiul pe baza căruia 
lucra Hristos trebuia să fie îndemnul la lucru 
și pentru membrii bisericii, care este trupul 
Său. Iubirea este planul și temelia mântuirii.” 
– H.L.L. pg. 551, cap. 60.

,,... Cerul a adus o jertfă deplină pentru 
mântuirea lumii. Oare aceia care zic că iubesc 
pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui, să fie 
nepăsători faţă de sufletele oamenilor? Nu, 
nu! Ei nu pot să fie nepăsători.” – 9 T. pg. 60. 

,,Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit 
întâi.” (1 Ioan 4:19).

Răsplătirile peste măsură de mari pregătite 
pentru noi

,,Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, 
pe care o așteaptă o mare răsplătire!”   (Evrei 
10:35).

,,Niciodată n-ar putea să fie făcute să 
acționeze motive mai convingătoare... ca răsplă-
tirile peste măsură de mari... bucuria de a fi în 
cer...” –  Evenimentele ultimelor zile, pg. 245.

,,... Comuniunea curată cu ființele sfinte, 
viața socială armonioasă cu îngerii bine-
cuvântați și cu cei credincioși din toate veacu-
rile... legăturile sfinte care leagă împreună ,,în-
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treaga familie din cer și de pe pământ”(Efeseni 
3:15), toate acestea vor contribui la instalarera 
fericirii celor răscumpărați.” – G. C. 677 
(1911) Evenimentele ultimelor zile, pg. 257.6.

,,... nu sunt acestea stimulente puternice și 
încurajări care să ne îndemne să aducem Cre-
atorului și Răscumpărătorului nostru slujirea 
unei inimi pline de iubire?” – S. C. pg. 21, 22 
(1892) Evenimentele ultimelor zile, pg. 245.3.

Fiecare membru al bisericii trebuie să fie 
conștient de datoria de a lucra pentru 
Dumnezeu

,,... Ajutați pe toți să vadă că ei, ca primi-
tori ai harului lui Hristos, au obligația de a 
lucra pentru Domnul...” –  9 T.  pg. 82, engl. 
(rom. cap. 2, secţiunea „Literatură în slujire”, 
subcap. „Întâlnirile de tabără și publicaţiile 
noastre”).

,,... Așa cum dorim să știm că avem un loc 
pregătit în locuințele din cer, așa trebuie să 
știm că avem, aici pe pământ, hotărât un loc 
anumit, unde să lucrăm pentru Dumnezeu.” – 
Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 90.  

Fiecare membru al bisericii trebuie  
să fie un misionar

,,Fiecare creștin trebuie să fie un misio-
nar.” – Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 18.

,,Fiecare ucenic adevărat este născut în 
Împărăția lui Dumnezeu ca misionar.” – Sfa-
turi pentru servicii creștine, pg. 7. 

,,Pentru fiecare este ceva de făcut. Fiecare 
suflet care crede adevărul trebuie să-și ocupe 
locul lui, zicând: ,,Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 
6.8)” –Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 8.

,,Biserica lui Dumnezeu este mijlocul 
stabilit de Dumnezeu pentru salvarea oame-
nilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar 
misiunea ei este de a duce lumii Evanghelia.” 
–  (I.F.A., pg. 9, engl. (rom. cap.1).

Sunt suflete de salvat atât în biserică cât  
și în afara bisericii

,,... Sunt suflete de salvat – suflete în Bise-
ricile noastre, în Şcolile noastre de Sabat și în 
vecinătățile noastre.” –  Sfaturi pentru servicii 
creștine, pg. 18.

,,... Dacă sunt mulţi membri în comunitate, 
ei să fie organizaţi în grupe mici, pentru a lucra 
nu numai pentru membrii bisericii, ci pentru 
necredincioși...” (7 T., pg. 21).

Mergeți la lucru chiar dacă nu simțiți 
dorința!

,,... Mergeți la lucru, fie că simțiți dorința, 
fie că nu! Angajați-vă în efort personal de a adu-
ce suflete la Isus și la cunoașterea adevărului.” – 
Lucrarea de binefacere, pg. 91, cap. 12).

Predicatorul nu ar trebui să facă lucrarea  
ce aparține Bisericii

,,Ideea că predicatorul trebuie să poarte 
toate poverile și să facă tot lucrul, este o mare 
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greșală.” – Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 62 
(O greșeală fatală).

,,Predicatorii nu ar trebui să facă lucrarea 
ce aparține Bisericii, în felul acesta împovărân-
du-se pe ei și lipsind pe alții de la împlinirea 
datoriei lor.” – Sfaturi pentru servicii creștine, 
pg. 62 - O greșeală fatală.

Schimbare în ordinea de lucru: mai puține 
predici și mai multă instruire pentru lucra-
re misionară

,,S-a predicat atât de mult pentru biseri-
cile noastre încât ele aproape au încetat să mai 
aprecieze lucrarea Evangheliei. A sosit timpul 
ca această ordine  a lucrurilor să fie schimba-
tă...” – Lucrarea de binefacere, pg.  97 - cap. 13.

,,Este evident faptul că toate predicile care 
au fost rostite nu au dezvoltat o mare clasă de 
lucrători plini de lepădare de sine. Subiectul 
acesta trebuie să fie socotit ca aducând cu sine 
cele mai serioase rezultate. Viitorul nostru veșnic 
este pus în pericol. Comunităţile se veștejesc 
și mor din cauză că nu au folosit talanţii lor 
pentru răspândirea luminii. Trebuie să se dea o 
învăţătură atentă, care să fie ca niște lecţii date de 
Domnul, pentru ca toţi să pună în practică lumi-
na lor.” – Sfaturi pentru servicii creștine, pg.53.

,,Predicatorii pot rosti predici plăcute și pu-
ternice și multă osteneală poate fi depusă pentru 
a face comunitatea prosperă; dar, dacă fiecare 
membru în parte nu-și va face partea sa ca serv 

al lui Isus Hristos, comunitatea va fi continnu 
în întuneric și fără putere.” – Sfaturi pentru 
servicii creștine, pg. 62.5.

,,... Predicatorul nu ar trebui, în pri-
mul rând, să caute mai mult să convertească 
necredincioși ci mai mult să formeze pe 
membrii Bisericii pentru o conlucrare bună.” 
– Sfaturi pentru servicii creștine, pg. 64.

,,... Ei trebuie să învețe pe membrii cum să 
lucreze în Biserică și în vecinătate.” –  Sfaturi 
pentru servicii creștine, pg. 62.

,,Comunităţile să se trezească înainte de a 
nu fi prea târziu. Fiecare membru să se apuce, 
în mod personal, de lucrarea lui și să apere 
Numele Domnului, după care este și el numit. 
Credinţa sănătoasă și evlavia zeloasă să ia locul 
întârzierii și necredinţei. Atunci când credinţa 
se prinde de Hristos, adevărul va aduce încânta-
re sufletului, iar serviciile divine nu vor fi mono-
tone și neinteresante. Adunările voastre de 
laudă și mulţumire, care acum sunt plictisitoare 
și fără viaţă, vor fi înviorate de Duhul Sfânt; 
în fiecare zi, veţi avea o experienţă bogată, în 
timp ce trăiţi creștinismul pe care-l mărturi-
siţi. Mulţi păcătoși vor fi convertiţi. Ei vor fi 
mișcaţi de cuvântul adevărului și vor zice ca și 
unii care au ascultat pe vremuri învăţătura lui 
Hristos: ,Astăzi am văzut și am auzit lucruri 
minunate.’ ” (6 T., pg. 438, cap. Comunitățile să 
fie redeșteptate).

Va urma...
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Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, tinerii 
din Ardealul de Nord, împreuna cu frați 
slujbași din această conferință, am avut 
privilegiul ca în vacanța dintre cele două 

semestre pentru elevi, respectiv 2-6 februarie 2014, 
să ducem locuitorilor din orașul Turda, jud. Cluj, 
vestea buna a Evangheliei prin cuvinte, literatură 
religioasă și de sănătate.

Am avut parte de o părtășie plăcută, fiind pes-
te 20 de persoane implicate în acest proiect, cât și 
de experiențe frumoase,  întâlnind încă oameni do-
ritori să afle mai mult despre iubirea nemărginită a 
lui Dumnezeu, descoperită prin Jertfa Domnului 
Isus. Oamenii și-au exprimat admirația pentru fap-
tul că tinerii au renunțat la timpul lor de vacanță 
și au ales să meargă la casele lor, ca reprezentanți ai 
lui Dumnezeu pentru acest oraș.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze în mod 
îmbelșugat sămânța Evangheliei sădită în inimile 
oamenilor, ca prin influența Duhului Sfânt să adu-
că rod pentru viața aceasta, dar și pentru veșnicie.

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii, 
frații și surorile cu mai multă experiență, care au 
fost implicați in realizarea acestui proiect, ca prin 

harul lui Dumnezeu să putem fi misionari pentru 
Hristos în mijlocul oamenilor din aceasta lume 
și, totodată, să avem bucuria de a ne întâlni cu cei 
mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu.

„Viața este prea solemnă ca să fie ocupată com-
plet de probleme trecătoare, pământești. Domnul 
dorește ca noi să facem cunoscut și altora ceea ce 
Cel veșnic și nevăzut ne-a transmis nouă… Dom-
nul Hristos îndeamnă pe fiecare să se gândească la 
aceste lucruri. Să le analizăm în mod sincer. Să pu-
nem într-o parte a balanței pe Domnul Isus, ceea 
ce înseamnă o comoară veșnică, viață, adevăr, cerul 
și bucuria lui Hristos în sufletele celor mântuiți, 
iar în cealaltă parte, orice atracție pe care o poate 
oferi lumea, într-o parte pierderea propriei noastre 
mântuiri, cum și pierderea mântuirii acelora care 
ar fi putut fi mântuiți prin noi, iar în cealaltă parte 
pentru noi și pentru toți ceilalți, o viață ce se mă-
soară cu viața lui Dumnezeu. Cântăriți bine pen-
tru prezent și pentru veșnicie, în timp ce sunteți 
angajați cu acest lucru, Domnul Hristos spune: ,Și 
ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă 
își pierde sufletul?´ (Marcu 8:36).” – Parabolele 
Domnului,  cap. 26. 

Ghiță Ulici

„Am auzit glasul Domnului, întrebând:  
`Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?´ ”  

(Isaia 6:8 p.p.).

Împărtășind pâinea vieții 
semenilor noștri
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„Cei mari vin din Egipt;  
Etiopia aleargă cu mâinile întinse  
spre Dumnezeu.” (Psalmi 68:31).

Etiopia
Marius Stroia

Situată în partea de est a Africii Centrale, 
în „cornul Africii”, Etiopia (cunoscută 
în istorie și sub numele de Abisinia) este 
una dintre cele mai vechi civilizaţii ale 

omenirii, la a cărei existenţă Biblia face referire 
încă de pe vremea lui Moise (a cărui soţie a fost 
etiopiană – Numeri 12:1). Alte referinţe biblice 
directe sau indirecte o menţionează în vremea lui 
Iov (Iov 28:19), a lui Solomon (împărăteasa din 
Seba), a lui Ahașveroș (Estera 1:1), a lui Isaia (Isa-
ia 43:4 etc.), Ieremia (Ieremia cap. 38), Ezechiel 
(Ezechiel 38:5) și a apostolilor (Fapte 8:27-30).

Toate acestea îi confirmă statutul de civi-
lizaţie străveche, existentă deja cu mult înainte 
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de formarea majorităţii naţiunilor moderne 
(Statele Europei etc.). Și de către oamenii de 
știinţă, Etiopia este considerată una dintre cele 
mai vechi locaţii cu viaţă umană. Având în 
prezent peste 93 milioane de locuitori, Etiopia 
este cea mai populată ţară fără acces la mare și 
a doua populaţie ca mărime de pe continen-
tul african. Teritoriul Etiopiei se întinde pe o 
suprafaţă de 1.100.000 km2, iar capitala se află la 
Addis Ababa. Alături de Roma, Persia, China și 
India, ea a fost una dintre marile puteri mondia-
le din secolul al 3-lea, iar în secolul a 4-lea a fost 
primul imperiu major din lume care a adoptat 
oficial creștinismul ca religie de stat.

Etiopia este o societate multilinguă cu 
aproximativ 80 de grupuri etnice, care, pe lângă 
limba oficială „Amharic”,  mai vorbesc nume-
roase dialecte regionale. 

Mișcarea de Reformă a pătruns relativ 
recent în Etiopia, unde avem în prezent în jur 
de 600 de membri. Cei doi predicatori care 
activează acolo, împreună cu lucrătorii biblici 
aferenţi, fac faţă cu greu nevoilor lucrării  
într-un teritoriu atât de extins și cu o populaţie 
atât de numeroasă, în condiţiile în care situaţia 
economică a ţării, la fel ca și infrastructura lasă 
foarte mult de dorit.

Conferinţa Generală intenţionează să desfă-
șoare un proiect misionar acolo, care va consta 
în construirea unei școli primare și a unui mic 
dispensar medical, ambele instituţii fiind meni-
te să slujească drept centre misionare prin inter-
mediul cărora evanghelia să poată fi transmisă 
cât mai eficient și locuitorilor acestei ţări.
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Dacă vă număraţi cumva printre acei la 
inimile cărora Duhul lui Dumnezeu lucrează cu 
îndemnul de a sprijini financiar lucrarea de aco-
lo, donaţiile dumneavoastră sunt binevenite cu 
specificarea „Pentru Etiopia”, gest prin care fraţii 
de acolo vor fi mult încurajaţi și pentru care vă 
mulţumesc în mod anticipat.

Datele pentru care se preconizează des-
fășurarea proiectului de construcţie a școlii și 
clinicii în Etiopia sunt 18 decembrie 2014 – 4 
ianuarie 2015. Costul total estimat al participă-
rii voluntarilor (în care sunt incluse zborurile 
București-Addis Ababa-București, taxa de viză 
pentru Etiopia, transportul de la aeroportul 
din Addis-Ababa la locul proiectului și înapoi 
la aeroport, mâncarea și apa potabilă pentru 
toată perioada) se ridică la aprox. 1300 Euro/
persoană. Suplimentar, fiecare participant își va 
încheia o asigurare de călătorie și își va aduce 
cort, saltea, sac de dormit, farfurie, tacâmuri și 
echipamentul propriu pentru tabără. Cei dori-
tori să participe pot obţine informaţii suplimen-
tare, scriind la mdstroia@gmail.com sau sunând 
la tel. 0727 300 710.
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Luminița Husac și Mihaela Silaghi
Clubul de sănătate din Făgăraș…  

A primit acest nume pentru că tre-
buia să ne prezentăm cumva când 
îi contactam pe cursanți pentru a le 
reaminti să vină la prezentările noas-

tre. Începuturile au fost  modeste, nu credeam 
niciodata că vom ajunge să atingem viețile atâtor 
persoane. Cred însă că această lucrare a crescut 
prin rugăciune și implicare.

Ultima „ispravă” a Clubului de sănătate a 
fost o ieșire la Campusul de la Porumbacul de 
Sus. Pe 19 ianuarie, pe când lumina zilei nu se 
arătase încă, la ora 7, ne așteptau nerăbdători în 
fața fundației „Negru Vodă”, echipați de excursie, 
peste 20 de cursanți. Mașinile ne-au dus la Po-
rumbacul de Sus, la Campus unde ne-au întâmpi-
nat soarele, munții și un personal minunat.

Prezentările de sănătate despre minunata 
„Doamnă Varză”, demonstrațiile practice de 
masaj cu miere, auto-masaj cu coada măturii, 
demonstrațiile de gătit i-au încântat pe toți. 
Mai presus de orice însă, cursanții au apreciat 
atmosfera de acolo și pe cea din grup. Cineva 
chiar remarca: „azi nu am auzit nicio înjură-
tură.” O altă doamnă, care venea pentru prima 
dată la o astfel de ieșire și pentru a doua oara 
la cursurile noastre a declarat: „Nu-l mai las eu 
altă dată pe bărbatul meu acasă. De data asta nu 
am știut ce este, dar…”

Deoarece o imagine face mai mult decât o 
mie de cuvinte, să le lăsăm să vorbească.
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Atunci când viețile noastre au fost con-
turate de Marele Maestru, atunci când 
încă noi nu eram, gândul Lui era în-
dreptat spre noi, spre pumnul de țărână 

rece, tăcută și fără sens din mâna Sa. Era liniște, 
liniștea unei  lungi seri, liniștea unei lungi meditații 
în care El dă viață, sens și inspirație acelui nimic...

El iubește, ocrotește, ascultă, plânge, este gata 
să te învețe să crezi, să lupți, să reușești și are un sin-
gur vis – să te întorci acolo de unde viața ta a prins 
contur, acolo unde e dragoste – ACASĂ.

Poți merge Acasă azi, pentru că ieri El a venit 
aici, în cercul tău să-ți aducă aminte că te iubește, 
că ești parte din familia Lui pentru că El te-a creat 
și îți poartă de grijă ca un Tată.

Acasă pentru mulți dintre noi înseamnă dra-
goste, zâmbet, căldură și bucurie, însă pentru unii, 
acasă este doar o clădire “rece” sau, mai rău decât 
atât, locul din care vor să evadeze.

Din dorința de a oferi acestora din urmă 
sentimentul unui adevărat cămin s-a născut 
inițiativa comunitații noastre de a inființa un centru 
educațional. Iar Domnul a fost bun cu noi și ne-a 
pus la dispoziție tot ce am avut nevoie pentru a porni 
acest proiect – Centrul educațional „Mereu copii”. 

O altă casă
 Centrul Educațional  
„Mereu Copii” – Bran

„Învață pe copil calea pe care trebuie  
să o urmeze și când va îmbătrâni  

nu se va abate de la ea.” Proverbele 22:6

Chiar dacă Centrul Educațional „Mereu 
copii” e deschis doar pentru câteva ore pe zi, ne 
dorim să le oferim copiilor sentimentul că au în 
noi un prieten sincer și, mai mult decât atât, să-i 
călauzim către singurul si cel mai bun Prieten 
pe care-L pot avea. Dorim ca ei să se bucure de 
dragostea, zambetul și credința celor veniți să le 
slujească cu suflet și să-i ajutăm să găsească drumul 
spre adevărata Casă.

Din sulfete pentru suflete
Acest centru și-a început activitatatea din 

1 noiembrie 2013. Orarul include un program 
pentru preșcolari în prima parte a zilei, apoi după-
amiază un program after school și cursuri opționale 
– pictură, limba engleză, canto, pian, ateliere de 
creație și logopedie.

Trăind în atmosfera unui sat de munte în care 
oamenii parcă au împrumutat ceva din duriatatea 
pietrei, în dorința de a le oferi copiilor lor un trai 
mai bun, în bunătatea lor naivă, unii nu au reușit să 
înțeleagă că, înainte de toate, copiii lor se hrănesc 
cu dragoste și apoi au nevoie de orice alte lucruri. 
Și dorința după această hrană a sufletului i-a făcut 
pe unii copii care ne trec pragul, și nu puțini, să mai 
caute încă odată un loc unde dragostea să plutească 
în aer.

Ne rugăm și sperăm ca acești copii să ințeleagă 
că sunt iubiţi în primul rând de Maestrul lor, 
așa cum sunt, că sunt demni de iubirea Lui prin 
simplul fapt că sunt oameni și că au datoria și 
privilegiul să se bucure de această iubire a Lui! 

Priviți spre El și lăsați dragostea Lui să vă co- 
pleșească!

A consemnat Alina Pomană
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Î n perioada 17-18 
ianuarie 2014 s-a desfă-
șurat la Campus AZSMR 
Porumbacu un seminar 

de familie, la care au participat în 
principal familii din comunităţile 
din preajmă. Tematica seminaru-
lui a vizat prevenirea și combate-
rea fenomenului de înstrăinare în-
tre parteneri în căsnicie, precum 
și sensibilizarea acestora faţă de 
nevoile emoţionale ale parteneru-
lui de viaţă, subliniindu-se relaţia 
strânsă pe care religia practică o 
are cu viaţa de familie.

Seminar de familie
Seminarul de  familie a fost înregistrat, prin 

urmare îl veți putea urmări la următoarele adrese:

https://www.facebook.com/AzsmrRomania
https://twitter.com/AzsmrRomania
https://plus.google.com/+AzsmrRomania
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„Cum se poate așa ceva?” s-a mirat  
supraveghetorul.

Ridicandu-și ochii înlăcrimați, băiatul a 
răspuns: „Eu, domnule, sunt un băiat sărac. Nu 
am tată. Am știut că aceasta este o șansă unică, 
de a obține o slujbă, ca să pot să îmi ajut mama 
cât de mult pot. Ieri, după ce am ajuns acasă, am 
bătut un cui în hambarul din curte și am petrecut 
toată ziua încercând să-l nimeresc cu bățul. Iar azi 
m-am întors să încerc din nou.

Băiatul a fost admis și a început să lucreze în 
fabrică. 

Au trecut mulți ani de atunci. Băiatul acesta 
a ajuns un om bogat, dovedindu-se un muncitor 
harnic și perseverent. El nu a uitat însă bucuria 
din ziua când a fost angajat, asigurându-i-se 
astfel un mijloc de trai. Atunci când un incendiu 
a izbucnit la o mare fabrică din oraș, el a fost 
primul care a donat o sumă mare de bani pentru 
muncitorii rămași fără loc de muncă.

Nu uitați! Succesul depinde de voi! 
Perseverența este calea pe care se poate ajunge 
oriunde vă propuneți.

  
u mulți ani în urmă o fabrică avea 
nevoie de un muncitor tânăr, așa că a 
decis să răspândească afișe prin întregul 
oraș. Pe posterul de reclamă scria: 

„Căutăm muncitor tânăr. Vă așteptăm la birou, 
mâine dimineață, pentru indicații.”

La timpul indicat, o grupă de băieți așteptau 
la poarta fabricii. Toți au fost invitați să intre. 
Supraveghetorul era nedumerit însă pentru că 
fabrica avea un singur post disponibil, așa că el 
trebuia aleagă doar un singur tânăr. 

După ce s-a gândit puțin, a spus: „Băieți, am 
nevoie doar de unul, iar voi sunteți mulți; cum 
mă sfătuiți să aleg?”

După câteva clipe de tăcere, i-a invitat pe toți 
în curtea instituției. Supraveghetorul a bătut un 
cui într-unul din copaci, a luat un băț de lemn și 
le-a cerut băieților să nimerească cuiul cu bățul, 
de la o distanță anume, stabilită de el. Cel care va 
reuși, va fi angajat. Băieții s-au stărduit cu toții, 
și după câte trei încercări fiecare, niciunul nu a 
reușit să nimerească cuiul.

Supraveghetorul le-a cerut să se întoarcă a 
doua zi dimineața. 

De această dată la poarta fabricii a venit un 
singur băiat. Când a fost invitat să încerce din 
nou să nimerească cuiul din copac, băiatul a luat 
bățul și l-a aruncat spre cui. El a nimerit cuiul de 
trei ori la rând, fără ezitare. 

C

Perseverenta,




