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Caracteristica esențială a celor care stau 
înaintea tronului de domnie al lui 
Dumnezeu este sinceritatea în toate 
aspectele vieții. Atât de mult preț pune 

Dumnezeu pe trăsătura aceasta de caracter, încât 
îi consideră „fără vină” pe cei în gura cărora nu s-a 
găsit minciună. 

Definită ca „denaturare intenționată a ade-
vărului, având de obicei ca scop înșelarea cuiva” 
(DEX), minciuna a căpătat de-a lungul timpului 
un rang de virtute, cei care „se pricep” să ajungă la 
țintă pe căi ocolite fiind considerați isteți, în timp 
ce puținii oameni care mai intră „pe ușa din față” 
sunt catalogați drept naivi. 

În lumina Cuvântului lui Dumnezeu min-
ciuna a fost și rămâne însă un păcat, o călcare 
expresă a uneia dintre poruncile decalogului. Mai 
mult decât atât, minciuna poate ocupa un loc 
aparte față de celelalte păcate, ea venind de obicei 
în completarea lor. Atunci când un om rațional, 
conștient, capabil să distingă realitatea, alege să 
păcătuiască, el ia în calcul cel puțin o minciună 
la care urmează să recurgă pentru a-și justifica 
fapta. În caz contrar, dacă cineva are ca principiu 
de viață rostirea adevărului în orice împrejurare, 
el nu va ajunge să comită anumite fapte condam-
nabile, fie și doar pentru motivul că-i va fi greu să 
le recunoască.  Pe de altă parte, atunci când alegi 
să spui o minciună trebuie să fii pregătit pentru 
a rosti și altele, care să camufleze realitatea și să 
dea impresia că ești o persoană onestă. Experiența 
fiilor lui Iacov, care s-au răzbunat pe fratele lor, 
Iosif, vânzându-l ca rob, poate descrie foarte 
clar traseul pe care-l are de parcurs un înșelător. 
Pentru început, ei nu și-au dat seama cât de mult 
avea să sufere tatăl lor, cât de puternic urma să 
fie șocul aflării presupusei morți a lui Iosif. Apoi, 

deși îl vedeau că suferă cumplit, deși fericirea și 
pacea căminului fusese alungată, nu mai puteau 
face nimic pentru recuperarea acestora. Ei au 
trăit în continuare în minciună, simțindu-se 
vinovați pentru restul vieții. Nici chiar declarația 
de iertare pe care Iosif le-a făcut-o nu a reușit să 
le asigure pacea și siguranța, la moartea tatălui lor 
ei simțindu-se din nou expuși pericolului de a-și 
primi plata pentru fapta comisă. 

Minciuna nu se referă doar la rostirea unui 
neadevăr, ci și la trăirea unei falsități, la inducerea 
în eroare, fie chiar și printr-un gest sau printr-o 
tăcere sugestivă. Răspunsul ambiguu, menit să 
producă o neclaritate în privința adevărului, este 
considerat de Dumnezeu o lipsă de sinceritate. 

„Felul vostru de vorbire să fie: ‚Da, da și nu, 
nu’; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău”. 
Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înţe-
les și de umplutură, care sunt vecine cu profanarea. 
Ele condamnă complimentele înșelătoare, ocolirea 
adevărului, frazele lingușitoare, exagerările, falsu-
rile în comerţ, care sunt atât de obișnuite în soci-
etate și în lumea afacerilor. Ele mai învaţă că nici 
un om care încearcă să pară ceea ce nu este, sau ale 
cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simţăminte 
ale inimii sale, nu poate fi numit sincer.” (Cugetări, 
cap. Spiritualitatea legii). 

Oricât de nesigură ni s-ar părea calea adevă-
rului, dacă Dumnezeu promite că doar aceasta va 
fi încununată de succes, este de dorit să alegem să 
urmăm sfatul Său. Inițiatorul minciunii este dia-
volul și el a folosit această metodă pentru a duce 
în rătăcire pe îngeri și pe oameni. Prin urmare 
orice tendință de a ocoli adevărul, orice intenție 
de a estompa fața reală a lucrurilor, făcându-le să 
pară „mai altfel”, orice retuș menit să spună altce-
va decât realitatea, reprezintă o înșelătorie. 

Sinceritate
Editorii

„De aceea, lăsați-vă de minciună:  
„Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul.” (Efeseni 4:25).
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D   acă poporul Meu peste care este 
chemat Numele Meu se va smeri, se 
va ruga, și va căuta Faţa Mea, și se va 
abate de la căile lui rele,  îl voi ascul-

ta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și-i voi tămădui 
ţara.” (2  Cronici 7:14).

„O revigorare a adevăratei evlavii între noi 
este cea mai mare și cea mai urgentă dintre toate 
nevoile noastre. A căuta aceasta ar trebui să fie 
prima noastră lucrare.” (Review and Herald, 22 
martie, 1887).

„A sosit timpul ca o temeinică lucrare de re-
formă să aibă loc. Când începe această reformă, 
spiritul rugăciunii va motiva fiecare credincios și 
va îndepărta din biserică spiritul discordiei și al 
certei.”  (Testimonies, vol. 8, pg. 251).

Observând tendințele firești date pe față 
în zilele noastre putem concluziona că avem 
nevoie de redeșteptare în multe dintre aspectele 
vieții.  Ori de câte ori prețuim mai mult lucruri-
le trecătoare, decât pe cele veșnice, avem nevoie 
de redeșteptare. Când suntem înclinați să fim 
nesinceri, formaliști, neîngăduitori sau lipsiți de 
evlavie, avem nevoie de redeșteptare. 

Cristian Paulescu

În versetul din 2 Cronici 7:14 găsim patru 
condiţii și trei făgăduinţe minunate:

Condiţii: 
 1. Dacă poporul lui Dumnezeu se va umili;
 2. Și se va ruga;
 3. Și va căuta faţa Domnului; 
 4. Și se va abate de la căile lor rele.

Făgăduinţe: 
1. Îi voi asculta din ceruri; 
2. Îi voi ierta păcatul; 
3. Îi voi vindeca ţara.

Să urmărim pe rând acești pași ai adevăratei 
redeșteptări:

1. Umilința sau zdrobirea inimii
De cele mai multe ori ne întrebăm de ce 

nu acționează Dumnezeu, iar El se întreabă 
de ce nu ne zdrobim inimile. Zdrobire pare 
un cuvânt depășit pentru creștinul de astăzi. 
Dar să nu uităm că fără Calvar nu poate exista 
Cincizecime.

Redeșteptarea 
mult visată

„
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„Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-
vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și 
bocet! Sfâșiaţi-vă inimile nu hainele, și întoar-
ceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci 
El este milostiv și plin de îndurare, îndelung 
răbdător și bogat în bunătate, și-I pare rău de 
relele pe care le trimite.”(Ioel 2:12-13).

Acesta este primul pas al redeșteptării! O 
chemare de a ne „întoarce” la Dumnezeu cu 
toată inima. O chemare la lepădare de sine. 
O chemare la lacrimi. O chemare la pocăință.  
„Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh 
zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuiești o 
inimă zdrobită și mâhnită.” (Psalmii 51:17).
Putem convoca chiar o adunare sfântă. Să-I dăm 
timp lui  Dumnezeu să ajungă la inimile noastre 
împietrite. Pentru aceasta este nevoie să ne 
recunoaștem nevoia noastră de vindecare.

Întrebarea care se pune este: „sunt eu dispus 
ca să mor pentru ca alții să trăiască?” Moise a 
ajuns să spună: „mai bine șterge-mă pe mine din 
cartea vieții”. Am ajuns atât de zdrobiți încât să 
fim gata să murim pentru frații noștri, pentru 
poporul lui Dumnezeu? Pavel a ajuns să spună: 
„Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anate-
ma, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei.” 

Mărturisesc că încă nu sunt suficient de 
zdrobit înaintea Domnului, iar lacrimile nu au 
nici o valoare, dacă nu conduc la ascultare.

Dumnezeu va interveni doar atunci când 
noi vom ajunge atât de smeriți înaintea Lui, în-
cât singura noastră speranță va fi Isus Hristos și 
mijlocirea Sa. Coborârea este calea spre înălțare.

„Calea Domnului este totdeauna cea mai 
bună cale. Noi suntem în siguranţă atunci când 
Îl urmăm pe Acela care spune: „Învăţaţi de la 
Mine; căci Eu sunt blând și smerit cu inima”. 
Dacă Domnul Hristos, Maiestatea cerurilor, este 
blând și smerit, cu atât mai mult ar trebui să fim 
noi, care ne aflăm sub sentinţa morţii datorită 
neascultării. Nu oamenii trebuie să fie înălţaţi ca 
fiind mari și minunaţi. Dumnezeu este Cel care 
trebuie să fie proslăvit. (Scrisoarea 51, 1900). 

2. Rugăciune fierbinte
Rugăciunea este cheia redeșteptării. Să folo-

sim acest mijloc de a face o schimbare în viețile 
noastre. Rugăciunile declanșează redeșteptări.

Apostolul Pavel ne îndeamnă: „Vă îndemn 
dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, 
mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru 
împăraţi și pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dre-
gătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică și 
liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.”  
(1 Timotei 2:1,2).

Aici primim îndemnul că înainte de toate 
- înainte de a merge la biserică, înainte de a 
face orice altceva, înainte de a face fapte bune, 
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înainte de a merge și a face misiune până în Ie-
rusalim, înainte de a face o grămadă de lucruri, 
avem nevoie SĂ NE RUGĂM.

A început să ni se obosească genunchii, am 
început să nu ne mai rugăm. Am început să nu 
mai practicăm rugăciunea.

 Diavolul poate să pună ziduri în jurul 
vieții noastre, dar niciodată nu poate să pună 
acoperiș. Legătura cu cerul e liberă întotdeau-
na. Noi avem o legătură cu Dumnezeu prin 
rugăciune, singura noastră legătură cu El, prin 
Domnul Isus Hristos. Legătura aceasta poate fi 
una reală, dacă ne adresăm cu încredere Tatălui 
nostru ceresc, considerându-L nu doar un 
Dumnezeu puternic, în general, ci un Părinte al 
nostru personal. Fie ca rugăciunile noastre să fie 
reale, formulate în termeni clari, care să exprime 
exact ceea ce simțim, nu alcătuite din formulări 
neînțelese și nedefinite. 

„Nu mai bâlbâiţi aceleași rugăciuni”, spunea 
Hristos, „nu mai bolborosiți ca păgânii. Învățați 
să vă rugați!”  

 Samuel Chadwick spunea: „Satan nu se 
teme de religia ta, nu se teme de lucrurile pe 
care le faci tu, nu se teme de banii tăi, nu se 
teme de dărnicia ta. El râde de diplomele noas-
tre, Satan râde de sforțările noastre, dar tremură 
atunci când ne rugăm.”

„Rugăciunea care vine dintr-o inimă 
sinceră, care crede, este rugăciunea eficientă, 
fierbinte, care câștigă mult. Dumnezeu nu răs-
punde totdeauna la rugăciuni așa cum așteptăm, 
pentru că noi nu putem cere ceea ce ar fi spre 
cel mai mare bine al nostru; dar în iubirea și 
înţelepciunea Lui nemărginită, El ne va da acele 
lucruri de care noi avem cea mai mare nevoie. 
Ferice de pastorul care are un Aaron credincios 
și un Hur pentru a-i întări braţele când obosesc 
și a le ţine în sus prin credinţă și rugăciune. Un 
astfel de sprijin este un ajutor puternic pentru 
slujitorul lui Hristos în lucrarea lui și adesea va 
face să triumfe în mod glorios cauza adevărului.” 
(Mărturii pentru comunitate vol. 4,  pg. 48).

„Ideea că rugăciunea nu este importantă 
este una dintre înșelăciunile cele mai de succes 
ale lui Satan pentru a ruina suflete. Rugăciunea 

este comuniunea cu Dumnezeu, este fântâna 
înţelepciunii, izvorul puterii, păcii și fericirii. 
Domnul Isus Se ruga Tatălui „cu strigăte mari și 
cu lacrimi”, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să 
se roage „fără încetare”, în toate privinţele înăl-
ţând rugăciuni și cereri, cu mulţumiri făcând 
cunoscut cererile lor lui Dumnezeu. „Rugaţi-vă 
unii pentru alţii”, zice Iacov. „Mare putere are 
rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Evrei 
5:7; 1 Tesaloniceni 5:17; Iacov 5:16).” (Mărturii 
pentru comunitate, vol.7, cap.Lucrarea în orașe).

3. Căutând fața Domnului
„Inima îmi spune din partea Ta: „CAU-

TĂ Fața Mea! și eu Fața Ta o caut Doamne !” 
(Psalmii 27:8).

Fiecare din noi putem mărturisi că avem 
nevoie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, 
ca să-L cunoaștem și să-L iubim. De obicei însă 
venim la El doar cu cereri și probleme. Dumne-
zeu așteaptă ceva mai mult decât atât. El vrea 
mai înainte de toate să aibă părtașie cu noi, să 
vorbească cu noi, să ne arate inima Lui, tainele 
cerului, conducându-ne astfel să-L iubim și să 
ne încredem în EL.

De ce nu ne încredem în El așa de mult? 
Pentru că nu-L cunoaștem.

De ce nu-L cunoaștem ?Pentru că nu-L 
iubim.

De ce nu-L iubim? Pentru că nu ne facem 
timp, ca să petrecem cu EL, în locul tainic, 
singuri cu El.

„Să-L CUNOSC pe El și puterea învierii 
Lui, și părtașia suferințelor Lui, și să mă fac 
asemenea cu moartea Lui.” (Filipeni 3:10).

„Să Cunoaștem, SĂ CĂUTĂM SĂ 
CUNOAȘTEM pe Domnul! Căci El se ivește 
ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie de 
primăvară care udă pământul.” (Osea 6:3).

„Și viața veșnică este aceasta; să te CU-
NOASCĂ pe Tine, singurul Dumnezeu ade-
vărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimes Tu.” 
(Ioan 17:3).

Ca să-L putem CUNOAȘTE pe Domnul 
nostru, trebuie ca să-L CĂUTĂM din toată 
inima. „Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă 
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veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de 
voi, zice Domnul, și voi aduce pe prinșii voștri 
de război.”(Ieremia 29:13, 14).

„Domnul este lânga toți ce-L cheamă, lângă 
cei ce-L cheamă din toată inima. “ (Psalmii 
145:18).

Unde-L găsim pe Dumnezeu? Unde să-L 
căutăm? În primul rând în CUVÂNTUL Său. 
Să ne facem timp ca să medităm la Cuvântul 
Său, ca să-L CUNOAȘTEM. Cu cât ne hrănim 
din Cuvântul Său, devenim mai puternici, 
primim noi revelații despre El, începem să 
vedem lumina dincolo de tunel, începem ca să 
ne încredem în El, să-L iubim, și mai ales, ne va 
fi ușor ca să ne ÎNCREDEM în El.

Apoi Îl căutăm în creație și în revelație și 
cu cât medităm la frumusețea și desăvârșirea 
fiecărui lucru, rămânem uimiți de gloria Lui. (Să 
citim Iov cap. 38-42; Isaia 40:12-31).

Rugăciunea noastră zilnică ar trebui să fie: 
„Doamne Dumnezeule, ce minunat ești Tu pe 
întreg pământul! Așa de mult dorim ca să Te 
cunoaștem cu adevărat, să Te iubim, și să facem 
voia Ta. Ajută-ne, Doamne, ca în această vreme 
să Te CUNOAȘTEM, să venim mai aproape de 
Tine, ca să nu ne mai îndoim niciodată, să cre-
dem în frumusețea dragostei Tale. Dar mai mult 
decât atâta, Tată ceresc, vrem să Te cunoaștem 
în splendoarea măreției Tale, ca să Te iubim și să 
Te lăudăm în orice vreme.”

„Acum, când Marele nostru Preot face 
ispășire pentru noi, trebuie să căutăm să deve-
nim desăvârșiţi în Hristos. Nici măcar printr-
un gând Mântuitorul nostru n-a putut fi adus 
să Se supună puterii ispitei. Satan găsește în 
inimile omenești un loc unde-și poate câștiga 
un punct de sprijin; o dorinţă păcătoasă este 
nutrită, prin care ispitele lui își manifestă pute-
rea. Dar Hristos a declarat despre Sine: „Vine 
stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în 
Mine” (Ioan 14:30). Satan n-a putut găsi nimic 
în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi oferit posi-
bilitatea biruinţei. El păzise poruncile Tatălui 
Său și în El nu era nici un păcat pe care Satan 
să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este 
starea în care trebuie să fie găsiţi aceia care vor 

sta în timpul strâmtorării.” (Tragedia veacuri-
lor, cap 39).

„Această lume îmbătrânită nu este departe 
de sfârșitul ei”, spunea Melanchton. Iar Calvin îi 
îndemna pe creștini „să nu ezite a dori cu ardoa-
re ziua venirii lui Hristos ca cel mai remarcabil 
dintre toate evenimentele” și declara că „întrea-
ga familie a celor credincioși va avea în vedere 
ziua aceasta. Trebuie să flămânzim după Hristos, 
trebuie să-L căutăm, să-L contemplăm, zicea 
el, „până în zorii acelei zile mari, când Domnul 
nostru Își va manifesta deplin slava împărăţiei 
Sale”. (Tragedia veacurilor, cap. 17).

4. Depărtându-ne de căile noastre 
vechi

În 1 Petru 2:12 suntem îndemnați „Să aveți 
o purtare bună în mijlocul neamurilor pentru ca 
în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători 
de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, 
să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”

Dumnezeu nu este interesat doar de Sabatul 
pe care îl petrecem cu El. Dumnezeu este  inte-
resat și de ziua de luni, de marți, de miercuri, de 
ziua în care va trebui să trăiești pentru Dum-
nezeu cu semenii tăi. Biserica va avea ca rod al 
trăirii cu Hristos fapte bune și aceste fapte bune 
trebuie ca să Îl slăvească pe Dumnezeu în toate.

Întrebările care trebuie să ne preocupe în 
fiecare zi sunt: „Cu ce aș putea eu binecuvânta 
lumea prin prezența mea? Ce binecuvântări ar 
putea Dumnezeu să transmită prin mine?” O 
vorbă bună adresată cuiva, un telefon cu un mesaj 
de încurajare, pentru cineva?  Un zâmbet… Ceva 
aparent neînsemnat, dar plin de semnificație.

 Te-ai întrebat de ce Dumnezeu te-a așezat 
la adresa la care locuiești? Te-ai întrebat de ce 
Dumnezeu te-a așezat în școala și clasa în care 
studiezi? De ce te-a așezat Dumnezeu la locul 
de muncă unde activezi? De ce? Pentru că 
Dumnezeu are un plan cu tine.

„Trăim în cea mai solemnă perioadă a 
istoriei acestei lumi. Viitorul mulţimilor care su-
prapopulează pământul este gata să se hotărască. 
Bunăstarea noastră viitoare și chiar mântuirea 
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altor suflete depinde de calea pe care o alegem 
acum. Avem nevoie să fim călăuziţi de Duhul 
adevărului. Orice urmaș al lui Hristos trebuie să 
întrebe cu sinceritate: „Doamne, ce vrei să fac?” 
Avem nevoie să ne umilim înaintea Domnului, 
cu post și cu rugăciune, și să cugetăm mult 
la Cuvântul Său, în mod deosebit la scenele 
judecăţii. Ar trebui să căutăm acum o experienţă 
vie și profundă în lucrurile lui Dumnezeu. Nu 
avem nici o clipă de pierdut.Evenimente de im-
portanţă vitală au loc în jurul nostru; ne găsim 
pe terenul fermecat al lui Satan. Nu dormiţi, 
străjeri ai lui Dumnezeu; vrăjmașul vă pândește 
de aproape, fiind gata în orice clipă, dacă slăbiţi 
vegherea și aţipiţi, să sară asupra voastră și să vă 
facă prada lui.” (Tragedia veacurilor, cap. 37).

Când aceste patru puncte vor fi îndeplinite 
vom primi făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul 
este gata să ne răspundă. Este gata să ne ierte 
păcatul nostru și să ne dea o nouă identitate în 
Hristos. Este gata să ne vindece rănile noastre 
cu balsamul Său vindecător.

Concluzie 
„Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, 

bucuriile, necazurile, grijile și temerile tale.
Poverile tale nu-L vor împovăra și nici nu-L vor 
obosi. El, care ţine socoteala până și de perii ca-
pului tău, nu rămâne indiferent faţă de nevoile 
copiilor Săi. „Domnul este plin de milă și de 
îndurare” (Iacov 5:11). Inima Sa iubitoare este 
mișcată de necazurile noastre și chiar de strigă-
tul nostru de durere. Să aducem înaintea Lui 
tot ceea ce ne apasă. Nimic nu este prea greu 
pentru El, pentru că este Cel care ţine lumile și 
guvernează întregul Univers. Nimic din ceea ce, 
într-un fel oarecare, are legătură cu pacea noas-
tră nu este prea neînsemnat pentru ca El să nu-l 
ia în seamă. În experienţa noastră nu există un 
capitol prea întunecat pentru ca El să nu-l poată 
citi și nici încurcături așa de dificile pe care El 
să nu le poată rezolva. Nici o nenorocire nu se 

poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre 
copiii Săi, nici o îngrijorare nu-i poate chinui 
sufletul, nici o bucurie nu-l poate încânta și nici 
o rugăciune sinceră nu-i iese de pe buze fără ca 
Tatăl nostru ceresc să nu observe, fără ca El să 
nu manifeste un interes viu pentru toate acestea. 
Căci El „tămăduiește pe cei cu inima zdrobită, 
și le leagă rănile” (Psalmii 147:3). Legăturile 
dintre Dumnezeu și fiecare fiinţă sunt așa de 
intime și profunde ca și când n-ar mai fi alt om 
pe pământ de care El să Se îngrijească și pentru 
care El să fi dat pe Fiul Său mult iubit. “ (Calea 
catre Hristos, cap. 11).

Isus așteaptă să fie dorit de noi. Din nefe-
ricire, în dreptul multora dintre noi va aștepta 
în zadar. Eu nu vreau să Îl las să mai aștepte. Tu 
ce ți-ai dori? Timpul se scurge cu repeziciune, 
timpul pe care-l mai avem la dispoziție ca să 
răspundem chemării Sale se scurteaza pe zi ce 
trece. Nu mai este mult, este aproape miezul 
nopții. Dorești redeșteptarea? Vrei să ai parte de 
ea? Dacă Dumnezeu te-ar întreba chiar în aceas-
tă clipă, printr-un glas venit din cer, pe care să-l 
auzi clar: „Vrei redeșteptarea?”, ai îndrăzni să-I 
răspunzi: „Da”? Și dacă El ți-ar spune: „când să 
înceapă?”, ai răspunde: „Să înceapă în momen-
tul acesta, să înceapă în inima mea chiar acum”? 

Să ne rugăm împreună cu psalmistul: 
„Înviorează-ne iarași și vom chema Numele 
Tău.” Doamne, adu redeșteptarea. Trebuie să 
luăm această nevoie de revigorare și reformă la 
modul serios și dacă, prin harul lui Dumnezeu, 
Îl căutăm cu toată inima, cu siguranţă că El Se 
va lăsa găsit.

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi, chemaţi-L câtă vreme este aproape: să se 
lase cel rău de calea lui și cel nedrept de gânduri-
le lui: să se întoarcă la Domnul și El va avea milă 
de el; la Dumnezeul nostru, căci El va ierta din 
abundenţă.” (Isaia 55:6, 7).
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N       u poți fi adventist dacă  
 nu respecți Sabatul ca zi de  
     odihnă, la fel cum nu poți fi 
student dacă nu frecventezi o 

facultate. În mod similar însă, așa cum frecventa-
rea unei instituții este doar modul (obligatoriu) 
prin care ești pregătit pentru examenele finale, 
respectarea Sabatului reprezintă mijlocul prin 
care ne pregătim pentru provocările vieții, astfel 
încât să fim gata să demonstrăm în fața Univer-
sului că ne dorim o viață mai bună și că sângele 
Domnului Hristos ne-a curățit. Sabatul este sem-
nul distinctiv prin care poporul lui Dumnezeu 
este identificat. Este „o garanţie că El va îndeplini 
faţă de ei legământul Său”. (6 T., cap. Cultivarea 
ospitalității).

Respectarea Sabatului ca zi de odihnă a ajuns 
în zilele noastre foarte controversată. În timp 
ce adventiștii sunt de acord în unanimitate că 
Sabatul trebuie respectat, aproape orice adventist 
are propriile sale criterii referitor la modul în care 
această zi urmează să fie petrecută. În privința 
aceasta există două extreme, la fel de periculoase 

atât una, cât și cealaltă. În timp ce unii adoptă 
spiritul mozaic, alegând să nu facă nimic în 
Sabat, ca nu cumva să greșească, alții cred că orice 
restricție cu privire la Sabat este fariseică și tinde 
spre fanatism.

Cu intenția sinceră de a respecta Sabatul așa 
cum Dumnezeu așteaptă de la noi, putem trasa 
jaloanele ce delimitează hotarele zilei sfinte de ce-
lelalte zile, bazându-ne pe Cuvântul lui Dumnezeu 
și urmărind scopul punerii deoparte a acestei zile. 

Să luăm Cuvântul lui Dumnezeu și să punem 
faptele noastre în lumina lui! Nu este înțelept a 
considera că avem suficient discernământ pentru 
a aprecia singuri ce este și ce nu este păcat! Este 
necesar să ne reactualizăm cunoștințele cu privire 
la orice aspect al vieții de credință, și cu atât mai 
mult cu privire la respectarea Sabatului pentru 
că de aceasta depinde relația noastră cu Dumne-
zeu. Să nu uităm: Satan se luptă să ne modifice 
viziunea cu privire la respectarea Sabatului. El nu 
încearcă să ne convingă să nu respectăm această 
zi, ci să o respectăm așa cum nu se cuvine, pentru 
a nu putea beneficia de binecuvântările ei.    

Daniela Picu

Adu-ti aminte!,
Daniela Picu
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Scurt istoric cu privire la atitudinea 
față de Sabat

Cu privire la păzirea Sabatului creștinii 
adventiști au oscilat de-a lungul vremii asupra 
celor două tendințe despre care aminteam ante-
rior. În preajma anului 1844 închinătorii sinceri 
au descoperit cu surprindere că porunca a patra 
fusese neglijată de către ei. Primind cu bucurie 
această nouă descoperire au încercat să acorde de 
acum înainte o atenție deosebită acestei zile, stră-
duindu-se, parcă, să recupereze ceea ce pierduseră 
anterior. Treptat s-a ajuns la ideea (nerostită) 
că mântuirea depinde de respectarea Sabatului 
și fiecare era foarte atent la fiecare amănunt, ba 
chiar supraveghea cu minuțiozitate și pe semeni, 
pentru ca nu cumva cineva să greșească și să aducă 
astfel blestem asupra întregii comunități. Când 
solia îndreptățirii prin credință a fost  
(re)descoperită în anul 1888, acești păzitori 
zeloși ai Sabatului nu au putut accepta că faptele 
lor de considerație și venerare a zilei de odihnă 
nu reprezintă chiar nimic. Satan s-a folosit de 
acest eveniment aducându-l în atenția principală 
a adventiștilor pentru a fi dezbătut îndeaproape. 
Urmarea a fost că mulți au rămas confuzi și în 
timpul care a urmat cei care nu și-au întemeiat 
convingerile pe Cuvântul lui Dumnezeu au 
ajuns să considere că respectarea Sabatului este 
opțională, ca mărturie în acest sens stând atitudi-
nea Bisericii Adventiste în fața primului și apoi a 
celui de al doilea război mondial. 

A urmat o separare, cei sinceri continuând să 
respecte cu sfințenie ziua de odihnă, indiferent de 
circumstanțe. Mulți dintre ei însă, neținând cont 
de atenționarea divină potrivit căreia „cine crede că 
stă în picioare, să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 
10:12) au ajuns din nou să considere că respectarea 
Sabatului le-ar oferi merite deosebite față de cei 
care nesocotesc această zi. A existat tendința de 
a se ocupa mai mult de ce fac sau ce nu fac alții, 
uitând să se bucure de privilegiile fiecărei zile de 
Sabat, care le oferea posibilitate să-L cunoască mai 
îndeaproape pe Dumnezeu și să-I aducă laudă pen-
tru minunatul plan de mântuire. Anii de suferință 
petrecuți în penitenciare pentru statornicie în 

adevăr, au fost considerați de unii ca dându-le imu-
nitate spirituală, ei devenind în timp de libertate 
neatenți cu propriile lor vieți și ajungând să facă lu-
cruri dezgustătoare. De ce toate acestea? Pentru că 
o zi trăită cu Dumnezeu nu ne dă nici o siguranță 
ca ziua ce urmează s-o trăim în nepăsare. Vegherea 
este singura siguranță a creștinului. 

Începând cu anii 1990, când libertatea a 
început să-și deschidă porțile în țara noastră, unii 
au început să-și pună problema dacă nu cumva au 
fost prea stricți în păzirea Sabatului, și nu numai. 
Nu este nimic rău în a reconsidera poziția față de 
un anumit principiu, a studia mai amănunțit cu 
privire la el și a reactualiza poziția, potrivit cu un 
„așa stă scris”. Greșeala este că au fost adoptate 
anumite practici, bazându-se doar pe „eu nu cred 
că este păcat” sau pe „așa fac și alții”. 

Istoria nu se termină însă aici. Ca unii care ne 
numim adventiști, așteptăm ziua când Mântuitorul 
nostru Se va întoarce să ne ia acasă. Simpla aderare 
la credința adventă nu ne va califica pentru curțile 
Cerești. Potrivit Sfintei Scripturi, cei care vor fi 
respinși în mod dureros, spunându-li-se: „nu vă 
cunosc”, sunt creștini, deținători cândva ai puterii 
Duhului Sfânt, care le-a dat capacitatea să facă mi-
nuni dintre cele mai impresionante (Matei 7:22).

În fața Judecătorului Divin argumentele 
noastre nu vor avea nici un suport. Totul va fi 
testat, nu în funcție de ceea ce credem noi, ci de 
ceea ce „stă scris”. 

Adresându-mă unor păzitori ai Sabatului, nu 
voi enumera aici amănunte cu privire la ceea ce 
Dumnezeu a poruncit ca să fie sau să nu fie făcut 
în această zi, ci mai degrabă la tendințele greșite pe 
care generația actuală tinde să le adopte. 

O zi de închinare
„Șase zile să lucraţi; dar ziua a șaptea este 

Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu 
faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Dom-
nului, în toate locuinţele voastre.” (Leviticul 23:3). 

În timp ce respectarea Sabatului înseamnă 
abținere de la activitățile obișnuite, care pot fi 
amânate pentru o altă zi a săptămânii, Sabatul va fi 
serbat cu adevărat printr-o „adunare sfântă”, o reu-
niune a credincioșilor, care au aceleași convingeri, 
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în mijlocul căreia va fi invitată prezența divină. Este 
planul lui Dumnezeu acela de a ne forma caractere 
în mijlocul fraților noștri, învățând să ne iubim, să 
ne iertăm, să ne acceptăm. Oricât de serioase ar pă-
rea scuzele potrivit cărora unii aleg să rămână acasă, 
când ar avea totuși posibilitatea să serbeze Sabatul 
alături de frații lor, ele nu au un temei biblic. 

Scopul Sabatului nu este pretenția nejustifi-
cată a lui Dumnezeu de a ne vedea stând degeaba, 
ci mijlocul ales de El de a ni Se face cunoscut mai 
îndeaproape, prin studiu, meditație, părtășie etc. 
El știe că viața este atât de aglomerată și că oamenii 
tind să uite că rezervele lor spirituale au nevoie de 
refacere, motiv pentru care a rânduit acest timp 
săptămânal. „Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna 
păstrat, gândurile și afecţiunea omului s-ar fi în-
dreptat către Făcătorul lui ca subiect al veneraţiei și 
închinării și n-ar fi existat niciodată vreun idolatru, 
ateu sau necredincios.” (Istoria mântuirii, cap. 54). 

Participare
Astăzi participarea la serviciile de cult a devenit 

pentru mulți o variantă, printre alte moduri de a-și 
petrece orele sfinte ale zilei de odihnă. În timp ce se 

consideră închinători ai adevăratului Dumnezeu și 
păzitori ai Sabatului ei aleg să nu fie prezenți acolo 
unde Dumnezeu este invitat în mod expres. Și în 
timp ce noi, muritorii, ne comportăm cu nepăsare, 
„fiecare fiinţă cerească este interesată de adunările 
sfinţiilor care se adună pe pământ ca să I se închine 
lui Dumnezeu”. (6 T., cap. Adunările în Sabat). 

Apoi, dacă alegem să fim prezenți la adunările 
din Sabat, atunci să fim și participanți, nu numai 
martori pasivi. „Voi nu trebuie să vă strângeţi pentru 
a îndeplini numai o formalitate, ci pentru a face un 
schimb de gânduri, pentru a povesti experienţele 
voastre zilnice, pentru a exprima mulţumiri, pentru 
a rosti sincera voastră dorinţă după iluminare 
divină; pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Isus 
Hristos, pe care El L-a trimis. Discuţiile purtate cu 
privire la Hristos vor întări sufletul pentru încercă-
rile și luptele vieţii. Să nu credeţi că puteţi fi creștini, 
și totuși să vă închideţi în voi înșivă. Fiecare este o 
parte din marea pânză a omenirii ...” (Idem). 

Comportament
Un alt aspect legat de închinare este cel refe-

ritor la comportamentul unora în timpul cântării 
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și rugăciunii. În urma vizionării unor videoclipuri 
care surprind programele divine, inclusiv momen-
tele de rugăciune, se poate observa cu ușurință, 
și tristețe totodată, lipsa de respect de care se dă 
dovadă uneori în aceste momente solemne. Există 
înclinația de a nu mai cânta și chiar de a conver-
sa în timp ce se cântă. Iar dacă poziția „cu ochii 
închiși” ne ajută să păstrăm o mai vie legătură cu 
Cel cu care „vorbim”, obiceiul de a deschide ochii, 
indiferent de scuza la care apelăm pentru a ne 
susține poziția, nu face altceva decât să amplifice 
distragerea atenției și să ne provoace chiar la com-
portamente lipsite de venerație. 

În relație cu alții
Respectarea Sabatului însă nu se rezumă 

doar la participarea la adunare. Fiecare moment 
al zilei sfinte este un timp deosebit, care nu tre-
buie petrecut în nepăsare sau activități obișnuite. 
Dacă în cursul săptămânii ne despărțim cu greu 
de mijloacele noastre de așa numită „comuni-
care”, în Sabat ar fi bine să ne gândim mai mult 
dacă prin ceea ce facem aducem onoare lui 
Dumnezeu sau nu. Mulți folosesc site-urile de 
socializare justificându-se că în acest fel sunt în 
directă legătură cu prietenii lor. Întrebarea care 
se impune în acest moment este: Care este su-
biectul conversațiilor noastre în Sabat? Suntem 
capabili să deschidem internetul și să ne limităm 
la o eventuală discuție, fără a ne lăsa distrași de 
alte subiecte ce nu se pretează pentru o zi sfântă?

Nu este ceva greșit să suni un prieten și să-l 
încurajezi, mai ales dacă crezi că are nevoie de 
aceasta; poți suna o persoană care este singură 
sau poți scrie un mesaj când simți că destinatarul 
așteaptă să fie susținut în lupta vieții sale. Canali-
zează însă discuția pe o temă spirituală și nu una 
obișnuită, de rând. Apoi, nu lăsa ca timpul zilei 
sfinte să fie petrecut în nepăsare, colindând printre 
„vitrinele” internetului, care conțin de obicei mai 
multe lucruri dezgustătoare decât lucruri bune! 
Chiar și discuțiile banale purtate cu prietenii, sim-
pla vizualizare a fotografiilor, însoțite de obișnuitul 
„like” sau comentariu: „ce bine arăți!” reprezintă 
un mod firesc de a ne raporta la clipele sfinte, care 
au fost destinate unui scop cu mult mai nobil. 

„Porunca a patra este efectiv călcată prin 
discuţii despre lucrurile lumești sau prin conversa-
ţie ușoară și lipsită de importanţă. Vorbind despre 
orice sau despre tot ce ne trece prin minte înseam-
nă a ne deda la flecării. Fiecare abatere de la ceea ce 
este drept ne duce în robie și la condamnare.” (2 T., 
cap. Responsabilitate pentru lumina primită). 

Imortalizare
Tendința de a surprinde fiecare acțiune în care 

suntem implicați și a „publica” imagini pe site-urile 
de socializare a devenit una obișnuită. Legat însă 
de păzirea Sabatului, dacă intenționăm să fim păzi-
tori sinceri ai acestei zile, trebuie să luăm aminte la 
câteva aspecte. „Să nu-ți faci gusturile tale în ziua 
Mea cea sfântă” (Isaia 58:13) sună porunca expresă 
a lui Dumnezeu cu privire la modul respectării 
zilei de odihnă. 

Din ideea că Sabatul este de dorit să fie o zi 
de desfătare, derivă dispoziția, în comportamentul 
multora, de a face orice care le-ar aduce satisfacție 
deplină în ziua de Sabat. „Toţi cei ce-L iubesc pe 
Dumnezeu trebuie să facă ce pot pentru a trans-
forma Sabatul într-o bucurie sfântă și onorabilă. 
Ei nu pot face asta căutându-și propriile plăceri 
în distracţii păcătoase și interzise. În schimb pot 
face mult ca să înalţe Sabatul în familiile lor și să-l 
facă cea mai interesantă zi a săptămânii.” (5 T., cap. 
Educația dată de părinți). 

Probabil că surprinderea unui moment unic, 
precum o conferință, consacrarea unui copil etc. 
nu constituie un comportament nepăsător și, 
implicit, o dezonorare a zilei sfinte de Sabat. Totuși 
exagerarea în realizarea fotografiilor, zgomotul 
supărător al zecilor de declanșări în timp ce se 
cântă, se predică sau se recită, nu este potrivit 
pentru un locaș în care Dumnezeu a fost invitat 
ca oaspete de onoare. Sunt șase zile în săptămâ-
nă în care ne putem fotografia și putem admira 
fotografiile prietenilor noștri. Să facem o distincție 
între clipele sfinte și cele obișnuite, abținându-ne, 
pe cât posibil, să nu întristăm pe oaspeții cerești 
printr-o atitudine nepăsătoare și lipsită de respect. 
Chiar și pentru ieșirile în natură, personal cred, în 
lumina celor studiate, că este bine să fim cel puțin 
cumpătați, dacă nu chiar abstinenți, în realizarea 
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fotografiilor, mai ales a celor care nu au menirea să 
păstreze o amintire, ci să surprindă aceeași persoa-
nă în ipostaze diferite cu scopuri pe care Dumne-
zeu le cunoaște cu siguranță.

„Tinerii au inima plină de iubire de sine. Acest 
lucru se dă pe faţă în dorinţa lor de a fi zugrăviţi 
de artist; ei nu se mulţumesc să fie reprezentaţi o 
singură dată, ci stau iar și iar pentru tabloul lor, 
sperând de fiecare dată că ultimul va depăși toate 
eforturile lor anterioare și tabloul va apărea mai 
frumos decât originalul… Orele care ar fi trebuit să 
fie devotate rugăciunii sunt ocupate cu propria lor 
persoană; ceasurile preţioase ale harului sunt astfel 
irosite.” (1 T., cap. Reforma sănătății). 

„Atât fotografierea, cât și schimbatul de foto-
grafii reprezintă o formă de idolatrie. Satan face tot 
ce-i stă în putere pentru a ascunde cerul de ochii 
noștri. Să nu-l ajutăm făcând fotografii - idoli.” 
(Solii pentru tineret, cap. 105). 

Copiii şi Sabatul
Se crede că părinții generațiilor trecute au fost 

prea stricți în creșterea copiilor lor, în mod deosebit 
cu privire la păzirea Sabatului. Interdicțiile de a 
rupe vreun fruct sau chiar o floare în această zi sunt 
privite astăzi ca exagerate, iar cei care le pretindeau 
sunt considerați fanatici. Personal nu am dovezi să 
le aduc acuze celor care ne-au crescut în acest spirit. 
Chiar dacă au fost mai stricți decât s-ar fi cuvenit, 
tratamentul acesta a păstrat în sufletele noastre, ale 
celor care astăzi suntem părinți, respectul pentru 
lucrurile sfinte, pentru momentele dedicate unei 
consacrări deosebite. Dacă astăzi pretindem că avem 
o înțelegere mai clară a lucrurilor și ne purtăm cu 
mai multă pricepere, ne putem verifica, analizând 
atitudinea copiilor noștri față de ziua de odihnă. Au 
copiii noștri respectul cuvenit față de Dumnezeu? 
Știu ei să deosebească între sfânt și profan? 

Învățăturile cu privire la căderea manei, 
înțelese și preluate de părinții creștini în pregă-
tirea minuțioasă realizată în ziua premergătoare 
Sabatului, au menirea să delimiteze clar în mintea 
copiilor că urmează o zi deosebită. 

„Am aflat că în ziua de sabat mulţi nu știu 
unde le sunt copiii sau ce fac”. (Review and Herald, 
14 aprilie, 1885). „Părinţi, mai presus de orice, 

aveţi grijă de copii în Sabat. Nu le permiteţi să cal-
ce ziua sfântă a lui Dumnezeu jucându-se în casă 
sau afară. Voi puteţi la fel de bine să călcaţi Sabatul 
când îi lăsaţi pe copii să facă ce vor. Când le permi-
teţi să hoinărească și să se joace în Sabat, Dumne-
zeu vă privește pe voi drept călcători ai Sabatului. 
(Review and Herald, 19 septembrie, 1854)

„Mi-a fost arătat că foarte mulţi dintre părinţii 
care mărturisesc a crede solemna solie pentru acest 
timp nu și-au educat copiii pentru Dumnezeu. Ei 
nu s-au înfrânat și s-au supărat pe oricine a încercat 
să-i oprească. Ei nu și-au legat zilnic, printr-o 
credinţă vie, copiii de altarul Domnului. Multora 
dintre acești tineri li s-a îngăduit să calce porunca 
a patra, căutând satisfacerea plăcerilor lor în ziua 
cea sfântă a lui Dumnezeu. Ei n-au simţit nici o 
mustrare de conștiinţă mergând pe străzi în ziua 
Sabatului pentru propria lor distracţie. Mulţi merg 
acolo unde le place și fac ceea ce le place și părinţii 
lor se tem atât de mult că nu le sunt pe plac, 
imitând atitudinea lui Eli, încât nu îndrăznesc să le 
poruncească.” (5 T. cap. Idem). 

Concluzie
În timp ce noi, adventiștii de ziua a șaptea, 

ne-am obișnuit cu Sabatul atât de mult încât nu 
ni se mai pare ceva deosebit, problema Sabatului 
devine din ce în ce mai proeminentă în aranja-
mentele subtile care controlează lumea în care 
trăim. Curând vom fi chemați să alegem dacă vrem 
să rămânem credincioși lui Dumnezeu serbând 
Sabatul, ca zi de odihnă, sau cedăm presiunilor vre-
mii, respectând o altă zi. Și decizia pe care o vom 
lua atunci va fi o accentuare a celei pe care o luăm 
astăzi, fiind determinată de modul în care ne-am 
obișnuit să ascultăm de Dumnezeu. 

Deși Sabatul nu va mântui pe nimeni, doar 
pentru că a fost pus deoparte prin abținere de la 
activități vremelnice, el are un rol important în for-
marea caracterelor noastre, influențând puternic 
modul în care ne vom raporta la încercările cărora 
vom fi chemați să facem față. 

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o 
înțelegere clară a cerințelor Sale și să ne dea dis-
ponibilitatea de a asculta de El în toate aspectele, 
indiferent de părerile și înclinațiile noastre. 
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Binele este Unul singur
Ioan Bogdan

Dorința exprimată sau neexprimată a 
oamenilor a fost, este și va fi aceea de a 
ajunge în Împărăția Cerească. 

Biblia raportează că în timpul 
când Domnul Isus a fost pe pământ, un tânăr 
bogat s-a dus la Isus și i-a pus următoarea între-
bare: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa 
veșnică?” (Matei 19:16). La această întrebare 
Domnul Hristos a răspuns: „Binele este Unul 
singur. Dar, dacă vrei să intri în viață, păzește 
poruncile. Care? i-a zis el. Și Isus i-a răspuns: Să 
nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci 
o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău 
și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți.” (Matei 19:17,18). 

Aceeași preocupare primește și astăzi aceeași 
recomandare: „Dacă vrei să intri în viață, păzește 
poruncile”, fiind vorba de aceleași porunci, 
conținute în decalog, pe care le-a enumerat 
Domnul Hristos în răspunsul dat. 

În acest articol aș dori să aprofundez 
cerințele poruncii a șasea, care sună astfel: „Să nu 
ucizi!” Porunca aceasta, mai mult ca oricare alta, 
se armonizează foarte clar cu cerința: „să iubești 
pe aproapele tău, ca pe tine însuți”. 

Când vorbim despre ucidere ne gândim la 
acțiunea de a lua viața cuiva, acest lucru putând 
fi un act săvârșit cu sau fără voie, premeditat sau 
accidental. Indiferent de modul cum are loc, cel 
ce-l săvârșește este considerat vinovat. 

Pentru a imprima în mintea omului gravita-
tea acestui fapt, Dumnezeu a spus chiar primelor 
generații de oameni faptul că va cere sângele 
înapoi, adică vinovatul va plăti fapta sa prin însăși 
sângele său (chiar și animalele fiind chemate să 
plătească cu viața uciderea vreunui om). 

„Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; 
îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; și voi cere 
înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna 
oricărui om, care este fratele lui.

Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele 
lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe 
om după chipul Lui.” (Geneza 9:5,6). 

„Cu câtă grijă ocrotește Dumnezeu drepturile 
omului. El a rânduit o pedeapsă pentru uciderea 
comisă intenționat. „Dacă varsă cineva sângele 
omului și sângele lui să fie vărsat de om. Dacă un 
ucigaș ar fi lăsat nepedepsit, atunci prin influența 
lui rea și prin fapta lui criminală, el ar strica și pe 
alții. Acest fapt ar aduce o stare de lucruri ase-
mănătoare celei dinainte de potop. Dumnezeu 
trebuie să pedepsească pe ucigași. El dă viața și 
tot El o ia dacă această viață devine o teroare și o 
amenințare.” (C.B. V.T. pg. 23). 

Pare ciudat să vorbești (să scrii) credincioșilor 
astăzi, în secolul XXI, despre călcarea poruncii a 
șasea. Dar această aparentă ciudățenie este reali-
tate. Atâta timp cât războiul continuă și creștinii 
participă la acesta, oricare ar fi motivația, rămân 
călcători ai acestei porunci. Mai mult, unii pot să 
nu participe la aceste activități de revoltă și totuși 
să fie numărați printre ucigași. Când Domnul 
Hristos a vorbit despre adâncimea însemnătății 
poruncii în viața oamenilor, El a spus: „Aţi auzit 
că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine 
va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu 
vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea 
sub pedeapsa judecăţii; și oricine va zice fratelui 
său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; 
iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub 
pedeapsa focului gheenei.” (Matei 5:21,22). 

„Creștinii trebuie să considere ca o datorie 
religioasă de a înfrâna spiritul invidiei și al urii. Ei 
trebuie să se bucure de reputația superioară sau de 
prosperitatea fraților lor, chiar când caracterul lor 
propriu sau înfăptuirile lor proprii par a fi puse 
în umbră. Mândria și ambiția nutrite în inimă au 
fost care au îndepărtat pe Satan din cer. Aceste rele 
sunt înrădăcinate adânc în firea noastră decăzută și 
dacă ele nu vor fi date la o parte, vor înăbuși orice 
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calitate bună și nobilă și invidia și cearta vor fi 
roadele sale funeste.” (5 T. pg. 232). 

„Luptele, neînțelegerile și procesele dintre 
frați sunt o rușine pentru cauza adevărului.” (5 T. 
pg. 233). 

Regretabil și trist că cei care învață pe alții să 
păzească poruncile lui Dumnezeu sunt vinovați 
de călcarea poruncii a șasea prin faptul că întrețin 
lupte, ură, vrăjmășie, intoleranță față de frații lor. 

„Când creștinii se combat între ei, Satan vine 
și pune stăpânire asupra lor. Cât de des reușește 
el să nimicească pacea și armonia comunităților! 
Câte lupte grozave, câtă vrăjmășie și amărăciune 
au fost provocate de chestiuni neînsemnate! Câte 
speranțe au fost ofilite, cât de multe familii au fost 
despărțite prin discordie și ceartă! Oricine duce 
în rătăcire pe vreun ucenic al lui Hristos, printr-o 
amăgire premeditată sau printr-un exemplu rău, 
se face vinovat de un mare păcat. Oricine îl face să 
fie un obiect de dispreț sau de batjocură, insultă 
pe Isus. Mântuitorul ia notă de orice nedreptate 
făcută urmașilor Săi.” (5 T. 233). 

Ne-am gândit vreodată că a duce pe cineva 
în rătăcire înseamnă călcarea poruncii a șasea? Că 
pierderea lui este cerută din mâna celui care i-a 
cauzat-o? Cutremurător gând!

Când regele păgân Belșațar și-a permis să 
întineze vasele sfinte aduse de la Ierusalim la 
Babilon, Dumnezeu a intervenit prompt și nu a 
lăsat să treacă nesancționată această batjocură față 
de lucrurile ce aveau o destinație deosebită. Cu cât 
mai mult este El gata să oprească batjocura adusă 
la adresa vreunei ființe create și răscumpărate prin 
sângele Domnului Hristos!  Atunci când oamenii 
batjocoresc, insultă, urăsc pe semenii lor, care sunt 
de fapt proprietatea lui Dumnezeu, ei îi ucid cu 
vorba și Dumnezeu va interveni. 

„Cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina 
ochilor Lui”. (Zaharia 2:8 u.p.)

„Acei cărora le place să rostească cuvinte de 
calomnie și mincinoase împotriva servilor lui 
Hristos, să nu uite că Dumnezeu este martor al 
faptelor lor. Atingerea lor defăimătoare nu profa-
nează niște vase neînsuflețite, ci caracterele acelora 
pe care Hristos i-a răscumpărat prin sângele său. 
Mâna care a scris acele litere pe zidul palatului lui 

Belșațar ține un raport credincios despre orice fap-
tă de nedreptate sau de apăsare săvârșită împotriva 
poporului lui Dumnezeu.” (4 T. 234). 

Un alt aspect al călcării poruncii a șasea în 
care creștinii sunt prinși, este acela al uciderii lente 
prin otrăvire. Deși suntem conștienți de efectele 
nocive ale substanțelor chimice, tot mai mulți 
creștini practică o agricultură duală. Ei au o recoltă 
pentru propriile familii și altă recoltă pentru 
piață;într-un solar se produce pentru familie, 
într-altul pentru piață; fructe pentru familie, 
fructe pentru piață. Nu contează câte kilograme 
de îngrășământ foliar se pune la căpșuni, roșii, 
castraveți sau ardei. Interesul este ca acestea să 
poată apărea cât mai devreme în piață și la un preț 
cât de mare posibil. Nu este luat în considerare 
cât de toxice sunt substanțele chimice, cu care se 
stimulează florile pentru ca fructul să ia ființă cât 
de repede și fructele să se dezvolte rapid sau cele 
care le ajută să se coloreze „peste noapte”, profitul 
este cel care contează în acest caz. 

Am citit despre culturi de salată și alte plante 
care nici nu sunt cultivate în pământ. Li se adminis-
trează îngrășăminte necesare și în scurt timp ajung 
în supermarketuri. În fermele de păsări și animale 
rolul deosebit în hrănirea acestora îl au concentra-
tele care sunt în mare parte compuse din hormoni 
de creștere, care au un efect distrugător asupra orga-
nismului. Există situații în care chiar pânza freatică 
a apei este afectată de substanțe chimice folosite la 
îngrășarea terenurilor și tratarea acestora.

La creațiune Dumnezeu a pus pe om în 
grădina Eden ca s-o lucreze. După căderea în păcat 
omul a fost înștiințat că avea să-și scoată hrana din 
el „cu multă trudă”. 

Astăzi există ierbicide pentru orice fel de 
plantă, începând cu cele din grădinile de legume, 
până la cereale, cartofi sau pomi fructiferi. Toate 
sunt erbicidate, omul evitând astfel să lucreze 
efectiv pentru înlăturarea buruienilor. Apoi ne 
mirăm de ce bolile incurabile se dezvoltă din ce 
în ce mai mult. 

Iată o afirmație a oamenilor de știință, care se 
îngrijorează pentru aceste efecte:

„În fiecare an în lume substanțele chimice 
produc 3 milioane de otrăviri directe și mai mult 
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de 200000 de morți anual. Aceasta înseamnă 
aproximativ 600 de morți pe zi sau 25 de morți la 
fiecare oră. 

Numai în SUA se diagnostichează anual 
6000 cazuri de cancer, datorită folosirii chimica-
lelor. În fiecare an se fabrică și se folosesc în me-
die 0,5 kg chimicale pe cap de locuitor al Terrei.” 
(Manual practic de grădină ecologică, apărut în 
Spania). 

Este verificat de oamenii de specialitate fap-
tul că aceste îngrășăminte chimice dau rezistență 
unor boli sau favorizează unii dăunători să se dez-
volte mai bine, fiind nevoie apoi de alte substanțe 
pentru tratarea plantei de boli sau dăunători. 

Am rămas surprins să observ modul cum 
privește Dumnezeu această activitate în agricul-
tură și cum a dat El legi poporului Israel pentru 
cultivarea terenurilor. 

„Oamenii trebuie să conlucreze cu Dum-
nezeu la transformarea terenurilor bolnave în 
terenuri sănătoase, prin care numele Său să fie 
lăudat și proslăvit. Și după cum pământul pe care 
ei îl posedau avea să fie cultivat cu pricepere și cu 
seriozitate și el avea să dea comorile sale, tot astfel 
și inimile lor, stăpânite de Dumnezeu, aveau să 
oglindească caracterul Său. 

Prin legile date de Dumnezeu pentru culti-
varea terenului, El a dat poporului Său ocazia de 
a birui egoismul lor și de a obține înțelepciune 
cerească. Dacă ar fi ascultat de Cuvântul Domnu-
lui, atunci țara Canaanului avea să fie pentru ei ca 
Grădina Edenului. Prin ei, Domnul intenționa să 
învețe toate popoarele lumii cum să-și cultive pă-
mântul, așa ca el să aducă roade sănătoase, libere de 
germeni bolnăvicioși. Pământul este via Domnului 
și trebuie cultivat în de acord cu planul Său. Acei 
care se ocupă cu agricultura, trebuie să înțeleagă că 
ei sunt în serviciul lui Dumnezeu. În serviciul și în 
postul lor ei sunt într-adevăr slujitorii Săi la fel ca 
bărbații rânduiți să îndeplinească slujba preoției 
și serviciul care era în legătură cu cortul mărturiei. 
Dumnezeu a spus poporului că leviții erau un dar 
pentru ei, indiferent din ce ocupație aveau să ajute 
la întreținerea lor.” (C.B.V.T., pg. 59).

După citirea acestui fragment cred că cei care 
lucrează pământul și se tem de Dumnezeu vor 

gândi cu responsabilitate la chemarea lor egală 
cu cea a preotului și totodată pericolul de a fi 
considerat ucigaș al semenului. 

Astăzi ideea care circulă este că lucrul în 
agricultură este o muncă de jos. Generația tânără 
își dorește activități fără efort fizic prea mare, 
activități care să aducă un venit cât mai mare, 
activități unde intemperiile să nu ajungă. Nu este 
nimic rău în toate acestea, dar aș vrea să subliniez 
că agricultura este egală cu preoția. 

Așa cum cel care lucrează în domeniul mi-
sionar, depune efort pentru a da hrană sănătoasă 
pentru suflete și nu ar vrea ca vreun suflet să păteze 
haina sa, la fel cel ce lucrează în agricultură ar trebui 
să producă o hrană sănătoasă pentru trup și să aibă 
în vedere ca nimănui să nu-i fie afectată sănătatea. 

Acei oameni sănătoși la trup și suflet Îl vor 
slăvi pe Dumnezeu și aici și odată în veșnicii. 

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuși 
pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și tru-
pul vostru să fie păzite întregi, fără prihană,  
la venirea Domnului nostru Isus Hristos.”  
(1 Tesaloniceni 5:23).
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L a întrebarea referitoare la folosul omului 
din toată truda pe care și-o dă sub soare 
(Eclesiastul 1:3), pare să răspundă o altă 
întrebare – retorică de data aceasta – și 

anume cea din Marcu 8:36,37, care sugerează că 
folosul vieţii omului este legat de sufletul acestuia, 
care poate fi câștigat sau pierdut pentru veșnicie. 
Și domeniul care se ocupă de modul cum poate fi 
câștigat sau pierdut un suflet este religia.

Departe însă de a viza exclusiv relaţia individu-
lui cu Dumnezeu – de a se ocupa doar de acest do-
meniu existenţial – religia Bibliei vizează existenţa 
umană în ansamblul ei, niciunul dintre domeniile 
acesteia nefiind exceptat de incidenţa sa: „Religia 
Bibliei nu este o influenţă între multe altele; influ-
enţa ei trebuie să fie supremă, pătrunzându-le și 
controlându-le pe toate celelalte.” (HLL, 312 eng.)

Printre „toate celelalte” se numără, nu în 
ultimul rând, domeniul relaţiilor interumane. De la 
bun început, vestirea ce ni s-a dat este „să ne iubim 
unii pe alţii” (1 Ioan 3:11) – absenţa acestei atitu-
dini denotând necunoașterea lui Dumnezeu: „Cine 

nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru 
că Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Această 
dragoste este menită a constitui „rădăcina și teme-
lia” experienţei noastre religioase (Efeseni 3:17), 
iar lipsa ei, face ca orice altă practică religioasă să fie 
lipsită de relevanţă. (1 Corinteni 13:1-3).

Întrebat fiind cu privire la esenţa religiei 
adevărate – „cea mai mare poruncă din Lege” 
– Mântuitorul a definit-o ca fiind dragostea de 
Dumnezeu și de aproapele. (Matei 22:35-40). Iar 
la întrebarea „cine este aproapele meu?” Mântui-
torul a sugerat că oricine are nevoie de exercitarea 
practică a dragostei noastre este aproapele nostru. 
Acest aproape al nostru, spre care s-ar cuveni să se 
îndrepte grija și afecţiunea noastră, este unul real, 
„în carne și oase”, pe care-l „vedem”, cu bunele și 
relele sale: „...căci, cine nu iubește pe fratele său, pe 
care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, 
pe care nu-L vede?” (1 Ioan 4:20).

Și în această privinţă, pot fi identificate anu-
mite niveluri de responsabilitate, Biblia spunând 
că ar trebui „cât avem prilej, să facem bine la toţi, 

Familia şi religia
Marius Stroia
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și mai ales fraţilor în credinţă” (Galateni 6:10), 
iar înaintea acestora, suntem datori membrilor 
propriilor noastre familii: „Du-te acasă la ai tăi 
și povestește-le tot ce ţi-a făcut Domnul și cum a 
avut milă de tine.” (Marcu 5:19). 

Nepăsarea faţă de membrii propriilor noas-
tre familii echivalează cu lepădarea de credinţă, 
o bună relaţie cu Dumnezeu nefiind posibilă în 
condiţiile indiferenţei faţă de ceilalţi membri 
ai familiei: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai 
lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de 
credinţă și este mai rău decât un necredincios.” 
(1 Timotei 5:8).

„Dar dacă învaţă vreodată să facă lucrare 
misionară veritabilă, ei trebuie mai întâi să înveţe 
să lucreze pentru cei de acasă, care au un drept 
natural la slujba dragostei lor.” (6 T., pg. 429 eng).

„Cea dintâi mare lucrare a vieţii tale e să fii 
misionar acasă.” (Testimonies, vol. 4, pg. 138).

„Restaurarea și înălţarea omenirii începe 
acasă.” (Marele Medic, pg. 349. eng).

Când tânărul bogat se adresează Mântuito-
rului cu întrebarea referitoare la condiţiile pentru 
viaţa veșnică, îi este îndreptată atenţia spre porun-
cile decalogului, cel puţin trei dintre ele (poruncile 
5,7,10) făcând referire explicită la viaţa de familie. 
(Matei 19:16-19).

Impactul familiei asupra vieţii spirituale a 
membrilor ei poate fi unul foarte pozitiv, căsăto-
ria fiind menită a fi o binecuvântare; „ea păzește 
puritatea și fericirea neamului omenesc, satisface 
nevoile sociale ale omului și înalţă natura fizică, 
intelectuală și morală” (Căminul adventist, pg. 25 
eng.),iar „Relaţia de familie ar trebui să fie sfinţi-
toare în influenţa ei. Căminele creștine, întemeiate 
și conduse în armonie cu planul lui Dumnezeu, 
sunt un ajutor minunat în formarea caracterului 
creștin.” (Căminul Adventist, pg. 19 eng.)

„Căminele creștine, întemeiate și conduse 
în armonie cu planul lui Dumnezeu, se numără 
printre cele mai eficiente mijloace pentru formarea 
caracterului creștin și pentru înaintarea lucrării 
Sale.” (Credinţa prin care trăiesc, pg. 254).

Departe de a fi un domeniu închis în sine 
și existent doar pentru sine „căsătoria este ceva 
ce va influenţa și afecta viaţa voastră atât în 

lumea aceasta cât și în lumea viitoare.” (Căminul 
adventist, pg. 43 eng.).

Citim, spre exemplu, despre părinţii lui Ioan 
Botezătorul – Zaharia și Elisabeta – că „amândoi 
erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu și păzeau 
fără pată toate poruncile și toate rânduielile 
Domnului.” Este lesne de imaginat că aceasta nu 
este o pură coincidenţă, ci, că amândoi s-au ajutat 
reciproc, până la atingerea acestui ideal.

„Religia în familie este o putere minunată. 
Purtarea soţului faţă de soţie și a soţiei faţă de soţ 
poate fi de așa natură, încât vor face viaţa de fami-
lie o pregătire pentru intrarea în familia de sus.” 
(Căminul Adventist, pg. 94 eng.)

Deși relaţia individuală cu Dumnezeu este de 
o importanţă covârșitoare în procesul mântuirii, ea 
nu poate fi disociată de relaţia dintre soţi, din mo-
mentul căsătoriei lor, fiecare dobândind, dincolo 
de responsabilitatea individuală și o responsabili-
tate suplimentară, pentru familie. De aceea, atunci 
când Domnul ne privește, suntem analizaţi și din 
perspectiva relaţiei noastre cu partenerul de viaţă: 
„Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, 
nici bărbatul fără femeie.” (1 Corinteni 11:11).

Prin atitudinea noastră faţă de partenerul 
de viaţă putem contribui într-o măsură semnifi-
cativă la motivarea acestuia pentru alegerea căii 
Domnului: „Căci ce știi tu, nevastă, dacă îţi vei 
mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îţi 
vei mântui nevasta?” (1 Corinteni 7:16). „Tot 
astfel, nevestelor, fiţi supuse și voi bărbaţilor voș-
tri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să 
fie câștigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor 
lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și 
în temere.” (1 Petru 3:2).

Nu atât de mult simpla naștere de fii, cât 
creșterea lor, produce schimbări semnificative în 
caracterul părinţilor, aducându-i adesea într-o mai 
strânsă comuniune cu Dumnezeu – experienţa lui 
Enoh nefiind unică în această direcţie. De aceea 
„nașterea de fii” poate contribui la pregătirea noas-
tră pentru mântuire (1 Timotei 2:15).

Și pentru Moise, problema relaţiei cu Dum-
nezeu – respectiv a închinării, nu era conside-
rată doar o chestiune de alegere individuală, ci 
colectivă, vizând întreaga familie: „Vom merge 
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cu copiii și cu bătrânii noștri, cu fiii și fiicele 
noastre... căci avem să ţinem o sărbătoare în 
cinstea Domnului.” (Exodul 10:9).

Oricât de strânsă era relaţia lui personală cu 
Dumnezeu, Avraam a găsit totuși de cuviinţă să-i 
implice și pe ceilalţi membri ai familiei în închina-
rea adevăratului Dumnezeu, poruncind „fiilor lui 
și casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând 
ce este drept și bine...” (Geneza 18:19).

Mai târziu, Iosua, vorbind despre atașamentul 
său neabătut faţă de Dumnezeu, nu s-a temut să 
includă și familia lui în acest angajament, afirmând 
fără echivoc: „Cât despre mine, eu și casa mea vom 
sluji Domnului.” (Iosua 24:15).

Sutașul Corneliu, urmărind o relaţie cât mai 
apropiată cu Dumnezeu, a primit descoperirea 
îngerului, care-i spunea că Dumnezeu urmărea să 
le trimită un mesaj, prin care urma să fie mântuit 
„el și toată casa lui”. (Fapte 11:13,14).

Și Pavel cu Sila, adresându-se temnicerului 
înspăimântat de cutremur și temându-se pentru 
viaţa proprie, îi transmit o solie de speranţă, care 
nu-l viza doar pe el personal, ci îi cuprindea și pe 
cei dragi ai lui: „Pavel și Sila i-au răspuns: ‚Crede în 
Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și i-au 
vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor 
celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în 
ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost 
botezat îndată, el și toţi ai lui. După ce i-a dus în 
casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că 
a crezut în Dumnezeu.” (Fapte 16:29-34).

În cadrul „așezării din nou a tuturor lucru-
rilor” ce trebuie să se realizeze înainte de venirea 
zilei Domnului (Fapte 3:21), trebuie să aibă loc 
reconcilierea în familie, prin redescoperirea afec-
ţiunii conjugale între parteneri și prin întoarcerea 
inimii părinţilor spre copii și a copiilor spre părin-
ţii lor. (Maleahi 4:5,6).

Indiferenţa faţă de cei mai apropiaţi membri 
ai familiei tăgăduiește orice pretenţie de creș-
tinism, oricât de înaltă ar fi aceasta:  „Dacă nu 
manifestaţi blândeţe, amabilitate și curtoazie în 
cămin, religia voastră va fi în zadar.” (Căminul 
Adventist, pg. 319 eng.) De aici și insistenţa Spi-
ritului Profetic cu privire la nevoia unei asemenea 
redescoperiri a relaţiei iniţiale:

„Am fost instruită să prezint cu insistenţă 
poporului nostru necesitatea religiei în cămin. Între 
membrii familiei trebuie să existe  permanent o consi-
deraţie amabilă, în care să se ţină cont de ceilalţi. Di-
mineaţa și seara toate inimile să fie unite în închinare 
plină de reverenţă. La vremea altarului de seară, lăsaţi 
ca fiecare membru al familiei să-și cerceteze bine 
propria inimă. Fiecare greșeală care a fost săvârșită să 
fie reparată. Dacă în timpul zilei, unul l-a nedreptăţit 
pe altul sau a vorbit lipsit de amabilitate, cel care a 
greșit să caute iertarea celui pe care l-a rănit. Adesea 
sunt cultivate în minte întristări și neînţelegeri și se 
crează o suferinţă care n-ar trebui să existe. Dacă celui 
care este suspectat de greșeală i s-ar da o ocazie, el ar 
putea da explicaţii care ar aduce ușurare membrilor 
familiei.” (My Life Today, pg. 32 eng.).

În absenţa unei asemenea atitudini, prezenţa 
noastră în curţile cerești este de neconceput, întru-
cât „dacă dorim să ne bucurăm de fericirea veșnică, 
trebuie să cultivăm religia în cămin.” (Our Father 
Cares, pg. 82). Însăși identitatea noastră reală este 
dată de ceea ce suntem în familie: „Înaintea lui 
Dumnezeu, un om este exact ceea ce este în familia 
sa.” (Our Father Cares, pg. 173) Știm că putem 
vedea pe Dumnezeu doar în condiţiile în care 
urmărim pacea cu toţi și sfinţirea (Evrei 12:14), iar 
viaţa de familie joacă un rol important în proce-
sul acestei sfinţiri: „Doar asemănarea practică cu 
Hristos poate face din cineva un făcător de pace în 
cămin, în biserică, în vecinătate și în lume. Religia 
din cămin este sfinţire practică... Învăţaţi lecţiile 
preţioase de a fi făcători de pace în viaţa voastră de 
cămin.” (Înalta noastră chemare, pg. 179 eng.)

Prin urmare, religia noastră, dacă este verita-
bilă nu se poate să nu aibă un efect considerabil 
asupra vieţii de familie: „Religia nu este constituită 
doar dintr-un sistem de doctrine seci, ci dintr-o 
credinţă practică, una care sfinţește viaţa și corec-
tează conduita în cercul familiei și în biserică.” (4 
T., pg. 337 eng.)

Iar soluţia pentru ca aceasta să existe, ca și 
pentru toate celelalte probleme ale noastre, este și 
rămâne una singură: „Nu vom putea vedea nicio-
dată împărăţia cerurilor, dacă nu avem gândirea și 
spiritul lui Hristos. Atunci copiaţi modelul acasă, 
la muncă și în biserică.” (5 T., pg. 336 eng.)
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Trecutul traieste!- ,

Adevărata sfințire  
a Sabatului

„Adu-ți aminte de ziua a șaptea” 
trebuie să fie scris pe inima și mintea 
fiecărui copil al lui Dumnezeu, care 
a trecut pe față de partea Domnului, 
prin sfântul legământ. În decursul 
săptămânii trebuie să ne amintim 
mereu despre ziua lui Dumnezeu, și 
pregătirea noastră, atât corporală cât 
și spirituală, să fie în așa fel, spre a pu-
tea să fim cu respect și adorație sfântă, 
în locul acela unde este stabilit, spre 
a ne întâlni cu Dumnezeu. Cuvintele 
pline de solemnitate: „Pregătește-te să 
întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!” 

(Amos 4:12 u.p.), trebuie să fie viu 
scrise în memoria nostră. Oricât de 
simplu va fi locul acela, unde vrem să 
ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie 
să-l sfințim prin adorația și purtarea 
noastră. Tocmai pe acel loc să-l ale-
gem pentru Dumnezeu și copiii Săi, 
care este cel mai bun din câte le putem 
poseda. Să întipărim la fiecare suflet, 
care vizitează locul nostru de închina-
re, că noi sfințim pe Dumnezeu, prin 
purtarea noastră și că sfințim chiar și 
locul acela, unde aducem lui Dumne-
zeu cântările și rugile noastre.

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului  
ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă;  

dacă Sabatul va fi desfătarea ta,  
ca să sfinţești pe Domnul, slăvindu-L,  

și dacă-L vei cinsti neurmând căile tale,  
neîndeletnicindu-te cu treburile tale  

și nededându-te la flecării, 
 atunci te vei putea desfăta în Domnul.”  

(Isaia 58:13).
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Articolul dat de serva Domnului, 
„Purtarea noastră în casa lui Dumne-
zeu” trebuie să fie studiat de fiecare 
ins în parte: „Nu trebuie să știe oare 
un membru al casei lui Dumnezeu 
cum să se poarte în locul de închina-
re și rugăciune, de a-și păzi limba și 
piciorul când intră în casa lui Dum-
nezeu? Un adevărat creștin, trebuie să 
știe, că adunarea nu trebuie socotită 
ca un loc de întâlnire de petrecere, de 
a face haz și glume, a face zgomot și 
a vorbi mereu, tocmai acolo unde ni 
se poruncește: „Domnul însă este în 
Templul Lui cel sfânt. Tot pământul 
să tacă înaintea Lui!” (Habacuc 2:20). 
De asemenea, tații și mamele trebuie 
să știe că au o mare răspundere față de 
copiii lor, fie mici, fie mari, spre a le 
întipări purtarea cuvenită și sfântă în 
locașul unde Dumnezeu se întâlnește 
cu poporul Său. Nu trebuie oare să 
știe mamele, cu copiii, de a păstra 
liniște și curățenie, nelăsându-și copiii 
a face zgomot și a provoca neliniște? 
Sau pentru că ele sunt obișnuite cu 
zgomotul nu trebuie să le pese când 
copiii țipă și fac tulburări în adunări? 
Nu trebuie ca o mamă să aibă o ținută 
creștinească, atunci când alăptează sau 
îngrijește de copilul ei? Noi trebuie 
să învățăm încă mereu, de acasă, cum 
trebuie să fim acolo, unde mergem 
spre a primi binecuvântări.

Faceți ca toți acei care iau parte 
să se simtă bine și să aștepte cu toată 
încrederea harul și binecuvântarea 
lui Dumnezeu, pe care El este în stare 
a le da, prin servii Săi. Nu permiteți 
ca greutățile și decepțiile de peste 
săptămână să fie aduse în Sabat și 
îndeosebi acolo unde ne prezentăm în 
fața lui Dumnezeu. Să aducem cu noi 
numai acele lucruri pe care Dumnezeu 
le poate primi și binecuvânta. și dacă 
ați venit în fața lui Dumnezeu, apoi 
căutați ca să fiți îndreptați cu inima și 
cu gândul la bunul nostru Tată ceresc 
și la cele ce El ne învață din cuvântul 
Lui. Nu vă permiteți să faceți servi-
ciul celui rău, de a merge la adunare 
numai spre sminteala altora, din cauza 
nesfințirii și nerespectului sfânt al 
vostru, prin aceia că dormiți tocmai 
atunci când Domnul pretinde toată 
atenția. Oare este un lucru plăcut de a 
șopti și a ne ocupa cu altceva decât de 
a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, 
spre a urmări cu atenție pe vorbitor? 
Ori de câte ori mergeți la casa lui 
Dumnezeu, nu uitați să vă luați cu voi 
Sfânta Scriptură. Și îndată ce adu-
narea este terminată, să nu ne lăsăm 
atrași în diferite conversații și să uităm 
cele ce s-au vorbit. Meditați și vorbiți 
în familia voastră, cu copiii voștri 
despre cele ce s-au rostit din Cuvântul 
lui Dumnezeu.
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Binecuvântarea pe care o 
primim în Sabat

Spre a putea dobândi făgăduința 
lui Dumnezeu, toți membri 
comunității, și îndeosebi slujbașii ei, 
trebuie să se pregătească încă din cur-
sul săptămânii, spre a fi plini de pute-
re corporală și spirituală, pentru ziua 
Domnului. Făcând voia lui Dumnezeu 
în decursul săptămânii, mărturisind și 
făcând bine spre onoarea numelui lui 
Isus, vom putea fi plini de bucurie în 
ziua de repaus a Domnului. La această 
pregătire mai aparține și îndeplinirea 
datoriilor față de Dumnezeu și de 
aproapele. Dacă se va practica sfatul 
dumnezeiesc care spune: „Soarele să 
nu apună peste mânia voastră” (Efe-
seni 4:26), atunci cu siguranță vom 
fi în stare ca înainte de Sabat orice 
neînțelegere, fie în comunitate, fie în 
familie sau între frați, să fie aplanată 
la timp, în așa fel ca Sabatul să ne fie o 
adevărată veselie.

În Biblie, ni se spune: „Închinaţi-
vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu 
podoabe sfinte!” (Psalmii 29:2 u.p.). 
Dacă toți păzitorii Sabatului ar dori 
să înțeleagă acest sfat dumnezeiesc, 
atunci ar putea fi pregătiți, așa cum 
vrea Dumnezeu. De ce trebuie să mai 
fim întârzietori în această pregătire? 
Oare nu trebuie să facem o adevărată 
reformă în serbarea Sabatului? Ba da, 
și dacă da, atunci să începem numai-
decât. Cât de plăcut este, nu numai 

oamenilor, ci Însuși lui Dumnezeu, 
când copiii Lui sunt spălați și curățiți 
de orice mânjitură corporală și 
spirituală. Cât de frumos e, când vezi 
pe adevărații copii ai lui Dumnezeu 
și întreg anturajul lor pregătit spre a 
întâmpina ziua lui Dumnezeu! Când 
toți sunt îmbrăcați în podoabă curată, 
adică haine creștinești, curate și îngri-
jite, când încălțămintea este lustruită, 
și camerele curate și aranjate, când 
toate lucrările vremelnice sunt date la 
o parte, și pe toți îi vezi plecați în ado-
rare și rugăciuni, atunci parcă totul în 
jur strigă sfințire lui Dumnezeu și a 
Sabatului Său! 

Dar cât de trist este acolo, și în 
acele familii, unde totul este neglijat, 
fie în îmbrăcăminte, fie în curtea și 
locuința lor, când îi vezi cu hainele 
murdare, pline de praf, cu corpurile 
neîmbăiate și pe copiii lor asemenea! 
Totul la ei este în dezordine și îngerii 
nu-i pot vizita cu plăcere. Cum vom 
putea primi binecuvântarea cerului, 
când cele mai necesare lucruri pentru 
sănătatea noastră sunt neglijate? Mulți 
scuză păcatul și neglijarea lor prin 
aceea că nu au timp. Nu au mijloace 
spre a se aranja. Dar aceste scuze sunt 
numai expresii ale necredinței. Unii 
ca aceștia sunt învățați cu necurăția, 
și dacă îi primești undeva unde este 
curat, ei tot nu sunt atenți spre a 
ține curat. Iată de ce mulți sunt slabi 
în adevăr și de ce unii chiar cad din 
credință. Ei nu au simțiti niciodată o 
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Articol preluat din Solul misionar – Anul XIV / Nr. 1 / 1937

adevărată binecuvântare a Sabatului, 
prin faptul că nu l-au serbat, nici după 
literă și cu atât mai puțin după spirit. 
Oare mai avem noi ceva mai scump în 
viață, ca ziua a șaptea? Ea e musafirul 
cerului, care ne vizitează, făcându-
ne un control săptămânal. Oare nu 
trebuie să fim plini de bucurie în ziua 
lui Dumnezeu? Iată ce ni se spune în 
această privință:

„Aceasta este ziua pe care a făcut-
o Domnul: să ne bucurăm și să ne în-
veselim în ea!” (Psalmii 128:24). Oare 
cum pot cei care nu sunt împăcați 
între ei în familie, în comunitate și cu 
aproapele lor, să primească binecuvân-
tarea lui Dumnezeu? Nu știu ei prime-
le îndemnuri ale Sfintei Scripturi, care 
spun că: „Dacă îţi aduci darul la altar, 
și acolo îţi aduci aminte că fratele tău 
are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul 
acolo înaintea altarului și du-te întâi 
de împacă-te cu fratele tău; apoi vino 
de adu-ţi darul”? (Matei 5:23, 24). De 
ce nu se practică aceste adevăruri și se 
trece peste ele? Oare cred acei creștini 

că vor înșela pe Dumnezeu, ca să-i 
binecuvânteze, în timp ce ei nu vor să 
dea ascultare de sfatul Său? Să nu se 
înșele nimeni în această privință. Tot 
ce este scris trebuie să îndeplinească 
un creștin, și mai ales, în vederea pre-
gătirii pentru ziua Domnului.

Ziua lui Dumnezeu este o zi de 
bucurie în Domnul, nu în plăceri 
pătimașe și trupești. Cum pot acei 
bărbați și femei, fie chiar și tineri și 
tinere, să placă lui Dumnezeu, când ei 
uită și nu vor să îndeplinească textul 
de la începutul acestui articol? Nu 
trebuie să știe fiecare bărbat și femeie, 
de a-și păstra corpul și simțul în 
sfințenie? Oare va binecuvânta Dum-
nezeu o inimă ca aceea care își caută 
plăcerile ei, fie în ziua pregătirii, fie în 
Sabat și să pretindă în rugăciuni bi-
necuvântările Sale peste niște corpuri 
pătimașe și inimi mânjite de dorințe 
trupești? Tocmai aici ar trebui să aibă 
loc o adevărată sfințenie și pregătire, 
pentru a primi binecuvântările lui 
Dumnezeu.

Va urma...
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T          răim într-o perioadă în care medicina 
„naturală” (cum o denumesc unii)sau 
„naturistă”  (termen pe care îl folosesc 
alții), bazată în special pe folosirea 

plantelor (dar nu numai) în tratamentul diferitelor 
boli, câștigă tot mai mult teren, cifrele de afaceri 
ale farmaciilor cu produse „naturiste” fiind într-o 
continuă expansiune.

Imposibilitatea medicinii clasice de a aduce 
vindecarea într-o mulțime de boli, mijloacele 
invazive folosite din ce în ce mai mult pentru 
a pune un diagnostic precis, cât și tratamentele 
care presupun adesea mijloace invazive, efectele 
secundare nedorite ale medicamentelor și ale altor 
tratamente soldate cu eșecuri din ce în ce mai mult 
mediatizate, prezentarea în amănunt a efectelor 
adverse ale medicamentelor în prospectele care 

Plantele medicinale  
şi efectele lor toxice (1)

Valerian Răileanu

însoțesc aceste medicamente pe care le cumpără 
pacienții din farmacii, solicitarea semnăturii de 
consimțământ informat al pacientului care necesi-
tă anumite intervenții terapeutice cu risc cunoscut, 
risc care trebuie asumat împreună, atât de terapeut, 
cât și de pacient, înfricoșează pacienții care preferă 
un tratament lipsit de orice risc, ieftin, ușor de apli-
cat, care „ajută la toate bolile” și care, mai ales, este 
lipsit de orice efecte adverse (deci „nu face rău”), 
iar pe deasupra „vindecă orice boală, dar nu orice 
pacient” (aforism după care își mai ascund unii 
terapeuți insuccesele). 

Lipsa cu desăvârșire a contraindicațiilor și a 
efectelor adverse din prospectele produselor „natu-
riste” face cumpărătorul să creadă că aceste efecte 
nici nu există la aceste produse, și devine aproape 
de la sine înțeles că dacă un produs „naturist” nu 
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bună parte dintre ele au fost finanțate de persoane 
publice importante (de ex. prințul Charles al Marii 
Britanii) sau de guvernele unor țări, alteori, însă, 
aceste efecte toxice au fost descoperite întâmplător 
când diferiți pacienți care și-au autoadministrat 
(sfătuiți sau nu de către un terapeut) preparate din 
plante medicinale, au ajuns la medici în stări dese-
ori grave prezentând o simptomatologie ciudată, a 
cărei etiologie a fost inițial doar bănuită pentru ca 
ulterior să fie confirmată de studiile efectuate. 

Unele din problemele pe care le ridică medi-
cina „naturistă” în prezent, spre deosebire de me-
dicina „naturistă” tradițională din secolele trecute, 
este asocierea multor preparate din plante într-o 
singură formă de administrare (pilulă, capsulă, 
extract etc.) în dorința de a face aceste produse ase-
mănătoare ca formă cu medicamentele și a câștiga 
cât mai multă credibilitate, eliminând însă efectul 
demonic al medicamentelor prin etichetarea pro-
duselor proprii cu denumirea „Natural 100%”. Ori 
asocierea de 5-20 de plante într-o capsulă, chiar 
dacă declarativ aceste plante acționează mai mult 
sau mai puțin în scopul dorit (spre exemplu reduc 
glicemia), va cumula, cu siguranță, și toate efectele 
adverse ale acestor plante, iar cauza acestor reacții 
secundare (planta care le-a determinat) va fi foarte 
greu de identificat atunci când trebuie să alegi 
dintr-un număr de 10-20 de plante care au intrat 
în componența acelui preparat. 

Nu putem trece cu vederea că uneori (chiar 
destul de frecvent) unele din aceste preparate 
conțin chiar medicamente care au fost introduse 

are notate în prospectul său efectele adverse, rezul-
tă că ele nici nu există. 

Mergând mai departe cu această logică, aceste 
produse care au eticheta „natural 100%”,  au fost 
divinizate, chiar dacă multe dintre ele se aseamănă 
cu medicamentele atât în ce privește procesul de 
producție (care include uneori pe lângă procedee 
fizice și procedee chimice), cât și prin forma de pre-
zentare (capsule, extracte alcoolice, unguente, geluri 
etc.). În aceeași măsură, medicamentele și tratamen-
tele efectuate de medici, inclusiv cele chirurgicale, au 
fost demonizate și prezentate de către „naturiști” ca 
fiind doar o afacere oneroasă în care sunt implicați 
cu știință sau din ignoranță medici, farmaciști și pro-
ducători de medicamente care înșeală pacienții ca să 
obțină avantaje financiare sau, și mai rău, realizează 
o conspirație malefică în dorința de a ucide cât mai 
mulți oameni pentru a împiedica creșterea rapidă a 
numărului locuitorilor acestei planete. 

Articolul de față nu are intenția de a răspunde 
la toate aceste îngrijorări sau „certitudini” false, ci 
doar se va mărgini la prezentarea efectelor secundare 
toxice ale unor plante și dorește să tragă un semnal 
de alarmă pentru toți terapeuții care folosesc plante-
le și extractele din plante ca mijloace de tratament, 
cât și pentru toți pacienții care doresc să aleagă la un 
moment dat ca să facă un tratament cu preparate 
din plante, pentru ca ei, (terapeuți și pacienți) să ia 
în considerare aceste efecte toxice,care uneori pot fi 
extrem de grave,și să le evite. 

Cercetările sistematice în privința efectelor to-
xice ale plantelor medicinale sunt abia la început; o 
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în asociere cu plantele, pentru a produce efectul 
dorit, însă fără a fi menționată existența lor în 
prospectele însoțitoare (cum ar fi antiinflama-
toare, hipoglicemiante, sedative, corticosteroizi, 
efedrină și chiar sildenafil - substanța chimică a 
medicamentului viagra, folosit pentru combaterea 
impotenței). 

Asocierea preparatelor din plante cu anumite 
toxine provenite din mucegaiuri datorită păstrării 
și prelucrării necorespunzătoare a plantelor după 
recoltare trebuie, de asemenea, avută în vedere. 
Aflatoxina (o micotoxină care favorizează apariția 
neoplaziilor) și alte micotoxine au fost descoperite 
în unele studii focalizate asupra preparatelor din 
plante medicinale. 

În rândurile următoare, doresc a prezenta una 
dintre plantele cu efectele cele mai toxice atunci 
când este folosită în cură internă, cu atât mai peri-
culoase cu cât încă este prezentată în unele cărți de 
medicină „naturistă” ca fiind inofensivă și cu efecte 
extrem de benefice pentru creșterea imunității și 
prevenirea infecțiilor bacteriene sau virale, cât și 
pentru preve-
nirea sau chiar 
tratarea neopla-
ziilor. Este vorba 
despre plantele 
din genul Aris-
tolochia, din 
care face parte 
mărul lupului, 
plantă întâl-
nită și în flora 
spontană a țării noastre. Folosirea pe termen lung 
a acestei plante în cură internă (între 2 și 6 ani) s-a 
soldat invariabil cu producerea unei nefropatii care 
a evoluat către insuficiență renală cronică, care a 
necesitat dializă sau/și transplant renal. Studiile 
histologice efectuate pe materialul bioptic prelevat 
de la bolnavii care au beneficiat de transplant renal 
au constatat pe lângă nefrita interstițială, care afecta 
ambii rinichi și apariția unor tumori uroteliale, care 
interesau bazinetul, ureterele sau chiar și vezica 
urinară a acestor pacienți. 

În urma acestor observații autoritățile sanitare 
din diferite state (SUA, Canada, Marea Britanie, 

Germania, Belgia) au avertizat consumatorii și au in-
terzis aceste preparate încă din 2001, iar autoritățile 
din China au procedat în același fel din 2004. 

Cazul unei femei coreene în vârstă de 43 
ani, care a dezvoltat un sindrom Fanconi (afec-
tarea tubilor renali proximali, care determină 
pierderea în urină a aminiacizilor, glucozei, 
fosfaților, bicarbonaților), care a progresat rapid 
către insuficiență renală, numai după 10 zile de 
tratament cu o mixtură de plante conținând 
Aristolochia (mărul lupului), administrată în 
scopul scăderii în greutate, ridică o problemă și mai 
îngrijorătoare întrucât există suspiciunea că și tra-
tamentele pe termen scurt pot determina la unele 
persoane efecte grave ca și la cele care au utilizat 
aceste preparate timp îndelungat. Nu se cunosc clar 
factorii care au determinat această evoluție rapidă 
după o cură scurtă, însă se presupune că dozele 
crescute ar putea fi unul din factorii principali. 

Hepatita toxică a fost descrisă în unele cazuri 
de folosire a acestei plante medicinale, totuși 
efectul asupra aparatului urinar depășește cu mult, 
în intensitate și număr de cazuri raportate, efectul 
toxic asupra ficatului. 

Efectul cancerigen al plantelor din genul 
Aristolochia a fost dovedit atât prin studiile asupra 
cazurilor clinice, cât și experimental, pe șobolani, 
care au primit o mixtură de acid aristolochic I și 
acid aristolochic II. Se pare că acest efect canceri-
gen nu se exercită numai asupra aparatului urinar, 
fiind descrise cazurile unor paciente care au dez-
voltat cancer mamar după folosirea preparatelor 
din aceste plante în cură internă. 

Cercetări recente efectuate asupra nefropatiei 
balcanice (o boală cu etiologie necunoscută, care 
afectează rinichii, determinând insuficiență renală 
la o mare parte a populației riverane Dunării  din  
sudul Olteniei, nordul Bulgariei  și regiunea înve-
cinată din Serbia) incriminează această plantă (mă-
rul lupului) ca posibil factor etiologic principal. 

În concluzie, având în vedere aceste 
cunoștințe noi referitoare la această plantă, 
recomandăm să nu fie utilizată niciodată în cură 
internă și chiar sub formă de clisme sau spălături 
vaginale, pentru a evita posibila absorbție urmată 
de efectele toxice pe care deja le-am prezentat.
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Obiceiul de a ne aminti de cei dragi la 
cumpăna dintre ani ne-a sugerat ideea 
de a trimite și pacienților noștri o 
scrisoare de felicitare la început de An 

Nou. Cu această ocazie am vrut să le spunem că fac 
parte dintre cei dragi nouă, familiei din Eden.  

În timp ce în alte circumstanţe oamenii ar 
fi reticenţi la mesaje privind credinţa noastră, ne 
bucurăm să aflăm că acestea, venite sub forma 
unor versete biblice trimise ca felicitări de Anul 
Nou sau imnuri creștine cântate împreună cu 
pacienţii la programele de dimineaţă și de seară, 
rămân și reverberează în inimile pacienţilor după 
luni de zile de când au plecat de la noi. Nu știm pe 
moment în ce fel de sol cad seminţele, însă dorim 
ca Domnul să ofere căldura și umiditatea necesară 
creșterii lor, pentru ca acestea să aducă multe roade 
pentru împărăţia Sa.

Deși recunoștința noastră se îndreaptă în 
primul rând către Dumnezeu pentru susținerea 
Sa în activitatea noastră, dorim să vă împărtășim 
câteva gânduri transmise de pacienți ca răspuns 
la mesajul de felicitare primit de la colectivul care 
le-a fost alături într-unul sau mai multe sejururi ale 
anului trecut. Cu siguranță, Același Dumnezeu care 
continuă să sprijine în mod tainic lucrarea noas-
tră a influențat inimile oamenilor și El Însuși le-a 
sugerat mesajele pe care ni le-au transmis și pe care 
noi le privim ca pe o intervenție a Duhului Sfânt, 
care lucrează în mod minunat la inimile oamenilor, 
continuând să rămână impresionați peste vreme de 
ceea ce au văzut, au auzit și au trăit la Eden. 

Ca și femeia din parabolă care împărtășește 
altora bucuria găsirii monedei de preț, împărtășim 
și noi prietenilor și fraților noștri bucuria resimțită 
la găsirea acestor mesaje încurajatoare. 

Gânduri din Eden...

Din experiențele noastre…

„Mulţumesc pentru urările prețioase și pentru 
calendarul seriilor de tratament. Port o aminti-
re plăcută și de profund respect pentru erudiția, 
devotamentul și modul de abordare a bolilor și 
bolnavilor care ajung în FUNDAȚIA EDEN. 
Acolo mi-am depășit niște limite pe care nu mai 
speram să le ating vreodată. Îmi doresc ca în 2015 să 
revin în centru pentru a urma toate procedurile de 
însănătoșire  și mai ales să trăiesc din nou acele zile 
de fericire totală prin abandonarea grijilor cotidiene, 
a urii, a dorințelor nesăbuite și a frământărilor din 
viața publică.

Vă mulțumesc că existați! (I. J., București)”
 
„Vă mulțumesc din suflet pentru scrisorica tri-

misă de dvs. la sfârșit de an 2014. Ați amintit acolo 
de succese și eșecuri. Să știți că eu mă număr printre 
alte mii de pacienți care au beneficiat de o foarte 
mare îngrijire și atenție atât din partea domnului 
Răileanu cât și a fraților și surorilor de acolo. Parcă 
o văd pe „albinuța” Luci (așa îi spuneam eu), cum 
venea la ore fixe pentru împachetări sau băi, timp 
în care îi strecuram multe amănunte din viața mea. 
Însă am rămas marcată de ultima dimineață când 
d-nul doctor a chemat acel cor superb - de parcă 
făceam parte dintr-o familie regală. La capul meu 
veșnic găsești Biblia și cărticica de Imnuri din Eden, 
însemnată cu roșu pag 33 și versetul 86 ( Vreau să 
mă-ntorc azi acasă), pe care l-am învățat pe de rost 
și le fredonez, fie mergând la nepoțelul meu drag și 
scump sau adesea la rugăciunea de seară. Aș dori 
mult programul pentru 2015 și doresc 2 cărți impor-
tante pe care le voi comanda telefonic sau le voi cere 
prin poștă fiind plătite la sosire în București... Fiind 
vremea nefavorabilă momentan nu putem veni la 
Breaza. Aș mai avea multe de scris, dar fiind presată 
de timp vreau să închei dorindu-vă un an nou plin 
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de bucurii, cu mulți pacienți veniți pentru preveni-
rea unor boli grave și Dumnezeu să vă călăuzească 
pașii spre pace și iubire în fiecare zi.

Cu drag, Felomina din București” 

„Vă mulțumesc Dumneavoastră și Colectivului 
Dumneavoastră pentru frumoasa scrisoare pe care am 
primit-o și pentru urările de bine. Mi-a făcut mare 
plăcere să aflu că atâtea urări frumoase sunt de fapt 
din Sfânta Scriptură. Dar unde se găsește o cunoștință 
mai adâncă a Sfintei Scripturi decât la Eden?!

O să vă plagiez! (dacă se poate spune că citând 
Sfânta Scriptura este plagiat). Nu, nu voi plagia, eu 
voi împrumuta numai ideea Dumneavoastră de a 
folosi minunatele vorbe din Scriptură în urările ce 
voi trimite prietenilor mei. Mulţumesc!

Şi dacă mă ajută Dumnezeu, voi veni la 
„tratament” (în special spiritual) în iunie sau iulie. 
Şi vă promit că voi avea voce, și vă voi cânta în 
fiecare seară.

Fie „Dumnezeu cu voi pân’ne vedem”.
Cu drag, A. Drăgan

Încurajați de gândurile frumoase exprimate de 
unii dintre pacienții noștri, am început prima serie 
din ianuarie 2015, reîntâlnind alți prieteni, cunos-
când alți oameni care se bucură să beneficieze de 
tratamentele de la Eden și împărtășind, totodată 
noi experiențe. 

Eforturile depuse prin harul lui Dumnezeu 
de mulți dintre prietenii și frații noștri pentru 
reabilitarea și modernizarea bazei de tratament 
prin refacerea sălii de hidroterapie pentru femei 
sugerează un nou început, nu doar începutul unui 
an, ci începutul unei activități prospere.

Prin experiențe minunate, unele dintre ele 
fiindu-ne de-a dreptul imposibil de redat pe pagi-
nile unei reviste, Dumnezeu a lucrat prin oameni 
de bine, oameni care au renunțat la o parte din 
agoniseala lor pentru susținerea lucrării de la Eden, 
oameni care au răspuns chemării de a munci efectiv 
pentru realizarea unei ample lucrări finalizate cu 
multă sudoare la începutul seriei din ianuarie 2015. 

S-au înlocuit gresia, faianţa, paravanele des-
părţitoare și suporţii metalici ai acestora, precum și 
caloriferul din sala de hidroterapie, făcând astfel o 

încăpere plăcută din una care până nu de mult timp 
era în mod trist ruginită și degradată. Sperăm ca în 
curând să vă putem aduce vești despre alte lucrări și 
să împărtășim cu cei doritori experienţele trăite aici. 

Este important ca odată cu bucuria pe care 
o simt în suflet oamenii de bine pentru realiză-
rile aduse cauzei lui Dumnezeu să ne oprim și 
să tragem câteva concluzii. În timp ce uneori ne 
întrebăm cum se poate progresa într-un lucru bun, 
și dorim să vedem realizări mari, suntem surprinși 
să vedem că lucrurile mici, micile pârâiașe unite, 
formează râuri de binecuvântări.  

Astfel, constatăm că în afara donaţiilor pe care 
le-am primit nemijlocit de la pacienţi sau prieteni 
ai instituţiei, anul trecut am primit aprox.1500 lei 
din contribuţiile celor care au răspuns solicitării de 
a depune formularele pentru redirecţionarea celor 
2% din impozitul contribuabililor angajaţi. Astfel, 
venitul obţinut din acestea a fost semnificativ mai 
mare decât în anul precedent. Un mesaj primit de 
la o fostă pacientă de anul trecut, ne încurajează să 
vă prezentăm și dumneavoastră acest proiect. 

„Dorim să participăm cu cei 2% la clinica 
în care ne-am simţit  cu adevărat ca în rai. Vă 
mulțumim pentru tot și pe această cale!” scria 
doamna M. din Focșani. 

Dacă doriţi, puteţi depune și dumneavoastră 
aceste formulare la Serviciul ANAF din localita-
tea de care aparţineţi. Chiar dacă nu reprezintă 
sume mari, mai multe sume mici laolaltă devin o 
binecuvântare. Mulţumim tuturor celor interesaţi 
de lucrarea de aici, și de asemenea, în mod special, 
celor care o susţin prin eforturile lor. 

Experiența pe care urmează să v-o prezentăm 
nu este nici pe departe ultimul lucru pe care am 
dori să vi-l împărtășim. Mulțumim lui Dumnezeu 
că dintr-o întâmplare neplăcută El a intervenit 
pentru a direcționa spre bine situația și ne-a ajutat 
să simțim alături de pacienții noștri nu doar în 
incinta instituției, ci și în alte spitale.

Doamna S.  este o pacientă care locuiește în 
străinătate și care urmează regulat serii de trata-
ment la Centrul nostru de sănătate. Se programase 
din timp pentru seria din ianuarie 2015 și zburase 
în România cu două zile înainte de începutul seriei 

28 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2015



de tratament. În preziua începerii tratamentelor 
plecase cu un microbuz destinat transportului în 
comun din București spre Breaza, pentru a veni la 
Eden. Ajunsă în Breaza, cam cu 5 minute înainte 
de a ajunge la staţia finală, rămăsese în microbuz 
cu încă o persoană și șoferul, gândind că era seara 
târziu, s-a arătat amabil să se abată din drum spre 
a le duce pe cele două doamne direct la destinație, 
pentru a nu fi nevoite să meargă pe jos. După ce 
a lăsat-o pe cealaltă doamnă pe o stradă laterală, a 
revenit la drumul principal, dar nu a mai apucat să 
ajungă la destinaţia pacientei noastre, fiind izbit de 
o mașină venită din contrasens, în care se afla un 
conducător auto cunoscut ca fiind alcoolic, și aflat 
în stare de ebrietate și de data aceasta.

În scurt timp au sosit poliția și salvarea la locul 
accidentului. Pasagera a fost investigată. Avea o 
mică rană la față care i-a fost îngrijită de personalul 
de pe ambulanță și fiind declarată în afara oricărui 
pericol a fost lăsată să vină la Centrul nostru de 
sănătate. Evident, era speriată, dar, nefiind altceva, 
s-a considerat că nu sunt necesare investigaţii 
suplimentare.  

Întrucât șoferul microbuzului a trebuit să 
rămână la locul incidentului pentru clarificarea 
situaţiei, doamna a fost adusă de un alt cetăţean, 
care ne-a spus că în scurt timp va sosi și poliţia 
locală pentru a lua declaraţii suplimentare doam-
nei, ea fiind singura martoră la eveniment. Și, 
într-adevăr, nu a trecut mult timp și unul dintre 
poliţiștii locali a venit. 

În timpul declarației, doamna a acuzat o stare 
neplăcută, un disconfort.  Atunci colegele noastre 
i-au măsurat tensiunea arterială și i-au oferit ajuto-
rul pe care îl solicita. A fost chemat medicul care 
a consultat-o, dar nu a sesizat probleme deosebite. 
Bucurându-se de supraveghere de specialitate, 
doamna s-a liniștit și s-a făcut comodă în camera ei 
în acea seară. Cu toate acestea, fratele Răileanu o 
avea în grijă în mod deosebit și dorea să o suprave-
gheze îndeaproape în următoarele ore. Dimineața 
a chemat-o pentru un examen ecografic, care se 
face fiecărui pacient în timpul internării. Dat fiind 
incidentul din seara precedentă, doamna a fost 
chemată chiar în acea dimineaţă, fără a mai aștepta 
până când i-ar fi sosit rândul.  

La examinare s-a constat că în urma impactu-
lui din timpul accidentului, pacienta noastră avea 
o ruptură de splină, care necesita o intervenţie chi-
rurgicală. Deși asimptomatică pentru ceva timp, 
aceasta putea degenera, dacă nu era tratată, putând 
periclita viaţa pacientei. A fost chemată o ambu-
lanţă, care a transportat-o la Spitalul Câmpina, 
de acolo la Spitalul Judeţean Ploiești, unde a fost 
investigată și ținută sub supraveghere încă două 
zile, după care medicii au constatat că operația se 
impune obligatoriu. Totul a decurs bine.    

Personalul de la Eden era îngrijorat de situația 
pacientei pe tot timpul internării la Ploiești. Am 
ținut mereu legătura telefonic cu ea și cu perso-
nalul medical din spitalul Ploiești. Ne-am rugat 
pentru ea și am stabilit planuri pentru a o vizita. 
Deși aflată în concediu pentru îngrijirea copilului, 
colega noastră Cristina Toma, care o cunoștea din 
alte serii de tratament, a vizitat-o la spital. Vizitele 
ei au fost un motiv de mare bucurie și încurajare 
pentru pacientă. Deși trecuse printr-o experiență 
neplăcută, doamna era recunoscătoare că fusese di-
agnosticată corect la Eden, și că drept urmare a fost 
posibil să primească îngrijirea medicală necesară. 
Regretă că a pierdut seria de tratament pentru care 
se pregătise și dorește să se reprogrameze pentru 
una din seriile din toamnă.  

Pentru noi această experienţă ne-a vorbit încă 
o dată de importanţa îndeplinirii cu credincioșie 
a datoriilor mărunte, pentru că de acestea pot 
depinde vieţi. Însușirea cunoștinţelor cerute de 
domeniul de activitate, și îndeplinirea cu profe-
sionalitate a sarcinilor ce revin fiecăruia sunt în 
aceeași măsură dovezi de creștinism, cum sunt 
amabilitatea și un spirit prietenos, binevoitor.  „Un 
Samaritean milos bine informat poate face mai 
multe decât un bun samaritean, doar milos,” se 
spunea cândva la una dintre taberele de tineret la 
care am participat. În timp ce trebuie să ne încre-
dem întotdeauna în Dumnezeu pentru succesul 
lucrării noastre, trebuie să lucrăm pentru acesta, ca 
și când el ar depinde în întregime de noi. 

Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare și, dacă 
aveţi nevoie, fiţi bineveniţi în Centrul de Sănătate 
„EDEN”!

A consemnat personalul Fundației „Eden”
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T. I. 

„Mare este secerişul,  
dar puțini  

sunt lucrătorii.”  
(Matei 9:37)

Analizând profețiile și văzând starea 
actuală de decădere a societății, putem 
concluziona că trăim ultimele clipe ale 
istoriei acestui pământ. 

Când ucenicii au întrebat pe Domnul Isus 
care vor fi semnele venirii Sale și ale sfârșitului 
veacului acestuia, Domnul le-a răspuns: „Și din 
pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai 
mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, 
va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăției va 
fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească 
de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârșitul.” (Matei 24:12-14). 

Cu toții observăm cu tristețe că dragostea 
din comunități se răcește. Slujbașii și unii membri 
sinceri sunt îngrijorați și se gândesc serios ce trebuie 
făcut pentru a reînviora biserica cu dragostea dintâi. 

Domnul S-a îngrijit ca prin Mărturii să ne 
descopere ce trebuie făcut pentru a schimba poziția 
de căldicel, cu cea vrednică de dorit: fierbinte. 

„Corpul omenesc pentru a putea fi ținut 
într-o stare bună, are nevoie de trei lucruri: aer, 
hrană și mișcare. Un om poate trăi numai puține 
minute fără aer și puține zile fără hrană. Însă el 
poate trăi ani de zile fără mișcare, dar va fi mereu 
neputincios și fără putere. 

Viața fizică și cea spirituală se aseamănă 
foarte mult. Dacă în viața spirituală dorim că 
ajungem la o dezvoltare completă, atunci este 
absolut necesar să observăm aceste trei lucruri: 
rugăciunea în taină – comparată cu respirația; 
cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu – compa-
rată cu hrana; lucrarea misionară – comparată cu 
munca fizică. 

„Când un creștin neglijează și în cele din 
urmă încetează cu rugăciunea în taină și studiul 
Cuvântului lui Dumnezeu, urmarea va fi moarte 
spirituală. Iar un suflet slăbit în ale credinței poate 
să se țină și fără lucrare misionară, dar va fi mereu 
nenorocit în existența sa spirituală.” (Timpul și 
lucrarea, pg. 59). 

Lucrarea misionară
„Fraților și surorilor, predați-vă Domnului 

pentru lucrare. Nu lăsați nici o ocazie să treacă ne-
folosită. Vizitați-i pe bolnavi și pe suferinzi și arătați 
un interes amabil față de ei. Dacă e cu putință, 
faceți ceva ca ei să se simtă mai bine. Prin mijloacele 
acestea, puteți să le influențați inima și să le rostiți 
un cuvânt pentru Hristos.” (9 T., pg. 34). 

„Domnul are un loc pentru fiecare în marele 
Său plan. Talentele care nu sunt trebuincioase nu 
se dau. Să zicem că talentul e mic. Dumnezeu are 
un loc și pentru el și acel talent unic, dacă este fo-
losit cu credincioșie, va face exact lucrarea pe care 
Dumnezeu intenționează ca el să o facă. 

Talentele modestului locuitor al unei căsuțe 
sunt necesare în lucrarea din casă în casă și pot 
realiza mai mult în această lucrare decât darurile 
strălucite. 

O mie de uși, de posibilități de a fi de folos, 
sunt deschise înaintea noastră. Ne plângem de 
resursele sărăcăcioase, care ne stau la îndemână 
în timpul de față, în timp ce cereri urgente ne 
presează cerând mijloace și oameni. Dacă am fi 
cu adevărat zeloși, chiar acum am putea înmulți 
resursele de o sută de ori. Egoismul și satisfacerea 
plăcerilor personale stăvilesc drumul. 
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Membri ai bisericii, lăsați lumina voastră să 
strălucească. Lăsați glasul vostru să fie auzit în 
rugăciune umilă, în mărturie, împotriva necum-
pătării, nebuniei și distracțiilor acestei lumi și în 
proclamarea adevărului pentru timpul de față. 
Vocea voastră, influența voastră, timpul vostru – 
toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu și trebuie 
folosite în câștigarea de suflete pentru Hristos. 
Vizitați-vă vecinii și dați pe față interes pentru 
salvarea sufletului lor. Treziți orice energie spiri-
tuală la acțiune. Spuneți celor pe care-i vizitați că 
sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Domnul 
Isus Hristos va deschide ușa inimii lor și va face 
asupra sufletului lor impresii dăinuitoare. 

Străduiți-vă să-i treziți pe bărbați și pe femei 
din insensibilitatea lor spirituală. Spuneți-le cum 
L-ați găsit voi pe Isus și cât de fericiți sunteți de când 
ați căpătat o experiență în serviciul Lui. Spuneți-le 
ce binecuvântare primiți când ședeți la picioarele lui 
Isus și învățați lucruri prețioase din Cuvântul Lui. 
Spuneți-le despre bucuria și fericirea care există în 
viața de creștin. Cuvintele voastre calde și fierbinți 
îi vor convinge că  ați găsit mărgăritarul de mare 
preț. Cuvintele voastre vesele, încurajatoare, arată 
că voi ați aflat fără îndoială calea mai înaltă. Aceasta 
este adevărata lucrare misionară și când este făcută, 
mulți se vor trezi ca dintr-un vis. 

Sunt mulți care pot face și care ar trebui să 
facă lucrarea despre care am vorbit. Fratele meu, 
sora mea, ce faceți pentru Hristos? Căutați voi să 
fiți o binecuvântare pentru alții? Rostesc buzele 
voastre cuvinte de amabilitate, simpatie și iubire? 
Faceți voi eforturi zeloase spre a-i câștiga pe alții la 
Mântuitorul?” (9 T., pg. 35-37). 

„Membrii bisericii să rețină că doar faptul că 
numele lor sunt scrise în registrele bisericii nu-i va 
salva. Ei trebuie să se dovedească aprobați de Dum-
nezeu, lucrători care n-au de ce să le fie rușine. Zi 
de zi, ei trebuie să-și formeze caracterul în acord cu 
îndrumările lui Hristos. Ei trebuie să rămână în El 
fără încetare, exercitând credința în El. În felul aces-
ta ei vor crește la statura deplină de bărbați și femei 
în Hristos – creștini sănătoși, voioși și recunoscători, 
conduși de Dumnezeu la o lumină din ce în ce mai 
clară. Dacă aceasta nu este experiența lor, ei vor fi 
printre acei ale căror glasuri se vor înălța într-o zi cu 

jalnica plângere: „Secerișul a trecut, vara s-a sfârșit 
și sufletul meu nu este mântuit! Pentru ce nu am 
alergat eu la Cetățuie pentru adăpost? Pentru ce 
am glumit cu mântuirea sufletului meu și am lucrat 
contra Duhului harului?” (9 T., pg. 46). 

Pregătirea bisericii pentru pogorârea Duhu-
lui Sfânt

„Nimeni nu trebuie să stea într-o așteptare 
trândavă în nădejdea venirii botezului cu Duhul 
Sfânt. Îndată ce membrii comunității vor merge 
înainte ca să vestească adevărul, se va pogorî Duhul 
Sfânt și le va da destoinicie și putere. 

Binecuvântarea cea mare a Duhului Sfânt nu 
va veni până ce nu vom avea un popor luminat, care 
să știe din experiență ce înseamnă să fie împreună 
lucrător cu Dumnezeu. Când vom avea o consa-
crare deplină în slujba Sa, El va recunoaște faptul 
acesta, revărsând Duhul Sfânt fără măsură asupra 
noastră. Dar aceasta nu se va întâmpla până când 
cea mai mare parte din biserică nu vor ajunge să fie 
împreună lucrători cu Dumnezeu.” (S.G., pg. 235). 

„Mulți își închipuie că spiritul misionar, 
destoinicia misionară, sunt daruri sau înzestrări 
deosebite prin care ar fi dotați predicatorii și câțiva 
dintre membri comunității și că toți ceilalți sunt 
doar niște spectatori. Nu există o greșeală mai 
mare decât această presupunere. Fiecare creștin va 
poseda un spirit misionar; căci a fi creștin înseam-
nă a fi asemenea lui Hristos…

Acei care nu au această dorință dau pe față că 
au pierdut iubirea cea dintâi, ei trebuie să-și cercete-
ze de aproape propriile lor inimi și să tindă după un 
nou botez cu spiritul lui Hristos.” (5T., pg. 379). 

„Motivul pentru care nu există o ardoare reli-
gioasă mai adâncă și o dragoste mai serioasă între 
membri comunității este că spiritul misionar este 
sleit din comunități.

Prea puțin se vorbește de venirea Domnului 
Hristos, care a fost odată tema de cugetare și de 
conversație. Există o neplăcere neînțeleasă, un 
dezgust crescând pentru conversații religioase și 
în locul lor se tolerează bârfiri deșarte și ușuratice, 
chiar printre pretinșii urmași ai lui Hristos. 

Fraților și surorilor, doriți să rupeți vraja care 
vă ține în ghearele ei? Mergeți la lucru chiar dacă 
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simțiți plăcere sau nu. Faceți eforturi personale ca să 
aduceți suflete la Isus și la cunoștința adevărului. În 
astfel de lucrare veți găsi un stimulent și un tonic, 
care trezește și întărește. Prin exercitarea puterilor 
voastre spirituale veți putea lucra mai cu succes 
pentru propria voastră mântuire.” (5 T. pg. 380). 

„Fiecare din cei ajunși părtași ai harului 
Său, Domnul le hotărăște o lucrare de făcut 
pentru alții. Noi trebuie să stăm fiecare la postul 
nostru, zicând: „Doamne, iată-mă, trimite-mă. 
Răspunderea apasă asupra tuturor. Predicator al 
evangheliei, misionar sanitar, soră de caritate sau 
medic creștin. Fiecare credincios în parte, fie el 
negustor, agricultor, avocat sau orice ar fi el. Este 
datoria fiecăruia dintre noi să ducem oamenilor 
cunoștința mântuirii prin Evanghelie. Orice 
ocupație sau carieră am avea, aceasta să fie numai 
un mijloc pentru împlinirea acestui scop. 

Dacă oamenii din lume nu văd că sunteți 
deosebiți de cei din jurul lor, ei nu vor fi 
impresionați de mărturisirea voastră de credință 
pentru că voi nu veți fi o mireasmă a lui Hristos 
și nu veți câștiga nici un suflet la Hristos. Însă în 
cer nu va fi nimeni fără stele în coroană. Dacă veți 
fi mântuiți în curțile din slavă, vor fi acolo câteva 
suflete care au intrat acolo cu ajutorul vostru.” (Nu 
te teme, turmă mică, pg. 382). 

„Comunitățile au nevoie ca ochii lor să fie 
unși cu alifie cerească, pentru ca să poată vedea 
multe ocazii în jurul lor, în care pot să servească lui 
Dumnezeu… Chiar la umbra propriilor noastre 
uși locuiesc familii față de care noi nu am dovedit 
destul interes pentru a-i face să creadă că îngrijim 
de sufletul lor. 

Domnul îndeamnă biserica să întreprindă 
tocmai această lucrare care zace lângă noi. Noi nu 
avem de pus întrebarea: Cine este aproapele meu? 
Aproapele nostru este acela care are nevoie de mila 
și ajutorul nostru. Aproapele nostru este acela care 
a fost bătut și rănit de vrăjmașul. Aproapele nostru 
este oricine este proprietatea lui Dumnezeu. 

Ceea ce face ca predicarea Evangheliei să fie atât 
de fără putere este lipsa Duhului Sfânt. S-ar putea să 
posede învățătură, talent, elocvență și tot felul de da-
ruri naturale sau câștigate, dar fără prezența Duhului 
lui Dumnezeu, nici o inimă nu poate fi mișcată, nici 
un păcătos nu poate fi câștigat la Hristos, dimpo-
trivă, dacă sunt legați cu Hristos, dacă au darurile 
Duhului, cel mai sărman și cel mai neștiutor dintre 
ucenicii Săi, va avea o putere care va mișca inimile.. 
De ce nu flămânzim și nu însetăm după darurile 
Duhului? De ce nu vorbim despre El? … Fiecare 
lucrător ar trebui să se roage stăruitor lui Dumnezeu 
pentru botezul cu Duhul Sfânt.” (8T., pg. 16). 
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La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, 
dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu 
putinţă.” (Matei 19:26). Așa s-a întâm-
plat și în cazul meu, nu că ar fi un caz 

excepțional în vreun mod anume, ci pentru că 
fiecare din noi, cei veniți „din lume”, nu putem uita 
experiența convertirii. 

În 1997-1998 am participat la evanghelizările 
(organizate de biserica noastră) ce au avut loc la 
Tulcea, apoi la diverse tabere de tineret și la întru-
nirile din Sabat ale fraților din zonă. Eram elevă în 
acea vreme, fără griji, și adesea rămâneam uimită 
de amabilitatea noilor mele cunoștințe.Erau prie-
teni deosebiți, față de alții pe care-i avusesem mai 
înainte, diferiți de ceilalți „și la vorbă și la port”. Ei 
m-au primit cu bunăvoință în cercul lor, împărțind 
cu mine tot ce aveau, făcându-mă să mă simt ca 
într-o familie. 

I-aș aminti aici pe Adi Rădoiaș, fam. Verdeș, 
Daniela și Violeta (Matca), Florica Pohrib, Mihae-
la Mortianu, Liviu Barbălată și, nu în ultimul rând 
frații Victor Mureșan și Mario Ardeiaș, care nu 
mai sunt astăzi printre noi. 

Am fost învățată multe lucruri,adevăruri noi, 
diferite de cele ce știam eu, (care de altfel nu-mi 
erau nici ele așa bine „împământenite”) și prin 
urmare am putut accepta Sabatul, reforma sanita-
ră. Nu mă simțeam forțată câtuși de puțin, și nici 
acum nu consider că a fost vorba de vreo îndoctri-
nare. Felul în care noile adevăruri erau prezentate 
zi de zi de misionarii de acolo m-a atras (și am avut 
ocazia să stau destul în preajma lor. Mă simțeam 
mai bine la ei decât la internatul unde locuiam). 

Botezul a apărut în fața mea ca o alternativă 
căreia nu aveam motive să mă opun. Nu am avut 
timp să meditez prea mult la ce urmează să fac, să 
cântăresc consecințele alegerii mele. Mă simțeam 
împinsă de un val irezistibil și m-am lăsat pur și 
simplu dusă de el. (Nu spun lucrul acesta ca cineva 
să se simtă liber să procedeze asemănător, dar așa 
s-a întâmplat în cazul meu și nu pot să vă spun că a 
fost altfel.) În suflet simțeam, ce-i drept, o lipsă, o 
nesiguranță. Crescusem într-o familie de ortodocși 
practicanți, care-și respectau credința. Spre exem-
plu serbarea duminicii la noi nu se deosebea foarte 
mult de respectarea Sabatului. Sâmbăta în familia 

Paşi către o lume nouă
Experiența convertirii mele

Mihaela Ghermănescu

„
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lua hotărâri decisive (așa înțelesesem, deși nimeni 
nu-mi spusese asta). Eram hotărâtă ca după botez 
să nu mai lucrez în Sabat. Uneori eram conștientă 
că nu mă așteaptă zile ușoare și mă înspăimântam 
la gândul că voi fi dată afară din servici. 

După botez, care a avut loc pe 23 august 
1998, am avut ocazia să mă învoiesc în prima 
sâmbătă. În continuare, deși am încercat să dau 
oarecare explicații, nu am reușit să mă fac înțeleasă, 
așa că, la scurt timp m-am trezit brusc fără ser-
viciu, desfăcându-mi-se contractul de muncă cu 
mențiunea „indisciplinar”. 

În acea vineri seara am mers la adunare unde 
am împărtășit fraților problema mea. M-au 
încurajat, îndemnându-mă să mă încred deplin în 
puterea lui Dumnezeu și m-au asigurat că El are 
pregătit pentru mine ceva mai bun.  

A doua zi mama a venit la mine cu o rudă 
de-a noastră. Aflase despre cele întâmplate, fratele 
ei fiind vecin cu șefa mea de la fabrică. Acum mă 
ruga să-mi revin, având promisiunea că mi se poate 
acorda o a doua șansă. Dar eu continuam să fiu 
neclintită în hotărârea mea. Nu m-am gândit nici 
o clipă să dau înapoi. „Dragostea dintâi” era atât 
de mare și, asemenea celor trei tineri din cuptorul 
de foc, aveam speranța că Dumnezeu mă va scoate 
din acest necaz, eu fiind pregătită să mă las în voia 
Lui, „chiar dacă nu mă va scoate”. 

Problemele cu care mă confruntam erau însă 
prea mari ca să le pot face față singură. Bunicii 
care mă crescuseră erau buni și iubitori. Singura 
lor așteptare de la mine era să mă știe bine și mă 
simțeam vinovată să-i văd suferind pentru moti-
vul că eu m-am rătăcit. Cum să le spun că nu mai 
respect sărbătorile ortodoxe, când pentru ei acestea 
erau importante reuniuni de familie, unde petre-
ceau decent și cu plăcere?! Cum să mă fac înțeleasă 
că Sabatul este adevărata zi de odihnă? Cum să-i 
dezamăgesc refuzând să-i însoțesc la biserică dumi-
nica dimineața?! Cum să le spun că nu mai mănânc 
carne, când ei aveau pus deoparte pentru mine tot 
ce credeau că e mai bun și-mi place?! Nu-i ușor să 
refuzi iubirea unor bătrâni pe care îi iubești cu toată 
ființa și de la care te poți aștepta în fiecare moment 
să plece din lumea aceasta cu durere în suflet, eu 
simțindu-mă responsabilă pentru rana provocată. 

noastră se gătea, se făcea curățenia casei, a curții 
mai presus a sufletului (bunicii care m-au crescut 
obișnuiau să-și ceară iertare unul altuia și eu lor 
înainte de a bate clopotul la biserică, sâmbătă 
seara). Duminică dimineața mergeam la biserică. 
Acum aveam însă simțământul că religia înseam-
nă ceva mai mult. Simțeam nevoia de o lămurire 
pe care să o primesc din partea cuiva care nu mă 
cunoștea.Acum, privind în urmă,asociez nevoia 
mea cu cea a lui Nicodim care, deși nu înțelegea ce 
se întâmplă în inima lui, simțea că Isus îi poate sa-
tisface nevoia. Asemenea lui nu înțelegeam cum se 
poate naște cineva din nou și nu știam care ar fi cea 
mai potrivită persoană care să-mi clarifice nelămu-
rirea. Cum la ai mei nu mă puteam duce cu o astfel 
de problemă, iar pe altcineva nu cunoșteam, fiind 
în preajma sărbătorilor de Paște mi-a venit ideea 
să merg la un preot. Am decis să vizitez cea mai 
renumită biserică din oraș, așa numita „Biserică 
cu ceas”, să mă spovedesc și apoi să cer lămuriri cu 
privire la adventiști. Acolo nu mă cunoștea nimeni 
și mă simțeam oarecum în siguranță. 

Era ziua în amiaza mare când am intrat acolo 
cu certitudinea că voi primi un răspuns. Văzân-
du-l pe preotul care părea că mă așteaptă, m-am 
dus direct la el, am ascultat cuminte „predicuța” 
și apoi am întrebat scurt: „Ce părere aveți despre 
adventiști?” I-am spus că mai merg pe la ei și că îmi 
place ce văd acolo. Răspunsul a fost pentru mine 
ca o completare a versetului din Ioan 13:17: „Dacă 
știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți”. 
Preotul mi-a spus foarte liniștit: „Du-te, că spun 
adevărat ce spun.Dar să nu te faci ca ei!”

Cu bucurie că am primit răspunsul așteptat, 
am acceptat invitația de a primi botezul în biserica 
adventist-reformistă. Am păstrat secret față de 
familia mea și eu personal, deși doream să primesc 
tot ceea ce înțelesesem a fi adevăr, nu am făcut 
mari schimbări în viață, gândind, la momentul 
acela, că botezul reprezintă linia de demarcație 
dintre ceea ce a fost și va fi. 

Toate acestea se întâmplau iarna și primăvara, 
în anul în care am terminat școala și m-am angajat 
în oraș la o fabrică de confecții, care avea peste 
2000 de angajați, care lucrau în trei schimburi. Nu 
știam ce se va întâmpla. Așteptam botezul ca să pot 
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Bunica avea multe întrebări și puține răs-
punsuri, iar acestea nu erau pe placul ei. Bunicul 
era așa, ca „rupt din povești”, blajin, gânditor… 
Mai întreba din când în când: „Așa te-am crescut 
noi?” Parcă îl văd și acum așezat pe marginea 
patului, întrebându-se unde a greșit și cine a 
reușit să mă convingă să fac o astfel de schimbare. 
Au fost oameni simpli, educați și cu mult bun 
simț. Nu m-au forțat în vreun fel anume, iar eu 
mă străduiam să nu-i provoc, evitând să fac sau să 
discut cu ei lucruri care i-ar fi întristat. Cu toate 
că mă iubeau mult simțeam că mă considerau 
acum ca o trișoare și se simțeau apăsați de rușinea 
pe care le-o pricinuisem. 

Mama, care nu se implicase decât foarte rar în 
educația mea, a decis că-i momentul să-mi dea o 
lecție. Cu toate că era o persoană ușor influențabilă 
și instabilă în păreri, în practici, de data aceasta 
se dovedea a fi alta. A decis să mă ia acasă și să 
mă pună la muncă. Aveam de îndeplinit sarcini 
trasate de ea, străine mie, pentru că ea nu avusese 
niciodată „timp” pentru mine. Îmi adresa cuvinte 
jignitoare, care făceau totuși apel la conștiința 
mea, încercând să mă facă să înțeleg că familia este 
mai importantă decât „pocăiții”. Vorbele ei nu mă 
afectau prea mult pentru că erau spuse la supărare. 
Oricum relația dintre noi nu era una excelentă. 
(Fusesem crescută de bunici și ea era oarecum o 
străină pentru mine). 

Dar nu știam ce să fac, cum să mă comport în 
continuare. Pierdusem legătura cu frații, nu mai 
aveam nici un sprijin, nici o încurajare. Rămăsesem 
singură, doar cu Dumnezeu. Mă chinuia gândul că 
asist la suferința bunicilor și în același timp eram 
conștientă că nu pot să-i ascult ca mai înainte. 
Nu aveam însă suficiente argumente să-mi susțin 
poziția. Singurul lucru de care eram convinsă era 
că nu pot renunța la relația cu Domnul Hristos, 
pentru nimic în lume. Așteptam ca Dumnezeu să 
găsească o rezolvare pentru cazul meu.

Timpul trecea, dureros de greu, și iată-mă 
ajunsă în primul Sabat pe care eram nevoită să-l 
petrec în familia mea. Ce aveam să fac? Cum urma 
să serbez această zi? M-am rugat la Dumnezeu 
să mă ajute să nu-L dezonorez. Sâmbăta era zi de 
muncă intensă, dar, spre surprinderea mea, am 

căpătat „învoire” să-l însoțesc pe tata la locul său 
de muncă, la o bază piscicolă unde lucra. Știam 
că tata este mai nepăsător și nu-mi va ține cont de 
ceea ce fac acolo, așa că am folosit acest prilej ca să 
ies undeva în natură, departe de privirea mamei. 
Când m-am întors mama avea de udat, așa că mi-a 
solicitat ajutorul. Comenzile au venit „în ploaie” 
asupra mea, iar eu m-am așezat liniștită pe o treap-
tă a scărilor casei, așteptându-mă la tot ce poate 
fi mai rău. Avea în mână furtunul și s-a năpustit 
asupra mea. Dumnezeu nu i-a îngăduit însă să-mi 
facă vreun rău. S-a oprit ca prin minune din furia 
ei și m-a privit dezamăgită, exprimându-și părerea 
că pocăiții m-au prostit, constatând că până și 
privirea îmi este schimbată. 

M-am bucurat mai mult ca oricând că Dum-
nezeu este de partea mea, dar mi-am dat seama că 
nu voi putea rămâne acasă pentru restul timpului. 
Atunci am luat hotărârea să plec de acasă – o 
decizie grea pe care un copil cuminte, cum mă 
consideram, o poate lua. Nu aveam să plec oricum, 
ci … să fug. Primisem de la fr. Mario Ardeiaș o 
sumă de bani și asigurarea că, dacă voi avea nevoie 
de sprijin, să apelez cu încredere la el. Așa am și 
făcut. Duminică, când părinții mei „sărbătoreau”, 
m-am făcut nevăzută. Nu știu să vă explic cum m-a 
păzit Dumnezeu să nu mă vadă nimeni, dar știu că 
am ajuns la Tulcea. Înțelegând situația, fr. Ardeiaș 
s-a interesat pentru a-mi găsi un loc de muncă și 
adăpost. Am aflat că pot merge să lucrez la Bucov, 
la Casa de copii „Bethezda”. 

M-am întors acasă în câteva ore, cu sufletul 
cât de cât împăcat că am găsit o soluție. Dar ce să le 
spun bunicilor? M-am rugat ca Dumnezeu să-mi 
dea o ocazie să pot vorbi cu cineva din familia 
mea pentru a obține „binecuvântarea” de a pleca 
de acasă. Dar cu cine? Mama și bunica m-ar fi 
legat de stâlpul porții, dacă lucrul acesta ar fi fost 
posibil, iar tata era indiferent, nepăsându-i dacă 
voi rămâne sau voi pleca. Am încercat să vorbesc 
cu bunicul. Stătea întins pe pat, așteptând parcă să 
vin la el, dar îi simțeam și dezamăgirea, oboseala de 
a mai aștepta schimbări din partea mea. Am adus 
ușor discuția acolo unde intenționam și i-am spus 
ce aveam de gând să fac. M-a privit o vreme, apoi 
mi-a spus trist: „dacă așa crezi că-i mai bine, așa 
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să faci”. Nu știu dacă i-am spus exact unde urma 
să plec, dar știu că l-am rugat să nu le spună nimic 
celorlalți. Deși nu mi-a răspuns, am avut certitudi-
nea că va păstra secret. Și așa a fost. 

După primirea „dezlegării” natura s-a 
dezlănțuit, astfel că marți a fost o furtună puterni-
că. Miercuri părinții mei au mers să-i ajute pe bu-
nici la ceva treburi, iar eu am rămas acasă cu ordi-
nul să prăjesc și să mănânc pește. Am folosit ocazia 
și mi-am făcut „bocceluța” așa cum mi-a numit-o 
fratele Cornel Stanciu, de la Bethezda. Am pornit 
pe un drum necirculat, spre stația de autobuz. 
Deși mă rugam să pot trece neobservată, m-am 
întâlnit cu un verișor care m-a ajutat la bagaj și 
căruia i-am povestit ce vreau să fac. Ploua mărunt, 
iar mașinile treceau pe lângă noi una după alta. Nu 
se vedea însă nici urmă de autobuz. Verișorul meu 
îmi spunea că după amiaza acestea nu prea mai 
circulă. Atunci m-am rugat și în minte am cerut, 
copilărește, lui Dumnezeu, ca după o mașină roșie 
și una albă să vină autobuzul. Am așteptat privind 
în zare și am văzut mașina roșie, apoi pe cea albă 
și … imediat în spatele ei … autobuzul. Poate vi se 
pare o simplă coincidență, dar pentru mine a fost 
„pașaportul” spre o viață nouă. 

Privind în urmă am uneori simțământul că am 
greșit, alegând să fug de acasă. Simt că ar fi trebuit 
să rămân acolo, ca o lumină printre ei. Totuși pri-
vind în continuare la ce a urmat am și asigurarea că 

Dumnezeu a fost de acord cu plecarea mea, dându-
mi astfel posibilitatea să mă dezvolt și la rândul 
meu să spun altora despre credința mea. 

Povestea nu se termină aici. Au urmat 
experiențe „mărunte” pentru cititori, mari și 
importante pentru mine. Ajunsă la Bethezda le-am 
scris bunicilor mei după câteva luni, iar în preajma 
sărbătorilor de iarnă am mers la ei acasă. Ne-am 
întâlnit și m-au iertat că am fugit de acasă, dar nu 
și pentru faptul că m-am pocăit. Ca unii care mă 
iubeau nespus, m-au acceptat însă, așa cum eram. 
Au fost convinși că le spun adevărul cu privire 
la mine, poate și pentru faptul că am mers la ei 
însoțită de fr. Cornel Stanciu, despre care și-au 
format o părere frumoasă și le-a inspirat încredere. 

Mihaela are astăzi o viață obișnuită, decen-
tă, fericită chiar, dacă prețuim faptul că cea mai 
mare fericire din această lume este să fii împăcat 
cu Dumnezeu și să ai lângă tine un tovarăș care 
împărtășește aceleași preferințe pentru lucrurile 
spirituale. Soțul ei a lăsat în urmă lumea aceasta, 
asumându-și aceleași riscuri de a se despărți de cei 
dragi pentru a-L urma pe Domnul Hristos. 

Fie ca Dumnezeu să le călăuzească pașii și să 
facă din alegerea lor o binecuvântare și un mijloc 
de a moșteni viața cea veșnică. Le dorim să fie o 
lumină în localitatea în care trăiesc și în comunita-
tea din care fac parte.
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Botez  
la Braşov,

Ardealul de Sud

O zi de neuitat a fost 7 septembrie 2014 
pentru sora Mariana Moașa care a 
încheiat legământ cu Dumnezeu.

La această sărbătoare au fost 
alături familia, frații din Brașov și mulți martori 
nevăzuți.

Îi spunem un bun venit în mijlocul celor 
ce-L iubesc pe Isus. Ne rugăm să fie călăuzită de 
Duhul Sfânt pe tot parcursul vieții spre veșnicie.

„Acum, dacă am murit împreună cu 
Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El.” 
(Romani 6:8).

A consemnat Marian Szekely
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Știri misionare

Prin harul lui Dumnezeu am ajuns la 
împlinirea unui an de activitate misi-
onară medicală, pe care o desfășurăm 
în incinta hotelului  Ceres, situat în 

stațiunea balneoclimaterică 1 Mai, de lângă 
Oradea. Acest hotel slujește ca loc de găzduire 
a persoanelor din toata țara, care vin pentru o 
perioadă de 16-18 zile, cu scopul îmbunătățirii 
sănătății fizice. În fiecare miercuri și duminică 
fratele Florin Chirilă prezintă principiile unui 
nou stil de viață, în același timp, importanța 
restabilirii unei legături personale cu Dumnezeu. 
La aceste ocazii prezența diferă, între  25-70 de 
persoane/intâlnire, în funcție de serie. Unele 

persoane au acceptat invitația de-a fi prezente și 
la biserică în Sabat.Am avut experiențe frumoase 
întâlnind oameni deosebiți, cu o deschidere largă 
spre Cuvântul lui Dumnezeu.Multe persoane se 
întorc acasă cu dorința, chiar hotărârea, de-a face 
o schimbare.Credem că Dumnezeu va face ca 
sămânța semănată să încolțească în unele inimi la 
timpul rânduit de El.

Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să bine-
cuvânteze această activitate cu căi și mijloace 
pentru a merge mai departe, în special pentru 
acele persoane care doresc să facă o schimbare în 
viețile lor.

A consemnat Samuel Negruț
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În perioada 19 -31 decembrie 2014 elevii școlii misionare s-au reîntâlnit la Porumbacu pentru cea de 
a doua sesiune. Cu această ocazie cei 36 de participanți au studiat Istoria Bisericii noastre, avându-l ca 
profesor pe fr. DuraisamySureshkumar, vicepreședintele Conferinței Generale a AZSMR. 

O altă materie de studiu pentru această perioadă a fost cea referitoare la Noțiuni de anatomie și 
fiziologie, materie predată de fr. medic F. Schwartz din Germania. Compoziția corpului uman, modul de 
funcționare al principalelor organe, cauzele diferitelor disfuncții ale acestora, rolul vitaminelor, minera-
lelor, fibrelor și a altor elemente conținute de alimente, în buna funcționare a  organismului, sunt doar 
câteva din temele abordate cu această ocazie. Tot în cadrul acestui studiu elevii au fost conduși să descope-
re legătura dintre sănătatea fizică și cea spirituală, precum și importanța pe care Dumnezeu o acordă 
adoptării unui stil de viață sănătos. 

Studiul Bibliei a fost continuat în această a doua sesiune, ajungându-se la finalul domniei lui David 
(studiu în paralel cu cartea Patriarhi și Profeți, care se întinde până în acest moment). 

Un alt obiect de studiu îl conține aprofundarea cărților Bibliei abordate din punct de vedere tematic, 
contextual, materie la care se studiază aspecte specifice legate de fiecare dintre cărțile ce compun Sfânta 
Scriptură.  Sunt urmărite date despre autor, perioada istorică în care a fost scrisă, tematica fiecăreia, perso-
najele, mesajul cărții etc. 

Fie ca Dumnezeu că binecuvânteze elevii acestei școli cu înțelepciune și să așeze în mintea și inima 
fiecăruia o temelie sigură pe care să poată fi clădită speranța și nădejdea lor.  Ne dorim ca ei să înțeleagă 
însemnătatea fiecărui argument prezentat în cadrul studiilor și să fie impresionați de mesajul Evangheliei. 

Școala Misionară
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Între 1-4 ianuarie 2015, Uniunea Română a organizat o Conferinţă de Familie în incinta Campusului 
din Porumbacu. Participanţii au fost, în cea mai mare parte, predicatori și lucrători biblici din Uniunea 
Română și soţiile lor, însă nu doar. Membrii laici precum și unii dintre copiii participanţilor au fost, de 
asemenea, la această întâlnire. Temele s-au concentrat asupra relaţiei de căsătorie, cu diferitele ei etape și 

caracteristicile acestora, precum și asupra unor sfaturi utile pentru diferite situaţii din viaţa de familie. 
Au fost prezentate subiectele:
•	 Un	început	divin
•	 Dragostea	tânără
•	 Dragostea	realistă
•	 Dragostea	confortabilă		
•	 Reînnoirea	dragostei	
•	 Dragostea	transcendentă
•	 Reînnoindu-mi	căminul
Prezentările au fost urmate de sesiuni de discuţii, când cei prezenţi au adresat întrebări legate de viaţa 

de familie pe baza temelor prezentate. Necesitatea de a avea familii creștine senine, puternice, iubitoare, 
bine ordonate, a fost o idee repetată în timpul întâlnirilor. Aceasta a fost subliniată și în cântece, poezii, 
gânduri prezentate în timpul programelor. Imnul învăţat în timpul întâlnirilor a fost „Ca un colţ de cer 
frumos”, care a fost nou pentru majoritatea participanţilor. 

Cazarea confortabilă, hrana gustoasă, atmosfera familiară, de pace, muzica creștină de calitate, împre-
ună cu studiile biblice, au fost o binecuvântare pentru vizitatori. Fie ca Domnul să continue să îi binecu-
vânteze pe cei care au participat, precum și pe cei care sunt influenţaţi de familiile lor!

Conferință de familie
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Prin harul lui Dumnezeu am avut bucuria 
de a participa la conferința spirituală 
organizată în partea nordică a Conferinței 
Ardealul de Nord, în comunitatea Bog-

dan Vodă, în data de 25 ianuarie 2015.
Frații din Uniunea Română ne-au prezentat 

subiecte înălțătoare, tema centrală fiind nevoia 
păstrării identității noastre ca popor și dispo-
nibilitatea noastră de a fi deosebiți „la modul 
practic”,  vorbirea, atitudinea, îmbrăcămintea, 
comportamentul nostru fiind modelate după un 
„așa stă scris” și nu după obiceiul și moda lumii. 
S-a accentuat de asemenea nevoia unei credințe 
bazate pe Scriptură și Spiritul Profetic, ca surse 
de referință și călăuză în viața de zi cu zi, subli-
niindu-se și faptul că sigiliul lui Dumnezeu va fi 
pus pe frunțile acelora care și-au modelat viața 
după modelul Domnului Hristos și aleg, chiar 

Conferința spirituală – Bogdan Vodă
din această lume, să fie ascultători de cerințele 
Sale în toate amănuntele vieții. 

S-au făcut apeluri la inimile ascultătorilor, 
atrăgându-se atenția asupra modului cum privim și 
aplicăm lucrarea măreață a planului divin în viețile 
noastre, asupra nevoii unei conștiințe curate prin 
care Duhul Sfânt să poată lucra, impresionând 
mintea și inimile noastre. 

La conferință au participat și frați din 
comunitățile apropiate: Repedea, Petrova, Vișeu 
precum și prieteni de adevăr din localitate și din 
împrejurimi. Tinerii și copiii prezenți ne-au încân-
tat sufletele cu cântări și poezii, programul nostru 
fiind atât dedicat studiului și meditației, dar și 
laudei și recunoștinței la adresa lui Dumnezeu. 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul 
de care ne-am bucurat și pentru îndemnul primit 
cu această ocazie. 

A consemnat Neluțu Dărămuș 
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„Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, 
din pricina lucrării lor.” (1 Tesaloniceni 5:13)

Va vedea rodul muncii sufletului Lui și 
Se va înviora.” (Isaia 53:11 p.p.). 

Așa profetiza în vremurile 
trecute ale istoriei sfinte profetul 

Isaia, pentru Cel care avea să vină și să-Și aducă 
cunoștința mântuirii, iar apoi să-Și dea viața ca 
preț de răscumpărare pentru lumea căzută. Tot 
la fel ar putea să privească în urmă fiecare slu-
jitor, care s-a consacrat fără rezerve în lucrarea 
Domnului. Domnul privește cu bucurie când 
influențele sfinte vor fi date la iveală cu rezul-
tatele lor prețioase. Cât de mare va fi mulțimea 
sufletelor pe care le vom întâlni în curțile ceru-
lui, când ele vor pricepe participarea miloasă și 
iubitoare, care s-a dat pe față pentru mântuirea 
lor! Ce bucurie va fi când cei mântuiți se vor 
întâlni și vor saluta pe toți aceia care au purtat o 
povară pentru ei. 

„ Iată un frate care a împărțit și el cu noi toți 
bucuriile slujirii, cât și întristările. Pentru întris-
tări apostolul Pavel spune că ele „lucrează pentru 
noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă” (2 
Corinteni 4:17), iar bucuriile sunt de o clipă.

Fratele Dărămuș Ioan a slujit ca lucrător, ca 
prezbiter și apoi ca predicator al evangheliei. A 
deținut și diferite responsabilități. Din datele 
informative: 3 ani ca lucrător, 4 ani ca prezbiter, 
iar din 1984 ca predicator. A fost președinte al 
câmpului Ardealul de Nord, vice-președinte al 
Câmpului Ardealul de Sud, timp de două manda-
te, și membru al Consiliului Conferinței Ardea-
lului de Sud. După o activitate destul de lungă a 
ajuns la momentul „lăsării la vatră” – pensionarea. 

Dorim să aibă parte de o bătrânețe binecu-
vântată și lungă, iar răsplata și mântuirea e un dar 
de la Domnul.

A consemnat Simion Mureșan
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lFrumusete f orilor,
J        eni și Flavia s-au întors acasă de la școală. 
                  Erau singure se simțeau plictisite, neștiind  
                  cu ce să-și ocupe timpul. După ce au mân- 
               cat, au ieșit în balcon, neștiind ce ar putea  
          face. Era o zi caldă de primăvară și abia acum au con-
statat că nici n-au observat cât de frumoasă este natura. 

―  Bună fetelor, le salută voioasă, Rodica. 
―  Bună, răspunseră surorile într-un glas, 

bucuroase oarecum că au cu cine discuta. Rodica 
era prietena lor de la scara învecinată a blocului. 
Locuiau la același nivel și se vedeau adesea când erau 
în balcon. Rodica era de aceeași vârstă cu Flavia, dar 
învățau la școli diferite. 

―  Vreți să mergem afară, le sugeră Rodica. Am o 
surpriză pentru voi, le anunță ea, radiind de fericire. 

―  ?
―  Uite, am primit o lupă. Putem observa mai 

bine florile, iarba…
―  Ce plictisitor, gândi Jeni. Ce ai putea obser-

va într-un fir de iarbă sau într-o floare?
În câteva minute fetele se aflau pe poiana din 

spatele blocului, culcate pe burtă în iarba pufoasă. 
Rodica le așeză înainte lupa sa și curând florile le-au 
apărut mari, proeminente, lăsând să li se observe 
fiecare detaliu. Cât de frumos erau așezate petalele 
albe în jurul mijlocului bombat de culoare galbenă! 
Asemenea unui burete poros centrul acesta era alcă-
tuit dintr-un joc de semicercuri format din bobițe 
mici, galbene, ca niște mărgăritare. Iar petalele?! 

―  Eu credeam că margaretele acestea micuțe au 
un singur rând de petale albe, spuse Jeni surprinsă. 
Eu așa obișnuiam să le desenez. 

―  Da, așa credeam și eu, completă Flavia. Uite 
cât sunt de frumoase și ce perfect sunt așezate pe 
două rânduri, astfel încât cele din spate să se vadă 
printre cele de pe primul rând. 

Ocupate cu studiul ierbii fetele nici n-au obser-
vat cât de repede a trecut timpul. Abia când mama 
le-a strigat și-au dat seama că petrecuseră câteva ore. 
Ciudat… nu se plictisiseră deloc. 

―  Parcă am fost la un spectacol, concluzionă 
Jeni în timp ce urcau scările în grabă. 

―  Și mie mi-a plăcut mult. Am să-l rog pe tata 
să ne cumpere și nouă o lupă. Este un joc interesant 
să privești natura. Dar dacă am merge într-o pădure! 
Câte lucruri minunate am putea observa. 

―  Cred că putem avea și secvențe video, adău-
gă Flavia, zâmbind. Gândește-te cum ar fi să urmărim 
mersul unei furnici, sau al unei gâze oarecare…

Lumea minunată creată de Dumnezeu poate 
oferi mai multe satisfacții decât ne imaginăm. 

Dragi copii, luați-vă timp și priviți frumusețea 
naturii în toată splendoarea ei. Ochii nu vor obosi să 
admire culorile vii ale florilor, fluturilor, păsărilor și in-
sectelor. Obișnuiți-vă să observați cum fiecare element 
al naturii este creat cu minuțiozitate, cu gingășie, cu 
finețe, special pentru încântarea ochilor voștri. Astfel 
Îl veți cunoaște mai mult pe Dumnezeu și-L veți iubi. 
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