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Stimați frați,
Prin harul lui Dumnezeu am ajuns în anul 

2016. Din anul 2016 am parcurs încă un trimes-
tru. Această trecere a timpului ne-a adus mai 
aproape de evenimentul venirii lui Isus. Între-
barea care merită să ne-o punem este: Suntem 
pregătiți să-L vedem față-n față pe Acela care 
ne-a creat, ne-a răscumpărat și ne-a așteptat, iar 
acum este gata să vină să ne ducă acasă?

În mijlocul evenimentelor ce se desfășoară 
sub privirile noastre, se aud pașii lui Isus venind 
spre pământ. O Uniune Europeană, altădată 
cu aspirații puternice de a fi o forță în lume, se 
destramă astăzi încet, fărâmițând-se. 

Păcatele care altădată erau oroare pentru 
oameni, chiar și să le pomenească, devin astăzi 
practici legiferate de guvernele pământești și 
unele fețe bisericești. 

Familia este în derivă. Teroarea, războiul și 
revoltele dintre națiuni fac popoarele să fie desta-
bilizate și nu se știe cine-i împotriva cui. 

Terorismul, un termen inventat sau real, 
aduce tristețe, deznădejde, mizerie în copilăria 
inocentă a milioane de micuți. Oamenii caută 
pacea, alergând dintr-o parte în alta a lumii, 
chiar cu riscul de a nu ajunge unde și-au propus 
și totuși, dacă se întâmplă să ajungă, constată 
ură din partea acelora despre care se zice că 
„trăiesc în pace”.

Biserica este biciuită de tot felul de vânturi 
de învățătură. Ideile și părerile personale fac pe 
cei ce se numesc frați să aibă sentimente străine 
unii față de alții. Superficialitatea în materie de 
credință este nota dominantă în viața unora. 
Un ecumenism de sâmbăta se dorește din partea 
altora. Interesul pentru viața materială este 
prioritar chiar și la acei care ar trebui să îndrepte 
privirile muribunde ale fraților lor spre Împărăția 
Cerească. Tinerii care vin în urmă nu au o cale 
bătătorită pe care să calce în siguranță și tot mai 
mulți alunecă spre abisul rece și înfiorător al 
plăcerilor de o clipă. 

Scrisoare deschisă
Ioan Bogdan

Stimați frați și prieteni, vă invit să ne ridicăm 
într-un glas și să reînnoim voturile noastre de 
credincioșie. Să ne îndreptăm, precum poporul 
de odinioară, spre Mițpa sau Sihem, refăcând 
legământul cu Dumnezeu și să ascultăm încă o 
dată vocea Lui vorbindu-ne prin profet: 

 „O întristare adâncă mă cuprinde când mă 
gândesc la starea noastră ca popor. Domnul nu 
ne-a închis cerul, dar propria noastră umblare de 
continuă abatere ne-a despărţit de Dumnezeu. 
Mândria, lăcomia și iubirea de lume a locuit în 
inimă, fără teamă de a fi abnegate sau condam-
nate. Păcate grave și semeţe au sălășluit printre 
noi. Și totuși, părerea generală este că biserica este 
într-o stare înfloritoare și că pacea și prosperitatea 
spirituală este în toate hotarele ei.

Biserica s-a întors înapoi și nu-L mai ur-
mează pe Hristos, Conducătorul ei, ci se retrage 
mereu către Egipt. Cu toate acestea, numai puţini 
sunt îngrijoraţi sau înspăimântaţi, văzându-și 
lipsa de putere spirituală. Îndoiala și chiar necre-
dinţa în mărturiile lui Dumnezeu pătrunde ca un 
aluat prin bisericile noastre de pretutindeni. Lui 
Satan îi place ca lucrurile să fie astfel. Așa place 
și predicatorilor care se predică pe ei înșiși în loc 
să-L predice pe Hristos. Mărturiile nu sunt nici 
citite, nici preţuite. Dumnezeu v-a vorbit. Lumi-
na a strălucit din Cuvântul Său și din mărturii, și 
totuși atât Biblia, cât și mărturiile au fost lepădate 
și nesocotite. Rezultatul este evident lipsa de 
curăţie, de devoţiune și de credinţă serioasă între 
noi.” (5 T., cap. Un apel, pg. 208 ed. veche). 

„Satana și-a înmulțit capcanele și pretinșii 
creștini, superficiali în caracter și experiență religi-
oasă, sunt folosiți de ispititor ca momeală. Aceștia 
sunt întotdeauna gata pentru reuniuni de plăcere 
sau pentru petreceri, iar influența lor îi atrage și 
pe alții. Tineri și tinere care încearcă să fie creștini 
biblici, sunt convinși să participe la plăcere și 
sunt antrenați în ea. Ei nu consultă în rugăciune 
standardul divin, pentru a afla ce a spus Hristos 
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în legătură cu roada ce trebuie adusă de pomul 
creștin. Ei nu-și dau seama că aceste distracții 
sunt adevărate banchete ale lui Satan, pregătite să 
împiedice sufletele să răspundă invitației la masa 
de la Nunta Mielului și să primească haina cea 
albă de nuntă, a caracterului care este neprihăni-
rea lui Hristos. Ei devin confuzi față de ceea ce 
trebuie să facă în calitate de creștini. Nedorind să 
fie considerați aparte, ei înclină în mod natural 
să urmeze exemplul celorlalți și astfel ajung sub 
influența celor care niciodată n-au simțit în inimă 
sau în minte atingerea divină…” (Sfaturi pentru 
părinți, educatori și elevi, pg. 277 - 340 engl.)

„Dumnezeu a luat măsuri, îndeajuns ca noi 
să putem sta desăvârșiţi în harul Său, nelip-
sindu-ne nimic, așteptând apariţia Domnului 
nostru. Sunteţi voi pregătiţi? Sunteţi îmbrăcaţi 
cu haina de nuntă? Acel veșmânt nu va acoperi 
niciodată înșelăciunea, necurăţia, corupţia sau 
prefăcătoria. Ochii lui Dumnezeu sunt asupra 
voastră. El cercetează cugetele și intenţiile inimii. 
Înaintea ochilor oamenilor, noi putem ascunde 
păcatele noastre, dar înaintea Făcătorului nostru 
nu le putem ascunde. Dumnezeu nu L-a cruţat 
pe unicul Său Fiu, ci L-a dat la moarte pentru 
păcatele noastre și L-a înviat pentru îndreptăţirea 
noastră. Prin Hristos, noi putem prezenta cererile 

noastre înaintea tronului harului. Prin El, noi, 
așa nevrednici cum suntem, putem primi toate 
binecuvântările spirituale. Venim noi la El ca să 
avem viaţă?” (5 T. pg. 211 ed. veche). 

„Acum e timpul culminant când trebuie să 
ne pocăim. Tot poporul lui Dumnezeu trebuie să 
aibă un interes personal în lucrarea de binefacere. 
Ei trebuie să se unească din toată inima și din 
tot sufletul într-o străduință serioasă de a ridica 
și lumina pe semenii lor. Ei trebuie să-și îmbrace 
haina de nuntă prevăzută de Hristos, ca să poată 
fi pregătiți să lucreze cum a lucrat El. Ei nu trebu-
ie să fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Cu 
un respect umil și devotat, ei trebuie să lucreze în 
dreapta și în stânga, consacrând lui Dumnezeu 
întreaga lor servire și toată destoinicia lor.” (6 T., 
pg. 273, subcap. Nevoia de pocăință)

„Eu somez pe predicatorii care mânuiesc 
cuvântul lui Dumnezeu: ,Curățiți-vă cei ce purtați 
uneltele lui Iehova.`Întreb pe poporul care 
ascultă la adevărurile vestite de la amvon: ,Ce fel 
de simțăminte aveți voi în așteptarea zilei celei 
mari? La această zi fiecare dintre voi are un interes 
personal. Fiți siguri că Dumnezeu nu permite ca 
pretențiile Sale să fie luate în râs. Aveți voi haina 
de nuntă?` ” (Mărturii speciale pentru predicatori, pg. 
387, subcap. Fiți curați). 
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Isus,
Lumina lumii

C
     u ce era hrănită mintea fariseilor  
    în acea vreme? De ce au ripostat la 
această afirmație? Cine se credeau ei 
de s-au simțit deranjați că venise un 

tânăr din Galileea și vorbea cu atâta autoritate 
și convingere? Ce au recunoscut aprozii când 
au mers să-L suspecteze:

„Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai 
de seamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: „De ce 
nu L-aţi adus?” Aprozii au răspuns: „Niciodată 
n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.” (Ioan 
7:45, 46). Când aprozii au afirmat că „nicioda-
tă n-a vorbit un om ca Omul acesta”, ei le-au re-
plicat: „Doar n-ați fost duși și voi în rătăcire?” 
Apoi au continuat plini de dispreț: „A crezut în 
El vreunul din mai marii noștri sau din farisei?” 
Cu alte cuvinte, credința în acea vreme nu 
putea trece peste credința mai marilor vremii 
sau a fariseilor. Ignoranța și neștiința erau 
păcatele vremii și atunci și astăzi aceleași păcate 
pot stăpâni mințile oamenilor. Dispreț față 
de popor: „Norodul acesta care nu știe Legea 
este blestemat”. Este posibil ca aceste cuvinte 
să aparțină lui Caiafa, pentru că el a mai făcut 
o afirmație de genul acesta: „Voi nu știți nimic 
sau oare nu vă gândiți că este în folosul vostru 

Simeon Mureșan

„Isus le-a vorbit din nou și a zis: 
„Eu sunt Lumina lumii, cine Mă urmează 

pe Mine nu va umbla în întuneric, 
ci va avea lumina vieții”. 

Afirmația făcută în acest verset biblic  
i-a deranjat atât de tare pe cei din clasa 

conducătoare a vremii, încât au ripostat.  
„Tu mărturisești despre Tine însuți; 
deci mărturia Ta nu este adevărată.”
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să moară un singur om pentru norod și să nu piară 
tot neamul? (Ioan 11:49 u.p., 50). 

Acestea erau conflictele de interese în jurul lui 
Isus. Ce bine că a fost și un „om bătrân”, convertit, 
cel ce venise la Isus noaptea pe ascuns, de rușinea 
și frica celorlalți. Și acest om lansează o provocare, 
prin întrebarea cercetătoare, pentru fiecare mem-
bru al sinedriului: „Legea noastră osândește ea 
pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face?” 
Drept răspuns i se adresează o contra întrebare: „Și 
tu ești din Galileea?...” Cu alte cuvinte, faci parte 
dintre disprețuiții galileeni… „s-a ridicat vreun 
proroc din acea zonă?” Și ședința a fost întreruptă 
pentru acea dată, fără decizii cu privire la oprirea 
lucrării lui Isus. Urma unul din aranjamentele cele 
mai subtile puse la cale pentru a-L aduce pe Isus 
la condamnare. Întâmplarea din Ioan 8:1-11 s-ar 
putea spune că reprezintă o regizare a clasei condu-
cătoare a acelei vreme, pentru a-L prinde pe Isus. 

Dacă Isus ar fi declarat: „Femeia trebuie să 
moară pentru că a călcat Legea morală”, atunci ar fi 
fost acuzat că-și asuma un drept civil peste cel al ro-
manilor. Dacă ar fi spus: „Este nevinovată, lăsați-o 
în pace”, fără să condamne păcatul, ar fi intrat în 
conflict cu propria lege dată pe muntele Sinai… Și 
la urmă, când călcătorii legii au plecat, Isus a făcut 
ca „Lumina vieții” să străbată inima sfâșiată de 
durere, rușine și păcat. „Eu nu te osândesc. Du-te și 
să nu mai păcătuiești”. După această întâmplare Isus 
a declarat în mod public „Eu sunt Lumina lumii”. 

Dacă luăm aceste cuvinte și le analizăm în 
lumina Duhului Sfânt, care ne călăuzește în tot 
adevărul, însemnătatea lor ne va fi descoperită 
în profunzime. Tot ceea ce fac eu sau tu, noi sau 
alții, dacă nu e acolo și lumina Lui în vorbe, fapte, 
obiceiuri, hotărâri, s-ar putea spune că este mânjit 
de păcat, fariseism, ipocrizie. De ce, dintre oamenii 
acelei vremi, care făceau parte din comandamen-
tul vremii, sinedriul iudaic, Biblia îi amintește cu 
respect pe Nicodim și Iosif, ca unii care au ieșit 
în față când Isus a fost răstignit? Cum de aceste 
două persoane rămân cele mai valoroase minți 
pentru istoria de mai târziu, întrucât ucenicii 
erau neidentificați ca grupă, fără posibilități de a-i 
face înmormântare Domnului, iar atunci erau și 
dezamăgiți și fricoși!

Evanghelistul Luca spune că Iosif „nu luase 
parte la sfatul celorlalți” și că „aștepta Împărăția lui 
Dumnezeu” (Luca 23:51). Ce fel de sfat au avut 
ceilalți? Matei, în Evanghelia sa, spune că „s-au sfă-
tuit împreună cum să-L prindă pe Isus cu vicleșug 
și să-L omoare.” (Matei 26:4). 

Două persoane din sinedriul iudaic au crezut 
în El ca Mântuitor și așteptau; și vicleșugul nu 
și-a mai avut loc în inima și mintea lor. David 
scrie că astfel de oameni evlavioși sunt plăcerea 
lui: „Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu, Tu 
ești singura mea fericire!” Sfinţii care sunt în ţară, 
oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.” (Psalmii 
16:2, 3). Cred că foarte mulți dintre noi am citit 
acest psalm. În parte el descoperă încrederea pe 
care o avea Isus în Tatăl Său și plăcerea pe care o 
avea față de El. David a experimentat și el situația 
aceasta, iar acum e rândul fiecăruia dintre noi să ne 
bucurăm de această experiență… în cine ne găsim 
plăcerea? Orice membru al bisericii ar spune: În 
Domnul îmi găsesc singura mea fericire și frații și 
surorile evlavioase sunt plăcerea (compania) mea. 
Oare cine sunt sfinții și oamenii evlavioși? Nu 
beau ei din același izvor de binecuvântări zilnice 
ale Domnului? Nu s-ar cădea ca acei ce au ajuns la 
o vârstă remarcabilă a anilor 60-70-80 să lase cele 
mai mari dovezi ale evlaviei? 

Isus „Lumina lumii” cred că luminează mai 
întâi pe cei ce au mai mulți ani în credință și exem-
plul lor, pioșenia lor, caracterul lor, va da lumină 
pentru cei ce vin pe urmă. Să ne bucurăm că totuși 
au fost oameni buni și evlavioși ca Iosif și Nicodim, 
care s-au alăturat micii grupe când, în frăgezimea 
bisericii primare, se părea că aceasta se va dezin-
tegra. Spiritul profetic lasă lumină pentru cei ce-l 
citesc și au în considerare sfatul său: „Cei care au 
slujit Maestrului lor atunci când lucrarea mergea 
greu, care au îndurat sărăcia și au rămas credincioși 
atunci când erau puţini care să stea pentru adevăr, 
trebuie să fie onoraţi și respectaţi. Domnul dorește 
ca lucrătorii mai tineri să câștige înţelepciune, pu-
tere și maturitate prin conlucrarea cu acești bărbaţi 
credincioși. Cei mai tineri trebuie să înţeleagă că ei 
sunt foarte mult favorizaţi, putând să aibă printre 
ei asemenea lucrători. În comitetele lor, să li se dea 
un loc de cinste.
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Când cei care și-au petrecut viaţa în slujirea 
lui Hristos se vor apropia de încheierea lucrării 
lor pământești, ei vor fi inspiraţi de Duhul Sfânt 
să povestească experienţele avute în lucrarea lui 
Dumnezeu. Raportul despre minunata Sa purtare 
cu poporul Său, despre marea Sa bunătate în 
scăparea lor din încercări, ar trebui să fie repetat 
celor noi veniţi la credinţă. Dumnezeu dorește ca 
lucrătorii în vârstă și încercaţi să rămână la locu-
rile lor, făcându-și partea, ferindu-i pe bărbaţi și 
femei de a fi trași la fund de puternicul curent al 
răului.” (I.F.A., cap. 56). 

„Masa și Meriba” – ce s-a întâmplat oare 
acolo? Istoria sfântă în Exodul 17:1-7 spune că 
toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pus-
tia Sin, după porunca Domnului și au tăbărât la 
Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă. Și fiindcă 
nu aveau apă, s-au luat la ceartă cu Moise. De ce 
cu Moise? Oare nu Domnul (Lumina din stâlpul 
de nor și foc) îi călăuzea? Iar dacă Domnul îi că-
lăuzea, de ce i-a adus într-un loc fără apă? Cearta 
venea odată cu foamea și setea. Cel ce conduce 
Universul, Cel ce conduce planeta noastră și pe 
popor prin pustie nu greșește. El i-a dus la Refi-
dim ca să-și dea seama de nevoia lor de Hristos, 
de nevoia luminii Sale în viața lor. „Poporul 
stătea chinuit de sete” și nu se ruga, ci se certa cu 
Moise, cârtind împotriva lui. Dar cine era Moise? 
Cine-l pusese în fruntea lor? Nu se bucuraseră 
bătrânii atunci când au văzut minunile pe care 
Domnul le făcea prin el? Acum Moise era de 
vină că nu aveau apă. Un singur om a început 
să se roage și Domnul avea soluția lângă ei. De 
ce se încărcau cu îndoieli și presimțiri triste care 
umbreau viitorul? Domnul răspunde la rugăciu-
nea lui Moise și îi dă porunca pe care el trebuia să 
o împlinească: „Domnul a zis lui Moise: „Treci 
înaintea poporului și ia cu tine vreo câţiva din 
bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână și toiagul cu care 
ai lovit râul, și pornește! Iată, Eu voi sta înaintea 
ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca și va ţâșni 
apă din ea, și poporul va bea.” Moise a făcut așa, 
în faţa bătrânilor lui Israel.” (Exodul 17:5, 6). 

Chiar dacă Moise avea presimțirea că va fi ucis 
cu pietre, el trebuia să execute porunca Domnului. 
Domnul i-a condus pe la Masa și Meriba pentru a 

vedea cum necredința în Dumnezeu și în conducă-
torul lor vizibil – Moise – era ispita care le chinuia 
mințile. S-au întrebat zicând: „Este oare Domnul 
în mijlocul nostru sau nu este?”

După aproape 2000 de ani venise Lumina la 
ai Săi și ai Săi nu au primit-o, zicând: „Nu ne duce 
oare în rătăcire, că-i iubește și pe romani și le acor-
dă dreptul civil și financiar!!! Nu-L putem crede… 
și s-au hotărât să-L condamne la moarte.” 

Cum stăm noi acum, după alte 2000 de ani? 
Iată ce zice spiritul profetic:

„Nu a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui 
Hristos să întârzie atât de mult. Dumnezeu nu a 
intenționat ca poporul Său, Israel, să rătăcească timp 
de patruzeci de ani prin pustie. El făgăduise să-i 
ducă direct în Canaan și să-i stabilească acolo, ca un 
popor sfânt și fericit. Dar acei cărora li s-a predicat 
întâi, n-au intrat din pricina necredinței. Inimile lor 
erau pline de murmurare, de răsculare și de ură și El 
nu Și-a putut împlini legământul Său cu ei. 

Timp de patruzeci de ani necredința, murmu-
rarea și răscularea a împiedicat pe Vechiul Israel 
să intre în țara Canaanului. Aceleași păcate au 
întârziat și intrarea Israelului spiritual în Cana-
anul ceresc. În niciun caz făgăduințele lui Dum-
nezeu nu dau greș. Necredința, spiritul lumesc, 
neconsacrarea, neînțelegerile și rivalitatea dintre 
credincioșii Săi sunt acelea care ne-au ținut atât de 
mulți ani în această lume a păcatului și a necazuri-
lor.” (Evanghelizare, pg. 430). 

Să fim cu mare atenție! „Lumina mai este 
puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii 
care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul; 
cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă 
vreme aveţi Lumina printre voi, credeţi în Lumină, 
ca să fiţi fii ai luminii.” (Ioan 12:35, 36). 

Dacă, în conformitate cu cele scrise de pro-
fetul Isaia în cap. 8:20 („La Lege și la mărturie!” 
Căci dacă nu vor vorbi așa – nu va fi nicio lumină 
în ei – trad. engl.), lumina este ignorată, aceasta 
se va retrage pentru că, neavând o călăuzire din 
partea legii și mărturiei, ea nu poate rămâne asupra 
lor. Despre cine este vorba? Despre bătrâni? Des-
pre tineri? Despre copii? 

Începeți însă cu bătrânii care stau înaintea 
Tatălui… și…  Va urma!
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Marin Barbu

Biserica mea
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De ce acest titlu?
Câteva luni în urmă am fost rugat să preiau 

pentru păstorire câteva comunități în Câmpul 
Muntenia. Deși mulți ani n-am mai păstorit 
comunități, am acceptat cu bucurie, deoarece 
acele grupe de frați făceau parte din primul meu 
câmp misionar. Începeam să-mi imaginez reîn-
tâlnirea cu frații și surorile care cu zeci de ani în 
urmă mă încurajau, mă sfătuiau și se rugau pentru 
succes în cea mai „profitabilă” misiune posibilă.

I-am reîntâlnit pe câțiva dintre cei de atunci. 
Trăiesc cu dorul și cu grija copiilor și a nepoților 
plecați peste mări și țări pentru un trai mai bun. O 
mare parte dintre cei pe care îi cunoscusem cu ani 
în urmă nu mai sunt printre noi, iar alții se luptă cu 
singurătatea. „Mângâierea și bucuria noastră – fra-
te – este întâlnirea din Sabat și adunările spirituale 
ale bisericii”, îmi spuneau unii dintre ei cu lacrimi 
în ochi. Ce plăcut și încurajator într-adevăr este 
să te întâlnești cu semenii, tovarăși mai vârstnici 
sau mai tineri ai acelorași aspirații, cu care să te 
regăsești periodic la închinare și laudă, la rugăciune 
și studiul Cuvântului lui Dumnezeu! Așa a apărut 
ideea pentru acest articol. „Ce plăcut și ce dulce 
este să locuiască frații împreună” scria David, după 
reîntâlnirea cu cei dragi.

Ca oameni creați după principiul dragostei 
suntem influențați în cea mai mare parte în 
acțiunile noastre de mediul în care trăim. Și nu 
putem trăi singuri, fără o colectivitate căreia să-i 
aparținem. Cu toate că purta chipul lui Dum-
nezeu, Adam era singur. Și Dumnezeu Însuși a 
spus „Nu e bine…”. Ca ființe, ce purtăm ampren-
ta dumnezeirii, dorim după acea asigurare că 
nu suntem singuri în credința noastră, căutăm 
tovarăși cu aceleași aspirații, o biserică în mijlo-
cul căreia să experimentăm și să dezvoltăm acel 
tip de relații care să ne dea asigurarea dezvoltării 
unui caracter ceresc.

O biserică?
Mulți oameni sunt în căutarea păcii și a 

tihnei sufletești într-o biserică. Dar unde mai poți 
găsi în societatea modernă o astfel de asigurare? 
Astăzi există peste 600 de biserici creștine și alte 
sute poate sau chiar mii de grupări religioase 

care pretind că au Biblia ca manual de studiu, 
iar Domnul Isus este centrul predicilor, al 
aspirațiilor și al credinței lor. Am mulți cunoscuți 
și prieteni sinceri care de ani de zile merg din loc 
în loc, din biserică în biserică, preiau cântece re-
ligioase de unde pot, ascultă predici de peste tot, 
dar nu și-au găsit pacea și liniștea niciunde. Știți 
de ce? Ei nu au înțeles că în Biserică înveți cum să 
te dăruiești, că adevărata bucurie a vieții este când 
oferi și totdeuna să oferi, făcând pe alții fericiți 
fără a aștepta nimic în schimb. Sunt persoane 
care se opresc pentru un timp acolo unde adună-
rile au un număr mare de credincioși. Mulți sunt 
atrași pentru un timp de talentul exponenților, 
subiectelor biblice. Sunt chiar atrași spre acele 
grupări religioase care au predicatori iluștri, cu 
mare priză la public. Pe cei mai mulți îi înțeleg. 
Și eu am trecut, ca și voi, și ca mulți alții, prin 
aceste lupte interioare. Am avut multe invitații 
să particip la bucuria părtășiei în biserici mari. 
Cea mai interesantă mi s-a părut recomandarea 
unui ofițer de securitate prin anii ‘80 care, în 
timpul unei anchete, îmi prezenta câteva criterii 
de alegere a uneia dintre bisericile care se bucurau 
de libertate: „Nu vei mai fi anchetat și nici nu vei 
mai fi oprit să te rogi, să cânți sau să predici.”

Care să fie criteriile după care oamenii 
își aleg o biserică, o religie sau o filozofie de 
viață? Pentru cei mai mulți prea puțin contează 
argumentele sau motivele de ordin intelectual. 
Oamenii sunt atrași ca un magnet, din mulțimea 
de semnale și amănunte ale vieții, de ecourile 
propriilor lor inimi.

Ce ar alege Isus în locul meu? 
De ce mă aflu eu în această biserică? Ce-mi 

poate ea oferi? Ce garanții am pentru viața 
aceasta dar, mai ales, pentru viața veșnică, 
viitoare? Unde aș alege să mă închin dacă ar 
trebui să fac din nou o alegere? Are Dumnezeu 
o biserică vizibilă sau ea e în toate bisericile sau 
grupările religioase creștine sau necreștine? Am 
recitit de curând „Adevăratul Preot sau ce-ar 
face Isus în locul meu?” de Ch. M. Sheldon, carte 
care devenise în urmă cu câțiva ani un best-seller 
în America. Cred din toată inima că acesta ar 
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trebui să fie și criteriul adevărat și sigur pentru 
orice pretendent la mântuire. Ce ar alege Isus 
în locul meu? Acolo unde este El, fie mulți sau 
puțini, învățați sau mai puțin pregătiți intelec-
tual sau teologic, cu biserici grandioase sau mai 
mici, acolo este siguranța, odihna și pacea.

Pentru Domnul Isus biserica era totalita-
tea credincioșilor care se strângeau laolaltă în 
Numele Lui (Matei 18:20). Numărul închină-
torilor nu era un criteriu pentru El. El a spus 
odată „… îngustă este calea și puțini sunt cei 
ce o află”(Matei 7:14). De aceea li se adresa 
cu dragostea-I și gingășia-I caracteristice: 
„Nu te teme, turmă mică…” (Luca 12:32). În 
timpul apostolilor nu erau case de închinare. 
Credincioșii se adunau în case particulare, dar 
acolo era prezența lui Dumnezeu. (Romani 
16:11). Dorința închinătorilor adevărați este 
asigurarea că ei se întâlnesc cu Domnul Isus 
Hristos, Mântuitorul lor. Ei însetează ca și 
David după Dumnezeul cel viu (Psalmii 63:1). 

Timpul și locul destinat întâlnirii cu Domnul 
Isus este sfințit prin prezența Duhului Sfânt 
care transformă caracterele închinătorilor după 
asemănarea Aceluia ale cărui cuvinte le ascultă.

Bisericii Sale nu i-au fost promise privilegii 
aici în lume. Isus Însuși spunea lui Pilat înain-
te de răstignire: „Împărăția Mea nu este din 
lumea aceasta…” (Ioan 8:36). El a fost greșit 
interpretat, insultat și disprețuit. Biserica Lui 
va avea din partea lumii și creștinilor de formă 
doar dispreț. „Dacă vă urăște lumea, știți că pe 
Mine M-a urât înaintea voastră.”(Ioan 15:18). 
Căutați, dragi prieteni, pe Domnul Isus și 
bucurați-vă când nu sunteți acceptați atunci 
când trăiți în armonie cu Legea Sa.” Toți cei ce 
voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi 
prigoniți” (2 Timotei 3:12).

Domnul Isus nu recunoaște peste 1000 de 
biserici sau grupări creștine, chiar când predică pe 
Isus Hristos, sau se roagă în Numele Lui. „Mulți 
Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! 
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N-am prorocit noi în Numele Tău?... Atunci 
El va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut”...; 
ați lucrat fărădelege.” Cel mai de preț obiect al 
grijii, protecției și dragostei Sale îl reprezintă 
acel grup de credincioși care „păzesc poruncile 
lui Dumnezeu și credința lui Isus”(Apocalipsa 
14:12). Chiar dacă este mic și disprețuit, acel 
grup de credincioși este recunoscut ca: „Biserica 
Mea...”(Matei 16:18). El recunoaște o singură 
credință, aceea „...care a fost dată sfinților odată 
pentru totdeauna” (Iuda 3).

Un staul și o turmă
 Sunt afirmații încurajatoare pentru noi, prin 

care putem înțelege dacă facem și noi alege-
rile pe care El le-a făcut cândva. Ce frumoasă 
afirmație avem în Ioan 10:16. „Mai am și alte oi, 
care nu sunt din staulul acesta.” Oi risipite prin 
munți, prin peșteri, zbierând după un adăpost 
și un păstor. Marele Păstor se identifică cu ele. 
El le cunoaște dorințele, nevoile și lipsurile lor 
sufletești. Unul este poate budist sau catolic, 
ortodox sau ateu etc. Majoritatea oilor Sale sunt 
în afara staulului, așa cum afirmă un pastor. 
Evanghelia se vestește nu pentru ca acele suflete 
să rămână izolate prin pustiuri și suferind de 
foame și de sete prin staule răzlețe. Domnul Isus 
recunoaște doar un staul. El are o Biserică vizibi-
lă, unde vor fi adunate oile pierdute.

„În timpul veacurilor de întuneric spiritual, 
biserica lui Dumnezeu a fost ca o cetate așezată 
pe un munte. Din veac în veac, în cursul genera-
ţiilor care au urmat unele după altele, învăţăturile 
curate ale cerului au fost descoperite înăuntrul 
ei. Slabă și cu defecte, după cum ar părea, biserica 
este singurul obiect asupra căruia Dumnezeu Își 
îndreaptă atenţia, într-un chip deosebit. Ea este 
locul descoperirii harului Său, în care găsește 
plăcere să dea pe faţă puterea Sa de a transforma 
inimi.” (IFA, pg. 12).

„Lumina noastră ar trebui să strălucească pe 
calea celor care sunt în întuneric. Ca membri ai 
bisericii vizibile și lucrători în via Domnului, toţi 
cei care mărturisesc a fi creștini ar trebui să facă 
tot ce le stă în putere pentru a păstra pacea, armo-
nia și iubirea în biserică.” (T5, pg. 620).

Caracteristici ale adevăratului Staul
Dacă există o biserică vizibilă, un staul unde își 

vor găsi adăpost oile înstrăinate, acesta ar trebui să 
fie identificat, să aibă anumite caracteristici. Cineva 
spunea de curând, într-una din bisericile noastre: 
„Staulul este Domnul Isus, frate, la Domnul Isus să 
ducem sufletele însetate...” Nu am putut împărtăși 
acest punct de vedere, deoarece Însuși Domnul Isus 
nu-l recunoaște. El este „Păstorul cel bun... care-Și 
dă viața pentru oi.” El este „... ușa oilor.” (Ioan 
10:11; 10:7). Prin El vor intra oile în staul.

Dacă iubim sincer mântuirea, este de cea 
mai mare importanță să identificăm „biserica 
Sa”. Este imposibil să fim legați de Isus Hristos 
și să nu aparținem Bisericii Sale, să nu fim legați 
cu biserica.

„Foarte strânsă este legătura dintre Hris-
tos și Biserica Sa. El este Mirele și Biserica este 
Mireasa; El este Capul, iar Biserica este trupul. 
Deci unirea cu Hristos implică unirea cu Biseri-
ca Sa.” (Ev., pg. 318).

„Răscumpărătorul lumii nu aprobă experien-
ţa și manifestarea în chestiuni religioase inde-
pendent de biserica Sa organizată și recunoscută, 
acolo unde are o biserică. Mulţi au ideea că nu 
sunt răspunzători decât faţă de Hristos pentru 
lumina și experienţa lor, independent de urmașii 
Săi recunoscuţi din lume. Însă acest lucru este 
condamnat de Isus în învăţăturile Sale, în exem-
plele și faptele pe care le-a dat pentru instruirea 
noastră.... Cei care se mândresc cu independenţa 
personală trebuie să fie aduși într-o relaţie mai 
strânsă cu Hristos prin legătura cu biserica Sa de 
pe pământ.” (T3, pg. 433, cap. Individualismul).

Cu rugăciune sinceră și cu interes maxim 
acordat propriei salvări putem să identificăm atât 
fundamentul, cât și caracteristicile bisericii pe 
care o slujesc și care deține toate mijloacele de 
educație prin care putem fi pregătiți pentru cer. 
1. Ea este Rămășita pe care „balaurul este 

mâniat”, pentru că ea „păzește poruncile 
lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos”. 
(Apocalipsa 12:17). Înseamnă că a avut loc o 
cernere și cei care au rezistat acesteia alcătu-
iesc rămășița. Așadar, la timpul sfârșitului va 
fi o biserică rămășiță, care se va identifica cu 
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interesele Mântuitorului și va reflecta carac-
terul Său. Ei sunt pregătiți pentru cer, pentru 
că au cerul în ei.

2. Această rămășiță apare după „o vreme, două 
vremi și o jumătate de vreme” sau 1260 de 
ani. Apocalipsa, în cap 12:14, 16, ne relatează 
că aproape de încheierea celor 1260 de ani 
„pământul dă ajutor femeii”. Atunci apare 
ca naţiune SUA, care dă ajutor femeii. După 
această perioadă se vorbește despre un război 
al balaurului cu rămășița seminței femeii”.

3. Ea păzește poruncile lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 14:12 și 12:17). Dacă vrem să 
descoperim care dintre cele aproape 2000 de 
credințe creștine reprezintă rămășița, apli-
când testul poruncilor lui Dumnezeu, vom 
vedea că sunt eliminate 99% dintre ele. Iacov 
zicea că „cine calcă o singură poruncă se face 
vinovat de toate” (Iacov 2:10).

4. Ține Mărturia lui Isus (Apocalipsa 12:17). 
Mărturia lui Isus este darul profeției ce s-a 
manifestat prin proroci în toate perioadele 
dar, în special, în perioada rămășiței. Dum-
nezeu s-a folosit de sora E. G. White prin 
scrierile căreia au fost atât de mult simplifi-
cate adevărurile clare ale Bibliei, încât orice 
persoană sinceră poate înțelege voința lui 
Dumnezeu pentru acest timp.

5. Credința lui Isus. Biblia nu cunoaște vreo 
credință „strămoșească” sau „credința nea-
mului”, ci doar credința lui Isus Hristos.

6. Are pecetea (sigiliul) lui Dumnezeu. 
Apocalipsa 7 ne prezintă pe cei care alcă-
tuiesc rămășița. Ei sunt aceia care „primesc 
pecetea pe frunțile lor”(Apocalipsa 7:3). 
Iar în Apocalipsa 14:1 ne sunt prezentați 
144000 care au pe frunte Numele Mielului și 
Numele Tatălui. În Conflictul dintre Hristos 
și Antichrist rămășița alege să primească 
„semnul lui Dumnezeu”, Sabatul, Marele si-
giliu al Creatorului, în contrast cu duminica, 
identificată ca fiind „semnul fiarei”. 

7. Are o solie mondială (Apocalipsa 14:6-12 
și 18:1-4). Evanghelia după Matei spune că 
sfârșitul va veni atunci când Evanghelia va fi 
propovăduită în toată lumea. (Matei 24:14).
Dacă Îl iubim cu adevărat pe Domnul Isus 

Hristos și dorim sincer să facem voia Lui nu e 
nevoie să bâjbâim încoace și încolo și nu e nevoie 
să întrebăm personalități ilustre în domeniul 
teologiei. Ne privește personal ce alegem. Dacă 
dorim să nu greșim Domnul Isus ne va conduce 
să înțelegem că aceste repere ne vor indica spre 
El, Marele posesor și dăruitor al vieții veșnice. 
Dumnezeu vrea să ni se descopere și să ne ducă în 
Staul și vom fi o turmă și un Păstor. Amin.
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„Altfel… voi lua 
sfeșnicul din locul lui”Daniela Picu

Scopul lui Dumnezeu cu biserica Sa 
în această lume este acela de a Se face 
cunoscut, prin intermediul ei. Bisericii i-a 
fost încredințată solemna misiune de a 

transmite lumina primită de la Soarele Neprihăni-
rii, astfel încât cei din lume să poată avea o viziune 
clară asupra caracterului lui Dumnezeu. Profetul 
Isaia scria: „Neamuri vor umbla în lumina ta, și 
împăraţi, în strălucirea razelor tale.” (Isaia 60:3). 

Deși, ca întreg, biserica își are rolul său bine 
definit, nu înseamnă că membrii sunt scutiți de o 
responsabilitate individuală. În fond, biserica este 
alcătuită din persoane și transmiterea luminii prin 
intermediul bisericii nu poate avea loc dacă fiecare 
membru al acesteia nu contribuie la reflectarea 
razelor strălucitoare ce vin de la Dumnezeu. 

În faza ei de început biserica și-a îndeplinit 
această misiune. Dragostea, smerenia, umilința, 
reflectate de la Mântuitorul, în prezența Căruia 
trăiseră o perioadă de timp, se puteau vedea în 
caracterele urmașilor Săi. Foarte curând însă, 
aceste caracteristici au început să dispară, făcând 
loc nepăsării, egoismului, mândriei etc. 

Într-o asemenea condiție, avertismentul 
martorului credincios pentru biserica din perioada 
Efes este: „Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; 
pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi.  
Altfel, voi veni la tine și-ţi voi lua sfeșnicul din 
locul lui, dacă nu te pocăiești.” (Apocalipsa 2:5). 

Îndepărtarea sfeșnicului și eventual 
încredințarea lui în alte mâini, a fost asociat de 
mulți cu finalul perioadei profetice al unei biserici 
și începutul alteia. Astfel, creștinii au fost din ce în 
ce mai preocupați, nu atât de condițiile potrivit că-
rora sfeșnicul avea să rămână în posesia lor, ci, mai 
degrabă, de locul unde avea să fie mutat. Pe fondul 
acestei probleme, au existat discuții controversate 
între conducătorii și membrii diferitelor confesiuni, 
fiecare încercând să justifice deținerea sfeșnicului. 
În încercarea de a fi tot mai convingători, oamenii 
au uitat să fie buni, iubitori, altruiști; au pierdut din 
vedere scopul primirii luminii, misiunea solemnă 
de a o transmite în scopul salvării semenilor. 

Să ne imaginăm un creștin consecvent, care 
participă regulat la toate întrunirile, se achită de 
toate obligațiile de membru (plătește zecimea și 
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alte donații suplimentare, participă la sfânta cină 
etc.), știe să deosebească clar pe cei păcătoși de 
cei sinceri și nu admite ca păcatul să fie practicat. 
Lucrează cu devotament pentru propășirea bise-
ricii, împrăștiind literatură și participând la orice 
acțiune de evanghelizare. El suferă împotriviri din 
partea oamenilor, dar nu renunță la credința sa în 
favoarea renumelui sau a avantajelor lumești. 

Ce părere aveți despre un astfel de portret? 
Aceasta este, de obicei, starea unui creștin în primele 
momente ale convertirii. Nimic nu-l poate despărți 
de adevărul pe care tocmai l-a cunoscut. Între 
timp însă, pe măsură ce rutina intervine în viața sa, 
există tendința de a se lăsa „modelat” de practicile 
bisericii, ajungând, asemenea creștinilor efeseni, 
lipsit de motivație. Începe să-și scuze neparticiparea 
la întruniri, deși evită să o numească lipsă de interes, 
ci aducând diverse argumente de gen oboseală, 
ocupație peste măsură, probleme de sănătate etc. 
Apoi începe să se întrebe dacă nu cumva dedică 
prea mult timp slujirii altora și se retrage treptat din 
diversele implicații, reluându-și activitatea de dina-
intea convertirii, în timp ce nu renunță la închinare 
sau la respectarea poruncilor. O analiză atentă ar 
putea identifica egoismul în alegerea confortului, 
nepăsarea, prin faptul că refuză să se implice, sau alte 
asemenea înclinații nesfinte. Pe dinafară însă, nimic 
nu ar putea trăda o eventuală decădere. Dacă aceasta 
este și practica generală a bisericii din care face parte, 
el ar putea fi considerat ca „revenindu-și la normal” 
după ce a trecut „febra” primilor pași. 

Martorul credincios însă, Același care a 
mustrat tendința creștinilor din prima biserică, 
are cuvinte de mustrare pentru noi toți cei care ne 
regăsim în tabloul prezentat. 

Urmărind raportul cu privire la biserica Efes, 
aflăm că acesteia nu i s-a imputat faptul că ar fi 
nesocotit cerințele lui Dumnezeu. Creștinii din 
timpul acela erau loiali Cuvântului lui Dumnezeu 
și păstrau cu strictețe legea. Ei făceau fapte demne 
de luat în considerare și nu erau toleranți față de 
păcatele celor ce pretindeau că sunt apostoli. Este 
apreciată osteneala și răbdarea cu care lucrau, capa-
citatea de depistare a celor falși, precum și devota-
mentul neobosit față de Domnul Hristos, suferind 
chiar pentru Numele Său. (Apocalipsa 2:1-3). 

Cu toate acestea, aveau nevoie de pocăință și 
exista pericolul ca sfeșnicul să fie luat din mijlocul 
lor. Acuzația principală care li se aduce era aceea 
că dragostea, care se aflase la baza slujirii lor, îi 
părăsise, iar ei continuau să fie slujitori formaliști, 
nepăsători și indiferenți de nevoile celor din jur, 
asemenea fariseilor de care se despărțiseră cu 
dezgust cu ceva timp în urmă. „Au început să se 
ivească neînţelegeri și ochii multora au fost abătuţi 
de la a mai privi la Isus ca Începătorul și Desăvâr-
șitorul credinţei lor. Masele, care ar fi putut fi con-
vinse și convertite, printr-o credincioasă practicare 
a adevărului, au fost lăsate neavertizate.” (6 T., cap. 
Lucrarea misionară internă). 

Ne regăsim în experiența lor? Seamănă 
viziunea noastră despre viața spirituală cu a lor? 
Pierdem adesea din vedere răspunderea solemnă ce 
ne revine prin încredințarea luminii divine (Evrei 
6:4)? Poate că sfeșnicul nu a fost încă retras din 
viețile noastre și ne aflăm în anul de grație, pe care 
grădinarul l-a cerut de la Stăpân în favoarea noas-
tră: „mai lasă-l și anul acesta!” Nu se știe însă cât de 
curând timpul acesta de har se va expira în dreptul 
nostru și vom fi lăsați în întuneric. 

Să nu credem că vom fi suficient de prudenți, 
identificând pericolul înainte ca el să apară. De-
părtarea din calea luminii se face treptat, imper-
ceptibil, pe măsură ce spiritul responsabilității 
ne-a părăsit. Opusul dragostei, care ar trebui să ne 
caracterizeze, nu este neapărat ura, ci nepăsarea. În 
general nu-i urâm pe oameni, dar nu ne interesează 
salvarea lor. Atitudinea aceasta este considerată 
împotrivire a luminii, motiv pentru care martorul 
credincios este nevoit să o retragă, îndreptându-și 
atenția spre alții, al căror interes se dovedește activ. 

Ceea ce se întâmplă în continuare nu este o 
stagnare pe drumul vieții, ci o decădere periculoasă 
din care este aproape imposibil să ne reabilităm.

Să urmărim exemplul regelui Saul ai cărui 
primi pași fuseseră caracterizați de umilință: „când 
erai mic în ochii tăi” (1 Samuel 15:17). Prin che-
marea lui David să-i ia locul, Dumnezeu l-a aver-
tizat pe rege că nimeni nu este de neînlocuit, prin 
urmare, dacă dorește să rămână în poziția sa, trebu-
ie să se conformeze condițiilor. Nimeni nu-și dă-
dea seama ce se petrecea în sufletul său atunci când 
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dădea pe față accese de nebunie. Comportamentul 
acesta nu era altceva decât ură, invidie, gelozie față 
de David. Dacă el ar fi fost un om rațional, ar fi 
putut să-și dea seama că nu împotriva lui David are 
de obiectat, ci, eventual, împotriva lui Dumnezeu, 
care l-a înzestrat cu calități deosebite. El îl ura pe 
acesta din aceleași motive pentru care Cain l-a urât 
pe Abel: nu pentru că-l nedreptățise cu ceva, ci 
pentru că el era rău, iar fratele său, bun. 

Treptat, Saul s-a depărtat de Dumnezeu, 
construindu-și propria sa cale, pe care spera ca 
Dumnezeu să i-o aprobe. „Am păzit cuvântul 
Domnului”, i-a spus el lui Samuel (1 Samuel 
15:13), deși Dumnezeu spusese clar să distrugă 
tot ce provenea de la amaleciți. Saul a respins acest 
cuvânt (lumina de la Dumnezeu) și a făcut el un 
cuvânt (o pretinsă lumină), considerând potrivit 
ca „oile cele mai bune și boii cei mai buni … să-i 
jertfească Domnului” (1 Samuel 15:15). „Neascul-
tarea lui Saul a schimbat raporturile sale cu Dum-
nezeu, dar condiţiile de a fi primit de Dumnezeu 
au rămas aceleași; cerinţele lui Dumnezeu nu s-au 
schimbat, căci la El nu este schimbare, nici umbră 
de mutare” (Iacov 1:17)” (P.P., cap. 61). 

Atunci când adevărata lumină este respinsă, 
în locul ei rămâne întunericul, care nu este altceva 
decât lipsa luminii. Oricât de strălucitoare ar părea 
faptele făcute în neascultare, ele sunt doar scântei 
proprii, lipsite de strălucire. 

„Domnul își încredinţează întotdeauna 
lucrarea în mâini omenești. Acesta este contextul 
cooperării dintre divin și uman. Omul lucrează în 

ascultare de lumina divină primită. Dacă Saul ar 
fi spus: Doamne, nu mă simt înclinat în nicio pri-
vinţă să respect îndrumările Tale specifice, pentru 
a contribui la propria mea mântuire, atunci nici 
dacă Domnul ar fi îngăduit să strălucească asupra 
lui Saul o lumină de zece ori mai puternică nu ar fi 
fost de niciun folos.” (M.C.P. vol. 2, cap. 84). „Efortul 
omenesc nu folosește la nimic fără puterea divină; 
iar fără străduinţă omenească, efortul divin pentru 
mulţi este zadarnic.” (P.R., cap. 39). 

„Dumnezeu nu vrea să fie tratat cu ușurinţă. 
Dacă cei care au lumină au lepădat-o, sau au ne-
glijat s-o urmeze până la capăt, aceasta va deveni 
întuneric pentru ei.” (2 T., cap. Vinderea dreptului de 
întâi născut). 

Ne simțim dispuși să respectăm îndrumarea 
divină? Ne place să urmăm sfaturile Cuvântului 
lui Dumnezeu? Dacă apreciem valoarea luminii 
în dirijarea vieții noastre, atunci de ce ne permi-
tem să o neglijăm? 

Judecata pe care Dumnezeu o va aplica oame-
nilor vizează tocmai respingerea luminii de către 
aceștia. „Și judecata aceasta stă în faptul că, odată 
venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult 
întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau 
rele.” (Ioan 3:19). Lumina provenită de la Soarele 
Dreptății, nu numai că luminează, ci, în plus, dă la 
iveală anumite fapte, care, altfel, ar fi rămas ascun-
se. Dacă faptele noastre sunt sincere, nu simțim 
nevoia să le ascundem. 

Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă 
viețile, acceptând să umblăm în faptele bune, pe 
care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să 
umblăm în ele (Efeseni 2:10). Atunci ele vor lumi-
na fără vreun efort din partea noastră.

„Urmașii lui Hristos trebuie să fie lumina 
lumii; dar Dumnezeu nu-i îndeamnă să facă un 
efort de a străluci. El nu aprobă nicio străduinţă a 
mulţumirii de sine de a etala o bunătate infatuată. 
El dorește ca sufletele lor să fie umplute cu princi-
piile cerului; atunci, venind în contact cu lumea, ei 
vor da pe faţă lumina care este în ei. Fidelitatea lor 
statornică, în fiecare faptă a vieţii, va fi un mijloc de 
iluminare.” (Divina vindecare, cap. Lucrarea personală). 

 „Veniţi, casă a lui Iacov, să umblăm în lumina 
Domnului!” (Isaia 2:5). Amin.
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C
onceperea fătului în pântecele mamei 
reprezintă un proces complex, în cadrul 
căruia dezvoltarea fizică este însoţită de 
o dezvoltare intelectuală, sub influenţa 

diverșilor factori cărora le este expus. De aceea 
se poate afirma, pe bună dreptate, că educa-
ţia începe încă din faza intrauterină de viaţă, 
copilul beneficiind de pe urma unui stil de 
viaţă responsabil al mamei sau fiind afectat de 
lipsa acestuia. De la alimentaţia mamei, până la 
mișcare, odihnă, factori de stres, stări sufletești 
sau muzica pe care o ascultă – există o mulţime 
de factori care, nu doar că influenţează prun-
cul încă nenăscut, ci îl și marchează, având un 
impact asupra firii și temperamentului său.

După naștere, caracteristicilor deja contura-
te prin moștenirea genetică și impactul elemen-
telor menţionate anterior, li se adaugă influen-
ţele directe, exercitate de mediul înconjurător 
asupra sa. Între acestea un rol esenţial îl joacă 
influenţa mamei – care petrece cel mai mult 
timp cu copilul în primele luni de viaţă, însă 
nici contribuţia celorlalţi membri ai familiei nu 
este deloc neglijabilă. Fundamental de reţinut 
este faptul că în această primă etapă a vieţii sale 
după naștere, pruncul percepe în mod direct 

Marius Stroia

atitudinea și comportamentul celor din jur și își 
formează obiceiuri în funcţie de acestea.

„Cuvântul educaţie conţine mai mult decât 
o pregătire pentru școală. Educaţia începe la 
sugar, în braţele mamei. Când o mamă formează 
și modelează fiinţa copiilor ei, a început prin 
aceasta procesul de educaţie” (C.G., pg. 26).

În cele mai multe cazuri, se dă o adevărată 
„luptă pentru putere” între pruncul nou-născut 
și cei din jurul său, în care cel dintâi se folosește 
de diverse „mijloace de manipulare”, printre 
care la loc de frunte se numără plânsul, pentru 
a-i determina pe ceilalţi să acţioneze așa cum 
dorește el. Și această interacţiune este un proces 
de educaţie, marea întrebare rămâne însă: Cine 
pe cine educă? Se poate întâmpla ca părinţii să-l 
educe pe copil, dar, în mod regretabil, adesea 
pruncul este cel care-i „educă” pe părinţi, așa 
încât aceștia să reacţioneze conform pretenţiilor 
sale. Odată cu înaintarea în vârstă, mijloacele 
de manipulare ale copilului iau forme tot mai 
diversificate, iar dorinţele a căror satisfacere 
dorește s-o impună, devin tot mai complexe.

Și nu este o misiune deloc ușoară pentru 
părinţi, să facă faţă tuturor acestor provocări și să 
reacţioneze corespunzător, în condiţiile în care 

Certitudini 
si dileme  

în educatie
,

,
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multor părinţi le lipsește experienţa sau tăria ne-
cesară, precum și pe fondul unei intense implicări 
emoţionale, care afectează capacitatea de a lua 
decizii bazate mai degrabă pe raţiune decât pe 
considerente afective. Câţi dintre părinţi nu simt 
și afirmă că „nu pot” să-și audă copilul plângând 
– motiv pentru care sunt gata să-i satisfacă toate 
dorinţele și să-i împlinească toate poftele.

Marea problemă este că există o diferenţă 
enormă între „binele imediat” pe care și-l dorește 
copilul și pe care-l pretinde cu toată vehemenţa, 
și binele pe termen lung, a cărui urmărire l-ar 
face pe copil în stare ca, pe parcursul vieţii sale, să 
ducă o viaţă echilibrată emoţional și nu numai, 
ferindu-l de excese distructive sau de așteptări 
și pretenţii nefondate, ale căror neîmplinire l-ar 
cufunda în nemulţumire și depresie.

Evident că toţi părinţii sunt de acord că 
este necesară educarea copiilor, însă în ceea ce 
privește conţinutul acestei educaţii și metodele 
de realizare a ei, părerile sunt foarte diferite, 
la fel ca și rezultatele respectivelor demersuri. 
Conţinuturile educaţiei vizează realizarea unor 
obiective, care și ele sunt subsumate unui scop 
general. Acesta guvernează și determină conţi-
nuturile educaţiei, precum și, în mare măsură, 
metodele prin care aceasta urmează să fie reali-
zată. Și este, în mare măsură, responsabilitatea 
părinţilor să aleagă de ce fel de educaţie urmează 
să beneficieze odraslele lor, iar această misiune 
nu este deloc simplă:

„Părinţii au nevoie de o înţelepciune mai 
mult decât omenească la fiecare pas, pentru a ști 
cum își pot educa copiii pentru o viaţă utilă și 
fericită aici și în veșnicie” (C.G., pg. 21).

Una din cele mai răspândite accepţiuni este 
aceea că educaţia ar trebui să fie un mijloc care 
să producă „oameni de succes” – acesta fiind 
definit în termeni precum prosperitate materi-
ală, poziţie socială, faimă, putere, influenţă etc. 
Cei mai conservatori ar adăuga poate la acestea 
și o familie fericită, iar persoana care reușește 
să le dobândească este considerată a fi „un om 
realizat”, adică unul care și-a împlinit scopurile 
în viaţă. Asemenea obiective, sunt, în general, 
urmărite de sistemele de învăţământ laic, în care 

succesul este definit în asemenea termeni. Însă 
niște părinţi responsabili nu ar trebui să lase 
educaţia copiilor lor exclusiv în seama instituţii-
lor de învăţământ, întrucât acestea nu le-ar oferi 
decât o instruire parţială și incompletă:

„Unii părinţi își trimit copiii la școală 
și cred că prin aceasta au făcut totul pentru 
educaţia lor. Însă educaţia este o chestiune de 
o amploare mult mai mare decât își închipuie 
mulţi: Întregul proces de instruire se întinde de 
la vârsta de sugar, peste copilărie și tinereţe până 
la stadiul de maturitate.” (C.G., pg. 26).

„Tinerilor ar trebui să li se lămurească, în ce 
constă scopul existenţei și lucrarea vieţii lor...” 
(C.G., pg. 157).

„Doar prin concordanţă cu Dumnezeu se 
poate afla adevăratul scop al vieţii.” (C.G., pg. 55).

În accepţiunea creștină, educaţia este un 
proces complex, care vizează formarea unui 
caracter compatibil cu Împărăţia Cerului, această 
viaţă fiind o școală în care ne însușim valorile 
divine, adoptându-le în practica vieţii de zi cu zi, 
iar succesul în viaţă este definit ca identificarea 
noastră completă cu Hristos – singura care face 
posibil accesul la viaţa veșnică. Spre deosebire de 
„succesul” în înţelesul său lumesc, acesta de pe 
urmă are calitatea de a transcende limitele ne-
mijlocite ale spaţiului și timpului omenesc și de 
a asigura o stare de împlinire și fericire absolută a 
cărei durată este nelimitată.

„Adevăratul succes în educaţie, ca și în orice 
altceva, se găsește în a avea în vedere viaţa viitoa-
re. Neamul omenesc de abia a început să trăiască 
atunci când începe să moară, și truda necontenită 
a lumii se sfârșește în nimicnicie, dacă nu se do-
bândește o adevărată cunoștinţă cu privire la viaţa 
veșnică. Acela care apreciază timpul de probă ca 
pe o școală de pregătire a vieţii, îl va folosi pentru 
a-și asigura dreptul la locuinţele cerești, calitatea 
de membru în școala mai înaltă. Pentru această 
școală, tinerii trebuie să fie educaţi, disciplinaţi 
și instruiţi, formând astfel de caractere, pe care 
Dumnezeu le va aproba” (C.T., pg. 21).

Și, fiindcă nu este de sorginte pământească, 
această educaţie este atât de strâns împletită cu 
religia, întrucât cele două ajung să se identifice 
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una cu cealaltă, astfel încât „în cel mai înalt sens, 
lucrarea de educaţie și lucrarea de răscumpărare 
sunt una” (C.Ch., pg. 202). Cu alte cuvinte, educa-
ţia nu poate fi concepută separat de religie și nici 
religia nu poate fi disociată de educaţie, ci ele se 
contopesc până la identificare.

„A restaura în om chipul Creatorului său, a-l 
readuce la desăvârșirea în care a fost creat, a pro-
mova dezvoltarea trupului, minţii și a sufletului, 
pentru ca scopul divin al creării sale să poată fi 
realizat – aceasta urma să fie lucrarea de răscum-
părare. Acesta este scopul educaţiei, marele scop 
al vieţii.” (Ed., pg. 15).

De aceea, la temelia adevăratei educaţii este 
faptul că „cine se apropie de Dumnezeu trebuie 
să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L ca-
ută” (Evrei 11:6), iar adevăratul scop al educaţiei 
este acela „de a restaura chipul lui Dumnezeu în 
suflet” (C.E., pg. 63).

Prin urmare, existenţa lui Dumnezeu și 
implicarea Sa favorabilă și iubitoare în viaţa 
oamenilor ar trebui să constituie punctul de 
pornire al oricăror demersuri educaţionale și să 
fie cea dintâi lecţie, care să fie întipărită în mintea 
copilului. Aceasta mai implică faptul că nu sun-
tem la întâmplare în această lume, ci că avem un 
Creator, care ne-a creat cu un scop bine definit, 
iar fericirea și împlinirea noastră în viaţă depind 
de realizarea acestui scop.

Iar implicarea în acest proces nobil de edu-
care a copiilor și tinerilor este „cea mai frumoasă 
lucrare asumată vreodată de către bărbaţi și 
femei”. (C.T., pg. 73).

Deși părinţilor le revine prima și cea mai 
mare responsabilitate în această privinţă, vine o 
vreme când, după ce au pus un fundament solid 
educaţiei copiilor lor, trebuie să se gândească la 
modalitatea optimă în care aceasta să fie conti-
nuată, în condiţiile în care, cerinţele le depășesc 
adesea posibilităţile și nivelul de competenţă în 
anumite domenii. Iar această decizie nu este cu 
nici un chip una ușoară: Expunerea copilului 
la unele influenţe vătămătoare ar putea duce la 
pierderea lui veșnică, în timp ce privarea sa de o 
educaţie corespunzătoare, care să îi poată oferi 
posibilitatea exercitării unei profesii decente, 

ar putea atrage reproșuri usturătoare sau chiar 
resentimente, ură și reacţii pe măsură – chiar și în 
ceea ce privește relaţia sa cu biserica - pentru tot 
restul vieţii. De aceea, se impune o profundă con-
sideraţie cu studiu și rugăciune a acestor aspecte, 
înainte de luarea unei decizii în această privinţă.

În vreme ce este cât se poate de adevărat faptul 
că „înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie îna-
intea lui Dumnezeu”, este regretabil faptul că există 
uneori tendinţa de a face generalizări nefondate, 
incriminând paușal orice formă de educaţie insti-
tuţionalizată și privind cu suspiciune orice eforturi 
în acest sens, fără a realiza că, prin adoptarea unei 
asemenea poziţii radicale s-ar putea contraveni 
unor afirmaţii ale spiritului profetic.

„Mulţi au considerat ca pe un semn de umi-
linţă a fi ignorant și necultivat. Asemenea persoane 
sunt înșelate cu privire la ce constituie adevărata 
umilinţă și smerenia creștină.” (C.H., pg. 260).

„Ignoranţa nu va spori umilinţa sau spiri-
tualitatea vreunui pretins urmaș al lui Hristos. 
Adevărurile cuvântului divin pot fi cel mai bine 
înţelese de către un creștin intelectual. Hristos 
poate fi cel mai bine proslăvit de către acei care-I 
slujesc în mod inteligent” (C.E., pg. 203).

„Asocierea cu diferite categorii de minţi, o 
familiarizare cu activităţile și rezultatele me-
todelor populare de educaţie și o cunoaștere a 
teologiei, așa cum este învăţată în instituţiile 
educaţionale de frunte, ar fi de o mare valoare 
pentru asemenea lucrători, pregătindu-i să lucre-
ze pentru clasele educate și să confrunte rătăcirile 
predominante ale timpului nostru” (C.E., pg. 213).

„Cunoștinţa uzuală în lume poate fi do-
bândită; căci toţi oamenii sunt proprietatea lui 
Dumnezeu și sunt folosiţi de Dumnezeu pentru 
a îndeplini voinţa Sa în anumite privinţe, chiar 
și atunci când Îl refuză pe omul Isus Hristos ca 
Mântuitor al lor. Modul în care Dumnezeu îi 
folosește pe oameni nu este întotdeauna deslu-
șit, dar El îi folosește. Dumnezeu încredinţează 
oamenilor talente și geniu inventiv, pentru ca 
marea Sa lucrare în lumea noastră să poată fi 
îndeplinită. Despre invenţiile minţilor omenești 
se crede că provin de la oameni, însă Dumnezeu 
este în spatele tuturor. El a determinat inventarea 
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mijloacelor rapide de călătorie, pentru marea zi a 
pregătirii Lui.” (S.p.T.Ed., pg. 7).

„Și în studiul știinţelor trebuie să dobândim 
o cunoaștere a Creatorului. Toată adevărata știin-
ţă nu este altceva decât o interpretare a scrisului 
de mână al lui Dumnezeu în lumea materială. 
Știinţa aduce din cercetarea ei doar dovezi proas-
pete ale înţelepciunii și puterii lui Dumnezeu. 
Când este corect înţeleasă, atât cartea naturii cât 
și cuvântul scris ne familiarizează cu Dumnezeu, 
învăţându-ne câte ceva din legile înţelepte și bine-
făcătoare prin care el lucrează” (C.E., pg. 66).

„Totuși, lucrările creaţiunii mărturisesc 
despre puterea și măreţia lui Dumnezeu. [...] Acei 
care iau cuvântul scris drept sfătuitor al lor, vor 
găsi în știinţă un ajutor în înţelegerea lui Dumne-
zeu.” (C.E., pg. 196).

„Numai creștinul poate folosi cunoștinţa în 
mod corespunzător. Știinţa, pentru a fi apreciată 
pe deplin, trebuie să fie privită dintr-un punct 
de vedere religios. [...] Cunoștinţa este putere, 
atunci când este unită cu adevărata pietate.” 
(C.Ch., pg. 211).

„Dumnezeu este temelia a toate lucrurile. 
Toată adevărata știinţă este în armonie cu lucrări-
le Sale. Toată adevărata educaţie duce la ascultare 
de guvernarea lui. Știinţa deschide noi minuni ve-
derii noastre; ea cercetează în nălţime și explorea-
ză noi adâncimi; însă nu aduce din cercetarea ei 
nimic care ar contrazice revelaţia divină. ... cartea 
naturii și cuvântul scris se luminează reciproc. 
Suntem astfel conduși să-L adorăm pre Creatorul 
și să avem o încredere inteligentă în Cuvântul 
Său.” (C.E., pg. 196).

Prin urmare, frecventarea unor instituţii laice 
de învăţământ, fie el și superior, nu este neapărat 
vinovată, ba chiar dimpotrivă, poate constitui o 
experienţă utilă și pozitivă, în condiţiile în care 
părinţii și-au îndeplinit în mod corespunzător 
datoria de a-și pregăti copiii pentru a rezista 
eventualelor tentaţii ce s-ar putea ivi în legătură 
cu aceasta:

„Pentru a-i feri pe copiii lor de influenţe 
distructive, părinţii ar trebui să-i instruiască în 
principiile curăţiei. Copiii, care își însușesc în 
cămin obiceiul ascultării și al stăpânirii de sine, 

vor avea puţine greutăţi în școala vieţii și se vor 
feri din calea unor ispite, care-i asaltează pe tineri 
în general. Părinţii ar trebui să-și antreneze copiii, 
de a fi credincioși lui Dumnezeu pretutindeni și 
în orice împrejurare. Ei ar trebui să-i înconjoare 
cu asemenea influenţe, care să ducă la o întărire a 
caracterului. Copiii, care au fost instruiţi astfel, 
nu vor oferi motive de neliniște sau îngrijora-
re, atunci când vor fi trimiși la școală. Ei îi vor 
sprijini pe învăţătorii lor și vor fi un exemplu și o 
încurajare pentru colegii lor.” (C.G., pg. 113).

Totuși, se cuvine menţionat că, instruirea 
școlară în instituţii de învăţământ superior poate 
fi benefică doar în anumite condiţii, iar în lipsa 
îndeplinirii acestora riscurile pe care le implică ar 
putea fi mai mari decât beneficiile pe care parcur-
gerea unui asemenea program le-ar putea oferi:

„Este corect să simţi că trebuie să urci până la 
cea mai înaltă treaptă a scării educaţionale. Filo-
zofia și istoria sunt studii importante; însă sacrifi-
ciul tău de timp și bani nu va folosi la nimic, dacă 
nu-ţi folosești realizările spre slava lui Dumnezeu 
și binele omenirii. Dacă o cunoaștere a știinţei nu 
este o treaptă spre realizarea celor mai înalte sco-
puri, ea este lipsită de valoare. Educaţia care nu 
oferă o cunoștinţă la fel de durabilă ca veșnicia, 
nu este de nici un folos. Dacă nu păstrezi cerul și 
viaţa viitoare, nemuritoare înaintea ta, realizările 
tale nu au nicio valoare permanentă. Dar dacă 
Isus este învăţătorul tău, nu doar o zi pe săptă-
mână, ci în fiecare zi și în fiecare ceas, poţi avea 
zâmbetul Său asupra ta în urmărirea realizărilor 
literare.” (C.E., pg. 89).

Și una dintre minunile mântuirii este aceea 
că educaţia începută aici va fi continuată cu succes 
și satisfacţie mereu crescânde întreaga veșnicie: 
„Educaţia începută aici nu va fi finalizată în această 
viaţă; ea va continua întreaga veșnicie, progresând 
mereu și neajungând niciodată la capăt. Zi de zi, 
lucrările minunate ale lui Dumnezeu, dovezile 
puterii Sale miraculoase în crearea și susţinerea 
universului, se vor descoperi minţii într-o nouă 
frumuseţe. În lumina care strălucește de la tron, 
tainele vor dispărea și sufletul va fi umplut de 
uimire în faţa simplităţii lucrurilor care n-au fost 
înţelese niciodată până atunci.” (C.Ch., pg. 325).
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S                                                                                                        unați din trâmbiță în Sion!  Sunați în 
gura mare, pe muntele Meu cel sfânt, ca 
să tremure toți locuitorii țării. Căci vine 
ziua Domnului, este aproape!” (Ioel 2:1).

Fără nicio altă îndoială, această solie de 
avertizare, este îndreptată direct către comunitatea 
Laodicea. Cuvintele profetului nu spun: suflați în 
Babilon, ci în Sion (comunitate), muntele Meu cel 
sfânt (adică în poporul Său). Această solie serioasă 
până în timpul Laodiceei nu și-a avut împlinirea, 
deoarece această solie este în legătură cu „apropie-
rea zilei celei mari”.

Dacă cuvintele Profeției, ne arată, că această 
solie trebuie să sune (să fie predicată) cu gură mare 
în Sion (comunitate), atunci trebuie să înțelegem, 
că Dumnezeu nu este mulțumit cu starea 
comunității și de aceea El, în marea milă a Sa, către 
poporul Său adormit, trimite pe servii Săi rămași 
credincioși, cu scopul ca să-i trezească, pentru 
pregătirea „zilei celei mari”.

Această profeție ne scoate în evidență destul de 
clar starea actuală a bisericii Laodiceea (Apocalipsa 
3:14-18), cum de fapt și marele nostru Profet, Isus, 
ne dă un raport despre decăderea și amăgirea săr-
manului Său popor, când zice: „Și atunci (la timpul 
sfârșitului) mulți vor cădea și se vor da în mâini unii 
pe alții și se vor urî unii pe alții”. Și mulți profeți 
mincinoși se vor ridica și pe mulți vor „amăgi”.

Față de aceste puternice profeții, nimeni nu 
poate tăgădui, că împlinirea lor nu are loc tocmai în 
prezent, în fața ochilor noștri. Unirea comunității 
cu lumea, este adevărata împlinire a profețiilor, din 
care cauză Dumnezeu a fost determinat să trimită 
această solie în comunitate. Toți membrii sinceri 
ai Laodiceei, nu pot tăgădui că Legea lui Dumne-
zeu n-a fost și nu este călcată în picioare și până în 
prezent de majoritatea. Chiar dacă unii dintr-înșii 
tăgăduiesc această apostazie, totuși memoriile care 
sunt înaintea autorităților pământești, de condu-
cătorii trădători ai Legii lui Dumnezeu, cum și 
diferitele broșuri și circulare satanice, toate acestea 
pentru cercetătorul credincios, sunt niște monu-
mente și inscripții vii, care ne arată direcția spre 

infernul cel mai întunecos, la care conduc acești 
conducători orbi pe toți supușii lor. Noi nu trebuie 
să ne mirăm de această rătăcire și decădere pe care 
o vedem, fiindcă aceasta tocmai întărește profețiile 
date cu mii de ani înainte, în care se zice: „mulți 
vor cădea” și „mulți se vor amăgi”.

Este adevărat că aproape întreaga comunitate 
(nu puțini) este prinsă în Babilonul nelegiuirii, 
de unde își primesc astăzi „semnul fiarei, atât pe 
mână, cât și pe frunte”. Noi trăim în zilele cele mai 
periculoase, ale sfârșitului. Niciodată n-a existat un 
alt timp mai primejdios (în cele spirituale), ca în 
timpul prezent. Dacă iubirea cea adevărată a fost 
rece cândva, apoi tocmai în prezent este destul de 
simțită între pretinșii urmași ai lui Hristos. Dacă 
și-au vândut oamenii cândva sufletele pentru bani, 
astăzi le vând pe nimic.

Unii își vând sufletele pentru pofte, iar alții 
pentru interese trecătoare, renume, pentru bunuri 
pământești, poziții; și ce este mai primejdios 
este eul personal, pentru că astăzi majoritatea își 
pierd pentru totdeauna viața veșnică, prin faptul 
că ei nu voiesc să-și rănească propriul „eu”, prin 
recunoașterea rătăcirilor care i-au stăpânit sau din 
nefericire au căzut la un moment dat pradă lor 
(rătăcirilor). Toate aceste vânzări nu sunt de arătat 
numai la necredincioșii fără speranță, ci și la aceia 
care sunt în rândurile noastre și poartă numele de 
Adventiști, ca unii care n-au înțeles ce este credința 
și pregătirea pentru a doua venire a lui Hristos.

Noi ne apropiem de sfârșitul acestei lumi cu o 
repeziciune neobișnuită. Semnele timpului ne arată 
că lumea este amenințată de o distrugere completă. 
Pretutindeni jurnalele publică întâmplările jalnice 
pe mare și pe uscat. Cutremure de pământ, erupții 
de vulcani, furtuni și cicloane puternice, ciocniri 
de trenuri, incendii, inundații etc. De la încetarea 
războiului se numără milioane de jertfe omenești 
care au căzut pradă catastrofelor ucigătoare ale 
naturii. Rapoartele de pe tot pământul ne aduc la 
cunoștință neliniștea care domnește în fiecare regat 
sau împărăție, așa că nimeni nu mai este sigur de 
viața sa în viitor. Ziarele publică sub sute și mii de 

O reforma fundamentala în Sion

„

Trecutul traieste!-
,

20 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2016
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titluri hoțiile, omorurile, bețiile și divorțurile care 
se săvârșesc în întreaga lume. Goana întregii lumi 
este numai după îmbrăcăminte, mâncare și pentru 
a-și împlini poftele inimii lor. În prezent toată 
lumea se află într-o goană nebună și fără astâmpăr 
după afaceri și după comerț, călătorind în lung și în 
lat dintr-o țară în alta. Aglomerațiile pe tren și pe 
vapoare sunt neobișnuite.

La toate aceste alergări nesățioase, care sunt 
însoțite de catastrofe ucigătoare, Satan este în 
frunte conducându-și jertfele și supușii săi, atât 
pe mare, cât și pe uscat, după gustul său. De aceea 
Domnul, prin Ioan Evanghelistul, referitor în 
special la timpul nostru, zice: „Vai de voi, pământ 
și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins 
de o mânie mare, fiindcă știe că are puţină vreme.” 
(Apocalipsa 12:12). 

Această mânie a lui Satan din timpul nostru 
este foarte necunoscută de majoritatea acestei lumi, 
fiindcă el, prin adepții săi, apare în fața lumii nu ca 
un vrăjmaș, ci ca un apostol binefăcător, îmbrăcat 
în haina religiei, spre a nu fi temut. Prin predicatori 
și păstori falși el asigură pe toți necredincioșii și 
nepocăiții că se vor mântui. Conducătorii diferite-
lor secte, ca unii care sunt prinși în mreaja lui Satan, 
mai toți vestesc apropiata venire a lui Hristos. Într-
un cuvânt, Satan s-a făcut apostol, pentru că și el 
avertizează lumea prin bisericile profane, ca să crea-
dă în Biblie și să aștepte a doua venire a lui Hristos 
ca fiind apropiată. Dumnezeu însă, văzând în ce va 
consta primejdia acestei lumi, cu puțin înainte de a 
doua Sa venire, este determinat să rostească pentru 
această planetă căzută sub stăpânirea lui Satan, un 
„Vai”. Acest „Vai” este rostit tocmai de aceea fiindcă 
Domnul a văzut că vrăjmașul întregii omeniri, în 
timpul sfârșitului, va îmbrăca veșmintele religiei, 
pentru a-și acoperi adevăratul său caracter.

Toți conducătorii religioși, împreună cu sectele 
lor, posedă de fapt fiecare o mare parte din adevăr, 
dar întregul adevăr nu-l posedă decât poporul 
Domnului, care este caracterizat față de toate 
celelalte secte, prin ascultarea de „poruncile lui 
Dumnezeu și mărturia lui Isus”. (Apocalipsa 12:17; 
Isaia 8:20).  Satan cu supușii săi poate foarte bine să 
imite adevărul; dar să primească întregul adevăr și 
să se înfrâneze de la faptele rele, nu poate.

Solia noastră în aceste zile care ne stau în față 
este: „Rânduiți ajunare (post), vestiți zi sfântă, 
adunați pe bătrâni și pe toți locuitorii țării în casa 
lui Iehova, Dumnezeul vostru; și strigați către Ie-
hova... Căci ziua Dumnului este aproape și va veni 
ca o pierzare de la Atotputernicul”. (Ioel 1:14, 15). 
Adunați pe copii și pe cei ce sug țâțe; să iasă Mirele 
din cămara Sa și mireasa din așternutul ei! Să plân-
gă preoții, servii lui Iehova, între portic și altar și să 
zică: „Cruță, Iehova, poporul tău.” (Ioel 2:16, 17). 

Aceasta este solia celor rămași în biserica 
Laodiceea. Dacă a fost altădată un timp pentru 
pocăință, astăzi este mai potrivit ca oricând. De 
a fost cândva nevoie de putere și credință, astăzi 
este cu atât mai multă nevoie. Dacă s-a așteptat 
cândva ploaia timpurie, astăzi dar este timpul 
mult mai important de a cere prin rugăciuni 
fierbinți „ploaia cea târzie”.

Rugăciunea mea este ca Domnul să pună în 
fiecare din membrii comunității noastre o adevă-
rată cunoștință de păcatele nepărăsite, pentru a le 
mărturisi și lepăda, prin harul lui Hristos, pentru 
totdeauna. Domnul să ne ajute a se trezi în noi un 
adevărat spirit de rugăciune, mai înainte de venirea 
ploii târzii. Voința și bucuria noastră, prin harul 
lui Hristos, trebuie să crească lucrarea misionară 
și în special pentru ceea mai importantă ramură a 
lucrării misionare: colportajul. Atât tinerii, cât și 
bătrânii, căsătoriți și necăsătoriți, bogați și săraci, 
pot foarte bine a ajuta la răspândirea adevărului, 
unii într-un fel, iar alții în alt fel. Pe când cei mai 
tineri, bărbați și femei cu capacități diferite pentru 
răspândirea adevărului, fiecare poate deveni o lu-
mină pentru semenii lor, prin părăsirea ocupațiilor 
lor; cei bătrâni încă pot ajuta lucrarea lui Dumne-
zeu prin mijloace bănești pentru a se tipări scrieri și 
pentru a se trimite solii în câmpurile externe.

Domnul nostru Isus Hristos și marele nostru 
Păstor să atingă orice inimă cu jăratic de pe altarul 
iubirii Sale, pentru ca fiecare să dea pe față un viu 
interes pentru încheierea în curând a lucrării Sale; și 
o rugăciune neîntreruptă pentru salvarea de suflete 
din mâna celui rău. O! Doamne Isuse, lasă o adevă-
rată cincizecime peste poporul Tău și o binecuvân-
tare bogată în acest timp atât de periculos. 

Al vostru frate și serv al lui Hristos, D. Niculici
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M         ulți dintre noi poate am trăit 
experiențe pe care ni le reamintim ca 
extrem de neplăcute, cu senzație de 
amețeală, greață, transpirații, stare de 

slăbiciune și încețoșarea vederii, urmată de cădere. 
Ce reprezintă de fapt aceste episoade? Sunt oare 
acestea motive care să ne sperie suficient de tare 
încât să fim motivați să ne adresăm unui medic? 
Haideți să vedem mai exact despre ce este vorba.

Cu toții am auzit de sincope. Unii poate în 
muzică, alții în lingvistică... Ei bine, de astă dată, 
vom discuta despre sincope, dar din punct de 
vedere medical.

Să vedem mai întâi ce este o sincopă. Așa 
cum o înțelege lumea medicală, sincopa repre-
zintă pierderea tranzitorie, de scurtă durată, a 
stării de conștiență, din cauza perfuziei cerebrale 
globale scăzute, caracterizată prin debut rapid și 

Ce patologii poate ascunde o sincopă?
Gabriela Răileanu, medic rezident cardiolog

recuperare spontană completă. Simplă definiție, 
însă complicată problemă în medicină. Și oare 
de ce? Tocmai pentru faptul că în spatele acestei 
simple definiții se ascunde o serie întreagă de 
patologii, care mai de care mai complicate, unele 
mai ușor, iar altele mai greu de diagnosticat.

Există câteva semne și simptome cu care pa-
cientul se poate prezenta la camera de gardă, iar 
lucrurile devin mult mai dificile decât ar părea la 
început și chiar medicii uneori nu știu de ce capăt 
să apuce firul diagnostic al pacientului și cum 
să deznoade simptomatologia, ca să ajungă la o 
concluzie reală și utilă pentru pacient. Și sincopa 
este una dintre aceste modele dificile de prezen-
tare a pacientului la camera de gardă. Poate fi 
ceva simplu, cu prognostic extrem de bun, dar în 
același timp poate ascunde o patologie severă și 
dificil de diagnosticat.
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Episoadele de sincopă pot fi preceda-
te de semne premonitorii (amețeală, greață, 
transpirații, încețoșarea vederii) sau pot să apară 
subit, fără prevenire. Sincopa durează în general 
sub 20-30 de secunde, urmată de recuperare 
imediată, fără sechele, fără afectarea orientării 
sau comportamentului, deși uneori poate exista 
amnezia momentului sincopei.

Cum se explică în medicină un astfel de epi-
sod? Oprirea perfuziei cerebrale de aproximativ 
6-10 secunde sau scăderea tensiunii arteriale până 
la 60 mmHg sau mai puțin, duce la pierderea 
conștienței. 

Haideți să vedem care ar fi cele mai frecvente 
cauze care pot duce la sincope și cât de grave sunt 
bolile care o pot produce.

1. Sincopa de cauză cardiacă 
Poate fi consecința apariției diferitelor 

tulburări de ritm sau de conducere, a prezenței 
unui obstacol în calea de ejecție a sângelui din 
cavitățile stângi ale inimii în tot corpul și im-
plicit la nivel cerebral sau obstacol în umplerea 
cavităților drepte ale inimii.
a.  Tulburările de ritm care pot duce la pierderea 

conștienței de scurtă durată sunt reprezenta-
te de tahicardii (bătăi extrem de frecvente ale 
cordului), generate dintr-un focar anormal 
cu punct de plecare în ventricul sau în 
atriu, care pot apărea în cadrul unor boli cu 
componentă genetică și care produc alterări 
ale modului de transmisie a impulsurilor 
electrice la nivelul cordului, ducând la ade-
vărate furtuni electrice. Bradicardia (bătăile 

foarte lente ale cordului), indusă de afectarea 
principalului generator al curentului electric, 
care trimite impulsuri în tot cordul, poate 
duce la sincope.
Ca să înțelegem puțin mai exact mecanismul 

de producere al sincopelor în diferitele tipuri 
de bradicardii, vom încerca o scurtă descriere 
a țesutului excitoconductor al inimii. Pe lângă 
mușchiul cardiac cu funcție de pompă, care, 
prin contracții, împinge sângele, pe de o parte 
în plămâni, pentru oxigenare, și pe de altă parte 
în tot organismul, pentru a transporta oxigen și 
substanțe nutritive la diferitele organe din corp, 
inima mai conține un grup de celule organizate 
sub forma unui țesut excitoconductor, care are 
rolul unor baterii de curent electric, conectate la 
un sistem de fire conductoare. Bateria principală 
se află într-una din camerele de la baza inimii, în 
atriul drept. Aici, impulsul electric este generat la 
intervale regulate și transmis de-a lungul pereților 
inimii, până la vârful ei. La un moment dat, 
pentru a permite cordului să se umple cu suficient 
sânge pentru a nu pompa în gol, transmiterea 
aceasta uniformă a impulsului electric, care în fi-
nal se va exprima printr-o contracție a mușchiului 
inimii, este întârziată într-o altă zonă cu celule 
electrice, s-o numim pe aceasta o baterie mai 
mică, undeva la zona de trecere dintre camerele 
mai mici de la baza inimii, spre camerele mai 
mari, de la vârf. Această întârziere a impulsului 
este una normală, urmând ca ulterior, impulsul 
să se propage în continuare prin așa - zisele „fire 
electrice” în tot cordul și să genereze contracția 
de care aminteam mai sus. Există însă cazuri în 
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care țesuturile acestea, care formează sistemul 
electric al inimii, îmbătrânesc, se degenerează și 
întârzie mult prea mult transmiterea impulsului 
spre tot restul inimii sau uneori, chiar mai grav, 
nu mai permit deloc transmiterea acestui impuls, 
consecința fiind bradicardia, cu bătăi ale cordului 
sub 56/min, insuficientă pompare a sângelui în 
tot corpul, inclusiv la creier și de aici, apariția sin-
copelor. Soluția în acest caz este dată de înlocuirea 
„generatorului” de impulsuri electrice, prin im-
plantarea unui stimulator cardiac, care va prelua 
funcția țesutului degenerat și va trimite impulsuri 
cordului, urmate de contracții eficiente ale inimii.

Toate aceste simptome și semne pot fi induse 
și de către anumite medicamente, însă, spre 
deosebire de patologia degenerativă, sincopa 
indusă medicamentos nu se mai repetă la sistarea 
administrării medicației respective.
b.  De asemenea, un obstacol în calea de ejecție 

a sângelui din cavitățile stângi poate duce 
la scăderea oxigenării cerebrale cu sincopă. 
Aici merită să amintim de stenoza aortică 
strânsă, o boală frecventă a vârstnicului, cel 
mai adesea produsă prin degenerarea, îmbă-
trânirea valvei aortice, care funcționează ca 
un „căpăcel” care se deschide la pomparea 
sângelui din inimă în aortă și se închide după 
ce sângele a fost pompat, pentru ca acesta să 
nu se mai întoarcă din vas înapoi în inimă. 
În cazul „îmbătrânirii” valvei, aceasta nu se 
mai deschide suficient de bine, ca o ușă cu 
balamalele blocate, iar la eforturi intense, 
când organismul are nevoie de mai mult 
sânge, „ușa” deschizându-se foarte puțin, 
nu reușește să treacă suficient sânge prin 
acea valvă și astfel creierul suferă din nou, 
manifestându-și suferința printr-o sincopă. 
Chirurgia are rolul în această patologie, prin 
înlocuirea valvei, de a permite un flux trans-
valvular adecvat.

c.  Și în cazul unui obstacol în calea sângelui, 
care trece din cavitățile drepte spre plămân 
pentru a fi oxigenat, sincopa poate fi un 
semn sugestiv. Amintim aici despre trom-
bembolismul pulmonar (în special cel masiv) 

în care un cheag de sânge, de obicei plecat 
dintr-o venă de la picioare, poate înfunda 
artera pulmonară, care duce sângele de la ini-
ma dreaptă la plămâni. Apariția sincopei în 
această patologie însoțește de obicei formele 
severe de boală.

2. Cauzele noncardiace de sincope sunt vas-
culare sau reflexe

Vasele de sânge sunt, ca toate organele corpu-
lui, prevăzute cu fibre nervoase, care reglează cât 
de mult să se contracte sau să se relaxeze vasele, în 
funcție de necesități. O disfuncție a acestei coor-
donări poate duce la hipotensiune, mai ales ortos-
tatică, adică la trecerea bruscă din poziție culcat 
în picioare, cu pierderea conștienței. În general, 
această sincopă este însoțită de semnele premoni-
torii anterior menționate. Cel mai important la 
acești pacienți este să învețe să prevină sincopa și 
să evite traumele produse de sincopă, pentru că, 
deși nu este gravă în ea însăși, în acest caz, orice 
cădere cu pierdere de conștiență poate să ducă la 
traumatisme grave și poate să influențeze calitatea 
vieții pacientului. Se recomandă ca la ridicarea 
din pat, pacienții care prezintă această simptoma-
tologie, să mai stea în șezut pe marginea patului 
câteva minute, se indică hidratare adecvată (1,5-2 l 
lichide/zi), evitarea temperaturilor înalte (produc 
vasodilatație cu hipotensiune), evitarea locurilor 
aglomerate și a statului în picioare prelungit, a 
situațiilor stresante, a alcoolului și a medicației 
cu efect vasodilatator periferic. Se indică, în caz 
că semnele premonitorii sunt de lungă durată, 
efectuarea de manevre fizice precum încrucișarea 
picioarelor și contracția mușchilor membrelor 
inferioare sau a pumnului și mușchilor brațului și 
antebrațului, care pot crește tensiunea arterială. 
Important este ca, în momentul în care pacien-
tul simte starea de rău care precede sincopa, să 
se așeze cât mai repede posibil și să stea întins 
la orizontală, când de obicei sincopa poate fi 
evitată, sau chiar dacă se produce, nu va fi urmată 
de traumatisme.

Sincopa reflexă este produsă de factori 
emoționali (frică, durere, stres, manevre medicale 
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invazive, inclusiv prelevare de sânge) sau de tuse, 
strănut, stimulare gastrointestinală (defecație, 
înghițire) sau micțiune. Cu toți probabil că am 
întâlnit persoane cărora li se face rău la vederea 
sângelui sau a unor leziuni deschise. Aceasta se 
produce printr-un mecanism reflex, deoarece în-
tre neuronii din organismul nostru există anumi-
te conexiuni, iar la anumite persoane, la vederea 
sângelui, aceste conexiuni se activează într-un 
mod neobișnuit, producând, prin stimularea lor, 
dilatarea vaselor cu hipotensiune și/sau bradicar-
die, cu contracții foarte lente ale cordului, toate 
acestea ducând la hipoperfuzie cerebrală. Ce este 
de făcut la acești pacienți? Să evite situațiile care 
pot declanșa asemenea evenimente neplăcute, 
să evite ortostatismul prelungit și să practice 
măsurile de precauție anterior menționate în caz 
de apariție a semnelor premonitorii.

În definitiv, sincopa nu este nici pe departe 
atât de simplă cum poate părea. Este importan-
tă o evaluare adecvată a pacienților cu sincopă 
pentru a stabili dacă în spatele ei se ascunde o 
cauză potențial letală sau o cauză așa-zis benignă, 
supărătoare ca simptomatologie, ce-i drept, dar 
care nu presupune patologii subiacente severe cu 
potențial letal. 

Mai rămâne de discutat o singură problemă 
importantă și dificilă: pot conduce autovehi-
cule pacienții cu sincopă? Pentru conducătorii 
auto particulari în caz de tratament cu succes al 
sincopei, șofatul poate fi reluat la aproximativ 1-4 

săptămâni. Restricția permanentă revine asupra 
persoanelor cu recurențe ale sincopelor în ciuda 
tratamentului.

Interesant cum un singur semn sau simp-
tom poate ascunde o multitudine de patologii. 
Aceasta ne sugerează cât de complex este creat 
organismul nostru, astfel încât lipsa de oxigena-
re a creierului, indiferent care ar fi cauza care o 
produce, să ne dea anumite semnale de alarmă. 
Dumnezeu ne învață prin sora E.White cât de 
important este ca în casele noastre, în bisericile 
noastre și în încăperile în care ne desfășurăm 
activitățile, să fie suficient aer curat. „Mulți se 
plâng neîncetat și suferă din cauza unor stări de 
indispoziție psihică. Aceasta se datorează, aproa-
pe întotdeauna, faptului că ei nu respectă legile 
sănătății... Acești oameni petrec prea mult timp 
în încăperi închise, supraîncălzite și lipsite de aer 
curat... Ca urmare, circulația sanguină este defici-
tară și puterile intelectuale slăbesc.” (Minte, caracter 
și personalitate, vol. 2, pg. 445). Haideți să lăsăm 
ca suficient oxigen să ajungă la creierul nostru 
atunci când inima și celelalte organe doresc să ne 
ajute să îl pompeze acolo unde este nevoie de el. 
Și dacă noi ne facem partea, cu siguranță, atunci 
când undeva, în sistemul de irigare al creierului, 
nu mai funcționează ceva cum ar trebui, Dumne-
zeu poate să ne îndrume ce cale să urmăm pentru 
a descoperi cauza problemei și a o trata corespun-
zător și în timp util.
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Centrul de Sănătate „EDEN” nu e doar 
un loc în care oamenii care nu Îl cunosc 
pe Dumnezeu află despre El, ci și un loc 
în care crezul nostru, prezentat acestor 

oameni, este confirmat și întărit în noi prin expe-
rienţele pe care ni le relatează ei. Dintre acestea 
vrem să împărtășim și în acest număr câteva cu 
dumneavoastră...

Influența unei cărți
Recent s-a internat în centrul nostru de 

sănătate un bărbat de vârstă mijlocie, fără pro-
bleme clinice deosebite, dar cu un trecut destul 
de tulbure. Povestind lupta sa cu un stil de viaţă 
greșit, cu divorţul părinţilor, cu depresiile, cu 
pierderile din familie și înstrăinarea de cei dragi 
rămași în viaţă, cu medicamentele și substanţele 
narcotice, cu provocările din cotidian care îi ne-

Lucruri învățate 
de la pacienți...

linișteau conștiinţa și care l-au condus să renunţe 
la serviciul pe care îl avea, ne-a amintit că înainte 
de internarea la Eden cu 6 săptămâni, a apelat la 
unul dintre fraţii noștri pentru ajutor să înceapă 
o altă viaţă, o viaţă nouă, în schimbul celei vechi 
despre care spunea: „Am ajuns să îmi urăsc viaţa”. 
Fratele nostru l-a vizitat și  l-a susţinut, făcând și 
o rezervare pe numele lui pentru un tratament la 
EDEN. Totuși, ne-a interesat, cum de se oprise 
tocmai la noi, de ce apelase tocmai la fratele nos-
tru, din atâtea alte posibile variante (biserici), la 
care ar fi putut apela? Și ca urmare, l-am întrebat 
de ce a apelat tocmai la noi, Mișcarea de Refor-
mă. Ne-a răspuns că „din cauza Sabatului”. În 
urmă cu 10 ani citise cartea „Tragedia veacurilor”, 
din care înţelesese despre adevărata zi de închina-
re. Și de atunci nu mai putea să meargă la biserică 
duminica. Ca urmare, în momentul de cumpănă 
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din viaţa sa, apelase la cei despre care știa că res-
pectă ziua de închinare dorită de Dumnezeu. 

Dacă această experienţă amintește de vreun 
verset din Biblie, atunci cu siguranţă amintește de 
versetul „Aruncă-ţi pâinea pe ape, și după multă 
vreme o vei găsi iarăși” (Eclesiastul 11:1). 10 ani 
pot părea „multă vreme”, totuși, comparând cu o 
viaţă întreagă nu e chiar atât de mult. Atât timp 
a luat până ce influenţa acelei cărţi „Tragedia 
veacurilor” să fie simţită în toată puterea ei. Deși 
în decursul acestor ani el a încercat de mai multe 
ori să își abandoneze obiceiurile vicioase, a căzut 
mereu și mereu, ridicându-se și apoi căzând din 
nou. Totuși, dacă a reușit să se ridice acum din 
nou, amintindu-și învăţăturile din acea carte, și 
a luat o nouă decizie de schimbare, credem că, 
prinzându-se cu hotărâre de Dumnezeu, el va pu-
tea birui. „Și toate acestea pornind de la o simplă 
carte”, ar putea spune cineva!

De asemenea, nu putem să nu ne amintim de 
cuvintele Spiritului Profetic, prin care înţelegem 
că Sabatul va fi cel care va determina oamenii să 
ia o hotărâre decisivă în viaţa lor, fie pentru, fie 
contra adevărului. E adevărat, atât acest pacient, 

cât și noi, mai scriem încă pe filele vieţii noastre. 
Însă, în cele din urmă, bătălia va ajunge să se dea 
în jurul acestui subiect atât de controversat, în ju-
rul acestei pietre de temelie a credinţei adevărate. 
Această experienţă confirmă din nou că Sabatul 
va pune oamenii în faţa deciziei hotărâtoare 
pentru viaţa lor.

„Nu se pot înțelege”
Pacienţii care vin frecvent la Eden ajung, în 

timp, prin discuţii particulare și prin variatele 
teme de la Școala de Sabat, cum și prin atitudinea 
noastră faţă de experienţele de viaţă personale sau 
faţă de cele pe care ni le povestesc, să cunoască 
acele puncte ale credinţei noastre care sunt în 
primă fază mai puţin evidente pentru cei din afara 
credinţei. Un astfel de punct ar fi cel cu privire la 
căsătoriile (și prieteniile în scopul căsătoriei) doar 
cu persoane care împărtășesc același crez și fac 
parte din aceeași comunitate a credinţei. Una din-
tre pacientele noastre, spre exemplu, ne povestea 
recent că ori de câte ori venea și discuta pe această 
temă, auzea persoanele mai influente sfătuind unii 
tineri să stea departe de prieteniile cu cei ce nu 
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cred la fel, argumentând că „nu se potrivesc” și că 
„nu se vor putea înţelege”. Și acesta era un motiv 
de profundă indignare pentru ea. „Cum îndrăz-
nește,” gândea ea, „să spună că, de exemplu, băiatul 
meu, pe care l-am crescut familist, inteligent, cu 
doctorat, liniștit, de treabă, nu e vrednic de o fată 
ca cele din religia voastră?” Și a spune că o indigna 
e poate prea puţin spus. „Ei,” spunea ea acum, „au 
trecut anii și nu pot decât să spun că avea dreptate. 
Am înţeles că nu se pot înţelege. Sunt prea mari 
diferenţele din viaţă.” Deși nu s-a schimbat nimic 
în condiţiile de care vorbea în familia ei, deși nu a 
trăit vreo experienţă amară, nici nu a devenit între 
timp membră a bisericii noastre, concluzia ei, în 
urma cunoașterii principiilor noastre, este că într-
un jug pot trage doar doi de același fel. Și tonul 
ei când povestește despre concluzia trasă e foarte 
categoric, încercând—de data aceasta—nu să ex-
prime indignare sau nemulţumire, ci mai degrabă 
să convingă, dacă cineva mai are cumva dubii. „Și,” 
spune ea, „la bătrâneţe m-aș da în grijă la o fată 
de-a voastră”, considerând că, deși fiul ei e bine 
crescut, educaţia creștină e superioară celei oferite 
de ea fiului ei. „Nu l-am învăţat credinţa.” Înţelepte 
concluzii! Deci, prindeţi curaj, „fiii luminii”! Ca 
pe vremea lui Ghedeon, cuvintele celor din „tabăra 
Madianiţilor” sunt menite să vină în ajutorul celor 
a căror credinţă tremură!

Efectul perseverenței
Sănătate precară? Valori crescute ale tensiu-

nii arteriale? Surplus de kilograme sau de-a drep-
tul obezitate? Dureri semnificative de articulații? 
Somnolență nejustificată? Apnee în somn? Iată 
doar câteva dintre problemele care pot fi tratate 
simplu, natural – prin dietă. Dar, pentru ca „tra-
tamentul” să poată fi urmat, este nevoie de multă 
voință. Așa a făcut un alt pacient de la Eden. Și 
rezultatul a fost pe măsură. Incredibil de eficient. 

S-a început ca de obicei, cu o cură de sucuri. 
Un început greu. Pacientul nostru poate oricând 
da mărturie despre senzația pe care o au cei ce 
trebuie să-și exercite voința în momentele dificile. 
Chiar dacă nu a fumat niciodată, îi înțelege, cu 
siguranță, pe cei ce încearcă să renunțe la țigară. 
Și dependența de mâncare este grea. Grea de tot. 

După primele 2 zile de regim, închis în camera 
lui, seara și noaptea care a urmat, foamea era 
cumplită. Dacă ar fi fost acasă… sau dacă ar fi 
avut ceva de mâncare în bagajul personal… poate 
că nu ar fi rezistat. Dar așa… ce putea să facă? Bu-
cătăria era închisă. Auzise el despre pacienți care 
făcuseră crize nervoase țipând și aducând acuzații 
nechibzuite personalului că au venit la Eden să 
plătească pentru a răbda foamea. Experimenta 
acum personal senzațiile acestora și…. poate ar fi 
făcut la fel dacă ar fi fost o fire mai necontrolată, 
sau… poate dacă n-ar fi știut să se plece în rugă-
ciune pentru a se ruga: Doamne, ajută-mi. 

A doua zi… parcă nu mai era tot atât de rău 
ca seara. Și nici voința nu-l părăsise. A continuat 
o luptă susținută nu o zi, nici două, mai bine de 
10 zile. Apoi, la sfatul medicului a încercat o 
hrană ușoară și doar două mese pe zi. S-a externat 
cu 10 kg mai puțin, decis să consume doar două 
mese și nimic după ora 14. 

După 8 luni de la începerea curei ne-a vizitat 
din nou. Pierduse 42 de kg consumând două 
mese regulate pe zi, fără dulciuri, panificații, nici 
grăsimi, dar și fără diete sofisticate și unilatera-
le, fără preparate speciale pentru slăbit și fără 
exercițiu fizic exagerat. Salatele din belșug con-
stituiau masa principală a zilei, la care adăuga ce-
reale simplu pregătite și puțin din alte preparate, 
de asemenea gătite sănătos. Fructele le consuma 
în stare naturală, cu fulgi de cereale la masa de 
dimineață. Cunoscuții se mirau când îl vedeau. 
Se întrebau dacă nu este bolnav, dar el este din 
ce în ce mai sănătos. Tensiunea arterială are 
valori normale, fără să urmeze vreun tratament 
medicamentos, durerile articulare s-au remis, 
somnul îi este liniștit, iar mișcările și munca sunt 
incomparabil mai ușoare decât atunci când purta 
un surplus de zeci de kilograme. 

Experiența sa ne-a bucurat. Este încurajatoa-
re pentru mulți; pentru cei ce doresc rezolvarea 
problemelor de sănătate în cel mai natural mod 
posibil. Sperăm ca experiența aceasta să încu-
rajeze și pe alții în lupta cu kilogramele în plus. 
Voința și perseverența dau într-adevăr rezultate. 
La noi la Eden, această experiență despre exercita-
rea voinței nu este singurul caz. 
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Gânduri de Anul Nou de la pacienți
Dragii mei din Eden!
Mă gândesc mereu la voi și la zilele minunate 

petrecute de atâtea ori împreună.
De multe ori mi-e greu și îmi amintesc cum 

reveneam acasă cu sufletul mai ușor și cu speran-
ţă. Păstrez în suflet ca pe o comoară învăţăturile 
de la voi. Timpul stat la Eden m-a făcut de fiecare 
dată mai bună, mai atentă cu cei din jurul meu, 
dar și cu mine, cu sufletul meu.

De la ultima noastra întâlnire au trecut 
aproape doi ani, în viaţa mea au fost schimbări 
majore.

Cu ajutorul Domnului Isus m-am întors 
definitiv acasă din Germania și pentru asta sunt 
recunoscătoare în fiecare zi. Au fost ani grei și 
plini de umilinţe, dar am fost recunoscătoare, am 
mulţumit Domnului în fiecare zi. Știam că El mă 
pregătește pentru ce va urma și așa a fost.

Vă mulţumesc pentru gândurile voastre 
frumoase și că nu m-aţi uitat!

Vă doresc tuturor un an nou cu sănătate și cu 
credinţă sporită că DOMNUL E CU NOI!

 Vă îmbrăţișez cu toată dragostea, 
D. S. - Oradea

Stimati fraţi ai Fundaţiei Eden,
Suntem în pragul unui nou an. 2015 își 

scrie ultimele file, devenind uneori istorie. 
Chiar dacă nu v-am mai vizitat, gândurile mele 
sunt aproape de sufletele celor care m-au îngri-
jit și au fost alături de mine chiar dacă uneori 
zilele erau întunecate. Nu pot să uit nicicum, 
ultima zi a despărţirii mele când întreg colec-
tivul Fundaţiei Eden era în sala de rugăciune 
și domnul doctor pregătise ceva special. Mi-au 
cântat tot corul dar mai ales m-au impresionat 
versurile de la pg. 33, versetul 86 - Vreau să 
mă întorc azi acasă - „Ca să fiu mai aproape 
de Isus / Pe pământ sunt doar o trecătoare”. 
Atât de mult m-au impresionat aceste versuri, 
încât uneori le fredonez și acum. Nu e timpul 
pierdut, să știţi că exist, mi-e dor de voi, și anul 
2016 sper să fie mai bun, să vă pot vizita din 
nou. Un an nou fericit vă doresc tuturor, ca 
Dumnezeu să fie cu voi până ne vedem. El să vă 
poarte de grijă și să vă călăuzească în fiecare zi. 
Un an nou fericit 2016.

Cu drag, 
F. M. - București
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Citind parabola celor doi fii, pe care tatăl 
i-a rugat să lucreze în via sa, ne simțim 
ca aparținând categoriei reprezentate 
de fiul care a răspuns chemării, alegând 

să lucreze acolo unde a fost trimis. Ba chiar ne 
considerăm superiori acestuia, considerând că 
noi nu am dat un răspuns negativ, pentru ca apoi 
să revenim asupra situației și să ne schimbăm 
atitudinea. Faptul că ne aflăm într-o biserică 
creștină, care respectă poruncile lui Dumnezeu, 
le asociem cu o datorie împlinită, noi fiind cei 
care, asemenea lui Isaia, am spus cu toată inima: 
„Iată-mă, trimite-mă!”

Oare așa să fie? Cât timp dedicăm noi 
lucrării de salvare a sufletelor? Cât timp alocăm 
preocupării pentru oamenii care trăiesc în jurul 
nostru și ce facem pentru a ieși în întâmpinarea 
nevoilor lor? Cât de îngrijorați suntem pentru cei 
care mor zilnic neavertizați?

Citind raportul activității Domnului Hris-
tos, ai cărui urmași pretindem că suntem, aflăm 
că scopul vieții Sale era acela de a 
ajuta pe oameni în nevoile lor. 

 „Bucuria Domnului Isus era 
de a ajuta celor care aveau nevoie 
de ajutor, de a căuta pe cei pierduți, 
salvând pe cei ce pier, vindecând 
pe cei bolnavi, adresând cuvinte 
de simpatie și mângâiere celor 
întristați și descurajați. „Isus străbă-
tea toate cetăţile și satele, învăţând 
pe norod în sinagogi, propovă-
duind Evanghelia Împărăţiei și 
vindecând orice fel de boală și orice 
fel de neputinţă care era în norod.” 
(Matei 9:35). Pentru a îndeplini 
scopul cerului El a devenit ascultă-
tor până la moarte și încă moarte 
de cruce. 

Eu întreb pe cei la care a venit 
lumina adevărului: Ce intenționăm 
să facem în cursul anului care a 
început? Cu cât mai mult suntem 

„Du-te astăzi de lucrează în via mea!”
pătrunși de Spiritul Său, cu atât mai serios vom 
lucra pentru cei din jurul nostru… Mulți vor fi 
treziți și ridicați din descurajarea care le nimicește 
trupul și sufletul.” (Lucrarea de colportaj, pg. 32). 

„Sunt felurite lucrări, dar este același Dum-
nezeu, care lucrează totul în toți.” (1 Corin-
teni 12:6). 

Uneori suntem îngrijorați cu privire la 
responsabilitatea ce ne revine și am dori să facem 
mai mult pentru alții, dar ne simțim nevrednici. 
Umilința depășește cotele normale, ajungând să 
ne subestimăm și să ne credem incapabili de a 
face ceva pentru Dumnezeu. 

Așezându-ne la granița dintre mândrie și 
umilință, creștinul este chemat să folosească daru-
rile cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Din parabola 
talanților aflăm că Stăpânul nu a cerut celui 
căruia îi încredințase doi talanți, câștigul pentru 
cinci. Prin urmare, nimeni nu ne cere să facem 
ceea ce nu suntem în stare. Dar fiecare putem 
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descoperi darurile pe care le avem și să le punem 
„în negoț”, investindu-le în favoarea semenilor. 
Sănătatea, timpul, amabilitatea etc. – sunt daruri 
de care pot dispune mulți. Să nu așteptăm însă să 
nu simțim nicio durere, pentru a lucra. Chiar și 
atunci când suferim de anumite boli, putem veni 
în ajutorul celor care sunt mai în nevoie decât 
noi. Să nu gândim că trebuie să avem la dispoziție 
o zi întreagă pentru a spune cuiva despre iubirea 
lui Dumnezeu și nădejdea noastră. Putem folosi 
cele câteva clipe pe care le avem la dispoziție și, 
văzându-ne disponibilitatea, Dumnezeu ne va 
oferi mai mult. Iar dacă într-un punct ne conside-
răm deficitari, să cerem de la Dumnezeu lucrul pe 
care ni-l dorim, și-l vom avea. 

„A venit timpul când membrii bisericii să 
facă tot ce pot pentru câștigarea de suflete.” 
(8 T., pg. 191). 

Despre creștinii din biserica primară, rapor-
tul biblic menționează că „în fiecare zi, în Templu 
și acasă, nu încetau să înveţe pe oameni și să ves-
tească Evanghelia lui Isus Hristos.” (Fapte 5:42). 

„Atunci încrederea va fi refăcută și va fi unire 
în biserici printre toate rândurile noastre.” (9 T., pg. 
29). „Toţi aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune 

și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama 
lui Isus, și cu fraţii Lui.” (Fapte 1:14). 

„Vor urma redeșteptări minunate. Păcătoșii 
vor fi convertiți, multe suflete vor fi adăugate la 
biserică, iar Duhul Sfânt, care s-a pogorât peste 
ucenici în ziua de Rusalii, Se va pogorî și peste 
noi.” (8 T. pg. 193). „Ei lăudau pe Dumnezeu și 
erau plăcuţi înaintea întregului norod. Și Dom-
nul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce 
erau mântuiţi.” (Fapte 2:47). 

Colaborarea cu frații noștri, cu cei care au 
același scop al vieții ca și noi, ne va face destoinici 
de lucruri mari, ne va încuraja să mergem înainte, 
ne va aduce mai aproape de Mântuitorul nostru. 
Și ca o garanție a succesului, Însuși Domnul 
Hristos ne promite: „…Și iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” 
(Matei 28:10 u.p.).

Așteptăm sugestiile și propunerile dumnea-
voastră în vederea participării la desfășurarea 
activităților pe care le organizăm în cadrul depar-
tamentului misionar și medical.
Telefon:  Florin Dărămuș 0720 100 068
 Nicu Păun 0720 100 073
Sau pe adresa: daramusfloringabriel@yahoo.com.



Rwanda -
o țară din mijlocul Africii, la capătul lumii...

„M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare;  
și iată că cei apăsați varsă lacrimi, și nu este nimeni să-i mângâie!  

Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie!” (Eclesiastul 4:1)

În urma unui apel venit din partea Conferinței 
Generale, la 1 noiembrie 2014, de a sprijini 
lucrarea de tipărire din Africa, pentru a putea fi 
tiparită literatură în limbile și dialectele locale, 

s-a început această acțiune în anul 2015, prin trimi-
terea unui container cu utilaje pentru o tipografie. 
Împreună cu utilajele s-au trimis și alte ajutoare 
pentru frații din Rwanda, care au constat din haine, 
alimente, biciclete; au fost tipărite pliante și cărți de 
colorat pentru copii. Aceste ajutoare au fost donate 
de diferiți frați cu ocazia adunării de tineret de la 
Porumbacu, în decembrie 2015, precum și de alți 
frați din România, Italia, Spania, care au donat ul-
terior. Mulțumim pe această cale tuturor celor care, 
cu inimă largă, au adus bucurie celor care sunt în 
suferință și lipsuri. Pentru cei de acolo orice dar, ori-
cât de neînsemnat, este valoros, în special bicicletele 
sunt pentru ei o mare binecuvântare. Acestea au fost 
împărțite pastorilor și lucrătorilor biblici, care au de 
parcurs chiar și 50-70 km pe zi, pentru a face vizite 
misionare și a propovădui evanghelia. Pentru noi nu 
este un lucru prea greu de a cumpăra o bicicletă, însă 
acolo aceasta costă între 500 - 700 $, ceea ce pentru 
ei este o sumă foarte mare și cine are o bicicletă este 
considerat bogat.

În luna august 2015 s-a instalat curentul elec-
tric pentru tipografie, apoi utilajele trimise au fost 
puse în funcțiune. S-au instruit șase tineri pentru a 
lucra la tipografie, precum și la pregătirea materi-

alelor ce urmau a fi tipărite, și au fost selecționați 
trei dintre ei pentru a continua lucrarea. În acest 
timp s-au tipărit primele 1000 de lecții pentru 
Școala de Sabat și pliante în limba kinyarwanda. 
Acesta a fost un început cu multe probleme, dar 
totuși, o reușită; iar ce s-a realizat se datorează doar 
ajutorului minunat al lui Dumnezeu și a multor 
rugăciuni din partea fraților.

Aici este o mare nevoie de educație. În tot 
orașul Kigali sunt doar două librării în care se 
găsesc câteva cărți în limba franceză și engleză și 
puține cărți în limba lor, iar la intrarea în câteva 
din marile biserici, se pot cumpăra Biblii. De 
obicei, se găsește o singură Biblie într-o familie; 
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cei bogați mai au câteva cărți în limba engleză, 
dar pentru cei mai mulți singurele cărți pe care 
le au sunt lecțiile Școlii de Sabat, care sunt foarte 
valoroase și prețuite, fiind subliniate și studiate 
atent. În luna decembrie 2015 și ianuarie 2016 s-a 
continuat lucrarea de abia începută și atunci s-au 
văzut și rezultatele efortului de la prima vizită. Au 
fost tipărite 1600 de lecții pentru Școala de Sabat 
– trimestrul 1-2016, în limba kinyarwanda, care 
au ajuns la frații din Rwanda, Uganda, Tanzania, 
Burundi, Kivu de Nord și de Sud. Au fost tipărite 
primele 500 de lecții pentru Tanzania, în limba 
Swahili. A fost pregătită pentru tipărire cartea „Di-
etă și Hrană”, prima carte scrisă de Ellen White, 
care a fost tradusă în limba kinyarwanda.

O mare nevoie pentru Africa este educația 
practică, de a învăța oamenii cum să gândească, să 
muncească și să se hrănească. Am luat semințe de 
legume din România și în prima vizită am făcut o 
grădină mică la Biserică. Ei spuneau că pământul 
lor roșu nu e bun pentru grădinărit și nu se poate 
cultiva nimic. Am curățat pământul de pietre și am 
semănat salată verde, ceapă, ridichi, pătrunjel. Au 
fost foarte bucuroși să vadă că se poate cultiva și pă-
mântul lor, iar legumele sunt bune. La a doua vizită 
am făcut o grădină mult mai mare la biserică, în care 
am pus roșii, varză, salată verde, ridichi, morcovi, 
pătrunjel, porumb, fasole, castraveți. Toate plantele 
cresc dacă pământul e lucrat și legumele sunt udate. 
După aceea am plantat legume și zarzavaturi la alți 
trei frați care au dorit să aibă grădină, iar după ce 
acestea au crescut, i-am învățat să le pregătească și să 
le mănânce. Toată mâncarea lor e fiartă și în fiecare 
zi mănâncă orez sau fasole, cartofi dulci sau mămăli-
gă din porumb alb.

După ce am început să vorbesc puțin limba 
kinyarwanda, am vizitat pe frații din biserică, am 
mers în satul lor și am vorbit cu oamenii, am văzut 
problemele și suferința lor, am intrat în casele lor, 
am mâncat împreună cu ei, am băut din apa pe care 
o beau ei. Nu e un lucru ușor să cobori la nivelul 
lor, dar numai în acest fel pot fi înțeleși și ajutați. 
Ei spuneau: tu ești primul om alb care vine în satul 
nostru, care vine în casa noastră și care mănâncă la 
masa noastră. Din cauza alimentației slabe, din cauză 
lipsei de apă, a lipsei de igienă și a poluării – media de 
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viață este de 60 de ani; cine ajunge 70 de ani e foarte 
în vârstă. Cel mai greu de suportat e întâlnirea cu 
sărăcia - atât de multă criză și sărăcie nu am crezut că 
poate exista pe acest pământ... Salariul unui munci-
tor este între 50 și 100 $ / lună – în timp ce prețurile 
sunt asemănătore sau chiar mai mari față de cele din 
România – însă oamenii care nu au un loc de muncă 
primesc mai puțin de un dolar pe zi, în timp ce pen-
tru a cumpăra o pâine trebuie să lucreze două zile.

În capitală este o casă de rugăciune în care vin 
fraţi, surori și copii pentru a participa la pro-
gramele religioase vineri seara, miercuri seara și 
duminică seara. În Sabat programul începe la ora 
830 și continuă până la ora 1200 sau 1230. Pentru că 
unii participanți vin și de la distanţa de 20 sau 30 
km, toţi rămân la adunare pentru programul de 
la ora 1400, care durează până la ora 1700 sau 1800, 
când se încheie Sabatul. Bucuria de a fi împreună, 
de a asculta din Cuvântul Domnului, de a cânta 
împreună este mai mare decât nevoia de a merge 
acasă să mănânce. Într-un alt Sabat am participat 
la o adunare în nordul ţării. Erau prezenți în jur de 
150 de fraţi, adunați pe un teren de fotbal, deoarece 
nu aveau o casă de rugăciune. În urma apelului făcut 
la adunarea de tineret care a avut loc la Porumbacu, 
25-29 decembrie 2015, s-a donat suma de 1000 $, 
bani din care s-a cumpărat un teren de 3400 m2, 
unde se va construi o biserică. Frații din Niagatare 
mulțumesc tuturor celor care le-au venit în ajutor 
pentru a cumpăra acel teren.

În alt Sabat am fost la o comunitate în vest, 
unde fraţii se închinau lui Dumnezeu în pădure, de-
oarece casa lor de rugăciune încă nu era terminată. În 
timpul celor două luni, petrecute în Rwanda, a avut 
loc un botez în cadrul căruia 18 persoane au încheiat 
legământ cu Dumnezeu, un altul în care 8 persoane 
au fost botezate și un al treilea cu 14 candidați.

Chiar dacă lipsurile lor sunt multe, iar viitorul 
nu prevestește zile cu belșug și prosperitate, ei își 
pun toată încrederea în Dumnezeu, singura lor 
speranță. „Risipiți în fiecare țară sunt cei ce nu și-au 
plecat genunchiul înaintea lui Baal... În Africa pă-
gână, ... în toate colțurile întunecate ale pământului, 
Dumnezeu are rezervat un firmament de persoane 
alese, care vor străluci în mijlocul întunericului.” 
(P.R., pg. 119).                      A consemnat, Sandu Toma
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În această zi minunată trei tinere din trei 
comunități ne-au produs o mare bucurie, 
încheind legământ cu Dumnezeu prin botez și 
acceptându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. 

Este vorba de Xenia-Melania Breda, din comu-
nitatea Șimleu Silvaniei (Sălaj), Natalia-Semida 
Man, din comunitatea Criștelec (Sălaj) și Katrin 
Kovacik, din comunitatea Brusturi (Bihor).

Această sărbătoare a început cu serviciul divin 
susținut la Casa de Rugăciune din Șimleu Silva-
niei, unde biserica a fost plină de fraţi, prieteni și 
colegi de școală ai tinerelor candidate. Apoi ne-am 
deplasat cu toţii pentru botezul propriu-zis la apa 
râului Crasna, într-un loc minunat, unde martorii 
văzuți și nevăzuți au fost prezenți.

Ziua s-a încheiat cu flori și felicitări pentru 
cele trei tinere și cu o masă de părtășie la căminul 
cultural din localitatea Criștelec, la care au partici-
pat aproximativ 130 de persoane.

Dorim ca Bunul nostru Tată să le însoțească 
pe noile membre ale bisericii pe drumul vieții și 
bucuria să fie deplină când într-o zi vom auzi cu 
toții cuvintele: „Bine, rob bun și credincios; ai 
fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste 
multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” 
(Matei 25:21).

A consemnat, pastor Vasile Man

Rămâne în amintire
26 Iulie 2015
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Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, este 
despre oameni și pentru oameni. Toată 
influența și puterea acesteia, care se 
manifestă prin harul lui Dumnezeu, 

nu este pentru obiecte neînsuflețite, ci pentru 
ființele vii, create după chipul și asemănarea 
Sa. Ținând cont de contextul păcatului, care a 
adus degradare asupra omului, harul Său este o 
soluție excelentă pentru a restabili relația dintre 
om și divinitate. Strategia prin care harul aduce 
la îndeplinire această lucrare este prin accentu-
area și implementarea celor trei elemente vitale: 
cumpătarea (echilibrul), dreptatea (o judecată 
sănătoasă) și evlavia (viața spirituală). 

Fiind amintită cea dintâi, cumpătarea, și 
în mod deosebit sănătatea, unul din elementele 
sale de bază, se pare că joacă un rol important în 
redresarea sau reabilitarea ființei umane.

Prin harul lui Dumnezeu, am avut oca-
zia binecuvântată, să particip la încheierea 
seminarului de nutriție și sănătate din orașul 
Constanța, în perioada 15-17 ianuarie 2016. 
Am fost impresionat văzând dorința acelor 
oameni prețioși, care, după o pauză îndelungată, 
la o nouă invitație, au venit cu drag.  

Seminarul de Nutriție și Sănătate
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat,  

și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești,  
și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie...” (Tit 2:11).

În prima seară au participat în jur de trei-
zeci de persoane, numărul menținându-se cu 
aproximație și în următoarele două seri, în ciuda 
timpului nefavorabil. Dintre participanți, în mod 
deosebit mi-a atras atenția o doamnă care era 
însărcinată și de fiecare dată venea însoțită de un 
copilaș de patru anișori. Dorința ei pentru aceste 
întâlniri era evidentă. Un alt amănunt interesant 
este faptul că de data aceasta, desfășurarea acestor 
cursuri a avut loc în casa de adunare. Oamenii 
au recunoscut o atmosferă cu totul specială, una 
de calm, combinată cu pace și liniște. Confortul 
spiritual era oferit de către acel loc. Pe un astfel 
de fond, lecțiile din cadrul seminarului erau 
asimilate precum apa de către sugativă. Oferirea 
principiilor de sănătate pregătește terenul sufletu-
lui pentru sădirea Cuvântului în inimi. 

La fiecare curs de sănătate, nu au lipsit ver-
setele biblice și comentariile acestora, împletin-
du-se frumos cu restul învățăturilor din cele opt 
remedii ale naturii ce erau abordate. Mărturisiri-
le lor, de la finalul seminarului, dau de înțeles că 
acesta trebuie continuat. S-a legat între ei și noi 
o prietenie plăcută și afectivă și aceasta nu doar 
pe plan profesional. Oamenii au mulțumit lui 
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Dumnezeu pentru acest seminar, pentru cei care 
l-au desfășurat, cât și pentru gazdele localului. 
„Parcă suntem mai buni, mai fericiți și mai 
împliniți. Dorim să ne mai întâlnim”, spuneau 
ei. „Să mai veniți”, „mă simt ca în al nouălea 
cer”, „s-a transmis mesajul din suflet”, „am simțit 
pacea, care vine de la un suflet bun”, „ne-ați adus 
aminte să ne păstrăm sănătatea”, „mă preocupă 
armonia și am trăit-o aici” etc. – iată câteva din 
exprimările lor de recunoștință. 

Sămânța Evangheliei, prin brațul celui de-al 
treilea înger, a fost semănată. Prezentatorul a 
semănat, organizatorii au udat, dar Dumnezeu 
face să crească. 

Am schimbat câteva impresii cu oamenii, la 
sfârșit, după ce au primit diploma de participare, 

și am constatat că discuțiile noastre se îndreptau 
pe tărâmul spiritual. Chiar unele discuții mi-au 
făcut sufletul să vibreze de emoții sfinte.

Evanghelia lui Dumnezeu trebuie vestită, 
iar succesul ei este deosebit, când folosim pana 
care despică, pregătind astfel calea pentru primi-
rea Mântuitorului în suflet.

„Aerul curat, lumina soarelui, cumpătarea, 
odihna, exercițiul fizic, dieta corespunzătoare, 
folosirea apei, încrederea în puterea divină – 
acestea sunt adevăratele remedii. Fiecare om ar 
trebui să aibă cunoștință despre mijloacele de 
refacere ale organismului și despre modul în 
care să le folosească.” (Dietă și hrană, cap. Dieta, un 
remediu rațional).

A consemnat, Popa Viaceslav
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În perioada 22-24 ianuarie 2016 departamentul 
misionar și cel de sănătate al bisericii noastre a 
organizat în orașul Codlea, județul Brașov, o 
conferință medicală, susținută de fr. medic Emil 

Barbu și Răzvan Tătaru (student la medicină). 
Primăria orașului Codlea ne-a pus la 

dispoziție gratuit sălile Casei de cultură, în vederea 
desfășurării Conferinței, cât și pentru cursurile de 
nutriție, care urmează să aibă loc în fiecare lună. 

În săptămâna premergătoare evenimen-
tului, respectiv 18-24 februarie 2016, diferite 
grupuri de frați din diferite locuri și domenii de 
activitate, au distribuit invitații în întregul oraș, 
atât la locuințe, cât și la instituțiile publice. Toți 
cei care au dorit, au primit, alături de invitație, 
diferite cărți și broșuri cu caracter religios sau de 
sănătate: Calea către Hristos, O lume în criză, 

Programe de evanghelizare
Adevărata zi de odihnă, Tragedia Veacurilor, 
Viața lui Isus, pliante etc. 

Colportorii au întâlnit și oameni interesați, 
dornici să afle mai mult despre adevărul lui Dum-
nezeu sau despre un nou stil de viață. Unii dintre 
aceștia au participat la conferința de sănătate, 
care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, în ulti-
ma zi fiind organizată și o masă demonstrativă, cu 
mâncare vegetariană. 

Doresc să mulțumesc pe această cale lui 
Dumnezeu pentru felul minunat de a lucra, astfel 
încât au fost deschise uși și inimi pentru a putea 
desfășura activitatea de colportaj în orașul Codlea. 
Mulțumesc fraților care s-au implicat și celor care 
s-au rugat și se roagă pentru buna desfășurare a 
activității din acest loc. 

A consemnat, Păun Nicolae
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Zi de mare sărbătoare pentru comunitatea din localitatea Brusturi, județul Bihor. Prin harul lui Dum-
nezeu, am ajuns să ne bucurăm și să sărbătorim terminarea unui proiect început în toamna anului 
2012. Atunci am achiziționat o casă cu scopul de a fi folosită ca loc de închinare. În sensul acesta, am 
lucrat la renovarea ei alături de frații din comunitate și frații slujbași din Conferința Ardealul de Nord.

Acum Îi mulțumim lui Dumnezeu și fraților care ne-au sprijinit pentru finalizarea acestui obiectiv. 
În ziua de 17 ianuarie 2016, am închinat lui Dumnezeu acest locaș, printr-un program festiv la care au 
participat fratele Nelu Bogdan și fratele Marin Barbu, din partea Uniunii, frați și prieteni din localitate, 
frați din împrejurimi, slujbași din conferința Ardealul de Nord. 

Am continuat apoi să ne bucurăm pentru că inaugurarea a fost urmată de trei seri frumoase de 
prezentări medical-misionare, susținute de fratele Emil Barbu și fratele Marin Barbu, alături de care a 
fost prezent un grup muzical din comuna Botean. La aceste întruniri au participat frați și prieteni din 
localitate, interesați de obținerea și menținerea unei sănătăți cât mai bune, atât din punct de vedere fizic, 
cât și spiritual. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne dă harul Său pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am 
început. Ne rugăm ca El să ne ajute ca în această localitate să se mențină permanent aprinsă lumina adevă-
rului, care să-i călăuzească pe oameni la piciorul crucii.           A consemnat, Vasile Man

Inaugurare casă de rugăciune
„Să-mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8)
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Întrunire de tineret la BORSEC, 5-7 februarie 2016

„Cât mă va costa?”
„Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi  

să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească?” (Luca 14:28).

Prin harul Domnului, tinerii din diferite lo-
curi ale țării, mai ales cei din conferințele 
Moldova și Ardealul de Sud, au avut 
ocazia de a se întâlni din nou la Borsec. 

Stațiunea Borsec, de data aceasta, nu a dăruit 
doar apă minerală, ci și hrană spirituală, părtășie și 
zăpadă. Ne-am bucurat din plin de zilele petre-
cute împreună, ne-am rugat împreună pentru cei 
prezenți la întrunire, am lăudat pe Domnul prin 
cântare, poezie și experiențe, ne-am recreat în 
natura înveșmântată în mantia de omăt. 

S-a vorbit despre „Cât costă o secundă?”, 
„Cum stăm cu mărunțișul?”, „Cum ne construim 
Turnul?”. Concluziile au fost că avem nevoie să ne 
luăm timp pentru a ne face bine socotelile. Fiecare 
secundă ne costă, ori ne urcă spre cer, ori ne ține 
legați de pământ. Lucrurile mărunte sunt foarte 
importante în construirea caracterului. Cuvântul 
inspirat spune: „Fiecare act al vieţii, cât de mărunt 

ar fi el, are influenţa lui spre bine sau spre rău.” 
(Patriarhi și Profeți, cap. 16).

Domnul Hristos a dat totul pentru ca noi să 
trăim. „Eu cât dau? Pe mine cât mă costă?” - sunt 
întrebări care trebuie să ni le punem. Vom da totul 
pentru ca să câștigăm veșnicia sau vom încerca 
să păstrăm plăcerile, bucuriile de-o clipă și vom 
pierde totul?

 Avem nevoie de consacrare, rugăciune și 
studiul Scripturii. „Formarea caracterului este 
lucrarea unei vieţi întregi și este pentru veșnicie. 
Ce schimbare ar avea loc dacă toţi ar putea să-și 
dea seama de aceasta și dacă s-ar trezi la gândul că 
noi ne hotărâm în mod individual propriul destin 
pentru viaţa veșnică sau pentru ruină veșnică! 
Cât de diferit ar fi petrecut acest timp de probă 
și cât de diferite ar fi caracterele ce populează 
lumea noastră!” (Îndrumarea copilului, subcap. 
Importanța caracterului).
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Vă facem cunoscut că anul acesta se vor desfășura în toate conferințele, adunări spirituale care 
vor precede programele de reorganizare a conferințelor respective. 

Conferințele se vor desfășura după următorul program: 
•	 17-18 aprilie 2016 – Conferința Muntenia, la Bucov 

•	 24-25 aprilie 2016 – Conferința Moldova,  la Budăi
•	 5-6 iunie 2016 – Conferința Oltenia, la Palilula
•	 12-13 iunie 2016 – Conferința Ardealul de Sud, la Făgăraș
•	 19-20 iunie 2016 – Conferința Banat, la Lugoj
•	 3-4 iulie 2016 – Conferința Ardealul de Nord, la Cluj. 

Toți cei care pot, au responsabilitatea solemnă de a participa la astfel de adunări, cel puțin acolo unde 
aparțin. Dumnezeu dorește ca noi să fim un popor unit, care are aceleași idealuri și se pregătește pentru 
același eveniment măreț: revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Să luăm exemplu de la înaintașii noștri:

„De trei ori pe an întregul Israel se aduna pentru închinare la sanctuar (vezi Exodul 23:14-16)… 
Pentru aceia care locuiau departe de cortul întâlnirii, participarea la sărbătorile anuale trebuie că le lua 
mai mult de o lună. Acest exemplu de devotament faţă de Dumnezeu trebuie să impună însemnătatea ser-
viciului divin și nevoia de a subordona interesele noastre egoiste și lumești faţă de cele spirituale și veșnice. 
Noi suferim o mare pagubă dacă neglijăm privilegiul de a ne întâlni, a ne încuraja și întări unii pe alţii în 
servirea lui Dumnezeu. Adevărurile Cuvântului Său își pierd în inima noastră importanţa și puterea lor. 
Inima noastră nu mai este trezită și luminată, iar noi regresăm în cele spirituale. În legăturile creștine unii 
cu alţii, noi pierdem mult prin lipsa noastră de simpatie. Acela care stă departe de alţii nu-și îndeplinește 
datoria încredinţată lui de Dumnezeu. Noi suntem copiii aceluiași Tată și, în ce privește fericirea, suntem 
dependenţi unii de alţii.” (P.P., cap. 52).

Conferințe Spirituale în întreaga țară
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Fratele Szanto Francisc (Feri) s-a născut 
la 30 martie 1937, în localitatea Papiu 
Ilarian, județul Mureș, în familia lui 
Francis și Iuliana Szanto. 

 A crescut într-o familie creștină, tatăl 
său fiind un misionar consacrat, dornic de a 
răspândi Evanghelia la oricine, el însuși fiind 
convertit ca urmare a auzirii soliei advente, la 
vârsta adolescenței. Mama sa a fost de asemenea 
o misionară, dornică să-și consacre viața ajuto-
rării semenilor și vestirii mesajului Evangheliei. 
Căminul lor a fost mereu o gazdă primitoare 
pentru alții, deși se confruntau cu lipsurile și 
sărăcia, specifice vremii. Și-a crescut cu greu 
cei trei copii, implicându-i de mici în lucrări de 
ajutorare a semenilor și răspândire a adevărului. 

Având un astfel de model, nu este de mirare 
că fratele Feri nu a făcut altceva decât să conti-
nue ceea ce practica deja în căminul părintesc. 
De mic copil a îmbrățișat convingerile religioase 
ale părinților săi, iar în anul 1957 a primit bote-
zul, devenind membru al bisericii adventiștilor 
de ziua a șaptea – mișcarea de reformă. 

S-a căsătorit cu sora Semida și împreună 
au avut patru copii. Căminul lor era cunos-
cut ca un Betel, un loc unde Dumnezeu era 
așteptat și invitat cu drag, mai ales prin glasurile 
melodioase ale întregii familii, care se uneau în 
imnuri sfinte, de laudă la adresa lui Dumnezeu. 
Expunându-se riscurilor, pierderii libertății sau 
chiar al confiscării locuinței, organizau adesea 
întruniri religioase în casa lor, încrezându-Se în 
brațul protector al Tatălui Ceresc. Și El i-a ocro-
tit în mod minunat. Și dacă în Sabat, în locuința 
lor aveau loc adunări, în cursul săptămânii aici 
se lucra la multiplicarea lecțiilor școlii de Sabat, 
o lucrare la fel de riscantă și dificilă în anii 
comunismului. 

În perioada 1976-1981 a activat ca lucrător 
biblic, iar în anul 1981 a fost hirotonit ca pastor 

Szanto Francisc
în biserica AZSMR, 
primind în grijă 
biserici din diferite 
zone ale Ardealu-
lui și Moldovei. 
Perioada în care a activat a fost una de restricții 
și interdicții, motiv pentru care era nevoit să 
activeze în ilegalitate, fiind mereu în pericol 
de a fi arestat. Cu toate acestea a continuat să 
lucreze, neputând face altfel, simțind că datoria 
sa este de a se pune în slujba Domnului Hristos, 
pe care-L iubea și respecta. 

A ocupat și posturi de conducere, în 
perioada 1994-1996 fiind vicepreședinte al 
Conferinței Ardealul de Sud și membru în 
Comitetul Executiv. Apoi, din anul 2000 până 
în 2002, a fost din nou membru în Consiliul 
Uniunii. A fost pensionat în anul 2002. 

Pensionarea nu a însemnat însă întreruperea 
definitivă a lucrării. Fratele Feri a fost un pensi-
onar activ, care obișnuia să meargă să distribuie 
literatură și să discute cu oamenii, prezentându-
le pe Domnul Hristos. 

A trecut la odihnă în data de 19 septembrie 
2015, după o suferință suportată cu răbdare și 
demnitate, fără să murmure, fără să se descura-
jeze, ci încrezându-se tot timpul în Dumnezeu 
și vorbind cu plăcere de reîntâlnirea cu El. Pe 
patul de moarte a putut vorbi deschis despre 
clipa plecării sale și i-a îndemnat pe copii și 
nepoți să-L iubească pe Dumnezeu și să lucreze 
pentru El. 

Suntem încredințați că îngerul său păzitor 
are un raport mai amplu decât puținele cuvinte 
pe care le-am scris în acest scurt cuvânt de rămas 
bun, și că Dumnezeu îl va chema la viață pentru 
a întâmpina pe Domnul în văzduh și a fi cu El 
pentru totdeauna. 

La revedere, până în dimineața învierii!
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Fratele Boje Ioan s-a născut la 28 ianuarie 
1933, în localitatea Sarasău, jud. Maramureș, 
în familia lui Grigore și Maria Boje. Părinții 
au fost creștini ortodocși. La vârsta de 17 

ani tânărul Ioan a început să frecventeze biserica 
baptistă, încercând să afle cât mai mult din adevărul 
lui Dumnezeu descoperit în Evanghelie. După 6 ani 
de studiu și rugăciune, a ajuns la convingerea că Sa-
batul trebuie respectat ca zi de odihnă. A început să 
frecventeze biserica adventist-reformistă, devenind 
membru al acesteia la vârsta de 24 de ani. 

Un an mai târziu s-a căsătorit cu Maria 
Coman, întemeind o familie pe care Dumnezeu 
a binecuvântat-o cu cinci copii: Nelu, Mariana, 
Dan, Lidia și Grigore. A fost nevoit să muncească 
din greu în mină, în fabrică, pentru a-și întreține 
familia, cu toate acestea ținta vieții a fost aceea de 
a-L face cunoscut pe Mântuitorul oamenilor cu 
care intra în contact. A fost cunoscut pentru mo-
dul deschis în care se prezenta ca un urmaș al lui 
Hristos, îndemnându-i pe oameni să se pocăiască 
și să urmeze calea cea dreaptă.

Din anul 1982 a fost hirotonit ca pastor în 
biserica în care era membru, misiune pe care a în-
deplinit-o cu devoțiune timp de 26 de ani. (Înainte 
de această dată a activat ca lucrător biblic, aproxi-
mativ 10 ani). În perioada 1990-1992 a ocupat și 
funcția de președinte al Conferinței Banat. 

Boje Ioan
Toți cei care l-au cu-

noscut sunt familiarizați cu 
stilul său direct, neformal, 
prin care prezenta solia adevărului. Oriunde se 
afla: în gări, în tren, în diferite instituții, vorbea 
despre speranța reîntoarcerii Domnului Hristos 
pe norii cerului, recomandându-le ascultătorilor să 
se întoarcă de la căile lor rele și să implore sângele 
Mântuitorului pentru ștergerea păcatelor.  

În iulie 2014 s-a despărțit de cea care-i fusese 
soție, rămânând singur, deși a fost supravegheat 
și ajutat până la sfârșitul vieții de fiica sa, Lidia. 
Treptat, boala s-a instalat de-a binelea în corpul său 
obosit, determinându-l să rămână la pat. Situația 
aceasta nu i-a micșorat încrederea în Cel pe care-L 
iubea și aștepta să-l ia ACASĂ. Deși deplângea tim-
pul „libertății” de a se deplasa, a primit cu resemnare 
ceea ce Domnul a găsit cu cale să-i rezerve, privind 
încrezător spre ziua învierii în care se va bucura din 
nou de viață, de sănătate, de părtășie cu cei dragi. 

Și-a încheiat viața la finele anului 2015, încre-
zător în Dumnezeu, cu speranța revederii tuturor 
celor pe care i-a iubit și a celor pe care i-a ajutat să 
cunoască drumul spre mântuire. 

Credem că îngerul său păzitorul a însemnat 
cu credincioșie locul în care a fost depus și așteaptă 
cu nerăbdare să-l ajute să se ridice în dimineața 
binecuvântată a reîntoarcerii Domnului Hristos. 

1. Spre care țărm, sub care steag
Îți duci o viață de pribeag,
O viață de pribeag străin,
Bătut de vânt, lovit de chin?

2. Ce dor, ce taină, ce descânt
Lumina ochilor ți-a frânt,
De rătăcești ca peregrin,
Murind puțin câte puțin. 

De unde vii și unde mergi?

3. Ce drum te mână spre Apus?
Ce țintă-n inimă ți-ai pus?
De unde vii și unde mergi,
Cu ce solie tu alergi?

4. Sub care steag, spre care plai?
Ce năzuinți în suflet ai:
Chemarea cum ți-o înțelegi?
Din valul vieții, ce alegi?

5. În fața morții, cum rămâi?
Și ce-ți așterni la căpătâi?
Ești tu creștin adevărat,
De pofta lumii dezbrăcat?

6. Sus ții speranțe sufletești?
Iar în Scriptură, cum citești?
Aflând al mântuirii drum,
Spre care țărm alergi acum?...
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Marmotele sunt animale din familia 
rozătoarelor, ceva mai mari decât 
șobolanii sau veverițele. Există mai 
multe specii de astfel de animale, 

culoarea blănii fiind diferită de la o specie la alta. 
Marmota alpină este o specie care trăiește în 

zonele de munte din centrul Europei. Adaptată 
zonei în care trăiește, marmota alpină își sapă 
galerii în soluri foarte dure, pietroase, acolo 
unde omul nu poate pătrunde nici cu unelte 
puternice de săpat. Ea se folosește de labele 
anterioare pentru a săpa și împinge pământul 
cu labele din spate. Se folosește de dinți pentru 
a mișca pietrele din locul lor. Marmotele trăiesc 
în grupuri compuse din părinți și pui, care pot 
proveni și din generații anterioare. La construi-
rea locuinței cooperează întregul grup. 

Marmota alpină este mai mare decât cele 
din alte specii, având lungimi cuprinse între 42 
și 54 cm, (fără coadă, aceasta măsurând și ea 13-
16 cm), și o greutate de 4-8 kg. 

Se hrănește cu plante a căror tulpină este 
moale, frunzele, rădăcinile și florile ierburilor, 
dar și cu insecte, păianjeni și viermi. Consumă 
cantități mari, pentru a-și depozita grăsime 
suficientă pentru lunga perioadă de hibernare. 
De obicei se hrănește dimineața devreme sau 
spre seară, fiind sensibilă la căldură. În zilele 
fierbinți de vară preferă adesea să nu 
mănânce, alegând doar plante sucu-
lente, pe care le ronțăie, ținându-le 
cu labele din față. 

Atunci când își construiește un adăpost, 
marmotele aleg locul din apropierea zonei unde 
pot găsi multă hrană. Ele știu că nu sunt anima-
le rapide, datorită construcției corpului depla-
sându-se greu. Astfel, fiind mereu în preajma 
locuinței, se pot retrage ușor în caz de pericol. 

Pentru iarnă, animalele acestea fac pregă-
tiri deosebite. Ele căptușesc încăperile galeriei 
cu ierburi uscate și închid intrările. Se hrănesc 
bine în perioada dinaintea hibernării, pentru a 
putea supraviețui aproximativ 9 luni fără hrană. 
Corpul marmotei alpine este adaptat pentru 
acest stil de viață. Bătăile inimii, în perioada de 
hibernare, se micșorează la 5 pe minut, în timp 
ce respiră doar 1-3 ori pe minut. Temperatura 
corpului ajunge asemănătoare cu cea a tempe-
raturii din vizuină (în jur de 10 grade), iar dacă 
se întâmplă ca gerul să fie neobișnuit și să existe 
pericolul de îngheț, temperatura corpului crește 
și, de asemenea, și frecvența respirației. 

Marmotele nasc pui primăvara. Îi alăptează în 
jur de 40 de zile, după care aceștia părăsesc galeria 
și-și caută singuri hrană. Până la sfârșitul verii bla-
na le acoperă definitiv corpul, devenind pregătiți 
pentru iarnă. Vârsta de maturizare este la 2 ani. 

O marmotă trăiește în jur de 15-18 ani. 
Să admirăm ființele minunate pe care Dum-

nezeu le-a creat și să învățăm de la micile făpturi 
hărnicia, preocuparea pentru vremurile 

dificile ale vieții, dar și încrederea și 
recunoștința față de Dumnezeu, care 
ne pune la dispoziție hrană și condiții 
optime de viață.

Marmota alpină
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