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a zis Dumnezeu?
Editorii

Aflați în fața unor argumente credibile, care 
pun însă sub semnul întrebării anumite 
convingeri anterioare, ne simțim adesea 
confuzi, neștiind dacă este bine sau nu că 

acceptăm noul mod de interpretare al lucrurilor. Cu-
vintele pe care Eva le-a auzit în momentul când ad-
mira pomul interzis, ne sună clar în urechi, adâncind 
încurcătura în care ne aflăm: Oare, a zis Dumnezeu? 

Întrebarea care a creat confuzie în mintea 
Evei era în așa fel formulată încât nu părea a fi în 
contradicție cu ceea ce ea știa anterior. Părea mai 
degrabă un îndemn la meditație, la aprofundarea 
situației: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să 
nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” (Geneza 
3:1). Apoi șarpele a venit cu o negare subtilă a 
cuvântului lui Dumnezeu, urmată de o explicație 
pentru care Dumnezeu ar fi interzis consumarea 
fructelor din pomul respectiv. El se prezenta ca 
unul care, cunoscând îndeaproape realitatea, poate 
oferi omului alternative și nu doar direcții precise. 

Astăzi vrăjmașul vine la noi în mod asemă-
nător, propunându-ne să „reflectăm” asupra celor 
știute de noi, îndemnându-ne să „retraducem în 
termeni actuali” cuvântul inspirat. Considerându-se 
destul de capabili să înțeleagă mersul lucrurilor, 
oamenii cer explicații pentru orice „interdicție” și, 
în cazul în care nu o au, o reformulează, dându-i o 
aplicație convenabilă. 

O altă asemănare între situațiile cu care ne 
confruntăm și cea în care s-a aflat Eva în momentul 
când a fost abordată de șarpe, este faptul că suntem 
îndemnați la „meditație” atunci când suntem pe 
punctul de a călca pe terenul interzis. Ne propu-
nem să facem ceva, pe care anterior îl consideram 
nedemn pentru numele pe care-l purtăm. În acest 
moment deja ne aflăm pe o cale nesigură, prin 
însăși faptul că am pus sub semnul întrebării gra-
vitatea faptului. Dacă Eva nu s-ar fi aflat în prejma 
pomului interzis, dacă nu ar fi fost mânată de 

dorința nestăpânită de a-și satisface curiozitatea, ea 
ar fi primit altfel intențiile șarpelui de a o amăgi. 

Să luăm un exemplu din viața practică: ne 
propunem să ajungem undeva într-o zi de vineri și 
nu avem suficient timp ca să sosim acolo înainte de 
apusul soarelui. Atunci mintea noastră încearcă să 
găsească soluții și este tentată să se întrebe: „Dacă 
pregătesc totul dinainte, dacă mă opresc și deschid 
Sabatul, apoi continui drumul... Oare Dumnezeu 
să fie atât de strict?! El doar înțelege situația…”

Dacă am face un studiu aprofundat asupra 
modului în care Dumnezeu cere ca Sabatul să fie 
respectat, fără să fim apăsați de o problemă ca cea 
amintită anterior, alta ar fi înțelegerea noastră cu 
privire la solemnitatea momentelor sfinte. Dar 
„meditația” pe care pretindem a o avea, sub presi-
unea evenimentelor, nu va crea decât confuzie în 
mintea noastră și o tendință de rezolvare a pro-
blemei, așa cum ni se pare nouă favorabil. Același 
lucru îl putem experimenta atunci când suntem pe 
punctul de a merge într-un loc, pe care altădată l-am 
considerat periculos, când suntem gata să adoptăm 
o îmbrăcăminte pe care altădată am considerat-o 
nepotrivită pentru un creștin etc. „Ce bine știi să-ţi 
întocmești căile când este vorba să cauţi ce iubești!”, 
ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu în acest sens. 
„Chiar și la nelegiuire te deprinzi.” (Ieremia 2:33). 

Care ar fi soluția? Ce ar fi fost indicat să facă 
Eva, atunci când șarpele a pus-o în încurcătură? 
Putea apela la sfatul soțului ei. Puteau merge 
împreună să-i ceară lui Dumnezeu o explicație mai 
amplă a procedurii Sale, a motivului interdicției cu 
care se confruntau. 

Dacă ne propunem sincer să știm dacă 
drumul, pe care suntem pe punctul de a-l alege, 
este cel corect, cuvântul lui Dumnezeu ne stă 
la dispoziție. Să-L studiem cu rugăciune și fără 
prejudecăți. Făgăduința Lui pentru noi este: 
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: 
„Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă 
mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21). 

Oare,
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Tu mai #reziști?
Marius Stroia

Anul 2017 a debutat, conform relată-
rilor presei, cu cele mai de amploare 
proteste din istoria modernă a Româ-
nei. Sute de mii de oameni au demon-

strat, săptămâni la rând, în cea mai mare parte 
pașnic, în Capitală și în cele mai mari orașe ale 
României, dar nu numai. Și în orașe mai mici 
și fără o tradiţie opoziţională „de dreapta” s-a 
manifestat, precum și în marile capitale ale lumii, 
unde românii din diaspora au ţinut să-și exprime 
solidaritatea cu protestatarii... Persoane de toate 
vârstele, reprezentanţi ai diferitelor categorii soci-
ale și denominaţiuni religioase au „ieșit în stradă,” 
într-un gând și o simţire, considerând că astfel 
susţin instaurarea dreptăţii în ţară. Conform ima-
ginilor postate pe mediile sociale, dar și a unor 
transmisiuni pe canalele de știri, se pare că aceste 
evenimente au fost frecventate inclusiv de distinși 
membri AZSMR, care au ales să-și manifeste 
astfel spiritul civic și dreptul la liberă exprimare, 
în speranţa creării unui prezent și viitor mai bun 
pentru ei și copiii lor.

Obiectul iniţial al protestelor a fost deja 
celebra Ordonanţă 13, emisă în regim de ur-
genţă, prin care se dezincrimina, printre altele, 
o serie de acte de corupţie și abuz în serviciu, 
oferindu-se graţiere pentru cei care suportau 
deja consecinţele acestor infracţiuni. Gravitatea 
acesteia nu consta doar în punerea în libertate 
a celor deja pedepsiţi, ci chiar mai mult, în 
faptul că ar fi „dat undă verde” la tot felul de 
fapte de corupţie în sistemul administrativ, care, 
nemaifiind incriminate de lege, ar fi trecut drept 
onorabile și ar fi rămas nesancţionate. 

În timp ce una dintre părţi acuza imorali-
tatea numitei ordonanţe și solicita consecinţe 
pentru cei care au adoptat-o, cealaltă susţinea 
că ea este perfect legală și că Guvernul n-a făcut 
altceva, decât să-și exercite atribuţiunile în ca-
drul prevăzut de lege. Paradoxul este că ambele 

părţi au dreptate, și aceasta întrucât un cadru 
legislativ deficitar face ca și decizii lipsite de mo-
ralitate să poată fi perfect legale într-o societate, 
care se pretinde a fi democratică. 

Deși, direct sau indirect, suntem cu toţii 
afectaţi de bunul mers al ţării și al sistemului în 
care trăim, întrebarea care se impune, ar fi până 
unde se cuvine să meargă angajamentul nostru 
civic în vederea îmbunătăţirii acestuia și a stopă-
rii posibilelor abuzuri care pe termen mai scurt 
sau mai îndelungat, s-ar putea răsfrânge asupra 
nivelului nostru de trai și nu numai. Un posibil 
răspuns îl găsim în Ieremia 29:7, unde Domnul, 
subliniind faptul că binele individual depinde 
de cel colectiv, îi îndeamnă pe copiii Săi exilaţi 
să-și manifesteze spiritul civic ... rugându-se!!! 
„Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie 
și rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că 
fericirea voastră atârnă de fericirea ei!”

Biblia descrie lumea în care trăim ca pe un 
loc unde cel sărac este năpăstuit și jefuit „în 
numele dreptului și al dreptăţii” și ne îndeam-
nă să nu ne mirăm de acest lucru (Eclesiastul 
5:8), în condiţiile în care Însuși Mântuitorul 
admite predominanţa principiilor satanice 
pe această planetă căzută în păcat, numindu-l 
pe Lucifer „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 
14:30). A aștepta instaurarea dreptăţii într-o 
lume în care nedreptatea ia proporţii și do-
bândește amploare universală pare, în această 
situaţie o perspectivă destul de nerealistă. Sfân-
ta Scriptură spune că „în zilele din urmă vor fi 
vremuri grele” (2 Timotei 3:1) și pune aceasta 
în principal pe seama corupţiei oamenilor, iar 
singurul motiv pentru care nu ar trebui să ni se 
tulbure inima este că Domnul Isus S-a dus să 
ne pregătească un loc mai bun, în care urmează 
să vină să ne ia curând. Cât despre îmbunătăţi-
rea condiţiilor de viaţă în această lume, acest 
lucru rămâne nemenţionat.
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Este interesantă atitudinea Domnului 
Isus faţă de nedreptăţile și abuzurile din lume: 
Învăţătura Sa a fost întotdeauna ca fiecare, în 
mod individual, să aibă o conduită morală și 
să-și organizeze viaţa după principiile dreptăţii 
absolute, care nu trebuia să fie știrbită nici în 
cele mai mici detalii: Niște ostași îl întrebau 
și ei și ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” 
El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la 
nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi 
pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu 
lefurile voastre.” (Luca 3:14). Pe de altă parte, 
din postura de victime ale unui sistem nedrept, 
nu am fost învăţaţi să protestăm și să vociferăm, 
ci mai degrabă să îndurăm abuzurile la care 
suntem supuși pe nedrept: „Dar Eu vă spun: să 
nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui 
te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe 
celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ţi 
ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva 
să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.” 
(Matei 5:39-41).

Grăitoare este și neimplicarea Mântuito-
rului atunci când un om, care, considerând că 
avea dreptate, vine să-i solicite ajutorul pentru a 
rezolva anumite conflicte legate de moștenirea 
care i s-ar fi cuvenit: „Unul din mulţime a zis lui 
Isus: Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă 
cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns 
Isus, cine M-a pus pe Mine judecător sau împăr-
ţitor peste voi?” (Luca 12:13)”

„Tot mereu Hristos a fost rugat să decidă 
chestiuni legale și politice. Dar El a refuzat să 
se amestece în chestiuni de natură vremelnică. 
Hristos a stat în lumea noastră ca fiind Capul 
marii împărăţii spirituale pe care a venit în lume 
s-o întemeieze – împărăţia neprihănirii. Învă-
ţătura Lui a lămurit principiile înnobilatoare și 
sfinţitoare care guvernează această împărăţie. 
El a arătat că dreptatea, mila și dragostea sunt 
puterile stăpânitoare în împărăţia lui Iehova.” 
(Counsels for the Church, p. 314.5)

Mai mult, când a fost arestat pe nedrept și 
maltratat ca un răufăcător, Domnul Isus n-a pro-
testat în vreun fel, ci a indicat la faptul că Împă-
răţia Lui nu este din lumea aceasta, motiv pentru 

care nici nu Se așteaptă la dreptate sau bune trata-
mente aici: „Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea 
din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să 
nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împără-
ţia Mea nu este de aici.” (Ioan 18:36).

Nici chiar atunci când la Golgota s-a 
petrecut cea mai mare nedreptate din Univers, 
ucenicii și simpatizanţii Mântuitorului n-au 
organizat revolte sau manifestaţii de protest, 
încercând s-o împiedice.

Făcând un bilanţ al modului de vieţuire al 
credincioșilor, apostolul Pavel evidenţiază fap-
tul că aceștia s-au înţeles ca „străini și călători pe 
pământ” și s-au și comportat ca atare, dovedind 
astfel că erau în căutarea unei patrii mai bune, 
adică a unei patrii cerești. (Evrei 11:13-16).

Există o mare vie de cultivat, dar în timp ce 
creștinii trebuie să lucreze printre necredincioși, 
ei nu trebuie să fie ca oamenii de lume. Ei nu 
trebuie să-și petreacă timpul discutând politică 
sau acţionând în politică, deoarece procedând 
astfel ei dau vrăjmașului ocazia să intre și să 
provoace neînţelegere și discordie. Copiii lui 

„Tot mereu Hristos a fost rugat să de-
cidă chestiuni legale și politice. Dar 
El a refuzat să se amestece în chesti-
uni de natură vremelnică. Hristos a 
stat în lumea noastră ca fiind Capul 
marii împărății spirituale pe care a 
venit în lume s-o întemeieze – îm-
părăția neprihănirii. Învățătura Lui 
a lămurit principiile înnobilatoare și 
sfințitoare care guvernează această 
împărăție. El a arătat că dreptatea, 
mila și dragostea sunt puterile stă-
pânitoare în împărăția lui Iehova.” 
(Counsels for the Church, p. 314.5)
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Dumnezeu trebuie să se separe de politică, de 
orice alianţă cu necredincioșii. Nu luaţi parte la 
lupte politice.” (Counsels for the Church, p. 316).

 „Dumnezeu a fost foarte dezonorat de 
faptul că poporul Său a prins chestiunile care se 
ridică în acest timp de test și încercare. Poporul 
Său trebuie să se ţină liber de politică. Ei trebuie 
să stea ca un popor deosebit și aparte; numele 
lui Dumnezeu, conducătorul nostru trebuie 
să fie pe frunţile lor, arătând tuturor că El este 
Suveranul lor.” (Manuscript Releases, p. 41).

„Dumnezeu a avertizat poporul Său să nu 
se lase absorbit în politică. Noi nu putem purta 
semnul lui Dumnezeu ca popor al Său păzitor 
al poruncilor, dacă ne amestecăm cu cearta din 
lume. Noi nu trebuie să ne gândim la lucruri poli-
tice. Poporul lui Dumnezeu merge contrar voinţei 
Sale când se amestecă în politică și acei care încep 
această lucrare în Statele Sudice descoperă că nu 

sunt învăţaţi și conduși de Dunmezeu, ci de acel 
spirit care crează vrajbă și luptă și orice lucrare rea. 
Noi suntem supuși ai împărăţiei Domnului și tre-
buie să întemeiem acea împărăţie în neprihănire.” 
(The Gospel Herald, 1 august 1899, par. 6). 

„Creștinismul – cât de mulţi sunt, care nu 
știu ce este acesta! El nu este ceva care se îmbra-
că pe deasupra. Este o viaţă întreţesută cu viaţa 
lui Isus. Înseamnă că purtăm haina neprihănirii 
lui Hristos. Cu privire la lume, creștinii vor zice: 
Noi nu ne amestecăm în mod neavizat în poli-
tică. Ei vor spune hotărât: Noi suntem străini și 
călători; cetăţenia noastră este sus. Ei nu vor fi 
văzuţi alegându-și tovărășii pentru distracţie. Ei 
vor spune: Noi am încetat să fim entuziasmaţi 
de lucruri copilărești. Suntem străini și călători, 
căutând o cetate care are temelii, al cărei ziditor 
și constructor este Dumnezeu.” (Testimonies to 
Ministers, p. 131).

6 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2017



„...Nimic altceva,  

decât Isus Hristos  

Marin Barbu 

Isus – doar un „articol  
al credinței”?

În anul 1888, în Review and  
Herald din 24 iulie, profeta scria  
într-unul din articolele sale, că:  
„mulți Îl socotesc pe Isus ca pe un 
articol al credinței, dar ei nu au 
credința mântuitoare în El, ca 
Mântuitor și Jertfă. Ei nu înțeleg că 
Hristos a murit spre a-i salva de pe-
deapsa Legii pe care au călcat-o…”

Un an și aproape jumătate 
mai târziu, adică în 5 noiembrie 
1889, serva Domnului scria în 
aceeași revistă: „…Noi trăim în 
ultimele zile și generația care trebuie 
să fie martoră la nimicirea finală nu a 
fost lăsată fără avertizare cu privire la 
judecățile lui Dumnezeu, care nu vor 
zăbovi… Întreg pământul trebuie să 
fie luminat de slava acestei solii și, prin 
primirea ei, inimile și mințile vor fi 
pregătite pentru venirea Împăratului 
Împăraților… Numai câțiva vor primi 
mărturia adevărului pentru că Satan 
se va folosi de întreaga sa influență 
împotriva primirii adevărului lui Dum-
nezeu…Chestiunea de cea mai vitală 
importanță pentru timpul de azi este: 
„Cine este de partea Domnului? Cine se 
va uni cu îngerul al patrulea în procla- 

și El răstignit”

marea adevărului către lume? Cine  
va primi lumina care trebuie să umple 
tot pământul cu slava sa?” 

În Review and Herald din 4 aprilie 
1893 apărea o declarație îngrijorătoare 
a profetei: „Astăzi sunt puțini care 
servesc din inima lui Dumnezeu. Cei 
mai mulți dintre aceia care compun 
bisericile noastre sunt morți spiritual 
în greșeli și păcate… Ei sunt din ce 
în ce mai puțin sensibili, cu privire la 
marea valoare a adevărului, pentru că ei 
neglijează să practice acele lucruri care 
sunt plăcute lui Dumnezeu. Mărturiile 
mișcătoare de mustrare și avertizare 
nu-i trezesc. Cele mai dulci melodii care 
vin de la Dumnezeu – îndreptățirea 
prin credință și neprihănirea lui Hristos 
– nu dau naștere la un răspuns de dra-
goste și mulțumire din partea lor.”

Pregătirea teologică și titlu-
rile academice, insuficiente

„ ... În zilele lui Pavel crucea era pri-
vită cu simțăminte de dezgust și oroare. 
Să înalți ca Salvator al omenirii pe Cine-
va care fusese omorât prin crucificare, 
era un prilej de batjocură și împotrivire.” 
(Istoria faptelor apostolilor, cap. Corint). 
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Socrate fusese ucis de greci pentru că a 
îndrăznit să le vorbească  despre alți dumnezei 
decât cei adorați de ei. Împotrivitorii păgâni ai lui 
Pavel i-au atras atenția asupra acestui fapt și-l sfă-
tuiau să nu-și primejduiască viața. În Atena, filo-
zofii și învățații „epicurieni și stoici” au observat 
însă că  bogăția de cunoștințe posedată de Pavel 
întrecea cu mult pe aceea cu care se mândreau ei. 
Astfel, puterea lui intelectuală le-a impus respect 
și aceștia au recunoscut că el putea să prezinte 
oricărei clase de ascultători argumente convin-
gătoare în sprijinul învățăturii pe care o dădea. 
În jurul lui au stat „poeții, artiștii și filozofii, 
savanții și înțelepții Atenei... Ascultătorii au fost 
înmărmuriți auzind raționamentele lui puternice. 
Poporul a fost copleșit de admirație față de pre-
zentarea călduroasă și de logica exprimării lui.” 
(Istoria faptelor apostolilor, cap. Berea si Atena). Când 
argumentele au fost epuizate și când ultimul apel 
a fost adresat, răspunsul atenienilor a fost: „Asu-
pra acestor lucruri te vom asculta altă dată”. 

Iată dovada că logica și rațiunea omenească, 
retorica și filozofia prezentate cu înțelepciunea și 
argumentele omenești, în modul cel mai elevat, 
pot aduce la tăcere argumentele sau teoriile 
adverse, dar lasă sufletul gol, expus agresiunii și 
invaziei „duhurilor răutății”: mândriei, invidiei, 
urii, care blochează, poate pentru totdeauna, 
înaintarea mesajului salvator al crucii.

„Nebunie”, „pricină de poticnire” sau 
„puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:23, 24)

•	 pentru greci
„În ce privește pe greci, cuvintele lui Pavel aveau 

să apară ca o curată nebunie. Era privit ca un om 
slab de minte pentru că încerca să demonstreze cum, 
prin răstignirea unui om, putea fi înălțată sau mân-
tuită omenirea.”(Istoria faptelor apostolilor, cap. Corint).

 Logica și rațiunea nu puteau concepe o astfel 
de teorie ca fiind una sănătoasă, iar propovăduito-
rii ei erau disprețuiți ca bolnavi mental.

•	 pentru iudei 
„Iudeii din Corint și-au închis ochii față 

de dovezile atât de clar prezentate de apostol 

(Pavel) și au refuzat apelurile sale. Același duh, 
care-i condusese să-L lepede pe Hristos, i-a 
umplut de mânie și de furie împotriva servului 
Său; și, dacă nu l-ar fi ocrotit Dumnezeu în 
mod deosebit, pentru ca el să poată continua să 
ducă solia Evangheliei la neamuri, ei i-ar fi pus 
capăt vieții.”(Idem).

Iudeii aveau legea, aveau tăierea împrejur, 
semnul exterior că erau fii ai lui Avraam. Ei au 
recurs la înșelăciune și la atacuri pline de răutate 
împotriva celor care, în mod pașnic, vorbeau 
despre răstignirea lui Hristos, ca împlinire a 
profețiilor iudaice. Pentru ei propovăduirea 
crucii era o pricină de poticnire. Ei au batjocorit 
Evanghelia și Numele lui Isus.

•	 pentru noi…
„Nu e loc pentru tradiție, pentru teoriile 

și concluziile oamenilor sau pentru legislația 
bisericească. În însărcinarea aceasta (nr. „Mergeți 
în toată lumea și predicați Evanghelia”) nu sunt 
cuprinse legile stabilite de autoritatea eclesiastică. 
Servii lui Hristos nu trebuie să predea nimic din 
toate acestea. „Legea și profeții”, împreună cu tot 
ce ne este raportat în cuvintele și faptele Lui, for-
mează comoara încredințată ucenicilor, pentru a 
fi predată lumii. Numele lui Hristos este deviza 
lor, semnul lor distinctiv, legătura lor de unire, 
autoritatea care hotărăște felul lor de purtare 
și izvorul izbânzii lor. Împărăția Lui nu va 
recunoaște nimic din ceea ce nu are inscripția 
Lui.” (Hristos, lumina lumii, p. 826).

„N-am avut de gând să știu între voi  altceva, 
decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit.” (1 Corin-
teni 2:2). Predicarea crucii, a rămâne la un „așa 
zice Domnul”, va crea nemulțumire, apoi ură și, 
în cele din urmă, persecuție. La una din sesiunile 
de delegați ai Conferinței Generale, un frate 
delegat a întrebat, plângând: „Suntem noi gata 
să murim pentru punctele noastre de credință? 
Dacă nu suntem gata să murim, și să murim 
cântând, ca și martirii pe ruguri, nu vom avea nici 
puterea și nici curajul să le predicăm.”
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Mesajul care a „răscolit lumea” în tim-
pul apostolilor

În istoria bisericii creștine timpurii se 
spune ca prin activitatea primilor ucenici au 
fost aduse în sânul bisericii creștine aproximativ 
cinci milioane de suflete, în timpul scurt al unei 
generații. Ce secret misterios au posedat acești 
oameni, încât au fost capabili să înlăture piedicile 
prejudecăților religioase, pe de o parte, și ale întu-
nericului superstiției păgâne, pe de altă parte? 

Urmărind atent istoria acelor zile de 
înaintare a bisericii primare, găsim foarte ușor 
secretul succesului ei.  „Crucea, acest instrument 
al torturii și rușinii, a adus speranță și mântuire 
lumii.” (Istoria faptelor apostolilor, p. 65). Ucenicii 
umili și fără bogăție, fără nicio altă armă decât 
Cuvântul lui Dumnezeu, au „răscolit lumea”, 
vorbind cu înflăcărare despre istoria de la iesle 
la cruce, triumfând asupra oricărei împotriviri. 
Mulțimea ascultătorilor, aflată în fața acuzației 

de crimă, conștientizată de vina și răspunderea lor 
personală, a fost cuprinsă de remușcare și tea-
mă.” (Faptele Apostolilor 2:22, 23, 26). Oamenii 
au fost convinși, s-au pocăit, iar efectul acesteia a 
fost bucuria că au scăpat de condamnare.

Credincioșii au mers înainte cu solia crucii. 
Ei n-au avut alt mesaj nici pentru mai marii 
preoților și conducătorilor poporului. („Dum-
nezeul părinților noștri a înviat pe Isus, pe care voi 
L-ați omorât atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, 
Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut 
Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și 
iertarea păcatelor.” (Faptele apostolilor 5:28-31).

Prin predicarea Evangheliei, acei oameni 
umili, caracterizați printr-o modestie neobișnuită 
au prezentat mai întâi crima teribilă de a fi 
omorât pe Acela care dovedise prin semne și 
minuni de vindecare și de înviere a morților, 
prin viața și învățăturile Sale, în mod clar că este 
Fiul lui Dumnezeu. Ascultătorii erau cuprinși 
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de puternice și grozave sentimente de remușcare. 
Se auzea pretutindeni în jurul celor ce prezentau 
mesajul, întrebarea: „Ce să facem?...”

Când ascultătorii erau făcuți să înțeleagă teri-
bila lor vină mesagerii înălțau pe Cel Răstignit pe 
cruce, prezentându-L ca fiind Mielul lui Dumne-
zeu, care ridică păcatele lumii. El oferă vinovaților 
care se căiesc milă și iertare, eliberând sufletul de 
sentimentul de teamă și remușcare, oferind în 
schimb pacea și bucuria pe care niciodată până aici 
nu le experimentaseră într-o astfel de manieră. 

Crucea era înălțată în fața acelora care erau 
plini de prejudecăți naționaliste și de fățărnicie 
religioasă, iar mai târziu înaintea unei lumi scu-
fundate în idolatrie. 
Oameni umili, dar 
înflăcărați de puter-
nicul efect al Evan-
gheliei („…puterea lui 
Dumnezeu pentru 
mântuirea oricăruia 
care crede…” Romani 
1:16), n-au luptat 
să apere o teorie, să 
susțină părerile unei 
grupări religioase. Ei 
vesteau un Mântuitor 
răstignit și înviat. Ei nu-L prezentau ca pe un Mo-
narh puternic sau ca pe un pretendent la un tron 
pământesc. Oamenii care prezentau pe Unul care 
a fost disprețuit și lepădat de oameni, prigonit cu 
cruzime și executat în mod public între doi crimi-
nali, dar care a înviat și S-a înălțat în trup uman la 
Dumnezeu, deveniseră ei înșiși o imagine, un chip 
al Celui pe care Îl predicau. Mulțimile li se alătu-
rau și astfel, ca efectul unei pietre aruncate în lac, 
Evangheliei, vestirii bucuriei salvării prin credință, 
nu i s-a putut opune nici împărații romani, nici 
conducătorii religioși ai îndelungatei perioade de 
supremație papală. 

Și mai era ceva ce mi se pare a fi esențial. Toți 
au acceptat cu bucurie să-și dea viața sau să fie  
exilați, ducând cu ei până în ultima clipă lumina 
prezenței lui Hristos în ei. 

Mesajului salvării prin credință, prezentat cu 
puterea venită de la Dumnezeu, nu i se va putea 

opune nici formalismul pretinselor grupări religi-
oase de astăzi, nici ispitirile puternice ale moder-
nismului sau amenințările decretelor duminicale 
sau acuzațiile nedrepte și mincinoase, inventate 
pentru a-i contracara efectul binefăcător. 

Această solie, însoțită de o putere tainică, 
puterea lui Dumnezeu, va înlătura întunericul și 
decăderea veacurilor și va salva mulțimi de oameni, 
care se vor atașa mesagerilor consacrați.

Tema centrală a seminarelor, studiilor 
și predicilor

Personal sunt foarte impresionat de răbdarea 
manifestată de Isus în timpul vieții Sale pe pământ, 

dar, în special în ultimele 
Sale zile, când era pălmuit, 
când era judecat de Ana și 
Caiafa, când a fost lepădat 
de Petru, când era bătut 
fără motiv, la ordinul lui 
Pilat. Câtă iubire pentru 
mama Sa, când era pe 
cruce! Suferințele Sale erau 
mai ușor de suportat când 
se preocupa de mântuirea 
tâlharului de alături. Ce bu-
nătate, ce iubire, în contrast 

cu atitudinea pe care o manifestăm noi, pretinșii 
propovăduitori ai Evangheliei veșnice, astăzi.” 
Cine poate să privească la crucea de pe Golgota și 
să nu-I aducă laude și să dea slavă Mântuitorului? 
Când crucea va fi înălțată deasupra oamenilor, 
preocupând mintea și gândurile lor, facultățile lor 
spirituale vor fi încărcate cu putere divină, direct 
de la Dumnezeu. Mesagerii vor trimite în lume 
raze de lumină, care vor lumina pământul.” (Cuge-
tări de pe muntele Fericirilor, cap. Fericirile).

Moartea Domnului Isus și manifestarea acelor 
extraordinare calități în timpul supliciului Său n-ar 
fi avut niciun ecou în mintea sau inima apostolilor 
și ascultătorilor fără acea tainică și binecuvântată 
lucrare a Duhului Sfânt. Fără puterea divină orice 
predicare nu este decât aramă sunătoare.

Dacă aceia care propovăduiesc astăzi Cuvântul 
lui Dumnezeu ar ridica crucea tot mai sus (nr. prin 
efectul binecuvântat al Duhului Sfânt), lucrarea 
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lor ar fi mult mai plină de succes. Dacă păcătoșii 
ar putea fi aduși să privească la cruce cu o inimă des-
chisă, dacă ei ar putea dobândi o imagine deplină a 
Mântuitorului răstignit, atunci ei ar putea înțelege 
profunzimile îndurării lui Dumnezeu. Fără cruce, 
omul nu ar putea avea nicio legătură cu Tatăl. De ea 
depinde nădejdea noastră. De la ea strălucește lumi-
na iubirii Mântuitorului și când, la piciorul crucii, 
păcătosul privește în sus la Acela care a murit spre 
a-l salva, este plin de bucurie nespusă, căci păcatele 
îi sunt iertate. Îngenunchind la cruce în credință, el 
ajunge în locul cel mai înalt la care poate să ajungă 
ființa umană.” (Istoria faptelor apostolilor, cap. 20).

„Jertfa lui Hristos ca preț de ispășire pentru 
păcate este marele adevăr, care le înglobează pe 
toate celelalte… Aceasta trebuie să fie temelia 
fiecărei cuvântări ținute de misionarii noștri. 
Hristos și neprihănirea Sa – aceasta trebuie să fie 
temelia noastră, chiar viața credinței noastre.” 
(Evanghelizare, p. 119).

Dacă Mântuitorul ar fi între noi, ne-ar sfătui 
să lăsăm pe fariseii și saducheii timpului nostru, 
pe cei îndreptățiți de sine, pe sfinții care-L 
critică pe El și pe umilii Săi urmași și să 
vestim săracilor Evanghelia. Mergeți mai 
degrabă la oile pierdute, care simt durerea 
separării de turmă. Domnul Isus ne-ar 
spune azi să mergem la drumuri și la 
garduri și să lăsăm în urmă pe cei care sunt 
prea plictisiți de adevărul mereu repetat 
despre ispășire, care nu pot lua din timpul 
pentru afacerile lor, pentru plăcerile lor 
și să citească despre răstignire sau să ajute 
vreun sărman.

Cauza principală pentru care mii de 
creștini nu sunt mulțumiți cu experiența 
lor creștină, se găsește în faptul că ei nu 
au înțeles și nu au experimentat efectul 
propovăduirii crucii. Viața lor spiritu-
ală înseamnă lupte fratricide, în urma 
cărora să aibă satisfacția că au fost aduși la 
tăcere  ceilalți. Criticile la adresa bisericii 
și fraților care  „nu se ridică la nivelul lor”, 
dreptatea proprie apărată cu orice preț, 
care  aduce mulțumire de sine și mân-
gâiere eului. Mulți dintre noi credem în 

învățăturile Bibliei, le primim ca fiind Cuvântul lui 
Dumnezeu. Ne rugăm și poate chiar ne luăm timp 
să citim, venim și la rugăciune. Dar cei mai mulți 
simțim că ne lipsește ceva de importanță vitală.  

Dragi frați, personal am înțeles că dacă nu 
cunoaștem pe Domnul Isus ca Persoană, care 
trăiește în realitate, ne iubește și vine să locuiască 
în inimile noastre și dacă nu vorbim cu El, nu 
ascultăm ceea ce vrea să ne spună, nu vom fi nici-
odată mulțumiți cu adevărat, ci totdeauna va lipsi 
ceva. Puterea care va schimba viața nu se găsește 
„într-un articol al credinței” sau într-o doctrină, 
ci în Persoana Isus Hristos. Evanghelia veșnică va 
fi o realitate. Atunci fie că ești aruncat în pulbere 
sau târât la eșafod, fie vei fi înălțat în slavă la 
curțile marilor demnitari ai lumii, vei descoperi 
lumina extraordinară a blândeții, a bunătății, a 
răbdării și a facerii de bine, fără să aștepți nimic. 
Atunci lumina va umple pământul. Să facem 
posibilă prezența noastră între cei ce vor străluci 
astfel predându-ne inima și viața în mâinile aces-
tei Sublime Persoane.
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Din cele mai vechi timpuri oamenii 
s-au considerat îndreptățiți să poată 
fi liberi să-și aleagă singuri drumul 
în viață, hotărând fiecare în dreptul 

său poziția pe care vrea să o adopte din punct de 
vedere religios. Ei au luptat pentru menținerea 
sau dobândirea libertății de conștiință și încă 
deținerea acestui drept îi preocupă pe mulți. 

Nu este greșit să dorești să te conduci după 
cum îți dictează conștiința. Dar nu este sufici-
ent. Ceea ce mulți ignoră sau consideră lipsit 
de importanță este faptul că uneori conștiința 
poate fi una care să te ducă în rătăcire. 

Ca oameni născuți în păcat suntem în 
permanență robi ai celui care pretinde a avea 
stăpânire asupra noastră. Vocea care a oferit 
Domnului Hristos în pustia ispitirii, favo-
rurile acestei lumi în schimbul recunoașterii 
supremației sale, ne șoptește și nouă aceleași 
oferte, garantându-ne fericire și siguranță. Și noi 
alegem pe fondul acestei voci, fără să ne dăm 
seama că nu propria conștiință ne dictează, ci 
Satan, care se ascunde adesea în spatele ei. 

În momentul în care cineva acceptă să 
fie dirijat de Creatorul și Răscumpărătorul 
Său, abia atunci se poate baza pe „comenzile” 

„Urechile tale vor auzi  
după tine glasul care va zice: 
„Iată drumul, mergeți pe el!”, 
când veți voi să vă mai abateți 

la dreapta sau la stânga.”  
(Isaia 30:21).

propriei conștiințe, ea însăși fiind coordonată 
de Însuși Dumnezeu. 

„Conștiința este glasul lui Dumnezeu ce 
se aude în mijlocul conflictului pasiuni-
lor omenești...” (5 T., p. 120).

„Mulți susțin ideea că un om poate face tot 
ce este aprobat de conștiința lui.” Unii merg până 
acolo încât se simt liberi pentru nerespectarea po-
runcilor lui Dumnezeu, pentru simplul motiv că 
nu se simt condamnați de propria lor conștiință. 
„Totuși, există o întrebare: Deține acest om o 
conștiință corect educată și orientată spre bine 
sau conștiința lui este degradată și denaturată de 
către propriile sale opinii preconcepute?” (Minte, 
caracter, personalitate, vol. 1, p. 322, cap. 34).

 Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă 
că există conștiințe bune și conștiințe rele, iar 
faptul că cineva nu este mustrat de conștiință 
pentru încălcarea poruncilor lui Dumnezeu nu 
înseamnă că este nevinovat înaintea Lui. 

„Conștiința nu trebuie să ia locul unui „așa zice 
Domnul”. Nu toți oamenii sunt inspirați la fel de către 
conștiința lor și nu toate conștiințele se află în armo-
nie.” (Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 324, cap. 34).

Fivi Picu

Ce fel de constiintă îti vorbeste?,, , ,
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„Pentru ca un om să se poată considera 
în siguranță, nu este suficient să urmeze doar 
îndemnurile propriei lui conștiințe.... El 
trebuie să se întrebe astfel: „Este conștiința mea 
în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu?” Dacă 
nu este, atunci nu va fi în siguranță urmând 
îndemnurile ei, deoarece o asemenea conștiință 
este înșelătoare. Conștiința trebuie să fie ilu-
minată de Dumnezeu. Pentru ca rațiunea să fie 
întemeiată, demnă de încredere și sigură, este 
nevoie de un timp dedicat studiului Scripturilor 
și rugăciunii.” (Idem).

Să analizăm câteva tipuri de conștiință, cu 
caracteristicile lor, pe care le găsim prezentate 
în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne cercetăm fie-
care, analizând dacă nu cumva ne caracterizează 
vreunul din acestea, pentru ca apoi să vedem 
ce avem de făcut pentru a dobândi o conștiință 
bună, prin care să ne vorbească Dumnezeu. 

1. Conștiință slabă
„Dar când păcătuiţi astfel împotriva fraţilor 

și răniţi conștiinţa lor slabă, păcătuiţi împotriva 
lui Cristos.” (1 Corinteni 8:12, Biblia, Tradu-
cerea fidelă - BTF)

Ce este o conștiință slabă? O conștiință care 
nu a fost antrenată. Este ca în cazul unuia care, 
în urma unei boli îndelungate, este slăbit; nu are 
echilibru, nu poate face efort, etc. Este nevoie 
de timp și antrenament pentru întărire.

„Nu vă opriți nici măcar o clipă pentru a sta 
pe gânduri. Satana s-ar bucura să vă vadă biruiți 
de ispită. Nu vă opriți ca sa discutați cazul cu 
conștiința voastră slabă. Întoarceți-vă încă de la 
primul pas făcut spre călcarea de lege.” (Sfaturi 
pentru sănătate, p. 587).

O conștiinţă slabă consideră permis ceea 
ce nu este și abaterile grave le socotește ușoare. 
Cuvântul lui Dumnezeu rostește însă un 
„vai” în dreptul celor care nu reușesc să facă o 
distincție clară între ceea ce este drept și ceea 
ce este greșit: „Vai de cei ce numesc răul bine, 
și binele, rău, care spun că întunericul este 
lumină, și lumina, întuneric, care dau amără-
ciunea în loc de dulceaţă, și dulceaţa în loc de 
amărăciune!” (Isaia 5:20).

2. Conștiință rea
„Să ne apropiem cu o inimă adevărată, în de-

plină asigurare a credinţei, având inimile stropite, 
pentru curăţire, de o conștiinţă rea și trupurile 
scăldate cu apă curată.” (Evrei 10:22, BTF).

„Există ... o conștiință rea, și cea mai 
mare amăgire a omului este autoamăgirea. Sub 
influența acestei amăgiri, el va înfăptui, în spi-
ritul lui, multe lucruri care nu sunt în armonie 
cu Duhul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, va fi 
nemișcat ca o stâncă față de orice sfat și față de 
orice metodă diferită de propriile lui metode.” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 2, p. 725, cap. 80). 

„… încăpățânarea omului și … hotărârea 
lui de a face ce-i place și cum îi place. El nu a 
acordat nicio atenție sfaturilor Domnului, ci 
a considerat că este în siguranță să pășească în 
licăririle propriei lui lumini. Acest om ar face 
orice și totul pentru a fi un slujitor al cauzei lui 
Dumnezeu, dar lucrul pe care nu-l va face va fi 
exact acela despre care Dumnezeu i-a spus că 
este bine să-l facă.” (Idem).

3. Conștiință întinată
„Pentru cei puri toate sunt pure, dar pen-

tru cei întinaţi și care nu cred, nimic nu este 
pur, ci și mintea și conștiinţa lor sunt întinate. 
Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar 
în fapte îl neagă, fiind scârboși și neascultători 
și pentru fiecare lucrare bună sunt netrebnici.” 
(Tit 1:15, 16, BTF).

În cazul acesta gravitatea constă în faptul că 
există o contradicție evidentă între mărturisire 
și viața practică. 

„Bieţii oameni, care mărturisesc a-L iubi 
pe Dumnezeu, sunt vrednici de compătimit! În 
timp ce mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, 
Îl neagă prin faptele lor. Ce mare este întunericul 
lor! Ei mărturisesc că cred adevărul, dar faptele 
nu corespund cu mărturisirea lor. ” (2 T. , p. 681).

4. Conștiință adormită 
O conștiință adormită o putem observa în 

comportamentul lui Petru, atunci când Dom-
nul Hristos i-a avertizat pe ucenici că toți Îl vor 
părăsi, iar el, foarte sigur pe sine, încrezător în 
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forțele proprii, a mărturisit că va rămâne alături 
de Domnul și Îl va însoți chiar și la moarte, dacă 
va fi nevoie, indiferent de atitudinea celorlalți. 
Ba mai mult, s-a simțit chiar ofensat atunci când 
Domnul Hristos l-a avertizat că „înainte ca să 
cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine 
de trei ori.” (Marcu 14:30). Cuvintele Domnu-
lui Hristos s-au împlinit întocmai și „În timp 
ce blestemele înjositoare erau încă pe buzele lui 
Petru, iar cântatul pătrunzător al cocoșului răsu-
na încă în urechile sale, privirea Mântuitorului 
s-a întors de la judecătorii Săi încruntaţi spre 
sărmanul Său ucenic. În același timp, privirea lui 
Petru a fost atrasă de Învăţătorul său. În privirea 
aceea blândă, el a citit milă adâncă și întristare, 
dar nici o umbră de mânie nu se afla în ea. Vede-
rea acelei feţe palide și suferinde, privirea aceea 
plină de compasiune și iertare au străpuns inima 
lui Petru asemenea unei săgeţi. Conștiinţa i-a 
fost trezită. Memoria deveni activă.” (Hristos, 
lumina lumii, cap. 75). 

Experiența lui Petru se repetă de-a lungul 
timpului, oamenii fiind caracterizați de compor-
tament asemănător. Ellen G. White scrie unei 
tinere, aflată într-o situație similară, astfel:

„Tu ai cugetat atât de mult la tine, la ele-
ganţa ta, încât aceasta te-a condus la o astfel de 
predilecţie exagerată și vanitate, încât te-a făcut 
aproape nebună. Ai o limbă înșelătoare, care s-a 
dedat la prezentare greșită și falsitate. O, fata 
mea dragă, numai dacă te-ai putea trezi, dacă 
conștiinţa ta adormită, ameţită, s-ar putea tre-
zi și dacă ai putea nutri o impresie obișnuită a 
prezenţei lui Dumnezeu, și să te păstrezi supusă 
controlului unei conștiinţe luminate și treze, 
ai fi fericită și o binecuvântare pentru părinţii 
ale căror inimi tu le rănești acum. Ai putea fi 
o unealtă a dreptăţii pentru asociaţii tăi. Tu ai 
nevoie de o convertire completă, fără de care te 
afli în legăturile nelegiuirii.” (2 T., p. 262).
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5. Conștiință tulburată
 „Mulţi caută să-și liniștească conștiinţa 

tulburată gândind că pot schimba cursul vieţii 
lor rele atunci când doresc să facă acest lucru, că 
pot să trateze cu ușurinţă invitaţiile harului lui 
Dumnezeu și totuși să fie din nou impresionaţi 
de ele. Ei gândesc că după ce au dispreţuit Du-
hul harului, după ce au ales să-și așeze influenţa 
de partea lui Satana, la un moment dat, con-
strânși de împrejurări extreme, își pot schimba 
cursul vieţii. Dar acest lucru nu este așa de ușor 
de realizat. Experienţa, educaţia din tot cursul 
vieţii au modelat în așa măsură caracterul, încât 
în asemenea împrejurări puţini mai sunt aceia 
care doresc să fie schimbaţi după chipul Dom-
nului Hristos.” (Calea către Hristos, cap. Pocăința).

Ce este o conștiință tulburată – este o 
conștiință care mereu se clatină. Uneori vrea să 
facă binele, alteori coștient face răul. Persoanele 
de genul acesta nu se simt confortabil în starea 
lor rea și speră să se îndrepte cândva. Sunt oa-
meni conduși de sentimentele lor. Din acest mo-
tiv sunt instabili. Oamenii se joacă cu conștiința 
lor. Exemplul regelui Saul este concludent în 
sensul acesta. „Și a zis lui David: „Tu ești mai 
bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu 
ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care 
te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse 
în mâinile tale, și nu m-ai omorât”(1 Samuel 
24: 17, 18), pentru ca mai târziu să pornească 
din nou să-l urmărească pe David, căutând să-l 
omoare. (vezi și 1 Samuel, cap . 26). 

6. Conștiință vinovată
„Conștiințele vinovate devin persecutoa-

rele altor conștiințe.” (Minte, caracter, personalitate, 
vol. 1, p. 321, cap. 34).

În toate timpurile cei care s-au simțit 
vinovați alături de cei credincioși și loiali lui 
Dumnezeu, au avut tendința să-i urască pe 
aceștia, înăbușindu-și astfel glasul conștiinței 
care-i condamna. Cain l-a urât pe Abel nu 
pentru că acesta i-ar fi făcut vreun rău, ci pentru 
că „faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau 
neprihănite”. (1 Ioan 3:12). 

7. Conștiință însemnată cu fierul roșu
 „Iar Duhul spune în mod clar că, în 

timpurile din urmă, unii se vor depărta de 
credinţă, dând atenţie duhurilor înșelătoare și 
doctrinelor dracilor, vorbind minciuni în făţăr-
nicie, având propria lor conștiinţă însemnată 
cu fierul înroșit.” (1 Timotei 4:1, 2, BTF).

„Există conștiințe moarte, însemnate cu 
fierul roșu.” (Idem, p. 322, cap. 34). 

Cum se ajunge aici, la o conștiință însem-
nată cu fierul roșu?

 „Acelora care au folosit în mod greșit mij-
loacele care Îi fuseseră dedicate lui Dumnezeu, 
li se va cere să dea socoteală pentru isprăvnicia 
lor. Unii au acumulat în mod egoist bunuri 
materiale, doar de dragul câștigului. Alții nu 
au o conștiință sensibilă, deoarece le-a fost 
însemnată cu fierul roșu, printr-o îndelungă 
cultivare a egoismului...

Mintea lor a fost atât de mult timp absor-
bită de interesele egoiste, încât nu mai poate 
înțelege valoarea lucrurilor veșnice. Ei nu 
prețuiesc mântuirea și pare a fi imposibil să le 
deschizi mintea pentru a aprecia în mod corect 
planul de mântuire și prețul ispășirii. Preocu-
pările egoiste au pus stăpânire pe întreaga lor 
ființă; asemenea unui magnet, aceste preocupări 
le atrag gândurile și sentimentele, ținându-le 
legate de lucruri de mică valoare. Unele dintre 
aceste persoane nu vor atinge niciodată statura 
desăvârșirii caracterului lui Hristos, deoare-
ce nu înțeleg importanța și necesitatea de a 
avea un asemenea caracter. Mintea nu poate 
fi trezită și înălțată într-o asemenea măsură, 
încât să fie atrasă de sfințire. Dragostea de sine 
și interesele egoiste au pervertit caracterul lor 
până acolo, încât nu mai pot face distincție între 
lucrurile sfinte și veșnice și lucrurile obișnuite.” 
(Minte, caracter, personalitate, vol. 1, p. 339, cap. 35). 

„Conștința și datoria indică la o cale, iar 
egoismul la alta. Și curentul puternic, care 
duce în direcția falsă, smulge cu sine pe acel 
care vrea să rămână în neînțelegere cu cel rău 
și-l va trânti în abisul întunecos.”  (Viața lui 
Isus, p. 419).
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Un alt mod de a însemna conștiința cu 
fierul roșu, îl găsim în cazul lui Faraon:

„Ceea ce a avut loc în inima lui Faraon, 
exact același lucru va avea loc în fiecare suflet 
care neglijează să se împărtășească de lumină și 
să umble imediat în lumina razelor ei. Dumne-
zeu nu distruge pe nimeni. Păcătosul se dis-
truge singur prin propria sa nepocăință. Când 
o persoană neglijează o dată să dea ascultare 
invitațiilor, mustrărilor și avertizărilor Duhului 
lui Dumnezeu, conștiința sa este însemnată cu 
fierul roșu și data următoare când este mustrat 
va fi mult mai dificil să se supună și să asculte 
decât înainte. Și astfel se va întâmpla cu fiecare 
repetare.” (5 T. p. 120).

Având în vedere aceste tipuri de 
conștiință, apostolul Pavel era preocupat în 
acest sens: 

„De aceea mă străduiesc să am întotdeauna 
o conștiinţă curată înaintea lui Dumnezeu și 
înaintea oamenilor.” (Fapte 24:16).

Cum putem dobândi o conștiință 
curată?

„Când studierea Sfintei Scripturi și rugă-
ciunea tainică sunt neglijate o dată, apoi ele pot 
să fie omise cu o mult mai mică mustrare de 
conștiință. Va fi apoi o lungă listă de omisiuni, 
toate datorate unei singure dispoziții sufletești 
semănate în terenul inimii. Pe de altă parte, fie-
care rază de lumină cultivată va aduce un seceriș 
de lumină. Ispita, o dată rezistându-i-se, va 
aduce a doua oară putere pentru o și mai fermă 
rezistență; fiecare nouă biruință câștigată asupra 
eului va netezi calea pentru un triumf mai mare 
și mai nobil. Fiecare biruință este o sămânță 
semănată pentru viața veșnică.” (5 T., p. 120). 

„Aceia care studiază Biblia, care se 
sfătuiesc cu Dumnezeu și se sprijină pe Dom-
nul Hristos, vor fi făcuți în stare să acționeze 
cu înțelepciune în toate timpurile și în toate 
situațiile. Principiile bune vor fi ilustrate în viața 
lor zilnică. Lăsați numai ca adevărul pentru tim-

pul acesta să fie primit în mod cordial și să devină 
temelia caracterului, și aceasta va produce trăinicia 
scopului urmărit, pe care ademenirile plăcerii, ne-
statornicia obiceiurilor, disprețul iubirii de lume și 
strigătul îngăduinței de sine sunt neputincioase să 
le influențeze. Conștiința trebuie să fie iluminată 
mai întâi, iar voința trebuie să fie adusă în supune-
re. Iubirea adevărului și a neprihănirii trebuie să 
domnească în suflet și va apărea astfel un caracter 
pe care cerul îl poate aproba.” (5 T. p. 43).

„Dumnezeu a pus la dispoziția oameni-
lor resurse mari și grandioase, iar activitatea 
instrumentelor omenești se va desfășura în 
modul cel mai simplu. Învățătorul divin zice: 
„Numai Duhul Meu este competent să învețe și 
să convingă de păcat. Cele exterioare fac numai 
o impresie trecătoare asupra minții. Eu voi așeza 
adevărul în conștiință, iar oamenii trebuie să fie 
martorii Mei, susținând în toată lumea cerințele 
Mele asupra timpului, banilor și intelectului 
omului. Toate acestea le-am cumpărat pe crucea 
de pe Golgota. Folosiți talanții Mei încredințați 
pentru a proclama adevărul în simplitatea lui. 
Evanghelia să fie trimisă în toate părțile lumii, 
trezind sufletele împovărate să întrebe: «Ce să 
fac pentru a fi mântuit?»” (7 T., p. 159).

Trăim timpuri critice, momente finale 
în care Satan caută să amăgească „de va fi cu 
putință, chiar și pe cei aleși”. Starea laodiceanu-
lui este deplorabilă, nu neapărat datorită multe-
lor sale păcate, ci datorită nepăsării sale, datorită 
încrederii în faptele sale, pe care le consideră 
bune. El nu simte nevoia unei schimbări, a unei 
reînnoiri a minții și a inimii. Conștiința nu-l 
mustră pentru păcatele sale.

Cu toate acestea Martorul Credincios face 
un ultim apel la conștiința noastră, a fiecărui 
laodicean: „Te sfătuiesc”, spune el, „să cumperi 
de la Mine”. Ofertele Sale ne pot salva de la ruina 
veșnică. Putem să ne vedem starea, acceptând că 
suntem neputincioși. Putem să devenim curați, 
acceptând hainele albe oferite în dar. Putem să 
fim salvați, crezând că doar Hristos ne poate oferi 
o conștiință curată și ne poate mântui.
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Acțiunea de a căuta are loc atunci când 
constați că ai pierdut ceva prețios, care 
merită să fie căutat. Privind prin această 
perspectivă și analizând riscul asumat, 

poate ne punem întrebarea: Și chiar merită căutat? 
„Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și 

i-a zis: „Unde ești?” (Geneza 3:9). Domnul căuta 
acele ființe care se ascundeau de El și nu doar atât, ci 
chiar acuzau procedeul lui Dumnezeu față de ei și 
mediul înconjurător. Erau vizibile efectele păcatului 
și ale răzvrătirii. Ce soluție se poate găsi când cineva 
se împotrivește aceluia care vine să-i ofere ajutor, sal-
vare? Depinde de Salvator! „Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu 
pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă 
viața veșnică.” (Ioan 3:16) Aceasta a fost soluția. 
Concret, atunci când cauți pe cineva, trebuie să te 
dăruiești, fără să te întrebi ce, sau cât costă.

Animat de acest spirit, Iosif, fiul patriarhului 
Iacov, când a primit misiunea de a duce hrană 
fraților săi, iar din partea lor să aducă vești pentru 
tatăl lor – a pornit cu drag în această acțiune. 
Negăsindu-și frații unde obișnuiau să-și pască oile, 
nu a considerat misiune încheiată, ci, căutând 
într-o parte și alta, a fost întrebat de un om: „Ce 
cauți?” „Caut pe frații mei.”

Primind informația necesară, a plecat mai 
departe. Ajuns la Dotan, dragostea lui curată a 
întâmpinat cea mai înverșunată ură din partea 
fraților. „În spaima sa sufletească, grozavă, el se 
adresa când la unul, când la altul dintre frații săi.” 
(Patriarhi și Profeți, p. 238).

Toate rugămințile lui Iosif pentru a nu-i face 
rău au fost zadarnice. Astfel ajunge rob în Egipt, 

Caut  
pe frații mei…

David Mureșan

fără să întrezărească speranță de salvare. Nimeni 
nu putea interveni pentru el, decât Dumnezeul în 
care se încredea, dar nu înainte de a-l pregăti pen-
tru marea lui misiune – acea de a-l face cunoscut 
pe Dumnezeul adevărat egiptenilor și apoi salvarea 
întregii familii a lui Iacov – tatăl lor.

Această reușită nu era ceva întâmplător. Cuvân-
tul inspirat ne precizează: „În anii copilăriei sale el se 
interesase mai mult despre datorie decât despre sati-
sfacerea pornirilor firești, iar onestitatea, încrederea 
nevinovată și firea nobilă a tinereții aduse roadele 
sale în faptele acestui bărbat. O viață curată și simplă 
favorizase dezvoltarea atât a puterii sale corporale 
cât și a celor intelectuale.” (Patriarhi și profeți, p. 248). 

Privind la propria experiență, Iosif recunoștea 
acei peste 20 de ani de școală ai vieții ca fiind școala 
lui Dumnezeu pentru el. „Dumnezeu m-a trimis îna-
intea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca 
să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu 
voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu.” (Geneza 45:7).

„Viaţa lui Iosif este o ilustrare a vieţii lui 
Hristos. Invidia a fost aceea care i-a determinat 
pe fraţii lui Iosif să-l vândă ca sclav; ei nădăjduiau 
să-l împiedice astfel să ajungă mai mare decât ei. Și 
când a fost dus în Egipt, lor le plăcea să creadă că 
nu aveau să mai fie necăjiţi cu visele lui și că au în-
lăturat toate posibilităţile ca ele să se împlinească. 
Dar acţiunile lor au fost anihilate de Dumnezeu, 
făcând să aibă loc chiar lucrul pe care ei doreau să-l 
împiedice. Tot astfel și preoţii și mai marii iudeilor 
erau invidioși pe Hristos, temându-se de faptul 
că El va îndepărta atenţia poporului de la ei. L-au 
omorât, pentru a-L împiedica să devină împărat, 
dar în felul acesta ei au făcut să aibă loc tocmai 
ceea ce nu doreau.” (Patriarhi și profeți, p. 269, 270).

Mântuitorul „care a venit să caute și să mântuias-
că ce era pierdut” (Luca 19:10) S-a întrupat în lumea 
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noastră în perioada cea mai întunecată de păcat. El 
nu ne-a găsit deloc prietenoși ci, dimpotrivă, „atunci 
când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu 
prin moartea Fiului Său.” (Romani 5:10 p.p.). Prin 
faptul că nu a fost primit, nu a considerat misiune 
îndeplinită, deoarece privea prin credință la cei care 
aveau să primească jertfa Lui. „Va vedea rodul muncii 
sufletului Lui și Se va înviora.” (Isaia 53:11) „El a 
văzut, cât de neajutorat e omul, El a văzut puterea 
păcatului, vaietele și plânsetele unei lumi nenorocite 
se ridicau înaintea Lui. El a văzut soarta îngrozitoare 
ce-i aștepta și de aceea a luat hotărârea: S-a hotărât să 
mântuiască pe om oricât L-ar costa aceasta.” (Hristos 
lumina lumii, p. 511). Așadar, prin jertfa Sa, S-a făcut 
„urzitorul unei mântuiri veșnice.” (Evrei 5:9), iar azi - 
continuă să caute pe frații Săi. „De aceea Lui nu-i este 
rușine să-i numească frați.” (Evrei 2:12).

„Toți cei care s-au născut în familia cerească 
sunt, într-un anumit sens, frați ai Domnului.” 
(Hristos lumina lumii, p. 472). Cu toate că este Dum-
nezeu omniprezent, omniscient, căutarea Îi ia timp 
pentru că El apelează la voința fraților Săi pentru 
care a venit. „Iată eu stau la ușă și bat, dacă aude 
cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, 
voi cina cu el și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).

De asemenea, apelează la dragostea noastră 
pentru El, zicând: „Dacă Mă iubiți veți păzi po-
runcile Mele” (Ioan 14:1) Potrivit acestei afirmații, 
suntem gata să răspundem asemenea tânărului 
bogat: „Le-am păzit cu grijă.” În general creștinul 
secolului al XXI-lea este tentat să spună: „Sunt 
bogat m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic” 
(Apocalipsa 3:17), asemenea contemporanilor 
Domnului Hristos, care ziceau că sunt fii ai lui 
Avraam. Mare le-a fost mirarea acestor pretinși 
credincioși când Isus a precizat: „Fiii lui Avraam 
sunt cei ce fac faptele lui Avraam.”

Această regulă este valabilă și astăzi. În 
căutarea Sa, Hristos ne-a oferit modelul vieții 
Sale, invitându-ne să învățăm de la El: „Învățați 
de la Mine căci Eu sunt blând și smerit cu inima.” 
(Matei 11:29)

„Fiul lui Dumnezeu a venit la această lume să 
ne dea un exemplu de viețuire desăvârșită… Acei 
care urmează exemplul Său, vor lua parte la lucrarea 
dumnezeiască de a face bine și vor intra la urmă în 

bucuria Domnului lor. Astăzi se găsesc mai mulți 
bărbați care viețuiesc pe calea umilinței pe care 
Domnul îi poate numi prieteni ai lui Dumnezeu, 
ca și pe Avraam.” Asemenea oameni aprobă ceea ce 
aprobă Dumnezeu și osândesc ceea ce osândește El. 
În fața lor, chiar păcătoșii au un sentiment de respect 
și sfială; căci Dumnezeu e cu ei și ei sunt epistole vii, 
cunoscute și citite de toți oamenii.” (4 T., p. 637).

Nedumerirea multor creștini astăzi este: de 
ce atâta lepădare de sine, de ce atâtea privațiuni de 
plăcere, distracții!? Răspunsul la aceste întrebări 
ar putea fi: „Cine zice că rămâne în El, trebuie să 
trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6).

Întrebarea pusă de multe inimi mândre este: 
De ce trebuie să umblu în umilinţă și pocăinţă, 
înainte de a putea avea asigurarea acceptării lui 
Dumnezeu și de a obţine răsplata nemuririi? De 
ce nu este calea către Cer mai puţin dificilă, mai 
plăcută și atrăgătoare? Pe toţi aceștia care se îndo-
iesc și murmură îi îndreptăm către marele nostru 
Exemplu, pe când suferea sub povara vinei omului 
sau îndura cele mai crâncene dureri din pricina 
foamei. El era fără păcat și, mai mult decât atât, era 
Prinţul Cerului. În locul omului însă, El a devenit 
păcat pentru neamul omenesc.” (3 T., p. 480). 

Atitudinea lui Isus precizată de apostolul 
Pavel, prin cuvintele: „S-a smerit și S-a făcut 
ascultător până la moarte și încă moarte de cruce” 
(Filipeni 2:8), a fost o sursă de inspirație pentru 
toți credincioșii adevărați. Atașamentul nostru față 
de Hristos îl putem testa prin afirmația apostolului 
Ioan: „Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. 
Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu e 
în el.” (1 Ioan 2:15). 
Concluzie

Iosif s-a descoperit fraților săi, i-a prezen-
tat lui faraon și egiptenilor doar după ce a avut 
dovezile pocăinței lor. În mod asemănător Hristos 
va prezenta în fața Tatălui, a îngerilor și a tuturor 
ființelor create, pe toți acei care, în ascultare de 
adevăr, și-au clădit un caracter asemenea Lui. 
„Viaţa creștinului este un continuu marș înainte. 
Domnul Isus Își curăţă și rafinează poporul; iar 
atunci când chipul Său este pe deplin reflectat în 
copiii Săi, aceștia sunt desăvârșiţi și sfinţi, pregătiţi 
pentru mutarea de pe acest pământ.” (1 T., 340).
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Cu câțiva ani în urmă, contribuțiile 
pentru sănătate ce reveneau micii 
noastre societăți trebuiau achitate 
direct la Casa de Asigurări de Sănătate 

Județeană. Pentru a nu rămâne cu sume restan-
te, achitasem încă din primele luni ale anului 
întreaga contribuție pentru anul în curs. Surpriza 
a apărut în anul următor când, prezentându-mă 
să achit din nou contribuția anuală mi s-a spus 
că datorez o restanță plus penalități din anul 
precedent în valoare de peste un million lei vechi. 
Mi-am exprimat nedumerirea și mi s-a explicat că 
în luna iunie a anului ce se încheiase taxele fusese-
ră indexate, iar calculatoarele mă înregistraseră cu 
o sumă suplimentară. Și pentru că nu o achitasem 
se adăugaseră penalități zilnice pentru întreaga 
perioadă. Eram indignată. Nu mi se părea corect 
să nu fi primit măcar o înștiințare pentru a-mi 
achita la timp și diferența, iar în acel moment, 
orice sumă aș fi depus urma să fie înregistrată la 
plata restantă, nu la suma datorată pentru anul în 
curs. Așa că, nu aveam de ales. Cu sau fără voia 
mea atât datoriile, cât și penalitățile trebuiau 
achitate. Erau obligatorii, nu facultative. 

***
În mulțimea de închinători care veniseră la 

templu, oameni cu vază, oameni cu generozi-
tate, oameni care își aduseseră acolo zecimile și 
darurile lor de bună voie, s-a strecurat și o văduvă 
sărmană. S-a apropiat cu sfială de cutia milei, 
dorind să rămână neobservată de vreo privire 
iscoditoare și a lăsat acolo ultimii doi bănuți pe 
care îi mai avea ca să trăiască. Știa că binecuvânta-
rea lui Dumnezeu avea să vină din altă parte și că 
El nu o va lăsa muritoare de foame, dar nu voia ca 
cei ce aduceau din belșugul avuției lor să priveas-
că cu dispreț suma infimă lăsată de ea în visteria 
templului. Și totuși, Cineva o urmărea cu atenție 
pentru că știa dinainte totul despre ea și despre 
darul acela lipsit de valoare pregătit să-l ofere 
pentru lucrarea lui Dumnezeu. 

Ne întrebăm: Oare pentru ce au fost folosiți 
banii acestei femei remarcate de Isus pentru 
dărnicia ei? 

Poate că au fost folosiți pentru a întregi suma 
celor 30 de arginți care urmau să ajungă în buzuna-

Despre bani, 
contribuții  
și alte datorii…
Narcisa Răileanu
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rul lui Iuda. Poate că au fost aruncați cu disperare 
împreună cu ceilalți bani pe pardoseala din sala 
judecății, apoi au fost adunați și au completat con-
travaloarea Țarinei Olarului. Dar femeii nu-i păsa 
cum urmau să fie folosiți, iar ei nu avea să i se ceară 
socoteală. Ea îi dăruise pentru Dumnezeu și El 
și-a întors privirea spre generozitatea ei, iar gestul 
făcut rămâne un exemplu lăsat multor generații de 
credincioși, pentru mii de ani mai târziu. 

***
 Un tânăr, contemporan și simpatizant al 

lui Isus avea să se despartă pentru totdeauna de 
Domnul pentru că i se cerea să-și ofere banii 
proveniți din vânzarea bunurilor sale celor în 
nevoie. Și n-a fost dispus. Era, probabil, nu doar 
agoniseala lui, ci și a părinților. Mult prea mult. 

Ca și în acele timpuri, și astăzi, banii sunt un 
rău necesar. Banii ne oferă o viață confortabilă, 
ne ajută să ne îndeplinim dorințele, să ducem un 
trai decent, să ne realizăm din punct de vedere 
material, profesional și chiar să avem o bună 
reputație în societate. Pentru ca bugetul familiei 
să fie suficient de mare, se vorbește tot mai des 
despre evaziune și sustragere de la achitarea unor 
taxe obligatorii ce reprezintă obligații fiscale 
datorate statului. Legislația încadrează această 
contravenție la infracțiuni, iar învinuiții, oameni 
de „bună” credință ai societății noastre moder-
ne din ce în ce mai „îndrăzneață” și privată de 
„vinovăție”, se disculpă și își exprimă nedumerirea 

pentru învinuirile aduse. 

Cei care își înțeleg obligația și achită la 
timp datoriile fiscale privind impozitul și taxele 
aferente asigurărilor sociale și de sănătate trebuie 
să plătească aproape un sfert din profitul realizat. 
În caz contrar penalizările se impun pe fiecare 
zi de întârziere. Ce-i drept, acesta este, de fapt, 
motivul conștinciozității noastre și nu acoperi-
rea bugetului de stat care ar duce lipsă datorită 
neglijenței sau relei noastre voințe.

Întrebarea este: Dar la bugetul cerului? 
Avem penalizări? Aici birocrația se simplifică. Nu 
ni se cer nici declarații estimative, nici registru de 
casă, nici evidențe contabile păstrate în arhivă. 
Ni s-a cerut doar o mărturie de credință pe baza 
principiului bisericii și acolo este inclus tot anga-
jamentul nostru. Contribuția de 10 % reprezintă 
aproximativ 2/3 din valoare impozitului stabilit 
pentru bugetul de stat, iar valoarea darurilor 
oferite nu reprezintă o sumă sau un procent fix, ci 
acestea sunt lăsate la libera noastră generozitate; 
după inima fiecăruia. 

Evaziune în bugetul cerului
„Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum 

Mă înșelați voi? Dar voi întrebați: „Cu ce Te-am 
înșelat?” Cu zeciuielile și darurile de mâncare. 
Sunteți blestemați câtă vreme căutați să Mă înșelați, 
tot poporul în întregime!” (Maleahi 3:8-9).

Pastorii, slujbașii și prezbiterii locali sunt 
priviți adesea cu suspiciune când deschid su-
biectul datoriilor membrilor față de Dumnezeu. 
Există unii care nu și-au onorat obligațiile finan-
ciare în biserică și care sunt tolerați ani de zile 
ca membri, pentru a nu „îndepărta un suflet de 
la Hristos”. Greșită temere. Aceștia nu numai că 

sunt deja îndepărtați, nu se fac vinovați numai 
de o încălcare a legământului lor cu Dărui-

torul tuturor bunurilor deținute, ci aduc 
blestem asupra întregii biserici. Așa spune 

Dumnezeu și cuvintele Scripturii sunt 
clare, directe și dure în această privință: 
înșelători, evazioniști, răspunzători 
de blestem. Se cade, deci să ocolim 
subiectul? Credem noi că ezitând să 
abordăm subiectul reținerii zecimii 
scutim credincioșii de blestemul 
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amintit în versetul din Maleahi, care afectează 
„tot poporul în întregime”? Nu. Sustragerea 
credincioșilor de la datoria față de lucrarea lui 
Dumnezeu și-a avut începutul în erele mult prea 
îndepărtare, iar binecuvântarea sau blestemul au 
rămas aceleași peste milenii. 

„Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile 
ca să fie hrană în Casa Mea, puneți-Mă astfel la 
încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea 
dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă 
nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare.” 
(Maleahi 3:10)

Sunt mulți cei care au făcut astfel experiență 
cu Dumnezeu. Există oameni care nu au devenit 
încă membri într-o biserică, dar care și-au făcut un 
principiu din a oferi cele zece procente din profitul 
lor și care au constatat că le merge bine dacă con-
tribuie cu plata zecimii pentru o lucrare misionară. 
Sunt oameni care au gustat eșecuri și pierderi mari 
după ce și-au neglijat datoria lor financiară și sunt 
oameni peste care Dumnezeu încă nu a trimis nici 
un avertisment. Îi așteaptă cu răbdarea Lui caracte-
ristică sau poate i-a lepădat deja. 

Instrucțiunile Biblice, referitoare la datoriile 
membrilor față de principiul zecimii și daruri-
lor către visteria bisericii, nu includ prevederi 
pentru cazul în care cineva ar putea suspiciona 
o rea întrebuințare. Ce-i drept, zecimea își are 
scopul ei și folosirea ei necorespunzătoare nu va 
fi trecută cu vederea, dar bănuții aduși la templu 
de văduva săracă în cele mai corupte vremuri ale 
poporului lui Dumnezeu nu au afectat cu nimic 
conștinciozitatea și sinceritatea inimii ei, iar Dum-
nezeu i-a primit oferta ca pe un dar de mare preț. 
Ea își dăruise întreaga inimă lui Dumnezeu alături 
de acei ultimi bănuți care îi mai rămăseseră. 

Șantajul
Ca și în multe alte domenii ale vieții cotidie-

ne, există și în biserică o tendință de a șantaja. 
Dumnezeu nu a pretins ca banii datorați 

Lui să fie puși în pământ și de acolo El să facă să 
crească hrană pentru săraci, îmbrăcăminte pentru 
nevoiași sau, de ce nu (!?) broșuri pentru evan-
ghelizarea lumii. Nu. Banii Lui trebuie folosiți 
de oameni ca și noi, cu conștiință ca și noi, cu 

simțul datoriei și al răspunderii ca și noi, și chiar 
cu defecte, ca și noi. Nu este dreptul nostru să 
șantajăm lucrarea lui Dumnezeu în interesul 
atingerii vreunui scop sau vreunei ambiții de 
moment, fie în interes personal sau în interesul 
bisericii. Ne rămân 90 de procente la dispoziție 
să-i distribuim cum dorim, dar cu cele 10 procen-
te (și nu numai) datorate lucrării lui Dumnezeu 
nu ne este permis să șantajăm slujbașii Săi. 

Pilda talanților include în exemplele și 
mustrările lui Isus categoria acelora care nu-și 
însușesc banii Domnului, dar nici nu îi valorifică, 
ci îi păstrează cu grijă ca la venirea Sa să I-i poată 
înapoia direct: „Iată ce este al tău!”. Nici de data 
aceasta cuvântul Scripturii nu este mai puțin dur 
în cazul celui ce nu a oferit spre administrarea 
partea ce I se cuvenea Domnului. Isus nu aduce 
laude celui ce a păstrat cu grijă banii încredințați, 
ci îi demască viclenia, netrebnicia: „Rob viclean 
și leneș. Ai știut… Pe robul acela netrebnic, 
aruncați-l în întunericul de afară”.

Rob „viclean”, „netrebnic” – dure cuvinte. 
Groaznice însușiri. Oare nu mă caracterizează 
aceste cuvintele pe mine în mod direct și personal 
dacă aleg să rețin sau să păstrez banii Domnului? 

Sau poate nu. Nu îi rețin, nu îi păstrez, nu 
îi folosesc în scopuri personale. Îi redirecționez 
doar. Și aceasta este o formă de necredincioșie. 
Este ca și cum am neglija propria familie pentru 
a dărui cu generozitate altora. „Nu-mi pasă că 
ai mei suferă lipsuri, alții știu să gestioneze mai 
bine banii!” Biblia consideră trădarea bisericii în 
care am încheiat un legământ de credință drept 
infidelitate față de Dumnezeu. Justiția numește 
acțiuni asemănătoare „deturnare de fonduri” și le 
tratează ca infracțiuni. 

Nu vă înșelați cu argumente nesigure. 
Mărturia depusă de fiecare dintre noi înainte 
de a încheia legământul cu Dumnezeu prin apa 
botezului reprezintă jurământul nostru cu Cerul. 
Ideile noastre se pot schimba, tendințele noastre 
se pot modifica, dar în Cartea Cerului ne-am 
pus semnătura în dreptul tuturor principiilor de 
credință și ele rămân aceleași, chiar și atunci când 
se schimbă disponibilitatea noastră de a le onora. 
Relația noastră cu Dumnezeu depinde de corec-
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titudinea noastră în zecimi și daruri. Un paragraf 
din Spiritul Profetic mi-a atras de curând atenția 
în mod deosebit:

„Rugăciunea, oricât de des și de stăruitor ar fi 
făcută, nu va fi niciodată acceptată de Dumnezeu 
în locul zecimii. Rugăciunea nu ne va plăti dato-
riile față de Dumnezeu.”(Solii pentru tineret, cap.77, 
Subtitlul „Cum să te rogi”).

Să nu ne lăsăm amăgiți. Dacă credincioșia 
noastră în obligațiile față de stat este importantă 
pentru a nu ne încărca de datorii, pentru a nu fi 
penalizați sau chiar pedepsiți cu privare de liber-
tate, nici datoriile față de Dumnezeu nu rămân 
fără consecințe. Să nu ne arătăm diplomația 
șantajând pe frații noștri pentru a ne atinge vreun 
scop personal sau doar pentru simplul fapt că am 
fost neglijați sau ofensați. Lucrarea lui Dumnezeu 
va continua cu sau fără banii noștri, dar noi vom 
da socoteală după faptele noastre. Neglijențele 
noastre, ambițiile noastre sau conștinciozitatea 
noastră sunt înregistrate cu regularitate în conta-
bilitatea cerului.

Ni se întâmplă adesea să pierdem, mai mult 
sau mai puțin. Cheltuim pe lucruri pe care nu le 
mai folosim, suntem înșelați de un comerciant 
nesincer, ne grăbim să investim și apoi descoperim 
că am dat greș sau chiar ne hazardăm să devenim 
acționari într-o bancă sau un joc piramidal care 

falimentează. Și pierdem un mare procent sau 
chiar toată investiția. „S-au dus. Asta e”, ne zicem 
și nu ne grăbim să ne aducem reproșuri zilnice 
pentru investiția noastră nechibzuită căci oricum 
nu mai recuperăm nimic sau ne dezechilibrăm din 
punct de vedere psihic, cum s-a întâmplat în cazul 
multora. În ceea ce privește contribuția financiară 
la bugetul bisericii, există însă mult mai mulți 
creștini astăzi care aduc acuzații pastorilor lor 
atunci când nu li se iau în considerare pretențiile 
sau când se simt neglijați. Reproșuri dure sunt adu-
se slujbașilor lui Dumnezeu, membrii considerând 
că ei sunt susținătorii financiari ai acestora. Sunt 
oare conștienți acești dăruitori că suma oferită nu 
le aparține? Dumnezeu nu a primit niciodată per-
sonal zeciuielile pretinse. Toate au fost puse numai 
și numai la dispoziția slujbașilor Săi, dar El se simte 
înșelat personal prin sustragerea noastră de la da-
toria financiară cuvenită Lui, iar ca urmare suntem 
lăsaţi să resimţim aceasta în plan personal la rândul 
nostru, întrucât prosperitatea noastră vremelnică 
e în legătură nemijlocită cu generozitatea noastră. 
Însăși ascultarea rugăciunilor noastre este con-
diţionată de conștinciozitatea cu care respectăm 
sistemul zeciuielilor și, fie că suntem conștienţi 
sau nu, depozitul nostru deschis în banca cerului, 
singurul care ne poate oferi un profit veșnic, poate 
fi alimentat doar după principiile băncii cerului. 
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Istorie și profeție

Una dintre dovezile cele mai convingătoare că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și 
nu o carte obișnuită, se poate desprinde din exactitatea cu care profețiile conținute 
pe paginile ei s-au împlinit. 

În rubrica „Istorie și profeție” vom urmări împreună împliniri uimitoare 
ale profețiilor rostite de-a lungul timpului, scopul studiului fiind, pe de o parte admirarea 
superiorității lui Dumnezeu în ce privește cunoștința și puterea de înfăptuire a promisiunilor 
și, pe de altă parte, consolidarea credinței noastre în cuvântul scris, având certitudinea că tot 
ce a spus Dumnezeu se va întâmpla întocmai. 

În preajma eliberării
Aflați captivi în țara Egiptului, poporul lui Dumnezeu era preocupat adesea de elibera-

rea sa. Nu avem foarte multe detalii privind numărul celor care credeau că vor părăsi Egiptul, 
totuși Biblia amintește o familie credincioasă, care într-adevăr a crezut și a făcut ceva în 
sensul împlinirii profeției. „În timp ce acest decret era în plină putere, lui Amram și Ioche-
bed, israeliţi pioși din seminţia lui Levi, li s-a născut un fiu. Copilul era „frumos” și părinţii, 
crezând că timpul eliberării lui Israel se apropia și că Dumnezeu va ridica un eliberator 
pentru poporul Său, s-au hotărât să nu îngăduie uciderea pruncului. Credinţa în Dumnezeu 
le-a întărit inimile și „nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului” (Evrei 11,23).” 
(Patriarhi și profeți, cap. Moise). 

Ce știau israeliții despre timpul eliberării? Sau ce ar fi trebuit să știe? 
Lui Avraam Dumnezeu i-a făcut următoarea descoperire profetică: „Să știi hotărât că 

sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp 
de patru sute de ani.” (Geneza 15:13). 

Părinții lui Moise așteptau împlinirea profeției. Oare nu știau la ce an după mutarea 
poporului în Egipt, se află? Nu știau să aprecieze cât timp mai era până la final? 

Iată ce scrie raportul Biblic în acest sens: „Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 
patru sute treizeci de ani. Și, după patru sute treizeci de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile 
Domnului au ieșit din ţara Egiptului.” (Exodul 12:40-41). 

Dumnezeu îngăduie însă uneori ca oamenii să nu înțeleagă exact cuvântul Său. Acest lucru 
s-a întâmplat de multe ori în istorie. Poate că dacă ar fi știut exact că mai sunt 80 de ani până la eli-
berare, Iochebed s-ar fi descurajat și n-ar fi fost atât de sigură că fiul ei urmează să fie eliberatorul. 

O dovadă că nu înțelegeau foarte clar împlinirea profeției, este atitudinea lui Moise care 
„cuprins de indignare la vederea nedreptăţii și apăsării, ardea de dorinţa de a răzbuna nedrep-
tăţile”, motiv pentru care a ales să ia în propriile mâini procesul eliberării. 

 „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere  
taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7).

Editorii
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Profeții care nu se împlinesc
Există și profeții care nu se împlinesc. Doar cele făcute de Cel ce controlează toate 

lucrurile se împlinesc. Oamenii obișnuiesc și ei să se pronunțe cu privire la viitor, și profețiile 
acestora nu se împlinesc, decât atunci când Dumnezeu acceptă. Moise a rămas în viață 
contrar profeției lui faraon, care decretase să fie omorât orice copil de parte bărbătească. Mai 
mult, „Chiar decretul prin care copiii evrei fuseseră daţi morţii a fost folosit de Dumnezeu 
pentru pregătirea și educarea viitorului conducător al poporului Său.” (Idem). 

Apoi, după previziunile monarhului Egiptului, Moise era pregătit pentru a guverna 
această națiune. „După legile Egiptului, toţi aceia care se suiau pe tronul faraonilor trebuia 
să devină membri ai castei preoţești; iar Moise, ca moștenitor sigur, trebuia să fie iniţiat în 
tainele religiei naţionale. Această sarcină a fost încredinţată preoţilor. Dar, cu toate că era un 
student neobosit și zelos, el n-a putut fi făcut să ia parte la adorarea zeilor. A fost ameninţat 
cu pierderea coroanei și avertizat că va fi dezmoștenit de prinţesă dacă va stărui în devota-
mentul său faţă de credinţa evreilor. Dar el a rămas nezdruncinat în hotărârea sa, de a nu 
aduce închinare decât singurului Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului.” (Patriarhi și 
profeți, cap. Moise). 

Dumnezeu avea însă un alt plan cu fiul adoptiv al lui faraon și, în ciuda greșelilor firești 
făcute de Moise, doar planul lui Dumnezeu s-a realizat întocmai. Dumnezeu a valorificat 
chiar și greșelile, profitând de situație pentru a pregăti pe viitorul conducător cât se poate de 
bine. „Omul s-ar fi dispensat de acea lungă perioadă de muncă și rămânere în obscuritate, 
socotind-o ca o mare pierdere de timp. Dar Înţelepciunea Infinită l-a chemat pe cel care avea 
să devină cârmuitorul poporului Său să petreacă patruzeci de ani, îndeplinind lucrarea umilă 
a unui păstor. Deprinderile astfel dezvoltate, și anume de a purta de grijă, de a se lepăda de 
sine și de a se îngriji cu blândeţe de turma sa, aveau să-l pregătească să devină păstorul plin de 
milă și îndelung răbdător al lui Israel. Nici un avantaj, pe care educaţia sau cultura omenească 
îl putea da, nu putea înlocui această experienţă.” (Idem). 
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Eliberarea
Cu privire la momentul eliberării, Dumnezeu a făcut, de asemenea, o serie de dezvăluiri, 

care, dacă ar fi fost tratate cu seriozitate, ar fi întărit credința lor în puterea divină și i-ar fi 
ajutat să treacă mai ușor prin acele momente. 

„Știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecaţi decât silit de o mână puternică.
Eu Îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în 

mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecaţi.” (Exodul 3:19-20). 
Dacă Dumnezeu le-a făcut cunoscut faptul că faraon se va împotrivi, de ce s-a descurajat 

poporul când acest lucru s-a întâmplat? Dacă ei ar fi recunoscut brațul providenței, chiar și 
în împotrivirea lui faraon, ar fi putut aștepta în tăcere minunea promisă, crezând că toate se 
petrec conform planului divin și aceasta cu un scop anume. 

Care era de fapt planul lui Dumnezeu? El avea în vedere împlinirea unei alte profeții, 
potrivit căreia: „Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor; și, 
când veţi pleca, nu veţi pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere, de la vecina ei și de la 
cea care locuiește în casa ei, vase de argint, vase de aur și haine, pe care le veţi pune pe fiii și 
fiicele voastre. Și veţi jefui astfel pe egipteni.” (Exodul 3:21-22). 

Această destăinuire era de fapt o reamintire a unei profeții rostite cu mult timp înainte: 
„Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: și pe urmă va ieși de-acolo cu mari 
bogăţii.” (Geneza 15:14). 

Dacă faraon ar fi acceptat să permită israeliților să părăsească țara, fără să opună vreo 
rezistență, ei nu puteau obține bogățiile prezise. „Minunile mari care aveau să fie săvârșite 
pentru eliberarea lor aveau să-i umple de groază pe opresori, astfel încât cererile robilor aveau 
să fie împlinite.” (Patriarhi și profeți, cap. 26). În plus, poporul nu ar fi avut dovada clară a puterii 
lui Dumnezeu. Fiecare victorie câștigată în fața dușmanilor lor ar fi trebuit să le întărească 
credința și să-i facă mai puternici și plini de speranță. 

O lecție pentru noi
Istoria se repetă. Experiențele israeliților din preajma eliberării lor din Egipt nu au fost scrise 

doar ca o consemnare a întâmplărilor din acel timp. Ele au o profundă semnificație pentru noi. 
Suntem în așteptarea eliberării noastre din robia păcatului și mutarea în Canaanul 

Ceresc. Unii au ajuns deja la descurajare, concluzionând că „Domnul întârzie în împlinirea 
făgăduințelor Sale”. Istoria eliberării poporului evreu din robia egipteană ar trebui să ne în-
tărească în convingerea că tot ce a promis, Dumnezeu va aduce la îndeplinire. El are un timp 
pentru fiecare eveniment, timp pe care-l respectă și peste care nu va trece. 

„Ca și stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc 
nici grabă și nici întârziere… Împotriva acestui cuvânt a luptat în zadar toată puterea mân-
drului imperiu al lui Faraon. „Tocmai în ziua aceea”, rânduită de făgăduinţa lui Dumnezeu, 
„toate oștirile Domnului au ieșit din ţara Egiptului” (Exodul 12:41). Tot astfel fusese hotărât 
în sfatul ceresc ceasul primei veniri a Domnului Hristos. Când marele orologiu al vremii a 
indicat ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem.” (Hristos, lumina lumii, cap. 3). 

„De aceea, preaiubiţilor, fiindcă așteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui 
fără prihană, fără vină și în pace.” (2 Petru 3:14).
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Familia... 

Daniela Picu

Dacă acum cincisprezece sau douăzeci 
de ani familiile din biserică, aflate în 
situație de divorț, în România, erau 
destul de puține, astăzi numărul lor 

a crescut considerabil. Destul de des auzi de 
cupluri proaspăt căsătorite, sau care au stat deja 
mulți ani împreună, că sunt pe punctul de a se 
despărți. În multe cazuri separarea s-a produs 
deja și, mulți, foarte mulți, și-au întemeiat deja 
familii noi. 

Mai alarmant este faptul că mulțimea 
situațiilor tinde să minimalizeze în mințile 
multora, chiar și ale celor neimplicați, noțiunea 
de păcat în cazul despărțirilor și recăsătoriilor. 
Persoane care altădată aveau o viziune clară și 
o înțelegere corectă a cuvântului lui Dumne-
zeu, ajung acum să pună sub semnul întrebării 
gravitatea acestor fapte, pentru simplul motiv că 
persoane apropiate lor sunt implicate în astfel 
de întâmplări. 

Mai este recăsătoria un păcat?
Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în 

acest sens: „Dar Eu vă spun că oricine își va lăsa 
nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă 
prilej să preacurvească; și cine va lua de nevastă pe 
cea lăsată de bărbat preacurvește.” (Matei 5:32). 

Versetul acesta este interpretat adesea după 
bunul plac al celor care caută să-și scuze faptele, 
încercând chiar să le susțină cu un „așa stă scris”. 
Chiar și prilejul de „curvie” găsit la partener, 
este atribuit adesea, în exclusivitate, persoanei 
în cauză, fără ca tovarășul de viață al acesteia 
să se învinovățească el înșiși, câtuși de puțin. 
Într-adevăr, atunci când o persoană apucă pe 
căi greșite, ajungând să-și înșele partenerul, este 
vinovată direct de călcarea poruncii exprese a 
lui Dumnezeu. Cu toate acestea s-ar putea ca și 
partenerul său să aibă o parte de vină, „împin- 
gând-o” în mod inconștient, dar vinovat, pe 
această cale. Neglijența, disprețul, descurajarea, 
gelozia, abuzul, violența – sunt doar câteva din 
faptele care trec adesea neobservate, dar care 
trasează drumul spre păcat pentru persoana 
tratată în felul acesta. 

Există teorii, neîntemeiate pe vreun suport 
biblic, potrivit cărora „cel nevinovat se poate 
recăsători”. Cine poate stabili însă doza de 
vinovăție în cazul cuiva? Este ușor să arunci cu 
pietre într-un păcătos care și-a trădat familia, 
separându-se de ea. Poți ști tu după câte lupte 
a făcut acest pas? Poți înțelege câtă frământare 
i-a apăsat sufletul până când a decis să facă un 
fapt, ce-i drept, neaprobat de cer? Atunci de ce-l 

în derivă
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clasezi ca vinovat, în exclusivitate? Cine ți-a dat 
dreptul să stabilești cine și cât este vinovat? Și 
atunci, cum își poate permite cineva să stabileas-
că cine anume, dintre doi parteneri despărțiți, 
este cel nevinovat și, prin urmare, ar avea drep-
tul să se recăsătorească?

Dumnezeu acceptă la un moment dat 
despărțirea, dar nu și recăsătoria. Alegând 
să-și refaci relația, ai întrerupt orice portiță de 
recuperare pentru partenerul tău. Dacă în astfel 
de relații sunt implicați și copii, lucrurile devin 
și mai grave. Afară de suferința pe care un copil 
aflat în astfel de situații o simte, el se va matu-
riza cu o definiție ștearsă a unității familiei în 
mintea sa, cu o teamă de a intra într-o relație, cu 
o nesiguranță în ce privește un principiu sacru, 
implementat de Însuși Dumnezeu și făcut să 
dureze veșnic. 

Un alt aspect legat de despărțirile în căsă-
torie este cel al motivului pentru care acestea 
au loc. Aproape că sunt rare cazurile, mă refer 
la cele din biserică, în care curvia să reprezinte 
motivul principal pentru un divorț. În general 
pricinile de ceartă sunt altele, de obicei unele 
neînsemnate, mărunte. „Nu mai pot suporta” 
– se aude adesea, ca scuză pentru gestul făcut. 
Nici chiar violența sau abuzul fizic nu sunt pe 
lista motivelor frecvente din cazul separării. 
Principalul impediment în calea menținerii 
cuplului rămâne mândria. Poate veți fi surprinși 
să auziți aceasta, dar, analizând această afirmație 
cu multă responsabilitate și dorință de a afla 
purul adevăr, veți vedea că aceasta este realita-
tea. Mândria îl face pe un bărbat sau femeie să se 
simtă nedreptățit (ă), nerespectat (ă), neprețuită 
(ă). Tot aceasta îl împiedică să discute pe față cu 
partenerul său, spunându-i exact ceea ce simte 
și, apelând la înțelegerea lui și la ajutorul divin, 
să încerce să găsească o soluție. Tot mândria îl 
împiedică să poată ierta abaterile celuilalt, chiar 
dacă uneori ele sunt grave. 

Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu consi-
deră curvia un motiv suficient pentru despărțire. 
Cu toate acestea însă, cred că, dacă cineva 
alege să-și ierte partenerul greșit, iar acesta se 
căiește și renunță la calea lui greșită, „acoperă 

o sumedenie de păcate”, salvându-și propria 
relație. Nimeni nu te poate obliga să trăiești cu 
un adulter, dar nimeni nu te poate acuza că ți-ai 
iertat tovarășul care a păcătuit și regretă fapta 
sa. Dacă suntem chemați să iertăm pe cei mai 
păcătoși oameni, de ce n-am putea ierta și pe 
cel pe care l-am iubit, de care ne-am legat prin 
jurământ, iar, la un moment dat a greșit? În 
cazul în care propriul nostru copil păcătuiește, 
încetăm să-l mai iubim? Dragostea adevărată 
nu este motivată de comportamentul celuilalt. 
Persoana iubită rămâne în inima noastră aceeași, 
chiar și atunci când procedează diferit de cum 
ne-am aștepta. (Și dacă acest lucru este valabil, 
cel puțin în cazul relație părinte-copil, de ce nu 
ar putea fi aplicată și în relația soț-soție?)

În timp ce nu intenționez să încurajez pe 
niciunul dintre soți, tineri sau mai puțin tineri, 
bărbat sau femeie, să fie nepăsători, nemanierați 
sau nerespectuoși și nu intenționez să scuz 
păcatul, sub nici o formă, nici chiar la nivelul de 
aparență, aș vrea să atrag atenția asupra timpului 
când este necesar să-ți dai seama de atitudinea 
celuilalt. Este aproape imposibil ca cineva să 
reușească să „joace teatru” o perioadă îndelunga-
tă, astfel încât, în cazul unei curtenii de durată 
corespunzătoare, prietenul (a), sau logodnicul 
(a) să nu-și dea seama cine este în realitate cel cu 
care se pregătește să intre în relație. Prin urmare, 
dacă tendința partenerului de a fi lipsit de 
înțelegere, gingășie, respect, ar fi urmărită atent 
înainte de căsătorie, lucrurile ar fi cu totul altfel. 

Nu vă lăsați amăgiți! Suspectați orice amă-
nunt și puneți la probă orice suspiciune în cazul 
celuilalt. Iar în momentul în care ați decis că 
puteți să-l suportați așa cum este, stabilind în min-
tea voastră că el nu se va mai schimba (cel puțin 
nu total), și nici nu aveți vreun drept să faceți 
altceva din el, asigurați-vă că ceea ce vă propuneți 
să treceți cu vederea, urmează să o faceți pentru 
toată viața. Dincolo de căsătorie nu mai aveți voie 
să puneți în balanță natura relației voastre, reori-
entându-vă și schimbându-vă părerea. 

„Deși pot apărea greutăţi, situaţii încur-
cate și descurajări, nici soţul și nici soţia să nu 
nutrească gândul că unirea lor a fost o greșeală 
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sau o dezamăgire. Fiţi hotărâţi să faceţi tot ce vă 
stă în putinţă pentru celălalt. Continuaţi cu cele 
dintâi atenţii. Pe orice cale, încurajaţi-vă unul 
pe celălalt în luptele vieţii. Căutaţi să sporiţi 
fericirea celuilalt. Atunci căsătoria, în loc să fie 
sfârșitul iubirii, este doar începutul ei.” (Divina 
Vindecare, p. 261). 

O unire pe viață
Unirea pe viață în cazul căsătoriei nu și-a 

pierdut cu nimic din valabilitate și importanță 
în fața lui Dumnezeu. Cercul familiei rămâne 
în ochii Săi la fel de sfânt, ca și atunci când a 
fost întemeiat pentru prima dată în Eden. Nu 
încercați să modificați principiile cerului, adap-
tându-le după propria conveniență! 

Oricât de plauzibile ar părea motivele pen-
tru care simți că poți accepta separarea în cazul 
familiei tale, Dumnezeu nu poate fi de acord cu 
aceasta. El a binecuvântat unirea voastră și nu 
poate fi de acord ca legătura această să fie ruptă 
și, cu atât mai puțin, nu va putea binecuvânta o 

altă relație. Poate că la început lucrurile par să 
decurgă bine, mult mai bine decât te așteptai. 
Este imposibil însă ca Cel ce a numit păcat un 
astfel de comportament, să-și pună pecetea de 
aprobare pe hotărârea ta de a păcătui și a trăi în 
continuare o viață în păcat. 

Concluzie
Dacă nu ai intrat încă într-un legământ de 

căsătorie, gândește-te bine la ceea ce urmează 
să faci! Nu te grăbi! Dacă ai dubii cu privire la 
aprobarea lui Dumnezeu asupra acestei relații, 
roagă- cu seriozitate ca El să-ți descopere planul 
Său pentru tine. El nu te va lăsa să fii înșelat, 
dacă tu ești foarte sincer cu propriul tău viitor. 

Dacă ai deja o familie, dar simți că relația 
voastră nu merge așa cum ți-ai dori, nu căuta 
soluții în separare. Dumnezeu poate reface 
legătura dintre voi doi, dacă voi Îi permiteți să 
facă aceasta. Propune-ți să salvezi ceea ce este 
pe punctul de a se destrăma și Dumnezeu îți va 
veni cu siguranță în ajutor. 
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Litiaza urinară (calculi/pietre la nivelul 
aparatului urinar) este o afecţiune 
caracterizată prin formarea de concre-
ţiuni sau calculi (pietre) în interiorul 

tractului urinar, în urma precipitării unor sub-
stanţe care în mod normal se găsesc dizolvate în 
urină. Este o boală caracteristică ţărilor civilizate, 
sexul masculin fiind afectat de 4 ori mai frecvent 
decât cel feminin. Afecţiunea apare cu o frecven-
ţă maximă între decadele a 3-a și a 5-a de viaţă. Se 
apreciază că una din zece persoane vor dezvolta 
urolitiază pe parcursul vieţii.

Etiopatogenie
În mod normal, un calcul nu se poate forma 

dacă urina nu este suprasaturată (concentrată) cu 
o anumită sare. Așadar, atunci când urina devine 
suprasaturată într-o sare anume ce corespunde 
diverselor tipuri de cristale, ionii sau moleculele 
trec din starea solubilă în starea solidă, formând 
cristale sau nuclei. Odată formate, cristalele pot 
ieși afară cu urina sau rămân reţinute în rinichi 
sau la diverse locuri de ancorare și promovează 
creșterea și agregarea, ducând în final la formarea 
de pietre.

Tipuri de calculi 
Calculii pot fi unici sau multipli în căile 

urinare, putând îmbrăca diverse forme și mărimi. 
În funcţie de compoziţia chimică a calculilor, 
urolitiaza poate avea mai multe forme chimice:

Litiaza calcică – 75% - 85% din calculii 
renoureterali sunt calculi calcici: oxalat de calciu, 
fosfat de calciu sau micști.

Litiaza urică (10-15% ) este mai frecventă 
la bărbaţi, iar jumătate dintre pacienţii cu litiază 

Litiaza urinara
Tătaru Răzvan

urică au gută, afecţiunea fiind de obicei familială 
indiferent dacă guta este prezentă sau nu. Acest 
tip de litiază apare frecvent la persoanele care au 
dieta bogată în proteine animale.

Litiaza struvitică (10-15%) sau ,,litiaza de in-
fecţie” – este mai frecventă la femei și este de obicei 
secundară infecţiilor repetate de tract urinar.

Litiaza cistinică este foarte rară (1%) și se 
datorează unui defect congenital rar.

Factorii de risc 
Vârsta – Litiaza urinară, aproape inexisten-

tă înainte de 20 de ani, are un maxim de inciden-
ţă între decada a 3-a și a 5-a de viaţă.

Sexul – Bărbaţii sunt mai afectaţi de 3-4 
ori decât femeile. Explicaţia este dată de efectul 
protector al estrogenilor contra litiazei, datorită 
creșterii absorbţiei renale de calciu. Se știe că 
după intrarea în menopauză femeile nu mai sunt 
protejate prin acest mecanism.

Rasa – Caucazienii au o incidenţă mai ridi-
cată a litiazei comparativ cu asiaticii, hispanicii și 
afro-americanii.

Dieta – poate reprezenta un factor de risc 
pentru urolitiază, dar reprezintă, de obicei, un fac-
tor adiţional care amplifică tulburări preexistente. 
O dietă bogată în proteine animale, zahăr, sare 
și alimente rafinate crește concentraţia de calciu 
urinar și acid uric și scade concentraţia de citrat 
urinar. De-a lungul timpului, aceste condiţii con-
tribuie la formarea sau recidiva calculilor urinari.

Deshidratarea – duce la scăderea volumu-
lui urinar eliminat pe 24 ore cu suprasaturarea 

-
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urinare. În funcţie de aceasta, durerea poate fi sub 
formă de colică renală sau nefralgie.

Colica renală este o durere paroxistică, 
unilaterală, instalată brusc la nivelul regiunii 
lombare. Durerea se propagă la nivelul peretelui 
lateral al abdomenului, cu iradiere către anterior 
și în jos, către organele genitale externe și faţa 
internă a coapsei. Dacă apare și febra, se poate 
suspiciona o infecţie supraadaugată obstrucţiei 
urinare. Bolnavul are dorința de a urina frec-
vent, este foarte anxios, agitat (,,nu-și găsește 
locul”) și poate avea greţuri și vărsături. Colica 
renală reprezintă obstrucţia completă la nivelul 
căilor urinare superioare.

Nefralgia este rezultatul unei obstrucţii 
cronice incomplete a căilor urinare. Se prezintă 
ca o durere surdă, aproape permanentă, mai 
puţin intensă decât colica renală. Este localizată 
tot la nivel lombar, dar nu are limite precise, 
bolnavul arătând aria dureroasă cu palma.

Durerea uterală joasă are localizare abdo-
minală joasă și poate fi confundată la femei cu 
algiile menstruale sau chist ovarian torsionat.

Durerea din litiaza vezicală este locali-
zată la nivelul regiunii hipogastrice și se accentu-
ează la finalul micţiunii (urinării). Este însoţită 
de hematurie de efort și de întreruperea bruscă 
a jetului urinar. Micţiunea se poate relua după 
modificarea poziţiei (în decubit lateral, dorsal).

Hematuria (prezenţa sângelui în urină) 
este un alt simptom al litiazei urinare și este 
consecinţa mobilizării calculului (lezând 
ţesuturile și producând sângerări) la nivelul 
tractului urinar. Aceasta situaţie poate apare 
după un efort (după practicarea unor sporturi, 
după o călătorie cu un vehicul pe un drum cu 
denivelări etc.). 

Febra – semnalează retenţia de urină 
infectată deasupra obstacolului și evoluţia spre 
stare septică (infectarea cu microbi a întregului 
organism).

Alte manifestări clinice: greţuri, vărsături, 
meteorism abdominal (balonare), tahicardie 
(accelerarea anormală a bătăilor inimii - peste 
100 bătăi pe minut) hipertensiune arterială, po-
lakiurie (urinări frecvente), usturimile micţionale 

urinei în cristaloizi. Este cert faptul că un aport 
lichidian crescut cu diureza eficientă scade riscul 
dezvoltării urolitiazei la pacienţii predispuși să 
dezvolte această boală. 

Factorii geografici – boala are prevalenţa 
crescută în regiunile fierbinţi, aride, uscate cum ar 
fi cele deșertice, tropicale sau muntoase. Totuși, 
factorii de mediu și alimentaţia au o influenţă ce 
o depășește pe cea climatică. Tot la acest capitol 
trebuie luată în discuţie și compoziţia minerală a 
apei cu conţinut calcic crescut, din diferite zone 
geografice.

Factorii de mediu – Expunerea la tem-
peraturi crescute duce la deshidratare. Conform 
studiilor, perioada cu cea mai mare incidenţă este 
reprezentată de lunile iunie, iulie și august.

Factorii ocupaționali – Există anumite 
profesiuni cu risc crescut de deshidratare prin 
expunerea prelungită la temperaturi crescute (tur-
nători, sudori, furnaliști, brutari, cofetari etc.).

Alţi factori de risc cunoscuţi sunt: factorii 
genetici/ endocrini/ metabolici, sedentarismul, 
perioadele prelungite de încordare psihică, stre-
sul, obezitatea și infecţiile urinare.

O serie de anomalii anatomice congenitale 
(rinichiul în potcoavă, boala polichistică renală) 
predispun la litiază urinară, ca urmare a stazei 
urinei și a infecţiilor urinare repetate. 

Simptomatologie
În 90% din cazuri, calculii au mărimea unui 

fir de nisip, iar organismul îi elimină ușor fără 
dureri sau alte simptome. Cei mai mulţi calculi 
sunt complet asimptomatici, fiind descoperiţi 
întâmplător la un examen medical pentru o altă 
simptomatologie.

Manifestările clinice ale litiazei urinare 
pot îmbrăca numeroase forme, care depind atât 
de caracteristicile calculilor cât și de factorii 
individuali (anatomici, boli asociate, sensibili-
tatea la durere).

Durerea este unul dintre semnele cele mai 
caracteristice ale litiazei și are un ,,caracter 
provocat” (de efort). În mod normal, calculii 
sunt silenţioși clinic până în momentul în care se 
produce mobilizarea acestora cu obstrucţia căilor 
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(în momentul urinării) sau anuria litiazică (se 
oprește producerea de urină de către rinichi).

Diagnostic
Pe lângă simptomatologia prezentată 

anterior, sunt necesare următoarele investigaţii 
paraclinice: sumarul de urină (analiza microsco-
pică a urinei), analize ale sângelui, ecografia și 
radiografia renovezicală simplă.

Tratamentul colicii renale
Nu trebuie uitat faptul că orice colică renală 

se rezolvă în urgenţă, așadar nu întârziaţi să vă 
prezentaţi la spital cât mai rapid! Însă, până veţi 
ajunge la medic, puteţi ţine cont de următoarele 
recomandări:

•	 aplicarea de căldură locală în regiunea 
lombară ameliorează durerile intense. 
Clismele calde au același efect și combat 
în plus, încetinirea tranzitului intestinal.

•	 administrarea de antispastice (No-Spa, 
Papaverină) sunt recomandate frecvent 
în timpul crizei dureroase, dar efec-
tul lor hipotonic renal poate încetini 
migrarea calculului. Din acest motiv, 
se preferă administrarea de antialgice 
(trebuie ţinut cont de faptul ca analge-

ticele pirazolonice de tipul Algocalmin, 
Novalgin nu mai trebuie folosite, din 
cauza efectelor adverse majore).

•	 dacă pacientul prezintă și febră, se va 
suspiciona și infecţia urinară și în acest 
caz, se recomandă prezentarea de urgen-
ţă la spital.

Tratamentul de fond
După stingerea procesului acut se recomandă 

hidratarea din abundenţă a organismului.
Consumul de lichide și dieta reprezintă 

prima linie de apărare în controlul litogenezei 
urinare. Cantitatea mare de apă din urină nu nu-
mai că va dilua acidul oxalic, dar va spăla și căile 
urinare împiedicând agregarea cristalelor deja 
formate. Studiile efectuate au arătat că un volum 
urinar de cel puţin 2 litri pe zi poate reduce 
recidiva litiazică cu până la 50%. Pe tot parcursul 
zilei, hidratați-vă suficient astfel încât cantitatea 
de urină produsă zilnic să fie de 2500-3000 ml (și 
mai mult în cazul litiazei cistinice). Pe timp de 
caniculă și în timpul exerciţiului fizic intens, tran-
spiraţia se intensifică astfel încât aportul de lichid 
trebuie să fie de cel puţin 3 litri/zi. O metodă 
simplă și foarte eficientă de apreciere a stării de 
hidratare este examinarea urinii (aceasta trebuie 
sa fie aproape incoloră și inodoră). NU se înlo-
cuiește apa plată cu apă minerală carbogazificată, 
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băuturi acidulate, ceai negru sau Cola deoarece 
acestea modifică ph-ul urinar și favorizează litiaza 
urinară. De reţinut că sucul de lămâie este util în 
prevenirea recidivelor deoarece este o importantă 
sursă de citrat, în timp ce sucul de grapefruit 
consumat în exces crește riscul formării de calculi 
urinari la persoanele predispuse. 

Persoanele care suferă de litiază urinară 
trebuie să acorde o atenţie deosebită dietei. Aces-
tea trebuie să consume cât mai multe fructe și 
legume proaspete deoarece au rol protector prin 
alcalinizarea urinei și prin creșterea cantităţii de 
citrat urinar. Trebuie redus consumul de sare de 
bucătărie, dulciuri și alimente rafinate.

Pentru litiaza urică se reduc proteinele 
animale, și leguminoasele uscate: fasole, mazăre, 
soia, bob, etc. Pentru calculii oxalici se reduc 
cantitativ zarzavaturile bogate în acid oxalic: 
sfeclă, spanac, măcriș, pătrunjel, roșii, sparanghel. 
Pentru calculii de fosfat de calciu se reduc din 
alimentaţie ouă, lapte și derivate, mazăre, fasole 
verde, nuci, migdale , arahide, bob, etc.

Tratamentul profilactic al recidivelor
Este bine de știut faptul că odată formată 

piatra și tratată, riscul de recurenţă al litiazei uri-
nare crește semnificativ (cu aproximativ 50%). În 
tratamentele de lungă durată, pentru prevenirea 
formării calculilor renali, sunt indicate ceaiurile 
din plante cu putere de eliminare a nisipului. 
Cea mai cunoscută este mătasea de porumb. 
La fel de eficient este și ceaiul de coada calului 
atât intern cât și extern (băi de șezut, în cazul 
infecţiilor urinare, mai ales la femei). Ceaiul de 
nalbă mare ajută la curăţarea rinichilor și la eli-
minarea calculilor de dimensiuni mici. Ceaiul de 
pir este util în dizolvarea și eliminarea calculilor. 
Rădăcina de pătrunjel mărunţită și fiartă este de 
asemenea un ceai benefic în diminuarea calcu-
lilor. Pepenele crește diureza și poate elimina 
nisipul și calculii foarte mici. Fitoterapia mai re-
comandă și alte infuzii din: frunze de mesteacăn, 
fructe de coacăz-negru, coji de mere uscate, cozi 
de cireșe și frunze de merișor. Exista numeroase 
cure de post cu sucuri (de mere, pepene verde 
etc.) cunoscute și care sunt uneori eficiente în 

eliminarea calculilor renali de dimensiuni mici, 
însă pentru efectuarea acestora se recomandă 
îndrumarea medicului naturist.

Alte măsuri 
Pacienţii suferinzi sau cei predispuși la litiază 

renală trebuie să evite sedentarismul, stresul și 
încordarea psihică prelungită și să facă suficientă 
mișcare în fiecare zi! De asemenea, trebuie să 
își normalizeze după caz, greutatea corporală, 
valorile tensionale și nivelul glicemiei! 

Concluzie
Măsurile luate pentru tratarea pietrelor 

la rinichi și prevenirea recurenţelor depind de 
natura și dimensiunea calculului, de mecanismul 
etiopatogenic și de starea funcţiei renale. Așadar, 
este foarte important să vă prezentaţi la medic 
pentru efectuarea unor investigaţii amănunţite și 
pentru alegerea unei atitudini terapeutice cât mai 
potrivite. Pe lângă acești pași, există totuși măsuri 
terapeutice generale și de prevenire aplicabile 
tuturor bolnavilor, iar cunoașterea acestora este 
esenţială fiecărui cititor. Vă doresc multă sănătate!
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18 ani de activitate

Pe 01.03.1999, cu doar 4 pacienţi, Centrul 
de sănătate Eden își începea într-o formă 
firavă activitatea de tămăduire a celor în 
suferință, fără a ști cum va continua, cât de 

mult timp va trece până când va lucra la capacitate 
maximă, sau măcar medie, ce fel de pacienţi vor 
veni, cum va fi apreciat ca instituţie medicală în 
România. Era o lucrare de pionierat, o încercare 
întreprinsă de fraţii din Uniunea Română de a 
pune în aplicare sfaturile oferite în Spiritul Profetic 
cu privire la lucrarea misionară medicală. După 
experienţa solicitantă a construcţiei, a dotării insti-
tuţiei, a găsirii personalului, a conturării modului 
de desfășurare a activităţii, la 8 luni de la inaugu-
rare Eden-ul își deschidea la acea dată, în sfârșit, 
porţile pentru primul grup de pacienţi. 

Treptat, numărul pacienţilor a crescut, așa că 
nu după mult timp vestea despre programul de să-
nătate iniţiat la Eden s-a răspândit din gură în gură 
spre toate colţurile ţării, și dincolo de graniţele ei. 
Deși majoritatea pacienţilor au fost cei vorbitori 
de limba română, de-a lungul timpului au trecut 
pragul instituţiei pacienţi atât din Europa și cele 
două Americi, cât și din Asia, Australia și Africa.

Astăzi, în martie 2017, după 18 ani de activita-
te, Centrul nostru de sănătate numără peste 12.350 
internări, unii dintre pacienţi fiind mai mult decât 
doar o dată în instituţia noastră. Totuși, cine ar fi 
putut anticipa acest număr, când se puneau temeliile 
acestui așezământ? Ţinând cont că fiecare om a 

făcut parte dintr-un grup social, cine poate estima 
cât de mare e numărul persoanelor care au fost influ-
enţate de lucrurile învăţate la Eden, câți au primit o 
carte adusă de cineva care tocmai se întorcea cu vești 
noi în familie sau între prieteni și cunoscuți, câți au 
vizionat un DVD cu programele de rugăciune înre-
gistrate la noi!? În câte locuri din lume a ajuns o veste 
bună, câte vieţi au fost schimbate în bine pentru că 
cineva a trecut pragul acestei instituţii? În ce să mă-
surăm speranţa care s-a născut în inimile celor care o 
pierduseră și-au regăsit-o venind aici? Câţi oameni 
au trăit mai sănătos pentru că au învăţat așa aici?

Există și reversul medaliei: cât de mulţi alţii ar 
fi putut beneficia de principiile pe care le puteau 
învăţa la Eden? Cât am contribuit eu la această for-
mă de lucrare misionară? Și dacă am contribuit, cât 
de mult aș fi putut face încă, dar am omis să fac? 

Noi, cei care am ales să lucrăm direct cu 
pacienții, salariați sau voluntari, înțelegem cu atât 
mai mult ce înseamnă pentru pacienți exemplul 
și credincioșia noastră în cele mai mici lucruri în 
care suntem implicați în activitatea noastră. O 
mică experiență, o discuție surprinsă întâmplător 
de una din salariatele instituției redă practic ideea 
la care facem referire. Cu câteva minute înainte de 
începerea programului de rugăciune, o doamnă s-a 
adresat altor trei persoane alăturate, toți pacienți, 
remarcând: „Uite, măi. Întotdeauna încep la fix. 
Dacă așa s-a stabilit ora, așa încep!” 
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Socotim uneori lucru lipsit de importanță o 
întârziere de 2, 3 sau mai multe minute. Totuși, 
ele sunt cartea noastră de vizită… Nu credincioșia 
în lucrurile mari e cea care vorbește de caracterul 
unui om, ci caracterul real al unui om e apreciat 
după atenţia și credincioșia cu care se raportează la 
lucrurile mici… Și, din afară, acestea sunt obser-
vate cu mai multă acurateţe, fie că suntem sau nu 
conștienţi de acest fapt.

În 1 martie 2017 mintea fiecăruia dintre noi, 
cei care lucrăm la Eden clădește o nouă bornă 
kilometrică în drumul instituţiei: 18 ani. Deși nu 
e un eveniment sărbătorit cu fast, cu pompă, el nu 
trece neamintit, aproape cu aceeași respiraţie cu 
care amintim evenimentul fiind menţionat și ade-
vărul adânc: „Până aici Dumnezeu ne-a ajutat!” Și 
putem spune acest lucru pătrunși de sensul lui, re-
memorând etapele financiare dificile prin care am 
trecut imediat după criza economică mondială din 
2008-2009 și după restructurările marcate de acel 
an. Ca întotdeauna, Dumnezeu s-a îngrijit de lu-
crarea Sa, intervenind prin oameni care, asemenea 
unui Nicodim sau Iosif din Arimateea, au susținut 
fie cu sfaturi, fie cu jertfe de timp, sau chiar cu 
propriile resurse financiare misiunea de la Eden. În 
ciuda multor critici și previziuni, Dumnezeu și-a 
continuat lucrarea! Și această instituţie continuă să 
răspândească speranţă, adevăr și bucurie în întune-
ricul ce ne înconjoară. 

În ultimii 2 ani și jumătate au avut loc lucrări 
ample de modernizare (despre care am raportat 
periodic în revistele noastre), la care au contribuit 
atât fraţi din biserica din România și străină-
tate, cât și persoane străine de biserica noastră, 
simpatizanți ai acestei oaze de speranță pentru cei 
ce suferă fizic sau spiritual. Acum, EDEN-ul, este 
un loc mai primitor, mai confortabil pentru cei 

care îi trec pragul, și vrem să continue să fie așa. 
Iniţial eram îngroziţi de amploarea renovărilor 
necesare, dar prin pași mici am ajuns departe, 
iar acum sperăm să vedem în curând finalizate și 
ultimele 6 saloane rămase încă (parţial sau total) 
nerenovate. Astăzi, folosim cu această ocazie prile-
jul să invităm pe toţi cei care încă nu au ajuns să ne 
viziteze, dar doresc să vină, să urmeze sfatul dat de 
Filip lui Natanael: „Vino și vezi!” (Ioan 1:46). Și 
dacă te-ai convins, alege să te implici!

***
„În lucrarea de curăţire și purificare a propri-

ilor noastre suflete, dorinţa noastră intensă de a 
face sigure chemarea și alegerea noastră ne va inspi-
ra cu o preocupare pentru cei care sunt în nevoie. 
Aceeași energie și aceeași grijă plină de preocupare 
pe care le-am investit cândva în chestiuni lumești 
vor fi puse în slujba Celui căruia Îi datorăm totul. 
Vom lucra la fel cum a lucrat El, prinzând fiecare 
ocazie de a lucra pentru cei care altfel vor pieri 
fără ajutor în degradarea lor. Vom întinde altora 
o mână de ajutor. Atunci cu cântări și laudă și 
recunoștinţă ne vom bucura cu Dumnezeu și cu 
sfinţii îngeri când vom vedea suflete bolnave de 
păcat înălţate și ajutate, când îi vom vedea pe cei 
înșelaţi și nesănătoși la minte stând la picioarele 
lui Isus cu mintea întreagă, învăţând de la El. Și pe 
când facem acest lucru, primind de la Dumnezeu 
și dându-I înapoi ceea ce El ne-a împrumutat pe 
încredere, pentru ca noi să dispunem de acele lu-
cruri spre onoarea numelui Său, binecuvântarea Sa 
se va repauza asupra noastră. Atunci, fie ca sufletele 
sărmane, descurajate, bolnave de păcat, să știe că în 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu se află ‘o mare 
răsplătire’, și prin experienţa noastră să arătăm 
altora că binecuvântarea și slujirea sunt în legătură 
una cu cealaltă.” (Mărturii, vol. 6, p. 304 engl.).
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Un plan de lucru  
pentru copiii lui Dumnezeu

„Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.”  
(Psalmii 90:12). 

Nicu Păun

Trăim vremuri grele, asemănătoare celor 
descrise de profetul Ieremia: „Așa vor-
bește Domnul oștirilor: „Iată, nenoroci-
rea merge din popor în popor și o mare 

furtună se ridică de la marginile pământului.” (Ie-
remia 25:32). Și lucrurile nu se sfârșesc aici. „Între 
popoare se vor ivi în curând tulburări grozave, care 
nu vor înceta până va reveni Domnul Isus.” (Timpul 
și lucrarea, p. 8). 

„Curând, foarte curând vor izbucni printre 
popoare lupte și strâmtorări, cu o furie atât de 
mare de care voi nu vă puteți face nici o idee 
acum.” (Timpul și lucrarea, p. 8). Domnul Isus, 
referindu-se la aceste evenimente, le descria în 
cuvintele: „ Oamenii își vor da sufletul de groază, 
în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe 
pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.” 
(Luca 21:26) Astăzi vedem cum „Duhul lui Dum-
nezeu se retrage de pe pământ și nenorocire vine 
după nenorocire pe apă și pe uscat. Judecățile lui 
Dumnezeu au început să cadă peste disprețuitorii 
harului.” (Maranata, p. 33). „Iată ce vreau să spun, 
fraţilor: de acum vremea s-a scurtat.” (1 Corinteni 
7:29 p.p.). „Starea de lucruri din lumea noastră 
arată că înainte ne stau vremuri tulburi.” (Maranata, 
p. 33). „Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de 
o mânie mare, fiindcă știe că are puţină vreme.” 
(Apocalipsa 12;12 u.p.). „Satana va face ca oame-
nii să fie amăgiți, înșelați, ocupați și vrăjiți, până 
când trece ziua cercetării și ușa milei se va închide 
pentru totdeauna.” (Hristos, lumina lumii, p. 532).

Istoria se repetă. În timpul lui Noe războiul, 
crimele erau la ordinea zilei ... majoritatea erau 
împotriva adevărului. (Matei 24:37-39). Ce va face 
Dumnezeu? „Dumnezeu se va scula să zguduie te-

ribil pământul.” (S. pt.T., p. 68). „Pentru ca oamenii 
să fie treziți de faptul că Domnul Isus vine foarte 
curând.” (CBNT., p. 274). Doresc să ne reamintim că 
„planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă nici 
întârziere”. (Hristos, lumina lumii, p. 25).

Dar în acest timp scurt de pace, se va vedea 
o unire între popoare, pentru impunerea legii 
duminicale. Toți au același gând. (Apocalipsa 
17:12-13). Se vor uni toate popoarele pentru 
impunerea legi duminicale... ei fac sforțări ca să 
modifice constituția. Dar Dumnezeu are agenții 
Lui printre conducători statului și ei se vor opune 
acestei lucrări, astfel încât Evanghelia să fie dusă 
la mii de oameni. „Mișcarea pentru impunerea 
păzirii duminicii câștigă teren cu repeziciune.” 
(M.L., p. 563, 579, 592). Dacă toate acestea au să se 
întâmple, „unde sunt glasurile de avertizare și de 
îndemnare ca să-i determine pe păcătoși să fugă de 
această îngrozitoare nenorocire?” (Patriarhi și profeți, 
p. 132). Avraam, fiind el însuși un păcătos, a mijlo-
cit pentru păcătoși. „Și aceasta cu atât mai mult, cu 
cât știţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă 
treziţi în sfârșit din somn.” (Romani 13:11) 

Ce va avea loc ca rezultat al trezirii?
„Dacă noi ca popor am înțelege apropierea 

evenimentelor descrise în Apocalipsa, s-ar săvârși 
o reformă.” (6 T., p. 57). „Când începe reforma 
aceasta, spiritul rugăciuni va influența pe fie-
care credincios și va izgoni din biserică spiritul 
neînțelegeri și al certei. Acei care nu au trăit în 
comuniune creștină se vor apropia unii de alții. Se 
vor face rugăciuni pentru descoperirea Duhului 
Sfânt. Toți vor fi în armonie... iar servii Domnului 
vor vorbi aceleași lucruri.” (8 T., p. 196).

35Misionar



Ucenicii se rugau cu un zel nepotolit ca să fie 
făcuți destoinici să-i întâmpine pe oameni și ca, în 
convorbirile lor zilnice, să fie în stare să rostească 
cuvinte care să-i conducă pe păcătoși la Hristos. 
„Toți ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt.” 
(Fapte 1:14). „O dovadă specială că Duhul lui 
Hristos rămâne în biserică este unitatea și armonia 
care există între membri ei.” (LP., pg. 349). Pentru 
aceasta s-a rugat Domnul Isus, ca toți să fie una 
(Ioan 17).

Domnul Isus a murit, „ca să adune într-un 
singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți.” 
(Ioan 11:52). Toți erau o inimă și un suflet, măr-
turisind despre Isus (Fapte 4:32, 33). Astăzi „mii 
și mii de persoane care trăiesc în apropiere de noi 
au nevoie de ajutor în diferite feluri.” Vorbindu-le 
„despre Isus cel răstignit, ... aceasta va zdrobi și 
câștiga inimile.” (7 T., p. 83; 6 T., p. 62; Coloseni 1:28; 
2 Corinteni 2:2-3).

„Cea dintâi lucrare pe care trebuie să o fa-
cem este să ne cercetăm inimile și să ne reconver-
tim.” (Lucrarea Misionară Medicală, p. 304). Alții vor 
vedea că Isus locuiește în inima mea. (2 Corinteni 
13:5). „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-
mi inima.” (Psalmii 139:23).

Familia
„Nu există nici un câmp misionar mai im-

portant decât acesta ... mii de suflete ar fi salvate.” 
(Maranata, p. 100). „Omul care a fost vindecat dorea 

să rămână cu Isus. Dar Isus I-a zis: „Întoarce-te 
acasă, și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu...” 
(Luca 8:38, 39).  

Copiii
„Domnul Isus îi va face mici misionari. Părinți 

să îi instruiască prin învățătură și exemplu, aju-
tându-i să practice tăgăduirea de sine și sacrificiul 
pentru binele altora.” (Maranata, p. 100). „Lăsaţi co-
pilașii să vină la Mine și nu-i opriţi; căci Împărăţia 
lui Dumnezeu este a celor ca ei.” (Marcu 10:14). 
„Copiii vor fi constrânși de Duhul lui Dumnezeu 
să pornească și să vestească solia.” (7 T., p. 16).

Tinerii
„Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, 

și până acum eu vestesc minunile Tale.” (Psalmii 
71:17) „Noi trebuie să învățăm pe tineri să ajute 
tinerilor. Mii de inimi vor fi câștigate pe cea mai 
simplă și umilă cale.” (6 T., p. 105).

Vecinii și prietenii
„Prin predica lui Ioan Botezătorul, Andrei a 

răspuns chemării Duhului Sfânt. El a spus fratelui 
său, Simion: „Noi am găsit pe Mesia”. Domnul l-a 
chemat pe Filip... iar Filip a chemat pe Natanael. 
Exemplele acestea ne arată importanța eforturilor 
personale de a face apel la rudele noastre, prietenii și 
vecinii noștri. Mulți așteaptă ca cineva să li se adrese-
ze direct.” (Hristos, lumina lumii, p. 104-107). „Aceasta 
este adevărata lucrare misionară și mulți se vor trezi 
ca din vis.” (9 T., p. 34, 35). (Vezi Ioan 4:1-42).

Lucrarea misionar-medicală
„...Împărăția cerurilor este aproape... vindecați 

pe bolnavi.” (Matei 10:7, 8). „O mare parte din 
această lucrare va fi făcută prin sanatoriile și 
instituțiile înrudite.” (7 T., p. 41, 87). „Prin această 
lucrare se va câștiga o clasă de oameni ce nu poate 
fi câștigată pe altă cale.” (6 T., p. 104).

Lucrarea colportorului
„Isus străbătea toate cetăţile și satele, învăţând 

pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia 
Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice 
fel de neputinţă care era în norod.” (Matei 9:35). 
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„Lucrarea de colportaj, dacă este bine condusă, 
este o lucrare misionară de cel mai înalt rang și este 
metoda cea mai bună și mai cu succes care poate fi 
întrebuințată pentru a pune în fața oamenilor ade-
vărul important pentru acest timp.” (6 T., p. 288).

Lucrarea de binefacere
„Cercetați pe orfani și pe văduve.” (Iacov 

1:27) „Adu la masa ta pe cei săraci, șchiopi și orbi.” 
(Luca 14:12). „Adu în casa ta pe nenorociții fără 
adăpost.” (Isaia 58:7). „Mulți nu au credință și nici 
încredere în oameni. Dar ei pot aprecia și înțelege 
faptele de simpatie și ajutor practic ... atunci 
inimile lor sunt mișcate și sunt pregătite să asculte 
cuvântul lui Dumnezeu.” (6 T., p. 238). 

Muzica
„Limba mea va lăuda 

îndurarea Ta.” (Psalmii 
51:14). „Prin cântări și 
rugăciuni umile, sincere, 
mulți vor fi influențați și 
câștigați la Hristos.” (9 T., p. 
31). „Vocea noastră, influența 
și timpul nostru, toate aceste 
daruri sunt de la Dumnezeu 
și trebuie să fie folosite la 
câștigarea de suflete pentru 
Hristos.” (9 T., p. 34). „Trebuie 
să facem o lucrare mare într-
un timp scurt.” (Asemenea lui 
Hristos, p. 222).

De ce ne-a fost încredințată această lucrare? 
„Pentru ca noi să ne formăm un caracter ca 

a lui Hristos. Deoarece am fost creați pentru a 
fi chipul și slava lui Dumnezeu.” (Hristos, lumina 
lumii, p. 107). „Cea mai mare lucrare care se 
poate face în lumea noastră este de a proslăvi pe 
Dumnezeu, dând pe față caracterul lui Hristos 

în viață.” (6 T., p. 405). „Hristos în 
voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27) 
„Aceasta este evanghelia ce trebuie 
propovăduită în toata lumea... atunci 
va veni sfârșitul.” (Matei 24:14).

Trebuie să ne măsurăm timpul 
prin bătăile inimii. 

Acela trăiește cel mai mult, 
Care gândește cel mai mult, 
Care simte cel mai nobil 
Și reacționează cel mai bine. 
 (Înalta noastră chemare, pg. 5).
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Chiftele de linte
O porţie conţine: calorii 197, glucide 33

•	 300 g linte
•	 250 g cartofi
•	 100 g pesmet
•	 100 g ceapă tocată mărunt
•	 O legătură pătrunjel verde tocat
•	 5 g coriandru măcinat
•	 30 ml ulei
•	 Sare, după gust

Rubrica gospodinelor

Chiftele de leurdă
100 g conţin: calorii 179, glucide 31

•	 1 kg leurdă
•	 300 g cartofi fierți, zdrobiți
•	 50 g pesmet
•	 50 g făină 
•	 100 g tofu zdrobit
•	 1 legătură mărar tocat
•	 30 ml ulei
•	 Sare, după gust

Se pune leurda la fiert în apă puţin sărată. Se scoate, se strecoară și se lasă la răcit.  
Se toacă mărunt. Se amestecă cu celelalte ingrediente. Se formează chiftele și se așază în tavă,  

pe hârtie de copt. Se coc 20 de minute pe o parte și 15 minute pe cealaltă parte.  
După ce se scot din cuptor se stropesc cu ulei.

Lintea se fierbe în apă puţin sărată. Apoi se strecoară și se lasă la răcit.
Cartofii se fierb și se zdrobesc. Se amestecă toate ingredientele, în afară de ulei, și se formează 

chifteluţe. Se așază în tava tapetată cu hârtie de copt. Se coc 15 minute pe o parte, 10 minute pe 
cealaltă parte. Când sunt gata, se scot din cuptor și se adaugă ulei.

Persoanele care nu au probleme digestive sau nu urmează un tratament care ar putea favoriza o 
hemoragie digestivă (anticoagulante) pot adăuga la reţetă 20 g usturoi zdrobit.
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Început de cale

Este minunat să crezi că mergi pe calea care 
duce spre fericirea veșnică. Însă adesea că-
rarea credinței este presărată cu suferințe. 
Totuși suferințele noastre nu sunt demne 

să fie puse alături de chinurile de care a avut parte 
Domnul nostru Isus Hristos. Când vom ajunge 
în Împărăția Sa, mântuiți pentru veșnicie, bucuria 
de acolo va umbri cu totul amintirea celor ce am 
pătimit pe acest pământ. 

Printre cei care au lucrat în via Domnului și au 
rezistat în mijlocul chinurilor persecuției comu-
niste, dorim să amintim statornicia sorei noastre 
Lucreția Ghinea. Este un privilegiu să o cunoaștem 
cât mai mulți și o minune de la Dumnezeu să 
o avem încă printre noi. Dorim ca faptele ei de 
credință nestrămutată să ne încurajeze pe fiecare 
dintre noi. Pe zi ce trece, cei care au dat piept direct 
cu persecuția, trec la odihnă, numărul celor rămași 
în viață din acea perioadă fiind din ce în ce mai mic. 

Sora Lucreția s-a născut în 1927 
într-o familie de credincioși, în locali-
tatea Livezi, județul Bacău. Când avea 
6 ani a rămas orfană de mamă. După 
terminarea celor șapte clase obligato-
rii, la vârsta de 16 ani, s-a alăturat unei 
grupe de colportori, alături de sora 
sa mai mare, care, neștiind carte, s-a 
bucurat să aibă un ajutor și un sprijin 
de nădejde alături de ea. 

Au călătorit prin sate, ducând 
oamenilor vestea cea bună a Evanghe-
liei. Printre familiile care au acceptat solia prezentată 
astfel, s-a numărat cea a lui Ștefan Ghinea. Aici 
Biblia a început să fie studiată cu interes, familia 
întreagă acceptând faptul că sâmbăta este adevă-
rata zi de odihnă, și nu duminica, cum considerau 
ei anterior. Întreaga familie a făcut legământ cu 
Dumnezeu prin botez, alăturându-se comunității 
locale din Livezi. Tânăra Lucreția s-a căsătorit în 
1951 cu cel mai mare fiu al acestei familii. Datorită 
refuzului de a lucra în Sabat și a se instrui cu arma 
în timpul armatei, soțul ei a fost condamnat la 5 ani 

de închisoare. A fost o perioadă grea pentru amân-
doi, ea fiind nevoită să meargă la Oradea, în cealaltă 
parte a țării, pentru a-i duce pachet, rămânând 
adesea fără bani.

După un an și șase luni soțul a fost eliberat și 
la vârsta de 28 de ani a primit solicitarea să lucreze 
pentru Dumnezeu. Erau timpuri grele, de persecuție 
religioasă, lucrarea făcându-se cu multe riscuri și 
primejdii. El a acceptat însă chemarea, considerând-o  
de la Dumnezeu, deși era conștient de ceea ce-l 
așteaptă. În anul 1957 a primit o nouă condamnare. 
Aceasta a fost mult mai grea decât prima, de data 
aceasta fiind supus unui regim de exterminare prin 
muncă extenuantă, hrană puțină, izolare com-
pletă de familie, fără drept de a primi pachet sau 
corespondență, pentru o perioadă de 6 ani. 

În acest timp sora Lucreția nu și-a pierdut 
încrederea în Dumnezeu, rămânând statornică în 
păzirea poruncilor și așteptând ca Dumnezeu să 
aducă lumină în viața lor. Nu avea nici un venit, în 
plus avea de întreținut doi copii minori. Erau vremuri 
dificile. Majoritatea fraților pastori și conducători 
de comunități erau arestați. Cei rămași erau chemați 

să reziste pe cont propriu, fără vreun 
sprijin din partea bisericii sau din altă 
parte. În plus sorei Lucreția i-a fost 
confiscată casa, animalele și terenurile, 
ea rămânând să lucreze cu ziua la alții 
pentru a putea supraviețui. Atât de aspre 
au fost legile împotriva credincioșilor, 
încât sora Lucreția a fost solicitată să 
plătească chiar și cheltuielile de judecată, 
la tribunalul din București, unde a avut 
loc procesul soțului său. 

Meditând la suferințele la care au 
fost expuși înaintașii noștri, la chinurile la care au 
fost supuși, la presiunea psihică ce se exercita asupra 
lor pentru a-și trăda frații, la lipsurile cu care se 
confruntau, poate că prețuim mai mult timpurile 
de libertate de care ne bucurăm. Fie ca Dumnezeu 
să ne ajute să ducem mai departe adevărul care a 
fost transmis din generație în generație cu multă 
suferință și să ne bucurăm odată, împreună cu toți 
cei mântuiți, pentru veșnicie, în prezența Domnu-
lui și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. 

(Pentru realizarea articolului ne-a informat Emil Ghinea).
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Evanghelizare  
la Câmpuri

Începutul anului 2017 a fost marcat de un 
eveniment binecuvântat, în cadrul comunei 
Câmpuri din județul Vrancea. Deși zilele au 
fost friguroase, căldura din inimile tinerilor 

misionari, dispuși să împartă ,,pâinea vieții”, a făcut 
posibilă desfășurarea seminarului pentru trup și 
suflet, intitulat: ,,El vine iar”, organizat în perioada 
10-15 ianuarie.

Atât frații, cât și cei ce au răspuns invitației 
s-au bucurat de părtășia unii cu alții și au înaintat 
în cunoștință ascultând subiectele abordate de 
frații Adrian Barnea și Dumitru Ardeleanu.

Grupul Vocal ,,Ammiel” prezent la acest eve-
niment a transmis participanților, prin atitudine, 
entuziasm și cântec, bucuria revederii Domnului 
Isus Hristos. Bucuria fraților din comunitate a 
fost sporită când au văzut împlinirea promisiunii 
Domnului: ,,tot așa și Cuvântul Meu care iese din 
gura Mea nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face 
voia Mea și va împlini planurile Mele”. 

Comunitatea a fost vizitată, în următoarele 
zile de Sabat de unii participanți la seminar, care au 
dorit să cunoască mai mult despre evenimentele fi-
nale. Rugăciunea celor care au participat cu trup și 
suflet este ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul 
semănat și pe toți cei ce l-au ascultat. 
  Articol scris de Dan Maftei
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Adunare spirituală la Matca,  
județul Galați

Duminică, 29 ianuarie 2017, Conferința Moldova a organizat o adunare spirituală în biserica 
noastră din localitatea Matca, județul Galați. Au participat frați și surori din comunitatea 
locală și din împrejurimi, precum și prieteni și vizitatori. 

Subiectul luat în discuție cu această ocazie a fost referitor la cea de a doua venire a Dom-
nului Hristos. Temele au fost prezentate de către frații Nelu Bogdan și Costel Bardaș. 

Programul a mai inclus știri misionare, experiențe, cântări și poezii. 
Fie ca Dumnezeu să lucreze la inimile celor ce au ascultat mesajul acestei întruniri, sensibilizând 

fiecare suflet astfel încât să fie determinat să implore ajutorul divin în vederea pregătirii sale pentru impor-
tantul eveniment al reîntoarcerii Domnului Hristos pe norii cerului. 
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Adunare  
spirituală  

la Budăi, Iași

O adunare asemănătoare a fost organizată și pentru frații din zona de nord a conferinței, în 
biserica noastră din localitatea Budăi, județul Iași. 

Aceasta a avut loc duminică, 19 februarie 2017. 
Subiectul prezentat cu această ocazie a fost tot referitor la cea de a doua venire a 

Domnului Hristos, acesta constituind speranța noastră, a creștinilor adventiști, dar și punctul asupra 
căruia Satan încearcă să ne amăgească, făcându-ne să credem că este un eveniment îndepărtat, care 
nu ne privește. 

Corul local și grupul bărbătesc „Ammiel” au lăudat pe Dumnezeu cu această ocazie, alături de alți 
participanți, care au ales să laude pe Dumnezeu prin cântare, poezie, experiențe. 

Ne dorim ca astfel de întruniri să fie benefice progresului spiritual al poporului nostru și inimile 
celor prezenți să fie atinse de mesajul divin, iar bucuria părtășiei și reînnoirea speranței revederii cu Cel 
care este gata să vină să ne ia acasă, să fie duse și altora. 
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Maratonul iubirii
„Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi,  

trebuie să ne iubim și noi, unii pe alții.” (I Ioan 4, 11, u.p.)  

Campus – Porumbacu de Sus 
10-12 februarie

Dacă în revista din numărul trecut re-
latam întâlnirea comună cu prietenii noștri 
de la Cursul de Sănătate din mai multe orașe 
(vezi articolul „Ziua bucuriei”), de data aceasta 
s-au reunit la Campus peste 45 de cursanți 
din orașele Făgăraș, Alba-Iulia, Sibiu și Avrig, 
urmând a petrece două zile de detoxifiere fizică 
și psihică. Cel mai mic participant, Patric, avea 
ceva sub doi ani, iar decanul de vârstă, respecta-
tul domn Kiss, avea binișor peste 80 de ani. În 
după-amiaza de vineri, după ce fiecare invitat a 
primit cheia de la cameră și s-a instalat, ne-am 
reunit în Sala de Conferințe a Campusului, 
urmând să reflectăm și să stabilim în comun, 
programul activităților.

 Atât din punct de vedere al prezentărilor 
de sănătate, cât și din punct de vedere al celor 
spirituale, temele au fost prelucrate anticipat, 
armonizându-se unele cu altele și alcătuind 
subiecte de actualitate. Toată echipa așteptam 
prezentările, în derularea programului propus.

Când la masa de seară, pe o masă în bucă-
tărie a fost pusă o coală albă și fiecare mesean 
a fost invitat să scrie pe ea subiectul pe care ar 
dori să-l asculte, tot eșafodul bine gândit al 
programelor noastre, a căzut. Spre surprinderea 
noastră, niciun subiect solicitat pentru discuții 
nu era din sfera sănătății, ci toate, dar abso-
lut toate subiectele cereau răspunsuri biblice, 
profetice sau doctrinale. Așadar, oaspeții taberei 
noastre de detoxifiere au ieșit din cochilia unei 
pasivități liniștite și ne provocau la dezbateri 
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aprinse. Dacă meniul gândit de iubitele surori 
voluntare de la bucătărie a fost cu adevărat 
terapeutic și delicios de gustos, dezbaterile ce 
au urmat au constituit în sine o descătușare 
de prejudecăți, un studiu al adevărului trecut 
și prezent și un dulce sentiment că Duhul 
Sfânt este prezent, revărsându-se mângâietor 
peste toți cei de față, deci, o adevărată curățire 
spirituală. Corul, pe aripi de melodii consacrate, 
a înălțat inimile tuturor spre Dumnezeu, iar co-
piii, au adus în după-amiaza Sabatului cântece, 
versuri și puritatea vârstei lor. În toate progra-
mele au fost incluse multe ore de experiențe cu 
Dumnezeu, iar povestitorii veneau din diverse 
biserici, vârste, localități și medii culturale. Dez-
baterile din adevărul biblic au fost conduse de 
fratele Simion Mureșan, iar oaspeții noștri s-au 
implicat în număr mare, spunându-și deschis 
și sincer opiniile sau nedumeririle. Au fost și 
contraziceri, dar controversa a fost dominată 
de respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu și 
pentru aproapele, deci, a fost de bine… Ceea ce 
am simțit noi, cei prezenți acolo, în acele zile, a 
fost rezumat de o distinsă doamnă din Făgăraș, 
care a mărturisit, înainte de plecare: „Cred că 
așa va fi în Cer, cum a fost aici…” Cert este că 
bogăția interioară dobândită în cele două zile 
ne-a legat inimile în frumusețea unei trăiri 
spirituale fără precedent și îi înțelegem acum 
pe cei care telefonează și întreabă: „Când va fi 
următoarea tabără de detoxifiere?”

Cârțișoara – 16-17 februarie
Ceea ce s-a întâmplat la Cârțișoara în acest 

timp poate fi un preambul pentru orice localita-
te rurală și o motivație de a continua apoi ceea 
ce s-a început.

Evocând într-o discuție șezătorile de 
altădată, când femeile satelor se strângeau cu 
lucrul și cu vorba în casele surorilor noastre de 
credință, într-o atmosferă de destindere și laudă 
adusă lui Dumnezeu, echipa noastră a decis să 
invite localnicii din Oprea și Streza, cele două 
sate ale Cârțișoarei, la o discuție despre sănă-
tate. Recunoscători domnului primar Sorin 
Cârțan pentru bunăvoința de a ne pune gratuit 

la dispoziție primitoarea și bine încălzita sală a 
Căminului Cultural din localitate, ne-am dus 
la întâlnirea cu sătenii din prima seară și am 
avut nevoie doar de puțin timp să-i convingem 
că suntem de-ai lor și că dorim să le împărtășim 
cunoștințele și practicile noastre în ceea ce 
privește calitatea vieții și a principiilor de trăire 
și de crez. Dacă în prima seară am avut vreo 40 
de localnici, majoritatea vârstnici, în cea de-a 
doua seară, peste 60 de persoane, printre care și 
multe doamne tinere, precum și adolescenți, au 
venit să discute și să-și ia notițe despre terapia 
naturistă a suferințelor reumatice. S-a discutat 
despre regimul alimentar, despre puterea vinde-
cătoare a gândurilor bune și a credinței, au fost 
prezentate avantajele vindecării prin alimentele 
din grădină, s-a spus și despre frumusețea vieții 
de familie, când aceasta poartă amprenta legătu-
rii vii cu Dumnezeu. A fost prezent în program 
și corul, coriștii au cântat din inimă, iar multora 
din sală li s-au umezit ochii de atâta mângâiere 
primită. Sucurile din fructe de pădure și ghim-
bir, precum și gustările de post oferite, au deter-
minat oaspeții nu numai să se simtă bine, ci să și 
aprecieze calitatea și simplitatea preparatelor. 

Toți ca într-un glas, oamenii ne-au cerut să 
revenim, așa că, pe data de 15-16 martie, vom fi 
din nou la Cârțișoara, cu gând de binecuvântată 
revedere. 
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Avrig – 18 februarie
De aproape patru ani a devenit ceva obișnuit 

ca, în a treia după-masă de Sabat din fiecare lună, 
membrii comunității locale să se mobilizeze în 
acțiunea Cursului de Sănătate, organizat prin 
implicarea voluntară a celor ce doresc să fie de 
ajutor. În tot acest timp au fost prezentate teme 
generalizate de bucătărie vegetariană, recoman-
dări de dietă pe profile de afecțiuni, pe vârste și 
pe anotimpuri. S-au făcut incursiuni în terapiile 
naturiste începând de la recomandările autoarei 
americane Ellen White, trecând la cele europene 
(Kuhne, Kneipp, Treben, Vogel, Valnet, Dextreit, 
Donadieu, ș. a.), punând totuși accent pe aplica-
rea prioritară a metodelor și ingredientelor locale. 
De fiecare dată, în finalul prezentării, subiectul 

Încă din toamna anului trecut, „tableta de 
suflet” a cursurilor este un studiu al Evanghelii-
lor, în episoade succesive, prezentat cu o amplă 
documentare istorică de către Traian Crăcea-
junior. Mai avem copiii bisericii, care îi încântă 
deseori pe participanți prin curăția inimilor lor 
răsfrânte în versuri și în cânt. Nu în ultimul rând, 
sucurile naturale și gustările demonstrative atrag 
un interes deosebit. 

Momentul de vârf al fiecărui curs este însă in-
terpretarea comună a cântecului „Bucurați-vă”, care 
este cântat chiar cu bucurie, atât de cei mici, cât și 
de cei mari. Despărțirea este marcată de discuții 
între cei prezenți, cu mărturisiri de suferințe și 
biruințe, de căderi și ridicări. Fiecare dintre noi 
știm că, până la următoarea revedere timpul va 
trece repede, sub ocrotirea lui Dumnezeu. 

Alba-Iulia – 20 februarie
Echipa noastră se îndreaptă întotdeauna cu 

o deosebită bucurie spre Cursul de Sănătate din 
Alba-Iulia. Motivele încântării noastre sufletești 
sunt multiple. Locația „Academia Doamnelor” în 
care ne întâlnim acum este o instituție de o elegantă 
frumusețe, fiind în același timp vatră de spiritualita-
te și artă. Purtăm recunoștință doamnei Ana Cosma 
și Primăriei din Alba-Iulia care, înțelegând mesajul 
echipei noastre, ne-a oferit privilegiul de a beneficia 
gratuit, în fiecare lună, de tot confortul Academiei. 
Inimile ardelenilor din Alba dovedesc o căldură rar 
întâlnită în alte părți, iar buna lor cuviință exprimată 
în vorbe și în fapte, dovedesc cu adevărat că aici, 
credința și educația sunt la ele acasă. Avem deja trei 
ani de când ne întâlnim lunar cu grupul de cursanți 
din acest oraș, timp în care am schimbat mai multe 
locații, trecând prin diferite perioade de acomodare 
atât cu spațiul de întâlnire, cât și cu oamenii. Materi-
alul terapeutic, modul de prezentare al cursurilor și 
asocierea lor cu eternul adevăr biblic a atras în timp, 

cursului a fost raportat la Biblie, dovedind 
minunata adaptare a Cărții Cărților la nevoile 
societății și ale individului din orice segment de 
timp al istoriei și, cu atât mai mult, la cel prezent. 

Și de această dată corul, alcătuit din membrii 
comunităților învecinate, a mângâiat inimile zeci-
lor de localnici veniți la curs prin interpretarea 
cântecelor creștine. Prezentarea subiectului de 
sănătate constituie și un dialog cu sala, cursanții 
punând întrebări sau exprimându-și puncte de 
vedere. Astfel, când au fost enumerate sursele 
ce pot oferi organismului magneziul organic, a 
fost o plăcută surpriză să constatăm cât de bine 
informat este auditoriul, a cărui prezență cu 
adevărat ne onorează. La cursurile din Avrig, ca și 
în celelalte orașe, de altfel, oamenii vin îmbrăcați 
de sărbătoare și se poartă cu deosebit respect în 
orice moment. Sunt amabili și senini, cuviincioși 
în vorbe și măsurați în purtare, oferind în orice 
moment lecții de distinsă purtare.

Știri 45



tot mai mulți cursanți. În prezent, ne cunoaștem, ne 
iubim, comunicăm telefonic și avem strânse legături 
de suflet. 

Terapia naturistă a insomniei a fost tema 
urmărită cu interes de către cei peste 40 de 
cursanți, amănuntele inedite determinându-i să 
ia notițe și să pună întrebări. „Tableta de suflet” 
prezentată de fratele Simion Mureșan a continuat 
de fapt subiectul cursului, trecând de la insomnie 
la dulcele somn prelungit în vise, mai exact la cel 
al lui Iosif, vis care a și marcat istoria poporului 
lui Dumnezeu. Momente de dietă, de muzică, de 
discuții deschise, clipe de părtășie de suflet, ajunse 
la apogeu prin interpretarea comună a cântecului 
„Bucurați-vă” și a rugăciunii de binecuvântare 
înălțată înaintea despărțirii. Da, vor trece ca o clipă 
zilele următoare și ne vom revedea curând în Alba-
Iulia, în luna martie, cu voia Domnului. 

Sibiu – 21 februarie
Este deja o datorie de onoare ca, în fiecare 

lună, să ne întâlnim cu invitații Cursului de 
Sănătate din Sibiu, în eleganta Sală a Oglinzilor, 
din locația Forumului German. Dacă începutu-
rile întâlnirilor noastre au fost în diferite locații 
și doar în anumite ocazii, consecvența de acum 
ne impune un program bine stabilit, coerență în 
ordinea subiectelor prezentate și un dialog susținut 
cu cei a căror prezență ne onorează. Sibienii sunt 
inteligenți și discreți, dar devin oameni de bază 
când reușești să-i apropii de inimă și să le câștigi 
încrederea. De la cursanți până la reprezentanții 

Forumului German, toți ne înconjoară cu îndato-
ritoare bunăvoință, fiind dispuși să facă orice efort 
pentru ca acțiunea să devină un succes. Dumnezeu 
ne deschide uși de pătrundere spre inimile oame-
nilor și ne împinge ușor, de la spate, să înaintăm 
continuu. Prezența constantă a standului de cărți 
de sănătate corporală și spirituală, amenajat de 
fratele Florin Dărămuș, este un continuu loc de 
atracție și căutări de nou, pentru oaspeții noștri. 
De această dată, am rugat postul local de radio 
„Vocea Evangheliei” să transmită anunțul de pre-
zentare al cursului, așa că, numărul participanților 
a crescut considerabil. Doamne și domni de 
vârste diferite, cu fețe cercetătoare, ne invitau din 
priviri să desfășurăm prezentarea promisă, fiind 
dispuși să evalueze orice detaliu, în bine sau în mai 
puțin bine. Terapie naturistă, cercetare de sine, 
autocunoaștere, legătură cu Dumnezeu, disponi-
bilitatea de a-L invita să ne conducă viața, au fost 
doar câteva dintre ideile desfășurate în dialogul 
cu sala, iar în final, cântatul împreună a cântecu-
lui „Bucurați-vă” și mai apoi „tableta de suflet” și 
rugăciunea rostite de fratele Simion Mureșan au 
continuat în discuțiile din grupuri mici, afară pe 
hol sau în stradă, pe trotuar. Pentru întâlnirea vii-
toare, care va fi în luna martie, ne gândim să ieșim 
puțin din obișnuit și să prezentăm ceva deosebit, 
care să evidențieze locul și importanța femeii în 
lucrarea de slujire față de Dumnezeu. Se cade să 
amintim că, înaintea fiecărei prezentări, din oricare 
oraș, toată echipa suntem zile întregi aplecați pe 
genunchi în rugăciune, cerând de la Dumnezeu 
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călăuzire, umilință, înțelepciune și harul Său. 
Ne rugăm și pentru fiecare oaspete în parte, ca 
Dumnezeu să preia povara sufletului său, să-i dea 
prezența Duhului mângâietor și să-i lumineze 
viața, călăuzindu-i-o. La Sibiu, ca și în oricare altă 
parte, numai din poziție de îngenunchiere avem 
curajul să ne ridicăm și să pornim spre oameni. 

Făgăraș - 26 februarie
În cetatea istoriei, a tăriei de caracter și a cultu-

rii, Făgăraș, activitatea echipei noastre de sănătate 
are deja o vechime considerabilă. Am pornit timid, 
într-o sală a Uniunii, care era și birou al Conferinței 
Ardealului de Sud, câțiva voluntari, care am dorit 
cu adevărat să facem ceva pentru ca Numele lui 
Dumnezeu să fie cunoscut și onorat. Treptat, o 
parte dintre tinerii și vârstnicii comunității locale 
ni s-a alăturat, iar atunci când Fundația „Negru 
Vodă”, prin decizia domnului profesor Florentin 
Olteanu, căruia-i suntem încă recunoscători, ne-a 
oferit gratuit sala de festivități, ca să prezentăm în 
ea cursurile de sănătate, am știut cu toții că nu este 
o întâmplare. În prezent, avem deja câțiva ani de 
când venim lunar în această sală în fața localnicilor 
și legăturile de suflet legate între noi au o amprentă 
de considerație și prietenie. Domnișoara Maria 
Bălan, care administrează cu eleganță și abilitate 
activitățile sălii, este sufletul de organizare a progra-
melor noastre și ne facilitează condiții optime de 
desfășurare. Ca și în celelalte orașe, invitații noștri 

vin din biserici diferite, dar aduc cu ei credință, 
lumină în priviri, respect pentru Cuvânt și dragoste 
față de Dumnezeu. Ne rugăm, cântăm și studiem 
împreună, ne bucurăm în comunicări spirituale, cu 
iz de sărbătoare de suflet și crez. 

Ne place să credem că, pentru cursanții noștri, 
timpul petrecut alături de noi este un timp câștigat 
în îmbogățire spirituală. Pentru noi, echipa de 
lucru, cursul acesta este o necontenită creștere 
în cunoaștere de Dumnezeu și în dragoste de 
oameni. Cursul este și o deschidere spre socializa-
re, cuprinzând adesea evocări ale unor experiențe 
trecute, venind din partea publicului participant. 
Cursanții sunt bine informați, au un ascuțit discer-
nământ, gândesc frumos și curat și sunt capabili de 
surprinzătoare aprofundări în studiu.

Iubim oamenii din Făgăraș, așa cum îi iubim și 
pe cei din Alba-Iulia, din Sibiu, din Avrig sau din 
Cârțișoara. Fiecare grup este diferit de celălalt, își 
impune în mod constant și tacit valorile, principi-
ile și caracteristicile de structură, dar fiecare dintre 
ele cuprinde mănunchi de oameni prețioși, pentru 
care Domnul Isus Hristos a murit și ne invită 
să-i evaluăm prin prisma aceluiași preț. „Cine 
știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la 
împărăție?”(Estera 4:14, u.p.)

Cu dragoste pentru Dumnezeu și pentru 
fiecare semen, echipa de sănătate a Conferinței 
Ardealul de Sud.         

       Viorica Truța
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A șa îl cunoaștem pe acest animal micuț: ca pe un ursuleț. El nu este însă ca orice urs obișnuit,  
   asemănându-se mai degrabă cu animalele care au acea „punguță”, numită marsupiu, în care își  
   păstrează puii, cum ar fi cangurul. 

Dacă nu știți cum arată un astfel de „ursuleț”, aflați acum că are o blăniță moale, de culoare 
gri, cu pete albe pe burtă, pe piept și pe bărbie. „Urșii Koala” sunt animale nocturne, deoarece obișnuiesc 
să se odihnească ziua, dormind până la 18 ore, iar noaptea se mută dintr-un loc în altul, în căutarea hranei. 

Se hrănesc cu frunze, unele dintre ele considerate toxice, motiv pentru care alte animale nu le consu-
me. Ei însă mănâncă fără probleme, cum ar fi frunze de eucalipt, dar și scoarța acestor copaci, în ramurile 
cărora obișnuiesc să doarmă. Un koala adult poate consuma aproximativ un kilogram de frunze într-o 
singură noapte. 

De obicei nu beau apă, doar atunci când sunt bolnavi. Atunci când frunzele copacilor sunt însă foarte 
uscate, ei simt nevoia să bea și apă. 

Animalele koala sunt ființe sociale, care trăiesc în compania semenilor, în grupuri organizate, coordo-
nate de un mascul adult. Fiecare individ are un copac al său în care locuiește, și se retrage aici ca în propria 
sa casă, fără să încurce între ei locuințele. 

Cercetătorii au descoperit că aceste animale au un mod specific de a comunica între ele. Ele scot 
sunete diferite atunci când vor să anunțe ceva, când vor să transmită „mângâiere” puilor lor, când sunt în 
pericol etc. 

Dragi copii, deși pământul a degenerat mult din cauza păcatului, el este încă frumos și are multe 
lucruri interesante și atrăgătoare. Cât de frumos va fi însă pe Noul Pământul, atunci când toate lucrările 
create de Dumnezeu vor fi în jurul nostru, nemurdărite de păcat, neafectate de suferință! 

Să-I fim recunoscători lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa nemărginită, pentru grija cu care ne 
pregătește un Cămin minunat!

Ursuletul Koala,
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