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L     egea lui Dumnezeu este o reflectare a  
     caracterului Său minunat, drept și  
    perfect. Deoarece Dumnezeu este  
dragoste, Legea morală a celor zece  

                            porunci se bazează pe iubire 
desăvârșită. Acesta este principiul său fundamen-
tal. Nu există fericire, dreptate sau libertate în 
afara principiilor ei. Ea ne protejează. 

Armonia întregului univers depinde de per-
fecta ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Ele 
sunt la fel de profunde și de vaste ca și autorul lor 
divin – și toate principiile conținute în ele pot fi 
rezumate într-un simplu cuvânt: dragoste. 

Apostolul Iacov numește Legea lui Dumne-
zeu „lega slobozeniei (libertății)”. Cum ar putea 
o lege, care interzice oamenilor să facă tot ce-și 
doresc, să fie numită o lege a libertății?  

În Romani 13 Pavel declară că cei ce iubesc 
pe semenii lor împlinesc Legea și explică prin 
citarea mai multor porunci legate de dragostea 
față de semenii noștri.

Să nu comiți adulter. De ce nu? Pentru că 
ne iubim aproapele ca pe noi înșine și adulterul 
rănește oameni. Nu ucide. De ce nu? Pentru că 
iubim oamenii, așa că nu vrem să-i distrugem. Nu 
fura. De ce nu? Din cauza iubirii. Nu râvni. De 
ce nu? Din nou din cauza iubirii: „Dragostea nu 

face rău aproapelui: dragostea deci este împlini-
rea Legii.” (Romani 13:10).  

În 1 Corinteni 13:1-8 apostolul oferă o 
minunată explicație a dragostei – împlinirea 
legii, explicând cum putem iubi într-adevăr pe 
semenii noștri. 

Spiritul Profetic explică aceasta: 
„Nu contează cât de strălucită îi este mărtu-

risirea de credință, cel a cărui inimă nu este plină 
de iubire pentru Dumnezeu și pentru semenii săi, 
nu este un adevărat ucenic al lui Hristos... 

Iubirea asemenea iubirii lui Hristos așază 
clădirea cea mai frumoasă pe motivele și fap-
tele altora. Dacă nu este de folos, credinciosul 
nu le dă în vileag greșelile; el nu ascultă cu sete 
rapoartele nefavorabile, ci mai degrabă caută să-și 
strângă în minte calitățile cele bune ale altora.” 
(Istoria faptelor apostolilor, p. 318, 319). 

În Romani 7, Pavel spune că legea este 
sfântă, dreaptă și bună. Totuși, în același timp, el 
mărturisește că este sclav al păcatului, care este 
o „încălcare a legii”. Dacă păcatul este o sclavie 
teribilă, atunci ascultarea de Legea lui Dumnezeu 
este libertate. 

Dar Legea nu ne poate elibera de sclavie. 
Scopul principal al Legii cu privire la păcătos 
este să-i dezvăluie condiția reală înaintea lui 

Editorii

Legea 
libertății

„Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Căci Cel ce 
a zis: „Să nu preacurvești” a zis și: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci căl-

cător al Legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o Lege a slobozeniei.” 
(Iacov 2:10-12)
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Dumnezeu. Libertatea de păcat este posibilă nu-
mai prin a deveni una cu Isus Hristos. El a spus: 
„dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat 
slobozi.” (Ioan 8:36)

„Păcatul poate să triumfe numai prin 
slăbiciunea minții și prin distrugerea libertății 
sufletului. Supunerea față de Dumnezeu înseam-
nă refacerea omului – readucerea lui la slava și 
demnitatea de om. Legea divină, față de care sunt 
aduși în supunere, este „legea slobozeniei.” (Iacov 
2:12). (Hristos, lumina lumii, p. 466). 

Fiecare poruncă a lui Dumnezeu este o 
făgăduință. De exemplu, când Dumnezeu spune: 

„Să nu ucizi”, „să nu mărturisești strâmb...”, „să nu 
poftești”, El spune: Eu îți dau putere să nu ucizi, 
să nu minți, să nu poftești”. 

„În orice poruncă sau îndemn pe care-l dă 
Dumnezeu este o făgăduință care, cu siguranță, se 
află la temelie. Dumnezeu a luat toate măsurile ca 
să putem ajunge asemenea Lui și El va face aceas-
ta pentru toți cei care nu se împotrivesc printr-o 
voință stricată, care să facă fără putere harul Său.” 
(Cugetări de pe muntele Fericirilor, p. 76).  

„Suntem chemați la libertatea Evangheliei, 
dar nu în serviciul păcatului. Suntem chemați 
să purtăm jugul lui Hristos, care este libertatea 
adevărată, nu libertatea de a păcătui și a nu lua în 
considerare cel mai simplu ordin al Cuvântului 
lui Dumnezeu: „dacă Mă iubiți, veți păzi porun-
cile Mele. ” (Ioan 14:15). (Manuscript Releases, vol. 
19, p. 318).    p

(Articol tradus din Reformation Herald,  
vol. 59, nr. 4, 2018).
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De ce faci ceea ce faci?
Fivi Picu

Se știe că orice faptă, oricât de neînsem-
nată ar fi, are în spate o motivație, o 
„scânteie” care a generat-o. Poate că 
omul nici nu este conștient că face un 

anumit lucru „pentru că...” sau „datorită faptu-
lui...” Cu toate acestea motivul faptelor există 
și el se naște în mintea și inima noastră datorită 
împrejurărilor în care ne aflăm, în funcție de 
educația pe care o primim... 

Putem concluziona oare, că nu suntem răs-
punzători de acțiunile noastre, pentru faptul 
că ele au fost determinate de un imbold pe care 
nu-l putem controla? Deși suntem firești și 
moștenim o fire păcătoasă, Dumnezeu a pus la 
dispoziția noastră suficiente indicii cu ajutorul 
cărora ne putem controla atitudinea. Cuvântul 
lui Dumnezeu se află din belșug la îndemâna 
noastră și el conține suficiente repere pentru 
orice situație a vieții. Dacă oamenii sunt tentați 
să aleagă să facă altfel, aceasta se datorează 
faptului că ei întâi aleg să facă ceva, apoi caută 
dovezi și le potrivesc în funcție cu propriile 
lor plăceri. Și dacă nu se găsesc susțineri cu un 
„așa stă scris”, mulți recurg la argumentul „așa 
se face”. Este însă practica lumii o scuză pentru 
abaterile noastre? 

Să urmărim în continuare câteva exemple 
biblice: 

1. Avraam
Domnul S-a arătat lui Avraam și i-a promis 

că sămânţa lui va fi numeroasă ca stelele ceru-
lui... Avraam a crezut această făgăduință și a 
așteptat-o cu ardoare. Întârzierea ei l-a făcut să 
creadă că ar putea interveni pentru împlinirea 
ei. În această situație a recurs la o soluție care 

„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele.”  
(Psalmii 40:8)

nu se baza pe voința expresă a lui Dumnezeu, 
ci pe ceea ce se practica în lume. 

„La început, Dumnezeu i-a dat lui Avraam 
o singură soţie, arătându-Și în felul acesta rân-
duielile. El nu a planificat niciodată ca omul să 
aibă mai multe soţii. Lameh a fost primul care 
s-a depărtat în această privinţă de ordinea înţe-
leaptă a lui Dumnezeu. El a avut două soţii, ceea 
ce a creat discordie în familie. Invidia și gelozia 
celor două l-au făcut pe Lameh nefericit. Când 
oamenii au început să se înmulţească pe pământ 
și li s-au născut fiice, și-au luat soţii din toate 
acelea pe care și le-au ales. Acesta a fost unul din 
marile păcate ale locuitorilor lumii vechi, care 
a adus mânia lui Dumnezeu asupra lor. Acest 
obicei era practicat după potop și devenise 
atât de obișnuit, încât chiar oameni drepţi au 
adoptat această practică, luându-și mai multe 
soţii. În felul acesta, ei au devenit corupţi și 
s-au depărtat în această privinţă de rânduiala 
lui Dumnezeu...

Dumnezeu nu a aprobat poligamia nici 
măcar într-un singur caz. Este contrară voinţei 
Lui. Știa că ea va distruge fericirea omului. Pa-
cea lui Avraam a fost în mare măsură afectată 
prin căsătoria lui nefericită cu Agar...

Dacă Avraam și Sara ar fi așteptat cu 
încredere împlinirea făgăduinţei că vor avea un 
fiu, multă nefericire ar fi fost evitată.” (Istoria 
Mântuirii, cap. Avraam și sămânța făgăduită).

De ce a ales Avraam să-L „ajute pe Dum-
nezeu” printr-o practică greșită? Acceptă 
Dumnezeu abateri de la ascultarea legii, pentru 
soluționarea anumitor probleme? Avraam avea 
o singură soție. El știa că aceasta este voința 
lui Dumnezeu cu privire la el. Dar când Sara 
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i-a sugerat să o ia pe Agar de soție, cu scopul 
„nobil” de a ajuta la împlinirea făgăduinței, 
el nu s-a gândit că lucrul acesta ar fi păcat, 
pentru că așa se făcea în lume, în general. Mai 
târziu, Iacov cade în aceeași ispită: disperat 
în fața înșelăciunii de care avusese parte, el 
acceptă propunerea lui Laban de a o lua și pe 
Rahela de soție, alături de Lea. Păcatul său nu 
se oprește însă aici, ci se trezește că în cele din 
urmă are patru soții, iar copiii proveniți de la 
toate acestea i-au făcut viața amară, el „aflând 
puțină bucurie în familia sa, mereu în ceartă și 
dezbinată.” (Patriarhi și profeți, p. 237). 

2. David
Viața lui David a avut o ascensiune 

promițătoare, el dovedindu-se un bărbat 
încrezător în Dumnezeu și gata să se supună 
voinței Sale. Cu toate acestea David cade la un 
moment dat. Iată motivul:

„Spiritul de încredere în sine și de încă-
păţânare a pregătit calea pentru căderea lui 
David. Lăudăroșia vieţii și viclenele ispite ale 
puterii și ale traiului luxos nu au rămas fără 

influenţă asupra lui. Legătura cu naţiunile în-
vecinate a exercitat, de asemenea, o influenţă 
spre rău. Potrivit practicilor care domneau 
printre domnitorii din Răsărit, abateri ce nu 
erau îngăduite la supuși rămâneau nepe-
depsite dacă erau săvârșite de conducători. 
Monarhul nu avea obligaţia de a exercita 
aceeași stăpânire de sine ca supușii săi. Toate 
acestea urmăreau să slăbească simţământul 
lui David cu privire la gravitatea nespus de 
mare a păcatului. Și, în loc să se sprijinească în 
umilinţă pe puterea lui Dumnezeu, el a început 
să se încreadă în propria sa înţelepciune și 
putere.” (Patriarhi și profeți, cap. Păcatul și pocăința 
lui David).

3. Poporul Isarael cere împărat
Probabil cel mai elocvent exemplu biblic 

de dorință de a fi „ca ceilalți” îl observăm în 
cazul poporului Israel care mereu avea tendința 
să se ia după neamuri. 

„Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns și au 
venit la Samuel, la Rama. Ei au zis: „Iată că tu 
ești bătrân, și copiii tăi nu calcă pe urmele tale; 
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acum pune un împărat peste noi să ne judece, 
cum au toate neamurile.” (1 Samuel 8:4, 5).

Mai devreme sau mai târziu ei au conștientizat 
că dorința lor nesfântă i-a condus la păcat. 

„Și tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te 
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, 
ca să nu murim; căci la toate păcatele noastre 
am mai adăugat și pe acela de a cere un împă-
rat pentru noi.” (1 Samuel 12:19).

Samuel le-a prezentat deznodământul 
unei alegeri greșite, dar și făgăduința iertării în 
cazul întoarcerii la Dumnezeu. 

„Temeţi-vă numai de Domnul și slujiţi-I 
cu credincioșie din toată inima voastră; căci 
vedeţi ce putere desfășură El printre voi. Dar 
dacă veţi face răul, veţi pieri, voi și împăratul 
vostru.” (Vers. 24, 25).

Din nefericire primul rege care a domnit 
peste Israel s-a dovedit a fi înclinat 
spre rău. Egoist și dornic de reputație, 
el a uitat curând că doar încrederea în 
Dumnezeu îi poate aduce succes. 

Din spiritul profetic aflăm despre 
Saul că: „propria lui purtare a convins 
poporul că faima imperială și onoarea 
regească îi erau mai scumpe decât drept-
atea, bunătatea și îndurarea. În felul 
acesta, izraeliții și-au dat seama cât de 
mult au greșit când au lepădat condu-
cerea pe care le-o dăduse Dumnezeu. 
Ei l-au schimbat pe profetul evlavios, 
ale cărui rugăciuni le aduceau binecu-
vântarea, pe un împărat care, în zelul 
său orb, invoca blestemul asupra lor. 

Cu câtă îndoială trebuie să fi ur-
mat poporul acela conducerea lui Saul! 
Cât de amar trebuie să fi fost gândul 
că el fusese așezat pe tron chiar prin 
intervenția lor! Domnul are îndelun-
gă răbdare cu rătăcirea oamenilor 
și le oferă prilejul tuturor să-și vadă 
păcatele și să se lase de ele; dar, deși 
uneori s-ar părea că îngăduie ca aceia 
care disprețuiesc voia Sa și refuză 

avertismentele Lui să prospere, cu siguranță 
că, la timpul potrivit, El va dovedi nebunia 
lor.” (Patriarhi și profeți, cap. 60 - Încumetarea lui 
Saul).

Dacă marii bărbați ai Bibliei au căzut, dacă 
Satan este un expert în încercarea de a amăgi su-
fletele, mai putem spera să rămânem în picioare? 
Să-I mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă situații 
cu căderi și ridicări, păcate și regrete. Toate 
acestea ne pot consolida credința, indicându-ne 
propriile noastre puncte slabe și pericolele pe care 
le putem evita. Rămânând în lumina cuvântului 
lui Dumnezeu putem fi biruitori. 

 „Din momentul în care Satan izbutește să 
despartă sufletul de Dumnezeu, unicul Izvor 
al puterii, el încearcă să trezească dorinţele 
nesfinte ale naturii firești a omului. Lucrarea 
vrăjmașului nu se face pe neașteptate; la înce-
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put, nu este bruscă, nici bătătoare la ochi, ci 
este o tainică subminare a citadelei princi-
piului. Începe în lucruri care par a fi mărunte 
- neglijenţa de a fi sincer cu Dumnezeu și de a 
te sprijini în totul numai pe El, dispoziţia de a 
urma obiceiurile și practicile lumii.” (Patriarhi 
și profeți, cap. Păcatul și pocăința lui David).

„Dumnezeu este credincios legământului 
Său cu poporul Său. Cuvântul Său este infai-
libil. Poporul Său aduce suferință asupra sa 
prin părăsirea sfatului Său pentru propria lor 
înțelepciune umană. Este imposibil ca rugăciuni-
le lor să ajungă la tronul Său, pentru că rebeliunea 
neascultării este chiar esența cererilor lor. Hristos 
a venit din cer pentru a predica cuvântul pe 
care Tatăl Său I L-a încredințat pentru membrii 
căzuți ai familiei Sale. Cei care aud și ascultă 
merg pe căi sigure... Prin puterea lui Hristos 
ei sunt victorioși asupra oricărui dușman.” (The 
Review and Herald, 8 aprilie 1902).

Ca să fiți fericiți
Făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu 

sunt la fel de valabile pentru noi, astăzi, ca și 
atunci când au fost rostite pentru prima dată. 

„Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe 
care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii 
tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce 
este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului 
tău.” (Deuteronomul 12:28).

„Ci iată porunca pe care le-am dat-o: 
„Ascultaţi glasul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul 
vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe 
toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi 
fericiţi.” (Ieremia 7:23).

Nu avem de ce să ne temem, atâta timp 
cât rămânem la ce să scris și nu ne vom baza 
pe ce fac alții. Lumea din jurul nostru este în 
confuzie, amăgire și necredință. Tendința de a 
pune părerile oamenilor deasupra cuvântului 
lui Dumnezeu se poate observa nu doar printre 
cei lumești, ci și în poporul lui Dumnezeu. Cu 
toate acestea „cine va răbda până la sfârșit, va fi 
mântuit.” Satan este un vrăjmaș înfrânt. Dom-
nul nostru Isus Hristos l-a biruit prin cuvântul 
Său și noi putem folosi aceeași armă și vom ieși 
biruitori prin meritele Lui. Fie ca voința lui 
să fie și voința noastră: „Vreau să fac voia Ta, 
Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii 
mele!” (Psalmii 40:8).    p
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Adevăr prezent
Daniela Picu

Cei care sunt familiarizaţi într-o oarecare 
măsură cu limbajul biblic, știu că fiecare 
perioadă istorică a avut un adevăr pre-
zent, specific acelui timp. De exemplu 

în vremea patriarhilor, datorită tendinţei mereu 
crescânde de a se închina zeilor (așa cum făceau 
și alte popoare), adevărul prezent pentru ei era 
nevoia de a rămâne loiali lui Dumnezeu și numai 
Lui. Din acest motiv Dumnezeu l-a scos pe Avra-
am din patria sa natală, pentru a-l conduce într-un 
loc în care urma să trăiască despărţit de rudele și 
persoanele influente din familia sa. Acolo el avea să 
fie un exemplu de ascultare deplină și închinare la 
singurul Dumnezeu adevărat. 

În vremea Domnului Hristos închinarea la 
idoli, cel puţin printre evrei, nu mai constituia o 
caracteristică temporală. În acel timp, adevărul 
prezent pentru ei era să-L recunoască pe Hristos 
ca Domn și Mântuitor. Atunci când Filip a fost 
îndemnat de Duhul să ajungă din urmă un car 
în care se afla un etiopian, după discuţia pe care 
au avut-o, famenul și-a exprima dorinţa de a 
primi botezul. Ca singură condiţie, Filip i-a spus: 
„Dacă crezi din toată inima, se poate”. „Fame-
nul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu.” (Fapte 8:36). Mărturisirea aceasta a 
fost suficientă și famenul etiopian a primit botezul 
chiar în acel moment. 

„De aceea nu voi neglija să vă amintesc totdeauna despre acestea, deși le știți și 
sunteți întemeiați în adevărul prezent ...” (2 Petru 1:12 trad. BTF)

Mulţi folosesc această întâmplare pentru a 
justifica botezul „la urgenţă” pe care-l pretind unii 
în zilele noastre. Famenul însă nu era necunoscător 
în privinţa doctrinei iudeilor. El tocmai se întorcea 
de la templu din Ierusalim unde fusese „să se 
închine” (Fapte 8:27). Ceea ce avea de acceptat în 
inima lui era doar faptul că Domnul Hristos este 
Mântuitorul. 

În istoria creștinismului întâlnim și alte etape, 
cu propriile lor „adevăruri prezente”. În preajma 
anului 1844 a existat un adevăr prezent și anume 
că Domnul urmează să Se întoarcă în curând. 
Deși prezicerea aceasta s-a dovedit că nu urma să 
aibă loc așa cum fusese rostită, adevărul pentru 
acel timp era unul de cercetare a inimii și părăsire 
a oricărui păcat, în vederea întâlnirii cu Domnul. 
Aparent așteptătorii au fost înșelaţi, totuși cei 
credincioși au experimentat o întâlnire fericită cu 
Cel care din anul 1844 a intrat în Sfânta Sfintelor 
pentru a mijloci în favoarea lor în faţa Judecăto-
rului Suprem. Întâlnirea propriu zisă cu Domnul 
Hristos va fi doar o ceremonie, o sărbătoare, mo-
ment în care credincioșii nu au de ce să le fie teamă 
pentru că păcatele lor au mers înainte la judecată și 
au fost rezolvate. (1 Timotei 5:24). 

Se teme un student să meargă să-și ridice 
diploma de licenţă? Nu. El a dat deja examenul, a 
obţinut nota de trecere, iar primirea diplomei este 
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doar o ceremonie, o recunoaștere oficială a unei 
„sentinţe” deja rostite. 

În anul 1888, cu ocazia unei conferinţe gene-
rale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, Dumnezeu 
a trimis o solie importantă bisericii sale din acea 
vreme. Nu era o solie nouă, ci un mod nou de a 
privi lucrurile, sau, mai bine spus, o rectificare a 
unei tendinţe greșite de a crede că mântuirea se 
obţine prin fapte de ascultare. 

Legea lui Dumnezeu care fusese redescoperită 
în perioada imediat următoare dezamăgirii de 
la 1844 ajunsese, după aproximativ 40 de ani, să 
fie privită ca un mijloc prin care păcătoșii își pot 
câștiga dreptul de a fi mântuiţi. Păzitorii Sabatului 
prezentau legea cu atâta zel, încât au pierdut din 
vedere jertfa Domnului Hristos și meritele Sale în 
salvarea omenirii. A fost nevoie să se reia subiectul 
îndreptăţirii prin credinţă conţinut în epistolele 
Noului Testament, potrivit căruia „prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu 
se laude nimeni.” (Efeseni 2:9). 

Puţinii credincioși care au primit această solie 
au continuat lupta, dar nu au câștigat încă biruin-
ţa. Și nici Satan nu a stat nepăsător. El și-a adaptat 
ispitele, potrivit tendinţelor vremii. 

Solia îndreptăţirii prin credinţă, privită cu 
suspiciune în timpul rostirii ei într-un cadru ofici-
al, a ajuns să fie atât de mult accentuată, încât, în 
scurt timp, orice aluzie făcută cu privire la nevoia 
respectării legii lui Dumnezeu era considerată ca o 
nesocotire a soliei îndreptăţirii prin credinţă. 

Care este adevărul prezent pentru timpul 
în care trăim? Există un adevăr special pentru 
acest timp? 

Se pare că nevoia unui echilibru între 
har și lege, între credinţă și fapte, este ceea ce 
avem nevoie și în zilele noastre. Dacă spui cui-
va că o anumită faptă este păcat să fie făcută 
în Sabat, ai toate șansele să fii privit asemenea 
unui fariseu. În timp ce „faptele bune” sunt 
promovate, acestea constând în concepţia 
multora în a jertfi în favoarea semenilor, 
minciuna este adesea scuzată, necinstea este 
justificată, neiertarea celor greșiţi rămâne o 

alternativă, iar despărţirea în familie este privită ca 
un drept social de a fugi din faţa unor responsabili-
tăţi, pentru o viaţă mai comodă, mai „frumoasă”. 

Încotro ne îndreptăm? Ce ar trebui să ne 
spunem astăzi, nouă, celor care cunoaștem totul? 
Există și pentru noi un adevăr prezent, de care să 
avem nevoie pentru salvare? Probabil că cel mai 
potrivit îndemn ar fi cel al Domnului Hristos, 
care Se lupta să stabilească un echilibru în timpul 
Său, datorită acelorași înclinaţii de a cădea într-o 
extremă sau alta: „Pe acestea trebuie să le faceţi 
și pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute”, spunea El, 
subliniind că „Tot ceea ce Dumnezeu cere de la noi 
are însemnătate; dar cea mai mare însemnătate o 
are ceea ce se referă îndeosebi la curăţia lăuntrică și 
la credincioșie și care se dă pe faţă printr-o judecată 
nepărtinitoare și printr-o milă gingașă faţă de se-
menii noștri și prin credinţă în Dumnezeu.” (Viaţa 
lui Isus, p. 355). 

Nu avem adevăruri noi de învăţat. Biblia 
rămâne aceeași, cu învăţăturile ei vechi și mereu 
proaspete. Ceea ce avem de făcut este să reluăm 
studiul ei cu mai multă rugăciune, cu dorinţa sin-
ceră de a înţelege fiecare amănunt, fiecare cerinţă, 
fiecare indiciu și să fim dispuși să aplicăm totul în 
vieţile noastre, trăind potrivit fiecărui cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu. Și aceasta nu pentru 
că așa „trebuie să facem”, ci pentru că nu putem 
altfel. Biblia este Cuvântul Celui pe care-L iubim, 
Căruia Îi datorăm viaţa și răscumpărarea noastră 
și, din respect și consideraţie pentru El, vom face 
totul așa cum dorește. Amin.    p
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Principii ...
Cătălin Barnea

P   rin harul Domnului doresc să aduc îna- 
   intea dumneavoastră una dintre cele  
  mai frumoase istorii biblice, anume 
căsătoria lui Isaac cu Rebeca.

    Căsătoria acestor doi tineri este unică, ea 
se încadrează în tiparul cultural al timpului. Tatăl 
băiatului trimite pe unul dintre angajații lui să îi 
caute o soție băiatului. Sigur, niciunul dintre noi 
n-am mai face așa ceva astăzi, dar chiar dacă am 
vrea, fiul nostru nu ar mai accepta sau dacă el ar 
accepta, atunci fata s-ar gândi, ce fel de băiat este 
acesta care a trimis un rob să o cheme în căsătorie?

Însă înțelegând contextul cultural al acelui 
timp, știind că Scriptura are învățături cerești 
pentru sufletul nostru pe care noi trebuie să le 
înțelegem, vreau să spun că Biblia vorbește mult 
despre căsătorie și familie pentru că Dumnezeu a 
organizat viața în jurul familiei. Ne naștem, trăim, 
plângem, râdem, dar toate au loc într-o familie. Și 
cu toate acestea, chiar dacă suntem conștienți de 
aceste lucruri, statul American în data de 26 iunie 
2015, a legalizat în toate cele cincizeci de state că-
sătoria între persoane de același gen. Lucrul acesta 
este îngrozitor și consecințele lui sunt dramatice 
și accelerează procesul de globalizare care este mai 
aproape de noi decât am crezut atunci când am tot 
vorbit noi despre el prin biserici.

Căsătoria lui Isaac cu Rebeca este cea mai ex-
tinsă istorie a căsătoriei prezentată în Biblie. Istoria 
acestei căsătorii prezintă intervenție miraculoasă a 
lui Dumnezeu și implicarea Sa, atunci când El este 
respectat prin credința celor care Îl caută.

„Avraam era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avraam în 
orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul 
tuturor averilor lui: „Pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri 
pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului 

meu o nevastă dintre fetele canaaniților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce 
în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.” (Geneza 24:1-4)

La vârsta pe care o am aș putea afirma că cea 
mai grea experiență pe care o are omul, este aceea 
de a fi soț sau soție, mamă sau tată. Însă deopo-
trivă, este și cea mai frumoasă experiență umană. 
Această frumusețe balansează între greutatea și 
bucuria de a fi mereu în gardă, prezent pentru 
altul, așa cum zice un imn de laudă „sunt aici”. 
Nu e ușor să fii totdeauna „aici”; e frumos să cânți 
să predici despre asta, dar e greu să fii totdeauna 
acolo. Pentru că, chiar dacă acolo plouă, ninge, 
fulgeră, trăsnește, tu trebuie să fii prezent, plin 
de duhul aducătorului de pace. Dar Dumnezeu 
ne-a binecuvântat să fim acolo și noi știm că este 
misiunea noastră. Atunci când luăm fata omului 
de acasă, știm că ne asumăm o responsabilitate 
până la ultima răsuflare.

Calitatea vieții unui om depinde în cea mai 
mare măsură de calitatea căsătoriei pe care a 
realizat-o. Nu toți tinerii nimeresc o persoană 
bună. Se întâmplă de multe ori atunci când mergi 
la magazin să îți cumperi o pereche de pantofi, să 
o probezi de multe ori și să o tot analizezi mult 
timp, dar atunci când vii acasă să observi că nu 
ți se potrivesc perfect. Atunci te miri zicând, ce 
s-a întâmplat cu piciorul meu? E un mare har să 
găsești o fată potrivită, care să te iubească așa cum 
ești, și la rândul tău și tu să o iubești așa cum este! 
Revenind la versetele de mai sus, doresc să vă pre-
zint câteva principii în legătură cu acest aspect, 
anume căsătoria.

Avraam a fost un bărbat a cărui viață s-a 
învârtit în jurul prezenței lui Dumnezeu. Pentru 
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Avraam a fost atât de important Dumnezeu, încât 
atunci când a avut de ales între Dumnezeu și sin-
gurul său fiu, l-a ales pe Dumnezeu. (Dumnezeu 
i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l 
iubești, pe Isaac; du-te în ţara Moria și adu-l arde-
re-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 
(Geneza 22:2). De multe ori când suntem puși în 
situații asemănătoare nu știu dacă avem capacitatea 
ca să alegem așa cum a făcut-o Avraam. Uneori 
nu avem de ales între fiul nostru și Dumnezeu, ci 
avem de ales între lucruri mărunte și Dumnezeu, 
dar, cu rușine o spun, de cele mai multe ori ne trece 
prin cap să alegem lucrurile mărunte. 

Noi oamenii, nu avem probleme să facem an-
gajamente, să gândim solemn, dar avem probleme 
să ne respectăm angajamentele și să trăim solemn. 
Suntem bine intenționați, dar ne confruntăm cu 
propriile neputințe, obosim să iubim și să fim fideli. 

Avraam este găsit totdeauna aproape de Dum-
nezeu, dar observați ce spune Biblia: „Avraam era 
bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvân-
tase pe Avraam în orice lucru.” (Geneza 24:1) Nu 
la întâmplare este pus adjectivul acesta aici. Când 
ești bătrân vezi lucrurile diferit față de atunci când 
ai fost tânăr. Vezi viața diferit, e ca și cum ai urca 
într-un bloc cu 80 de etaje, iar fiecare etaj reprezin-
tă un an. Pe măsură ce urci etaj după etaj, privind 
pe fereastră vezi altfel chiar dacă este același peisaj. 
Avraam era bătrân și mai mult de atât, Biblia spune 
că Dumnezeu l-a binecuvântat în orice lucru.

Observați că Avraam cheamă un om și îl tri-
mite să caute o soție pentru fiul său, dar îl cheamă 
pe cel mai bătrân. „Avraam a zis celui mai bătrân 
rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor 
averilor lui: „Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa 
mea.” (Geneza 24:2). Când eram tânăr, mă 
deranja faptul că bătrânii îmi spuneau că nu am 
experiență. Atunci am încercat să fac multe teme 
biblice în care să remarc că experiența nu depinde 
de culoarea părului. Și am găsit multe argumente, 
gândeam eu, în Biblie. Privind în urmă astăzi îmi 
pare rău de predicile acelea, iar concluzia la care 
am ajuns este că deși un anumit aspect al lor era 
real, în bătrânețe există ceva ce tinerețea nu are.

Avram a trimis un om în vârstă și observați 
că acest om se duce cu o misiune foarte grea: Să 

aducă o fată potrivită pentru fiul stăpânului său. 
El întreabă pe Avraam:  „Poate că femeia n-are 
să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui 
să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieșit 
tu?” (Geneza 24:5). Și stăpânul îi pune condiții: 
„Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul 
meu acolo!” (Geneza 24:6), după care Avraam îi 
dă speranță, spunându-i următorul lucru: „Dom-
nul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa 
tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit 
și mi-a jurat zicând: ‘Seminţei tale voi da ţara 
aceasta’, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta, și de 
acolo vei lua o nevastă fiului meu.” (Geneza 24:7) 

Încrederea lui Avraam este impresionantă. 
Dacă Dumnezeu nu ar fi luat în considerare în-
crederea lui, omul acesta eșua masiv. Însă Tatăl era 
acolo, L-a văzut și a socotit acest lucru credință. 

Dar observați cum a procedat acest om trimis 
de Avraam: primul lucru a fost acela de a se ruga. 
„A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, 
afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vre-
mea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: „Doam-
ne, Dumnezeul stăpânului meu Avraam! Te rog, 
dă-mi izbândă astăzi și îndură-Te de stăpânul meu 
Avraam.” (Geneza 24:11-12). Atunci când îți trece 
prin cap să te căsătorești, cel mai bun lucru pe care 
trebuie să îl faci este acela de a te ruga. Chiar dacă 
la vârsta aceea nu ai poate multe experiențe cu 
Domnul, tu atunci trebuie să te rogi așa cum nu 
ai făcut-o niciodată. Omul acesta se roagă, dar în 
rugăciunea lui pune un semn.

Atât de mult am auzit despre semne de 
acestea, încât pur și simplu am alergie la cuvântul 
acesta și îmi dau seama că pe deoparte alergia 
e justificată când oamenii exagerează folosind 
„semne”, deși Biblia însăși vorbește despre acest 
lucru. Exagerăm însă cu semnele uneori, bana-
lizând pur și simplu caracterul lui Dumnezeu. 
Punem niște semne care devin ridicole. Am în-
tâlnit oameni care au zis: Doamne pun un semn: 
dacă în următoarele zece minute sună telefonul, 
mă căsătoresc cu ea. Mie mi se pare acest gen de 
semne o tendință de sinucidere curată. Este mai 
degrabă o loterie decât un semn. Nu cred că vreo 
rețea telefonică trebuie să hotărască destinul tău. 
Acesta nu are legătură cu Dumnezeu.
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Iată cum a pus un om bătrân un semn! El nu 
a pus semne circumstanțiale. În semnul pe care l-a 
pus el a vizat caracterul fetei. El a zis: Doamne, 
acest semn îl pun înaintea Ta: fata căreia îi voi 
zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ și care va 
răspunde: ‘Bea și am să dau de băut și cămilelor 
tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru 
robul Tău Isaac! Și prin aceasta voi cunoaște că 
Te-ai îndurat de stăpânul meu.” (Geneza 24:14). 
Deci fata care va avea atâta bunătate și va fi ospi-
talieră și respectoasă, încât atunci când eu îi cer 
apă, în ciuda faptului că eu sunt un om bătrân și 
nu mai prezint nimic special, să aibă o așa inimă 
bună încât să se oprească lângă un străin și, cu 
respect, să îmi dea apă să beau. Asta avea să spună 
că fata respectivă avea inimă, minte, educație, 
caracter și credință în Dumnezeu. Cu o astfel de 
fată băiatul stăpânului meu va face viitor bun. 
Așa că pune semnul și așteaptă.

Iată ce remarcă Biblia despre fata care a ve-
nit: era frumoasă și era fecioară. „Fata era foarte 
frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese 
legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, și-a umplut 
vadra și s-a suit iarăși.” (Geneza 24:16). De obicei 
aceste două caracteristici în ziua de azi nu se 
asociază, ci dimpotrivă. Dar Biblia așa vorbește 
despre Rebeca. În momentul în care robul a cerut 
apă fata a spus: „Bea, domnul meu”, a răspuns ea. 
Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să 
bea.” (Geneza 24:18). Observați cum vorbește? 
Poate vă vine să zâmbiți, dar astăzi trăim într-o 
lume unde nu mai găsim maniere.

 Postmodernismul este încărcat de nonconfor-
mism și de manifestarea unei libertăți fără limită. 
Nu mai e deloc la modă să vorbești cu „dumnea-
voastră”, în multe țări nici măcar nu mai există po-
sibilitatea să te exprimi cu acest termen de politețe. 
„Tu” îi spui la pisică, (tu) îi spui mamei, (tu) spui 
la toată lumea. Fata aceasta se adresează unui rob 
bătrân, cu domnul meu. Dacă la un străin i-a spus 
așa, cum va vorbi soțului pe care l-a primit în viața 
ei? Dar mai mult de atât, după ce i-a dat de băut, 
spune bătrânului: nu sunt mulțumită că ți-am dat 
apă doar dumitale. Dacă dumitale ți-a fost sete, 
înseamnă că le este sete și la animale. „După ce i-a 
dat și a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă și 

pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.” 
A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat 
iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru 
toate cămilele lui.” (Geneza 24:19-20). O cămilă 
nu bea cât o capră; gândiți-vă că o cămilă bea apro-
ximativ o sută de litri de apă și el avea zece cămile, 
iar ea era doar o fată. Cred că era finuță, delicată, 
ca toate fetele. Și s-a apucat fata să scoată apă, căci 
nu era la robinet. Ce fel de fată era aceasta? Astăzi 
un om bătrân dacă întâlnește o astfel de fată, cred 
că ar plânge mult.  „Omul o privea cu mirare și fără 
să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i 
izbutească sau nu călătoria.” (Geneza 24:21). 

Dar dacă tu pui ca semn telefonul să sune, 
e complicat. Nu știu ce se va alege de viața ta. 
Dar dacă semnul vizează caracterul persoanei cu 
care urmează să te căsătorești, atunci Dumnezeu 
poate să intervină. Cunosc persoane ce au ignorat 
semnele pe care Dumnezeu le-a prezentat. Deși 
persoana cu care urma să se căsătorească a avut 
anumite ieșiri, rostind vorbe nepotrivite, a decis 
să meargă înainte și s-au căsătorit. Apoi a urmat 
calvarul și mai târziu despărțirea... Este trist, dar 
aceasta e realitatea cu care ne confruntăm.

Singurul lucru care te va satisface după că-
sătorie va fi caracterul. Să te înțeleagă când nu te 
înțelegi nici tu, să te respecte când nu mai meriți 
să fii respectat. Să nu te disprețuiască atunci când 
chiar tu te disprețuiești. Tu ai nevoie de o astfel 
de persoană, pentru ca tu să ai aripi, să te poți 
înălța; altfel te vei prăbuși.

Avraam a avut câteva principii. Unul a fost 
- nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele 
canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc. (Geneza 
24:3). Să nu iei nevastă pentru fiul meu din alt 
popor. Un alt principiu: Avraam i-a zis: „Să nu 
care cumva să duci pe fiul meu acolo!” (Geneza 
24:6). Isaac are un alt viitor. Eu (zicea Avraaam) 
trăiesc pentru a împlini voia lui Dumnezeu, iar 
pentru mine a împlini voia Lui înseamnă mai 
mult decât să stau în vadul Sodomei și să fac 
afaceri. Avraam se simțea responsabil de onoarea 
ce a primit-o de la Domnul, aceea de a forma 
poporul lui Dumnezeu.

Dar haidem să privim și la caracterul familiei 
de unde venea fata. Atunci când Eliezer spune cine 
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este și de ce a venit, Betuel, tatăl fetei, a zis: „Să 
chemăm pe fată și s-o întrebăm.” (Geneza 24:57). 
Observați câtă democrație bazată pe respect era în 
familia aceea la vremea respectivă! De obicei, în 
vremurile acelea, femeia nu avea mare valoare. Dar 
omul acesta cheamă fata și o întreabă: tu ce părere 
ai? Dar cred că fata aceasta, prin caracterul ce îl 
avea, a câștigat respectul și încrederea tatălui său. 
Dacă unui rob străin i s-a adresat ,,domul meu”, 
oare cum vorbea cu tatăl său?

În momentul în care Eliezer a spus cine 
este și ce vrea, „fata a alergat și a istorisit mamei 
sale acasă cele întâmplate.” (Geneza 24:28). 
Mama nu era cu ea, și vine bărbatul acesta cu o 
grămadă de obiecte din aur și a spus că are un 
băiat frumos pentru ea în altă țară. Observați 
că la toate propunerile acestui om, pe care ea l-a 
respectat, deși nu îl cunoștea, ea alege să se ducă 
acasă la maică-sa și să îi spună tot. Era la vârsta 
căsătoriei! Câte mame nu aud că fata sau fiul și-a 
hotărât nunta? De multe ori ultima persoană 
care aude că fiica sau fiul vrea să se căsătorească e 
mama, apoi pastorul mai la urmă! Ei deja au totul 
hotărât, muzică, restaurant, vorbitor,... și la urmă 
aud și părinții. De ce? Pentru că tinerii se feresc 
de părinți! Că mama e cicălitoare, e rea, ea nu știe 
decât să vii devreme acasă, apoi te întreabă ce ai 
făcut și cu cine ai vorbit... Dar sigur că trebuie să 
știe de tine căci, pe lângă faptul că ești frumoasă, 
trebuie să fii și o fată cu caracter. Mama știe că 
dacă azi ești cu un băiat și mâine cu altul, atunci 
când te vei casatori, vei avea probleme. Poate vei 
fi sub un acoperiș, vei avea copii, dar mereu vor 
fi discuții, gelozie și nu vei fi respectată în veac. 
Tot timpul se va întreba câți băieți au fost în viața 
ei, unul, doi, zece... cine mai știe. Întrebări fără 
răspuns, chin, gelozie, suspiciune. Știu că pentru 
generația de astăzi aceste lucruri nu mai contează. 

Dar fata aceasta a mers acasă să vorbească cu 
mama sa: Mamă a venit un om la mine și mi-a zis 
așa și așa. Parcă era o fetiță. Dar ea a știut că singu-
ra persoană care o iubește mai mult decât oricine 
este mama și cu ea trebuie să împartă orice secret. 
Nu e de mirare că a binecuvântat-o Dumnezeu. 
Căci El a promis: dacă îți cinstești părinții, vei pri-
mi recompensă. „Cinstește pe tatăl tău și pe mama 

ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care 
ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.” (Exodul 20:12). 
Vrei să trăiești mult? Atunci respectă părinții, și vei 
fi fericit. Fata a știut că până se va căsători, părinții 
aveau autoritate asupra ei.

Lucrurile importante se discută acasă, nu 
la cafenea, în intersecții sau pe la colțuri. Băieți, 
când vă îndrăgostiți trebuie să știți că fata aceea 
este născută de o mamă, care se gândește ce face 
fiica ei la ora asta! Are un tată care a crezut că o 
va conduce la altar.  Poate nu îți imaginezi cum 
e să crezi în copilul tău douăzeci de ani, apoi să 
îți fie rușine să mai dai ochii cu colegii tăi, cu 
prietenii tăi, că toți și-au căsătorit fetele și tu nu 
poți să intri cu a ta în biserică. Nu vreau să rănesc 
pe nimeni, și eu sunt tată și eu am eșuat. Dar fata 
asta s-a dus și a vorbit cu părinții ei, iar aceștia au 
avut timp să o asculte și să o înțeleagă. Ei nu au 
închis ușa lui Dumnezeu. Părinții au chemat pe 
omul acela în casă, au stat la masă, au discutat ca 
niște oameni mânați de duhul lui Dumnezeu.

Vreau să mă opresc puțin și la Isaac. El a ieșit 
să mediteze în câmp. „Într-o seară, când Isaac ieși-
se să cugete în taină pe câmp, ...” (Geneza 24:63). 
De unde a învățat el să facă acest lucru? Vă aduceți 
aminte că tatăl său a ales dealuri de piatră pe care 
ridica altare, în timp ce nepotul său stătea în vale 
și făcea afaceri? Obiceiul acesta de a medita la 
Dumnezeu, l-a luat de la tatăl său! Este nevoie să 
avem un timp de liniște atunci când citim Biblia 
și când ne rugăm. Ne facem un plan de predică, 
ne gândim la o cântare. Fetelor, feriți-vă de un 
băiat care nu are timp de Dumnezeu, de unul 
care se gândește doar cum să facă bani! Feriți-vă 
de băiatul care nu respectă pe Dumnezeu, care 
nu respectă serviciile divine. Credeți-mă că nu o 
să vă respecte nici pe voi! Cel care nu respectă pe 
Dumnezeu, nu va respecta niciodată pe oameni.

Uitați ce i-a oferit Isaac soției: i-a oferit cel 
mai bun loc, cortul mamei lui. „Isaac a dus pe 
Rebeca în cortul mamei sale Sara...” (Geneza 
24:67), i-a oferit cea mai bună atitudine, a iubit-o, 
„ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o”(Geneza 24:67) 
și doar în felul acesta Biblia ne spune că el a fost 
mângâiat. „Astfel a fost mângâiat Isaac pentru 
pierderea mamei sale.” (Geneza 24:67).    p
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Ce legătură este între păstrarea Saba-
tului, slujirea personală și botezul 
cu Spiritul Sfânt? S-ar putea să fiți 
surprinși aflând că toate acestea sunt  

                         legate inseparabil. 
Sabatul și slujirea personală sunt strâns legate 

în Isaia 58. În acest capitol Dumnezeu spune că nu 
ne putem bucura în ziua Sabatului, fără să avem 
mai întâi o slujire personală în folosul celor mai 
puțin favorizați.  

Isaia 58 expune nebunia unui stil artificial de 
păstrare a Sabatului care apare atunci când pre-
tinsul popor al lui Dumnezeu face un pretențios 
spectacol religios. 

1. Versetele 1 și 2: În timp ce practică nelegiui-
rea și păcatul, ei L-au căutat pe Dumnezeu zilnic și 
presupun „încântați” că sunt cunoscători ai căilor 
Sale. Ei chiar pretind a avea „plăcere” în a se apro-
pia de Dumnezeu. La fel ca „știrile false”, aceasta 
este o religie falsă. 

2. Versetele 3-5: baza religiei lor nu era 
credința în Dumnezeu, ci credința în ceea ce 
puteau să facă pentru a câștiga favoarea lui 
Dumnezeu. Ei au postit și s-au întristat în public 
– dorind ca Dumnezeu să observe fețele lor triste. 
Ei erau însă falși. În timp ce aveau fețe de sfinți și 
pretindeau că sunt reprezentanți ai lui Dumnezeu 
pe pământ, neglijau pe săraci și erau nemiloși cu 
cei nevoiași. Ei își plăteau insuficient angajații și se 
complăceau în controverse și conflicte. 

Seamănă aceasta cu tine? Să ne cercetăm 
inima pentru un moment. Poți spune: „Acestea nu 
sunt valabile pentru mine; eu nu am niciun anga-
jat, nu sunt nervos și mă înțeleg cu oricine!”

S-ar putea să nu nedreptățiți pe angajați, să 
nu vă agitați cu o față tristă, să nu vă complăceți în 
dezbateri și conflicte, dar aveți o slujire personală 
pentru săraci, văduve și nevoiași? Dacă nu, nu 
păstrați Sabatul. Isaia 58:6, 7, 13 ne arată că numai 
atunci când „rupem lanțurile răutății” și „legăturile 
robiei”, când ne „împărțim pâinea cu cei flămânzi” 
și aducem în casa noastră pe nenorociții fără 

Respectând Sabatul...
Gerson Robles

adăpost, când îmbrăcăm pe cei goi – numai atunci 
putem numi Sabatul o delectare onorabilă. 

De ce aceasta? Deoarece lucrarea aceasta este 
lucrarea Evangheliei. Deoarece opusul acesteia în-
seamnă a avea două fețe, iar o persoană egoistă, cu 
două fețe, nu se bucură de Sabat, deoarece acesta 
interferează cu planurile sale de a face mai mulți 
bani, de a-și căuta propriile plăceri. Pentru astfel de 
persoane Sabatul este un inconvenient – sau, mai 
rău, devine doar un alt instrument de folosit în 
încercarea lor să pară neprihăniți. 

Adesea Sabatul nu are nicio legătură cu ceea 
ce suntem sau ce facem în cursul săptămânii. 
Serviciile noastre de Sabat constau adesea în a ne 
hrăni spiritual pe noi înșine, în dezbaterea adevă-
rului pentru a vedea cine știe mai bine și hrănirea 
noastră cu un prânz bogat, după care plecăm acasă 
pentru a „aștepta” apusul soarelui. Aceasta pare o 
viziune foarte egoistă a Sabatului. 

Cum a petrecut Isus Sabatul? 
Să privim pentru o clipă la Isus și să vedem 

cum serba El Sabatul. Era obiceiul Său să meargă la 
biserică în Sabat. Dar El a vindecat oameni în ziua 
Sabatului. Sabatul nu L-a deconectat niciodată 
pe Isus de la slujirea Lui în favoarea celor pierduți. 
Respectarea Sabatului nu a fost niciodată un 
exercițiu egoist de a Se hrăni pe Sine suficient 
pentru a Se menține în restul săptămânii. 

Păzirea Sabatului avea legătură cu botezul cu 
Duhul Sfânt pentru slujire. În Luca 4:14-19, citim 
că „Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Ga-
lileea și ... a venit în Nazaret, unde fusese crescut, 
și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în 
sinagogă. S-a sculat să citească.”

Ce a citit? „Și I s-a dat cartea prorocului Isaia. 
Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a 
uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să 
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propo-
văduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, 
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi.”   p

Articol tradus din Reformation Herald,  vol. 59, nr.  2, 2018.
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Istoria biblică prezintă exemple elocvente 
privind modul în care lucrează Dumnezeu. 
El cunoaște totul dinainte și adesea a folosit 
profeția pusă în gura unor servi ai Săi, 

pentru a vesti lucruri care urmau să se întâmple. 
Uneori au fost rostite chiar nume de oameni 
care aveau să facă reforme în viața poporului 
după mulți ani sau să procedeze într-un mod 
dictat de providență, la timpul potrivit. 

Vom urmări în continuare un caz asemă-
nător, care a avut loc în vremea domniei lui 
Ieroboam. 

Ieroboam a fost un slujitor al regelui 
Solomon care, în timpul conducerii acestuia 
„dăduse pe față pricepere și judecată sănătoasă, 
iar cunoștințele pe care le câștigase în anii de 
slujire credincioasă îl făceau în stare să conducă 
cu înțelepciune.” (Profeți și regi, p. 99). Într-o zi 
el a primit o înștiințare din partea unui proroc, 
potrivit căreia Solomon urma să piardă condu-
cerea poporului, urmașul său rămânând rege 

Ieroboam
Daniela Picu

doar pentru două seminții din Israel, în timp ce 
celelalte zece aveau să fie conduse de Ieroboam, 
fostul slujitor. „Voi lua împărăția din mâna fiului 
său și-ți voi da zece seminții din ea”, spunea pre-
zicerea divină. „Pe tine te voi lua și vei domni 
peste tot ce-ți va dori sufletul, vei fi împăratul 
lui Israel.” (1 Regi, 11:35, 37). În continuare 
Ieroboam a primit și instrucțiuni privind modul 
în care urma să guverneze, precum și secretul 
succesului să u: „Dacă vei asculta de tot ce-ți voi 
porunci, dacă vei umbla în căile Mele și dacă vei 
face ce este drept înaintea mea, păzind legile și 
poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, 
voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum 
am zidit lui David, și-ți voi da ție pe Israel.”  
(1 Regi 11:38). 

Ce privilegiu minat! Să fii o slugă la unul 
dintre regi și la un moment dat cineva să-ți pro-
mită că vei ajunge rege! Ce s-ar aștepta oricine de 
la o astfel de persoană? Nu ar fi logic să rămână 
supus binefăcătorului său pentru restul vieții? 
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S-a comportat astfel Ieroboam? A avut el în-
credere în Dumnezeu, Cel care-i trimisese solia? 

Pentru început, atunci când Solomon a 
intenționat să-l omoare, el a fugit în Egipt cău-
tând sprijin la Șișac, împăratul Egiptului.  
(1 Regi 11:40). Probabil că Ieroboam în acel 
moment nu mai credea în realizarea visului 
frumos pe care și-l făcuse de a ajunge rege. Când 
a fost însă chemat la întrunirea de la Ierusalim, 
după moartea lui Solomon, el s-a întors și s-a 
alăturat celor care l-au sfătuit pe fiul regelui să 
fie mai îngăduitor decât tatăl său. Tot Israelul, 
văzând că Roboam, fiul lui Solomon, avea de 
gând să înăsprească modul de conducere, l-a pă-
răsit și „auzind că Ieroboam s-a întors, a trimis 
să-l cheme în adunare și l-a făcut împărat peste 
tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care 
a mers după casa lui David.” (1 Regi 12:20). 

Din acest moment Ieroboam nu mai avea 
motive să se îndoiască de puterea lui Dumne-
zeu. Ceea ce-i făgăduise se întâmplase întocmai. 
A procedat el cu credincioșie, mulțumitor Celui 
ce-i acordase încrederea de a conduce pe Israel? 

Deși primise încredințarea unui număr 
superior de supuși în comparație cu cei ai riva-
lului său, Roboam, Ieroboam „n-a reușit să facă 
din Dumnezeu tăria lui.” (Profeți și Regi, p. 99). 
Împărțirea regatului în două, avea un inconveni-
ent pentru subîmpărțirea superioară din punct de 
vedere numeric: templul cu serviciile lui rămăsese 
în zona seminției lui Iuda și acum Ieroboam 
se temea că prezența centrului de închinare în 
mijlocul seminției lui Iuda avea să atragă inimile 
poporului către acel loc. „El a socotit că, atâta 
vreme cât celor zece seminții li se va îngădui să 
viziteze frecvent vechea reședință a monarhiei 
iudaice, unde slujbele de la templu se desfășurau 
tot ca în anii domniei lui Solomon, mulți vor fi 
înclinați să-și reînnoiască devotamentul față de 
conducerea de la Ierusalim.” (Idem). 

În loc să-l întrebe pe Dumnezeu ce are de 
făcut, să-i spună Lui temerile sale, Ieroboam și-a 
luat măsuri de siguranță omenești, în detri-
mentul închinării la Dumnezeul Cel adevărat: 
„După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viţei 
de aur și a zis poporului: „Destul te-ai suit la 

Ierusalim, Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a 
scos din ţara Egiptului.” A așezat unul din acești 
viţei la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan.”  
(1 Regi 12:28, 29). 

„Atât de puternică era dorința lui Ieroboam 
de a ține departe de Ierusalim cele zece seminții, 
încât a pierdut din vedere slăbiciunea funda-
mentală a planului său. El n-a luat în conside-
rare primejdia cea mare la care îi expunea pe 
israeliți, punând în fața lor simbolul idolatru al 
Dumnezeirii cu care strămoșii lor fuseseră atât 
de obișnuiți timp de veacuri în robia egipteană.” 
(Idem, p. 100). 

Alunecarea pe panta idolatriei nu s-a oprit 
în acest punct. Nereușind să-i convingă pe leviți 
să slujească drept preoți în templele nou con-
struite, a ales și numit preoți la întâmplare din 
popor și astfel „poporul se ducea să se închine 
înaintea unuia din viței până la Dan.” (1 Regi 
12:30). 

Întrebarea pentru noi astăzi este: Ce faci 
când lucrurile nu-ți merg bine? Cu ajutorul 
cui rezolvi problemele cu care te confrunți? 
Reușești să identifici cheia succesului tău, chiar 
și atunci când se pare că nimic nu funcționează 
în viața ta? Recunoști că, deși nevăzut, Dumne-
zeu este singurul care te poate ajuta?

Dumnezeu intervine
În îndurarea Sa Dumnezeu a ieșit în întâm-

pinarea regelui și a poporului devenit idolatru. 
„Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la 
Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe 
când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. 
El a strigat împotriva altarului, după cuvântul 
Domnului, și a zis: „Altarule! Altarule! Așa vor-
bește Domnul: ‘Iată că se va naște un fiu casei 
lui David; numele lui va fi Iosia; el va înjunghia 
pe tine pe preoţii înălţimilor care ard tămâie pe 
tine, și pe tine se vor arde oseminte omenești!’” 
(1 Regi 13:1, 2). 

L-a crezut Ieroboam pe primul profet care 
i-a spus că va deveni rege? O dovadă evidentă 
că l-a crezut este faptul că s-a întors imediat din 
Egipt, când a auzit că Solomon murise. Acum 
însă, când un profet îi adresa o mustrare, el s-a 
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revoltat. A nesocotit faptul că Dumnezeu Însuși 
îi vorbește, numind chiar o persoană, pe Iosia, 
un descendent al casei lui David, care avea să 
facă reformă în Israel. Nici chiar atunci când 
mâna condamnatoare, întinsă spre altar, care 
întărea porunca de a-l pedepsi pe sol, s-a uscat 
și a rămas întinsă, împăratul nu a regretat în 
totalitate fapta sa. Chiar dacă mâna a fost vinde-
cată prin puterea lui Dumnezeu, care lucra prin 
prorocul mustrător, „după întâmplarea aceasta, 
Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. 
A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot 
poporul – pe oricine dorea, îl sfințea preot al 
înălțimilor. Și fapta aceasta a fost un prilej de 
păcătuire pentru casa lui Ieroboam...” (1 Regi 
13:33, 34). 

Cum primești solia lui Dumnezeu? Cum 
reacționezi când auzi predincându-se un cuvânt 
care simți că te mustră, că vizează exact proble-
ma cu care te confrunți? Adesea oamenii se simt 
invadați în propria intimitate și-și permit să se 
supere pe servii lui Dumnezeu, acuzându-i că au 
făcut referire la ei, în predicile lor. Chiar dacă 
nu în calitate de proroci, Dumnezeu insuflă  și 
astăzi anumiți vorbitori, îndemnându-i să abor-
deze subiecte care vizează anumite persoane. 

Prin urmare, dacă solul vorbește potrivit 
cuvântului inspirat, de ce te-ai putea supăra? De 
ce să nu primești cuvântul ca venit direct de la 
Dumnezeu?

În cazul lui Ieroboam Dumnezeu a inter-
venit pentru a doua oară în avertizarea regelui 
idolatru. El a îngăduit ca boala să se abată asupra 
copilului împăratului și în acel moment de întris-
tare Ieroboam și-a adus aminte de prorocul care-l 
asigurase că va deveni rege. Deși avea încredere în 
el, motiv pentru care a ales să-i ceară sfat, regele 
nu a îndrăznit să întrebe direct cu privire la viața 
copilului. El a trimis-o pe soția lui, deghizată 
într-o femeie oarecare, să se intereseze de soarta 
copilului. Deși prorocul avea vederea întunecată 
de bătrânețe, Dumnezeu i-a făcut cunoscut că cea 
care vine să-i ceară sfat este soția lui Ieroboam. 
După ce a întâmpinat-o, spunându-i pe nume, 
pentru a o asigura că știe cine este, el i-a făcut 
cunoscut toată nemulțumirea lui Dumnezeu 

cu privire la conducerea soțului ei, precum și 
nenorocirea care urma să se abată asupra casei 
lor. Copilul pentru a cărui sănătate ea venise să 
se intereseze urma să moară, nu datorită faptului 
că era cel mai păcătos, așa cum suntem tentați 
uneori să credem când cineva moare, ci tocmai 
pentru că era singurul în care Dumnezeu găsise 
ceva bun, motiv pentru care a găsit cu cale să-l 
treacă la odihnă, scutindu-l de toate necazurile 
prin care urma să treacă familia tatălui său.  
(1 Regi 14:13). 

Istoria definită de unii ca fiind „făclia 
trecutului în mâna prezentului pentru a lumina 
viitorul”, conține lecții valoroase pentru noi. 
Putem învăța din greșelile înaintașilor noștri. 
Dumnezeu ne avertizează și pe noi în diverse 
moduri. Prin cuvântul scris, prin avertismente 
verbale, prin întâmplări etc. Dumnezeu ne dez-
văluie planul Său cu privire la noi, rugându-ne 
să colaborăm cu El în salvarea noastră și a celor 
din jur. Cuvântul Său se împlinește totdeauna. 
Profeția cu privire la Iosia, care urma să facă o 
reformă în popor, s-a împlinit întocmai. Iosia, 
fiul lui Amon, și nepot al lui Manase, avea opt 
ani când a ajuns împărat. El a reușit însă să 
împlinească cuvântul lui Dumnezeu cu privire 
la redeșteptarea prezisă. „A dărâmat altarul de la 
Betel și înălțimea făcută de Ieroboam... a prefă-
cut-o în țărână și a ars idolul Astarteei.”  
(2 Regi 23:15). 

Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem vocea 
Sa ori de câte ori ne vorbește. Este un lucru 
grozav să te pierzi, dar cu mult mai grozav este 
să duci pe alții în rătăcire. În plus, nu este nevoie 
să fii rege, ca să crezi că influența ta contează. 
Oricât de neînsemnat ai fi, există persoane 
pe care atitudinea și comportamentul tău le 
influențează. Poate nu vei fi chemat să faci o re-
formă asemenea lui Iosia, dar poți lua o poziție 
corectă de partea adevărului și micul tău cerc de 
influență va crea un altul, astfel încât Dumne-
zeu va ajunge la inimile celor care doresc să-I 
servească. Și Dumnezeu nu va trece cu vederea 
nici cel mai mic efort de a veni în întâmpinarea 
nevoilor altora, pentru slava Sa.   p
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Ordinea creațiunii
Marius Stroia

Privind la măreția creațiunii, în orice  
   domeniu al său, este imposibil să nu  
  vezi genialitatea și atotștiința Creato-
rului, precum și dragostea pentru toate 

ființele create de El. Iar acest lucru este adeverit de 
constatarea evaluării Sale finale, în care, privind la 
tot ceea ce crease, a constatat că „erau foarte bune” 
(Geneza 1:31).

Ulterior, când se adresa oamenilor, Dumne-
zeu, în repetate rânduri obișnuia să Se prezinte 
drept Dumnezeul creator, care a făcut „cerul și 
pământul, marea și izvoarele apelor!” Pe lângă 
faptul că în timp ce El este viu, iar toți idolii lipsiți 
de viață, „portofoliul” Său include crearea Univer-
sului cu tot ce este în el, pe când idolii n-au făcut 
niciodată nimic: „Căci Domnul este mare și foarte 
vrednic de laudă, El este de temut mai presus de 
toți dumnezeii; căci toți dumnezeii popoarelor 
sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și 
strălucirea sunt înaintea Feței Lui, tăria și bucuria 
sunt în locașul Lui.” (1 Cronici 16:25-27). „El a 
făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în 
ea. El ține credincioșia în veci.” (Psalmii 146:6).

Însă repetatele referințe la creațiune nu sunt 
menite să ne amintească doar de puterea creatoa-
re, ci și de ordinea creațiunii, de faptul că toate 

lucrurile sunt perfecte așa cum le-a făcut Dum-
nezeu atunci. Printre acestea se numără mediul 
de viață, dieta omului, diferențierea în funcție de 
sex în bărbați și femei, familia, Sabatul etc. Orice 
încercare de a opera modificări planului desăvârșit 
al lui Dumnezeu, de a-i „aduce îmbunătățiri” n-ar 
fi putut determina decât rezultate rele, întrucât 
„tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ceea 
ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de 
scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să 
se teamă de El” (Eclesiastul 3:14), iar Domnul Isus 
obișnuia să facă referire la „început”, ca la acea sta-
re, ce ar fi trebuit să fie luată de reper de societate, 
spunând că „la început n-a fost așa.” (Matei 19:8).

În încercarea lor de a fi originali, oamenii 
aveau să pervertească la nivel universal planul 
desăvârșit al lui Dumnezeu: „Numai, iată ce 
am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără 
prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.” (Ecle-
siastul 7:29). Încercarea ulterioară de a justifica 
așa-zisele îmbunătățiri, răsturnând scara de valori, 
nu avea decât să atragă un vai asupra lor: „Vai de 
cei ce numesc răul bine, și binele rău, cari spun că 
întunerecul este lumină, și lumina întunerec, cari 
dau amărăciunea în loc de dulceață, și dulceața în 
loc de amărăciune!” (Isaia 5:20).
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În timp ce, în cele spirituale, inovațiile nu se 
bucurau de mare apreciere, cărările cele vechi, ar 
fi trebuit păstrate drept repere, care să faciliteze 
orientarea, indicând direcția ce ar fi trebuit 
urmată, pentru aflarea păcii cu Dumnezeu și, 
implicit, a odihnei sufletești: „Așa vorbește 
Domnul: Stați în drumuri, uitați-vă, și întrebați 
cari sunt cărările cele vechi, care este calea cea 
bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru 
sufletele voastre! Dar ei răspund: Nu vrem să 
umblăm pe ele!” (Ieremia 6:16).

În timp ce occidentul este preocupat, printre 
altele, dar nu în ultimul rând, de implementarea 
„toaletelor pentru al treilea sex” orice voci critice 
sau cel puțin sceptice, care mai apelează la o gândi-
re rațională, sunt stigmatizate atât de către mediul 
politic, cultural și mass-media ca fiind antieuro-
pene, antisociale, discriminatorii, extremiste, îm-
potriva drepturilor omului etc. Și mișcarea pentru 
instaurarea duminicii ca zi universală de odihnă 
(care pretinde închiderea magazinelor în acea zi) 
este tot mai vocală, iar părinții care aleg să-și creas-
că copiii vegetarieni sau să nu-i vaccineze conform 
cerințelor, riscă să intre în conflict cu Agenția 
pentru Protecția copilului etc. Noua Ordine pare 
să cucerească redută după redută toate valorile 
consacrate de către ordinea creațiunii! 

Iar încetățenirea cvasi-universală a acestor așa-
zise noi valori, riscă să deregleze serios conviețuirea 
socială, punând sub semnul întrebării însăși 
existența acesteia. De aceea, se impune existența și 
afirmarea cu putere a celor chemați să fie martori 
ai lui Dumnezeu, prin împotrivirea lor pașnică 
și respectuoasă: „Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmă-
turile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile 
străbune; vei fi numit ,Dregător de spărturi`, 
,Cel ce drege drumurile, și face țara cu putință de 
locuit.’” (Isaia 58:12).

Deși aceasta trebuie să înceapă la nivelul lui 
„cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnu-
lui” (Iosua 24:15), ea nu trebuie să se oprească aici, 
întrucât „Voi sunteți martorii Mei-,zice Domnul” 
(Isaia 43:10), iar aceasta nu pe o arie restrânsă, ci 
„Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi 
martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și 
până la marginile pământului.” (Fapte 1:8). Atunci 
va putea reveni Domnul Isus „pe care cerul trebuie 
să-L primească, până la vremile așezării din nou 
a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit 
Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi prooroci 
din vechime.” (Fapte 3:21).

Iar toate aceste lucruri care trebuie reașezate 
nu sunt nici mai mult, nici mai puțin, decât ordi-
nea inițială a creațiunii lui Dumnezeu, la care se 

face referire, într-unul din cele mai 
solemne avertismente, care a fost 
dat vreodată omenirii, și care este 
de actualitate covârșitoare astăzi: 
„El zicea cu glas tare: Temeți-vă 
de Dumnezeu, și dați-i slavă, căci 
a venit ceasul judecății Lui; și 
închinați-vă Celui ce a făcut cerul 
și pământul, marea și izvoarele 
apelor!” (Apocalipsa 14:7).

Iar slava i-o putem da, în primul 
rând recunoscând ordinea creațiunii 
și conformându-ne ei, și în al doilea 
rând, prin afirmarea principiilor 
acesteia, susținerea și propagarea lor, 
în mod decent și competent, pe toa-
te căile rezonabile, pe care le avem la 
dispoziție. Și toate acestea, cât încă 
se mai zice „Astăzi”!    p
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Așa ar trebui să fie. Biserica lui Dum-
nezeu de pe pământ să fie o influență 
de viață spre viață pentru cei care nu 
cunosc caracterul lui Dumnezeu și 

dragostea Sa. Fiecare dintre noi, personal, în locul 
în care ne aflăm, să descoperim prin viața noastră 
activă, viața și trăirea Domnului Hristos. „Societa-
tea este alcătuită din familii și este ceea ce capii de 
familii o fac să fie.  Din inima „ies izvoarele vieții”, 
iar inima comunității, a bisericii și a națiunii o 
constituie căminul. Bunăstarea societății, succesul 
bisericii, prosperitatea națiunii – toate depind de 
influența căminului.”   (Familia împlinită, p. 6).

Biserica, prin familii bine ordonate, ar trebui 
să influențeze societatea să aibă idealuri înalte și, 
prin exemplu de fericire, entuziasm și unitate, să 
înalțe această instituție edenică, atât de lovită din 
toate părțile de filozofiile deșarte ale lumii. Din 
păcate, societatea are o influență atât de puternică 
asupra bisericii, încât principiile ei (ale lumii) 
devin norma de conduită în familiile creștine. 
Totul referitor la familie este denaturat: curtenia, 
căsătoria, relațiile de familie, rămânerea împreu-
nă pentru întreaga viață, educația copiilor etc. 

„Progresul sau declinul societății sunt 
determinate de obiceiurile tinerilor care cresc în 

Familia 
mea – 
lumina 
lumii?

Doru Sârbu

preajma noastră. Dacă tinerii sunt educați, iar ca-
racterele lor sunt modelate în copilărie, având în 
vedere deprinderile sănătoase, stăpânirea de sine 
și cumpătarea, influența lor în societate va fi ca 
atare. Dacă sunt lăsați neînvățați și necontrolați, 
iar urmarea va fi încăpățânarea, îndărătnicia și ne-
cumpătarea, la fel va fi și influența lor în societate. 
Prieteniile pe care le cultivă tinerii, obiceiurile pe 
care le formează și principiile pe care le adoptă 
ei acum, constituie indicatorul stării societății 
pentru anii care vin.” (Familia împlinită, p. 6). 

Ca părinți credincioși, care a fost și este 
contribuția noastră la dezvoltarea sau ruinarea 
societății în care trăim? Sau credem că suntem 
prea mici, prea puțini să avem un impact pentru 
o lume așa de mare? 

„Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, 
întrebaţi și căutaţi în pieţe, dacă se găsește un 
om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este 
drept, care să se ţină de adevăr, și voi ierta Ierusa-
limul.” (Ieremia 5:1). 

Ar putea Dumnezeu cu unul să trezească o 
cetate, o națiune, o lume? Ar putea cu mine?  

 „Ascultaţi lucrul acesta, popor fără minte, 
și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și 
n-aude! Din pricina nelegiuirilor voastre n-au 

„Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână as-
cunsă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele 

voastre bune, și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:14, 16)
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loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de 
aceste bunătăți.” (Ieremia 5:21, 25). 

„Cui să vorbesc, și pe cine să iau martor ca 
să m-asculte? Urechea lor este netăiată împrejur, 
și nu sunt în stare să ia aminte. Iată, Cuvântul 
Domnului este o ocară pentru ei, și nu le place de 
el.” (Ieremia 6:10). 

Care este starea familiei mele?  Mi-am făcut 
datoria de părinte în măsura luminii primite?  

„În înțelepciunea Sa,  Dumnezeu a plănuit 
ca familia să fie principalul mijloc de educație. În 
cămin trebuie începută educația copilului. Aici 
este prima lui școală. Avându-i pe părinții săi ca 
profesori, el trebuie să învețe lecțiile care urmează 
să-l îndrume pe tot parcursul vieții – lecții cu 
privire la respect, ascultare, bun-simt, stăpânire 
de sine. Educația primită în cămin reprezintă o 
putere spre bine sau spre rău. În multe privințe 
aceasta se dă fără vorbe și în mod treptat, însă, 
dacă este pusă în aplicare în direcția cea bună, ea 
devine o putere însemnată de partea adevărului și 
a neprihănirii.” (Familia împlinită, p. 48).                   

„Nu există câmp de activitate mai important 
decât cel încredințat întemeietorilor și păzitorilor 
căminului. Nicio lucrare încredințată ființelor 
omenești nu implică rezultate mai importante și 
cu efecte mai îndelungate decât lucrarea desem-
nată taților și mamelor. Viitorul societății este de-
terminat de ceea ce sunt copiii și tinerii de astăzi, 
iar ceea ce vor fi acești copii și tineri depinde de 
cămin. În mare parte, bolile, mizeria și crimele, 
care sunt un blestem asupra omenirii, se datorea-
ză lipsei educației corespunzătoare din cămin. 
Dacă viața de cămin ar fi fost curată și trăită în 
credincioșie, dacă tinerii care au plecat de acolo 
ar fi fost pregătiți să întâmpine responsabilitățile 
și primejdiile vieții, ce schimbare s-ar fi văzut în 
lume!” (Familia împlinită, pg. 49). 

„Părinții nu trebuie să îngăduie ca obligațiile 
de serviciu, obiceiurile și preceptele lumii sau 
moda să aibă o putere dominantă asupra lor și, 
astfel, să-și neglijeze copiii și să nu fie în stare să 
le ofere o educație corespunzătoare, pe măsură ce 
anii trec.” (Familia împlinită, p. 43).  

De ce nu există putere de influență a bisericii 
în lume? Pentru că familia nu și-a atins scopul 

pentru care a fost formată în Eden. Părinții și-au 
schimbat valorile, țintele vieții. Educația ce ar 
trebui s-o dea copiilor lor o lasă în seama educa-
torilor lumești sau în seama bisericii. Dar, unde 
petrec copiii cea mai mare parte din timp? 

„Puternic resimțită și dezastruoasă pentru 
întreaga societate este influența unei familii dez-
ordonate. Aceasta se acumulează într-un torent 
de rele, care afectează familii, localități și chiar 
sistemul de guvernare.” (Familia  împlinită, p. 137). 

„O familie ordonată, disciplinată, spune mai 
mult în favoarea creștinismului decât toate predi-
cile care pot fi predicate. O asemenea familie este 
o dovadă a faptului că părinții au avut succes în 
a urma rânduielile lui Dumnezeu și că, la rândul 
lor, copiii Îl vor sluji în cadrul bisericii. Influența 
lor crește; căci, pe măsură ce împărtășesc altora, 
ei primesc pentru a împărtăși din nou. Tații și 
mamele au ajutoare în copiii lor și aceștia trans-
mit altora ceea ce au învățat în cămin. Cei din jur 
beneficiază de ajutorul lor și acesta este unul de 
durată, pentru veșnicie.” (Idem, p. 135). 

„Cea dintâi lucrare a creștinilor este să 
fie uniți în familie. Apoi, aceasta se va extinde 
asupra vecinilor de aproape și de departe. Cei 
care au primit lumină trebuie să lase lumina 
aceasta să strălucească mai departe, în raze lumi-
noase. Cuvintele lor, înmiresmate cu dragostea 
lui Hristos, trebuie să fie o mireasmă de viață 
spre viață. Cu cât membrii unei familii sunt 
mai uniți în lucrarea lor în cămin, cu atât mai 
înălțătoare și mai favorabilă va fi influența pe 
care tatăl și mama, fiii și fiicele o vor exercita în 
afara căminului.” (Idem, p. 136). 

„Pentru a avea influență în societate, religia 
trebuie să aibă influență mai întâi în cercul fami-
liei. Dacă în cămin copiii ar fi educați în temere și 
iubire față de Dumnezeu, când merg în lume ei ar 
fi pregătiți să-și instruiască propriile familii pen-
tru Dumnezeu și, astfel, principiile adevărului ar 
fi implantate în societate și ar exercita o influență 
eficientă în lume. Religia nu trebuie despărțită de 
educația din familie.” (Idem, p. 140). 

„Poate gândiți că nu aveți timp să faceți toate 
acestea, însă trebuie să vă faceți timp pentru a 
vă îndeplini lucrarea în familie; altfel, Satana va 
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suplini lipsa. Îndepărtați din viața voastră orice vă 
împiedică să faceți această lucrare și educați-i pe 
copiii voștri după porunca lui Dumnezeu...

Neglijați cele vremelnice, mulțumiți-vă în 
cele materiale cu puțin, însă, de dragul lui Hris-
tos, nu neglijați educația religioasă a voastră și a 
copiilor voștri.” (Idem, pp. 143, 144). 

„Nu am timp”, spune tatăl. „Nu am timp 
să mă dedic educației copiilor mei, nu am timp 
pentru plăceri sociale și de familie.” Atunci nu ar 
fi trebuit să vă luați asupra voastră răspunderile 
unei familii. Răpindu-le timpul care le aparține 
de drept, îi lipsiți de educația pe care ar trebui să 
o primească din partea voastră. Dacă aveți copii, 
aveți de făcut o lucrare, împreună cu mama lor, în 
ceea ce privește formarea caracterului lor… Multe 
mame se lamentează: „Nu am timp să fiu cu co-
piii mei”. Atunci, de dragul lui Hristos, petreceți 
mai puțin timp în pregătirea îmbrăcămintei. 
Mai degrabă neglijați împodobirea voastră în 
vestimentație. Faceți și primiți mai puține vizite. 
Nu mai gătiți la nesfârșit atâtea feluri de mâncare. 
Însă nu vă neglijați niciodată, dar niciodată, co-
piii! Ce aveți voi mai de preț decât copiii voștri? 
Nu lăsați ca ceva să se interpună vreodată între 
voi și binele copiilor voștri.” (Idem, p. 66).  

„Orice lucru își pune amprenta asupra 
minților tinere. Este studiată înfățișarea, vocea își 
are influența ei, iar comportamentul este imitat 
îndeaproape de către copii. Părinții nervoși, 
irascibili, dau uneori copiilor lecții de care, ca să-i 
poată dezvăța, ar da apoi toată lumea, dacă ar fi 
a lor. Copiii trebuie să vadă în viețile părinților 
acea consecvență care este în conformitate cu 
credința lor. Ducând o viață consecventă și 
dovedind stăpânire de sine, părinții pot modela 
caracterele copiilor lor.” (Idem, p. 142). 

„Nicio barieră de răceală sau de rezervă nu 
trebuie îngăduită între părinți și copii. Părinții, să se 
apropie de copiii lor, căutând să înțeleagă gusturile 
și mentalitatea lor, să pătrundă în simțămintele lor 
și să-i determine să spună ce au pe suflet. Părinți, 
faceți-i pe copii să vadă că îi iubiți și că veți face tot 
ce vă stă în putere pentru a-i face fericiți! Dacă veți 
face astfel, restricțiile necesare, pe care le impuneți, 
vor avea mai multă influență asupra lor… Presărați 
în jurul vostru farmecul căminului și al companiei 
voastre! Dacă veți face astfel, ei nu vor dori atât de 
mult societatea celor de vârsta lor… Datorită relelor 
care sunt acum în lume și a restricțiilor care trebuie 
impuse copiilor, părinții trebuie să aibă de două ori 
grijă să-i lege pe aceștia de inimile lor și să-i convin-
gă de faptul că le doresc fericirea.” (Idem, p. 67). 

„Nu-i tratați pe copiii voștri numai cu 
severitate, uitând că și voi ați fost copii și că 
ei sunt doar niște copii. Nu vă așteptați să fie 
desăvârșiți și nu încercați să-i faceți să se poarte 
dintr-odată ca oamenii mari. Făcând astfel, veți 
închide ușa de acces prin care altfel ați ajunge la 
inima lor și îi veți determina să deschidă ușa unor 
influențe dăunătoare, prin care alții le vor otrăvi 
mintea înainte ca voi să vă dați seama de pericol… 
Părinții nu ar trebui să uite anii propriei copilării, 
cât de mult tânjeau după simpatie și iubire și 
cât de nefericiți se simțeau când erau criticați și 
certați la mânie de către părinții lor. Ei trebuie să 
fie din nou copii în simțămintele lor și să se pună 
la mintea copiilor lor, pentru a-i înțelege. Cât de 
ușor ar fi pentru mame să spună cuvinte pline 
de bunătate și de dragoste, care sunt ca o rază de 
soare pentru inimile celor mici, făcându-i să uite 
de micile lor necazuri.” (Idem, p. 68). 
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„Cea mai bună cale de a-i educa pe copii 
să-și respecte tatăl și mama este aceea de a le da 
ocazia să-l vadă pe tată oferind cu amabilitate 
atenții mamei, iar pe mamă respectându-l pe 
tată. Doar privindu-i pe părinți în atmosfera 
iubirii, copiii sunt conduși să asculte de porunca 
a cincea și să ia seama la îndemnul: „Copii, 
ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este 
drept.” (Idem, p. 70). 

„Mai presus de toate lucrurile, părinții ar 
trebui să-și înconjoare copiii cu o atmosferă 
de voioșie, amabilitate și iubire. Căminul în 
care domnește dragostea și în care aceasta este 
exprimată în priviri, cuvinte și fapte este un loc 
în care îngerilor le face plăcere să locuiască… 
Atmosfera astfel creată va fi pentru copii ceea ce 
este aerul și raza de soare pentru lumea vegetală, 
aducând sănătate și vigoare minții și trupului. 
Gusturile frumoase, conversația voioasă și faptele 
pline de iubire vor lega inimile copiilor de cele ale 
părinților prin funiile de mătase ale dragostei și 
vor contribui la a face din cămin un loc atrăgător 
mai mult decât cele mai prețioase ornamente care 
pot fi cumpărate cu aur.” (Idem, p. 75).  

Este posibil lucrul acesta în casa mea, în 
familia mea? De când promitem lui Dumnezeu, 
la fiecare sfârșit de an, în săptămâna de rugă-
ciune, ca noua pagină a anului următor să fie 
altfel? Vom practica lumina îmbelșugată ce ne 
stă la dispoziție! Cu durere constatăm, după încă 
un an, că suntem la fel, dacă nu chiar mai rău! 
Familiile noastre sunt dezordonate, practicând 
principiile lumii, păstrând totuși o formă de 
evlavie (în cel mai bun caz). Nu ne-am săturat 
de o astfel de viață plină de eșec? Până când vom 
merge în felul acesta / Să ne treacă viața alergând 
după biruință și în final să ne trezim tot biruiți? 
Ce este de făcut? 

Cum putem schimba eșecul în biruință? 
Promisiunile noastre de schimbare sunt zadar-
nice, atâta vreme cât ne bazăm pe eul nostru, pe 
capacitatea noastră, pe înțelepciunea noastră.        

„Vă voi stropi cu apă curată, și veţi fi curăţiţi; 
vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre și de 
toţi idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, și voi 
pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul 

vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de car-
ne. Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să 
urmaţi poruncile Mele și să păziţi și să împliniţi 
legile Mele.” (Ezechiel 36:25).   

Cine este în centrul acțiunii de schimbare 
a vieții noastre?  Noi sau EL? Și cum poate să 
devină biruința activă în viața mea?  

„Ei I-au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucră-
rile lui Dumnezeu? Isus le-a răspuns: Lucrarea pe 
care o cere Dumnezeu este aceasta: să CREDEȚI 
în Acela, pe care L-a trimis El.” (Ioan 6:28).    

CREDEM? Credem că EL poate să ne schim-
be? Dacă Da, de ce n-a făcut-o încă??? Credința 
fără fapte este moartă (Iacov 2:17), adică nu 
există!!! Dar ce am avut până acum?  Credința în 
noi, că noi putem să ne schimbăm, să ținem Legea, 
să fim buni! Ca și evreii pe vremuri, ne-am pus 
înainte o neprihănire a noastră, după standardele 
noastre, pe care nici pe acelea nu le putem atinge.  
Oare ce ne-ar mai putea trezi din mulțumirea lao-
diceană că stăm bine? Ce să mai facă UN TATĂ 
iubitor pentru noi ca să ne vedem nevoia?

„Pe când intra Isus în Capernaum, s-a 
apropiat de El un sutaș, care-L ruga și-I zicea: 
Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, și se 
chinuiește cumplit. Isus i-a zis: Am să vin și să-l 
tămăduiesc.

Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic 
să intri sub acoperământul meu; ci ZI NUMAI 
UN CUVÂNT, și robul meu va fi tămăduit. Căci 
și eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostași, 
și zic unuia: Du-te! și se duce; altuia: Vino! și 
vine; și robului meu: Fă cutare lucru! și-l face.

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat, și a 
zis celor ce veneau după El: Adevărat vă spun că 
nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare.” 
(Matei 8:6-10).

Cine se aștepta sutașul să facă lucrarea? „Nu-
mai Cuvântul.” De ce depindea sutașul pentru 
vindecarea acestui rob? „Numai de cuvânt!” Iar 
Domnul Isus spune că aceasta este credință! Deci, 
frate și soră, ce este credința? Credința înseamnă 
a te aștepta din partea Cuvântului lui Dumnezeu 
să facă ceea ce spune și să depinzi de acest cuvânt 
ca să împlinească lucrul respectiv. Aveți credință 
în Dumnezeu?    p
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Punând pe primul loc pe cei care 
au venit primii

Walter Lukic

Cea de a cincea poruncă se află chiar în 
inima celor zece porunci scrise de de-
getul Creatorului nostru pe cele două 
table de piatră. Primele patru porunci 

guvernează relația dintre individ și Cel Atotpu-
ternic și ultimele șase, relația cu semenii noștri. 

O privire mai atentă asupra celei de a cincea 
porunci descoperă faptul că această poruncă 
este de fapt o poruncă tranzitorie, o legătură 
între primele patru și celelalte cinci. Într-adevăr, 
ea guvernează relațiile din interiorul familiei 
umane, dar cuprinde în sine și un principiu ferm 
înrădăcinat în suveranitatea lui Dumnezeu și în 
autoritatea Sa fundamentală de a face legi și de a 
primi toată onoarea și gloria. 

Originea divină și autoritatea 
încredințată familiei umane

Cea de a cincea poruncă spune următoarele: 
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se 
lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul 
Dumnezeul tău.” (Exodul 20:12). 

Cu toții putem fi de acord că obiectivul 
explicit al celei de a cincea porunci este proteja-
rea familiei umane. Dar aceasta nu este singura 

poruncă din cele zece care protejează fami-
lia. Chiar și o scurtă privire asupra celor zece 
porunci poate arăta că trei dintre ele protejează, 
de asemenea, interesele acestei instituții divine, 
care-și are originea în Eden. Porunca a șaptea: „Să 
nu preacurvești” și a zecea: „Să nu poftești casa 
aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui 
tău...” face acest lucru în mod direct, iar porunca 
a opta: „să nu furi”, în mod indirect. 

O astfel de accentuare puternică asupra fami-
liei clarifică faptul că familia este esențială pentru 
modul de viață biblic. 

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, 
l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte băr-
bătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu 
i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteţi, 
înmulţiţi-vă, umpleţi pământul și supuneţi-l și 
stăpâniţi peste peștii mării, peste păsările cerului 
și peste orice vieţuitoare care se mișcă pe pă-
mânt.” (Geneza 1:27, 28). 

La crearea primului om, Dumnezeu a văzut 
că Adam, prima ființă umană, are nevoie de un 
însoțitor: „Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este 
bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor 
potrivit pentru el.” (Geneza 2:18). Și Dumnezeu 
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i-a făcut lui Adam un tovarăș potrivit, o femeie, 
carne din carnea lui și os din oasele lui. Dumne-
zeu a unit bărbatul și femeia într-un legământ de 
căsătorie permanent, heterosexual și monogam: 
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa 
și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur 
trup.” (Geneza 2:24). 

Această consemnare biblică simplă, dar semni-
ficativă, pune bazele familiei umane. De asemenea, 
servește ca fundament esențial pentru cea de a 
cincea poruncă. Dumnezeu a creat bărbat și femeie 
după chipul Său; Ei i-a unit într-o legătură sacră 
a căsătoriei: El i-a făcut fertili și le-a spus să se 
înmulțească și să umple pământul cu descendenți 
evlavioși, care vor continua să reflecte chipul lui 
Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu a delegat prima 
ființă cu autoritate asupra pământului, supunân-
du-l și având stăpânire asupra întregii creații. 

Stăpânirea asupra pământului care a fost dată 
lui Adam și Evei, ca reprezentanți ai lui Dumne-
zeu, includea puterea încredințată de a îngriji și 
conduce creația Lui. În acel mandat a fost inclusă 
autoritatea asupra vieții procreate, viitorul descen-
dent al lui Adam și al Evei. Prin grija părintească 
pentru urmașii lor, prin învățătură și exemplu, și 
printr-o datorie divină impusă copiilor de a asculta 
și a-și onora părinții, copiii născuți de Adam și Eva 
aveau să poarte chipul lui Dumnezeu și să-și împli-
nească scopurile nobile față de rasa umană. 

Începând cu secolul al XIX-lea această 
centralizare a familiei umane sub Dumnezeu 
a fost atacată în mod repetat și vicios. Teoria 
evoluționistă nu privea familia ca o unitate de 
bază a societății umane a cărei origine și al cărui 
scop au fost definite de actul creației lui Dum-
nezeu. Perspectiva evoluționistă asupra originii 
familiei se găsește în „hoarda primară” și „vechea 
colectivitate”. Această viziune umanistă vede 
familia ca o formă socială „determinată cultural”. 
Cu alte cuvinte, ideea susține că familia este în 
întregime un produs evolutiv al culturii umane. 
Această reprezentare a familiei este fundamentală 
pentru toate teoriile umaniste, de la cele ale lui 
Charles Darwin, Karl Marx și Sigmud Freud la 
cele mai multe, dacă nu la toate teoriile contem-
porane „științifice” ale societății.   

Fundamentele centrării pe Dumnezeu 
a celei de a cincea porunci

Spre deosebire de teoria evoluționistă, funda-
mentul celei de a cincea porunci are o perspectivă a 
familiei centrate pe Dumnezeu, având următoarele 
caracteristici: 
•	 În primul rând familia are o origine și o 

funcție bazată pe Dumnezeu. Familia este o 
parte a scopului lui Dumnezeu pentru omeni-
re și rolul ei este să-I aducă glorie Creatorului 
Atotputernic, și să permită oamenilor să 
ajungă la dezvoltarea lor deplină după chipul 
Divin, așa cum intenționa Dumnezeu. 

•	 În al doilea rând, în conformitate cu Geneza 
1:27-30, Dumnezeu a creat ființe umane să 
supună pământul și să-și exercite stăpânirea 
peste el, ca administratori ai Săi. Bărbatul și fe-
meia, soțul și soția, împreună cu copiii lor, for-
mează o familie și sunt destinați să stăpânească 
pământul pentru o lungă perioadă de timp 
(permanent). A doua parte a celei de a cincea 
porunci reflectă în mod clar această funcție 
posesivă a familiei evlavioase și a urmașilor ei: 
„ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o 
va da Domnul, Dumnezeul Tău.” Aceasta este 
prima poruncă însoțită de o făgăduință (Efe-
seni 6:2). Această promisiune a vieții îndelun-
gate și stăpânirea Țării Făgăduite, cu condiția 
ascultării față de Dumnezeu, a fost aplicată 
inițial Canaanului pământesc, dar se referea, 
de asemenea, și la pământul cel nou. 

•	 În al treilea rând, exercitarea stăpânirii și 
deținerea terenului implică în mod clar 
responsabilitate și autoritate. Aceasta este o 
autoritate delegată. Dumnezeu a încredințat 
părinților exercitarea autorității Sale asupra 
gospodăriei lor. 
„Părinților li se cuvine o măsură de dragoste 

și respect care nu se cuvine niciunei alte persoane. 
Însuși Dumnezeu, care a așezat asupra lor respon-
sabilitatea pentru sufletele încredințate grijii lor, a 
rânduit ca, în anii de început ai vieții, părinții să-L 
reprezinte pe Dumnezeu față de copiii lor, iar acela 
care respinge autoritatea îndreptățită a părinților, 
respinge autoritatea lui Dumnezeu.” (Căminul 
adventist, p. 293).  
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Niciunei alte instituții din societate nu-i este 
permisă în mod legal să încalce autoritatea dată 
de Dumnezeu familiei umane. În majoritatea 
societăților moderne, putem observa cu ușurință, 
grade diferite de presupus transfer de autoritate de 
la familie la stat. Familia și statul au propriile sfere 
legale de autoritate, iar granițele dintre aceste sfere 
nu trebuie estompate sau încălcate. 
•	 În al patrulea rând, porunca spune: „Cinstește 

pe tatăl și pe mama ta...” Această expresie ne 
spune că există colectivitate în autoritatea 
lor. Atât tatăl, cât și mama au partea lor de 
responsabilitate, dar și o pretenție legală egală 
de a onora, respecta și iubi pe copiii lor. Este 
foarte important pentru educația evlavioasă 
a copiilor ca părinții să-și exercite autoritatea 
în mod corespunzător. Mai ales în situația lor 
căzută, un soț trebuie să-și arate iubirea față de 
soția sa și soția să fie respectuoasă față de soțul 
ei. Soțul trebuie să fie supus lui Hristos, care 
este capul său, și soția să fie supusă bărbatului, 
care este capul ei (Efeseni 5:23). Dragostea și 
teama lor față de Dumnezeu și dragostea și 
respectul reciproc ar trebui să inspire dragoste 
și respect în copiii lor.  
„Cea mai bună cale de a-i educa pe copii să-și 

respecte tatăl și mama este de a le da ocazia de a-l 
vedea pe tata oferind atenții amabile mamei, iar pe 
mama respectându-l pe tata. Doar privindu-i pe 
părinți în atmosfera iubirii, copiii sunt conduși să 
asculte de porunca a cincea și să ia seama la îndem-

nul: „Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, 
căci este drept.” (Căminul adventist, p. 198).

Privilegiile și obligațiile celei de a cin-
cea porunci

În Deuteronom 5:16 porunca a cincea este oa-
recum extinsă: „Onorează pe tatăl tău și pe mama 
ta, precum ţi-a poruncit DOMNUL Dumnezeul 
tău, ca să ţi se lungească zilele și ca să îţi meargă 
bine, în ţara pe care ţi-o dă DOMNUL Dumneze-
ul tău.” (trad. engleză și BTF). 

Această poruncă poartă un angajament sem-
nificativ față de ascultător – promisiunea vieții și 
bunăstării. Promisiunea vieții conținută în această 
poruncă este asemănătoare cu promisiunea vieții 
făcută celor ce păzesc poruncile lui Domnului. 
(Deuteronom 4:40). În plus, semnificația celei 
de a cincea porunci este evidențiată prin plasarea 
sa lângă porunca Sabatului din Leviticul 19:3: 
„Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl 
său și să păzească Sabatele Mele. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru.” Sabatul și căsătoria (familia) 
sunt instituțiile gemene pe care Dumnezeu le-a 
stabilit și le-a binecuvântat la crearea acestei lumi. 
Binecuvântarea specială a lui Dumnezeu continuă 
să însoțească respectul pentru aceste instituții. 

Copiii care dezonorează și nu ascultă de 
părinții lor, nu numai că se lipsesc de binecuvân-
tările temporale; ei vor fi dezmoșteniți de la viața 
veșnică: „Copiii care își necinstesc părinții, nu îi 
ascultă și nu țin seama de sfaturile și îndemnurile 

lor, nu pot avea parte de 
pământul cel nou.” (Căminul 
adventist, p. 294). 

Obligația pusă asupra co-
piilor în această poruncă este 
largă și profund înrădăcinată 
în autoritatea divină.  

Noul Testament reflectă 
cea de a cincea poruncă, 
prin următoarele versete: 
„Copii, ascultaţi în Domnul 
de părinţii voștri, căci este 
drept. „Să cinstești pe tatăl 
tău și pe mama ta” – este cea 
dintâi poruncă însoţită de o 
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făgăduinţă” (Efeseni 6:1, 2); „Copii, ascultaţi de 
părinţii voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta 
place Domnului.” (Coloseni 3:20). 

O astfel de subliniere accentuată 
asupra familiei evidențiază faptul că 
familia este esențială pentru modul de 
viață biblic 

Natura și caracterul acestei ascultări sunt 
exprimate prin cuvintele „în Domnul”. Onoarea 
și ascultarea pe care copiii o datorează părinților 
trebuie să fie religioase. Nu este un serviciu oferit 
de frică sau de simpla afecțiune naturală. Moti-
vul pentru ascultarea copiilor este exprimat prin 
cuvintele: „pentru că este drept” și, de asemenea, 
„pentru că lucrul acesta este plăcut Domnului. 
Nu este numai din cauza caracterului personal al 
părintelui, nici din cauza bunătății lui, nici pe baza 
principiului oportunității, ci pentru că este drept. 

De ce este corect să cinstiți și să vă supuneți 
părinților? Spiritul Profeției oferă mai multe moti-
ve. Iată două dintre ele: Copiii sunt îndatorați față 
de părinți, deoarece au investit mult efort personal 
și mijloace considerabile pentru a-i crește. 

„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în sfaturi și 
învățături care îndeamnă la respect față de părinți. 
Acesta imprimă în mintea tinerilor datoria 
de a-i iubi și prețui pe aceia care i-au 
călăuzit în pruncie, copilărie și tinerețe, 
până când au atins vârsta maturității, și 
care acum depind într-o mare măsură de 
ei pentru pace și fericire. Biblia nu lasă în-
doieli în privința acestui subiect; cu toate 
acestea, învățăturile sale au fost în mare 
măsură desconsiderate.” (Principii fundamen-
tale ale educației creștine, p. 100). 

Dar există un alt motiv mai impor-
tant pentru care este drept ca părinții să 
fie respectați: Părinții reprezintă pentru 
copiii lor autoritatea lui Dumnezeu și prin 
dezonorarea părinților, copiii Îl dezono-
rează pe Dumnezeu. 

„Vrăjmășia lui Satana împotriva Legii 
lui Dumnezeu l-a făcut să se războiască cu 
fiecare poruncă a Decalogului. Principiul 

dragostei filiale și al ascultării este strâns legat de 
marele principiu al iubirii, al credincioșiei față de 
Dumnezeu, Tatăl tuturor. Nesocotirea autorității 
părintești va duce curând la nesocotirea autorității 
lui Dumnezeu. De aici și eforturile lui Satana de 
a slăbi obligativitatea față de porunca a cincea.” 
(Patriarhi și profeți, p. 337). 

Datoria de a asculta de părinți este limitată 
numai la poruncile exprimate ale lui Dumnezeu. 
Când porunca părinților contravine poruncii 
lui Dumnezeu, copiii ar trebui să se supună mai 
degrabă lui Dumnezeu: „În cazul în care copiii 
au părinți necredincioși și poruncile acestea vin 
în contradicție cu cerințele Domnului Hristos, 
atunci, oricât de dureros ar fi, ei trebuie să asculte 
de Dumnezeu și să lase urmările pe seama Lui.” 
(Căminul adventist, p. 293). 

Pentru adulți și copii deopotrivă
Datoria de a onora și a asculta de părinți 

stabilește principiul nu numai al onoarei și 
respectului, ci și al susținerii și îngrijirii părinților 
vârstnici și infirmi, precum și a tuturor celor cărora 
Dumnezeu le-a delegat autoritatea: „Porunca a 
cincea cere din partea copiilor nu numai să dea 
respect, supunere și ascultare părinților lor, ci de 
asemenea să le dea dragostea și amabilitatea lor, 
să le ușureze poverile, să le apere prestigiul, să-i 
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ajute și să-i mângâie la bătrânețe. Ea încurajează 
respectul față de slujitorii lui Dumnezeu și față de 
conducători și de toți aceia cărora Dumnezeu le-a 
dat să aibă autoritate.” (Patriarhi și profeți, p. 308). 

Nu există limită de timp sau spațiu pentru 
obligația noastră față de părinți: „Obligația noastră 
față de părinții noștri nu încetează niciodată. 
Dragostea noastră pentru ei și a lor pentru noi, nu 
este măsurată în ani sau distanță și responsabilita-
tea noastră nu poate fi niciodată lăsată la o parte.” 
(Review and Herald, 15 noiembrie, 1892).

Să cităm din scrierile inspirate o datorie speci-
fică celei de a cincea porunci pentru copii. Se referă 
la alegerea partenerului de viață. Va alege un tânăr 
ca viitor soț o persoană împotriva căruia părinții 
săi evlavioși îl sfătuiesc puternic și cu înțelepciune?

„Veți întreba: „Ar trebui oare părinții să 
aleagă un tovarăș de viață pentru fiul sau fiica 
lor fără a ține seama de părerea și sentimentele 
acestuia sau acesteia?” Voi pune această întrebare 
așa cum ar trebui să sune de fapt: „Ar trebui oare 
ca fiul sau fiica să-și aleagă tovarășul de viață fără 
a-și consulta mai întâi părinții, având în vedere că 
un asemenea pas va afecta fericirea părinților care 
își iubesc copiii?” și trebuie oare ca fiul sau fiica 
să persiste pe propria cale, în ciuda sfaturilor și 
rugăminților părinților săi? Răspund cu hotărâre: 
NU, chiar dacă nu s-ar căsători niciodată. Porun-
ca a cincea oprește un astfel de curs. „Cinstește 
pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se 
lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău.” Aceasta este o poruncă însoțită 
de o făgăduință pe care Dumnezeu o va împlini 
cu siguranță față de aceia care sunt ascultători. 
Părinții înțelepți nu vor alege niciodată tovarăși 
de viață pentru copiii lor fără a le respecta 
dorințele.” (Căminul adventist, p. 75). 

Exemplul nostru perfect
Hristos a reafirmat în mod clar obligația 

copiilor față de cea de a cincea poruncă de a oferi 
părinților cele necesare și a anulat regula ome-
nească potrivit căreia un dar al templului ar putea 
servi ca o scutire de această datorie. Despre aceste 

tradiții umane, Hristos a spus: „Degeaba Mă 
cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât niște 
porunci omenești.’ (Marcu 7:7). 

Prin exemplul Său, Hristos a afirmat datoria 
copiilor de a se îngriji de părinții lor vârstnici și 
dependenți. Când Hristos a murit pe cruce, mama 
Lui, cu sufletul rătăcit, stătea acolo împreună cu 
alte femei, privind la scena îngrozitoare. În cea 
mai mare agonie a Lui, Hristos nu a uitat nevoile 
mamei Sale pământești. El a privit pe Ioan, unul 
dintre cei mai apropiați ucenici ai săi, și i-a spus: 
„Când a văzut Isus pe mamă-Sa și, lângă ea, pe 
ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, 
iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama 
ta!” Și, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el 
acasă.” (Ioan 19:26, 27). 

Concluzie
În zilele noastre, în timpul în care trăim, și în 

special pentru rămășița poporului lui Dumnezeu, 
este foarte important să restabilim adevăratul 
înțeles al poruncii a cincea și să demonstrăm acest 
sens printr-o viață de familie ordonată. Adevărații 
reformatori ai ultimelor zile sunt reprezentați de 
lucrarea marelui profet Ilie: „Aduceţi-vă aminte 
de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat 
în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul! 
Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a 
veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 
El va întoarce inima părinţilor spre copii și inima 
copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea 
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:4-6). 

Lucrarea de reformă din vremea sfârșitului 
nu poate fi desăvârșită fără amintirea și restaura-
rea în locul său drept, a legii pe care Dumnezeu a 
dat-o lui Moise pe muntele Horeb (Sinai). Lucra-
rea specifică încredințată celor care preînchipuie 
pe Ilie zilelor din urmă va implica întoarcerea ini-
milor părinților spre copii și invers. Aceasta este 
o lucrare de reconciliere bazată pe cea de a cincea 
poruncă și pe cunoașterea caracterului dragostei.  
Numai acei părinți și copii care au experimentat 
dragostea iertării lui Dumnezeu se pot împăca cu 
adevărat. Aceasta poate să fie experiența fiecărui 
părinte și a fiecărui copil!   p
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Ficatul reprezintă organul cu rolul cel 
mai important în procesele metabolice 
respectiv de dezintoxicare a organis-
mului, motiv pentru care adesea este 

supranumit ,,laboratorul biochimic”. Afectarea 
acestui organ înseamnă dezechilibrul întregu-
lui organism, gravitatea fiind proporțională cu 
gradul de afectare hepatică.

Hepatitele virale reprezintă un grup de 
boli care presupun inflamarea celulelor hepatice, 
etiologia lor fiind variată: virală, microbiană, 
toxică (ciuperci otrăvitoare, alcool), autoimună, 
medicamentoasă (izoniazidă, fenilbutazonă, 
nitrofurantoin etc.). Cele mai frecvente sunt cele 
de cauză virală, acestea diferențiindu-se la rândul 
lor în funcție de tulpina virală care le-a generat.

Virusurile hepatice (A, B, C, Delta, E) sunt 
virusuri cu afinitate hepatică putând determina 
hepatita virală acută, unele dintre ele putând duce 
chiar la forma cronică a bolii ce se poate complica 
ulterior cu ciroză hepatică/carcinom hepato-celular.

Epidemiologie și patogenie
Conform unui studiu realizat de ELPA 

(European Liver Patients Association), datele 
statistice privind hepatitele sunt îngrijoratoare, 
mai ales în cazul acelora care se pot croniciza: 
B, C, B+D (nu se vindecă în 6 luni), România 
ocupând primul loc în Europa la infecția cu 
VHC și locul 4 ca mortalitate în urma bolilor 
ficatului. De asemenea se estimează că dintre cele 
12 milioane de cazuri noi de infecție cu virus C 
în Europa, 10% vor fi români.

Principala sursă de infecție este omul (cu 
forme clinice manifeste de boală sau asimptoma-

Veronica Tătaru, medic rezident gastroenterologie

tic!). În cazul infectării cu virus hepatic A sau E 
(VHA,VHE), transmiterea este de tip fecal-orală. 
Hepatita A mai este numită și „boala mâinilor 
murdare”,  iar hepatita E se transmite adesea prin 
intermediul apei contaminate (epidemii hidrice 
în India, Mexic, datorate VHE). 

Hepatita virală B se transmite prin mai mul-
te moduri: parenteral (sânge, derivate de sânge), 
nonparenteral (contact sexual, sărut, contact 
intrafamilial strâns, folosirea de ace contamina-
te-tatuaj, acupunctură, injecții) sau vertical (de 
la mamă infectată la făt). „Virusul B este extrem 
de contagios, de 100 de ori mai contagios decât 
HIV și de 10 ori mai mult decât virusul C” – dr. 
Anghel Marian, Ovidius Clinical Hospital. 

Hepatita C se transmite cel mai frecvent 
parenteral și mai rar nonparenteral sau vertical, 
aceste situații nefiind însă de neluat în seamă. 
Spre deosebire de virusurile amintite mai sus, 
VHD  este un virus defectiv care are nevoie de 
un alt virus „helper”( ajutător) pentru a putea fi 
activ. În aceste condiții, VHD utilizează anti-
genul virusului B ( Ag HBs), motiv pentru care 
coinfecția (infecția simultană cu VHD și VHB) 
sau suprainfecția (când VHD se grefează pe o 
infecție preexistentă cu VHB, situație în care 
cronicizarea este mai frecventă) cu VHD poate fi 
posibilă numai la persoanele Ag HBs pozitive.

Aspecte generale clinico-evolutive
Evoluția hepatitei A sau a celei cu virus E este 

de obicei autolimitantă (cu vindecare fără trata-
ment specific), fără cronicizare. În cazul hepatitei 
B, C sau B+D, dacă în primele 6 luni nu s-a 
produs clearence-ul (absența virusului din serul 

Hepatitele  
virale acute
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pacientului) spontan/sub tratament, patologia 
va asocia în timp fibroza hepatică cu evoluție lent 
progresivă către ciroză, mai ales în cazul VHC! La 
unii pacienți, aceste forme acute de hepatită B,C 
sau B+D pot evolua cu forme violente de boală 
care au prognostic rezervat. În acest caz pacientul 
prezintă sângerări, coagulopatii, encefalopatie 
hepatică, ficatul nemaireușind să convertească 
substanțele toxice rezultate din procesele metabo-
lice, medicamentele, în substanțe inofensive orga-
nismului. Acestea vor ajunge în circulația sistemi-
că și implicit la nivelul creierului, bolnavul fiind 
somnolent, dezorientat, confuz putând ajunge și 
la comă, în cazurile de boală foarte agresivă. Spre 
deosebire de celelalte tipuri, VHB este singurul de 
tip ADN, singurul cu potențial oncogen (capabil 
să determine apariția cancerului), integrarea frag-
mentelor de ADN viral tip B în celulele hepatice 
putând duce la destabilizarea acesteia cu activarea 
unor oncogene (gene capabile să transforme o 
celulă normală într-una canceroasă), carcinomul 
hepatocelular putând apărea indiferent de gradul 
de fibroză al ficatului.

Hepatitele acute virale au mai multe etape, 
simptomatologia fiind diferită în funcție de faza 
evolutivă după cum urmează: Incubația (perioada 
de timp scursă de la momentul infectării până 
la apariția primelor simptome, semne) acestor 
virusuri este variabilă, de la câteva zile la câteva 
luni (VHA 15-45z.,VHE 14-60z.,VHB 30-180z., 
VHC 15-160z.). Urmează apoi perioada preicte-
rică, debutul acesteia putând fi prin instalarea unui 
sindrom pseudogripal general (de febră, astenie, 
cefalee, mialgii), a unui sindrom digestiv nespecific 
(cu grețuri, vărsături, disconfort abdominal, scăde-
rea apetitului), a unui sindrom pseudoreumatismal 
(cu dureri articulare) sau instalare a somnolenței 
diurne. Rareori se poate întâmpla ca simptomele 
perioadei preicterice să mimeze o patologie chi-
rurgicală ca apendicita acută sau colecistita acută. 
Simptomele acestei etape se remit, moment în care 
se instalează  perioada de stare, icterică, pacientul 
prezentând erupție urticariană intens pruriginoasă, 
urini colorate în galben închis (hipercrome), scau-
ne decolorate (acolice), irascibilitate, insomnie, adi-
namie, astenie, fatigabilitate, creșterea tranzitorie în 

dimensiuni a ficatului/splinei. Scăderea rapidă  în 
dimensiuni a ficatului sugerează o formă agresivă de 
boală, aceasta putând apărea la pacienții vârstnici, 
tarați, imunosupresați sau femei însărcinate. 

Perioada posticterică este caracterizată de 
declinul simptomelor din perioada de stare, după 
cum urmează: dispare astenia, revine apetitul, 
icterul se remite progresiv, ficatul revine la 
dimensiunile normale, parametrii de laborator și 
cei histopatologici se normalizează, astfel că paci-
entul se reface complet în 1-2 luni în cazul VHA, 
VHE și în 3-4 luni în cazul VHB (95-99%) sau 
VHC (în doar 15% din cazuri). 

Ultima etapă evolutivă a hepatitei acute este 
perioada de convalescență, de refacere, în care pa-
cientul necesită supravegherea atentă deaorece pot 
să apară recăderi (imunitate slabă, nerespectarea 
regimului alimentar și/sau a tratamentului etc).

Diagnosticare
Modificări de laborator nespecifice: Celulele 

hepatice lezate (citoliză) vor duce la eliberarea de 
enzime hepatice (GOT, GPT) ceea ce va duce la 
creșterea valorilor acestora. În formele colestatice în 
care bila stagnează în căile biliare intrahepatice, va 
crește și Fosfataza Alcalină. După cum aminteam la 
început, ficatul deține controlul tuturor metabo-
lismelor intermediare (glucidic, lipidic, proteic) 
și al activării vitaminelor, motiv pentru care orice 
suferință a acestuia va duce la un dezechilibru ge-
neral al organismului (scăderea sintezei proteinelor 
cu rol în coagulare, a proteinelor transportoare de 
hormoni, enzime, medicamente, deficite vitami-
nice). Datorită sindromului inflamator cu răspuns 
imun, vor crește imunoglobulinele de tip Ig M, 
Ig G, gamaglobulinele și VSH-ul. În urma lezării 
canaliculelor biliare intrahepatice și a perturbări 
procesului de conjugare a bilei de către ficat pentru 
a fi eliminată (o parte), valorile bilirubinei totale și 
a celei neconjugate (indirecte) vor crește.

Specific, din punct de vedere serologic 
(prezența sau nu a antigenelor virale respectiv 
a anticorpilor în serul pacientului), în cazul he-
patitei A sau E, sunt prezenți în sânge anticorpii  
VHA/VHE de tip Ig M detectabili în primele 
4-6 luni și a celor de tip Ig G care persistă toată 
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viața conferind pacientului imunitate de durată. 
În cazul hepatitei B, antigenul de suprafață (Ag 
HBs) va fi pozitiv, anticorpul HBc- pozitiv, 
sugerând contactul cu virusul în urma bolii și nu 
a vaccinării, anticorpul HBs-negativ (dacă este 
pozitiv înseamnă că pacientul a căpătat protecție 
fie în urma vaccinării, fie a trecerii prin boală). În 
ceea ce privește hepatita C, anticorpii VHC apar 
în serul pacientului la maxim 12-15 săptămâni 
sau chiar la câteva luni de la infectare, în tot acest 
timp pacientul aflându-se în „fereastra imunolo-
gică” (anticorpi nedetectabili la pacient infectat, 
contagios!). De asemenea, atât în hepatita de 
tip B cât și în cea de tip C, cuantificarea viremiei 
(măsurarea numărului de particule ADN VHB 
sau ARN VHC din sânge) este importantă  de-
oarece se corelează cu severitatea bolii.

Tot în cazul hepatitei B respectiv C este 
indicată și evaluarea fibrozei hepatice prin PBH 
(puncție biopsie hepatică) sau cu ajutorul unor 
teste neinvazive (FibroMax, FibroScan etc).  
Când concentrația de protrombină (un factor 
de bază al coagulării ce previne sângerările) se 
modifică scăzând la 26-50% avem de-a face cu 
o formă severă de boală, iar când aceasta este 
sub 25% aceasta semnifică forma fulminantă de 
boală, foarte agresivă. Măsurarea acestui para-
metru este foarte utilă deoarece valoarea sa se 
modifică înainte de apariția semnelor clinice de 
decompensare.

Tratament
În general formele acute de hepatită se remit 

spontan mai ales în cazul celor generate de VHA 
sau VHE, evoluția acestora fiind autolimitantă, 
nefiind necesară administrarea de medicamante 
antivirale, tratamentul fiind doar simptomatic 
asociind profilaxia transmiterii infecției prin 
izolare în timpul perioadei de contagiozitate plus 
măsuri igieno-dietetice.

Principii generale igieno-dietetice:
•			repaus la pat și cât mai multă odihnă până 

la ameliorarea stării generale a pacientului și a 
normalizării testelor hepatice.

•			regim igieno-dietetic: conform ESPEN 
(The European Society for Clinical Nutrition of 

Metabolism), aportul caloric recomandat este de 
30-40 kcal/kg corp/zi (deci la o persoană de apro-
ximativ 70 de kg, aportul caloric va fi de 2100-
2800 kcal/zi) din care aportul proteic va fi de ma-
ximum 1-1,2g/kg corp/zi (NU proteine animale!). 
Pentru completarea aportului caloric se vor consu-
ma alimente bogate în lipide sănătoase, nesaturate, 
bogate în acizi grași esențiali Omega 3 și Omega 6 
(care cresc colesterolul ,,bun’’- HDL COLESTE-
ROL) cu rol foarte important în absorbția unor 
vitamine din alimente (ulei de semințe de in, de 
măsline, de porumb, avocado, nuci, soia) și glucide 
în procent de peste 50% sau adaptat statusului 
pacientului (fructe proaspete, legume proaspete, 
cereale integrale, miere, semințe de chia, cartofi 
etc).  Se va interzice consumul de alimente/băuturi 
foarte fierbinți sau foarte reci, a sucurilor carboga-
zoase, a cafelei, alcoolului și tutunului, a alimen-
telor prăjite și/sau de origine animală. Alimentele 
pregătite termic vor fi fierte sau coapte. Mesele vor 
fi reduse cantitativ și mai frecvente, servite la ore 
fixe. Foarte indicate sunt sucurile proaspete de: 
morcov, sfeclă roșie, pătrunjel (reduce icterul), orz 
verde, păpădie, lămâie, grape-fruit, cătină și altele. 
De două ori/zi se va consuma cărbune vegetal (1 
linguriță de pulbere dizolvat în 100 ml apă caldă) 
și de asemenea produse apicole. 

•			fitoterapia este la îndemâna oricui și nu 
pe nedrept este numită adesea ,,TEZAURUL 
naturii’’. Folosirea plantelor medicinale în aceste 
afecțiuni hepatice este de mare valoare, acestea 
utilizându-se cel mai frecvent sub formă de cea-
iuri (1-2 lingurițe de plante măcinate la 250 ml 
apă clocotită) sau tincturi. Frunzele unora dintre 
ele (păpădie, cicoare) se pot folosi la salate, iar 
semințele unor astfel de plante (armurariul) se 
pot consuma sub formă de pulbere, cu jumătate 
de oră înainte de masa de prânz/seară (1-2 g/
zi, pulberea se ține sublingual 5-10 minute după 
care se înghite cu apă). Aceste plante prietene 
ficatului sunt cele amare cu proprietăți hepato-
protectoare, coleretice (care stimulează secreția 
bilei de către ficat), colagoge (care stimulează 
excreția bilei în intestin-duoden) și antioxi-
dante. Armurariul (Silybium marianum), prin 
conținutul ridicat de silimarină, ajută la rege-
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nerarea țesutului hepatic, stimulează digestia, 
reduce colesterolul și inhibă replicarea virusurilor 
hepatice. Păpădia (prietena stomacului, ficatului 
și rinichilor) are puternică acțiune depurativă, de-
toxifiantă, hepatică și colagogă. Se folosesc rădă-
cinile, frunzele sau tijele. Anghinarea, cunoscută 
și folosită încă din antichitate pentru acțiunile 
sale hepatoprotectoare, hipocolesterolemiante, 
coleretice și colagoge, această plantă era consi-
derată în secolul al XVI-lea ca „leguma nobilă” 
deoarece era consumată numai de către membrii 
casei regale și de oamenii foarte bogați. Cicoarea  
este o plantă care conține un suc lăptos, al cărui 
constituent major este inulina, o fibră alimentară 
naturală capabilă să stimuleze funcțiile ficatului, 
ale pancreasului, digestia și evacuarea bilei.

Tratamentul medicamentos antiviral este 
indicat în cazul hepatitelor B, C sau B+Delta al 
căror clearence spontan nu s-a produs în primele 
12 săptămâni de boală. Acesta cuprinde analogi 
nucleotidici/nucleozidici (Entecavir, Tenofovir, 
Lamivudina, Ribavirina), Interferon Pegylat și/sau 
inhibitori de protează (Telaprevir, Boceprevir etc), 
în funcție de recomandările medicului curant!  Pa-
cientul va fi monitorizat prin repetarea viremiei (a 
cărei concentrație se asociază cu severitatea bolii) 
la 12 săptămâni, urmărirea seroconversiei (apariția 
anticorpilor Hbe, HBs) și de asemenea valorile 
enzimelor hepatice, în special ALT.

Tratamentul „free interferon” (fără interfe-
ron) este o terapie ce are la bază o nouă moleculă 
(Simeprevir), a cărei formă finală a fost pusă la 
punct de către americani și aprobată în 2013, 
medicament disponibil și în Europa. Se pare că 
este primul medicament care vindecă hepatita C, 
având toxicitate mult mai redusă decât interfero-
nul, cura cu Simeprevir durând  doar 12 săptă-
mâni și având o tolerabilitate foarte bună de către 
pacienți, cu o rată de succes de cel puțin 98%.

Profilaxie/imunizare
Cred cu tărie că prevenția este primul pas 

spre sănătate, motiv pentru care la finele acestui 
articol vreau să amintesc câteva măsuri nespecifi-
ce de prevenție a hepatitelor virale acute: spălarea 
pe mâini ori de câte ori este nevoie, cu apă și 

săpun; spălarea fructelor și legumelor înainte de a 
fi consumate; folosirea de obiecte de igienă perso-
nală sau de unică folosință; protecția cu mănuși/
măști (personalul medical).

•		 Vaccinul: În momentul de față nu există 
vaccin pentru hepatita C și hepatita D. Există 
însă pentru hepatita B și hepatita A, iar în cazul 
hepatitei E, utilizările acestuia în Europa sunt li-
mitate. Știm cu toții că acest subiect este unul de 
mare sensibilate pe care nu-l voi aborda în acest 
articol, tema de față nefiind destinată acestei 
chestiuni, însă vreau să amintesc doar că vaccina-
rea predispune organismul uman la o întreagă se-
rie de riscuri și reacții adverse, răspunsul fiecărui 
organism fiind foarte diferit. Înainte de a lua o 
decizie pro sau contra, informați-vă din surse ve-
ridice și puneți în balanță raportul risc/beneficiu 
astfel încât să puteți lua decizia cea mai bună fără 
ca cineva să fie conștiință pentru dumneavoastră. 
Nu fiți agresivi cu cei care împărtășesc opinii 
diferite cu privire la acest subiect (sau altul) și 
respectați liberul arbitru, legea Cerului!

•		 imunoglobulinele umane standard anti-
HBs: la copii născuți din mame Ag HBs pozitive 
sau în cazul expunerii accidentale a unui subiect 
nevaccinat la sânge VHB pozitiv.

•		 trecerea prin boală, deși este ultima amin-
tită nu este cea mai puțin eficientă, dimpotrivă, în 
cazul VHA respectiv VHE conferind imunitate 
de durată.

Fie ca gândurile apostolului Ioan să devină 
o realitate trăită de fiecare dintre noi: „Preaiu-
bitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă 
bine și sănătatea ta sporească tot așa cum sporește 
sufletul tău.”   p
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Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a 
călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în 
toți acești … ani în pustie, ca să te sme-
rească și să te încerce și să-ți cunoască 

pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau 
nu poruncile Lui… Recunoaște dar în inima ta că 
Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un 
om pe copilul lui… Ia seama să nu ți se umfle inima 
de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul 
tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa 
robiei; care te-a adus în acea pustie mare și grozavă, 
unde erau șerpi înfocaţi și scorpioni, în locuri 
uscate și fără apă, care a făcut să ţâșnească apă din 
stânca cea mai tare, și care ţi-a dat să mănânci în 
pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să 
te smerească și să te încerce, și să-ţi facă bine apoi. 
Vezi să nu zici în inima ta: ‚Tăria mea și puterea 
mânii mele mi-au câștigat aceste bogăţii. Ci adu-ţi 
aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va 
da putere să le câștigi, ca să întărească legământul 
încheiat cu părinţii voștri prin jurământ, cum face 
astăzi... Să știi dar că nu din pricina bunătăţii tale 
îţi dă Domnul, Dumnezeul tău acea ţară bună ca 
s-o stăpânești; căci tu ești un popor tare încăpă-
ţânat…’ Numai, ia seama asupra ta, și veghează cu 
luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele 
vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi 
le-au văzut ochii, și să-ţi iasă din inimă; 
fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor 
copiilor tăi…“ (Deuteronom 8:2, 5, 14, 
15, 17, 18; 6:6; 4:9)

Pasajul de mai sus, fragmente 
din „speech-ul” ţinut de Moise la un 
moment aniversar cu dublă semnifi-
caţie pentru Israel, face parte dintr-o 
recapitulare istorică și moralizatoare 
făcută de conducătorul lui Israel după 
patruzeci de ani petrecuţi în fruntea 
unui popor aparte, unic, binecuvântat 
și iubit de Dumnezeu, dar needucat și 
foarte încăpăţânat. Era un moment de 
cumpănă atât pe plan naţional, cât și pe 

„În toți acești ani”… 20 ani…
plan individual pentru Moise atunci când rostea 
aceste cuvinte: se încheia un peregrinaj auto-atras 
de Israeliți ca pedeapsă pentru încăpățânarea lor 
la hotarele Canaanului în urmă cu 40 de ani, și 
poporul stătea să pășească – în sfârșit – în Ţara 
Promisă, cu toate binecuvântările ei. În același 
timp, Moise făcea bilanţul activităţii sale de 
conducător, și evalua propria sa viaţă în lumina 
influenţei anilor din pustie. Era un moment 
încărcat de bucurii, pe de o parte, de regrete și în-
văţăminte, pe de altă parte. De bucurii, pentru că 
după atâta așteptare își vedeau în sfârșit îndepli-
nită speranţa de a avea o ţară a lor. De regrete, la 
gândul a ce ar fi putut fi în locul acelui peregrinaj 
nedorit. Și, deși exprimat de pe buze omenești, 
mesajul cuvântării lui Moise venea din partea 
unui om condus de Duhul lui Dumnezeu, a unui 
om care vorbea cu Dumnezeu cum vorbește un 
om cu prietenul lui, „gură către gură” (Numeri 
12:8). Ca urmare, merită puţină atenţie.

Era o aniversare „rotundă” pe care o sărbă-
toreau. Se încheiaseră 40 de ani de oscilaţie între 
foamete și sete, arșiţă, praf, nopţi răcoroase sfâșiate 
de urlete înfricoșătoare, murmure, răzvrătiri, 
șerpi, scorpioni, morminte comune (din pricina 
poftei după carne, o dată, a subminării autorității 
liderilor, a doua oară, a murmurării și necredinței, 

„
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a treia oară, când refuzau să își îndrepte privirea 
spre șarpele de aramă). Cu chin, cu vai, o generație 
supraviețuise totuși. Și, acestor tineri, care fuseseră 
sub instruirea lui Dumnezeu patruzeci de ani, 
Dumnezeu le prezintă istoria lor naţională recentă, 
pentru a nu repeta aceleași tipare în noul lor 
cămin. Despre toate relele prin care trecuseră, 
Moise concluzionează că au fost îngăduite cu 
două scopuri: 1) să te smerească și să te încerce și 
să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să 
păzești sau nu poruncile Lui (Deuteronom 8:2) și 
2) să te smerească și să te încerce, și să-ţi facă bine 
apoi (Deuteronom 8:16).  Cu inimă nostalgică 
(știind că el nu va vedea „ţara aceea bună” (Deu-
teronom 1:35), Moise se adresează inimii lor, și îi 
sfătuiește ca pe copiii săi. Le amintește de pericole-
le care le-au fost presărate pe cale și de intervențiile 
lui Dumnezeu în favoarea lor, de grija Lui pentru 
ei, „lumina ochilor Lui” (Deuteronom 32:10), 
de călăuzirea și protecţia Sa, de mană, de haine 
nedegradate, de sănătatea de care s-au bucurat, și 
pe de altă parte de comportamentul lor copilăresc 
și nesăbuit, de sfidarea cu care s-au îndepărtat 
de Dumnezeu, alergând după alţi dumnezei, de 
nemulţumirile lor pentru hrana, disciplina, condu-
cătorii lor (numiţi de Dumnezeu), de răzvrătirea și 
cârtirea lor. Și, din nou, de iubirea lui Dumnezeu 
pentru ei, cu toate acestea. Era evident, și Moise 
sublinia aceste lucruri, că Dumnezeu nu îi alesese 
pentru bunătatea lor, și că nu aveau nici un motiv 
de laudă pentru istoria lor. Fusese doar datorită mi-
lei și iubirii lui Dumnezeu faptul că ei erau acum 
pe pragul de a păși într-o ţară mai bună... Lăsând 
în urmă comportamentul din pustie, ei trebuia să 
ia cu ei învăţămintele extrase din această istorie, 
și să pășească înainte consacraţi, să nu aducă „nici 
un lucru urâcios” în ţara cea nouă, ci să păzească 

„poruncile, 
legile și rân-
duielile pe 
care ţi le dau 
astăzi” (De-
uteronom 
7:11) și să le 
împlinească. 
Acestea 

condiţionau binecuvântarea lui Dumnezeu pentru 
viitor: „Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le 
veţi păzi și împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va 
ţinea faţă de tine legământul și îndurarea cu care 
S-a jurat părinţilor tău. El te va iubi, te va bine-
cuvânta și te va înmulţi; va binecuvânta rodul... 
pământului tău, grâul tău, mustul și  untdelemnul 
tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor 
tale de oi... Vei fi binecuvântat mai mult decât 
toate popoarele... Domnul va depărta de tine orice 
boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime 
rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe 
toţi cei ce te urăsc.” (Deuteronom 7:12-16).

De ce însă toate aceste menţiuni acum?
La 1 martie 2019, Centrul de Sănătate Eden 

trecea peste al 20-lea prag al anilor aniversari. În 
urmă cu 20 de ani, la 1 martie 1999 activitatea 
din Eden începea cu 4 pacienţi, cu personal care 
nu mai fusese angajat până atunci într-o activitate 
similară cu cea care îi stătea înainte și nepregătit 
pentru toate provocările călătoriei care le stătea 
înainte, la fel cum nici israeliții nu fuseseră 
pregătiți pentru călătoria lor. Totuși, Dumnezeu 
a luat o mână de oameni, și i-a învățat. Și prin 
bine și rău, prin greutăți financiare și adminis-
trative, prin bucurii și întristări, frământări și 
nedumeriri, Dumnezeu a călăuzit o instituție, i-a 
format o identitate, și a lăsat ca lumina adevăru-
lui Său să strălucească în această țară și dincolo 
de hotarele ei, prin toți cei care au călcat pragul 
acestei instituții. Ca și Israeliților, și nouă ne 
sunt adresate astăzi cuvintele: „Vezi să nu zici în 
inima ta: ‚Tăria mea și puterea mânii mele mi-au 
câștigat” starea și renumele de acum. „Ci adu-ţi 
aminte de Domnul, Dumnezeul tău ... Să știi dar 
că nu din pricina bunătăţii tale” (Deuteronom 
8:17, 18) lași în urmă 20 de ani de istorie. 
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Acest moment, 1 martie 2019, nu e o 
aniversare doar a Edenului, ci a întregii biserici. 
E o aniversare a călăuzirii lui Dumnezeu pentru 
un popor care, cu o inimă, a clădit acest loc, a 
investit în el resurse materiale, muncă, gânduri, 
preocupări, rugăciuni. E o istorie despre care s-au 
consemnat unele aspecte de-a lungul celor 20 de 
ani în paginile acestei reviste, o istorie care este 
însă mai vie în minţile și inimile celor care au 
trăit-o direct. A avut și această instituţie mo-
mentele ei de Mara și Elim, de Masa și Meriba, 
agoniile ei și toiegele sale înfrunzite, drumul care 
ocolea ţara Edomului, și, în esenţă, la scară mai 
mică, putem observa și în istoria noastră, a celor 
de la sfârșitul lumii, aceleași trăsături ale lui Israel. 
Și pe noi, ca popor adventist și ca angajaţi ai 
acestei instituţii, ne-a încercat Domnul „să [ne] 
smerească și să [ne] încerce, ca să [ne] cunoască 
pornirile inimii și să vadă dacă [avem] să [păzim] 
sau nu poruncile Lui… să [ne] smerească și să 
[ne] încerce și să [ne] facă bine apoi.” (Deute-
ronom 8:2, 16). Și pentru noi a ţâșnit apă din 
stânca cea mai tare, și nouă ne-a dat mană când 
resursele ni se terminau, și pe noi ne-a păzit ca pe 
lumina ochilor lui. Și noi am văzut că El rănește 
și El tămăduiește, și „nimeni nu scoate pe cineva 
din mâna Mea” (Deuteronom 32:39). Și asupra 
noastră și-a întins aripile... Și pe noi ne-a purtat 
pe penele Lui (Deuteronom 32:11). Și nouă, ca 
Israelului de altădată ne răsună avertismentul 
„Ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie și 
să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău” (Deute-
ronom 8:14). „De n-ar fi fost Domnul de partea 
noastră, să spună Israel acum... Ajutorul nostru 
este în Numele Domnului, care a făcut cerurile 

și pământul” (Psalmii 124:1, 8). După acești ani 
vrem doar să spunem cu mulţumire și recunoștin-
ţă: „Până aici Dumnezeu ne-a ajutat!” Cu toate 
eșecurile și  greșelile din 20 de ani, Dumnezeu nu 
ne-a părăsit. Din contră, ne-am simţit susţinuţi 
de o mână tare și de fraţi simţitori, care au ajutat 
cu rugăciuni, sfaturi și acţiune, și dăruire sistema-
tică. Mulţumim pentru toate (despre rezultatele 
ajutorului primit am raportat în numerele trecute 
ale revistei). 

Dincolo de ce lăsăm în urmă, există acea 
parte din discursul lui Moise, care vorbește despre 
viitor: „Să iubești dar pe Domnul, Dumnezeul 
tău, și să păzești întotdeauna învăţăturile Lui, 
legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui... Să 
păziţi toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, 
ca să puteţi pune mâna pe ţara în care veţi trece ca 
s-o luaţi în stăpânire și să aveţi zile multe în ţara 
pe care Domnul a jurat părinţilor voștri că le-o va 
da...” (Deuteronom 11:1, 8, 9). Atât făgăduinţa 
unei vieţi lungi aici, cât și intrarea în posesia Ţării 
aceleia mai bune ne sunt promise, ca indivizi, și ca 
biserică... Bunăstarea acestei instituţii și a bisericii 
ca întreg vin la pachet cu ascultarea de cerinţele 
lui Dumnezeu către noi ca indivizi sau, aparte, ca 
instituţie. Nepierzând din vedere nici istoria, nici 
viitorul, ne îndreptăm privirea înainte, și pășim cu 
curaj și încredere în viitorul alocat în continuare de 
Dumnezeu! Fie ca Domnul să binecuvânteze toată 
bunăvoinţa manifestată faţă de această instituţie a 
Sa, El să împlinească faţă de ea toate planurile Sale 
de pace, și oricum ar conduce El mersul nostru, „să 
[ne] facă bine apoi” (Deuteronom 8:16).    p 

Cu recunoștință și salutări creștine,  
frații voștri din Eden
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O școală a bisericii
Mihăiță Lung

Atunci când vorbim despre școală, cred că 
fiecare ne amintim de emoțiile  primei 
zile de școală sau ale anilor de mai târziu 
cu examenele și sistemele ei de evaluare, 

când începusem a înțelege că școala, departe de 
a fi o joacă sau un loc de întâlnire și socializare, 
este un mijloc de formare și pregătire a tânărului 
pentru responsabilitățile acestei vieți. Cu atât mai 
mult când punem în discuție o școală a bisericii, 
ar trebui să o privim cu deosebită seriozitate și 
respect, deoarece aceasta implică formarea noastră 
și a caracterelor noastre pentru eternitate, astfel că 
importanța ei este mult superioară.   

Deși am fost familiarizat de mic copil cu 
acest program al bisericii, niciodată nu am fost 
atât de preocupat de această școală a bisericii ca 
până acum.

Pe acea vreme materialul de studiu în Școala 
de Sabat era obținut cu dificultate, membrii se 
puteau bucura de un singur manual de studiu pe 
familie și nu existau lecții speciale pentru copii, 
diferențiate pe grupe de vârstă, așa cum avem 
acum. Era, pentru noi cei mai mici, o deosebită 
bucurie să participăm la Școala de Sabat, pentru 
care ne pregăteam serios din timpul săptămânii, 
reținând titlul lecțiunii de repetat și de învățat, 
precum și textul moto pe care-l memoram cu 
ușurință. O mare parte din versetele biblice pe 
care le cunosc și le știu acum din memorie, le-am 
învățat în copilărie, în Școala de Sabat. Aceasta 

„Eu – zice Domnul – te voi învăța, și-ți 
voi arăta calea pe care trebuie s-o ur-
mezi, te voi sfătui, și voi avea privirea 

îndreptată asupra ta.” (Psalmii 32:8)

era o provocare pentru noi, copiii comunității, 
și ne întreceam care să spunem titlul sau textul 
lecțiunii. Iar pe măsura ce creșteam, la întrebările 
mai ușoare eram chiar invitați să răspundem, iar 
aceasta ne producea o deosebita satisfacție că 
participam și noi activ la programul celor mari. 

Acestea sunt câteva plăcute amintiri ale vremu-
rilor nu de mult trecute, dar care sunt atât de diferi-
te în felul cum atât copiii cât și adulții se raportează 
în zilele noastre la programul Școlii de Sabat.

Oare ne-am pus vreodată întrebarea: Ce este 
Școala de Sabat? Care este rolul și obiectivul ei? 
și Cum ar trebui să mă raportez eu la ea, indife-
rent de statutul meu în raport cu biserica?

Ceea ce David a scris în Psalmul 32 cu 
aproximativ trei mii de ani înainte, se împlinește 
acum în realitate, prin aceea că Domnul are 
întotdeauna privirea îndreptată asupra noastră, 
ne sfătuiește și ne învață, arătându-ne mereu cele 
mai bune căi de urmat. Aceasta se întâmplă în fie-
care Școală de Sabat, care este mijlocul rânduit de 
Dumnezeu pentru educarea și formarea morală și 
religioasă a poporului Său, în adevărurile biblice 
de o importanță veșnică.

Ea este de asemenea o puternică provocare 
atât pentru tânăr cât și pentru bătrân, trezind 
în ei dragoste pentru adevărurile sacre, dorința 
de a le studia personal și, mai presus de orice, 
învățându-i să-și conducă viețile lor după îndem-
nurile sfinte.
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La nicio Școală de Sabat nu ar trebui să lip-
sească invitații noștri dintre prieteni, cunoscuți 
sau chiar dintre vecini, cărora ar trebui să le 
trezim interesul pentru subiectele importante 
dezbătute acolo, deoarece ea este un câmp 
misionar, unul dintre cele mai importante și 
eficiente mijloace de aducerea sufletelor la 
Hristos. Când ea este condusă așa cum trebuie, 
are o putere uimitoare spre bine, iar influența ei 
ar trebui să crească valoarea bisericii și s-o mă-
rească, dând o satisfacție deosebită membrilor 
ei și dezvoltând tot mai mult spiritul misionar. 
Ar trebui să fie locul unde, printr-o legătură vie 
cu Dumnezeu, bărbați și femei, tineri și copii 
să poată să se unească atât de strâns unii de alții 
încât să devină o putere și o binecuvântare pen-
tru biserică, contribuind cu toții la deplasarea, 
bisericii înainte și în sus, mergând din putere în 
putere.  

Efectul pe care îl are în timp Școala de Sabat 
asupra generației tinere nu poate fi estimat. Ea 
trezește:

•		dragoste față de adevărurile sacre;
•		dorinţa de a le studia și înțelege personal, 

precum și
•		interes pentru a-ți conduce viața după 

îndemnurile sfinte.
Școala Sabatului constă din toți membrii bi-

sericii și vizitatorii care o frecventează regulat, iar 
scopul ei este de a aprofunda înțelegerea adevă-
rului prezent și de a promova creșterea spirituală. 
Lecțiile ei sunt special pregătite după o temeinică 
consacrare și consultare cu privire la nevoile gene-
rale de cunoaștere a adevărului. Materialul folosit 
pentru studiu în Școala de Sabat este Biblia și 
Mărturia, potrivit versetelor din Isaia 8:20: „La 
lege și la mărturie: căci dacă nu vor vorbi potrivit 
cu acest cuvânt, aceasta este că nu au nicio lumină 
în ei” (engl.) și Apocalipsa 19:10 up.: „căci măr-
turia lui Isus este Duhul profeției”.  

Dacă ar fi să răspundem la întrebarea: De ce 
este necesar să participăm activ în Școala de Sabat 
prin răspunsurile noastre ale fiecăruia, potrivit 
cu nivelul nostru de înțelegere și capacitatea de 
explicare? vom realiza că beneficiul va fi tot de 
partea noastră astfel:    

În efortul de a lumina și binecuvânta pe alții, 
propriile vederi se lărgesc. Cu cât ne vom strădui 
mai mult să explicăm adevărurile altora cu dragos-
te pentru ei, cu atât vor deveni mai clare pentru 
noi. Ele se deschid cu o nouă frumusețe și forță 
înțelegerii celui ce explică.        

Apoi cu privire la scopul acestui program 
înțelegem că: 

Studiul acesta dă posibilitatea elevului să 
observe de aproape Modelul Divin și astfel să fie 
în stare să-L mărturisească. Mereu trebuie să cerce-
tăm modelul cu atenție, ca să putem să-l imităm. 

Elevul școlii de Sabat ar trebui să fie tot așa 
de preocupat în a deveni inteligent în cunoașterea 
Scripturilor ca și în a excela în studiul diferitelor 
științe. Dacă se neglijează studiul în câte o zi, 
atunci ar trebui recuperat în cursul celorlalte zile. 

Un alt lucru extrem de important de care ar 
trebui să ținem cont fiecare este că: 

În cercetarea Scripturilor nu trebuie să cauți 
să interpretezi declarațiile ei astfel încât să se po-
trivească ideilor tale, ci să vii ca unul care ar vrea 
să învețe și să înțeleagă principiile fundamentale 
ale credinței lui Hristos. Vino înaintea lui Dum-
nezeu cu un viu interes, cu rugăciune fierbinte, ca 
să cunoști ce este adevărul. 

Întrucât „Dumnezeu nu este un Dumnezeu 
al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile 
sfinților” (1 Corinteni 14:33), este foarte impor-
tantă atitudinea și timpul folosit de către fiecare în 
Școala de Sabat.

  „Timpul maxim acordat este de 20 de minu-
te pentru lecția de repetat și 30 de minute pentru 
cea de învățat. Întreaga durată a Școlii de Sabat 
nu trebuie să depășească o oră. Se poate întocmi 
de către un secretar/secretară, un scurt raport al 
fiecărei școli care să cuprindă o idee despre lecția 
de repetat studiată la ultima Scoală de Sabat, pre-
cum și felul de desfășurare a adunării, participarea 
membrilor și suma darurilor aduse ca mulțumire 
lui Dumnezeu, care se va citi în sabatul următor 
după deschiderea programului Școlii de Sabat.”  

  „Președintele Școlii de Sabat este răspun-
zător de conducerea și desfășurarea întregului 
program al Școlii de Sabat. El trebuie să se asigure 
că imnurile, persoanele desemnate să conducă și să 
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prezinte lecțiile Scolii de Sabat, precum și cele care 
se roagă la deschiderea și închiderea programului, 
sunt potrivite și pregătite. Este potrivit ca el să aibă 
o întâlnire înainte de începerea acestui program, 
cu persoanele desemnate pentru aceste servicii, nu 
pentru a studia lecția din nou, ci pentru a avea o 
înțelegere unitară cu privire la căile și mijloacele 
cele mai bune pentru desfășurarea acestui pro-
gram. Este necesar ca instructorii Școlii de Sabat 
să ajungă la o înțelegere comună a subiectelor 
delicate sau controversate ale adevărului prezent, 
și să găsească modalități ca acestea să fie prezentate 
într-o manieră înțeleaptă și neprovocatoare.  

Instructorii trebuie să fie persoane consacrate, 
care iubesc pe Dumnezeu în cel mai înalt grad și 
pe aproapele ca pe ei înșiși, chiar tineri care nu 
au o experiență superficială și ieftină, ci o evlavie 
lăuntrică, vie, astfel încât să poată împărți și altora 
învățăturile lui Hristos, lucrând pentru timp și 
veșnicie. De asemenea instructorul trebuie să fie 
o persoană de un bun exemplu în societate și cu 
înalte principii morale, cu stăpânire de sine și 
punctual, îngrijit și cu bun gust în îmbrăcăminte și 
în atitudinea lui de a se prezenta în public, repre-
zentând corect adevărul pe care-l mărturisim, spre 
a nu compromite influența noastră ca popor al 
lui Dumnezeu în lume. Comunitățile mari se pot 
organiza după preferințe și necesități, în diferite 
grupe, având un număr mai mic de membri, pen-
tru a putea studia mai eficient lecțiile.

Trebuie făcută o diferență între repetiție și 
învățătură. În timp ce prima, încadrându-se în 
15 maxim 20 de minute, spre a nu lua din timpul 
lecției de zi, este doar o recapitulare a ideilor prin-
cipale la care nu se citesc versetele sau notele, cea de 
a doua trebuie studiată în amănunțime, scoțându-
se în evidență ideile importante ca răspuns la 
întrebare atât din texte cât și din note. Aceasta este 
posibil dacă lecția a fost studiată înainte acasă, cum 
se cuvine, și astfel adevărul va fi bine întipărit în 
minte. Trebuie să se evite comentariile lungi care 
nu au legătură cu tema și nimeni să nu considere 
că are dreptul de a împinge studiul Școlii de sabat 
pe subiectul dorit sau preferat. Nu este potrivit 
ca intervențiile să fie de către aceleași persoane în 
mod repetat, monopolizând timpul cu o singură 

viziune, răpind astfel dreptul celorlalți sau chiar 
eclipsându-i pe cei mai puțin curajoși. De asemenea 
intervențiile să fie înțelepte, pertinente și nejigni-
toare, onorând astfel prezența divină cu spiritul și 
atmosfera cerului. În felul acesta nu se va depăși 
timpul potrivit, evitându-se oboseala și decalajul 
neplăcut al tuturor celorlalte programe din sabat”, 
(Culegeri din Manualul slujbașului comunității, pp. 23-27), 
potrivit principiului biblic din 1 Corinteni 14:40, 
ca toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.  

Este bine de știut că nimeni nu va lucra în 
Școala de Sabat, fără a primi o răsplată bogată atât 
în viața aceasta, cât și în viața viitoare. 

„Să ne umplem inimile cu prețioasele 
făgăduințe ale lui Dumnezeu, ca să putem rosti 
cuvinte care să constituie o mângâiere și putere 
pentru alții. Astfel, noi putem învăța limba înge-
rilor cerești care, dacă noi vom fi credincioși, vor 
fi tovarășii noștri în veacurile veșnice.” (The Youth’s 
Instructor, 10 ianuarie, 1901). 

„În viața viitoare, noi vom înțelege lucruri 
care aici ne nedumiresc mult. Ne vom da seama 
ce ajutor puternic am avut și în ce fel îngerii lui 
Dumnezeu au fost însărcinați să ne apere, în timp 
ce noi urmăm sfatul Cuvântului lui Dumnezeu.” 
(In Heavenly Places, p. 257). 

„În lumea viitoare, Hristos îi va conduce pe cei 
mântuiți pe lângă râul vieții și îi va învăța lecțiile 
minunate ale adevărului. El va desfășura înaintea 
lor tainele naturii. Ei vor vedea că o mână puter-
nică ține lumile în mișcare. Vor vedea iscusința 
marelui Artist care a colorat florile de pe câmp și 
vor învăța despre planurile Tatălui îndurător, care 
trimite razele de lumină, iar împreună cu sfinții în-
geri, cei răscumpărați vor recunoaște, prin cântece 
de laudă, iubirea fără margini a lui Dumnezeu pen-
tru o lume nerecunoscătoare. Atunci se va înțelege 
că „Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, că a dat 
pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (The Review and 
Herald, 3 ianuarie, 1907). 

Fie ca școala aceasta a bisericii pe care am 
început-o aici și la care participăm cu toții Sabat de 
Sabat, să fie continuată în veșnicie!    p

Culegeri din Sfaturi pentru lucrarea Scolii de Sabat și 
din secțiunea de organizare a Principiilor de credință.
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Rubrica gospodinelor

           Ingrediente pentru 4 porții:
•	  200 g linte verde
•	  200 g roșii cherry coapte
•	  1 legătură ceapă verde
•	  1 legătură pătrunjel verde
•	  1 lămâie
•	  ulei de măsline
•	  sare

1. Lintea se spală, se fierbe cca. 30-40 de minute în apă fără sare (sarea o întărește).  
Se scurge și se lasă la răcit.

2. Roșiile se taie în jumătăți, pătrunjelul și ceapa verde se toacă fin.
3. Se amestecă lintea cu roșiile, ceapa și pătrunjelul. Se adaugă 3-4 linguri ulei de măsline,  

sare și zeamă de lămâie după gust.

În această rețetă, lintea se poate înlocui și cu bulgur, quinoa, hrișcă etc.
O cană de linte gătită asigură peste 30% din necesarul zilnic de proteine al organismului.
Lintea este bogată atât în fibre solubile, cât mai ales în fibre insolubile. Fibrele solubile 

pot contribui la prevenirea bolilor cardiovasculare, prin acțiunea de normalizare a nivelului 
de colesterol, pot ajuta la un control mai bun al diabetului de tip 2, prin încetinirea asimilării 
glucozei din alimente. La rândul lor, fibrele insolubile sunt eficiente în combaterea constipației, 
prin ușurarea tranzitului intestinal.

Fierul din compoziția boabelor de linte ajută la combaterea anemiei, iar carbohidrații cu 
eliberare lentă au rolul de a furniza energie pe termen lung.

Lintea este o sursă excelentă de minerale: fosfor, fier, zinc și magneziu. Fosforul joacă un 
rol vital în menținerea sănătății oaselor și a dinților și contribuie la dezvoltarea și regenerarea 
țesuturilor și la stabilizarea pH-ului sangvin. La rândul său, fierul este esențial pentru transpor-
tul oxigenului în organism și pentru formarea globulelor roșii în sânge. Zincul intră în reacțiile 
imunitare și accelerează cicatrizarea rănilor. Magneziul intră în acțiunile enzimatice și întărește 
sistemul imunitar.

Are un conținut important de vitamine, în special de vitamine din grupul B (B1, B2, B3, 
B5, B6 si B9)

Pentru a elimina efectul de flatulență pe care l-ar putea produce, se lasă la înmuiat timp de 
8 ore, după care apa se aruncă, iar lintea se spală bine înainte de a fi pusă la fiert în apă curată.

Consumată în salată, în amestec cu legume bogate în vitamina C, precum roșii, ardei sau 
broccoli, lintea își sporește proprietăţile nutritive, iar fierul pe care îl conţine este absorbit mult 
mai ușor.    Pagină realizată de Teodora Moț, nutriționist–dietetician

Salată cu linte verde
Valori nutritive/porție: calorii 290; proteine 13,5 g; lipide 14,5 g; glucide 28 g; fibre 5 g
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Dacă ați ascultat vreodată cântecul „O 
iubire glorioasă”, ale cărui versuri au 
fost scrise de John W. Peterson, ați 
auzit, pe scurt, povestea mea despre 

convertire. Primele versuri spun: „În întunericul 
meu, Isus m-a găsit/Da, căzând în groapa mea 
adâncă, la miezul nopții, acesta este exact locul 
unde m-a găsit Domnul meu...” 

Aveam 27 de ani, eram la a doua căsătorie 
și locuiam în Tulsa, Oklahona, în momentul 
experienței mele de convertire. Mai exact, aceasta 
a însemnat cea de a doua experiență de converti-
re, deoarece prima a avut loc când aveam 8 ani și 
a durat până la vârsta de 15 ani. De la 15 ani până 
la 27 am trăit în ignoranță și păcat teribil. 

Când aveam 8 ani părinții mei au divorțat 
și tatăl meu a obținut custodia mea, a fratelui 
și a sorei mele, pentru că mama a întâlnit un alt 
bărbat, a plecat cu el și a lăsat copiii în urmă. 

Mama a luat mobila noastră, inclusiv paturile 
noastre. A divorțat de tata pentru a se recăsători 

Istoria reconvertirii mele
Veronica Lee Collins

cu acel bărbat căruia nu îi păsa de copii (nici nu-i 
plăceau copiii). După trădarea mamei, familia 
noastră înstrăinată a început să frecventeze o 
biserică Baptistă din Arkansas. Tata ne-a anunțat 
pe mine, pe fratele și sora mea că este în căutarea 
unei soții și ne-a cerut să acceptăm. Unde putea 
găsi mai bine așa ceva, decât în biserică, nu-i așa? 

Fericire și speranță
Între timp, pe măsură ce mă întorc în timp în 

memorie, îmi amintesc de prima mea experiență 
cu Isus, ca și cum aceasta ar fi avut loc ieri. Pas-
torul baptist a făcut un apel către cei ce se simt 
păcătoși, să meargă în față, pe culoarul bisericii. 
Stăteam așezată aproape de mijlocul bisericii și 
simțeam cum inima îmi arde în acel moment, 
ca și cum aș fi cea mai păcătoasă persoană de pe 
planetă. Mă minunez și astăzi cum am simțit acea 
convingere profundă a păcatului, deși eram la o 
vârstă fragedă. Cu toate acestea, am recunoscut, 
dincolo de o ușoară undă de îndoială, că Duhul 
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Sfânt mă cheamă. Mi-am părăsit scaunul, m-am 
îndreptat spre partea din față a bisericii, am plâns 
amar în inima mea și m-am rugat sincer pentru 
iertare. Am înțeles ce trebuie să fac: cu fiecare 
strop de sinceritate din inima mea, din mintea și 
sufletul meu, L-am invitat pe Isus să intre în ini-
ma mea. Isus Și-a împlinit promisiunea: „Vă voi 
da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; 
voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă 
voi da o inimă de carne.” (Ezechiel 36:26). 

Da, Isus a venit și mi-a spălat murdăria și pă-
catul, dându-mi o inimă nouă. Rugăciunile mele 
au fost ascultate. Am simțit libertatea și pentru 
prima dată în cei opt ani ai vieții mele, am simțit 
că Isus locuiește în inima mea. Isus: pur, simplu, 
real și cel mai bun din viața mea, locuia în mine! 
Nu îndrăzneam să-I resping dorința de a sluji și 
a-I mulțumi. Asta a rămas aspirația mea serioasă 
până când am împlinit 15 ani. 

Când aveam 9 ani tatăl meu s-a recăsătorit 
cu Mona. Cinci ani mai târziu, când aveam 14 
ani, a dispărut dintr-odată, când a venit acasă 
într-o casă goală și a găsit un bilet de la cea de a 
doua soția a sa, prin care-l anunța că divorțează. 
A lăsat furgoneta companiei parcată și cu mo-
torul pornit – și s-a îndepărtat de afacerea sa de 
curățătorie chimică, de noua sa casă, de noua sa 
mașină și de cei cinci copii ai săi (eu, fratele și 
sora mea și cei doi copii ai Monei). 

Ca un vârtej de vânt eram ruptă de prietenii 
mei, de școala mea, de împrejurimile mele. Mona 
m-a trimis la Tulsa împreună cu frații mei, să 
locuiesc cu mama, în ciuda a ce credea soțul ei, 
deoarece el nu avea de ales în 
această situație. Mama a fost 
de acord să ne ducă cu ea în 
Tulsa. Cu Tulsa a venit o nouă 
viață, școală nouă, prieteni noi 
și un oraș mare. 

Probleme în Tulsa
În căutarea în zadar a 

„distracției”, între vârstele 15 și 
27 de ani, m-am trezit înjurând 
ca un marinar și devenind 
extrem de orgolioasă și înfu-

murată. Nimeni nu mi-a putut spune ce să fac sau 
când să fac, pentru că eu gândeam cu seriozitate că 
știu orice și înțeleg ce este cel mai bine pentru viața 
mea. (Dar, în realitate, am urât curând propria 
mea persoană devenită astfel și-mi detestam viața). 

Ca adolescenți, sora mea, prietenul nostru 
Joann și cu mine am început să colindăm orașul 
Tulsa, pentru a ajunge acolo unde credeam că tre-
buie să mergem. În cele din urmă a fost nevoie de 
un coșmar înspăimântător, amenințător pentru 
viața mea, să mă trezească din scena periculoasă a 
cutreierărilor. 

Îmi dau seama că acestea nu erau momente 
frumoase din viața mea. Îi sunt recunoscătoare 
lui Dumnezeu că „nu ține seama de vremurile de 
neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor 
de pretutindeni să se pocăiască.” (Fapte 17:30). 
Realitatea este că viața mea a fost un dezastru 
complet, pe măsură ce spirala păcatului se adân-
cea tot mai mult. La 25 de ani m-am căsătorit cu 
primul meu soț, după ce-l cunoscusem doar timp 
de o lună. Căsătoria a durat mai puțin de un an. 
Nu după mult timp am făcut al doilea jurământ 
unui soț alcoolic. Am plătit scump pentru cea de 
a doua căsătorie, suferind abuz fizic și mental.  

În sfârșit – un punct de cotitură
La 27 de ani lucram ca recepționer la Mead Pa-

per Company, când cineva dintre angajații noștri, 
Jody Moon, stătea la recepție și se oferea să-mi 
vândă bijuteriile ei. Adoram bijuteriile și timp de 
cinci ani am adunat multe brățări. Aveam cel puțin 
300 de perechi de cercei și câteva inele scumpe. 
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Cum mi-am prețuit bijuteriile ... „pentru că acolo 
unde este comoara voastră, acolo va fi și inima 
voastră” (Matei 6:21), mintea mea firească refuza să 
înțeleagă de ce Jody sau oricine altcineva ar lua vre-
odată în considerare vânzarea unor astfel de obiecte 
inestimabile. (Apoi mi-am amintit că citisem că 
persoane care intenționează să se sinucidă, se elibe-
rează de materialele valoroase...). Dar motivul real 
pe care nu l-am putut înțelege a fost că bijuteriile o 
împiedicau pe Jody Moon să se întoarcă la credință 
și să devină adventistă de ziua a șaptea, iar la vremea 
respectivă adventiștii nu purtau bijuterii. 

În același an în care Jody îmi era colegă de 
birou, opțiunea de a avea copii a fost abandonată 
în mintea mea datorită bolii endometrioza. N-am 
fost niciodată însărcinată și învățam să mă con-
frunt cu realitatea de a fi stearpă pentru tot restul 
vieții. După operația mea, Jody și fratele ei m-au 
vizitat la spital cu Biblia în mână, mi-au citit din 
Scriptură și s-au rugat pentru mine.  

După ce m-am recuperat și m-am întors la 
muncă, Jody mi-a dat cartea Calea către Hristos, 
pe care am ascuns-o printre revistele din aparta-
mentul meu, pentru că nu eram sigură dacă aș fi 
dorit ca cineva să mă vadă că am o astfel de carte 
despre Hristos în casa mea. 

La puțin timp după aceea, Jody m-a invitat la 
biserică. Am acceptat, în parte din curiozitate – 
dar mai ales pentru că în adâncul sufletului meu 
știam că am nevoie de Isus. 

Între timp eram prietenă cu o femeie căsă-
torită, care avea o aventură ilicită. O numeam 
Little Barbie, pentru că era mică. Lucra la aceeași 
companie de hârtie, unde lucram și eu. Am luat 
prânzul cu ea și, după muncă, am plecat împreu-
nă. O admiram și-mi doream să rămân prietena 
ei. Ea își părăsise soțul și locuia într-o cameră de 
hotel. Am mers să o vizitez și uneori, cel puțin 
înainte de acest timp, din cerul albastru, Domnul 
a început să lucreze vizibil în inima mea. Am 
simțit că Duhul Sfânt mă chema înapoi. Nu am 
putut nega apelul puternic din interiorul meu. 

Isus m-a găsit!
I-am recunoscut vocea și știam că dacă aș lua-o 

cu ușurință ar putea să nu mai sune din nou. Îmi 

doream o experiență cu Isus. Prietena mea a văzut 
că sunt dezorientată și s-a interesat de problemele 
mele. Nu i-am ascuns că vreau să fac o altă alege-
re, să-mi găsesc calea de întoarcere. 

Sunt bucuroasă că am făcut o alegere în acel 
moment, deși mi-am pierdut prietena, pentru 
că Micuța Barbie nu a vrut să aibă nimic a face 
cu Isus. Dar eu am găsit un nou și Cel mai bun 
Prieten – Cel etern!

O nouă călătorie minunată
Am început călătoria cu Isus. La început nu 

aveam o Biblie, până când Jody nu mi-a venit în 
ajutor, oferindu-mi una. Apoi am început studii 
biblice prin corespondență. Am studiat profețiile 
lui Daniel și Apocalipsa. În timpul acestui proces 
de studiu individual, am învățat mai multe despre 
credința adventă. De exemplu, citind 1 Petru 
3:3, 4, am spus rămas bun machiajului și purtării 
de bijuterii. După cum am menționat eram o 
mare colecționară de bijuterii și nu ieșeam pe ușă 
nemachiată. 

Cu toate acestea mintea mea era ca un bure-
te, îmbibând acest adevăr nou găsit în Biblie. Am 
fost dispusă să ascult de vocea lui Dumnezeu. Am 
început să respect ziua de Sabat și m-am botezat 
în biserica adventistă. 

La scurt timp, noua mea religie s-a dovedit 
a fi o piedică în calea căsătoriei mele, care s-a 
încheiat cu un divorț. După aceea m-am căsătorit 
a treia oară. 

Pregătită pentru reformă
Într-o zi, după serviciul de la biserică, o 

prietenă m-a invitat să particip la o adunare 
religioasă într-o casă din Collins, Missouri. Acolo 
am cunoscut un cuplu în vârstă care erau membri 
ai Mișcării de Reformă a Adventiștilor de Ziua a 
șaptea. Adevărurile pe care le-am auzit de la ei mi 
s-au întipărit adânc în inimă. La biserica adventă 
pe care o frecventam am auzit rar rostindu-se nu-
mele Ellen White sau ceva din Spiritul Profeției. 
Am văzut că acești frați, reformiștii, apreciau 
mult învățăturile acesteia. 

Am aflat, de asemenea mai multe despre 
dietă. Mi-au plăcut toate aceste învățături și, deși 
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am fost ulterior acuzată că aș avea o viață dublă, 
eu nu consider că am fost astfel, ci curând m-am 
declarat a fi de partea reformei. 

O tendință tulburătoare
Nu după multă vreme, în timp ce încă mai 

participam la biserica adventistă, pastorul nostru 
a participat la un seminar, motiv pentru care a 
lipsit pentru o vreme. La întoarcerea sa biseri-
ca noastră s-a schimbat brusc. El a spus că nu 
mai este nevoie de amvon, presupunându-se că 
acesta ar împiedica vorbitorul. În acel timp eram 
membră în cor și liderul corului ne-a anunțat 
că, atunci când cântăm, trebuie să ne părăsim 
locurile și să mergem în mijlocul adunării. Ni s-a 
spus că vom modifica ritmul și sunetul muzici. 
Muzica – în loc să sune tradițional – avea să fie 
una rapidă, furioasă, vioaie și plină de viață.  

Pentru că urma să înceapă o serie de evanghe-
lizări, a fost acoperită firma bisericii cu un banner 
uriaș. Așa cum ni se spusese muzica folosită cu 
acea ocazie era diferită. Am observat o femeie în 
scaun cu rotile care aștepta o vindecare divină în 
timpul acelei întâlniri. Evanghelistul, după ce și-a 
făcut cunoscută prezența sa înaltă și impunătoare, 
a început să cânte într-un mod ciudat, și, mergând 
pe culoarul bisericii, a rugat adunarea să stea în 
picioare, să bată din palme și unii dintre ei să-și ri-
dice mâinile în semn de slavă. Am simțit că Duhul 
Sfânt a părăsit acel loc. Nu am putut să mai rămân. 
Am vorbit cu ușierii care se aflau în hol, exprimân-
du-mi nemulțumirea, dar ei erau de altă părere. 
M-am întrebat serios dacă toată lumea din biserica 
mea era de acord cu un astfel de serviciu. Am deve-
nit confuză și în suflet mi s-au strecurat îndoieli și 
necredință cu privire la acțiunile bisericii. În timp 

ce părăseam biserica, un cuplu făcea același lucru. 
Și ei împărtășeau același simțăminte. 

Un loc de refugiu
Ca urmare a acestei întâmplări vizitele mele 

la Mișcarea de Reformă au devenit un adăpost 
și un refugiu. Liniile de demarcație dintre cele 
două biserici au devenit clare în următoarele 
zile. Această experiență a făcut ca legătura mea 
cu biserica reformistă să fie una semnificativă. 
Doctrinele, principiile și învățăturile de aici au 
completat lacunele mele și au răspuns întrebărilor 
care mă frământau. Astfel am luat decizia de a 
deveni membră în această biserică. 

Desigur, mă confrunt încă cu provocări seri-
oase și cu ispite, dar oricât de nedemnă aș fi, simt 
că Domnul continuă să mă susțină. 

Cel de al treilea soț al meu a divorțat la câțiva 
ani după ce am devenit membră în Mișcarea de 
Reformă. Niciunul din membrii familiei mele 
nu este adventist, eu fiind singura păzitoare a 
Sabatului. Cu toate acestea familia încearcă să 
mă respecte și cu ajutorul și harul lui Dumnezeu 
îmi pot trata mama biologică cu iertare și respect. 
Dumnezeu mi-a dat izbânzi semnificative și pe 
plan spiritual. El a fost și rămâne o fortăreață 
excelentă pe tot parcursul vieții și a lucrat pentru 
convertirea mea mai mult decât mă așteptam. 

Deși 26 de ani în urmă se părea că nu voi 
avea urmași, Domnul mi-a făcut însă parte de 
un fiu adoptiv, o noră dulce și patru nepoți 
minunați, iar al cincilea este așteptat să vină. Am 
fost într-adevăr binecuvântată. 

Acum pot cânta cu mai multă convingere: 
„În întunericul meu, Isus m-a găsit...” și-I sunt 
recunoscătoare.   p
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Pe data de 16 septembrie 2018, nu doar 
în cer a fost bucurie, ci și pe pământ, mai 
precis în Conferința Moldova încă o 
persoană a pășit în apa botezului făcând 

legământ cu Dumnezeu. Programul a avut loc în 
Comunitatea Siret din Județul Suceava. Mai mulți 
frați din comunitățile vecine ale Conferinței au 
venit pentru a-i felicita, încuraja și susține pe noul 
drum care duce spre cer. Dumnezeu să binecuvân-
teze pe acest copil al Său, născut acum din apă și 
din Duh!   p

Botez la Siret
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Îi mulțimim lui Dumnezeu pentru felul 
minunat în care a binecuvîntat cu Duhul Său vor-
bitorii și de asemenea, pentru impresiile pe care 
le-a făcut acesta asupra ascultătorilor.

În cadrul conferinței s-au făcut înscrieri 
pentru seminarii de bucătărie și nutriție și pentru 
cursuri biblice; 50 de persoane și-au exprimat 
dorința să participe. Aceste seminarii se vor 
desfășura o dată la doua săptămâni și vor fi 
susținute de sora Lidia Boje și de frații slujbași 
din zonă, în cadrul Liceului Economic din Satu 
Mare. Spațiul a fost pus la dispoziție de către 
doamna directoare a acestei instituții școlare, care 
a fost prezentă la evanghelizare și a rămas foarte 
impresionată de lucrarea pe care o facem.

O contribuție deosebită în desfășurarea 
acestor activități misionare au avut-o frații din 
comunitatea Satu Mare și din împrejurimi, care 
s-au implicat cu dăruire și credincioșie.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru opor-
tunitățile pe care ni le deschide să prezentăm mesa-
jul adevărului și vă îndemnăm să vă rugați pentru 
toate persoanele care au auzit acest mesaj!  p        

A consemnat Samuel Negruț

În perioada 08-10 februarie 2019, prin harul 
lui Dumnezeu, a avut loc în municipiul Satu 
Mare un program de evanghelizare cu gene-
ricul „Cum Gândim?”
 Temele medicale, susținute de fr. Emil 

Barbu, au fost: 
1. Suntem ce mâncăm;
2. Bioritmul; 
3. Mintea, locul marilor decizii. 
Temele spirituale au fost: 
1. Hrană pentru minte; 
2. Ordonarea minții;
3.  Valoarea unui gând. 
Acestea au fost prezentate de fr. Radu Ioniță. 
De asemenea, a fost adusă slavă lui Dum-

nezeu și bucurie în inimile participanților prin 
momente muzicale oferite de sora Elena Dance și 
fratele Claudiu Bogdan.

Aceste zile de evanghelizare au fost precedate 
de o acțiune misionară, la care au participat apro-
ximativ 20 de tineri. Cu acest prilej s-au distribuit 
20.000 de invitații în oraș.

În urma acestor invitații, au participat la 
evanghelizare un numar de aproximativ 60 de 
persoane din afara bisericii, în fiecare seară. 

Activități misionare în Satu Mare
46 Păzitorul Adevărului, ianuarie - martie 2019



În timp ce ziua cea mare a lui Dumnezeu se 
apropie în grabă asupra acestui pământ, noi 
știm că asupra noastră ca popor este o mare 
răspundere și o lucrare ce trebuie făcută repede. 
Făcând dovada că știm să folosim mijloacele 

și uneltele ce sunt la îndemână în virtutea acestui 
țel, în Conferința Banat a avut loc, la sfârșitul 
anului 2018, hirotonirea ca predicator a fratelui 
Sârbu Doru. 

Procesiunea s-a desfășurat la Lugoj în data 
de 2 octombrie, în cadrul adunării de slujbași a 
Conferinței Banat cu susținerea și participarea 
câtorva reprezentanți ai Uniunii Române.

„Cei care sunt împreună lucrători cu Dum-
nezeu sunt doar unelte ale Sale și în ei înșiși nu 
există un har, sau o sfinţenie deosebită. Numai 
când cooperează cu inteligenţele cerești pot avea 
succes. Ei sunt doar niște vase de lut, depozitari 
ai adevărurilor încredinţate de Dumnezeu. Pavel 
seamănă, Apolo udă, dar Dumnezeu face să creas-
că.” (The Review and Herald, 12 septembrie, 1893). 

Fie ca atât slujbașii cât și membrii bisericii 
noastre să-și înțeleagă rolul în marea lucrare ce 
poate grăbi venirea Salvatorului nostru spre a ne 
lua acasă! 

„Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă 
răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu 
piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului 
însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor 
trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de 
mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, 
va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se 
strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o 
purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind 
venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile 
aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de 
căldura focului?” (2 Petru 3:9-12).  p        

A consemnat Mihăiță Lung

Hirotonire  
în Banat
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A venit primăvara? Chiar dacă nu ne 
dăm seama prea bine că iarna a fugit 
de la noi, ramurile înflorite, albinele 
care zboară pe deasupra florilor, 

păsările călătoare care sosesc în stoluri, ne anunță 
că primăvara deja s-a instalat. 

În jurul caselor încep să dea târcoale rându-
nele. Rândunica este o pasăre mică, cu aripi lungi, 
având codița bifurcată, ca o furculiță cu doi dinți, 
colorată în albastru închis pe aripi, brun-roșcat 
pe gât și bărbie și albă pe burtă. Ea vine în zbor 
rapid, bătând neregulat din aripi, încercând să 
găsească un loc unde să-și construiască cuibul. 

Atunci când își propun să construiască un 
cuib, rândunelele pornesc la treabă împreună, 
soț și soție, cei doi semănând foarte mult unul 
cu celălalt și ambii contribuind la colectarea și 
transportarea materialului pentru locuință. Când 
cuibul este gata, având o formă sferică, deschis 
doar în partea de sus, cei doi îl căptușesc cu pene, 
puf și fire moi de vegetație și femela depune acolo 
4-5 ouă pe care le clocește. După 12-17 zile puii 
ies din ouă și rămân în cuib alte aproximativ 20 de 

Vestitorii primăverii
zile, timp în care sunt hrăniți de părinții lor, după 
care sunt învățați să zboare și părăsesc cuibul. 

Ce putem învăța de la această pasăre 
înțeleaptă, care știe exact unde să-și facă o căsuță 
în siguranță, care știe să se întoarcă în zona tem-
perată primăvara și să o părăsească în fiecare an, 
înainte de venirea iernii? 

Despre rândunică Biblia spune că este una 
din creațiile lui Dumnezeu care ascultă întocmai 
de glasul Lui și respectă legile pe care El le-a pus 
pentru ea. (Ieremia 8:7). În plus, deși nu este con-
siderată o pasăre domestică și nu are o contribuție 
directă în slujba omului, această pasăre este un 
ajutor considerabil, ea hrănindu-se cu un număr 
mare de insecte dăunătoare agriculturii.

Să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru fiecare 
dintre ființele pe care le-a creat și să învățăm de la 
micile făpturi hărnicia, supunerea, mulțumirea, 
bunătatea și delicatețea. Să ne înțelegem rostul 
în această lume, iar când El ne va indica vremea 
potrivită pentru „migrație”, să fim gata să ne 
înălțăm la cer, alături cu Domnul Isus care va veni 
să ne ia la Sine.

ISSN: 1584-269x


