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S-a instalat din nou vara cu toată voioşia 
ei ce ne inspiră dragoste de viaţă, bucu-
ria de a trăi în mijlocul atâtor frumuseţi 

ce împodobesc natura. Roua dimineţii, razele 
mângâietoare ale soarelui ce topesc încetul cu 
încetul fiecare strop de apă de pe flori,  copacii 
cei umbroşi ce ne adăpostesc de toropeala de la 
amiază, iarba fragedă  pe care ne refugiem pen-
tru a scăpa de fierbinţeala  greu de suportat a 
trotuarelor şi asfalturilor  sunt doar câteva din 
ofertele naturii ce ne readuc  buna dispoziţie.  

Iar vacanţa cea mult aşteptată ne aduce cu 
ea  ieşiri în natură, unde pentru a ne depărta o 
clipă de tumultul zgomotos al oraşelor, pentru 
a ne refugia în inima naturii trebuie să parcur-
gem drumuri mai puţin modernizate, unde 
praful domneşte ca la el acasă. Aceste imagini  
pitoreşti ne îndreaptă gândul  spre vremuri de 
demult, spre căi în al căror colb  se afundau  
ucenicii în misiunea lor,  însoţiţi de  Învăţăto-
rul Divin. Istovite de călătorie, picioarele lor 
adunau în plus,  pe  pielea brăzdată de vânt şi 
ploi,  povara prafului de pe drumuri. 

Ne întrebăm adesea: A fost întâmplarea 
cu spălarea picioarelor doar o lecţie de  smere-
nie,  un act al umilinţei sau ceva mai profund 
se ascunde în învăţătura lăsată şi nouă peste 
veacuri, ba chiar milenii? Avea praful de pe pi-
cioarele acelor  învăţăcei un înţeles mai adânc, 
o conotaţie spirituală sau ceea ce s-a întâmplat 
în camera de sus era doar un ritual asemănător 
vechilor obiceiuri fariseice legate de o strictă 
igienă? 

„A fost doar o pildă” – spunea  o tânără 
creştină ce considera ridicol încadrarea acestui 
gest într-un act de cult atât de solemn. Este drept 
că Cel care a instituit această nouă ceremonie 
declara: „Eu v-am dat o pildă”, dar aceasta nu în-
seamnă că ne-a relatat o parabolă ca multe altele, 
căci El continuă „ca şi voi să faceţi cum am făcut 
Eu” (Ioan 13:15) şi în timp ce nu mimează ni-
mic în legătură cu sămânţa semănată, drahma 
pierdută sau aluatul pus la plămădit, acţionează 
efectiv oferind practic exemplul Său, oferta ser-
viciului de slujire.

Apostolii au privit cu mirare gestul Lui. 
Cum să-şi  lase ei picioarele spălate  de Cel 
ce avea să le fie împărat?  Dar El, Învăţătorul 
Divin, le-a cerut să se supună chiar dacă nu 
înţelegeau încă  însemnătatea gestului Său. Şi 
atunci, în entuziasmul lui, Petru a trecut de 
la o extremă la alta. Nimic ori totul, părea să 
fie noua lui deviză. De ce n-a acceptat, însă, 
Domnul să-i spele lui Petru şi mâinile şi ca-
pul? 

Răspunsul primit ca refuz la cerea lui: 
„Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele de-
cât picioarele ca să fie curat de tot” urmat de 
menţiunea :”şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi”, 
referitor la păcatul ascuns din inima lui Iuda 
sugerează faptul că nu era vorba doar de cură-
ţenia exterioară a trupului. 

Actul spălării picioarelor nu avea să fie 
un gest care să cureţe mintea. Nu era o do-
vadă a schimbării unei înţelegeri decisive, aşa 
cum o face actul botezului. În acest caz  întreg 
trupul este curăţit, întreaga viaţă  ia o nouă 
întorsătură. Atunci curăţirea este totală, fiin-
ţa cea veche este îngropată în apa botezului 
şi o fiinţă nouă renaşte printr-un legământ 
solemn. Totul capătă altă orientare:  gândire, 
vorbire, acţiune, priorităţi şi selectarea cără-
rilor vieţii. 

Dar în viaţa de zi cu zi, chiar şi în viaţa de 
creştin, praful se aşterne inevitabil pe picioa-
rele celor ce pribegesc încă în lumea păcatului. 
Micile probleme ce apar, micile neînţelegeri, 
micile conflicte dintre fraţii şi surorile familiei 
creştine reprezintă praful de pe  picioare ce tre-
buie îndepărtat pentru ca cel ce tânjeşte după 
părtăşia sfântă „să fie curat de tot”. Este o nouă 
ocazie de a îndepărta dintre noi toate câte ne-au 
tulburat, toate neînţelegerile ce ne-au umplut 
de colbul acestei lumi în vederea  curăţirii noas-
tre  pentru ca împreună să ne putem apropia de 
acelaşi trup frânt pentru iertarea păcatelor şi  să 
devenim astfel una în Hristos, Mântuitorul tu-
turor.

Emanuela R.     

Praful de pe picioare
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Actualitate

Prevestind evenimente care urmau să 
se desfăşoare în viitor, apostolul Ioan, 
sub inspiraţie divină, descrie în capi-

tolul 13 al cărţii Apocalipsei o fiară, căreia îi 
fusese dată „o stăpânire mare” cu o sferă de 
influenţă atât de extinsă încât „tot pământul 
se mira după fiară”. Realitatea că aceasta este 
o putere politico-religioasă este indicată şi de 
faptul că locuitorii pământului, fascinaţi de 
măreţia şi puterea ei, au început să i se închi-
ne, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi 
cine se poate lupta cu ea?”

Chiar dacă a trecut printr-o fază de de-
clin, în care „unul dintre capetele ei părea 
rănit de moarte”, „vindecarea” acestei „răni” 
duce, conform profeţiei, la o revigorare a pu-
terii şi influenţei ei, şi la o intensificare fără 
precedent a activităţii ei.

Însă, cel mai uimitor aspect al ei este în-
tinderea mondială a stăpânirii ei: „Şi i s-a dat 
stăpânire peste orice seminţie, peste orice no-
rod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi 
toţi locuitorii pământului i se vor închina...” 
(Apocalipsa 13:7,8 p.p.).

Tendinţe	actuale	
în	evoluţia	
internaţională	–	
împlinirea	
unor	vechi	
profeţii?
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Deşi au existat şi în trecut regate şi impe-
rii cu o sferă de influenţă care cuprindea părţi 
semnificative din mai multe continente, o 
dominaţie mondială la nivelul descris mai sus 
încă nu s-a cunoscut în istorie, deşi au existat 
aspiraţii în acest sens. De asemenea este clar 
că atunci când va fi instaurată în mod vizibil, 
această putere nu va putea rămâne anonimă şi 
nici nu va putea trece neobservată – deci îm-
plinirea literală a acestei profeţii nu se poate 
afla decât în viitor.

Datorită condiţiilor specifice de infra-
structură, transport şi comunicaţii împli-
nirea acestei profeţii ar fi fost imposibilă în 
trecut, însă lucruri care păreau deunăzi de 
neimaginat, au devenit în prezent nu doar 
plauzibile, dar chiar probabile, în condiţiile 
globalizării actuale. Tot mai multe fenomene 
din societatea umană încep să fie însoţite de 
atributul „global”, iar criza globală este doar 
unul dintre cele mai recente, care ne dove-
deşte cât de întreţesute şi interdependente 
au ajuns ţările între ele şi cum dezechilibrul 
uneia poate avea un impact răsunător şi asu-
pra celorlalte.

Aşa se face că împlinirea unor profeţii a 
căror realizare părea inimaginabilă cu câteva 
secole în urmă se conturează tot mai clar îna-
intea ochilor noştri.

Discursul de „balaur” al unei alte fiare 
cu „coarne ca ale unui miel”, este de aseme-
nea o ilustrare cât se poate de potrivită a 
schimbării de atitudine survenite în poli-
tica SUA: Ţara care oferea odinioară adă-
post şi o nouă şansă asupriţilor din diverse 
continente, acţionând ca un veritabil bas-
tion al drepturilor omului, promovează în 
prezent o politică în cadrul căreia, dreptu-
rile fundamentale ale omului nu sunt doar 
ignorate, ci chiar sfidate în mod brutal şi 
sistematic sub pretextul apărării securităţii 
naţionale.

Ilustrarea că „săvârşea semne mari, până 
acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer 
pe pământ, în faţa oamenilor” (vezi Apoca-
lipsa 13:13) poate fi aplicată atât armamen-

tului modern folosit cu predilecţie de această 
putere, cât şi dezvoltării fără precedent a spi-
ritismului, cu minunile sale prin care mulţi 
vor fi amăgiţi.

Conform profeţiei, această putere ur-
mează să coalizeze cu cea dintâi şi vor impune 
un sistem universal de închinare, care va cul-
mina cu impunerea unui semn de supunere 
asupra tuturor locuitorilor pământului: „Şi 
a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, 
slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna 
dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul aces-
ta, adică numele fiarei, sau numărul numelui 
ei.” (Apocalipsa 13:16,17).

Şi acest sistem de sancţiune, cunoscut în 
politica internaţională sub numele deja con-
sacrat de „embargo” este deja practicat de un 
timp considerabil la nivel interstatal pentru 
acele state care nu se conformează indicaţi-
ilor forurilor internaţionale şi este pe punc-
tul de a fi extins la nivel individual. Elimi-
narea banilor lichizi şi folosirea cărţilor de 
credit sau a altor mijloace electronice de sto-
care a informaţiei în tranzacţiile comerciale 
este o tendinţă actuală a lumii contempora-
ne şi pare să fie modalitatea prin care va fi 
realizată împiedicarea persoanelor „suspec-
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te” de a mai putea efectua vreo tranzacţie 
financiară. Şi acest lucru va fi implementat 
tot sub pretextul asigurării unui nivel spo-
rit de securitate, şi al posibilităţii anihilării 
rapide şi eficiente a răufăcătorilor, precum 
şi a combaterii cu maximă eficienţă a eva-
ziunii fiscale. Nimeni nu va putea cumpăra 
sau vinde, nu va putea face plăţi sau accepta 
plăţi din partea terţilor, fără ca tranzacţia să 
fie înregistrată şi documentată electronic, şi 
bineînţeles, impozitată pe măsură. 

Marea problemă este că, oricând, pe cri-
terii cât se poate de subiective, oricine poate 
fi calificat drept „suspect” „potenţial terorist” 
etc. şi scos astfel în afara vieţii sociale, ba chiar 
torturat până la moarte, dacă nu există nici un 
fel de dovezi care să-l incrimineze.

După ce, într-o primă fază s-a impus 
obligativitatea marcării tuturor animalelor 
domestice se pare că nu este departe timpul 
când se va încerca trecerea la „chip-area” 
sistematică a oamenilor – pentru care toată 
discuţia în jurul „paşaportului biometric” nu 
este decât un preludiu.

Însă pentru a determina omenirea să ac-
cepte aceasta, trebuie ca în prealabil să se in-
staleze un climat de incertitudine, panică şi 
groază în populaţie, lucru care a început deja 
prin mediatizarea intensivă a „crizei mondia-
le” şi a efectelor ei asupra oamenilor.

Prin marcarea electronică individuală se 
va putea monitoriza deplasarea cuiva, prezenţa 
sa în diferite momente în diferite locuri fiind 
semnalată de aparatele de scanare de la distanţă 
care vor fi instalate pretutindeni. (În paranteză 
fie spus, acest lucru este posibil şi chiar practicat 
uneori şi astăzi, pe baza telefoanelor mobile pe 
care le purtăm cu toţii, şi care ne trădează iden-
titatea şi locaţia la un moment dat). Pe lângă 
prezenţa individului, vor putea fi „citite” toate 
datele personale ale acestuia, de la naţionalita-
te, profesie, cont bancar şi până la bolile cu care 
este luat în evidenţă în fişa lui medicală.

Neacceptarea acestei marcări l-ar pune 
pe om în imposibilitatea primirii sau efec-
tuării de plăţi – deci nu-şi va mai putea plă-

ti facturile la utilităţi (căldură, apă, energie 
electrică etc.), nu-şi va mai putea cumpăra ali-
mente, îmbrăcăminte sau alte produse nece-
sare, iar neplata impozitului pe proprietăţile 
sale (locuinţă, autoturism etc.) ar duce auto-
mat în scurt timp la confiscarea acestora. 

Cu alte cuvinte, orice om care, dintr-un 
motiv sau altul devine incomod pentru sistem, 
sau măcar „suspect” va putea fi anihilat în cel 
mai scurt timp cu maximă operativitate, ceea ce 
se încadrează perfect cu scenariul trasat în pro-
feţie cu privire la sfârşitul timpului sfârşitului.

Unii observatori atenţi ai evoluţiei po-
liticii naţionale în context internaţional fac, 
printre altele, următoarele observaţii cu pri-
vire la evenimentele actuale:

Sub presiunea internaţională, România 
tocmai a contractat cel mai mare împrumut 
din istoria sa, împrumut făcut în secret, în 
mare grabă, fără a se prezenta justificări clare 
pentru scopul cu care a fost făcut şi destina-
ţia pe care o vor avea aceşti bani. Evitându-
se declararea sumei totale împrumutate, 
aceasta poate fi mărită oricând ulterior... Sub 
pretextul sprijinirii economiei, o mare parte 
din aceşti bani vor fi acordaţi băncilor (ceea 
ce oricum nu va crea noi locuri de muncă), 
urmând ca ţara să fie apoi obligată la plata da-
toriilor cu dobânzile de rigoare...

În mod concret, asupra populaţiei, 
aceasta este foarte probabil să se repercuteze 
în creşterea necontrolată a taxelor şi impozi-
telor, a TVA-ului şi a preţurilor, în reducerea 
bugetelor unor ministere ca cel pentru sănă-
tate şi învăţământ, şi o devalorizare dezas-
truoasă a monedei naţionale. Tot mai mulţi 
oameni îşi vor pierde serviciile şi orice sursă 
de venit, criza socială se va ascuţi, frustrarea 
şi lipsa vor lua dimensiuni nebănuite şi dispe-
rarea oamenilor îi va duce la proteste masive 
şi revolte pe scară largă, care vor fi reprimate 
cu brutalitate de autorităţi. Efectele vor fi de-
vastatoare.

Se va cotinua probabil tendinţa de „ali-
niere” a României la practicile altor ţări 
dezvoltate – prin impunerea treptată a chip-
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ării (iniţial la paşapoarte, apoi la buletine de 
identitate şi permise auto, iar în ultimă fază 
chiar a corpului uman), acţiune care va mer-
ge mână în mână cu montarea de scannere şi 
camere de luat vederi pretutindeni şi de im-
plementare a statului poliţienesc. Şi în ceea ce 
priveşte impunerea vaccinurilor, aşteptările 
sunt cât se poate de sumbre.

Aşa cum s-a semnalat deja în mediile na-
ţionale şi internaţionale, ne aflăm în pragul 
unei crize alimentare, care va fi mult mai dra-
matică decât cea financiară.

Se pare că scopul final al acestei crize eco-
nomice mondiale, provocată de cei care aveau 
să devină beneficirarii ei direcţi este acela ca, 
după distrugerea economiilor naţionale şi a 
sistemelor bancare „sănătoase”, oamenii să 
fie atât de îngroziţi şi terifiaţi de lipsuri de tot 
felul, încât să ceară guvernelor să ia măsuri 
pentru a-i scoate din această situaţie, şi, în dis-
perarea lor, oamenii vor accepta orice soluţie le 
va fi oferită, fără a mai ţine cont de idealuri ca 
libertate individuală, drepturile omului etc.

Acesta ar fi contextul ideal pentru intro-
ducerea unei monede unice, virtuale, care să 
fie introdusă electronic în conturile indivi-
duale cu ajutorul chipurilor din mână, iar oa-
menii, determinaţi de foamete şi lipsuri, vor 
accepta de bună voie această soluţie pentru a 
putea supravieţui.

Chip-area ar putea duce la mult doritul 
control absolut – se va şti în orice moment 
unde suntem, de câţi bani dispunem, ce 
cumpărăm, ce mâncăm, ce ziare citim etc. 
Orice răzvrătire a individului ar putea duce 
la comanda de blocare a „chipului”, moment 
din care individul respectiv va înceta să mai 
„existe” din punct de vedere social...

Cam aşa sunt văzute perspectivele de 
viitor ale planetei de către numeroşi analişti 
ai mediului economico-politic internaţional, 
care, departe de a fi nişte fanatici apostoli ai 
teoriei conspiraţiei, analizează în mod obiec-
tiv, pe baza faptelor, tendinţele actuale şi di-
recţia spre care ne îndreptăm. 

În ce măsură asemenea previziuni se vor 
adeveri, vom putea vedea probabil într-un vi-
itor destul de apropiat, cert este însă că nu ne 
aşteaptă zile uşoare şi că fericirea nu este de 
căutat în lumea aceasta...

Şi, dacă a fost cândva un timp când solia 
îngerului al treilea să fi fost de maximă actuali-
tate, este clar că acel timp ne stă nemijlocit îna-
inte. Fiara a pornit o ofensivă furibundă, anga-
jând în luptă tot arsenalul acumulat în timp. 
Te numeri şi tu printre cei care sunt gata să dea 
lupta cu ea, coste aceasta oricât ar costa?

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a 
zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei 
şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte 
sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul 
mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, 
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi 
fumul chinului lor se suie în sus în vecii veci-
lor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei 
ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine pri-
meşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea 
sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:9-12).

Oricât de disproporţionate ar fi taberele, 
şi oricât de inegală este lupta, biruinţa va fi de 
partea acelora care, cu toată hotărârea rămân 
statornici şi „păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus”: „Şi am văzut ca o mare de 
sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, 
cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau 
biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului 
numelui ei.” (Apocalipsa 15:3). „Ei l-au bi-
ruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul 
mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar 
până la moarte.” (Apocalipsa 12:11). 

Marius Stroia
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Afară de legea circulaţiei care atrage 
atenţia conducătorilor auto asupra 
respectării unor principii fixe şi bine 

stabilite, există o serie de legi  nescrise sau 
foarte vag conturate, legi care pot fi numite, 
pe bună dreptate „legi de bun simţ”. 

Cunoscute şi sub numele de „conduită 
preventivă” legile acestea sunt percepute, in-
tuite sau chiar „inventate” de conducătorul 
atent, care-şi propune să-şi protejeze propria 
viaţă şi pe cea a partenerilor de trafic. Ele trec 
uneori peste legile fixe, în favoarea salvării 
de vieţi omeneşti. (De exemplu într-un loc 
unde oprirea este interzisă prin indicator, un 
conducător auto va opri dacă situaţia impune 
acest lucru: dacă este necesară acordarea unui 
prim ajutor sau pentru a permite unei maşini 
aflate într-o misiune de urgenţă, să-şi continue 
drumul... şi exemplele pot continua.)

Prin conduita preventivă înţelegem un 
mod de comportare care permite nu doar ieşi-
rea „cu faţă curată” dintr-o situaţie dificilă, ci şi 
evitarea creării unei astfel de situaţii.  

În mod similar orice parcipant la trafic 
pe drumul vieţii se va confrunta cu astfel de 

„legi”. Conduita preventivă creştină înseamnă 
respectarea legilor scrise şi a celor nescrise, ast-
fel încât siguranţa noastră şi a celor din jur să 
nu fie pusă în pericol. Domnul Hristos spunea 
la un moment dat ascultătorilor Săi, atunci 
când aceştia I-au atras atenţia la modul minu-
ţios în care pretindeau că respectă legea: „pe 
acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le 
lăsaţi nefăcute” (Matei 23:23 u.p.). Adevărul 
acesta rostit de Unul care a venit să „facă lu-
mină” în minţile confuze include consacrarea 
tuturor capacităţilor noastre în solemna misi-
une de salvare a tot ce poate fi salvat. 

„Ci mai bine judecaţi”, completa apostolul 
Pavel, „să nu faceţi nimic, care să fie pentru fra-
tele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de 
păcătuire.” (Romani 14:13).

Domnul Hristos a fost acuzat în nenu-
mărate rânduri că nu respectă legea. Astfel I 
s-a imputat călcarea poruncii a treia, a patra, 
a cincea...

„Conduita preventivă” pe care Mântui-
torul o folosea în drumul vieţii Sale pe acest 
pământ, nu a scăzut cu nimic din valabilita-
tea Decalogului, ci doar i-a subliniat esen-

Conduită	
preventivă
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ţa, demonstrând că porunca este „dreaptă, 
sfântă şi bună”. 

Spunând că Dumnezeu este Tatăl Său, 
El nu Se făcea nicidecum vinovat de călcarea 
poruncii a treia, prin hulă. Mai degrabă acu-
zatorii Săi luau în deşert numele Sfânt al lui 
Dumnezeu atunci când se comportau altfel 
decât s-ar cuveni unor fii de Dumnezeu. Poa-
te că reuşim să ne abţinem să rostim cuvinte 
jignitoare fratelui nostru, dar dacă ura nu este 
înlăturată din inimile noastre, suntem la fel de 
vinovaţi ca şi cum ne-am fi „descărcat”. Esenţa 
creştinismului nu este doar o poză frumoa-
să, ci o fiinţă nouă care ştie să iubească chiar 
şi pe vrăjmaşi. Acest comportament va aduce 
onoare numelui lui Dumnezeu şi va respecta 
în mod implicit cerinţele poruncii a treia. 

Referitor la porunca a patra, Domnul 
Hristos a explicat prin învăţătură şi exemplu că 
„Sabatul a fost făcut pentru om” ca o binecu-
vântare de care omul urma să beneficieze. 

Ce am zice dacă am afla că o familie, 
înainte de a avea copii, decorează frumos o 
cameră, o împodobeşte cu tot felul de jucă-
rii, apoi se hotărăşte să aibă un copil pe care 
să-l aducă aici? S-ar deduce că cel micuţ urma 
să completeze frumuseţea acestei încăperi şi 
prin urmare copilul a fost adus pentru came-
ră, cu restricţiile de rigoare, de a nu deranja, 
de a nu strica etc. În mod natural lucrurile se 
întâmplă altfel: atunci când apare un copil, 
sau când se aşteaptă venirea pe lume a unui 
copil, părinţii decid ca pentru el să pregăteas-
că cele mai frumoase lucruri, astfel încât co-
pilul să se simtă bine. 

Exemplul acesta nu trage nicidecum con-
cluzia că Sabatul ar trebui folosit în mod nepă-
sător şi neglijent, pentru că, prevăzând tendin-
ţa aceasta, Dumnezeu a spus clar: „să nu-ţi faci 
gusturile tale în ziua Mea cea sfântă”. Totuşi, 
timpul orelor sfinte trebuie petrecut în mod 
înţelept, pentru slava lui Dumnezeu şi pentru 
alinarea durerilor celor în suferinţă, creând 
posibilitatea ca minţile lor să se poată îndrepta 
în voie spre lucrurile sfinte. 

Acuzat fiind că nu are respect pentru fa-
milia Sa, Domnul Hristos a subliniat limitele 
până la care un copil poate fi supus părinţilor 
săi. „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii 
voştri” – scria mai târziu apostolul, înţelegând 
că Domnul Hristos S-a supus în mod necon-
diţionat Tatălui Său ceresc, apoi, a respectat pe 
părinţii Săi, atât timp cât ei nu-I cereau să Se 
depărteze de la solemna Sa misiune. 

Aceasta înseamnă conduită preventivă pe 
drumul vieţii. Nu este suficient doar să memo-
răm legea şi să „ne străduim” să o respectăm, 
aşa cum credem noi că se cuvine. Este necesar 
să-i înţelegem esenţa, motivul pentru care 
Dumnezeu ne-a cerut un lucru. Să nu căutăm 
scuze teoretice pentru ceea ce nu ne place să 
facem, aşa cum pe vremea Domnului Hristos 
fariseii obişnuiau ca sub titulatura de „corban” 
să-şi neglijeze părinţii, gândind că Dumnezeu 
priveşte cu plăcere asupra lor. 

„Nu vă înşelaţi”, spune apostolul Pavel, 
„Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit”. El 
nu este un om pe care să-L putem înşela. El 
cunoaşte cele mai ascunse taine ale sufletului 
nostru, de la vorba rostită în taină, până la 
cuvântul nerostit.

Conduita preventivă înseamnă evitarea 
extremelor, în timp ce nu se scade cu nimic 
din valabilitatea legii. 

 „Nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea 
înţelept: pentru ce să te pierzi singur?” (Ecl. 
7:16), spunea înţeleptul Solomon, sugerând o 
linie de mijloc în orice situaţie. 

La ce se referă acest „exces” de nepri-
hănire? 

Ce am spune despre un şofer care, circu-
lând pe drumul public intră pe culoarea verde 
a semaforului, deşi vede clar că din celălalt 
sens al intersecţiei un şofer neatent se îndreap-
tă spre el? Are dreptate să facă această mişcare? 
Da. Este liber să o facă şi nu va fi considerat vi-
novat de către legea circulaţiei. Totuşi el va su-
porta consecinţele neatenţiei, deşi putea foarte 
bine să le evite printr-o conduită preventivă. 

Care este viteza cu care circulăm pe dru-
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mul vieţii? Răspunsul este acelaşi ca şi pentru 
întrebarea pusă în cadrul circulaţiei pe dru-
murile publice: Depinde de condiţii. „Şi ro-
bul Domnului ... să fie ... plin de îngăduinţă 
răbdătoare”. (2 Timotei 2:24).

O persoană care şi-a propus să-şi de-
dice viaţa călăuzirii fiinţelor omeneşti, să 
poarte de grijă turmei care i-a fost încre-
dinţată, în familie sau în biserică, va mer-
ge, asemenea patriarhului Iacov, „la pas cu 
turma, care va merge înaintea mea, şi la pas 
cu copiii” Gen.33:14. Aceasta nu înseam-
nă că Iacov permitea copiilor să se abată 
din cale, sau să se întoarcă, sau chiar să se 
oprească pe cale. El stătea doar în urma lor 
pentru a-i ajuta în caz de nevoie. Drumul 
ce urma să fie parcurs era bine stabilit şi în 
situaţia în care cineva nu mai putea merge, 
el constata cauza, găsea un mijloc potrivit, 
înlătura neajunsurile. 

Metodele de educare a copiilor nu sunt 
totdeauna aceleaşi. De fapt ele sunt total 
diferite de la un copil la altul. O persoană 
influentă, care scria cărţi pentru educarea 
copiilor, a tras la un moment dat o concluzie 
plină de adevăr: „Înainte să mă căsătoresc”, 
spunea ea, „aveam şase principii pentru edu-
carea copiilor. Acum am şase copii şi nici un 
principiu”. 

„Sunt unii copii care au nevoie de mai 
multă disciplină răbdătoare şi instruire bine-
voitoare decât alţii. Ei au primit ca moştenire 
trăsături de caracter defectuoase şi din cauza 
aceasta au nevoie de mai multă milă şi iubi-
re.” (I.C. 207).

„Pe calea plină de trudă a vieţii, soţul şi 
tatăl trebuie să meargă "încet, la pas" cu ceilalţi 
din casă, atât cât sunt aceştia în stare să supor-
te. În mijlocul grabei nestăvilite a lumii pentru 
bogăţie şi putere, el să meargă la pas, alinând şi 
susţinând pe cea care este chemată să meargă 
alături de el...” (C.A. 218).

 „În adevăr, niciunul din noi nu trăieş-
te pentru sine, şi nici unul din noi nu moare 
pentru sine” (Romani 14:7).

Exemplele biblice ne pot ajuta şi în acest 
sens. David s-a comportat nepăsător la un 
moment dat, faţă de obligaţiile conduitei pre-
ventive. El nu s-a gândit la urmările satisfacerii 
unei plăceri de moment. În cele din urmă el 
s-a căit şi s-a întors cu toată inima la Dumne-
zeu, dar în faţa copiilor săi cuvântul său nu a 
avut niciodată greutate. „Exemplul lui rău a 
avut influenţă asupra fiilor săi, iar Dumnezeu 
nu a intervenit pentru a împiedica urmările. 
El îngăduia ca lucrurile să meargă pe drumul 
lor firesc, şi astfel David era aspru mustrat... 
Cunoscându-i păcatul, supuşii erau ispitiţi să 
păcătuiască mult mai fără frâu. Slăbiseră atât 
autoritatea lui în propria familie, cât şi pute-
rea de a cere ascultare şi supunere de la fiii săi.” 
(Patriarhi şi profeţi, pag. 723). 

Un exemplu pozitiv în acest sens ar pu-
tea fi cel al lui Iov. „Fiii săi se duceau unii la 
alţii, şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. 
Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mă-
nânce şi să bea împreună cu ei. Şi, după ce 
treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea 
pe fiii săi: se scula dis de dimineaţă şi aducea 
pentru fiecare din ei cîte o ardere de tot. Căci 
zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au 
supărat pe Dumnezeu în inima lor." Aşa avea 
Iov obicei să facă.” (Iov 1:4,5).
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Nu ni se spu-
ne foarte clar dacă fiii 
săi vor fi sau nu mântuiţi. 
Totuşi citind răsplata lui Iov 
primită la sfârşitul suferinţei sale, 
aflăm că Iov a primit îndoit din fieca-
re dintre bunurile sale materiale. Faptul că 
fii, a primit zece, atâţi câţi avusese, am putea 
deduce că şi ceilalţi zece care au murit, vor fi 
salvaţi ca urmare a mijlocirii atente şi credin-
cioase a părintelui lor. 

Presupunerea aceasta este întemeiată pe 
un alt exemplu biblic. Aflăm că Solomon a 
fost cruţat „pentru tatăl său, David”, şi atunci 
când el s-a întors de pe calea lui greşită, Dum-
nezeu l-a primit. 

„Solomon n-a păzit poruncile Domnu-
lui. Şi Domnul a zis lui Solomon: "Fiindcă ai 
făcut aşa, şi n-ai păzit legămîntul Meu şi legile 
Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe împărăţia 
de la tine şi o voi da slujitorului tău. Numai, 
nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, 

pentru 
tatăl tău 
David. Ci din 
mîna fiului tău o voi 
rupe.” (1 Regi 11:10-12). 

Să adoptăm o conduită 
preventivă pe drumul vieţii, ţinând 
cont de toate amănuntele care pot urma 
din felul nostru de comportament. Dumne-
zeu va binecuvânta buna noastră intenţie şi 
ne va folosi ca şi colaboratori ai Săi pentru 
salvarea noastră şi a semenilor noştri. 

Daniela Picu
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BăTăLiA 
peNtru îNChINAre

Închinarea este actul nostru de recunoaştere 
şi supunere în fața unei puteri superioare 
nouă.

 Nu suntem ființe suverane în univers, 
independente, ci am fost creați: „Domnul 

Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna 
pământului, i-a suflat în nări suflare 

de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un 
suflet viu.” (Geneza 2:7).

  „L-ai făcut cu puţin mai 
prejos decât Dumnezeu” (Psal-
mii 8:5), chiar mai prejos decât 
îngerii, aşadar existența noastră 
depinde de Făcătorul nostru.  

 Această dependență este ca-
racteristică fiecărei creaturi din 
univers, deci şi omului chiar în 

starea de nevinovăție din Eden, 
căci: în El avem viaţa, mişcarea şi 

fiinţa. Şi aceasta se manifestă sub 
forma închinării.

Planul lui Dumnezeu chiar de la în-
ceput a fost ca omul să fie o ființă închinătoa-
re, „iată de ce zic îmi plec genunchiul...”, sursa 
fericirii sale era tocmai actul închinării, care 
este de fapt răspunsul plin de recunoştință la 
iubirea infinită a Creatorului.

Odată cu căderea omului, deci cu intra-
rea păcatului în lume, vulnerabilitatea omu-
lui s-a mărit, deci şi nevoia de siguranță a cres-
cut: „ Mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi 
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m-am ascuns”, „au cunoscut că erau goi, au 
cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut 
şorţuri din ele.”

Şi din acest sentiment de nesiguranță, 
de slăbiciune, rezultă o şi mai mare nevoie de 
subordonare unei puteri superioare. Frica de 
moarte, de multe alte pericole care înconjoară 
ființa umană, de Dumnezeu, de propria goli-
ciune  l-a determinat să se refugieze în închi-
nare, dar de data aceasta şi-a ales în cele mai 
multe cazuri obiecte greşite de închinare, cu 
speranța că îi vor oferi siguranță şi fericire.

Fie creştin, fie păgân sau ateu chiar, orice 
om de pe Terra este un închinător. Se închină 
la Dumnezeul cerului, se închină zeilor  - care 
de fapt sunt creația propriei sale imaginații, 
întruchipați de diverse lucruri sau ființe -,  se 
închină la sine.

Lucifer a dorit pentru sine închinarea ce 
era dreptul absolut al lui Dumnezeu - „a Ta 
Doamne este slava şi cinstea în veac”. A dorit 
supremația şi astfel a apărut conflictul în uni-
vers. Bătălia pentru închinare a fost cea care 
a adus nenorocirea în univers şi mulțime de 
vaiuri în omenire.

El, o ființă creată ca oricare alta, şi-a 
propus:  „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai presus de stelele lui 
Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării 
dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă 
voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea 
Înalt.” (Isaia 14:13-14). 

Pentru ajungerea acestui scop a făcut tot 
ce i-a stat în putere spre „a se dovedi vred-
nic” de un astfel de statut: „a tras cu coada 
a treia parte din stelele cerului”. A reuşit să 
înşele pe primii noştri părinți propunându-
le posibilitatea de a accede acolo unde el îşi 
dorea atât de mult să ajungă „veți fi ca Dum-
nezeu.” Generație după generație a reuşit să 
înşele pe oameni cu această tentantă propu-
nere căci prin neascultare de Dumnezeu pot 
atinge absolutul, apoi să-i convingă de bunele 
sale intenții cu ei ca şi suveran al lor doar cu 
condiția supunerii „numai închină-te mie”. 

Satana oferă aparent totul fără a pretin-
de nimic sau aproape nimic (numai),  dar 
în realitate el nu oferă nimic, iar în schimb 
răpeşte totul.

Cu aceste amăgiri şi-a atras mulțime de 
supuşi pe care apoi i-a inspirat să-l cinsteas-
că în cele mai stranii moduri: jertfe umane, 
trecerea copiilor prin foc, orgii în templele 
păgâne. I-a condus să se închine la creația 
divină (soare, lună, stele, pământ, râuri, co-
paci, animale), la propria creație, la forțele 
naturii sau chiar închinare directă la spiri-
tele rele.

Dumnezeu nu a abandonat această pla-
netă. El a luptat pentru ca fiecare suflet să  
stea sub protecția dragostei Sale. Drept ur-
mare, au existat în toate timpurile adevărați 
închinători în spirit şi adevăr. De la dreptul 
Abel şi până la creştinii din primele secole, 
valdenzii şi mulți alții ”că nu mi ajunge cu-
vântul să vorbesc despre ei”, s-au închinat 
adevăratului Dumnezeu. 

Şi ei există şi astăzi.
Ne uimesc şi ne umplu de oroare acele 

forme abominabile de închinare din vechi-
me, dar constatăm că astăzi, în era postmo-
dernă civilizată, fomele stranii de închinare 
s-au înmulțit şi nu sunt cu nimic mai puțin 
dezgustătoare decât cele din trecut. În tribu-
rile izolate ale lumii a treia ritualurile antice 
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s-au păstrat până azi. Ba chiar, lumea occi-
dentală este fascinată de misticismul acestor 
practici. Religiile orientale au ajuns la mare 
modă în țări creştine.

Ateismul, chiar acum într-o eră 
a unei aparente întoarcei spre 
credință, este mai prezent ca 
oricând.

Dar cele mai subtile 
forme de falsă închi-
nare prind chiar pe 
cei din poporul lui 
Dumnezeu. Banii, 
luxul, distracțiile, o 
viață lipsită de griji, 
iată dumnezeii la care se închi-
nă mulți. Descoperirile ştiinței de asemenea 
sunt zeii multora. Oameni cu înzestrări ori 
abilități „remarcabile”, dar mai ales cu defecte 
morale remarcabile sunt considerați zei de că-
tre contemporanii noştri. Toate aceste lucruri 
riscă să ne prindă chiar şi pe noi. Luxul ne 
cucereşte atât de uşor noi găsind explicații să 
ne liniştim conştiința pentru cele mai extrava-
gante achiziții. O viață lipsită de griji este jert-
fită pe altarul plăcerilor. Aceasta este năzuința 
multora dintre creştinii „modeşti” care nu-şi 
doresc altceva decât un confort minim, o 
slujbă bine remunerată şi cât mai puțin so-
licitantă şi o viață tihnită. Distracții, 
divertisment precum jocuri video, 
filme, amuzamente sunt pentru 
mulți creştini chiar, singurele 
lucruri pentru care, cred ei, 
viața merită trăită. Teh-
nica modernă, cu ale ei 
„binefaceri” este zeul 
majorității. Suntem 
uimiți de realizările 
„creatorului” uman. 
Mega, giga sau, şi mai 
şi, terra biții de memorie artificială, 
sunt de fapt un fleac pe lângă capacitatea de 
stocare a informațiilor pe care o are creierul 

uman chiar degenerat. Sateliții care suprave-
ghează tot ce mişcă pe planetă cu sistemele 
lor de ghidare (GPS) care te ajută „să-ți găseşti 
destinația prin lume”. Caii putere care se nu-

mără astăzi cu sutele, toți sub aceeaşi 
capotă şi nu mai vorbim de uimirea 

care ne-o stârnesc opțiunile de 
confort pe care ni le oferă. Şi 

rămâi copleşit de atâta 
uimire şi nu-ți mai 
rămâne decât să te 
închini. Ne închi-
năm, adorăm, ne 
jertfim chiar pentru 
ca aceşti dumnezei să 

devină ai noştri.
Noi modernii, emancipații, civilizații, 

educații, ne închinăm lutului, fierului, cărnii 
păcătoase mai aprig decât primitivii.

Bătălia finală dintre bine şi rău se va da 
în curând, dar şi de data aceasta tot pe tărâ-
mul închinării.

Închinarea este miza.
Cel rău amăgeşte,  înşeală,  robeşte şi 

stăpâneşte. Se foloseşte de un sistem mondial 
impresionant prin putere militară, economi-
că, politică. Propune o formă de închinare 
unică pe gustul tuturor, care să-i cuprindă pe 

toți, cu o singură condiție: închinarea.
 „Săvârşea semne mari, până acolo că 

făcea chiar să se coboare foc din cer pe 
pământ în faţa oamenilor. Şi amă-

gea pe locuitorii pământului prin 
semnele pe care i se dăduse 

să le facă în faţa fiarei. 
Ea a zis locuitorilor 
pământului să facă 
o icoană fiarei care 
avea rana de sabie, şi 
trăia. I s-a dat putere 

să dea suflare icoanei 
fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi 

să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor în-
china icoanei fiarei.” (Apocalipsa 13:13-15). 
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 „Şi toţi locuitorii pământului i se vor 
închina”, dar nu toți. Impresionează, hipno-
tizează, încântă, uimeşte, îngrozeşte, dar nu 
pe toți.

Unul singur este vrednic de închinarea 
tuturor ființelor din univers pentru că El 
este:

- Creatorul (”Cel ce te-a făcut, Iacove”)
- Eliberatorul (”care te-a scos din ... casa 

robiei”)
- Răscumpărătorul (”căci Eu te-am răs-

cumpărat”)
- Protectorul (”El este locul meu de scăpare”)
- Salvatorul (”El ne-a izbăvit”). 
El cere închinarea noastră nu 

într-un mod arbitrar cu un motiv 
egoist, ci plin de dragoste, pentru 
binele şi fericirea noastră. ”Eu sunt 
Domnul Dumnezeul tău ... Să nu ai 
alţi dumnezei afară de Mine.”

„Temeţi-vă de Dumnezeu şi 
daţi-I slavă, căci a venit ceasul jude-
căţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a 
făcut cerul şi pământul, marea şi iz-
voarele apelor!” (Apocalipsa 14:7), 
este mesajul lui Dumnezeu pentru 
pământenii din această generație, 
este chemarea Sa adresată unei lumi 
care i-a întors spatele, care Îl neagă.

Temeți-vă şi închinați-vă Lui 
căci merită! El este creatorul, salva-
torul, învingătorul. Mielul îi va birui, 
pentru că El este Domnul domnilor 
şi Împăratul împăraţilor.

Astăzi în fiecare suflet ome-
nesc se poartă bătălia pentru în-
chinare. Şi în sufletul tău se duce 
lupta. În care tabără de închinători 
doreşti să te afli în confruntarea fi-
nală? Acum îți decizi locul şi soar-
ta ta veşnică pentru că a sosit ceasul 
judecății Lui. 

Să întorci spatele la fermecăto-
riile acestei lumi, la tot ce ți se pare 

vrednic de închinare din lumea aceasta şi 
„Domnului Dumnezeului tău să te închini şi 
numai Lui să-I slujeşti”. Căci „dacă se închină 
cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei 
pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în 
paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în 
pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului.” (Apocalipsa 14:9-10).

Bogdan Pomană
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În urma întâlnirii cu Isus, nimeni nu 
poate rămâne acelaşi. Contactul cu El 
face ca oamenii ori să fie transformaţi 

după asemănarea Lui, ori să fie împietriţi 
în răutatea lor. El este Piatra din capul un-
ghiului, pe care nimeni n-o poate ocoli, 
şi care poate avea un efect vindecător sau 
nimicitor asupra omului, în funcţie de ati-
tudinea acestuia: „Isus le-a zis: N-aţi citit 
niciodată în Scripturi că: Piatra, pe care au 
lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în ca-
pul unghiului; Domnul a făcut acest lucru 
şi este minunat în ochii noştri? De aceea, vă 
spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi lua-
tă de la voi, şi va fi dată unui neam, care va 
aduce roadele cuvenite. Cine va cădea pes-
te piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe 
acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” 
(Matei 21:42-44).

Tot spre această concluzie îndrumă 
şi următoarea afirmaţie a Mântuitorului, 
care precizează cauza pentru care se va ajun-
ge la „spulberarea” unei anumite categorii 
de oameni: „Apoi Isus a zis: Eu am venit în 
lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu 
văd, să vadă, şi cei ce văd, să ajungă orbi. 
Unii din fariseii care erau lângă El, când au 
auzit aceste vorbe, I-au zis: Doar n-om fi şi 
noi orbi! Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, 

bună vedere!
”îngrozitoare este  

puterea de amăgire  

de sine a minții umane!  

Ce orbire!  

Să consideri lumina 

întuneric și întunericul 

lumină!” (4 t. 88)
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n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: Vedem. 
Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.” 
(Ioan 6:39-41).

Conform spuselor lui Isus, există o 
mare deosebire între cei care sunt orbi fizic 
şi cei care, deşi au ochi funcţionali şi se fă-
lesc cu o vedere superioară celei a semenilor 
lor, refuză să accepte acele realităţi care nu 
sunt plăcute sau măgulitoare pentru eul 
lor. Printr-o asemenea atitudine lipsită de 
realism şi de spirit autocritic, oamenii se 
automutilează aducându-se într-o situaţie 
disperată, mult mai gravă chiar decât acei 
care n-au văzut lumina zilei niciodată.

„De aceea le vorbesc în pilde, pentru 
că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, 
nu aud, nici nu înţeleg. Şi cu privire la ei se 
împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: Veţi 
auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; 
veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea. 
Căci inima acestui popor s-a împietrit; au 
ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu 
cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, 

să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dum-
nezeu şi să-i vindec” (Matei 13:13-15). 

Acest fenomen este, pe cât de incredi-
bil, pe atât de larg răspândit, devenind în 
societate mai degrabă regula decât excep-
ţia. Eul personal, atunci când este cultivat, 
se transformă într-un veritabil filtru care 
determină ignorarea totală a informaţii-
lor nefavorabile lui şi amplificarea acelora 
care-i sunt favorabile, ducând astfel la o 
percepţie subiectivă a realităţii, care este 
extrem de periculoasă pentru individ.

În timpul lui Noe, contemporanii săi 
văd cu proprii lor ochi cum animalele vin 
încolonate, perechi, perechi, şi intră în co-
rabia lui Noe, însă, în ciuda acestui fapt, re-
fuză să creadă în iminenţa potopului şi îşi 
continuă practicile lor rele şi batjocorirea 
lui Noe.

Pe vremea exodului, egiptenii văd şi 
simt pe propria piele plăgile anunţate de 
Moise, şi refuză totuşi cu încăpăţânare să 
accepte ideea că e cazul să dea drumul po-
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porului evreu.  Împotriva oricărei logici să-
nătoase, nici chiar după ce-şi văd întâii năs-
cuţi morţi, egiptenii nu trag concluziile de 
rigoare şi pornesc în urmărirea evreilor. Nici 
chiar când Marea Roşie se deschide înaintea 
evreilor şi ei o traversează pe uscat, orbirea 
egiptenilor nu le permite să se raporteze co-
rect la această minune, şi ei comit greşeala 
fatală de a-şi continua urmărirea pe interva-
lul lăsat liber de apele mării.

Nu mai puţin fatală a fost atitudinea 
unei mari părţi a poporului evreu, care fu-
sese martor la toate minunile săvârşite de 
Dumnezeu în eliberarea sa, şi care urmase 
călăuzirea stâlpului de foc şi de nor, pentru 
ca la scurt timp după aceasta să proclame 
drept eliberator al lor din captivitatea egip-
teană un viţel de aur făcut de propriile lor 
mâini.

La fel de inexplicabilă din punct de ve-
dere raţional este şi atitudinea poporului în 

urma răscoalei lui Core, Datan şi Abiram: 
După ce pământul se deschide sub ochii 
lor şi îi înghite de vii pe capii răscoalei, 
ca urmare a anunţului lui Moise că „dacă 
oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oa-
menii şi dacă vor avea aceeaşi soartă ca toţi 
oamenii, nu m-a trimis Domnul; dar dacă 
Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă 
pământul îşi va deschide gura ca să-i înghi-
tă cu tot ce au, aşa încât se vor pogorî de vii 
în locuinţa morţilor – atunci veţi şti că oa-
menii aceştia au hulit pe Domnul” – con-
cluzia pe care au tras-o din evenimentele la 
care au fost martori a fost următoarea: „A 
doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a 
cârtit împotriva lui Moise şi împotriva lui 
Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul 
Domnului!” (Numeri 16:41).

Această atitudine le-a atras nimicirea, 
aşa încât, într-o singură zi  „patruspreze-
ce mii şapte sute de inşi au murit de urgia 
aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina 
lui Core” (Numeri 16:49).

„Aşa a vorbit Domnul oştirilor: Fa-
ceţi cu adevărat dreptate. Şi purtaţi-vă cu 
bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Nu 
asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin 
şi pe sărac, şi nici unul să nu gândească rău 
în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei 
n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele 
şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au 
făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-
asculte Legea...” (Zaharia 7:9-12).

Unul dintre cele mai izbitoare exemple 
în acest sens îl constituie Balaam, care se 
prezenta drept „omul cu ochii deschişi”: 
În episodul călătoriei sale cu scopul de a-l 
blestema pe Israel, îngerul Domnului i se 
pune de mai multe ori înainte, măgăriţa îl 
vede şi se fereşte, iar Balaam nu vede nimic 
şi încearcă cu orice preţ să-şi continue că-
lătoria. Orbia lui este atât de mare, încât, 
nici chiar atunci când măgăriţa începe să-i 
vorbească, el nu pricepe că este ceva în ne-
regulă acolo, ci se angajează în dispută cu 
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măgăriţa, încercând să-şi justifice com-
portamentul şi să-şi apere dreptatea. Tris-
ta istorie a lui Balaam ne arată cum, prin 
refuzul de a accepta realitatea incomodă, 
omul poate ajunge inferior dobitoacelor – 
lucru confirmat de înger care-i spune că pe 
el l-ar fi omorât şi măgăriţa ar fi lăsat-o în 
viaţă. Sfârşitul lui Balaam este şi el o con-
firmare a soartei triste de care au parte toţi 
cei care aleg să ignore adevărurile ce le sunt 
incomode, în loc să se confrunte cu ele şi să 
tragă concluziile de rigoare.

Nici istoria regelui Saul nu face excep-
ţie de la acest model negativ, el încăpăţâ-
nându-se să-l considere pe David vrăjma-
şul său, chiar şi după ce acesta îi prezintă 
dovezi concludente că dacă ar fi vrut să-i 
facă rău, ar fi avut această posibilitate. Deşi 
recunoaşte pentru moment acest fapt, în 
scurt timp Saul revine în lumea lui proprie, 
bântuit de temerile produse de propria lui 
imaginaţie, şi continuă să-l vâneze pe Da-
vid. Şi sfârşitul lui Saul se încadrează în 
acelaşi model tragic, identificat la toţi cei 
care, îmbătaţi de iluzii egocentrice, refuză 
să-şi aducă viaţa în armonie cu realitatea 
revelată de Dumnezeu.

Exemplele negative ar putea continua, 
însă considerăm că cele enumerate deja 
sunt suficiente şi am dori să mai amintim 
doar unul singur, petrecut pe vremea când 
Isus era pe pământ, pentru a arăta cât de 
departe poate merge această atitudine, 
care avea să pecetluiască în cele din urmă 
soarta poporului ales: „Atunci I-au adus 
un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, 
aşa că mutul vorbea şi vedea. Toate noroa-
dele, mirate, ziceau: Nu cumva este acesta 
Fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul 
acesta, au zis: Omul acesta nu scoate dra-
cii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” 
(Matei 12:22-24).

Într-un nobil contrast cu toate aceste 
exemple stă cel al Apostolului Pavel, care, 
pornit fiind să persecute creştinii s-a întâl-

nit cu Isus pe drumul Damascului şi a fost 
confruntat cu următoarea întrebare: „Ţi-ar 
fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un 
ţepuş?” (Faptele Apostolilor 26:14).

Aruncarea cu piciorul înapoi într-un 
ţepuş reprezintă, în acest caz, recunoaş-
terea faptului că eşti pornit într-o direc-
ţie greşită, că dreptatea se află de cealaltă 
parte a baricadei, şi disponibilitatea de a 
face stânga-împrejur şi de a porni într-o 
direcţie nouă, adesea opusă celei urmate 
până atunci.

Bineînţeles că aceasta este una dintre 
cele mai dureroase acţiuni pentru om, iar 
în plan sufletesc ea poate fi chiar mai du-
reroasă decât aruncarea cu piciorul într-un 
ţepuş în plan fizic. De aceea omul firesc ca-
ută să se eschiveze şi să evite cu orice preţ 
această întoarcere, atât de inacceptabilă 
pentru orgoliul său.

Până în acest punct, experienţa majo-
rităţii oamenilor este destul de asemănă-
toare, însă de aici înainte ea se deosebeşte 
esenţial. Aici se ramifică drumul în două 
căi – una ce duce la viaţă veşnică şi alta ce 
duce la moarte veşnică. Aşa cum spunea 
şi Mântuitorul, cea de-a doua este foarte 
aglomerată, în timp ce pe prima nu se în-
ghesuie mulţi...

La această răscruce, Saul a acceptat să 
dea cu piciorul înapoi într-un ţepuş şi a ales 
să devină ucenicul Pavel, în ciuda posturii 
penibile în care se punea prin aceasta în 
ochii oamenilor. El a ales să renunţe la par-
tida mândrilor farisei şi să se identifice cu 
grupa dispreţuită şi persecutată a umililor 
urmaşi ai lui Isus. Fără să ţină cont de ce o 
să zică lumea, sau foştii lui asociaţi, el le-a 
socotit pe toate drept „gunoaie” ca să-L 
câştige pe Isus – şi aceasta i-a salvat viaţa!

Puterea de a recunoaşte că a urmat o 
cale greşită şi bunăvoinţa de a-şi schimba 
direcţia, nu sunt inerente omului firesc, 
care este rob al orgoliului său, ci sunt daru-
rile Duhului lui Dumnezeu, care poate să 
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facă din oricine un om liber de captivitatea 
mândriei sale.

Confruntaţi cu realitatea obiectivă, la 
această răscruce, oamenii au de ales dacă 
vor să o accepte ca atare sau dacă îşi vor în-
chide ochii, pentru a nu se vedea aşa cum 
sunt, şi vor prefera să trăiască într-o lume 
imaginară, într-o falsă realitate pe care şi-
au fabricat-o singuri, în care imaginea lor 
să rămână integră şi neşifonată de aspectele 
incomode ale adevărului.

Bineînţeles că închiderea ochilor nu 
schimbă realitatea obiectivă, ci prin aceas-
tă atitudine, situaţia omului se agravează 
pe zi ce trece, el nemaisimţindu-se bine de-
cât în lumea lui virtuală în al cărei centru 
tronează propriul său ego. El devine astfel 
întruchiparea principiului enunţat de Pro-
tagoras conform căruia „omul este măsura 
tuturor lucrurilor” luându-se pe sine drept 
reper absolut, în funcţie de care decide ce 
este pentru el adevăr şi ce nu.

Profetul Isaia descrie în mod inspirat 
acest fenomen după cum urmează: „Ei nu 
pricep şi nu înţeleg, căci li s-au lipit ochii, 
ca să nu vadă, şi inima, ca să nu înţeleagă.” 
(Isaia 44:18) – situaţie în faţa căreia toate 
argumentele logice rămân neputincioase.

Despre această periculoasă tendinţă de 
îndreptăţire de sine, care este înnăscută în 
orice om, Biblia scrie: „Omul socoteşte că 
toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce 
cercetează inimile este Domnul.” (Prover-
bele 21:2). „Toate căile omului sunt curate 
în ochii lui, dar Cel ce cercetează duhuri-
le este Domnul.” (Proverbele 16:2). Lipsa 
corespondenţei între ceea ce este curat în 
ochii proprii şi ceea ce este curat în ochii lui 
Dumnezeu, îl pune pe omul care refuză să 
se privească din perspectiva lui Dumnezeu 
într-o postură cât se poate de periculoasă: 
„Vai  de cei ce numesc răul bine şi binele 
rău, care spun că întunericul este lumină şi 
lumina întuneric, care dau amărăciunea în 
loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amără-

ciune! Vai de cei ce se socot înţelepţi şi se 
cred pricepuţi!” (Isaia 5:20,21).

Această inversare a valorilor duce la o 
derută totală a omului firesc, care va ajunge 
în final să trăiască într-un întuneric cople-
şitor: „Ochiul este lumina trupului. Dacă 
ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va 
fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este 
rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. 
Aşa că, dacă lumina care este în tine este 
întuneric, cât de mare trebuie să fie întu-
nericul acesta!” (Matei 6:22,23).

Ignorarea voită a adevărului incomod 
merge mână în mână cu acceptarea minciu-
nii măgulitoare: „...pentru că n-au primit 
dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din 
această pricină, Dumnezeu le trimite o lu-
crare de rătăcire, ca să creadă o minciună: 
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci 
au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiţi.”  
(2 Tesaloniceni 2:10-12).  Tendinţa firească 
ce apare în asemenea condiţii este ca omul 
aflat în această situaţie să respingă orice criti-
că, fie ea şi constructivă, şi să se înconjoare de 
persoane care să-i confirme şi întărească pă-
rerile sale greşite, fenomen prevăzut de ase-
menea în profeţie: „Căci va veni vremea când 
oamenii nu vor putea să sufere învăţătura 
sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lu-
cruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după pof-
tele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, 
şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.”  
(2 Timotei 4:3,4).

În faţa acestor realităţi, ar trebui să ne 
deprindem de a ne verifica mereu pentru 
a constata dacă mai avem capacitatea de a 
percepe obiectiv realitatea, aşa cum este, şi 
dacă nu cumva privim lumea prin prisma 
eului personal care ne face să percepem o 
imagine distorsionată a lucrurilor: „Feri-
ce de omul care se teme necontenit, dar cel 
ce-şi împietreşte inima cade în nenoroci-
re.” (Proverbele 28:14). 

Pentru a putea face însă aceasta, tre-
buie să cultivăm mereu ideea că nu sun-
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tinii nu sunt scutiţi de această ispită ne 
este adresată avertizarea şi îndemnul de 
a ne recunoaşte starea şi a veni la Isus aşa 
cum suntem pentru ca să ne deschidă ochii 
cu adevărat: „Pentru că zici: Sunt bogat, 
m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic, şi 
nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb 
şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine 
aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi 
haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi 
se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie 
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.” 
(Apocalipsa 3:17,18).

Marius Stroia

tem infailibili, că perspectiva noastră nu 
este absolută şi că şi noi avem posibilitatea 
de a greşi. Cu cât acest autocontrol este 
mai sincer şi mai riguros, cu atât sunt mai 
mari şansele de reuşită în viaţa creştină. 
Şi pentru că nu ne putem încrede în pro-
pria perspectivă, siguranţa este în a veni la 
Dumnezeu şi a-I cere cu sinceritate totală 
să ne arate realitatea, aşa cum este: „Cer-
cetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi 
inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gându-
rile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă 
pe calea veşniciei!” (Psalmii 139:23,24).

Deşi a fost prezent în toate timpurile, 
de la căderea omului în păcat şi până as-
tăzi, fenomenul amăgirii de sine este fla-
gelul acestui timp, căruia îi vor 
cădea victimă majoritatea 
locuitorilor planetei, şi 
pentru că nici creş-
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„Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, 
zice Domnul Dumnezeul lui Israel.”  

Maleahi 2:16. 

Familia 
- o unire pentru toată viaţa

Un	răspuns	la	întrebarea:	De	ce	nu	acceptaţi	recăsătoria?

Familie

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 200922



De la o zi la alta mai multe nelămuriri. 
Scriptura este interpretată pentru a 
se putea găsi rezolvări la problemele 

din ce în ce mai complicate care apar. Dacă 
se consideră că a fost o greşeală la căsătorie 
şi cei doi nu se potrivesc, în loc să fie sfătu-
iţi şi ajutaţi să se accepte, completându-şi 
lipsurile în mod reciproc, apelând la răbda-
re şi îngăduinţă, se apelează la justiţie care 
găseşte rezolvare prin divorţ. 

Dar Dumnezeu urăşte despărţirea şi 
ceea ce urăşte, nici nu aprobă. Cei care cer 
lămuriri cu privire la acest subiect, fac aceas-
ta sperând ca Dumnezeu să Se schimbe. În-
ţeleptul Solomon menţionează în cartea sa, 
Proverbele, capitolul 6:16-19, şapte lucruri 
pe care Dumnezeu le urăşte. În ciuda acestei 
menţiuni clare oamenii continuă să le prac-
tice şi totuşi obişnuinţa de a face ca cerinţele 
lui Dumnezeu să fie tratate cu nepăsare, nu 
aduce nici o schimbare la Dumnezeu. 

„O întreagă biserică poate să aprobe 
comportamentul rău al unor membri, dar 
această acceptare nu dovedeşte faptul că 
răul este drept, bun. Din boabele mără-
cinilor nu se pot face struguri.” (5 T. 103, 
cap. Ziua Domnului este aproape). 

Ne-am obişnuit să rezolvăm probleme-
le de forma: din două rele, alegem una mai 
puţin rea, contrar cuvântului lui Dumne-
zeu din Isaia 7:15: „va şti să lepede răul şi să 
aleagă binele”, care subliniază necesitatea 
de a alege binele. 

Dacă dreptatea, binele, adevărul, 
stau departe de noi, aşa încât parcă nu 
le cunoaştem, de ce nu acceptăm să fim 
învăţaţi de Cel care poate să ne înveţe şi 
chiar Se oferă să fie învăţătorul tuturor ce-
lor care sunt dispuşi să înveţe? „Eu - zice 
Domnul - te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea 
pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, 
şi voi avea privirea îndreptată asupra ta." 
(Psalmii 32:8). 

În viziunea multora, neînţelegerile din 
familie, lipsa armoniei, se rezolvă prin des-

părţire. De asemeni disconfortul pe care 
unii îl simt în biserica din care fac parte îl 
rezolvă mutându-se într-o altă biserică. Ei 
fac lucrul acesta adăpostindu-se la umbra 
cuvântului lui Dumnezeu interpretat în 
favoarea lor. Ei citează afirmația apostolu-
lui Pavel, din Coloseni 1:18: „El este Capul 
trupului, al Bisericii. El este începutul, cel 
întîi născut dintre cei morţi, pentru ca în 
toate lucrurile să aibă întîietatea”, conclu-
zionând că Hristos este capul tuturor bise-
ricilor, şi în consecinţă ei pot alege în voie 
oricare dintre ele. 

„Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice 
Domnul, căci Eu sunt căsătorit cu voi” (Ie-
remia 3:14 p.p., trad. engleză). El nu acceptă 
concubinaj din partea celor care nu doresc 
să-şi rezolve problemele şi să se achite de 
obligaţiile de familie pe care şi le-au luat. 

„Mai târziu, apostolul Pavel, scriindu-
le creştinilor din Efes, declara că Domnul a 
rânduit ca bărbatul să fie capul nevestei, să 
fie ocrotitorul ei, legătura casei, legându-i 
pe membrii familiei laolaltă, tot aşa cum 
Hristos este Capul bisericii, Mântuitorul 
trupului ei.” (Cugetări de păe Muntele Fe-
ricirilor, pag. 64). 

Atunci când a discutat cu femeia din 
Samaria, Domnul Hristos i-a arătat aceste-
ia poziţia Sa clară cu privire la legiferarea 
căsătoriei: ştiu că ai avut cinci bărbaţi şi că 
cel pe care-l ai acum nu este bărbatul tău 
– i-a spus El. El a mai subliniat că numai 
unul singur este considerat de Dumnezeu 
partener de viaţă al cuiva, şi acesta este cel 
legitim, cu care s-a căsătorit legal – prin 
urmare femeia samariteană nu avea ni-
ciunul, chiar dacă stătuse cu şase bărbaţi. 
(Ea cunoştea lucrul acesta şi chiar i-a spus 
Domnului că nu are bărbat, deşi stătea cu 
un bărbat). 

Misiunea poporului lui Dumnezeu 
este aceea de a-L prezenta lumii pe Dumne-
zeu, aşa cum este El în realitate. El trebuie 
să prezinte oamenilor un Dumnezeu drept 
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care a făcut toate lucrurile „foarte bune” şi nu 
poate numi bun ceea ce este rău. „Creatorul 
a enunţat legea căsătoriei pentru toţi urmaşii 
lui Adam până la sfârşitul timpului. Ceea ce 
Însuşi Tatăl cel veşnic declarase ca fiind bun 
era legea celei mai înalte binecuvântări şi dez-
voltări pentru om.” (Cugetări de păe Mun-
tele Fericirilor, pag. 63, 64). 

Unirea în căsătorie între soţ şi soţie, 
care întreţin relaţia strânsă cu Domnul 
Isus Hristos, îi ajută să se ridice la cel mai 
înalt standard pus de Dumnezeu din dra-
goste pentru neamul omenesc. 

Pentru unii sfârşitul timpului a sosit 
când Moise le-a îngăduit să-şi lase soţiile 
din cauza împietririi inimilor lor rele. Unii 
se folosesc de răspunsul dat în câteva cazuri 
izolate, dar care nu a fost făcut lege, formu-
lând o altă lege care să dea laoparte pe cea 
care a fost enunţată la început.

Este o tendinţă crescândă de a ne ase-
măna cu neamurile din jurul nostru, de a 
merge în faţa altarului şi a face declaraţii 
de convieţuire împreună, până la sfârşitul 
vieţii. De fapt viaţa de credinţă încetează 
sau chiar apune, când pervertim darurile 
lui Dumnezeu. 

„Aşa cum s-a întâmplat cu toate da-
rurile bune pe care le-a dat Dumnezeu oa-

menilor spre a fi păstrate, s-a întâmplat şi 
cu căsătoria care a fost stricată prin păcat. 
Dar scopul Evangheliei este de a restatorni-
ci curăţia şi frumuseţea ei. Atât în Vechiul 
Testament, cât şi în Noul Testament, legă-
tura căsătoriei este folosită spre a reprezen-
ta duioasa şi sfânta unire care exista între 
Isus şi poporul Său, cei mântuiţi, pe care 
El i-a răscumpărat cu preţul suferinţelor 
de pe Golgota.” (Cugetări de păe Muntele 
Fericirilor, pag. 64). 

Să citim cu atenţie textul din Matei 
19:9, verset în care, cei care acceptă recăsă-
toria găsesc sprijin, aducând ca argument 
acest verset, pentru cazurile de călcare a 
poruncii a şaptea: „Eu însă vă spun că ori-
cine îşi lasă nevasta, afară de pricină de cur-
vie, şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi 
cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, 
preacurveşte.” Cei care susţin această idee 
pretind că partea „nevinovată” este liberă 
să se căsătorească. Dar care este partea „ne-
vinovată”? Din versetul acesta nu reiese că 
o persoană despărţită se poate recăsători. 
Mai degrabă se înţelege că atât despărţirea, 
cât şi recăsătoria sunt interzise de cuvântul 
lui Dumnezeu. Şi dacă pentru despărţire 
există totuşi o clauză şi anume, preacurvia, 
pentru recăsătorie nu există niciuna. Ver-
setul conţine un joc de cuvinte, de care unii 
se folosesc în paguba lor şi spre pierzarea 
lor veşnică la care sunt sortiţi toţi cei care 
nu lucrează la restaurarea tuturor insti-
tuţiilor divine care au fost pervertite prin 
păcat. Ei nu vor avea bucuria de a fi numiţi 
„dregători de spărturi”. 

Toţi acei care sunt frămân-
taţi de problema divorţului 

şi recăsătoriei ar fi bine 
dacă ar înţelege că 

Dumnezeu a făcut 
toate lucrurile 
bune, fără să ne-
cesite şi piese de 
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schimb pentru ca mecanismul să  poată func-
ţiona. Este adevărat că ştiinţa a avansat foarte 
mult chiar şi în domeniul medicinei, unde s-a 
ajuns să fie transplantat un organ, pentru a 
salva viaţa unui om. Organul folosit provine 
însă de la o persoană care nu mai este în viaţă 
(cu excepţia rinichiului care există în „dublu 
exemplar” într-un organism). Iată deci că „re-
paraţia” sau posibilitatea folosirii „piesei de 
schimb” se poate face doar în cazul pierderii 
vieţii celui de la care s-a luat „piesa”. 

Pentru a nu se ajunge acolo unde au 
ajuns de multe ori din ce în ce mai multe 
familii, este necesar ca Dumnezeu să au-
torizeze şi să oficieze căsătoria. Trist este 
că, pe măsură ce ne apropiem de timpul 
sfârşitului, căsătoria devine din ce în ce 
mai frecvent, o formalitate. Participăm la 

nunţi, dar nu la cununii religioase, iar că-
sătoria este pentru mulţi sfârşitul dragos-
tei. Lipsa studiului, a unui studiu serios şi 
cu rugăciune ne face nepăsători. Versetul 
din Geneza 2:24, potrivit căruia omul „va 
lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
nevasta sa şi se vor face un singur trup”, este 
desconsiderat. Dacă s-ar ţine cont de aces-
ta, am înţelege mai clar că acolo unde a avut 
loc o unire nu poate avea loc o despărţire, 
decât cu sacrificarea fiecăreia din cele două 
fiinţe care au fost implicate în unire. 

Fie ca Tatăl din ceruri să ne ajute pe toţi 
să înţelegem pe deplin cuvântul Său şi, recu-
noscându-L pe Dumnezeu ca autorul căsă-
toriei, să ne angajăm în restaurarea acestei 
instituţii, cu atât mai mult acum, când sim-
ţim că sfârşitul este mai aproape ca oricând. 

Vasile Buftea
  

Doamne, ce minunat ai putut să fii 
Când Te-ai gândit să faci o mică împărăție a iubirii

Din... tată, mamă și niște copii.
Sărbătoare a vieții. I-ai adunat în jurul unei vetre

I-ai strâns în jurul unei pâini
Este lucrul cel mai frumos ce Ţi-a ieșit din mâini.

Şi pentru cine știe să înțeleagă
Această minune pe care o numim CASA NOASTRĂ

Este frumoasă numai ÎNTREAGĂ.

Dacă tata nu s-ar mai întoarce de pe-afară de la treburi
Pe umeri cu seninul, cu zloata

Cât de trist ar fi băiatul, cât de nemângâiată fata...
Stâlpul casei s-ar frânge, priveliște de care chiar și îngerii ar plânge.

Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri...

Frumos ne amintim de Avraam când zicea: Eu și toată casa mea.
Frumos ne amintim de Moise când repeta lui faraon mereu:

Noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. 

     (Fragment: Toată casa mea - de Benone Burtescu) 
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1.  Din  cunoscutul  basm popular 
expresia „te iubesc ca sarea în  
bucate” este recunoscută ca   
exprimare a unei iubiri deosebite.

Referitor la consumul de sare  
aveți vreun moto biblic, după care 
putem contura un subiect cu  
această temă? 

R. Principalul scop pentru care oamenii con-
sumă sare în alimentaţie este exprimat în  Iov 
6:6 p.p.: 

„Pot mânca ce-i fără gust şi fără sare?”  

2.  Ce este sarea de bucătărie? 

R. Sarea de bucătărie este de fapt clorura de 
sodiu -  NaCl.

3. De când credeți că se apreciază 
importanța sării în alimentație?

R. Oamenii au acordat o importanţă deo-
sebită sării în alimentaţie din cele mai vechi 
timpuri.   Menţionată în cartea lui Iov, care 
se pare că a fost scrisă de Moise, sarea era deci 
apreciată chiar înainte de Avraam deoarece  
se presupune că Iov a trăit chiar înaintea pa-
triarhului Avraam. 

În vechime comerţul cu sare era o mese-
rie care îmbogăţea mulţi negustori şi nu ori-
cine îşi putea permite  a-şi satisface pe deplin 
cerinţele gustului.

Şi în zilele noastre se pare că nu există alt 
condiment care să fie atât de larg utilizat, atât 
de apreciat, precum este sarea.

4.  Mai sunt și alte referințe biblice 
cu privire la sare și importanța ei?

Când a dat legile ceremoniale poporului 
Israel, Domnul a poruncit lui Moise cu pri-
vire la darurile de mâncare: „Toate darurile 
tale de mâncare să le sărezi cu sare; să nu laşi 
să lipsească niciodată de pe darurile tale de 

Pentru cititorii revistei noastre am realizat un interviu pe tema „Sarea în bucate”  
în care l-am invitat pe medicul Valerian Răileanu - medic internist,  

specialist în cardiologie, să ne dea câteva informații referitor la  
folosirea sării în alimentație. 

fatul medicului

Sarea	în	bucătărie
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mâncare sarea care este semnul legământului 
Dumnezeului tău; la toate darurile tale de 
mâncare să aduci sare.” (Leviticul 2:13).

Domnul Hristos Însuşi folosind sarea 
ca un mijloc de comparaţie pentru a prezen-
ta învăţături spirituale spune: „dacă sarea îşi 
pierde gustul, nu mai este bună la nimic.” 
(Mat.5:13).

5.  În concluzie care este deci  
principalul motiv pentru care  
oamenii folosesc sarea?  
Este cu adevărat necesară  
organismului uman?

R. Din toate cele prezentate deja, reiese că 
principalul motiv pentru care este folosită 
sarea este gustul.

Astăzi se discută însă pe larg importanţa 
folosirii sării, mai ales a folosirii ei în exces. 
Cu toţii am auzit repetat adesea sloganul: 
„Pentru sănătatea dumneavoastră, evitaţi ex-
cesul de sare, zahăr şi grăsimi”, dar se ridică o 
serie de întrebări. Prima la care dorim să pri-
mim  răspuns ar fi: Este totuşi necesară sarea 
în alimentaţie? 

După cum s-a mai amintit deja,  sarea 
este necesară în principal pentru gust în 
aproape toate alimentele, cu excepţia celor 
care intră în categoria fructelor sau deserturi-
lor, deşi multe  gospodine folosesc sarea chiar 
şi la aceste feluri de alimente (spre exemplu 
la pregătirea foilor de aluat pentru plăcinte, 
checuri etc). 

Frecvent, în ţările cu climă temperată sa-
rea este folosită pentru conservarea alimente-
lor pentru iarnă.

Faptul că se  consumă zilnic sare, a fă-
cut ca aproape toţi oamenii să folosească 
cantităţi mai mari decât cantitatea  minimă 
necesară, aşa că suferinţele datorate deficitu-
lui de sare sunt foarte rar întâlnite, şi aceasta 
doar  la persoane cu anumite boli de rinichi 
care pierd sare sau la persoane care lucrează la 
temperaturi crescute (în minele de cărbune, 
în combinate siderurgice etc) care pierd mul-

tă sare prin transpiraţie şi beau apă pentru a 
înlocui lichidele pierdute, care uneori depă-
şesc 10 l/zi, însă nu mănâncă suficientă sare 
pentru a înlocui aceasta pierdere. 

De fapt pentru a înţelege mai bine rolul 
sării alimentare în organism este necesar să 
prezentăm şi formula chimică – NaCl – (o 
moleculă de sare conţine, deci un atom de 
Na – sodiu - şi un atom de Cl – clor). Când  
vorbim de aportul de sare din organism ne 
referim în principal la aportul de sodiu (Na) 
care este componenta principală pe care or-
ganismul o reţine şi a cărui efecte datorate 
excesului sau lipsei se manifestă în organism. 
De remarcat că şi aportul altor tipuri de să-
ruri  care conţin sodiu are acelaşi efect ca şi 
sarea de bucătărie, însă datorită faptului că 
aceste săruri sunt în general mai puţin folo-
site, ele nu au  un efect evident asupra stării 
de sănătate prin cantitatea de  sodiu adusă în 
organism  la oameni sănătoşi cum are şi sarea. 
Un exemplu de astfel de sare este bicarbona-
tul de sodiu care conţine o anumită canti-
tate de sodiu şi care la anumite categorii de 
bolnavi poate avea efect negativ asemănător 
consumului de sare. 
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6.  Cât reprezintă acea cantitate 
necesară și ce reprezintă exces?

R. În general cantitatea de sare de care are ne-
voie un om sănătos este în jur de 2 g/zi, aceas-
ta fiind cantitatea zilnică pe care o elimină 
rinichiul atunci când alimentaţia este lipsită 
de sare. Rinichiul dispune de nişte mecanis-
me enzimatice activate printr-un sistem ne-
uro-hormonal care face să se reţină cantităţi 
cât mai mari de sodiu atunci când valorile 
tensiunii arteriale (TA) scad sau atunci când 
filtrarea renală se reduce din diferite motive  
sau când concentraţia ionului de Na va scă-
dea în plasma sanguină. Aceste 2 g de sare 
(clorură de sodiu) care reprezintă  necesarul 
zilnic al organismului uman se găsesc sufici-
ent în pâinea pe care o consumă o persoană 
adultă zilnic,chiar dacă nu ar mai adăuga de-
loc sare în alimentaţie. Trebuie să ţinem cont 
de asemenea că alimentele de origine anima-
lă (lapte, produse lactate) conţin sare chiar 
în starea lor naturală fără a li se adăuga din 
exterior pentru că vitele însele sunt hrănite 
cu sare pentru a creşte secreţia lactată (drobul 
de sare pe care îl ling oile şi vacile). 

7.  Ce se întâmplă cu excesul de 
sare din organism?

R. Un organism sănătos elimină cu uşurin-
ţă circa 6-7 g sare/zi, aceasta fiind în general 
cantitatea de sare pe care o mănâncă o per-
soană care pregăteşte mâncarea cu puţină 
sare, nu mănâncă în general alimente foarte 
sărate (murături, brânză sărată, măsline etc.) 
şi nu pune niciodată solniţa pe masă pentru a 
adăuga sare la mâncarea deja pregătită atunci 
când serveşte masa.

Organismul sănătos face un efort consi-
derabil ca să elimine sarea consumată atunci 
când se depăşeşte cantitatea de 10-11 g/zi. 
Cantităţile de sare mai mari care depăşesc 
capacitatea de eliminare a sării din organism, 
rămân în organism. Acest surplus de sare în 
organism determină creştea tensiunii arteri-

ale prin reţinerea în corp a unei cantităţi cres-
cute de apă şi o creştere a volumului sanguin, 
cât şi prin creşterea rezistenţei vasculare pe-
riferice prin edemaţierea (umflarea) pereţilor 
vasculari arteriali care determină îngustarea  
vaselor sanguine şi împiedicarea deplasă-
rii sângelui în aceste vase. Valorile crescute 
ale tensiunii arteriale pe termen îndelungat 
favorizează apariţia multor boli cardiovas-
culare grave cum ar fi infarctul de miocard 
şi accidentele vasculare cerebrale, boli care 
reprezintă principala cauză de mortalitate şi 
morbiditate în ţările civilizate. 

8.  Nu oricine are în bucătărie un 
cântar care să poată măsura canti-
tăți mici. Cât ar fi echivalentul a 6-7 
g de sare?

R. 6-7 g reprezintă o linguriţă (rasă) de sare 
care trebuie împărţită în toate alimentele 
consumate de o persoană adultă într-o zi.

9.  Este necesară sarea în alimenta-
ție și cu alt scop decât pentru gust? 

R. Evident că da, este necesară, dar în can-
tităţi foarte mici, mult mai mici decât can-
tităţile care se consumă în general pentru 
satisfacerea gustului. Diferenţa dintre can-
titatea minimă necesară şi cantitatea maxi-
mă admisă este destul de mare (de la 2 g la 
6-7 g/zi), astfel încât există suficient spaţiu 
de acţiune şi pentru bucătarii şi bucătărese-
le care vor să gătească şi sănătos  şi cu gust. 

10.  Ce reprezintă de fapt excesul 
de sare?  

R. Excesul înseamnă depăşirea capacităţilor 
de eliminare a sării de către organism. Pentru 
un organism sănătos această cantitate este 
peste 6-7 g/zi. 

Există boli cardiace (hipertensiune ar-
terială,  boli vasculare, unele boli renale) 
care necesită reducerea drastică a aportului 
de sare în funcţie şi de gradul de gravitate 
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al bolii respective. Această alimentaţie cu 
cantităţi cât mai mici de sare reprezintă o 
importantă  componentă a schemei de tra-
tament. Acei care nu ţin cont de acest apa-
rent mic amănunt şi care nu reduc suficient 
cantitatea de sare din alimentele consumate 
nu reuşesc să-şi corecteze  semnele de insu-
ficienţă cardiacă uneori chiar dacă primesc 
doze relativ mari de medicamente,  chiar şi 
diuretice.

Pot afirma cu certitudinea susţinută de 
studiile ştiinţifice că hipertensiunea arteria-
lă  se poate trata în stadiile iniţiale cu succes 
doar prin reducerea  importantă a consumu-
lui de sare şi exerciţiu fizic, schimbare a  stilu-
lui de viaţă care merită a fi făcută chiar dacă 
gustul are de suferit pentru o vreme  până la  
realizarea unei noi obişnuinţe cu alimente 
nesărate sau mai puţin sărate. 

11.  Pentru un organism bolnav  
care ar fi cantitatea admisă?

R. Deci pentru bolnavii mai sus menţionaţi 
excesul de sare în alimentaţie  înseamnă 
peste 2 g/zi şi nu peste 6 g/zi.

Iată un tratament cât se poate de natural 
pe care majoritatea pacienţilor îl ignoră pen-
tru că necesită un oarecare efort şi preferă să 
ia ceaiuri, sucuri etc., dar aleg să continue cu 
o alimentaţie sărată pentru că gustul perver-
tit doreşte a fi  satisfăcut. 

12.		Ați amintit că există situații  
în care consumul crescut de sare 
este necesar.  
Care sunt aceste cazuri?  

R. Într-adevăr, rareori consumul crescut de 
sare poate fi necesar în situaţii excepţionale, 
cum ar fi anumite boli genetice cu defect la 
nivelul rinichilor care nu pot recupera ionul 
de sodiu din urina filtrată, în anumite insu-
ficienţe renale cronice cu valori normale ale 
tensiunii arteriale, sau în situaţii de activităţi  
profesionale la temperaturi foarte ridicate ale 

mediului ambiant, atunci când pierderile de 
sare prin transpiraţii sunt excesive.

13.  Ce recomandați cititorilor? 

R. Recomandarea de a încerca cu toţi (atât cei 
cu boli cardiace, cât şi cei sănătoşi) să reducă 
consumul de sare sub 6 g/zi, astfel încât pro-
centul de bolnavi hipertensivi, cât şi bolile 
pentru care hipertensiunea arterială este un 
factor de risc să scadă la toţi cititorii revistei 
noastre.

Cunoscând modul în care primesc paci-
enţii acest sfat al medicului şi mai ales difi-
cultatea de a-l introduce în stilul lor de viaţă, 
doresc să sfătuiesc în mod insistent mamele şi 
bucătăresele să facă din această temă o parte 
din educaţia copiilor. Este mult mai uşor să-i 
deprinzi pe copii cu gustul unei alimentaţii 
mai puţin îmbogăţită cu sare decât să-i dez-
obişnuieşti pe oameni de gustul deja format. 
Excludeţi din delicatesele lor chiar alune 
sărate, saleuri,  salatine  şi alţi biscuiţi unde 
gustul sării predomină, snacks-uri, seminţe 
sărate cu generozitate şi îmbunătăţiţi gustul 
alimentelor preparate în casă cu cât mai puţi-
nă sare.  
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Seria 17.02 - 02.03. 2009 a fost aşteptată 
cu nerăbdare de cei care lucrează în Edenul 
din Breaza. Pe 1 martie, odată cu venirea pri-
măverii, se împlineau 10 ani de când primii 
pacienți intrau pe porțile noului aşezământ 
de sănătate al Asociației Adventiştilor de 
Ziua a Şaptea  - Mişcarea de Reformă. 

La ceas aniversar se obişnuieşte să se or-
ganizeze mese festive, să se țină discursuri 
laudative (am făcut, am realizat etc.).  Pentru 
noi şi din acest punct de vedere a fost ... altfel. 
În primul rând am avut nu o zi, ci două zile 
de sărbătoare. Cum 1 martie a fost într-o zi 
de duminică, ultima zi din cel de al X-lea an 
a fost tot o zi de sărbătoare pentru că a fost 
Sabat. Ca de obicei sâmbăta avem un pro-
gram deosebit care începe la apusul soarelui, 
la primirea Sabatului, când prin cântare,  ru-
găciune şi mesaj biblic urăm ”bun venit” celei 
de a şaptea zi a săptămânii. Acest timp este 
pentru pacienți ”Remediul Odihnă”. Apoi 
dimineața la ora 8 am avut un scurt program 
de învățătură din Scriptură. La ora 9:30, îm-
preună cu pacienții şi musafirii noştri am fost 
elevi ai Şcolii de Sabat, după care, la orele 11, 

mesajul zilei a fost prezentat de fratele Marin 
Barbu. 

După amiază, programul de laudă la 
adresa lui Dumnezeu a fost susținut de tine-
rii noştri cărora li s-au alăturat pacienții care 
au prezentat experiențele lor cu Dumnezeu. 
La apusul soarelui ne-am despărțit de ziua de 
Sabat mulțumind lui Dumnezeu pentru mo-
mentele plăcute petrecute împreună. 

Am intrat deci în cel de al XI-lea an al 
activității noastre. Am marcat acest nou 
moment cu un program de laudă care a du-
rat aproximativ 2 ore. Prin cântări, poezii şi 
amintiri am mulțumit încă odată lui Dum-
nezeu pentru cei 10 ani de existență. Nu am 
citit nici un raport pentru că acesta este în cer 
şi în inimile pacienților. Nu s-au menționat 
„evidențiații” pentru că noi ştim că Domnul 
are planurile Lui cu fiecare din noi. Nu s-au 
dat prime pentru că noi aşteptăm acea pri-
mă – cununa vieții – pe care o va da Domnul 
Isus aleşilor Săi. Nu am prezentat realizările 
noastre pentru că suntem conştienți că nu 
ne-am făcut decât datoria.

În acele momente gândurile noastre 
s-au îndreptat către frații în a căror inimi 
Domnul a pus dorința de a construi un 
sanatoriu în care să se folosească remedii-
le de vindecare aprobate de Domnul Isus: 
credința, cuvântul vieții, rugăciunea, cânta-
rea, aerul, apa, lutul, mişcarea, dieta, plante-
le. Ne-am amintit de miile de frați din țară 
şi din străinătate care, prin darurile lor, au 
făcut posibil să ia ființă acest edificiu misi-
onar-medical, care în timp a devenit repre-
zentativ şi a adus onoare Bisericii noastre.  
Nu am uitat nici pacienții care, apreciind 
lucrarea de aici, care nu are alt scop decât 

Am împlinit 10 ani!
”Până aici Dumnezeu ne-a ajutat” (1 Samuel 7:11 u.p.)
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onoarea lui Dumnezeu şi călăuzirea oame-
nilor pe adevărata cale, ne-au ajutat cu bani 
sau alte mijloace, contribuind astfel la buna 
funcționare a instituției. Fie ca Domnul să 
răsplătească tuturor celor care au contribuit 
la realizarea şi întreținerea Edenului. 

S-a strigat apoi catalogul primilor ”pi-
onieri” din Eden care în urmă cu 10 ani au 
lăsat căminurile şi îndeletnicirile lor şi au 
venit aici pentru a forma primul echipaj al 
bărcuței Eden. Timid, cu doar 19 membri ai 
echipajului şi doar 4 pasageri, ambarcațiunea 
”Eden” pornea, acum 10 ani, într-o croazieră 
necunoscută de două săptămâni. De atunci 
de 160 de ori am plecat şi ne-am întors cu 
bine, iar treptat şi numărul echipajului şi al 
pacienților a crescut. Acum am ajuns să nu-
mărăm 90 de persoane, echipaj şi pacienți. 
Fiind aşa de mulți simțim de multe ori că 
spațiul este prea mic, dar nu avem posibilități 
financiare de extindere. 

Deoarece nimeni nu mai lucrase într-o 
instituție de acest gen, am pornit la drum nu 
prin cunoştințe, ci prin credință, iar credința 
aceasta nu înşeală – ceea ce s-a dovedit adevă-
rat şi în cazul nostru.

Ne bucurăm că din cei 19 membri ai pri-
mului echipaj, majoritatea au rămas pe punte 
până azi, în ciuda vânturilor şi 
valurilor tot mai furioase care 
au lovit şi lovesc şi azi bărcuța 
noastră. Şi ea va continua să plu-
tească în siguranță atâta timp 
cât la cârmă Îl avem pe Isus. 

Le mulțumim celor care au 
rămas pentru statornicie, devo-
tament, sacrificiu şi pentru că 
au ajutat la formarea altor ”ma-
rinari”. Mulți alți tineri şi tinere 
au venit aici, au văzut lucrarea de 
aici, au învățat din tainele medi-
cinii naturiste, apoi au plecat, 
ducând cu ei mesajul Edenului, 
putând să fie misionari medicali 
în alte locuri. 

Ne-au bucurat mult mesajele şi telefoa-
nele primite de la frați sau foşti pacienți prin 
care îşi exprimau bucuria de a fi trecut prin 
Eden, unde L-au cunoscut mai bine pe Dom-
nul Isus. De asemenei ei ne-au asigurat că vor 
susține, prin rugăciunile lor, lucrarea care se 
face aici. 

Privind evenimentele care se derulea-
ză sub ochii noştri, ne punem întrebarea: 
”Doamne, va mai fi vreo aniversare?” Nu 
ştim răspunsul, dar rugăciunea noastră este: 
”Doamne, facă-se voia Ta!”

În acest scop şi pentru a-L lăsa pe Dom-
nul să lucreze, noi, cei din Eden, am hotărât 
ca din 2 aprilie şi până în 6 iulie, sau mai 
mult, dacă va fi cazul, să avem un ”foc con-
tinuu” de post şi rugăciune, la care invităm 
să ni se alăture toți cei care cunosc viața din 
Eden, pentru ca biruința să fie a Domnului. 

Prin intermediul acestor câteva rânduri, 
dar şi prin cele câteva mesaje de la pacienți 
încercăm să vă prezentăm câteva aspecte din 
”atmosfera” de pace şi bucurie pe care am 
simțit-o cu toții. 

Toată lauda, cinstea şi recunoştința să fie 
a Tatălui nostru Ceresc care a fost cu noi şi 
credem că va fi şi în continuare. Amin. 

A consemnat Alexandru Moț 

Sănătate

Păzitorul Adevărului 
Aprilie - Iunie 2009 31



A fost odată, a fost şi încă este
Povestea unui vas pe-oceanul vieții.
Poveste cu-ape line sau furtună
Poate cu ser senin şi vreme bună. 
A fost un început... ne amintim...
Deceniul prim azi îl sărbătorim.
Un început firav, dar cu speranță 
Cu paşi înceți, dar îndrumați în siguranţă. 
Atunci era doar marea... şi-un dor de navigat
Un gând venit din ceruri şi oameni de salvat. 
Se-nfiripă dorința şi planul se ivi
Porni la drum bărcuța. În ea câțiva copii. 
Priviți la echipajul în valuri aruncat!
Puțini ştiu ce-i marea şi viața de-nfruntat. 
Ştia doar Căpitanul - erau în mâna Lui
Era Isus la cârmă, nu erau ai oricui. 
Se avânta în larg bărcuța îndrăzneață,
Primind la bordul ei pe cei fără speranță,
În jur se scufundau titanice vapoare
Cei prinşi de naufragiu, întrezăreau salvare. 

Atât eu, cât și familia mea, aducem slavă, mulțumire și închinare Domnului nostru Isus 
Hristos pentru că ne-a adus în acest loc binecuvântat de Dumnezeu EDEN.  
Ajută Doamne necredinței mele și luminează-mi sufletul și mintea pentru a merge  
pe căile bune, plăcute lui Dumnezeu!

Rugăciune și rugăciune: Te rog, Doamne să Te atingi de mine în așa fel să pot să prind și 
eu nevrutul să Te laud și să Te cânt, așa cum meriți... Îmi doresc ca rugăciunile voastre să facă 
minunea să pot fi atinsă și eu de Duhul Sfânt. Să pot afirma și eu ”Pot totul în Hristos, care mă 
întărește”. 

Eden - un loc binecuvântat de Dumnezeu unde și azi Isus face minuni. 
Un loc în care m-am simțit cel mai minunat în viața mea, altfel decât oriunde  

altundeva. Dumnezeu a fost prezent în permanență ... Sigur viața noastră va fi mai bună de 
azi înainte.

Se mai opreau în porturi, din echipaj rulau,
Copiii prindeau aripi şi alții se năşteau,
La şcoala de marină, sub velă şi catarg
Creşteau timonierii, unii plecau în larg...
Mirată era lumea când o zărea pe mare
Corabie purtată pe valuri spre limane!
Ce vânt îți bate-n pânze, ce gânduri te conduce?
Cine ți-e Căpitanul şi încotro te duce?
Discret, Cel de la cârmă, Isus, timonierul,
Le oferi busolă şi hartă şi compas.
Le arătă ghid sigur spre țărm - era Cuvântul
Se dărui pe Sine, puternic de pe vas. 
Dar ce comoară duceți? Vă-ncercuiesc pirați”!
Râvnesc la bogăția pe care o purtați...
Şi vântul e potrivnic, e noapte şi e frig
Nu ştiți ce este teama? De ce nu ancorați?
Purtau un greu tezaur la bordul încercat
Se înmulțeau în serii steluțe de purtat,
Se numărau în zeci, în sute şi în mii
Viețile de oameni, cu inimi de copii. 
A fost povestea lor, şi e povestea noastră,
Este istoria lor, este istoria voastră.
Încă vâslim aici - țintim spre-un ideal
Sunteți comoara noastră şi ne-avântăm în val. 
La orizont e farul. Curând vom fi acas̀
Pânzele sus, salvați-vă pe vas!
Înaintați! Pe punte, acelaşi Căpitan
Ne ține strâns de mână,  ne poartă spre liman. 

Gabiriela Țețu
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Potrivit crezului nostru noi ne-am luat 
însărcinarea de la Domnul de a vesti ultima 
avertizare către o lume căzută. Dumnezeu a 
primit devoţiunea noastră întru urmărirea 
acestui scop, iar la cele mai mari speranţe şi 
aşteptări ale noastre El a însoţit cu puterea Sa 
divină slabele noastre osteneli. Deşi adevărul 
acestei solii a fost vestit uneori în slăbiciune, 
el poartă totuşi în sine puterea de viaţă cereas-
că şi prin progresul lui au fost biruite în multe 
ţări puterile rătăcirilor. Această mişcare a luat 
o anumită formă, o anumită întrupare, şi este 
dusă mai departe cu putere organizatoare. 

Solia pe care noi o avem de vestit nu este 
o solie pentru care să ne fie teamă de a o vesti. 
Reprezentanţii ei nu trebuie să caute s-o as-
cundă sau să acopere originea sau intenţia ei. 
Ca unii care au făcut lui Dumnezeu un vot 
solemn, care sunt puşi ca trimişi ai lui Hristos 
şi ca îngrijitori ai tainelor darului, ne aflăm 
sub obligaţia de a vesti cu credincioşie toată 
hotărârea lui Dumnezeu. 

Poporul lui Dumnezeu trebuie înviorat 
şi însufleţit din nou: trebuie să vorbim despre 
spiritul Sfânt, să-l căutăm, să-l cerem şi să-l 
primim ca pe un oaspete serios în inima şi în 
viaţa noastră. Nu avem nevoie de o nouă tâl-
cuire a Scripturii, ci de o reînsufleţire a simplei 
credinţe în cele dintâi principii. Când acest 
spirit al seriozităţii şi al consacrării personale 
va pune stăpânire pe poporul lui Dumnezeu, 
vom putea numai atunci observa energica lui 
lucrare. Din fiecare suflet va străluci lumina 

mântuirii şi din viaţa fiecăruia va porni o 
influenţă binefăcătoare, care va mărturisi cu 
putere pentru această solie şi pentru adevărul 
lui Dumnezeu.  Odată ajunsă matură aceas-
tă experienţă, lucrării lui Dumnezeu nu-i va 
mai lipsi nici oameni devotaţi, nici mijloace 
consacrate. Tot avutul va fi pus atunci pe al-
tarul Domnului pentru a fi întrebuinţat în 
serviciul Său, aşa cum porunceşte Spiritul lui 
Dumnezeu. Aceasta este măreaţa experienţă, 
măreţul eveniment pe care Domnul îl rezer-
vă comunităţii Sale. 

Dacă noi permitem Spiritului Sfânt să 
ne conducă, atunci Spiritul Sfânt aduce cu 
sine convingerea despre păcat. Ceea ce con-
damnă El noi trebuie să părăsim. Întârzierea 
de a face aceasta închide inima noastră şi dă 
afară din ea pe Isus. Starea de ucenicie este de 
a permite Sfântului Spirit să ne cârmuiască. 
Există în viaţa noastră vreun păcat osândit de 
Spiritul Sfânt? Dacă da, atunci păcatul acela, 
nefiind părăsit, închide uşa inimii şi dă afară 
spiritul lui Dumnezeu. Trebuie să urâm pă-
catul. Semnul, sigiliul libertăţii este pus de 
către Dumnezeu numai pe fruntea acelora 
care gem şi suspină pentru urâciuninile ce se 
petrec în mijlocul cetăţii. 

Mihai Streza

( fragment din articolul  publicat în  
Păzitorul Adevărului din noiembrie 1941)

O puternică temelie  
pentru viaţa creştină personală

File de arhivă
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În luna februarie 2009 am reuşit, cu 
ajutorul Domnului, să pătrundem în trei 
“zone albe”, pentru a vesti solia Evangheliei. 
Este vorba de localitatea Piscu, judeţul Ga-
laţi unde avem şase prieteni de adevăr, loca-
lităţile Gohor şi Coşiţeni, unde cu destule 
dificultăţi, am reuşit să formăm o grupă de 
studiu. O persoană care este interesată de 
modul în care noi Îl percepem pe Dumnezeu, 
ne-a oferit locuinţa sa pentru a ne aduna aici. 
Şi în aceste locuri ne-am făcut prieteni şi ne 
rugăm ca Dumnezeu să-i convingă cu Duhul 
Său cel Sfânt ca să înţeleagă adevărul. 

La sfârşitul lunii februarie am organizat 
în localitatea Dolheşti o acţiune de evanghe-
lizare. Casa de rugăciune care a găzduit aces-
te întruniri a devenit neîncăpătoare. În urma 
acestor studii avem deja câţiva prieteni de 
care ne bucurăm şi sperăm ca Dumnezeu să-i 
conducă în continuare pe drumul cel drept. 

A consemnat Valerică Iamandei 

Știri - Conferința Moldova
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În zilele de 27, 28 februarie şi 1 martie, 
2009 s-a desfăşurat un program de studiu 
cu tema „O nouă perspectivă asupra crizei 
globale”. 

Câțiva frați din comunitatea locală  au 
invitat toţi locuitorii localităţii şi s-au bucu-
rat văzând că au fost primiți cu bunăvoință. 

Duhul Domnului a lucrat la inima celor 
invitaţi, astfel încât în ziua programată sala 
casei de rugăciune a fost plină cu bărbaţi, fe-
mei şi copii. 

Programul a cuprins şi o parte medicală, 
moment în care fr. Abigael Budău a vorbit 
oamenilor într-un mod obiectiv şi pe înţele-
sul oamenilor, prezentând principiile gene-
rale şi beneficiile unei vieţuiri sănătoase. La 
sfârşitul fiecărei întruniri cei doritori puteau 
să-şi verifice tensiunea arterială. 

Partea muzicală a fost asigurată de fr. 
Alexandru Dumitru şi fr. Sebastian Minea, 
care ne-au făcut surpriza de a ni se alătura în 
dorinţa noastră de a face programul plăcut şi 
interesant. 

La terminarea evanghelizării, cei pre-
zenţi şi-au exprimat regretul că a sosit mult 
prea repede momentul despărţirii. Oamenii 
au propus şi alte întruniri, arătându-se bine-
voitori să participe oridecâteori au ocazie, la 
astfel de întruniri. 

O parte dintre participanţi au fost im-
presionaţi în mod deosebit şi unii dintre ei 
şi-au pus chiar problema în mod serios de a-şi 
schimba stilul de viaţă şi de a încheia legă-
mânt cu Dumnezeu. 

Dorim ca Tatăl Ceresc să binecuvânteze 
lucrarea din această localitate şi Duhul Său 
Sfânt să impresioneze inimile oamenilor 
pentru ca ei nu doar să afle adevărul, ci chiar 
să ia poziţie de partea lui. 

Știri - Conferința Muntenia

Evanghelizare în comunitatea Satul de Sus – Jud. Prahova
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Acesta este sfatul Cuvântului lui Dum-
nezeu care i-a călăuzit pe fraţii din Conferin-
ţa Muntenia să iniţieze un proiect de „evan-
ghelizare practică” în comuna Gheboieni, 
jud. Dâmboviţa. 

Aflând despre situaţia disperată a unei 
persoane nevoiaşe,  câţiva fraţi adventişti din 
familia acestei persoane s-au gândit să-i vină 
în ajutor. Este vorba de o femeie singură, ne-
ajutorată, a cărei locuinţă devenise improprie 
pentru locuit. Pentru că persoana în cauză 
avea şi rude în Biserica noastră, fraţii adven-
tişti au propus o colaborare. S-a făcut apel în 
Conferinţă şi duhul lui Dumnezeu a impresi-
onat inimile unor fraţi, care şi-au oferit mij-
loacele lor financiare sau contribuţia fizică, 
pentru realizarea acestui proiect. 

Căsuţa construită nu este una mare, dar 
poate fi numită, pe bună dreptate, o locuin-
ţă. Ea este suficientă pentru a acoperi nevoile 
persoanei care va locui aici. 

Finalizarea acestui proiect a fost progra-
mată a fi un moment de evanghelizare pentru 
locuitorii comunei Gheboieni. 

În ziua de 11 ianuarie 2009 a fost orga-
nizat un program de laudă la adresa lui Dum-
nezeu la care au fost invitaţi vecinii şi rudele 
persoanei căreia i se construise o casă. 

Întrunirea a avut loc în casa uneia dintre 
rude, momente în care a fost prezentat cuvân-
tul lui Dumnezeu de către fr. Radu Ioniţă, 
iar tinerii din comunitatea Bucov au cântat 
pentru lauda Domnului. După terminarea 
programului cei prezenţi au fost poftiţi la o 
masă la care s-au servit mâncăruri vegetarie-
ne, apoi ei au primit literatură şi au avut oca-
zia să pună întrebări şi să primească răspuns 
din cuvântul lui Dumnezeu. 

A consemnat Marian Manolache

„Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,  
şi unul dintre voi le zice: ‚Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!’  

fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?” Iacov 2:15-16.

Știri - Conferința Muntenia
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Cu toate că în urmă cu câţiva ani am 
răspuns la zeci de scrisori trimise de deţinuţi 
din diferite penitenciare din ţară pe adresa 
Bisericii noastre, în Făgăraş, până în octom-
brie 2008 nu am avut ocazia să trec dincolo 
de poarta unei închisori. 

Am ascultat cu multă admiraţie expe-
rienţele fraţilor noştri care au petrecut după 
gratii mai mulţi sau mai puţini ani în peri-
oada comunistă, unele dintre ele influenţân-
du-mi deciziile pe care le-am luat în viaţă. 
Am ascultat rapoarte ale misionarilor noştri 
care au predicat printre deţinuţi şi m-am 
rugat pentru cei care lucrau printre ei. Mă 
gândeam că Domnul îmi va pregăti ocazia să 
aflu direct din gura lor ce simte un condam-
nat pentru furt, viol sau crimă, după ce-L 
cunoaşte pe Dumnezeu. Şi ziua aceea a venit, 
iar gândul că va trebui să trec poarta „dinco-
lo” mi-a trezit un sentiment straniu, ţintuin-
du-mă pe genunchi mai mult ca oricând. 

În urma unei emisiuni televizate despre 
viaţa deţinutelor din penitenciarul Târgşor-
Prahova, transmisă peste ocean, Domnul a 
mişcat inima familiei Urs. Ei m-au contactat 
imediat şi au insistat să vizitez urgent această 
închisoare, în special pe o deţinută care efec-
tuase deja 12 ani dintr-o condamnare pe via-
ţă pentru crimă. Am ezitat pentru moment, 
ştiindu-mi agenda ticsită. Dar n-am putut să 
refuz şi în luna octombrie, împreună cu soţia 
mea, am sunat cu emoţii la poarta grea, me-
talică, zăvorâtă doar prin interior, a puşcăriei 
Târgşor. Am fost primiţi de conducerea în-
chisorii neaşteptat de bine. Ne-au oferit toa-
te detaliile referitoare la viaţa deţinutelor, la 
sistemul corecţional, dar mai ales la nevoile 
lor. 

Vizitând pe cei de după gratii 
 Târgșor – Prahova

Știri - Conferința Muntenia

Ni s-a oferit posibilitatea să vorbim cu 
Camelia (32 de ani) aflată în spatele gratii-
lor din 1996. Ea ne-a pus spus printre altele, 
lăcrimând: „Aici, după ani de zbucium sufle-
tesc şi depresii, după regrete şi autoînvinuiri, 
Domnului I S-a făcut milă de mine, nevrând 
să mă piardă de tot, şi mi-a despietrit inima 
lăsând-o să plângă înaintea Lui... Domnul 
mi-a dat iertare şi dragoste necondiţionată...”. 
Am fost plăcut impresionaţi de Cosmina (26 
de ani), aflată după gratii din 2002, studentă 
la Psihologie. Studiază în penitenciar şi în-
soţită merge la facultate pentru a-şi susţine 
examenele. Ne-a privit cu un zâmbet trist, cu 
gândul la cei doi părinţi îndureraţi din Tuzla. 
„Vă mulţumim că vă gândiţi la noi, cei aflaţi 
aici în acest loc uitat de lume, dar nu şi de 
Dumnezeu”, a mai putut să ne spună înainte 
de a ne despărţi. 

D-ra Gabriela Răducanu (director ad-
junct) ne-a arătat încântată lucrurile de 
artizanat, picturi pe sticlă, icoane, pe care 
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deţinutele le efectuează, cu o măiestrie debordantă. Am 
vizitat camera copiilor, o cameră specială unde copii de 
diferite vârste vin să-şi viziteze mamele, deţinute. Prima 
noastră vizită s-a încheiat cu sentimentul neputinţei noas-
tre ca misionari şi evanghelişti de a vorbi oamenilor de o 
aşa manieră despre dragostea lui Dumnezeu, încât să nu 
mai fie oameni care să ajungă aici. 

Cu gândul la cele 200 de deţinute care de zeci de ani 
nu mai au nici un contact cu nimeni din afară (rudele le-au 
părăsit sau au decedat) ne-am reîntors în decembrie, îm-
preună cu fr. Radu Ioniţă şi familia Mihăilă Gheorghe şi 
Luniţa, pentru a împărţi pachete şi cărţi cumpărate din 

darurile oferite cu generozitate de familia 
fratelui Ionel Urs. Doamne cu maniere ele-
gante sau tinere fără nici un viitor, cu faţa 
lividă, rostind un sec „mulţumesc” sau altele 
nemaiştiind să spună nici atât când îşi pri-
meau pachetul şi cărţile (Calea către Hristos, 
Viaţa lui Isus şi Marea Luptă), ne-au pus pe 
gânduri. Acestea sunt aici pentru fărădelegi 
vizibile, dar câţi dintre cei care sunt în liber-
tate, poate chiar în bisericile noastre, nu se 
măgulesc cu ideea că dacă nu sunt acolo stau 
bine înaintea oamenilor şi înaintea lui Dum-
nezeu! 

Însoţiţi de doamna director Mihaela 
Puşcaş şi de d-ra Răducanu am rămas până 
târziu când ultima deţinută a dispărut, înso-
ţită de gardian, în spatele uşilor închise. 

Am revenit în luna aprilie împreună cu 
fratele Radu Ioniţă şi fratele Marian Mano-
lache pentru celelalte deţinute pe care nu 
am avut prilejul să le vedem în decembrie. 
Sperăm că Domnul va face posibil ca în lu-
nile următoare Câmpul Muntenia să vină cu 
o planificare a Studiilor Biblice pe care să le 
susţinem în clubul Penitenciarului Târgşor, 
proiecte de altfel discutate în cadrul întâlni-
rii cu conducerea acestuia. 

Mă rog ca Dumnezeu să mişte cât mai 
mulţi fraţi să-şi deschidă inima şi mâna pen-
tru a ajuta pe aceşti „năpăstuiţi ai sorţii”. 
Rugăciunile şi eforturile noastre unite vor 
face posibilă „ducerea Evangheliei la orice 
făptură” aşa încât să putem vedea alţi şi alţi 
„fii risipitori” sau „oi pierdute” întorcându-se 
cu bucurie „acasă”. 

Vă las în compania mişcătoarelor versuri 
ale uneia dintre „poetele” de după gratii. 

„Ţărână trecătoare sunt
Dar cred n-a Lui venire
Căci Duhul Celui veșnic sfânt
Îmi dă putere și avânt
Să pot pleca de pe pământ
La El în veșnicie.”

A consemnat Barbu Marin
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Seminar	de	nutriţie
-	Bucureşti	- 

Ziua de 3 mai 2009 a fost o zi de bucurie 
pentru fraţii din comunitatea Bucureşti, dar 
şi pentru fraţii din împrejurimi care au ales 
să li se alăture. 

Pentru această dată a fost stabilită prima 
zi a unui seminar de nutriţie care urmează 
să se desfăşoare pe parcursul a cel puţin trei 
luni. Pentru ziua de duminică a fost pregătită 
o expoziţie de preparate vegetariene, la care 
au fost invitaţi să participe toţi cei interesaţi. 

Am fost plăcut surprinşi ca la ora stabili-
tă să constatăm că sala s-a umplut cu persoa-
ne de toate vârstele şi categoriile sociale. Au 
venit oameni interesaţi, care-şi pun în mod 
serios problema necesităţii schimbării modu-
lui de trai. 

Sora medic Semida Muj a prezentat as-
cultătorilor o pledoarie în favoarea regimului 
vegetarian, subliniind istoricul acestui stil 
de viaţă, alături de avantajele pe care cineva 
le poate simţi prin respectarea lui, marcând 

erorile la care s-a ajuns de-a lungul timpului, 
trăgând un semnal de alarmă pentru toţi acei 
care se respectă şi doresc să trăiască mai bine, 
chiar şi în această viaţă plină de griji şi necaz. 

După ce s-au împărţit sondaje de opinie 
pe care 50 de persoane şi-au exprimat dorin-
ţa de a participa în continuare la cursuri de 
bucătărie, musafirii au vizitat expoziţia de 
preparate vegetariene. 

Ei au fost plăcut surprinşi de varietatea 
produselor frumos aranjate şi şi-au expri-
mat cu voce 
tare mirarea 
că se pot face 
atât de multe 
folosind doar 
fructe, zarza-
vaturi, legume 
şi cereale. 

După ce 
toţi cei pre-

Știri - Conferința Muntenia
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zenţi au admirat produsele, au fost invitaţi 
să se servească pentru a se convinge şi de 
gustul plăcut al acestora. 

Toţi au fost încântaţi. Nu numai 
doamnele, dar şi domnii erau interesaţi de 
ingredientele folosite, de modul în care au 
fost preparate. Când li s-a spus că toate reţe-
tele vor fi prezentate în cadrul cursurilor de 
bucătărie, majoritatea şi-au exprimat dorin-
ţa de a participa. 

Sperăm ca întâlnirea aceasta să fie doar 
un început, un mijloc de a ne apropia de oa-
meni, de a crea legături trainice şi solide cu 
cei care simt că nu au pace şi le lipseşte ceva. 

Fie ca Dumnezeu să dăruiască înţe-
lepciune celor care se vor ocupa de aceşti 
oameni în continuare. Dumnezeu să influ-
enţeze inimile tuturor ascultătorilor cu 
Duhul Său Cel Sfânt, astfel încât 
solia evangheliei să pătrundă în 
inimile lor prin uşa deschisă de 
“mâna dreaptă” care s-a întins celor 
în nevoie. 

Știri - Conferința Muntenia
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Seminar de 
Educaţie	în 

România

În perioada 6 - 28  aprilie 2009, fratele Mario Alvarado, Secre-
tar al Departamentului de Educaţie al Conferinţei Generale, a vizitat 
ţara noastră. El a susţinut în toate cele şase conferinţe o serie de semi-
narii de educaţie. 

Temele prezentate cu această ocazie au fost referitoare la nevoia 
de a salva pe copiii noştri, de ne salva familiile, de a ne pregăti pentru 
întâlnirea cu Domnul nostru. 

A fost subliniată nevoia unei familii stabile, bine închegate, în care 
părinţii şi copiii sunt prieteni, care se iubesc şi se respectă reciproc. 

Pe parcursul studiului a fost menţionată necesitatea înfinţării unor 
centre de educaţie religioasă. Este nevoie ca fiii noştri să fie instruiţi de 
către persoane temătoare de Dumnezeu. Ei vor avea astfel o bază solidă 
în educaţia lor, întemeiată pe respect faţă de lucrurile sfinte, pe dorinţa 
de a lucra pentru Dumnezeu în restul vieţii. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu interzice nicidecum copiilor să ur-
meze şcoli superioare. Dimpotrivă creştinii sunt îndemnaţi să-şi pună 
ţinte înalte şi să depună eforturi susţinute pentru a le atinge. Totuşi 
pentru ca mintea tinerilor să nu fie alterată de filozofia eronată a aces-
tei lumi, este necesar ca ei să pornească în viaţă cu un principiu clar 
a ce este bine şi ce nu este bine, cu o cunoştinţă clară a adevărului şi 
o dorinţă sinceră de a-L onora pe Dumnezeu în orice împrejurare. Ei 
trebuie să ştie că nu “banul” este ţinta vieţii, ci acesta este doar unul 
din mijlaocele pe care Dumnezeu ni le încredinţează pentru a lucra în 
favoarea salvării a tot ce poate fi salvat din această lume.  Cunoştinţele 
acumulate în şcolile superioare ale acestei lumi, se vor dovedi a fi de un 
real folos pentru cei care doresc să-şi aşeze viaţa în slujba semenilor. 

Știri - Uniunea Română
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Proiect 
”Campus AZS-MR”

Știri - Uniunea Română

În primavara acestui an s-au început lucrările la 
proiectul „Campus AZS-MR” prin curăţarea zonei de 
vegetaţia crescută haotic şi nivelarea suprafeţelor cu un 
buldozer, ceea ce a rezultat în mai multe platouri fru-
moase, de dimensiuni rezonabile. 

În urma buldozerului, care în cursul lucrărilor de 
nivelare a decopertat o mare parte din teren, lăsând la 
vedere bolovani şi pietriş, s-au organizat câteva acţiuni 
de strângere a bolovanilor, în vederea refacerii stratului 
de iarbă, aşa încât terenul să poată fi adecvat şi pentru 
tabere de camping începând chiar din această vară.

S-a reamenajat prima intrare pe teren şi s-a amenajat 
şi o a doua cale de acces, direct din drumul principal, 
pentru vehiculele grele.

S-au amenajat pentru început şi două dintre izvoa-
rele existente, aşa încât apa proaspătă de izvor să fie dis-
ponibilă în permanenţă.

În faza imediat următoare se va amenaja un spaţiu 
de depozitare pentru adăpostirea uneltelor şi a materia-
lelor de construcţie.
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Şi, întrucât lucrările continuă, 
contribuţiile sub orice formă ale celor 
printre ale căror idealuri se regăseşte 
şi realizarea unui asemenea campus al 
bisericii noastre sunt mai mult decât 
binevenite. 

Mulţumim pe această cale tutu-
ror celor care au dat curs îndemnurilor 
Duhului lui Dumnezeu de a sprijini re-
alizarea acestui proiect prin aportul lor 
în muncă şi/sau bani, şi mulţumim de 
asemenea anticipat celor care vor alege 
să facă acest lucru şi de acum înainte, 
precum şi tuturor celor care se roagă 
pentru izbânda lui.

Ne rugăm ca Dumnezeu să răsplă-
tească tuturor din abundenţă sacrifi-
ciul şi încercăm să vă ţinem la curent cu 
detalii despre desfăşurarea lucrărilor, în 
numerele viitoare ale revistei.

Știri - Conferința Ardealul de SudȘtiri - Uniunea Română
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D E VA
Știri - Conferința Banat

Ideea de a face o activitate misionară 
în oraşul Deva s-a conturat rapid în mintea 
slujbaşilor din Conferința Banat şi tot atât de 
repede s-au derulat pregătirile. 

În doar două zile s-a reuşit împărțirea a 
10000 de invitații în oraş şi în localitățile din 
jur. Deşi totul era în grabă, cei ce au bătut la 
uşile oamenilor au reuşit să schimbe şi câteva 
cuvinte cu cei interesați, încercând să le tre-
zească interesul şi să-i determine să dea curs 
invitației. 

Evanghelizarea anunțată a avut loc pe 
parcursul a şapte seri, începând cu data de 1 
mai 2009. Tema prezentată a fost intitulată: 
”666 - Colaps eminent” şi a fost susținută de 
fratele Liviu Tudoroiu. 

Momentele de părtăşie au fost diver-
sificate cu piese muzicale, prezentarea de 
experiențe personale etc. 

În ciuda multor împotriviri întâmpinate 
chiar de la început, Dumnezeu S-a îngrijit ca 
acest proiect să se desfăşoare frumos. Atenția 
participanților a fost îndreptată către scopul 
original al creației, atât prin cele şapte subiec-
te provocatoare, cât şi prin sfaturile de sănă-
tate oferite la începutul fiecărei întruniri de 
către surorile Anca Mureşan şi Lidia Boje. 
Tot providența a făcut posibil ca acest eveni-
ment să poată fi urmărit în direct de către toți 
cei interesați din diferite părți ale globului. 

Ne bucurăm şi-I mulțumim lui Dum-
nezeu pentru cele 15 suflete care s-au înscris 
şi participă săptămânal, în fiecare zi de joi 

la cursul de nutriție ce se 
desfăşoară în casa noastră 
de rugăciune din localitate. 
Astfel se continuă şirul în-
trunirilor ce pot fi numite, 
pe bună dreptate, o bătaie de 
clopot în suflet şi un semnal 
asupra faptului că ne apropi-
em de sfârşitul istoriei aces-
tui pământ. 

Este timpul să ”Răs-
cumpărăm vremea!” (Efe-
seni 5:16).  Amin. 

Ne-a informat  
Mihăiță Lung

Dragi vizitatori ai paginii web AZS-MR, 
avem bucuria de a vă anunța apariția unui nou set de DVD-uri video:
“Congres de tineret la Stupini, 25-28 decembrie 2008”
Setul este format din două DVD-uri şi cuprinde următoarele teme:
1. Hristos în voi, nădejdea slavei
2. Eşti pregătit?
Temele au fost susținute cu acea ocazie de fr. Walter Lukic din Canada.
Prețul unui set este de 12 RON (inclusiv TVA, plus costurile de expediţie).
Comnezile pot fi efectuate la:    tel. 0268 213 714       
e-mail: studio@farulsperantei.ro
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Little Rock, AR — O familie  

doritoare de Evanghelie

 
Oraşul Little Rock este capitala statu-

lui Arkansas nu departe de orăşelul unde s-a 
născut şi a crescut fostul preşedinte al SUA, 
Bill Clinton. Povestea noastră a început cam 
prin primele luni ale anului 2008…. Şi a fost 
doar un telefon care exprima dorinţa unei 
persoane după Evanghelie. Este vorba de o 
doamnă venită de pe malul celălalt al Du-
nării, Bulgaria. S-a căsătorit în SUA şi apoi 
a încercat să-şi ia ceva timp şi pentru suflet, 
aşadar din 2000 şi până 2008 a tot încercat 
să dea de “noi” şi nu a reuşit… până într-o zi 

Știri	externe
când a găsit numărul bisericii noastre din 
statul Arkansas şi ne-a sunat exprimându-şi 
încă de la prima discuţie dorinţa să studie-
ze. Am considerat-o ca pe o ocazie divină, şi 
m-am dus şi i-am vizitat… 

Ce să vă spun… a fost minunat… Am 
avut studiu biblic până pe la miezul nopţii cu 
ambii soţi, iar când mi-am exprimat dorinţa 
să mă duc să-mi caut un hotel unde să stau 
peste noapte, mi-au spus categoric “NU”, 
vrem să rămâi cu noi… ceva foarte nefiresc 
pentru cultura americană… Şi… am rămas. 
De atunci i-am vizitat de mai multe ori, iar în 
curând, prin harul Domnului va avea loc bo-
tezul lor. Să ne rugăm pentru aceste persoane 
ca Domnul să îi conducă mai departe.
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Această experienţă o are ca protagonist 
pe o soră româncă ce s-a mutat în această zonă 
pentru a fi cu familia… distanţele fiind mari 
şi bisericile foarte puţine, aşa se face că în 
oraşele unde nu avem o comunitate, ci numai 
câte un membru, bisericile AZŞ reprezintă o 
cale de mai simţi atmosfera cea de Sabat în 
adunare. Aşa că sora noastră, fiind în această 
situaţie, mergea din când în când pe la fraţii 
AZŞ. Puţin îngrijorat de oiţa noastră, nu mi-
am dat seama că Domnul o va folosi ca o făclie 
în acel loc… Aşa a şi fost. Sora M.B. m-a pus 
în legătură cu doi fraţi AZŞ, din acea biserică 
şi a trebuit să mă întâlnesc cu ei. Încă de la 
prima întâlnire, am realizat că aceşti oameni 
erau doritori de altceva mai profund decât de 
teatru. Şi, întâlnindu-mă de mai multe ori cu 
ei, de asemenea şi studiind împreună, totul a 

fost încununat cu un botez de cinci persoane. 
Mi-am dat seama încă odată de valabilitatea 
cuvintelor Domnului: “Nici prin putere, nici 
prin tărie, ci prin Duhul Meu…” Să ne rugăm 
pentru aceşti oameni mai departe. Amin.

            (Ne-a informat Iulian Uțupanu)

Ponca City, OK — Orașul unde s-au întâlnit românii
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Am 82 de ani. Sunt de 22 de ani la cre-
dinţă. Părinţii mei au fost credincioşi, ţineau 
Sabatul şi nu consumau carne. 

Am avut o copilărie grea. Datorită sără-
ciei am fost nevoită să fac lucrarea de slugă. 
După ce m-am căsătorit nu am mai respectat 
credinţa părinţilor mei şi astfel am trecut prin 
viaţă fără să-mi dau seama, până la vârsta de 60 
de ani. Atunci, simţind parcă o lipsă în sufletul 
meu, am început să citesc şi să mă rog. Copiii şi 
soţul mi s-au împotrivit, dar eu am continuat 
să mă rog pentru ei şi pentru încurajarea cre-
dinţei mele. Un timp soţul chiar m-a persecu-
tat. Mă bătea adesea, oridecâteori vedea că nu 
lucrez în Sabat, îmi arunca mâncarea, îmi lua 
Biblia...

Dumnezeu a fost însă îndurător cu mine 
şi mi-a luat apărarea prin intermediul fiului 
meu care l-a certat pe soţul meu şi de atunci 
nu mi-a mai făcut necazuri. 

După ce soţul meu a murit am încercat să 
vorbesc mai multe despre credinţă cu băiatul 
meu. El mă contrazice însă de fiecare dată. 

Mă consolez cu cântările învăţate din 
copilărie, de la mama mea şi când sunt îngri-
jorată încep să cânt şi mă simt mângâiată. 

Îmi place să mărturisesc cu plăcere des-
pre credinţa mea şi folosesc orice ocazie care 
mi se oferă. 

Vă scriu o strofă dintr-o cântare care-mi 
place foarte mult: 

Dincolo de stele e căminul meu
Acolo Domnul îmi pregăteşte locaş
De acolo El va reveni
Ca să mă ducă acas’.
                                    (traducere din maghiară)
Mulţumesc pe această cale fratelui Feri 

Szanto care, deşi este pensionar, mă vizitează 
adesea. 

Acestea sunt câteva din cuvintele pe care 
a reuşit să ni le spună sora.

Îi dorim din toată inima o viaţă binecu-
vântată, în care răbdarea şi curajul să învingă 
orice ispită, aşa încât la sfârşitul ei să poată 
să se bucure de darul nespus de bun,  oferit 
tuturor celor salvaţi: viaţa veşnică.  

A consemnat Nicu Păun

Crâmpeie	de	viaţă...
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Povestea 
cățelușului șchiop

ISSN: 1584-269x

Un baieţel de 10 ani a intrat într-un magazin unde se vindeau animale de casă. Sfios s-a 
îndreptat spre vânzător şi a întrebat care este preţul unui căţeluş. Vânzătorul i-a spus că 
preţul este între 30 şi 50 $. 

Băieţelul a bagat mâna în buzunar, a scos câteva monezi şi a calculat: 2.70 $. Apoi a întrebat: 
- „Aş putea vedea căţeluşii?”
Zâmbind, vânzătorul a fluierat şi la scurt timp din camera alăturată au apărut 5 căţeluşi  

frumoşi însoţiţi de mama lor. Apoi... un al şaselea căţeluş… s-a arătat. Dar a rămas în urmă  
şi nu s-a apropiat!

Băieţelul a întrebat: 
- „De ce căţeluşul astă şchioapătă?” Omul l-a lămurit că se născuse cu o problemă la picior  

şi va şchiopăta toată viaţa! 
- „Acesta-i caţeluşul pe care-l doresc”, a spus băieţelul cu bucurie în glas. 
„Dacă asta e dorinţa ta, ţi-l dau gratis!”
Copilul s-a suparat şi a răspuns: 
- „Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi al celorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum,  

şi în fiecare lună îţi voi plăti 50 de cenţi, până voi achita preţul lui intreg !”
- „Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar niciodată nu va putea fugi, nu se va putea juca  

şi nu va sări ca ceilalţi!”
Băieţelul s-a aplecat, şi-a ridicat puţin pantalonul şi i-a arătat vânzătorului aparatul de fier 

ce-i susţinea piciorul strâmb.
- „Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care să-l înţeleagă!”

Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus  
copilului: 

- „Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibă pe cineva  
care să-l iubească, aşa cum acesta a avut fericirea  

să te găsească pe tine!”

Morala:
 În viaţă nu contează cine eşti,  

contează ca cineva să te preţuiască  
şi să te iubească necondiţionat!  
Un prieten adevărat, este acela care soseşte  
în timp ce ceilalţi… dispar!

Şi prietenul adevărat, care niciodată  
nu te preţuieşte după calităţile sau darurile  
tale este Isus. 

El te primeşte aşa cum eşti. 


