
Păzitorul  
Adevărului

Anul XXII / Nr. 2         Aprilie - iunie 2011

Publicație oficială a Asociației Religioase a Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă

Din cuprins:

l    El vine iar ...

l Servul Domnului

l Vis de libertate

l Efectele radiației solare



Cuprins:
Editorial 	 -	Te	bucuri	de	succesul	fratelui	tău?		/			3

Actualitate  - Actualitate	 	 	 	 /			4

  - El vine iar ... 	 		 	 /			7	

Spiritualitate  - Servul Domnului	 	 	 /			9

  - Despre iertare 	 	 	 /	12

Sănătate -	Învățând	de	la	...	bolnavi 	 	 /	17

  - Efectele	radiației	solare	 	 /	19

Misionare - Pro Eden	 		 	 	 /	23

  - Vis de libertate		 	 	 /	25

  - Seminarii	de	nutriție		 	 /	29

Campus 	 -	Vești	de	la	Campus		 	 	 /	31	

Misionare - Evanghelizare la Rodna	 	 /	33

Sfârșit	de	cale		 	 	 	 	 /	35

Colțul	copiilor	 	 	 	 	 /	36

Anul XXII / Nr. 2   Aprilie - Iunie 2011

Revista „Păzitorul Adevărului” este o 
publicație trimestrială editată de  

Asociația Religioasă a Adventiștilor de 
Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă, 

care prezintă articole pe teme de 
doctrină biblică,  

cu scopul de a îmbogăți viața spirituală  
a acelora care caută să cunoască  

mai mult despre Dumnezeu.

Colectivul de redacție:  
Vasile Buftea, Marius Stroia, 
Cornel Muntean, Nelu Iancu, 
Fivi  Picu, Daniela Picu
Tehnoredactare: Daniela Picu

Imagini: 
iStockPhoto, 
Dreamstime

ISSN: 1584-269x
e-mail: info@azsmr.ro

www.azsmr.ro

Sugestiile, propunerile 
și experiențele dumneavoastră

le puteți trimite pe adresa:

Editura Păzitorul Adevărului
Str. Morii, nr. 27

505200, Făgăraș - Jud. Brașov 
Tel. 0268 213714   Fax 0268 214111

e-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

Păzitorul Adevărului 



Pă
zi
to
ru
l	A
de
vă
ru
lu
i,	

Ap
ril

ie 
- i

un
ie 

 2
01

1

3

Editorial

Fiind obişnuiţi în cultura 
noastră reformistă să osândim 
vehement păcatele „mari” şi să 
ne ferim cu grijă de ele (vezi 
spre exemplu poruncile IV, VI 
şi VII) riscăm de multe ori să le 
pierdem din vedere pe cele mai 
„mici”, ca şi când acestea ar fi 
mai puţin vinovate, şi plata lor 
n-ar duce tot la moarte...

Aşa se face că minciuna, 
bârfa, vorbirea de rău, denigra-
rea semenilor, mândria, lăco-
mia sau pofta vinovată nu sunt 
doar îngăduite, ci chiar cultiva-
te cu predilecţie de către unii 
dintre cei ce se pretind a fi aş-
teptători ai lui Isus, care, con-
ştient sau nu, se fac prin aceasta 
vinovaţi de încălcarea flagrantă 
a poruncii divine şi se descalifi-
că singuri de la accesul în împă-
răţia lui Dumnezeu.

Unul dintre păcatele de 
acest gen, care se numără prin-
tre cele mai răspândite nu doar 
în lume, ci, în mod regretabil, 
chiar şi în biserică, este invidia.

Cunoscut în Biblie mai 
mult sub numele de pizmă, 
acest păcat este cu atât mai per-
fid, cu cât poate fi cultivat mul-
tă vreme în suflet, fără a fi ma-
nifestat în exterior. El merge 
adesea mână în mână cu mân-
dria şi formează împreună cu 
aceasta o combinaţie letală. 
Aceasta a determinat naşterea 
păcatului în Univers şi distru-
gerea lui Lucifer, toate celelalte 
păcate fiind doar urmări ale ei.

Din acest motiv Lucifer s-a 
răsculat împotriva lui Isus, 
Cain l-a omorât pe Abel, Iacov 
a avut probleme cu Laban, Io-

sif a fost vândut de fraţii săi, 
Aron şi Maria s-au răzvrătit îm-
potriva lui Moise, Saul căuta cu 
tot dinadinsul să-l omoare pe 
David, Daniel a fost aruncat în 
groapa cu lei şi lunga listă ar pu-
tea continua...

Şi astăzi o mare parte din 
discuţiile ce se iscă între fraţi în 
biserică, şi chiar între rude în 
cadrul aceleiaşi familii, au la 
bază aceeaşi problemă. 

Oamenii se compară unii cu 
alţii, îşi compară realizările (de 
obicei în plan material), şi, pă-
trunşi de spiritul de concurenţă 
şi dorinţa de întâietate, au un 
sentiment de împlinire când se 
văd deasupra celorlalţi, sau unul 
de frustrare şi invidie, dacă alţii 
au „realizat” mai mult ca ei.

Spiritul lui Ionatan, care se 
bucura sincer de succesul lui 
David, sau cel al lui Ioan Bote-
zătorul, care, de asemenea, în-
ţelegea că Isus trebuia să creas-
că, iar el să scadă, este din 
păcate pe cale de dispariţie, lă-
sând locul altui spirit cu totul 
străin creştinismului veritabil...

Când vom învăţa să ne bu-
curăm sincer de succesul fraţilor 
şi surorilor noastre? Când vom 
înceta să ne mai comparăm cu 
ceilalţi spre permanenta noastră 
nemulţumire, deoarece mereu 
se găseşte câte unul care să fie 
„mai sus”? Sau gândim, simţim 
şi trăim şi noi după principiile 
concurenţei, caracteristice eco-
nomiei de piaţă, dar nicidecum 
împărăţiei lui Isus?

De abia în momentul când 
vom ajunge să ne bucurăm din 
toată inima de succesul celor-

lalţi, vom putea începe să fim 
fericiţi, căci „o inimă liniştită 
este viaţa trupului, dar pizma 
este putrezirea oaselor” (Pro-
verbele 14:30). De abia atunci 
vom începe să iubim cu adevă-
rat, căci „dragostea nu pizmu-
ieşte...” (1 Corinteni 13:4).

În Biblie, un spirit de pizmă 
este asociat vremurilor de „altă 
dată” când eram „fără minte, 
robiţi de tot felul de pofte şi 
plăceri, trăind în răutate şi în 
pizmă” (Tit 3:3) însă o aseme-
nea atitudine este total incom-
patibilă celor care doresc să 
trăiască „frumos, ca-n timpul 
zilei” (Romani 13:13), motiv 
pentru care apostolii avertizau 
cu toată autoritatea împotriva 
acestui flagel de sorginte diabo-
lică (vezi spre exemplu 2 Co-
rinteni 12:20 sau Iacov 3:16).

În acest context, poate că ar 
fi potrivit să lăsăm tot un apos-
tol, pe Petru, să ne ofere în con-
cluzie, îndemnul final: „Lepă-
daţi dar orice răutate, orice 
vicleşug, orice fel de prefăcăto-
rie, de pizmă şi de clevetire, şi, 
ca nişte prunci născuţi de cu-
rând, să doriţi laptele duhovni-
cesc şi curat, pentru ca prin el 
să creşteţi spre mântuire, dacă 
aţi gustat în adevăr că bun este 
Domnul.”  (1 Petru 2:1-3).  Altă 
cale spre mântuire nu există, 
iar, dacă vă pasă cu adevărat de 
soarta voastră veşnică, alegeţi 
să urmaţi exemplul Aceluia 
care ni s-a prezentat ca fiind 
Calea, Adevărul şi Viaţa – chiar 
şi în această privinţă!

Editorii
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Actualitate

Între multele incertitudini 
ale lumii contemporane, un 
lucru rămâne totuşi cert, şi 

anume că rubrica „actualitate” 
nu va ajunge niciodată în criză 
de subiecte mai mult sau mai pu-
ţin senzaţionale, întrucât viaţa 
oferă mereu „noutăţi” în diverse 
planuri, care reflectă, fiecare în 
felul ei, caracteristici ale sfârşitu-
lui de lume pe care-l trăim.

Aşa se face că nu demult 
toată presa vuia de vestea in-
cursiunii reuşite a unor trupe 
SEAL ale Statelor Unite pe te-
ritoriul Pakistanului într-o 
operaţiune strict secretă, ce 
avea ca obiectiv eliminarea lui 
Osama bin Laden.

Aclamată ca un triumf al 
SUA în lupta contra terorismu-
lui, uciderea lui Bin Laden pare 
să nu fi schimbat mare lucru, în 
condiţiile în care un înalt demni-
tar american declara deunăzi că 
nu a văzut „nici un efect al morţii 
sale pe teren, în Afganistan”.

Evenimentul a dat totuşi naş-
tere unor controverse, în primul 
rând politice, în ceea ce priveşte 
violarea suveranităţii naţionale a 
statului Pakistan de către coman-

do-ul american, care a pătruns şi 
a desfăşurat acţiuni acolo fără şti-
rea sau acordul autorităţilor pa-
kistaneze, şi, în al doilea rând, de 
natură etică, în ceea ce priveşte 
manifestările de bucurie ale uno-
ra dintre americani, care au săr-
bătorit zgomotos pe străzi ucide-
rea lui Bin Laden.

Un alt eveniment, cel puţin 
curios, a fost scandalul legat de 
presupusa abuzare a unei came-
riste de hotel de către Domi-
nique Strauss Kahn, şeful FMI 
din vremea aceea şi, implicit, 
unul dintre cei mai influenţi oa-
meni ai planetei. În timp ce an-
cheta este încă în plină desfăşu-
rare, aceasta a dus la demisia 
celebrului şef al FMI şi alimen-
tează în continuare diverse spe-
culaţii pe tema unei posibile în-
scenări, menite să-l discrediteze. 
Se poate totuşi ca şi de data 
aceasta, istoria să confirme veri-
dicitatea versetului din Osea 
4:11, care enumeră desfrânarea 
printre elementele capabile să ia 
minţile omului – chiar şi pe cele 
ale unora dintre cele mai remar-
cabile personalităţi ale planetei 
la un moment dat.

Între timp, Grecia se apropie 
cu paşi vertiginoşi de intrarea în 
incapacitate de plată, jurnaliştii 
greci estimând că, în lipsa altor 
intervenţii financiare masive, ţara 
lor ar mai avea bani doar până la 
data de 18 iulie. Datorită aparte-
nenţei sale la zona Euro, proble-
mele financiare ale Greciei nu 
sunt doar ale ei, ci ameninţă să 
afecteze stabilitatea acestei mo-
nede, precum şi economiile ţări-
lor din zona Euro şi nu numai.

Situaţia este cu atât mai gra-
vă, cu cât Grecia nu este un caz 
izolat în acest sens, cu probleme 
de aceeaşi natură şi de amploare 
crescândă, confruntându-se şi 
Irlanda, Portugalia şi Spania.

Ziarul „The Economist” 
schiţează plastic toată proble-
ma Zonei Euro într-o singură 
frază: „Miezul e bun, periferia 
– jalnică”.

Între timp, se vorbeşte tot 
mai explicit despre aplicarea în 
cazul Greciei a unor măsuri fără 
precedent în istoria economică 
a unei ţări – şi anume despre 
faptul că aceasta ar putea fi obli-
gată să renunţe la o parte din 
suveranitatea ei şi să accepte ad-
ministrarea ei de către autorităţi 
din afara ţării, care ar putea înca-
sa şi impozitele şi taxele în locul 
autorităţilor fiscale greceşti.

Dar ce sunt toate acestea în 
comparaţie cu problemele unor 
„case mai mari” cum ar fi SUA? 
Website-ul http://www.usdebt-
clock.org/ îşi propune să conto-
rizeze bugetul SUA în timp real, 
pe înţelesul omului de rând. Da-
tele sunt dramatice.

Anul trecut, Asociaţia Econo-
miştilor Americani avertiza că, în 
cazul în care SUA ar continua cu 
acelaşi gen de politici fiscale, îm-
prumutându-se fără măsură, da-
toria lor naţională ar ajunge egală 
cu PIB-ul în anul 2017.

ActuAlitAte
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Actualitate

În mod surprinzător, datori-
tă unei politici financiare abso-
lut iresponsabile, dezastrul fi-
nanciar prognozat pentru 2017 
este preconizat acum a avea loc 
în vara acestui an.

Înţelegând pericolul, Con-
gresul american a interzis guver-
nului să se împrumute peste 
100% din PIB, iar, în cazul în 
care Congresul nu va schimba 
această lege până pe 8 iulie, fi-
nanţarea statului din împrumu-
turi ar înceta. Cu ce consecinţe? 
Tăieri bugetare fără precedent, 
concedieri, pensii neplătite, 
contracte de stat anulate, firme 
falimentare, într-un cuvânt, o 
criză de anvergură inimaginabi-
lă, al cărei sfârşit nu poate fi în-
trezărit.

Printre principalele conse-
cinţe ale unei asemenea prăbu-
şiri a economiei americane se 
numără şi prăbuşirea dolarului, 
care a fost ţinut atâta vreme ca 
monedă de referinţă a economi-
ei mondiale, şi, implicit, parali-
zarea comerţului mondial, ceea 
ce ne-ar putea întoarce, din 
punct de vedere economic, la 
nivelul secolelor 18-19. 

Încercând să răspundă la în-
trebarea „Ce va urma?” analistul 
Mircea Giurgea, conchide în ar-
ticolul său publicat la 4 iunie pe 
www.standard.ro sub titlul „SUA 
se prăbuşeşte într-o lună”: 

„Vor urma deci cele mai dure 
măsuri de austeritate din isto-
rie... Austeritatea e inevitabilă. 
Oamenii s-au distrat, acum e 
vremea plăţii.

Viitorul înseamnă mizerie, 
frig, foame, şomaj. Cine promi-
te altceva e mincinos sau nebun. 
Iar starea economiei americane 
rămâne cea mai importantă ştire 
economică a anului 2011 – şi a 
anilor următori.”

Încă nu putem şti câte dintre 
aceste prognoze se vor împlini şi 
în ce măsură, cert rămâne doar 
faptul că perspectivele economi-
ce ale planetei nu sunt deloc în-
curajatoare, iar consecinţele aces-
tora în plan social unele nefaste.

În aceste condiţii, speranţele 
unui viitor bun şi prosper în 
această lume nu sunt decât o 
mare amăgire ce va fi urmată, cel 
mai probabil, de o dezamăgire 
pe măsură. De aceea, s-ar cuveni 
să fim recunoscători Tatălui ce-
resc pentru fiecare felie de pâine 
şi pahar de apă, ca şi pentru toa-
te celelalte binecuvântări, de 
care încă ne mai bucurăm în 
această viaţă.

Departe de a mai visa la suc-
cese în plan economic sau pro-
fesional, ar trebui să înţelegem 
iminenţa prăbuşirii tuturor sis-
temelor economice ale lumii şi 
faptul că planeta noastră parcur-
ge un vertiginos proces de deva-

lorizare, care se va încheia cu fa-
limentul în toate planurile.

Probabil că mai curând de-
cât ne aşteptăm, banii în general 
(lei, euro, dolari sau orice altă 
valută) nu vor mai avea nici o 
valoare, şi piaţa imobiliară se va 
prăbuşi şi ea. Prioritatea omului 
de rând nu va mai fi prosperarea, 
ci supravieţuirea, iar dintre bu-
nurile materiale, oamenii vor 
ajunge să le caute cu disperare 
pe cele elementare: mâncarea şi 
apa potabilă.

Independenţa de toate siste-
mele falimentare ale lumii, şi 
mai ales independenţa în plan 
alimentar – atât de reco- 
mandată de Spiritul Profetic, va 
răsplăti în acele vremuri pe cei 
care au urmărit-o.

Care e soluţia? Revenirea lui 
Isus şi împlinirea făgăduinţei 
Sale referitoare la un cer nou şi 
un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea.

Iar până atunci, Dumnezeu 
adresează celor credincioşi din 
ultima generaţie, o întrebare, un 
sfat şi o făgăduinţă preţioasă:

„Şi tu umbli după lucruri 
mari? Nu umbla după ele! Căci 
iată, voi aduce nenorocirea pes-
te orice făptură, zice Domnul, 
dar ţie îţi voi da ca pradă de răz-
boi viaţa ta, în toate locurile 
unde vei merge.” Ieremia 45:5. 

Marius Stroia
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Actualitate

Uniunea Română a Adventiştilor de Ziua a Şaptea  - Mişcarea de Reformă va găzdui anul 
acesta cea de a XXI-a sesiune a Conferinţei Generale. 

Toţi cei care doresc, sunt invitaţi să participe la adunarea spirituală care va preceda lucrările 
sesiunii de delegaţi, şi se va desfăşura la Sibiu în perioada 18-21 august 2011, în „Sala Transilva-
nia” de pe strada Octavian Goga, nr. 1 (lângă Stadionul Municipal şi Parcul Sub Arini).

Sunteţi bineveniţi, de asemenea, la inaugurarea Centrului de reuniuni pentru tineret şi familie 
– Campus AZSMR Porumbacu, ce urmează să aibă loc luni, 22 august 2011. Cu această ocazie va 
fi oficiat şi un botez.

A XXI-a sesiune a Conferinţei Generale a  
Adventiştilor de Ziua a Şaptea - Mişcarea de Reformă
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Actualitate

Desfăşurată sub genericul 
„El vine iar”, întrunirea aceasta 
este menită să aibă un efect re-
vigorator asupra noastră ca po-
por, ajutându-ne să conştienti-
zăm solemnitatea timpului în 
care trăim, să trezească în noi 
dorinţa sinceră de a-L întâlni 
cât mai curând pe Domnul 
Hristos, Care ne-a promis că Se 
va întoarce în curând. 

„Toţi cei cărora le stă în pu-
tinţă, trebuie să participe la 
aceste adunări anuale. Toţi ar 
trebui să simtă că Dumnezeu le 
cere acest lucru. … Veniţi, fraţi 
şi surori, la aceste adunări sfin-
te, să-L aflaţi pe Isus. El va veni 
la sărbătoare, va fi prezent şi va 
face pentru voi ceea ce voi aveţi 
cea mai mare nevoie să fie fă-
cut.” (2 T. 600).

Binecuvântarea  
participării

Participarea noastră la adu-
nare va fi însoţită de o binecu-
vântare pe care Dumnezeu o 
promite. „Întrunirile comuni-
tăţii, în conferinţe de câmp, la 
adunările comunităţilor în lo-
calurile lor şi la toate ocaziile 
unde se face lucrare personală 
pentru suflete, sunt prilejuri 
rânduite de Dumnezeu pentru 
a da ploaie timpurie şi târzie.” 
(M. Sp. 442, 443). 

 „Succesul adunării depinde 
de prezenţa şi puterea Duhului 

Sfânt. Pentru revărsarea Duhu-
lui Sfânt, ar trebui ca fiecare 
dintre cei care iubesc cauza 
adevărului să se roage. Şi, în 
măsura în care ne stă în putere, 
noi trebuie să îndepărtăm orice 
piedică dinaintea activităţii 
Sale.” (6 T. 42). 

 „Spiritul nu poate fi turnat 
atâta vreme cât membrii bise-
ricii nutresc şi întreţin neînţe-
legeri şi spirit de nemulțumire 
unul faţă de altul. Invidia, ge-
lozia, bănuiala rea şi vorbirea 
de rău sunt de la Satana şi ele 
închid cu putere calea înaintea 
activităţii Duhului Sfânt. Ni-
mic nu e păzit de el cu atâta 
grijă geloasă. Nimic nu-L ofen-
sează pe Dumnezeu aşa de 
mult ca un act care strică influ-
enţa acelora care Îi slujesc. El 
îi va trage la răspundere pe toţi 
aceia care-l ajută pe Satana în 
lucrarea lui de criticare şi des-
curajare. (6 T. 42).

Pentru a beneficia din plin 
de binecuvântarea lui Dumne-
zeu, este necesară o pregătire 
specială pentru această ocazie, 
aşa cum El ne-a dat instrucţiuni 
în Cuvântul Său. 

,,Iată o lucrare în care să se 
angajeze familiile înainte de a 
veni la adunările noastre sfinte. 
Pregătirea pentru mâncare şi 
îmbrăcăminte să fie o problemă 

secundară, dar o profundă cer-
cetare a inimii să înceapă acasă. 
Rugaţi-vă de trei ori pe zi şi fiţi 
insistenţi ca şi Iacov. Acasă este 
locul unde-L puteţi găsi pe 
Isus; luaţi-L apoi cu voi la adu-
nare şi veţi vedea cât de preţi-
oase vor fi orele ce le veţi petre-
ce acolo. Dar cum puteţi aştepta 
să simţiţi prezenţa lui Dumne-
zeu şi să-I vedeţi puterea mani-
festată, când lucrarea de pregă-
tire individuală pentru acel 
timp este neglijată?

De dragul sufletului vostru, 
de dragul Domnului Hristos şi 
de dragul altora, lucraţi acasă. 
Rugaţi-vă aşa cum nu sunteţi 
obişnuiţi să vă rugaţi. Inima să 
se zdrobească înaintea lui 
Dumnezeu. Puneţi-vă casa în 
ordine. Pregătiţi-vă copiii pen-
tru acea ocazie. Învăţaţi-i că nu 
este de aşa mare însemnătate 
să apară cu haine fine, ci să 
vină înaintea lui Dumnezeu cu 
mâinile şi inimile curate. Daţi 
la o parte orice obstacol ce ar 
putea fi în calea lor: eventuale-
le neînţelegeri dintre ei sau 
dintre voi şi ei. Făcând astfel, 
veţi invita prezenţa Domnului 
în familiile voastre şi îngerii 
sfinţi vă vor însoţi când mer-
geţi la adunare, iar lumina şi 
prezenţa lor vor împinge îna-
poi întunericul îngerilor răi.” 
(5 T. p. 164, 165, capitolul 
Adunările noastre de tabără).

El vine iar...
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Scopul adunărilor
„Scopul adunărilor de tabă-

ră este să îi facă pe toţi să se eli-
bereze de grijile ocupaţiei şi de 
poveri, şi să devoteze câteva 
zile exclusiv pentru a-L căuta 
pe Domnul. Noi trebuie să 
ocupăm timpul cu examinare 
de sine, amănunţită cercetare a 
inimii, mărturisire de pocăinţă 
de păcate şi reînnoirea legă-
mântului nostru faţă de Cel 
Prea Înalt. Dacă cineva vine la 
aceste adunări pentru scopuri 
mai puţin merituoase, noi spe-
răm că adunările să fie de aşa 
manieră, încât să aducă mintea 
lor la obiectivele cele cuvenite.” 
(2 T. 601). 

„Aceia care se strâng în adu-
nările în tabără trebuie să fie pă-
trunşi de gândul că scopul adu-
nărilor este acela de a ajunge la o 
experienţă creştină mai înaltă, 
de a înainta în cunoaşterea de 
Dumnezeu, de a fi întăriţi cu vi-
goare spirituală, iar dacă nu ne 
dăm seama de lucrul acesta, 
adunările vor fi pentru noi nero-
ditoare.” (6 T. 46).

Conversaţii
„Dacă toţi cei care mărturi-

sesc a fi urmaşi ai lui Hristos ar 
folosi timpul în afara adunării, 
discutând despre adevăr, stăru-
ind asupra speranţei creştinu-
lui, cercetându-şi propriile lor 
inimi, şi, în rugăciune sinceră 
înaintea lui Dumnezeu, ar ple-

da pentru binecuvântarea Sa, 
ar fi adusă la îndeplinire o lu-
crare mult mai mare decât am 
văzut până acum.”  (2 T. 598).

Laudă
„Ar fi mult mai multă pute-

re în adunările noastre în tabă-
ră, dacă am avea o adevărată 
înţelegere a bunătăţii, milei şi 
îndelungii răbdări a lui Dum-
nezeu şi dacă de pe buzele 
noastre s-ar revărsa mai multe 
laude pentru onoarea şi slava 
Numelui Lui. Avem nevoie să 
cultivăm mai multă căldură în 
suflet. Domnul zice: „Cine adu-
ce mulţumiri ca jertfă, acela Mă 
proslăveşte” (Psalmii 50:23).” 
(6 T. 62).

O mare responsabilitate 
pentru influenţa pe care  
o exercităm

„Daţi Domnului slava cuve-
nită Numelui Lui! Închinaţi-vă 
înaintea Domnului îmbrăcaţi 
cu podoabe sfinte!”(Psalm 
29:2).

,,... Tot cerul notează influ-
enţa zilnică pe care o exercită 
asupra lumii cei care mărturi-
sesc a fi urmaşi ai lui Hristos. 
Surorile mele, îmbrăcămintea 
voastră vorbeşte fie în favoarea 
lui Hristos şi a adevărului sa-
cru, fie în favoarea lumii. Care 
este aceasta? Amintiţi-vă că tre-
buie să răspundem înaintea lui 
Dumnezeu pentru influenţa pe 

care o exercităm.”  (4 T. 664). 
,,... Standardele noastre nu 

trebuie să fie înălţate doar cu 
puţin mai presus de standarde-
le lumeşti, ci trebuie să fie tra-
sată o linie de demarcaţie clară 
şi evidentă faţă de acestea.”  
(Minte, caracter şi personalitate 
vol.1, p.272).

,,Gândirea omenească a în-
cercat întotdeauna să evite sau 
să dea la o parte învăţăturile 
simple şi directe ale Cuvântului 
lui Dumnezeu. În fiecare secol, 
o majoritate a pretinşilor ur-
maşi ai lui Hristos au desconsi-
derat acele învăţături care po-
runcesc lepădare de sine şi 
umilinţă, care cer modestie şi 
simplitate în conversaţie, în 
purtare şi în îmbrăcăminte. Re-
zultatul a fost întotdeauna ace-
laşi: Depărtarea de învăţăturile 
Evangheliei duce întotdeauna 
la adoptarea modei, obiceiuri-
lor şi principiilor lumii. Forma-
lismul mort ia locul evlaviei vii. 
Prezenţa şi puterea lui Dumne-
zeu s-au retras din cercurile iu-
bitorilor de lume, dar se află cu 
categoria închinătorilor umili, 
care sunt binevoitori să asculte 
de învăţăturile Cuvântului Sa-
cru... (Îndrumarea Copilului,  
333:2, cap. 66).  

,,... Lucrarea lămurită a Du-
hului lui Dumnezeu va duce la 
o schimbare în exterior a îm-
brăcămintei...” (Mărturii nepu-
blicate, 102,5).

Pentru a avea inimile pregătite pentru binecuvântările şi darurile speciale  
pe care Dumnezeu doreşte să le reverse cu ocazia adunării spirituale mondiale  

din 18-21 august 2011,  să ne rugăm, să ne smerim sufletele şi să ne punem în armonie  
cu voinţa lui Dumnezeu! În mod special ziua de Sabat din 30 iulie 2011 va fi consacrată  

ca zi de post şi de rugăciune pentru această ocazie.

„Fiindcă am primit dar o împărăţie, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţămitori,  
şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică.” (Evrei 12:28). 
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Sinceritate
„Cea mai mare grijă a noas-

tră trebuie să fie de a avea o ve-
dere limpede, ca să vedem pro-
priile noastre nedesăvârşiri şi o 
ureche ageră ca să prindă toate 
mustrările şi instrucţiunile ne-
cesare.” (1 T. 668). 

Apostolul Pavel a putut să 
scrie lui Timotei câteva in-
strucţiuni necesare unui sluji-
tor, pentru că el a fost predica-
tor, apostol şi învăţător. (2 
Timotei 1:11). 

În primul rând l-a făcut con-
ştient de chemarea sfântă pe 
care Dumnezeu le-a făcut-o: „El 
ne-a mântuit şi ne-a dat o che-
mare sfântă, nu pentru faptele 
noastre, ci după hotărârea Lui şi 

după harul care ne-a fost dat în 
Hristos Isus, înainte de veşnicii”  
(2 Timotei 1:9). Apoi îl ajută pe 
Timotei să înţeleagă nevoia unei 
slujiri sfinte şi a unui cuget cu-
rat, necesar acestei sfinte che-
mări (2 Timotei 1:3). 

Blândeţe şi bunătate
Îndemnul lui era: „Şi robul 

Domnului nu trebuie să se cer-
te; ci să fie blând cu toţi, în sta-
re să înveţe pe toţi, plin de îngă-
duinţă răbdătoare, să îndrepte 
cu blândeţe pe potrivnici…” (2 
Tim. 2:24,25).

În calitate de soli ai lui 
Dumnezeu, avem nevoie să ne 
însuşim aceste calităţi. Cum le 
putem obţine? 

„Lucrul acela bun care ţi s-a 
încredinţat, păzeşte-l prin Du-
hul Sfânt care locuieşte în noi.” 
(2 Timotei 1:14).

„Dacă fraţii noştri predica-
tori ar bea zilnic din Spiritul lui 
Hristos, atunci ei ar fi cu ade-
vărat politicoşi şi simţitori şi 
compătimitori, căci acesta este 
unul din principiile Evangheli-
ei lui Hristos”. (M. Sp. pt. Pre-
dicatori, 138). 

Spiritul Profetic arată ade-
vărata stare a servilor lui Dum-
nezeu, atât a celor care sunt an-
gajaţi efectiv în lucrarea de 
salvare a sufletelor, cât şi a mem-
brilor care au de fapt aceeaşi 
misiune de a-L reprezenta co-
rect pe Dumnezeu în faţa oa-
menilor. 

„Iubirea, bunătatea şi adevă-
rata politeţe nu s-a văzut aproa-
pe deloc la predicatori şi nici în 
comunităţi”. (M. Sp. 134).

Bună înţelegere
Reversul acestor stări de 

fapt se regăseşte în următorul 
fragment: 

„Dacă creştinii ar lucra în 
bună înţelegere, înaintând ca 
unul singur, sub îndrumarea 
unei singure puteri, pentru 
aducerea la îndeplinire a unui 
singur scop, ei ar mişca lumea.” 
(9 T. 198). 

„Un om care nu se admiră este un om admirabil.”

Servul Domnului 
- între ideal şi realitate - 

„Cine este orb, dacă nu robul Meu şi surd 
ca solul Meu, pe care îl trimit? Cine este orb 
ca prietenul lui Dumnezeu, şi orb ca robul 

Domnului?” (Isaia 42:19).
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Aceeaşi instrucţiune ne dă 
apostolul Pavel în 1 Petru 5:5: 
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi su-
puşi celor bătrâni. Şi toţi, în legă-
turile voastre, să fiţi împodobiţi 
cu smerenie. Căci „Dumnezeu 
stă împotriva celor mândri, dar 
celor smeriţi le dă har.”

Această însuşire (smere-
nia) are o aplicaţie greşită de 
cele mai multe ori. Conform 
DEX, smerit înseamnă umil, 
supus, respectuos, modest. 

Scriitorul francez Anatole 
France spunea: „Lumea mă so-
coteşte geniu, dar numai eu 
ştiu câtă prostie trece zilnic 
prin capul meu.” 

Smerenie
„Ci în smerenie fiecare să 

privească pe altul mai pe sus 
de el însuşi.” (Fil. 2:2).

„În toate acestea Dumne-
zeu ne sfătuieşte să fim una în 
spirit şi învăţătură.” (M. Sp. 
52).

Numai atunci putem pre-
tinde făgăduinţa: „El face pe 
cei smeriţi să umble în tot ce 
este drept. El învaţă pe cei sme-
riţi calea Sa.” (Psalmii 25:8). 

Ca slujitori ai Domnului 
suntem îndemnaţi să ajungem 
ca Marele nostru învăţător 
(Matei 25:10). Să învăţăm 
blândeţea, smerenia (Matei 
11:29), de la Cel care „S-a 
smerit şi S-a făcut ascultător 
până la moarte şi încă moarte 
de cruce.” (Fil. 2:8). 

Dornici  
de a primi învăţătură

În timpul vieţii Sale, Dom-
nul Isus, ca Unul care slujea, 
spunea: „… pentru că nu caut să 
fac voia Mea, ci voia Tatălui, care 
M-a trimis”. (Ioan 5:30 u.p.). 

Inspiraţia ne arată calea în 

această direcţie, după cum o 
face cu toate celelalte lucruri 
care au legătură cu bunăstarea 
noastră. 

 „Cei smeriţi sunt călăuziţi 
de Domnul, pentru că ei pri-
mesc învăţătură şi sunt gata să se 
lase învăţaţi. Ei au o dorinţă sin-
ceră de a cunoaşte şi a face voia 
lui Dumnezeu.” (P.P. 389).

De aceea Domnul încredin-
ţează oamenilor poziţii de răs-
pundere, nu pentru ca ei să 
exercite propria voinţă, ci voia 
Lui… Atâta vreme cât ei păzesc 
principiile curate ale guvernării 
Sale, El îi binecuvântează şi îi 
întăreşte, recunoscându-i ca 
unelte ale Sale.” (C.B.V.T. 155).

Gândirea şi vorbirea curată
Un alt îndemn pe care îl gă-

sim în epistola lui Pavel către 
Tit este în legătură cu vorbirea 
de rău: „Să nu vorbească de rău 
pe nimeni” (Tit 3:2). 

Când noi facem aceasta, ui-
tăm propriile noastre slăbiciuni 
omeneşti şi obligaţia de a nu gân-
di rău împotriva cuiva (1 Cor. 
13:5), spre a nu dezonora şi a nu 
răni pe Hristos în persoana sfinţi-
lor Săi… Aceasta înseamnă o 
trădare a încrederii sfinte; căci 
acei care fac aceasta îi servesc ce-
lui rău…” (M.Sp. 438, 439). 

Referitor la modul în care 
trebuie să primim o vorbire de 

rău la adresa noastră, o maximă 
germană spune: „Dacă cineva 
vorbeşte rău de tine, trăieşte în 
aşa fel ca nimeni să nu-l creadă.”

Cumpătare
O altă calitate ce trebuie să 

şi-o însuşească un serv al lui 
Dumnezeu este cumpătarea 
(Tit 3:2). 

Pentru ca mintea să poată fi 
clară şi capabilă să distingă între 
bine şi rău, este nevoie de practi-
carea unei stricte cumpătări. 
Aceasta îi va face capabili să poa-
tă sta cu tărie lângă principii, să 
împartă cu înţelepciune drepta-
tea şi să dea dovadă de milă. 
„Căci buzele preotului trebuie 
să păzească ştiinţa, şi din gura 
lui se aşteaptă învăţătură, pen-
tru că el este un sol al Domnu-
lui oştirilor.” (Maleahi 2:7).

„Ei trebuie să-şi ia timp 
pentru citit, pentru studiu, 
meditaţie şi rugăciune.” (4 T. 
426). 

Acesta este întregul proces 
prin care trebuie să treacă un 
om consacrat, devotat fără re-
zerve în serviciul său. Atunci 
rezultatele vor fi uimitoare. 

Consacrare
Harlan Page se consacrase 

pe sine lui Dumnezeu cu hotă-
rârea de a vieţui şi lucra pentru 
propăşirea măririi Domnului, 
în lucrarea de salvare a celor 
pierduţi. Pe patul său de moar-
te, el a declarat: … An după an 
m-am rugat ca Dumnezeu să 
mă facă o unealtă pentru salva-
rea multor suflete. Rugăciunea 
sa a fost ascultată în mod deo-
sebit. Page nu pierdea nici o 
ocazie de a ridica candela ade-
vărului în faţa sufletelor. Prin 
scrisori şi cuvântări, prin bro-
şuri, apeluri şi avertismente, 
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cum şi prin exemplu serios şi 
sfânt, el căuta să îndrepte pe că-
lători şi să îmbărbăteze pe cre-
dincioşi.” (M. Sp. 152).

Realitate şi soluţii
Întrebarea pe care trebuie 

să ne-o punem este: De ce este 
atât de puţin succes între învă-
ţătorii noştri? 

Răspunsul la aceasta este că 
„păcate cunoscute sunt nutrite 
în diferite forme, printre pre-
tinşii urmaşi ai lui Hristos…, 
că oamenii nu umblă cu Dum-
nezeu, ci umblă despărţiţi de 
Isus şi, ca rezultat la aceasta, 
noi vedem manifestându-se în 
comunităţi egoismul, zgârce-
nia, mândria, cearta, lipsa de 
milă, destrăbălarea şi faptele 
rele.” (M. Sp. 144). 

„A venit timpul când să aibă 
loc o deplină reformă. Când în-
cepe reforma, spiritul rugăciu-
nii va influenţa pe fiecare cre-
dincios şi va izgoni din biserici 
spiritul neînţelegerii şi al certei. 
Acei care n-au trăit în comuni-
une creştină se vor apropia 
strâns unii de alţii. Un membru 
lucrând în direcţia cea bună va 
atrage şi pe alţi membri să se 
unească cu el, pentru a face ru-
găciuni şi cereri pentru desco-
perirea Spiritului Sfânt. 

Nu va fi confuzie acolo, de-
oarece toţi vor fi în armonie cu 
gândul spiritului. Barierele care 
despart pe credincios de cre-
dincios vor fi sfărâmate, iar ser-
vii lui Dumnezeu vor vorbi ace-
leaşi lucruri.” (8 T. 197).

Rezultate
Iar ca rezultat al consacrării 

noastre, Dumnezeu va sensibili-
za inimile ascultătorilor aşa cum 
a făcut-o în zilele care au urmat 
consacrării ucenicilor după înăl-
ţarea Domnului Hristos. 

„Convertirea păcătoşilor şi 
sfinţirea lor prin adevăr este cea 
mai puternică dovadă pe care o 
poate aduce un predicator că 
Dumnezeu l-a chemat la aceas-
tă slujbă.” (I.F.A. 255). 

„Acesta este scopul lui Dum-
nezeu, ca poporul Lui să ajungă 
un popor sfinţit, curăţit, care 
transmite lumină tuturor celor 
din jurul lor.” (8 T. 10.) 

Misiunea servilor lui Dum-
nezeu este de a vesti poporului 
adevărurile curate ale Bibliei. 

Faceţi ca cerinţele Legii şi 
Evangheliei să fie clare pentru 
toţi. Vorbiţi oamenilor despre 

viaţa de renaştere de sine şi de 
sacrificiu a Domnului Isus, des-
pre umilinţa şi moartea Sa, des-
pre lucrarea mijlocirii Sale în 
favoarea noastră în curţile din 
ceruri, cum şi despre făgăduin-
ţa Sa: „Mă voi întoarce şi vă voi 
lua cu Mine” (Ioan 14:3).” P.D. 
20 (cap. Semănătorul). 

„Astfel dar, ca nişte aleşi ai 
lui Dumnezeu, sfinţi şi prea 
iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă 
plină de îndurare, cu bunăta-
te, cu smerenie, cu blândeţe, 
cu îndelungă răbdare.” (Colo-
seni 3:12).

Nicolae Păun 
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„Nu, copii, ce aud spunându-
se despre voi nu este bine; voi faceţi 
pe poporul Domnului să păcătu-
iască. Dacă un om păcătuieşte îm-
potriva altui om, îl va judeca 
Dumnezeu; dar dacă păcătuieşte 
împotriva Domnului, cine se va 
ruga pentru el?” Totuşi ei n-au as-
cultat de glasul tatălui lor, căci 
Domnul voia să-i omoare.” (1 Sa-
muel 2:24,25).

În vremea în care trăim, mul-
te dintre subiectele biblice im-
plicate în viața creştină practică 
sunt tratate cu superficialitate, 
având drept referință, nu Biblia, 
ci logica umană, experiențele 
noastre, prejudecățile religioase, 
democrația umanistă şi altele.

Atunci când vorbim despre 
iertare, discutăm despre o po-
runcă a lui Dumnezeu la fel de 
importantă ca şi celelalte po-
runci. Porunca aceasta însă, în 
manifestarea ei între oameni, 
cunoaşte două extreme. Prima, 
este extrema neiertării. Adică 
oamenii nu pot sau nu vor să se 
ierte unii pe alții.

A doua extremă este mani-
pularea intenționată a unora, 
care, deşi greşesc permanent şi 
în mod intenționat, pretind a fi 
iertați ca şi cum nu s-ar fi întâm-
plat nimic. De aceea vă invit să 
ne îndreptăm atenția la această 
problematică a iertării. Atunci 
când vorbim despre iertare, tre-
buie să luăm în seamă câțiva fac-
tori esențiali.

 NEVOIA IERTĂRII
Prin căderea omului în pă-

cat, acesta a devenit parte a 

şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 
2:6). Apoi, omul iertat de Dum-
nezeu, iartă şi el, la rândul lui, pe 
oamenii care îi greşesc, pentru 
că el recunoaşte că tot la fel l-a 
iertat şi pe el Dumnezeu. Şi ne 
iartă nouă păcatele noastre, fi-
indcă şi noi iertăm oricui ne este 
dator.” (Luca 11:4).

NEPUTINŢA IERTĂRII
Biblia vorbeşte despre anu-

mite păcate care nu pot fi iertate. 
Cuvântul  Domnului spune că 
Tatăl nu va ierta anumite lucruri, 
şi aş vrea să ne gândim puţin şi la 
acest aspect. El, care a făcut din 
iertare subiectul central al Bibli-
ei, totuşi spune că sunt anumite 
situaţii când nu poate să ofere 
iertare. Să luam câteva exemple:

1. „De aceea vă spun: orice pă-
cat şi orice hulă vor fi iertate oame-
nilor; dar hula împotriva Duhului 
Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va 
vorbi împotriva Fiului omului va fi 
iertat; dar oricine va vorbi împo-
triva Duhului Sfânt nu va fi iertat 
nici în veacul acesta, nici în cel vii-
tor. (Matei 12:31,32).

 2. Căci cei ce au fost lumi-
naţi odată – şi au gustat darul 
ceresc, şi s-au făcut părtaşi Du-
hului Sfânt, şi au gustat Cuvân-
tul cel bun al lui Dumnezeu şi 

experienței umane, 
transformându-se 
într-o povară a con-
ştiinței. Cain a zis 
Domnului: „Pe-
deapsa mea e prea 
mare ca s-o pot su-
feri. (Geneza 4:13). 
Omul este singurul 
vinovat în faţa Crea-
torului, scuzele le-
gate de împrejurări, 
de nevoi şi slăbiciuni, toate 
acestea nu au nici o valoare. Pă-
catul devine o datorie uriaşă de 
care nici un om nu se poate 
achita singur. Poate un etiopian 
să-şi schimbe pielea sau un par-
dos să-şi schimbe petele? Tot 
aşa, aţi putea voi să faceţi bine-
le, voi, care sunteţi deprinşi să 
faceţi răul? (Ieremia 13:23).

CONSECINȚA IERTĂRII
Omul care este iertat prin 

pocăință, prin credință în jertfa 
Domnului Isus, drept conse-
cință, intră în împărăția lui 
Dumnezeu. La Domnul a fi ier-
tat înseamnă să nu ţi se mai ţină 
în seamă păcatul.  Eu, Eu îţi şterg 
fărădelegile, pentru Mine, şi nu-
Mi voi mai aduce aminte de pă-
catele tale. (Isaia 43:25). Atunci 
păcătosul, fiind iertat, începe să 
umble în lumina lui Dumnezeu, 
şi de acum el nu mai repetă pă-
catele pentru care Dumnezeu 
tocmai l-a iertat şi se implică în-
tr-o luptă spirituală care schim-
bă comportamentul şi priori-
tățile lui, în aşa fel încât de acum 
încolo el se luptă cu el şi cu fac-
torii de ispită din interior şi ex-
terior, ca să împlinească porun-
cile lui Dumnezeu. „Cine zice că 
rămâne în El, trebuie să trăiască 

Despre  iertare
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puterile veacului viitor – şi care 
totuşi au căzut, este cu neputin-
ţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la 
pocăinţă, fiindcă ei răstignesc 
din nou, pentru ei, pe Fiul lui 
Dumnezeu şi-L dau să fie batjo-
corit. (Evrei 6:4-6).

3. Dacă vede cineva pe frate-
le său săvârşind un păcat care nu 
duce la moarte, să se roage; şi 
Dumnezeu îi va da viaţa, pentru 
cei ce n-au săvârşit un păcat care 
duce la moarte. Este un păcat 
care duce la moarte; nu-i zic să 
se roage pentru păcatul acela. 
Orice nelegiuire este păcat; dar 
este un păcat care nu duce la 
moarte. (1 Ioan 5:16,17).

4. Îţi voi da cheile Împărăţiei 
cerurilor, şi orice vei lega pe pă-
mânt va fi legat în ceruri, şi orice 
vei dezlega pe pământ va fi dez-
legat în ceruri. (Matei 16:19).

5. Celor ce le veţi ierta păca-
tele, vor fi iertate; şi celor ce le 
veţi ţine, vor fi ţinute. (Ioan 
20:23).

Aceste texte biblice şi multe 
altele nu sunt înţelese de multe 
ori în contextul Scripturii. In-
tenţia mea a fost ca să prezint 
aceste texte din Biblie unde 
Dumnezeu spune că această 
categorie de păcate nu o iartă. 
Înţeleg că aceste texte nu vor-
besc despre acelaşi păcat cum 
ne-am obişnuit să credem. Noi 
ar trebui să ştim că suntem res-
ponsabili înaintea lui Dumne-
zeu de orice faptă, şi cu El nu 
ne putem juca. Noi am început 
să credem că Dumnezeu ne iar-
tă, indiferent de felul cum ne 
purtăm unii cu alţii, cu biserica 
sau cu colegii, pentru că El este 
dragoste şi trece peste toate. 
Dar oare să fie aşa? Nu aş vrea 
să-L prezint pe Dumnezeu doar 
ca pe un Tată drept, ci vreau 
să-L prezint în egală măsură 
drept şi iubitor, pentru că 

aceasta este imaginea corectă a 
lui Dumnezeu din Biblie.

Privind la exemplele de mai 
sus, vom observa câteva lucruri 
importante:

1. Păcatul e făcut întotdeau-
na împotriva lui Dumnezeu.

2. Păcatul celor născuţi din 
nou e mai grav decât păcatul ce-
lor nenăscuţi din nou, pentru că 
trăiesc în lumină, au cunoştinţa 
adevărului şi dacă totuşi păcătu-
iesc cu voia, ei sunt într-o mare 
problemă cu Dumnezeu.

Înţelegem de aici că totuşi 
Domnul face diferenţa când este 
vorba despre iertare. 

Ideea iertării comportă două 
categorii de păcate. Există păca-
tul pe care un om îl poate face 
împotriva unui alt om în mod 
individual. Adică eu greşesc ca 
individ împotriva unui alt indi-
vid atunci când muncesc, sau 
când ne întâlnim la iarbă verde 
ori la biserică. 

A doua categorie  este păca-
tul pe care un om îl face împo-
triva unei biserici, împotriva 
unui popor al lui Dumnezeu, 
împotriva unei lucrări. Aici nu 
mai este vorba de un păcat între 
mine şi tine, (un păcat despre 
care adunarea nici nu ştie) aces-
ta nu e un păcat individual, ci e 
un păcat public. 

Cuvântul Dom-
nului spune: Căci fiii 
veacului acestuia, faţă 
de semenii lor, sunt 
mai înţelepţi decât 
fiii luminii” (Luca 
16:8), de aceea să în-
cercăm să privim la 
modul cum priveşte 
justiţia omenească 
aceste două forme de 
greşeli. (În justiţia 
socială, procesele 
sunt împărţite în 
două categorii: 

1. Atunci când o persoană 
fizică cheamă în justiţie o altă 
persoană.

2. Atunci când o instituţie a 
statului te cheamă în justiţie. 
Deci dacă un om fură o sumă de 
bani de la un alt om, el intră într-
un caz civil, dar dacă aceeaşi 
sumă de bani o sustrage de la 
stat, implicaţia este diferită).

Revenind la cuvântul lui 
Dumnezeu, observăm că păca-
tul, iertarea şi pedeapsa sunt di-
ferite de la un caz la altul. Să ci-
tim în Scriptură despre cazurile 
de conflict personal, cazuri în 
care un om intră în conflict cu 
un alt om. Dacă fratele tău a pă-
cătuit împotriva ta, du-te şi mus-
tră-l între tine şi el singur. Dacă 
te ascultă, ai câştigat pe fratele 
tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai 
ia cu tine unul sau doi inşi, pen-
tru ca orice vorbă să fie sprijinită 
pe mărturia a doi sau trei mar-
tori. Dacă nu vrea să asculte de 
ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu 
vrea să asculte nici de biserică, 
să fie pentru tine ca un păgân şi 
ca un vameş. (Matei 18:15-17).  
Aici este vorba despre un con-
flict individual între doi oameni. 
Acesta nu este un caz public, 
unde să fie implicată întreaga bi-
serică. Problema e ştiută doar 
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de cei doi şi poate de încă unul 
sau doi fraţi. Aşa că, dacă îţi 
aduci darul la altar, şi acolo îţi 
aduci aminte că fratele tău are 
ceva împotriva ta, lasă-ţi darul 
acolo înaintea altarului şi du-te 
întâi de împacă-te cu fratele tău; 
apoi vino de adu-ţi darul. (Ma-
tei 5:23,24). Aici se repetă ideea 
conflictului personal, fratele tău 
are ceva împotriva ta, tu l-ai jig-
nit prin vorbirea ta, ai spus cu-
vinte necugetate (Dar Eu vă 
spun că oricine se mânie pe fra-
tele său va cădea sub pedeapsa 
judecăţii; şi oricine va zice frate-
lui său: „Prostule!” va cădea sub 
pedeapsa Soborului; iar oricine-
i va zice: „Nebunule!” va cădea 
sub pedeapsa focului gheenei. 
Matei 5:22) e o problemă între 
mine şi el. În aceste cazuri, ierta-
rea Domnului este fără limită.  
Atunci Petru s-a apropiat de El 
şi I-a zis: „Doamne, de câte ori 
să iert pe fratele meu când va pă-
cătui împotriva mea? Până la 
şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi 
zic până la şapte ori, ci până la 
şaptezeci de ori câte şapte. (Ma-
tei 18:21,22).  Dacă fratele tău 
te-a supărat, te-a jignit, te-a bat-

jocorit, tu trebuie să-l ierţi 
pentru că aşa vrea Domnul 
să fie un creştin.… şi dacă 
unul are pricină să se plân-
gă de altul, iertaţi-vă unul 
pe altul. Cum v-a iertat 
Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 
(Coloseni 3:13)… Dacă 
fratele tău păcătuieşte îm-
potriva ta, mustră-l! Şi da-
că-i pare rău, iartă-l! Şi, 
chiar dacă păcătuieşte îm-
potriva ta de şapte ori pe zi, 
şi de şapte ori pe zi se în-
toarce la tine şi zice: ‘Îmi 
pare rău!’, să-l ierţi.” (Luca 
17:3, 4).

Am prezentat aceste 
versete care vorbesc despre 

conflicte personale, pentru că de 
multe ori noi nu facem nici o di-
ferenţă între conflictele persona-
le şi cele publice. În general aces-
te cazuri de mai sus sunt cazuri 
accidentale, nepremeditate, care 
nu afectează imaginea şi pacea  
bisericii. Este o problemă între 
doi indivizi. Biblia ne învaţă că 
atunci când există un păcat as-
cuns, el trebuie tratat şi judecat 
ascuns, iar atunci când este vorba 
de un păcat public, acesta trebuie 
judecat public. 

Să luăm un exemplu: într-o 
anumită biserică vine un musafir 
şi este invitat să vorbească. Acest 
frate începe să predice anumite 
erezii cum ar fi: ‚Isus nu mai vine’ 
sau altele. Atunci pastorul care 
stă lângă el, din jenă pentru frate-
le musafir, nu reacţionează, şi 
şaptezeci de oameni pleacă acasă 
întrebându-se: Mai vine Isus? 
Cred că nu mai vine, că dacă ve-
nea, pastorul nostru s-ar fi ridicat 
şi i-ar fi atras atenţia  fratelui că 
ceea ce spune nu este adevărat. 
În acest caz, nu are nici o valoare 
o discuţie personală cu fratele 
musafir, pentru că cei şaptezeci 
de oameni vor merge acasă cu 

ideea că pastorul crede că Isus nu 
mai vine.

Să privim la a doua categorie 
de conflicte, care ies din sfera 
personală, şi anume cele publice. 
Acestea sunt conflictele la nivel 
de biserică. Ne vom folosi şi în 
acest caz de Cuvântul lui Dum-
nezeu. Aici se găsesc, la rândul 
lor, mai multe categorii. Prima 
categorie de păcate publice pe 
care o vom analiza este a certăre-
ţului şi a clevetitorului. „Să ştii că 
în zilele din urmă vor fi vremuri 
grele. Căci oamenii vor fi iubitori 
de sine, iubitori de bani, lăudă-
roşi, trufaşi, hulitori, neascultă-
tori de părinţi, nemulţumitori, 
fără evlavie, fără dragoste fireas-
că, neînduplecaţi, clevetitori, ne-
înfrânaţi, neîmblânziţi, neiubi-
tori de bine, vânzători, obraznici, 
îngâmfaţi; iubitori mai mult de 
plăceri decât iubitori de Dumne-
zeu; având doar o formă de evla-
vie, dar tăgăduindu-i puterea. 
Depărtează-te de oamenii aceş-
tia.”  (2 Timotei 3:1-5). Obser-
văm că dacă în Matei 18:5 se spu-
nea că dacă fratele a greşit 
împotriva ta, să-l ierţi, aici e cu 
totul altceva. Acela a fost un caz 
separat între doi oameni, însă aici 
se vorbeşte despre tipul de cleve-
titor şi certăreţ public. Biblia spu-
ne „Depărtează-te de oamenii 
aceştia”.  Dintr-odată consecinţa 
acestui tip de păcat nu mai este 
iertarea.

Al doilea profil al păcatului 
public în ideea iertării este defăi-
mătorul. „Ci v-am scris să n-aveţi 
niciun fel de legături cu vreunul 
care, măcar că îşi zice „frate”, to-
tuşi este curvar, sau lacom de 
bani, sau închinător la idoli, sau 
defăimător, sau beţiv, sau hrăpă-
reţ; cu un astfel de om nu trebuie 
nici să mâncaţi.” (1 Corinteni 
5:11). Nu  ştiu dacă ne-am gân-
dit la acest aspect, să doreşti să iei 
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cina cu un astfel de ,,frate” care 
are obiceiul de a defăima Biseri-
ca, fraţii sau comunitatea, sau să 
încerci să-l forţezi să ia Sfânta 
Cină. Biblia spune: „Să n-aveţi 
nici un fel de legături, şi cu un ast-
fel de om nu trebuie nici să mân-
caţi. Aici din nou nu mai este o 
problemă între el şi tine, ci este o 
problemă în care este implicată 
întreaga biserică, e un caz public 
care afectează lucrarea, biserica, 
chiar poporul întreg.

Al treilea profil al păcatului 
public e răzvrătirea. „Vă rugăm, 
de asemenea, fraţilor, să mustraţi 
pe cei ce trăiesc în neorânduială” 
(1 Tesaloniceni 5:14). În Nume-
le Domnului nostru Isus Hristos, 
vă poruncim, fraţilor, să vă de-
părtaţi de orice frate care trăieşte 
în neorânduială, şi nu după învă-
ţăturile pe care le-aţi primit de la 
noi. (2 Tesaloniceni 3:6). Şi, dacă 
n-ascultă cineva ce spunem noi 
în această epistolă, însemnaţi-vi-l 
şi să n-aveţi niciun fel de legături 
cu el, ca să-i fie ruşine.” (2 Tesalo-
niceni 3:14). Observăm că aici 
cuvântul Domnului e foarte cate-
goric, porunceşte să ne îndepăr-
tăm de cei care trăiesc în neorân-
duială cu biserica, şi se răzvrătesc 
împotriva ordinii din biserica 
Domnului. Acest păcat nu e unul 
accidental, ci a devenit un stil de 
viaţă pentru omul respectiv; 
aceasta este plăcerea lui deosebi-
tă de a se pune de fiecare dată 
contra hotărârilor fraţilor săi. 
Scriptura zice că dacă un om tră-
ieşte astfel „să vă depărtaţi de el ”. 
Probabil că pe unii o să vă sur-
prindă aceste cuvinte, dar cred că 
datoria mea e să spun ce zice 
Scriptura. Dacă tu nu vrei să te 
depărtezi de oamenii aceştia care 
îşi zic fraţi, e problema ta, între 
tine şi Dumnezeu. În adevăr, mai 
ales printre cei tăiaţi împrejur, 
sunt mulţi nesupuşi, flecari şi 

amăgitori, cărora trebuie să li se 
astupe gura. Ei buimăcesc familii 
întregi, învăţând pe oameni, pen-
tru un câştig urât, lucruri pe care 
nu trebuie să le înveţe. (Tit 1:10, 
11). Cred că mulţi  l-am fi jude-
cat pe Pavel cu privire la stilul său 
de vorbire ,,trebuie să li se astupe 
gura”. Dar Pavel are un mesaj re-
feritor la oamenii aceştia, care 
sunt ,,tăiaţi împrejur” şi vin la si-
nagogă, şi vorbesc tot felul de lu-
cruri, şi fac lucrul acesta mereu şi 
mereu, pentru că sunt flecari şi 
nesupuşi, astupă-le gura.  De ace-
ea mustră-i aspru, ca să fie sănă-
toşi în credinţă (Tit 1:13). Cred 
că de prea multe ori noi proce-
dăm ca şi Eli, şi suntem prea tole-
ranţi zicând doar ,,ce aud eu nu 
este bine”. Oameni de felul aces-
ta, dacă sunt lăsaţi să îşi continue 
lucrarea, nu ajung bine, sigur se 
vor pierde şi vor mai pierde şi pe 
alţii. Unde nu există regulă, disci-
plină şi normă, acolo nu se for-
mează caractere.

Al patrulea profil al păcatului 
public este cel practicat de cei 
care răspândesc învăţături greşi-
te. Nu e vorba de ceva accidental, 
ci de predicarea unor dogme gre-
şite, în ciuda faptului că mulţi 
fraţi te avertizează, însă tu nu ţii 
cont de nimeni. Dacă învaţă ci-
neva pe oameni învăţătură deo-
sebită, şi nu se ţine de cuvintele 
sănătoase ale Domnului nostru 
Isus Hristos şi de învăţătura care 
duce la evlavie, este plin de mân-
drie şi nu ştie nimic; ba încă are 
boala cercetărilor fără rost şi a 
certurilor de cuvinte, din care se 
naşte pizma, certurile, clevetirile, 
bănuielile rele, zadarnicele cioc-
niri de vorbe ale oamenilor stri-
caţi la minte, lipsiţi de adevăr şi 
care cred că evlavia este un izvor 
de câştig. Fereşte-te de astfel de 
oameni. (1 Timotei 6:3-5). Ce 
aţi zice dacă aţi vedea că cineva se 

comportă în felul acesta? Proba-
bil aţi concluziona că nu are dra-
goste. Dar dacă nu ne-am com-
portat în felul acesta, avem oare 
dragoste de biserica aceasta, de 
care Dumnezeu ne face respon-
sabili, în timp ce ea este batjoco-
rită şi lovită, iar oile sunt lovite şi 
noi asistăm pasivi la aceasta? 
Dacă cineva ţi-ar bate copilul, şi 
tu ai fi de faţă, cum ai proceda? 
Dacă alegi să asişti pasiv, fără să 
intervii în mod hotărât, întreaga 
viaţă nu ai să-l convingi pe copi-
lul acela de iubirea ta. Din iubire 
trebuia să-l protejezi, pentru că-i 
eşti părinte. Dacă vine cineva la 
voi, şi nu vă aduce învăţătura 
aceasta, să nu-l primiţi în casă şi 
să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci 
cine-i zice: „Bun venit!”, se face 
părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 
1:10,11). Dragi fraţi, de multe 
ori suntem găsiţi în această pos-
tură: nu avem tăria, curajul de a-i 
spune unui frate sau altul: ,,Tu nu 
faci bine, la mine să nu mai vii cu 
de-astea”, ci suntem politicoşi şi, 
chiar dacă dezaprobăm un astfel, 
de comportament, vrem să fim o 
gazdă bună. Procedând astfel 
suntem complici la mesajul lui, 
prin simpla noastră tăcere.

Un alt profil, probabil cel 
mai periculos dintre ele, este 
dezbinătorul, şi aceasta pentru 
că atunci când dezbină foloseşte 
defăimarea, răzvrătirea şi toate 
păcatele menţionate mai sus. 
Spun lucrul acesta pentru că s-ar 
putea să ne întâlnim cu elemen-
te de felul acesta: oameni care 
vor căuta să distrugă turma lui 
Dumnezeu, iar alţii să zică „Lă-
saţi-i, toleraţi-i!”  - în timp ce 
oile sunt bătute din toate părţile. 
Tu, dragul meu frate, atunci tre-
buie să faci ce zice Scriptura: „Vă 
îndemn, fraţilor, să vă feriţi de 
cei ce fac dezbinări şi tulburare 
împotriva învăţăturii pe care aţi 
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primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 
Căci astfel de oameni nu slujesc 
lui Hristos, Domnul nostru, ci 
pântecelui lor; şi, prin vorbiri 
dulci şi amăgitoare, ei înşală ini-
mile celor lesne crezători”. (Ro-
mani 16:17,18). Aşa după cum 
te fereşti să pui mâna pe o buca-
tă de metal înroşită în foc, pen-
tru că te arde, aşa trebuie să te 
fereşti de cel ce face dezbinare şi 
tulburare în biserică. După întâ-
ia şi a doua mustrare, depărtea-
ză-te de cel ce aduce dezbinări, 
căci ştim că un astfel de om este 
un stricat şi păcătuieşte, de la 
sine fiind osândit”. (Tit 3:10,11). 
Câţi dintre noi mănâncă fructe 
stricate? După cum nu mâncăm 
fructe stricate, pentru că ne de-
ranjăm stomacul şi sănătatea, 
tot aşa nu trebuie să stăm în to-
vărăşia unui om stricat, pentru 
că ne va fi afectat  caracterul. Şi 
se vor scula din mijlocul vostru 
oameni care vor învăţa lucruri 
stricăcioase, ca să tragă pe uce-
nici de partea lor. (Faptele apos-
tolilor 20:30). 

În vremea lui David oamenii 
veneau la împărat cu probleme 
de toate felurile şi Absalom stătea 

la poartă zicând ,,Vino un pic! 
Ce faci? Unde te duci?”. Aflând 
că persoana respectivă avea o 
plângere cu care mergea la împă-
rat,  Absalom spunea: ,,Împăra-
tul nu-ţi va face dreptate; dacă aş 
fi eu împărat, ţi-aş face dreptate”. 
Atunci omul acesta şi încă mulţi 
alţii, ziceau: „Frate, când mai de-
vii odată judecător?” 

Despre acest lucru ne învaţă 
cuvântul Domnului în Faptele 
20, textul referindu-se la oame-
nii care fac lucrul acesta intenţi-
onat, cu premeditare.

Toate aceste situaţii, au ace-
leaşi consecinţe, şi apostolul 
spune: mustraţi-i, îndepărtaţi-
vă de ei, daţi-i afară din mijlocul 
vostru, pentru că dacă mai ră-
mân în mijlocul vostru vor face 
mereu la fel. Este ca şi un vier-
me ce intră într-un coş de mere 
şi nu se lasă până nu le strică pe 
toate; apoi rămâi cu el gol. 
Dumnezeu însuşi în Biblie ne 
învaţă să procedăm aşa pentru 
că El Însuşi procedează astfel. 
Atunci le voi spune curat: „Ni-
ciodată nu v-am cunoscut; de-
părtaţi-vă de la Mine, voi toţi 
care lucraţi fărădelege.” (Matei 

7:23). Atunci când lucrăm fără 
lege şi rânduială, când lucrăm 
după mintea noastră, noi sun-
tem în pericolul să fim îndepăr-
taţi de Dumnezeu. Nu ştiţi că 
cei nedrepţi nu vor moşteni Îm-
părăţia lui Dumnezeu? Nu vă 
înşelaţi în privinţa aceasta: nici 
curvarii, nici închinătorii la ido-
li, nici preacurvarii, nici malahii, 
nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei 
lacomi, nici beţivii, nici defăi-
mătorii, nici hrăpăreţii nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumne-
zeu”.  (1 Corinteni 6:9,10). 

Dacă practici un astfel de pă-
cat, tu sigur vei pierde Împărăţia 
lui Dumnezeu şi eu nu doresc să 
se întâmple acest lucru. Dacă 
faci aceste lucruri, opreşte-te, 
frate! Nu spun aceste lucruri 
pentru că vreau să fiu diferit sau 
grozav, sunt un simplu om din 
carne ca fiecare, asupra căruia 
însă planează responsabilitatea 
de a spune cuvintele lui Dum-
nezeu. Dacă nu aş face aşa, sufle-
tul meu ar fi în pericol. Tu ai 
mare preţ înaintea lui Dumne-
zeu, şi El te doreşte să fii al Lui.

Cătălin Barnea
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De multe ori am fost sfătuiţi 
să adunăm căldură din răceala 
altora… Ne tot întrebăm: Cum 
se poate? De la cine? Când? În ce 
împrejurări? Atunci când ne 
merge bine? Sau atunci când 
suntem încercaţi?

Cine sunt acei de la care pu-
tem învăţa atât de multe lucruri? 
Sau ce anume putem învăţa?

Aceste întrebări mi le-am pus 
de atâtea ori, uneori găsind răs-
punsuri, alteori abandonând în-
trebările la care mi se părea că e 
greu de răspuns. Acum, lucrând 
printre cei bolnavi, am reuşit să 
găsesc unele răspunsuri, la unele 
întrebări, şi aş vrea să le împărtă-
şesc şi altora. 

Într-o zi mă aflam în curtea 
instituţiei împreună cu sora Eu-
genia Moţ. Era o zi de Sabat fru-
moasă, cu soare plăcut, fără vânt, 
linişte, adevărată zi de odihnă. 
Acolo în curte era o doamnă care 
se plimba şi dânsa. După două-
trei minute ni s-a alăturat şi am 
început discuţia. Ne-a povestit 
cum s-a îmbolnăvit, cum a ajuns 
să afle despre sanatoriul nostru. 
Suferea de o boală grea, o boală 
care te sperie doar când auzi  de 

ea-cancer. Femeia era tânără, 
avea soţ şi un copil. 

Nu ştiam cum să o abordăm, 
să îi îndreptăm gândul spre Cel 
ce poate da vindecarea. Dar nici 
nu am deschis bine subiectul, că 
dânsa ne-a luat-o înainte zicând: 
„Eu ştiu toate acestea, ştiu unde 
am venit, ştiu că Dumnezeu m-a 
trimis aici, ştiu ceea ce poate să 
mi se întâmple. Dar nu mă mai 
interesează. Sunt în mâna lui 
Dumnezeu. El ştie ce are de fă-
cut. Fie că mă va vindeca, fie că 
nu, eu sunt în mâna Lui. Eu ştiu 
ce am de făcut. Vreau să  fac voia 
Lui şi mai departe…”

Am stat mult de vorbă cu ea şi 
în alte ocazii. Am aflat că bunica ei 
a fost credincioasă adventistă şi 
tot ea i-a pus temelia credinţei. 
Dar părinţii ei fiind necredincioşi, 
ea a urmat mamei, nu bunicii. 
Acum îşi amintea toate cuvintele 
bunicii. Printre altele ne-a spus: 
„Eu ştiu de ce Dumnezeu m-a tri-
mis aici şi nu în altă parte.”

Îţi plăcea să stai cu o aseme-
nea persoană şi să povesteşti, să 
prinzi curaj din suferinţa ei. 

La despărţire de această 
doamnă ne-am uitat una la cea-

laltă cu sora Eugenia, şi am spus: 
„Nici în Israel nu am întâlnit aşa 
credinţă.”

Un alt caz pe care l-am întâlnit 
şi aş vrea să vi-l relatez este al unui 
domn, avocat, bolnav de inimă, 
cu regim de mâncare nesărată.

Într-o zi, venind la masă, s-a 
aşezat, s-a uitat la mâncarea pe 
care o avea în tavă şi a luat solni-
ţa de pe masă şi a început să-şi 
săreze mâncarea. Domnul doc-
tor, trecând chiar atunci prin 
sala de mese, s-a dus direct la 
dânsul, spunându-i că nu face 
bine că îşi mai adaugă sare în 
mâncare, deoarece fiind bolnav, 
sarea nu-i face bine. 

Fiind prin apropiere, s-a uitat 
spre mine şi m-a chemat; „Vreţi 
să veniţi până aici? Uitaţi-vă la 
mine! Dacă mă veţi mai vedea 
vreodată punând sare în mânca-
re, să-mi ziceţi cum vreţi.” Apoi 
mi-a povestit cum s-a lăsat dân-
sul de fumat. Fusese fumător în-
răit, spunea că fuma până la 14 
ţigări pe zi. Într-o zi s-a hotărât să 
nu mai fumeze şi şi-a zis: „Asta e 
ultima mea ţigară pe care am mai 
pus-o în gură.” Şi aşa a fost, nu a 
mai fumat nici una de atunci.

Învățând	de	la	...	bolnavi
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Dar nici sare nu l-am mai 
văzut să folosească. Când a ve-
nit soţia în vizită la dânsul, a ve-
nit şi m-a întrebat dacă e adevă-
rat că soţul ei nu îşi mai adaugă 
sare în mâncare? Acasă nici nu 
gusta mâncarea până nu punea 
sare. I-a explicat soţul că aşa e 
mai sănătos pentru dânsul şi că 
„vrea să trăiască”. 

Oare noi nu vrem să trăim? 
Nouă nu ne pasă de viaţa noas-
tră? Atunci când aflăm că un lu-
cru sau altul e păcat, îl mai folo-
sim? Îl mai făptuim? De câte ori 
ni se spune sau citim, învăţăm 
despre unele alimente sau bău-
turi, sau obiceiuri că nu sunt sănă-
toase, şi totuşi nu le abandonăm? 
Sau ştim că unele sunt sănătoase, 
dar nu ne plac şi le folosim în con-
tinuare. Ar trebui să o rupem cu 
păcatul! Aşa cum acest domn a 
rupt-o cu fumatul, cu sarea. Noi 
s-o rupem cu … fiecare ştim în 
dreptul nostru cu ce.

Un alt caz care mi-a venit în 
minte este cazul unei femei însăr-
cinate în luna a 8-a, al cărei soţ era 
foarte grav bolnav.  Când îi vedeai, 
îţi venea să le plângi de milă.

A., soţul, era bolnav de can-
cer în ultima fază, depistat cu 
puţin timp înainte—ea fiind în-
sărcinată în luna a cincea când a 
aflat diagnosticul soţului ei.  Au 
încercat tot ce au putut, dar era 
prea târziu. Aflând despre Cen-
trul nostru de sănătate, s-au ho-
tărât să vină şi aici. Au venit, 
după puţin timp s-au simţit ca 
şi acasă. D., soţia, participa la 
fiecare întrunire de rugăciune 
dimineaţa şi seara, îi plăcea 
enorm. Făcea tot posibilul să îl 
aducă şi pe A. la rugăciune. 

Într-o zi, povestindu-ne 
despre ei, D. a spus că soţul ei 
are nevoie de rugăciune şi ne 
roagă să mergem să-l îndem-
năm „să se împace cu Isus” 

pentru că ea îşi dă seama de 
boala lui gravă, dar măcar să fie 
împăcat cu Isus. 

După aproximativ 4 săptă-
mâni s-a născut şi micuţul lor. 
La naşterea copilului A. m-a su-
nat şi mi-a spus: „S-a născut fiul 
nostru, sunt foarte fericit.” Dar 
fericirea i-a fost scurtă. A. a mai 
trăit doar 20 de zile să se bucure 
de copilaş. Totuşi D. a fost tare, 
a fost întărită.  

Mă uitam la ea şi o ascultam 
cu câtă credinţă vorbea şi privea 
în viitor. La întrebarea, „Cum 
rezişti prin toate?” răspunsul ei 
a fost: „Ce să fac? Asta e! Cel ce 
mi-a dat crucea mă va ajuta să o 
port, şi simt că mă ajută. Dum-
nezeu mă ajută în toate. Simt că 
niciodată nu mă lasă singură. ”

Eu ce aş face? Eu ce aş spu-
ne? Sunt întrebări la care încerc 
să răspund.

„Cheamă-Mă în ziua neca-
zului şi Eu te voi izbăvi, iar tu 
Mă vei proslăvi…” (Psalmi 
50:15). „Încredinţează-ţi soarta 
în mână Domnului, şi El te va 
sprijini; El nu va lăsa niciodată 
să se clatine cel neprihănit.” 
(Psalmi 55:22).

„Bine este să aştepţi în tăce-
re ajutorul Domnului” (Plânge-
rile lui Ieremia 3:26).

Neli Costea, bucătăreasă la  
Centrul de Sănătate „Eden”

Gânduri (de la pacienţi)

„Încă de la începutul acestor 
gânduri merită să mulţumesc 
echipei Eden pentru ospitalita-
te, grijă, răbdare şi multe altele 
cu care sunt înzestraţi prin voia 
Domnului, şi le împart cu noi, 
pacienţii. Am venit aici îngrijo-
rat de starea trupului, dar plec 
îngrijorat de starea sufletului. 
Am înţeles că, pentru a îmbună-
tăţi starea generală, este nevoie 
să avem grijă atât de trup, cât şi 
de suflet, pentru că împreună 
aduc izbânda. Am redescoperit 
pe Dumnezeu şi Hristos, pe care 
îi invocam numai când ne adu-
ceam aminte. Prea rar şi prea 
rece câteodată, deşi Ei sunt ală-
turi de noi întotdeauna.

Prin terapii, proceduri, gim-
nastică, hrană, ceaiuri, masaj, 
cântece, poezii şi, nu în ultimul 
rând, prin rugăciuni m-aţi făcut 
să mă simt mai viu în inimă şi 
minte. 

Am constatat şi lucruri care 
sunt percepute diferit, dar am 
constatat că sunt o mulţime de 
învăţături comune, care ne 
apropie atât de mult că aproape 
nu mai suntem decât unul în 
faţa Domnului. 

Dumnezeu să ne apere, să 
ne îndrume şi noi să-I ascultăm 
poruncile.” (Silviu).
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Suntem din nou în sezonul 
concediilor şi al vacanţe-
lor la munte sau la mare şi 

nu putem concepe o vacanţă, 
fără soare. Dacă s-ar nimeri într-
un sezon ploios, concediul nos-
tru ar fi considerat ratat. Şi, în-
trucât în vremurile moderne 
activitatea fiinţelor umane se 
desfăşoară mai ales în interiorul 
clădirilor (fie ele biroruri, fa-
brici, şcoli sau spitale, ba chiar şi 
multe activităţi sportive se des-
făşoară în sală), evident că în 
concedii dorim să recuperăm 
toată lumina solară de care n-am 
avut parte în restul anului. 

Într-adevăr, întâi a fost creat 
soarele şi apoi oamenii, iar viaţa 
lor depinde în foarte mare mă-
sură de razele pe care Dumne-
zeu a hotărât să le trimită soarele 
către planeta pe care locuim. 
Evident, prin efectele pe care le 
are asupra lumii vegetale, razele 
soarelui sunt un element esenţi-
al alături de apă, minerale şi bio-
xid de carbon, pentru produce-
rea hranei de care depinde omul 
şi lumea animală. Menţinerea 
temperaturii la suprafaţa pă-
mântului este, de asemenea, de-
pendentă de soare. Pe de altă 
parte, pielea noastră, ochii şi 
funcţiile unora dintre glandele 

endocrine sunt influenţate de 
spectrul electromagnetic al ra-
diaţiilor solare. Formarea vita-
minei D din precursorul ei 
(7–dehidrocolesterol – aşa nu-
mita provitamina D) se realizea-
ză prin acţiunea razelor ultravi-
olete asupra pielii, acolo unde în 
mod obişnuit se găseşte acest 
precursor. Această transformare 
are loc sub efectul razelor ultra-
violete cu lungimea de undă de 
aproximativ 290-320 nm, nece-
sarul de vitamină D zilnic fiind 
realizat prin expunerea zilnică 
de numai 10-15 minute a feţei şi 
mâinilor  într-o atmosferă nepo-
luată de praf şi fum. Doar atunci 
când expunerea pielii la soare 
este insuficientă, este necesară o 
suplimentare alimentară cu vi-
tamina D (aproximativ 400-500 
ui/zi, 1 ui=0,025 µg) pentru a 
preveni defectele de mineraliza-
re a scheletului. Expunerea la 
soare a fost şi este recunoscută 
între unele din cele mai eficien-
te metode de profilaxie şi trata-
ment a rahitismului.

De asemenea, starea psihică, 
buna dispoziţie sunt influenţate 
de prezenţa sau absenţa luminii 
solare. Lipsa luminii solare, o 
lungă perioadă de timp (aproxi-
mativ 6 luni) în zonele de din-

colo de cercul polar este consi-
derată o cauză importantă a ratei 
mari a sinuciderilor locuitorilor 
din acele regiuni.

Efectele bactericide ale radio-
activităţii solare sunt un mijloc 
eficace de sterilizare a aerului şi 
apei. A fost dovedit faptul că ex-
punerea la soare pentru cca. 2 
ore a unui vas din sticlă incoloră 
care conţine apă din râu face ca 
apa să devină potabilă din punct 
de vedere microbiologic. (nu şi 
din punct de vedere al conţinu-
tului în substanţe toxice chimi-
ce), efect care poate fi folosit cu 
succes acolo unde nu există con-
diţii tehnice pentru sterilizarea 
apei de băut.

Aerul camerelor pacienţilor 
cu boli transmisibile prin aer 
poate fi mai bine purificat de 
germenii patologici pentru a 
preveni transmiterea acestor 
boli la persoanele care îngrijesc 
aceşti bolnavi atât prin aerisirea 
frecventă a camerei, cât şi prin a 
aşeza aceşti bolnavi în camere 
care dispun de cât mai multă lu-
mină solară neîngrădită de fe-
restre mici, jaluzele sau draperii. 

„Soarele este un medic lăsat 
de Dumnezeu”, spune profetul lui 
Dumnezeu. (E.G.White, Manu-
script Releases vol. 20, pag. 25).

(beneficiu şi dezavantaj pentru sănătatea fiinţelor umane)

„Dulce este lumina şi o plăcere pentru ochi  
să vadă soarele” (Eclesiastul 11:6).

Efectele	radiației	solare
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„Exerciţiul fizic, lumina soa-
relui şi aerul sunt binecuvântări 
pe care Cerul le-a pus la dispo-
ziţia celor bolnavi pentru a se 
însănătoşa şi pentru a-i menţi-
ne sănătoşi şi pe cei ce nu sunt 
bolnavi”. (Testimones, vol. 2, 
pag. 450).

Şi totuşi, aşa ca şi la oricare 
alt medicament, atunci când se 
abuzează de lumina soarelui, 
atunci când expunerea corpului 
este prelungită, efectele dăună-
toare depăşesc pe cele binefăcă-
toare. S-a constatat că lumina 
solară afectează sau chiar ucide 
celulele vii de la suprafaţa pielii 
şi nu numai bacteriile. Ea pro-
duce arsuri ale pielii, cancere ale 
pielii, pierderea elasticităţii, 
zbârcirea şi îmbătrânirea pielii, 
inflamarea ochilor şi apariţia 
precoce a cataractei. Radiaţiile 
electromagnetice emise de soa-
re cuprind o gamă largă, fiind 
reprezentate de unde electrice, 
unde radio, raze infraroşii, raze 
incluse în lumina vizibilă de 

ochiul uman, raze ultraviolete, 
raze röntgen (raze X), radiaţii 
gamma şi radiaţii cosmice. Ra-
diaţiile cu cea mai scurtă lungi-
me de undă care străbat atmo-
sfera terestră şi ajung la suprafaţa 
pământului sunt razele ultravio-
lete cu lungimea de unde (λ) 
cuprinsă între 286 nm şi 400 
nm. Urmează apoi razele din 
spectrul luminii vizibile cu lun-
gimi de undă cuprinse între 400 
şi 760 nm, iar cele cu lungimi de 
undă mai mari de 760 nm sunt 
razele infraroşii. 

Dacă razele din spectrul vi-
zibil nu sunt incriminate până 
în prezent în producerea unor 
efecte dăunătoare, razele infra-
roşii (λ= 1,5 –1500 µm), pot 
produce efecte termice (inclu-
siv arsuri) şi pot potenţa efecte-
le dăunătoare ale razelor ultra-
violete, dar desigur rolul 
principal în producerea efecte-
lor dăunătoare aparţine ultravi-
oletelor. Acestea au fost împăr-
ţite în 3 grupe:

- Raze ultraviolete (UV-A) 
cu o lungime de undă mare 
(320-400 nm) 

- Raze ultraviolete (UV- B) 
cu lungime de undă medie 
(290-300 nm) 

- Raze ultraviolete (UV-C) 
cu lungime de undă scurtă (sub 
290 nm) 

Aproximativ 50 % din ener-
gia razelor solare face parte din 
spectrul vizibil (400-700 nm), 
44 % este reprezentată de radia-
ţiile infraroşii şi aproximativ 6 %  
de ultraviolete. 

Afectarea pielii este produsă 
de aproximativ 3 % din radiaţiile 
solare ultraviolete cu lungime 
de undă 290-360 nm, în princi-
pal UV-B.

Radiaţiile cu lungime de 
undă scurtă, mai mici de 285 
nm, sunt absorbite de stratul ce-
lulelor moarte din epiderm şi la 
fel o mare parte a radiaţiilor cu-
prinse între 290 şi 315 nm (UV-
B) este absorbită de epiderm. 
Doar între 5-15 % dintre radiaţi-
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ile ultraviolete B pătrund până 
la nivelul dermului, producând 
efectele dăunătoare nedorite. 

Desigur, cantitatea de radia-
ţii solare care ajunge la suprafaţa 
pământului depinde de diferiţi 
factori:

- de latitudine (mai mult cu 
cât mai aproape de ecuator) 

- de momentul zilei (mai 
mult la orele amiezii când dis-
tanţa pe care o străbat razele în 
atmosferă este mai scurtă) 

- de sezon (mai mult vara) 
- de altitudine (mai mult la 

altitudini ridicate, unde stratul 
de aer din jurul pământului este 
mai subţire) 

- de prezenţa sau absenţa 
norilor, a ceţei, fumului şi prafu-
lui din atmosferă ce împiedică 
trecerea razelor solare 

- de grosimea stratului de 
ozon care are rol important de 
absorbţie a razelor solare. 

Particularităţile individuale 
fac, de asemenea, diferenţa între 
efecte diferite produse de razele 
soarelui asupra corpului uman: 
grosimea diferită a epidermei, 
gradul de hidratare al pielii, con-
centraţia de pigment de la nivelul 
pielii, numărul şi aranjamentul 
spaţial al melanosomilor şi al va-
selor de sânge. Întrucât fluxul 
sanguin cutanat este de aproxi-
mativ 500 ml/min, ceea ce în-
seamnă că în decurs de aproxi-
mativ 10-11 minute întreaga 
cantitate de sânge de care dispu-
nem trece prin piele, este evident 
că celulele sanguine sunt şi ele 
expuse la efectele radiaţiei ultra-
violete în cazul expunerilor pre-
lungite la soare. Efectul dovedit 
prin studii ştiinţifice este altera-
rea funcţiei şi viabilităţii compo-
nentelor celulare ale sistemului 
imunitar, putând determina alte-
rări în exces ale răspunsului imun 
(bolile autoimune în care orga-

nismul produce anticorpii contra 
propriilor ţesuturi, de exemplu: 
Lupusul eritematos diseminat) 
sau scăderea răspunsului imun 
cu consecinţele ce decurg din 
aceasta (favorizarea apariţiei can-
cerelor sau răspuns inadecvat la 
agresiunile bacteriene sau virale. 
Alterarea funcţiilor imune a lim-
focitelor a fost dovedită experi-
mental ca fiind cauza principală a 
fotocarcinogenezei la şoareci şi 
este, probabil, una din cauzele 
principale ale producerii cance-
rului de piele, a lupusului erite-
matos şi a altor boli datorate fo-
tosensibilităţii la oameni.

Unele dintre efectele cele mai 
dăunătoare ale razelor ultraviole-
te sunt moartea celulară cât şi al-
terările produse asupra acizilor 
nucleici (ADN şi ARN), atât 
asupra celulelor dermice, cât şi 
asupra celulelor sanguine ce stră-
bat vasele de sânge din derm. Re-
acţiile cele mai frecvente (arsura 
solară, bronzarea, sinteza de vita-
mina D, keratoza şi îmbătrânirea 
pielii) sunt determinate, de ase-
menea, de UV-B.

Prezenţa unor substanţe 
chimice la nivelul pielii poate 
potenţa efectele dăunătoare ale 
radiaţiilor ultraviolete. Astfel 
administrarea de fenotiozime 
(tratamente folosite în bolile 
psihiatrice), unele antibiotice 
şi bacteriostatice,  (cum ar fi te-
traciclinele, acidul nalidixic, 
sulfamidele), diureticile tiazi-
dice, unele antiaritmice (amio-
darona) pot potenţa efectele 
dăunătoare ale razelor solare; 
de aceea expunerea la soare 
este interzisă persoanelor care 
urmează astfel de tratamente. 
Există şi unele boli genetice 
(porfiriile) în care expunerea la 
soare produce agravări severe 
de boli care se manifestă prin 
tulburări nervoase şi psihice, 

asociate cu dureri abdominale 
şi erupţii veziculare la nivelul 
tegumentelor expuse la soare. 

Producerea arsurilor solare 
este datorată în cea mai mare 
parte tot razelor UV-B. DEM 
sau doza eritematoasă minimă 
(eritemul - înroşirea pielii – este 
forma cea mai uşoară de arsură 
cutanată – arsura de gradul I) 
este cea mai mică doză de raze 
ultraviolete care produce înroşi-
rea pielii perceptibilă până la 24 
de ore după expunere. DEM la 
persoanele blonde este de apro-
ximativ 20-50 mJ/cm², ceea ce 
echivalează cu aproximativ 12-
25 min, de expunere la soare în 
timpul verii (iunie-iulie) la lati-
tudinile nordice. 

Expunerea mai îndelungată 
în doze de 3-9 ori DEM are o 
perioadă de latenţă mai scurtă şi 
arsura este mai severă putând să 
apară edem şi bule (arsuri de 
gradul II) sau chiar şi simptome 
generale cum ar fi dureri cutana-
te şi musculare sau febră. 

Persoanele hipopigmentate 
(blonzii) sunt mai susceptibile 
la arsurile solare decât cei hiper-
pigmentaţi (bruneţii). 

Cancerele pielii sunt mai 
frecvente la persoanele care lu-
crează mult timp afară, expunân-
du-se o perioadă îndelungată la 
soare, întâlnite adesea la persoa-
nele cu pielea albă care locuiesc 
în Australia, Africa de Sud sau în 
statele sudice ale SUA. Persoane-
le cu tegumente hiperpigmenta-
te sunt mai puţin susceptibile la 
apariţia cancerelor de piele. Exis-
tă anumite modificări cutanate 
care cresc riscul de apariţie a can-
cerului de piele în cazul expune-
rii la soare, cum ar fi xeroderma 
pigmentosum (o boală genetică 
în care datorită unui deficit enzi-
matic este afectată capacitatea de 
reparare a leziunilor cutanate de-
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terminate de razele ultraviolete, 
determinând atrofia tegumente-
lor expuse la soare, dilataţii ale 
vaselor capilare din piele, apariţia 
unor pete hiperpigmentate, ulce-
raţii şi frecvent apariţia cancere-
lor cutanate. De asemenea, nervii 
pigmentari (acele aluniţe de cu-
loare brun închis) sunt succepti-
bile a se transforma în melano-
sarcoame (tumori maligne) care 
metastazează precoce şi au evo-
luţie rapidă spre deces. 

Uneori, expunerea la soare de-
termină aşa numitele fotoalergii, 
care constau în apariţia unor erup-
ţii eczematoase, frecvent ca o 
combinaţie a expunerii la soare cu 
unele substanţe aplicate pe piele 
sau ingerate, fie ele substanţe chi-
mice sau provenite din plante care 
pot veni în contact cu pielea (fito-
fotodermatoze). Aceste plante fac 
parte adesea din familia Rutaceae 
sau Umbeliferae (teiul, pătrunje-
lul, ţelina, smochinele sau unele 

varietăţi de portocale sau pere fo-
losite în producerea parfumurilor 
sau apei de colonie). Evident, tra-
tamentul unor astfel de alergii este 
în primul rând evitarea contactu-
lui cu aceste substanţe, concomi-
tent cu evitarea expunerii la soare. 

Prevenirea consecinţelor ne-
gative ale expunerii la soare se 
face prin acoperirea tegumente-
lor cu haine din bumbac sau in 
cu mânecă lungă (cămăşi sau 
tricouri de culoare deschisă), 
folosirea pălăriilor cu boruri 
largi şi a ochelarilor de soare, cât 
şi a cremelor protectoare. (Aten-
ţie! Nici cremele protectoare nu 
împiedică 100% pătrunderea 
razelor ultraviolete; capacitatea 
de protecţie variază de la o cre-
mă la alta şi sunt notate în pro-
cente pe ambalajul produsului). 
Se recomandă, de asemenea, 
evitarea expunerii la soare în ju-
rul amiezii (orele 10-17), cât şi 
schimbarea concepţiei despre 

beneficiul bronzării pentru să-
nătate. Bronzarea este doar un 
mijloc de apărare al organismu-
lui faţă de efectul razelor solare 
ultraviolete, care micşorează 
efectul dăunător al acestora în 
cazul expunerilor ulterioare. 
Evident, această protecţie de-
pinde de capacitatea caracteris-
tică individului de a creşte canti-
tatea de pigment din piele, 
favorizate fiind din acest punct 
de vedere persoanele brunete. 

În concluzie, expunerea cor-
pului uman la soare este necesară 
pe perioade scurte (aproximativ 
10 minute/zi) pentru a beneficia 
din punct de vedere al sănătăţii. 
Expunerea prelungită trebuie 
evitată folosind mijloacele de 
protecţie, dacă este necesar în ac-
tivităţile noastre şi, bineînţeles, 
nu trebuie urmărită în mod inte-
ţionat (pentru plajă).     

             Dr. Răileanu Valerian
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„Căci am fost flămând, şi 
Mi-aţi dat de mâncat... Adevă-
rat vă spun că, oridecîteori aţi 
făcut aceste lucruri unuia din 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi 
ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” 
(Matei 26:35, 40).

Deşi se pare că trăim într-
un secol în care foamea nu mai 
este o problemă pentru oa-
meni, există încă persoane, şi 
nu puţine, a căror putere de 
cumpărare se află mult sub li-
mita strictului necesar. 

Există oameni săraci, 
ajunşi într-o stare deplorabilă 
poate datorită bolii sau datori-
tă unei rele gestionări a veni-
turilor; unii sunt dependenţi 
de anumite vicii, iar alţii nu 
pot face faţă întreţinerii unui 
număr mare de persoane pe 
care le au în familie... Şi lista 
poate continua. 

Oricare ar fi motivele, aceşti 
oameni sunt copii ai lui Dum-
nezeu şi, din consideraţie pen-
tru Tatăl nostru ceresc care ne 
iubeşte pe toţi deopotrivă, me-
rită să-i căutăm şi să le întindem 
o mână de ajutor. Numai în fe-
lul acesta ne putem apropia de 

cei în nevoie şi, după ce le-am 
satisfăcut nevoile fizice, le pu-
tem oferi un sfat pentru schim-
barea stilului de viaţă, pentru 
îndreptarea privirii lor către 
Dumnezeu. 

Începând cu 25 februarie 
2011, în oraşul Brăila funcţio-
nează o cantină socială deschi-
să de Fundaţia Pro Eden, care 
asigură o masă caldă pentru 40 
de persoane nevoiaşe, de trei 
ori pe săptămână.

Este un proiect îndrăzneţ, 
la realizarea căruia se merge 
„prin credinţă”.  Ca în cazul ori-
cărui act de caritate, nu este 
vorba de un stoc financiar sub-
stanţial, ci de inimi largi şi bine-
voitoare, care se încred în făgă-
duinţa că pâinea „aruncată pe 
ape” va fi „găsită” după multă 
vreme. 

Fraţii din zona Brăila au sa-
lutat cu bucurie  solicitarea de a 
sprijini lucrarea aceasta şi s-au 
alăturat grupului de români, 
italieni, nemţi, întemeietori ai 
Fundaţiei Pro Eden.  Astfel fraţi 
şi surori din zonă lucrează be-
nevol, sprijinind prin rotaţie 
activitatea de pregătire şi servi-

re a mesei la cantina oferită în 
mod gratuit de Casa „Samari-
teanul milostiv” din Brăila, 
pentru acest scop. 

În fiecare luni, miercuri şi 
vineri 40 de persoane (văduve, 
orfani, familii cu mulţi copii 
sau alte categorii defavorizate), 
selectate de către Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiu-
lui Brăila, servesc masa de 
prânz în acest loc.  

Obiectivul pentru viitorul 
apropiat este de a putea oferi o 
masă caldă în toate zilele săptă-
mânii, nu doar 3 zile aşa cum 
permite bugetul actual şi în cel 
mai scurt timp posibil numărul 
celor care pot servi masa aici să 
fie dublu. 

Organizatorii intenţionează 
de asemenea să organizeze în 
timpul vacanţei şcolare, activi-
tăţi recreative cu copii defavo-
rizaţi, oferindu-le un climat de 
prietenie şi stimă. 

Printre cei care participă 
regulat sunt mulţi oameni ce 
pot fi numiţi pe drept „săraci 
merituoşi”, care au ajuns într-o 
imposibilitate de a-şi întreţine 
familia, nu din cauza neglijen-

P  R  O         E  D  E  N
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ţei, sau refuzului de a lucra, ci în urma unor 
anumite împrejurări nefericite. Pentru aceştia 
fundaţia stabileşte în mod deosebit noi proiec-
te, astfel încât cu timpul ei să fie nu doar hră-
niţi, ci şi îndrumaţi pentru a-şi putea regăsi 
stabilitatea financiară, depăşind situaţia difici-
lă prin care trec. 

În perioada 12-18 mai 2011, Direcția de 
Asistenţă Socială a  municipiului Brăila  a orga-
nizat o serie de întruniri, seminarii, luări de cu-
vânt în  câteva instituţii de învăţământ din oraş  
(Universitatea Constantin Brâncoveanu şi Lice-
ul Pedagogic) unde membrii fondatori ai Fun-
daţiei Pro Eden au vorbit studenților despre 
bucuria de a sluji în mod voluntar celor cu mai 
puţine oportunităţi ca şi noi. Întâlnirile au fost 
eficiente, dat fiind faptul că mulţi dintre stu-
denţi şi liceeni şi-au exprimat dorinţa de a parti-
cipa în mod voluntar la acţiuni sociale, susţinute 
de către Fundaţia „Pro Eden”.  

Membrii fondatori sunt deschişi oricărui fel 
de colaborare şi lansează invitaţia de  a veni la 
Brăila, pentru toţi cei care cred în această misiu-
ne creştină, care doresc să se aşeze în slujba ce-
lui în nevoie, şi să se îmbogăţească sufleteşte, 
dăruind din puţinul lor celor care nu au nimic. 
În acelaşi timp, fundaţia este dispusă să ajute la 
deschiderea altor centre de acest gen, acolo 
unde este posibil. 

Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze acest 
proiect de caritate şi să ajute ca sufletele sincere 
să găsească prin intermediul fundaţiei „Pro 
Eden” nu doar hrana necesară nevoilor trupeşti, 
ci şi hrana spirituală vitală sufletului lor. 

Puteţi afla mai multe despre fundaţie vizi-
tând site-ul www.proeden.org. 
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La iniţiativa unui frate care 
a rămas impresionat de modul 
în care cei ce trăiesc în libertate 
se simt atraşi de experienţele 
celor care au petrecut ani grei 
după gratii, Comunitatea Bu-
cov s-a oferit a fi gazda unei în-
truniri deosebite. 

Fraţii care au petrecut o 
parte însemnată din viaţa lor în 
temniţele comunise, care s-au 
confruntat cu anchete, bătăi, 
izolări, lipsuri, au fost chemaţi 
să povestească experienţe lor 
din acele vremuri, ca o mărtu-
rie pentru tinerii a căror viaţă 
nu seamănă nici pe departe cu 
cea trăită în trecut. 

Bucuria de a avea un băiat era 
umbrită în familiile reformiste,  
în timpul de restricţie religioasă, 
de ideea că odată va creşte mare 
şi va trebui să depună mărturie 
pentru Dumnezeu, atunci când 
va fi chemat să efectueze servi-
ciul militar. Majoritatea tinerilor 

erau arestaţi, puţini dintre ei reu-
şind să se strecoare aparent ne-
observaţi, prin şantiere sau alte 
puncte de lucru. 

Bătaia, înfometarea, încer-
carea de constrângere, au fost 
problemele cu care s-au con-
fruntat tinerii din acele timpuri, 
concepţia autorităţilor fiind 
aceea că ei sunt amăgiţi şi tre-
buie treziţi la realitate. 

În anii 1955-1957-1959 au 
urmat o serie de arestări în rân-
dul celor implicaţi în lucrare 
(predicatori, lucrători şi chiar 
membri consideraţi ca având 
un rol activ în cadrul bisericii).

Aceştia au fost învinuiţi de 
uneltire împotriva regimului 
conducător şi condamnaţi la ani 
grei de închisoare (pedepsele va-
riind între 5 şi 25 ani de închisoa-
re) precum şi confiscarea averii.

Cu ocazia întrunirii de la 
Bucov, fraţii foşti deţinuţi care 
au putut participa (aproximativ 

40) au avut posibilitatea să îm-
părtăşească din experienţele 
trăite în acea perioadă şi să 
mulţumească încă o dată lui 
Dumnezeu pentru dragostea 
cu care i-a înconjurat şi ocrotit 
în acele momente grele. 

Atmosfera a fost una fră-
ţească, plăcută, dar impresio-
nantă totodată. Întâlnirea cu 
fraţii, precum şi răsfoirea albu-
mului trist al anilor întunecaţi 
ai vieţii a dat naştere la senti-
mente nostalgice, amestecate 
cu recunoştinţa că totul este de 
domeniul trecutului. 

Din luările lor de cuvânt am 
ales câteva idei, urmând ca pe 
viitor să fie puse la dispoziţie 
DVD-uri cu secvenţe filmate 
cu acea ocazie. 

Niciunul din cei prezenţi 
nu şi-a exprimat regretul pen-
tru trăirea acelor experienţe. 

„Deşi am fost avertizat că mă 
voi căi de atitudinea pe care am 

Vis de libertate
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luat-o, nici azi, după atâţia ani, 
nu-mi pare rău pentru hotărârea 
luată de a servi Domnului din 
toată inima!”

Uneori au trebuit să supra-
vieţuiască unor situaţii limită. 

„Odată m-au băgat într-o 
gheţărie”, povesteşte cineva. „Era 
o încăpere în care erau depozitate 
blocuri de gheaţă. Am simţit că 
nu voi rezista şi m-am rugat 
Domnului în mod stăruitor. El 
mi-a răspuns, şoptindu-mi că tre-
buie să fiu un bun exemplu pen-
tru fraţii mei.”

„Am fost pus la izolare pentru 
10 zile. În cea de a cincia zi, pute-
rile m-au părăsit şi odată cu ele şi 
speranţa. M-am rugat Domnului 
cum n-am făcut-o niciodată. Şi El 
mi-a dăruit putere.” 

„Deşi condiţiile de care aveam 
parte nu erau tocmai plăcute, nu 
aceasta era preocuparea ce mă 
frământa. Mă temeam să nu 
spun ceva care ar fi adus prejudi-
cii vreunui frate. La anchete mi se 
cereau date, amănunte, din lu-
crarea lui Dumnezeu în ilegalita-
te. A spune adevărul şi a nu di-
vulga totuşi secretele Bisercii, nu 
este un lucru uşor. Atunci m-am 
rugat lui Dumnezeu în mod in-
sistent să-mi alunge teama şi să-
mi dea înţelepciune ca să ştiu ce 
să răspund. În urma acestei ce-
reri, teama a dispărut ca printr-o 
minune.” 

„26 de luni am stat în barăci, 
fără foc, suportând şuieratul vân-
tului care nu se temea să intre 
printre crăpături.”

Foamea a fost problema 
principală cu care s-au con-
fruntat deţinuţii. Afară de fap-
tul că mâncarea era nepotrivită 
chiar şi pentru deţinuţii obiş-
nuiţi, vegetarienii nu puteau 
consuma aproape nimic. Chiar 
şi ceaiul avea în el urme de gră-
sime, de la slănina rămasă pe 

oale de la alte mâncăruri. 
„Cinci ani de zile n-am gustat 

fructe, zarzavaturi sau lapte”, 
povesteşte un frate care a  pe-
trecut 5 ani în închisoare. 

„De o singură ceapă am avut 
parte în cei 3 ani de temniţă. Şi 
acesta a fost un dar preţios.” 

Majoritatea îşi amintesc 
condiţiile grele în care au fost 
nevoiţi să-şi petreacă toţi aceşti 
ani. Durerea privării de liberta-
te era mărită prin condiţiile in-
umane în care erau nevoiţi să 
locuiască. 

Camerele comune adăpos-
teau uneori peste o sută de de-
ţinuţi, iar paturile erau supra-
puse chiar şi până la nivelul 
patru. În acestea însă nu aveau 
favoarea să se întindă decât sea-
ra, după ora 10, până dimineaţa 
la ora 5. În rest, trebuia să rămâ-
nă în picioare, chiar dacă nu 
erau scoşi la muncă. 

În aceeaşi încăpere exista şi 
grupul sanitar,  aerul devenind 
insuportabil, iar frigul din tim-
pul iernii sau căldura înăbuşi-
toare din timpul verii făceau ca 
dormitorul să semene mai de-
grabă cu un loc de exterminare 
decât cu unul de odihnă. 

Celula de izolare era însă 
mult mai înfiorătoare. Un spa-
ţiu restrâns, pavat cu ciment pe 
care în majoritatea cazurilor 
exista apă, un pat fără aşternut, 
care de obicei se prindea în pe-
rete în timpul zilei, a fost locul 
în care şi-au petrecut serii de 
câte 10 zile sau chiar mai mult, 
majoritatea fraţilor. 

Şoarecii, ploşniţele şi alte 
vietăţi completau tabloul sum-
bru al acestor încăperi. 

Umiditatea şi frigul au con-
tribuit la îmbolnăvirea multora 
dintre deţinuţi. Acestor incon-
veniente li se adăuga lipsa unei 
hrane corespunzătoare, la celu-

lă hrana fiind servită doar o 
dată la două zile. 

Dacă majoritatea au putut 
scăpa din aceste condiţii şi se 
bucură şi astăzi de sănătate, 
este o adevărată minune. 

Multora, la întoarcerea aca-
să, bucuria le-a fost umbrită de 
pierderea unor fiinţe dragi. Co-
piii, părinţi, sau alte rude apro-
piate, au murit înainte de a-i 
vedea în libertate. 

În relatarea experienţelor, 
unii povestesc de rolul părinţi-
lor în încurajarea lor de a rămâ-
ne credincioşi. 

„Hotărârea pentru credinţă a 
părinţilor mei, m-a ajutat să nu 
cedez”, mărturiseşte un frate. 
„Din modul în care părinţii mei 
s-au purtat faţă de adevărul pe 
care-l mărturiseau am înţeles că 
trebuie să păstrez credinţă în ori-
ce împrejurare.” 

„ ‘Să nu cedezi!’, erau cuvintele 
pe care tata mi le spusese la plecare. 
‘Voi fi mai bucuros să aud că ai 
murit credincios, decât că trăieşti ca 
un trădător’, mi-a mai spus el. Ast-
fel, când am fost dus spre locul de 
execuţie, eram bucuros că după o 
suferinţă de o clipă şi după un somn 
adânc, mă voi trezi în cer. Dar ... 
n-am fost executat. Hotărârea de a 
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rămâne credincios a fost apreciată 
chiar şi de persecutorii mei.”

Majoritatea au simţit cum 
Dumnezeu le-a venit special în 
ajutor, întărindu-i şi dându-le 
putere să reziste. 

„Îmi era frică”, povesteşte o 
altă persoană. „Înainte de fiecare 
anchetă mă temeam că voi decla-
ra mai mult decât este nevoie, tră-
dând astfel pe fraţii mei şi princi-
nuindu-le necazuri. Atunci am 
apelat la Dumnezeu pentru aju-
tor şi El mi-a răspuns mai mult 
decât mă aşteptam. Mi-a alungat 
frica şi mi-a dat cuvinte potrivite, 
astfel încât acum, privind în 
urmă, nu am mustrări de conşti-
inţă şi pot doar să-I mulţumesc că 
a fost acolo cu mine.”

Un tânăr care a îndurat bă-
taie cruntă pentru refuzul de a 
depune jurământul militar, po-
vesteşte cum se simţea neînsta-
re de a primi şi a doua zi aceeaşi 
pedeapsă. Ca răspuns la rugă-
ciunea Sa, Dumnezeu a găsit o 

soluţie: colonelul care urma 
să-l persecute a venit a doua zi 
cu mâna pansată şi i-a spus cu 
regret că pentru o perioadă 
nu-l mai poate lovi. „Când crezi 
că eşti slab, Domnul te întăreşte”, 
concluzionează acest frate. 

Unii tineri au declarat că ex-
perienţele trăite i-au ajutat să se 
cunoască mai bine. Dacă până 
atunci credeau că sunt puternici 
şi că pot face faţă oricăror pri-
mejdii şi încercări, anii de de-
tenţie le-a dat o dovadă în plus 
că doar Dumnezeu este Cel care 
poate da putere şi curaj. 

„Dumnezeu are căile Sale”, 
concluzionează un alt frate. 
„Ceea ce m-a susţinut în mod de-
osebit a fost rugăciunea. Îl rugam 
pe Dumnezeu pentru anumite 
lucruri, şi El îmi răspundea aşa 
cum găsea de cuviinţă. L-am ru-
gat să nu fiu judecat în Sabat, 
dar Dumnezeu a ales ca judeca-
rea mea să aibă loc în faţa unită-
ţii militare. După câţiva ani de 

închisoare, în momente de grea 
încercare fizică şi psihică, am de-
cis să mă rog în mod deosebit la 
Dumnezeu pentru eliberare. Şi 
Dumnezeu mi-a răspuns, când a 
găsit de cuviinţă, astfel încât am 
fost eliberat înainte de termen, în 
urma unui decret.”

Un frate povesteşte cum la 
eliberare i s-a cerut să semneze 
un angajament că nu va spune 
nimic din cele trăite în acest 
timp de privare de libertate. 

„Am refuzat să semnez, spu-
nându-le că după 5 ani de sufe-
rinţă pentru credinţă şi adevăr, 
n-aş putea să mint semnând un 
asemenea act.” 

Astăzi, în timp de libertate, 
cei care au trecut prin experi-
enţe uimitoare, recunosc cu 
durere că în acele clipe erau 
mult mai aproape de Dumne-
zeu. Credinţa se prindea invo-
luntar de făgăduinţele minuna-
te ale Cuvântului lui Dumnezeu 
pentru că o altă alternativă nu 
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exista. Rugăciunea era într-ade-
văr respiraţia sufletului, singu-
rul refugiu pe care şi-l puteau 
permite din acele decoruri în-
fricoşătoare. 

Doar Dumnezeu era singu-
ra fiinţă la care puteai apela, că-
ruia îi puteai destăinui trăirile 
sufleteşti, pe care îl puteai simţi 
aproape.  

Experienţele fraţilor, deşi 
au foarte multe lucruri comu-
ne, se deosebesc unele de alte-
le, concluzia fiind aceea că fie-
căruia i se dă potrivit cu nevoia 
şi cu puterea sa de rezistenţă. 

Toţi au îndurat foame, dar 
nu toţi au fost bătuţi, toţi au 
fost anchetaţi, dar nu toţi per-
secutaţi şi forţaţi să depună o 
anume mărturie. 

Cuvintele de încurajare pe 
care le-au adresat cei ce au luat 
cuvântul cu această ocazie, au 
fost unele de îndemn pentru tâ-
năra generaţie, pentru a rămâne 
statornici adevărului, a rămâne 
încrezători în Dumnezeu, care 
este Acelaşi în orice moment. 

Fiul unuia dintre fraţii care au su-
ferit pentru credinţă a compus 
pentru această ocazie poezia de 
mai jos.

Deţinuţii
Fraţii cei din închisoare
Au venit la adunare
Au venit să povestească
Şi pe Domnul să-L mărească.

Cum au fost toţi la-nchisoare
Şi-au avut o condamnare
La mulţi ani de suferinţă
Să renunţe la credinţă. 

Ei la Domnul s-au rugat
Şi Domnul i-a ajutat
Să ţină mereu credinţa
Ca să aibă biruinţa. 

Au lăsat soţii, copii
Şi-au ajuns în puşcării
În celulă, între gratii
Acolo a fost şi tati. 

Şi dormeau în paturi reci
Şi-n mizerii ca în beci
Pâine puţină primeau
Dar nu se descurajau.

Mulţi acolo au murit
Iar alţii s-au şubrezit
Cu boli rele s-au ales
Ce le simt destul de des. 

Şi acum, în libertate,
Să-ţi aduci aminte, frate,
Că Domnu-ţi dă răsplătire
Şi-ţi va da şi mântuire. 

          Andrei Şuteu Albu, 12 ani
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„Potrivit cu lumina pe care 
mi-a dat-o Dumnezeu, 

chestiunea alimentaţiei trebuie 
prezentată pentru a-i învăţa pe 

oameni să trăiască sănătos şi 
economic, şi nu pentru câştig 

bănesc. Fiecare trebuie să înve-
ţe care mâncăruri sunt cele 

mai potrivite pentru propriile 
necesităţi.” (Lucrarea misio-

nar- medicală, pg. 267).

Chemarea de a învăţa pe al-
ţii să se poarte cu înţelepciune 
cu darurile pe care Dumnezeu 
le-a dăruit fiecăruia, nu este as-
tăzi mai puţin importantă ca 
atunci când a fost făcută pentru 
prima dată. 

Copiii lui Dumnezeu au nu 
doar datoria de a păstra reforma 
sanitară în toate aspectele ei, ci 
şi de a învăţa pe alţii să trăiască 
corect, să muncească cumpătat, 
să se recreeze inteligent, astfel 
încât sănătatea lor să prospere. 

Lumea este invadată astăzi, 
mai mult ca oricând, de informa-
ţii privind adoptarea unui stil de 
viaţă sănătos. Cu toate acestea, 
oamenii sunt confuzi, neştiind ce 
să aleagă pentru a-şi recăpăta să-
nătatea sau pentru a o menţine 
pe cea de care încă se bucură. 

Organizarea de seminarii pe 
aceste teme se bucură încă de 
succese în marile oraşe ale ţării. 

În Sibiu au avut loc o serie 
de întâlniri la care au participat 
un număr semnificativ de per-
soane interesate. 

Oamenii ascultă cu plăcere 
sfaturile aparent simple, dar 
pentru mulţi dintre ei şi în ati-
tudinea lor se poate observa o 
preocupare sinceră de a-şi 
schimba stilul de viaţă. 

În cadrul acestor întâlniri le 
sunt prezentate noţiuni de ana-
tomie şi fiziologie a corpului, 
pentru ca procesele de menţine-
re a stării de funcţionare a aces-
tuia să fie înţelese. Efectul ali-
mentaţiei asupra organismului 
este urmărit prin modificările 
care au intervenit de-a lungul 
anilor în modul de hrănire al oa-
menilor. Sunt enumerate meto-
dele moderne de hrănire şi efec-
tele negative pe care acestea le 
au asupra organismului uman. 

Este subliniat, de asemenea, 
efectul benefic pe care adopta-
rea unei gândiri pozitive îl are 
asupra oricui.  Într-o lume gră-
bită, stresată, agitată, reţeta în-
ţeleptului Solomon potrivit că-
reia „o inimă veselă este un bun 
leac”, poate fi prescrisă cu în-
c re d e re 
p e n t r u 
că efec-
tele ur-
m ă r i i 
acesteia 
se vor 
obser va 
în mod 
sigur. 

C e l e 
mai apre-
ciate mo-

mente ale întâlnirilor sunt pro-
bele practice în care cursanţilor 
li se găteşte „sub ochii lor” şi li 
se oferă diferite reţete simple şi 
sănătoase, sau sfaturi pentru ca 
reţetele deja cunoscute să fie 
îmbunătăţite.   

Oamenii care vin la astfel 
de întâlniri sunt liberi de preju-
decăţi şi, prin urmare, dornici 
de a se lăsa învăţaţi. 

În concluzie, seminariile de 
nutriţie sunt momente prielni-
ce de a prezenta oamenilor 
adevărul, chiar dacă este aleasă 
o metodă indirectă. Tot aici se 
pot realiza legături între parti-
cipanţi şi membrii bisericilor 
locale, astfel încât cursanţii să 
poată beneficia de călăuzire în 
domeniul sănătăţii, nu doar cu 
aceste scurte ocazii, ci şi după.

Seminarii	de	nutriție
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În acest sens cu toţi suntem 
chemaţi să ne înrolăm în misiu-
nea solemnă de a veni în ajuto-
rul semenilor, învăţând noi înşi-
ne cum trebuie să trăim, 
practicând în vieţile noastre 
principiile corecte de viaţă şi 
apoi învăţând cu răbdare şi în-
găduinţă pe cei din jur. 

Expoziție	de	 
produse  
vegetariene  
și	lansare	de	carte

Luni, 23 mai 2011, locuito-
rii oraşului Sibiu au fost invitaţi 
să participe la o expoziţie vege-
tariană, ocazie cu care a avut 
loc şi lansarea cărţii „Să gătim 
gustos, simplu şi sănătos”, scri-
să de Gabriela Dima, carte ce 
conţine reţete vegetariene ce 
pot fi preparate cu minim de 
efort şi cheltuială, folosind in-
grediente sănătoase,  aflate la 
îndemâna oricui. 

La eveniment a 
fost invitat şi dr. Emil 
Barbu, care a prezen-
tat auditoriului ne-
voia adoptării unui 
stil de viaţă sănătos, 
încredinţându-i, prin 
dovezi medicale şi 
dându-se exemplu, 
ca practicant al aces-

tui „regim”, că vegeta-
rianismul nu prejudiciază în 
nici un fel sănătatea, ci, din 
contră, este benefic pentru 
promovarea acesteia. 

Evenimentul s-a bucurat 
de un succes deosebit, partici-
panţii fiind încântaţi de pro-
dusele prezentate şi de reţetele 
ce le-au fost puse la dispoziţie 
prin intermediul cărţii lansate.
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 Veşti de la Campus
Deşi timpul se scurge în 

mod constant în acelaşi ritm, 
atunci când eşti foarte ocupat, 
ţi se pare că zboară, şi aceasta 
este percepţia trecerii timpului 
şi la Campusul de la Porumba-
cu, unde numărătoarea inversă 
ne apropie cu repeziciune de 
ziua când această instituţie ur-
mează să-şi deschidă în mod 
oficial porţile pentru a-i primi 
cu toată ospitalitatea pe fraţii 
veniţi de aproape şi de departe, 
pentru cea de-a XXI-a sesiune 
de delegaţi a Bisericii noastre.

Scria Solomon cândva, în-
tr-un alt context, că este mai 
bun sfârşitul unui lucru decât 
începutul lui, însă această cuge-
tare se potriveşte foarte bine şi 
în cazul Campusului AZSMR 
de la Porumbacu.

Dacă, în cazul începutului, 
în lipsa perspectivei credinţei, 
mulţi priveau acel loc doar cu 
ochii fizici, văzând doar „bolo-
vani şi tufişuri”, sau în cel mai 
fericit caz o „stână”, astăzi, în 
peisajul pitoresc al Văii Porum-
bacului, se înalţă una dintre 
cele mai frumoase şi mai încă-
pătoare cabane din toată zona.

Ca şi în istoria cu cele două-
sprezece iscoade trimise să cu-
leagă informaţii din Canaan, se 
dovedeşte încă o dată că este 
posibil ca mai mulţi oameni să 
privească acelaşi lucru, şi fieca-
re să vadă lucruri total diferite, 
în funcţie de diferite criterii, şi, 
nu în ultimul rând, de credinţa 
şi spiritul care-i animă.

Prin harul Domnului Isus, 
într-o zonă ce părea iniţial atât 
de puţin promiţătoare pentru 
ochiul neavizat, au fost trase 
până în prezent utilităţi esenţi-
ale, precum curentul electric, 
apa curentă şi este în perspecti-
vă imediată de a se instala ca-
blul de telefonie şi fibră optică 
pentru internet de mare viteză, 
toate acestea conferind o valoa-
re considerabil superioară tere-
nurilor din zonă.

După ce au fost aproape fi-
nalizate lucrările la mansardă şi 
cele două etaje de camere (fiind 
definitivate podelele, băile, zu-
grăveala pe interior etc.) pre-
cum şi sistemul de termoizolaţie 
pe exterior, a mai rămas încă un 
volum considerabil de muncă, 
atât în interior, cât şi în exterior.
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În interior urmează a mai fi 
aşezată mocheta, amenajate 
scările interioare şi balustrada 
de la balcoane, precum şi pusă 
gresia în holuri şi în sala de mese, 
după care urmează instalarea 
mobilierului în camere şi bucă-
tărie. Mai sunt în curs de finali-
zare, de asemenea, lucrările la 
diferite instalaţii, cum ar fi pu-
nerea în funcţiune a centralei 
termice, cu pompele şi boilerele 
aferente, definitivarea instalaţii-
lor la microstaţia de epurare, 
corpurilor de iluminat etc.

În exterior mai trebuie or-
ganizată magazia pentru lemne 
şi amenajată curtea, aleile, par-
carea, rondurile cu flori etc.

Situaţia reaminteşte de ver-
surile unei binecunoscute cân-
tări, care spuneau că „timpul e 
scurt, lucrul e mult, şi lucrători 
puţini” în schimb personaje de 
genul lui Tobia şi Sanbalat, care 
au fost o prezenţă constantă în 
istorie, sunt nelipsite din peisaj. 
Alţii, mânaţi de acelaşi spirit, 
dar mai puţin ofensivi pe faţă, 
însuşindu-şi morala proverbului 
românesc că „cine nu munceşte, 
nu greşeşte”, sunt ferm hotărâţi 
să nu greşească cu nici un chip.

Problema majoră a lumii în 
care trăim – faptul că interesul 
personal primează în detrimen-
tul interesului colectiv – este evi-
dent că a devenit şi problema bi-
sericii. Suntem uneori la fel de 
caraghioşi ca şi conaţionalii noş-
tri care achiziţionează maşini 
foarte scumpe, deşi nu-i intere-
sează să construiască şosele pen-
tru ele. Însă la ce le folosesc boli-
zii, dacă n-au pe unde alerga cu 
ei? Totuşi, a pricepe că binele in-
dividual este condiţionat de bi-
nele colectiv, şi că acestea se află 
într-o relaţie de interdependenţă 
pare să fie prea mult pentru pri-
ceperea unora. Părem mai mult 

interesaţi de „căptuşirea” ca-
selor noastre proprii decât de 
starea lăcaşurilor destinate 
lucrării lui Dumnezeu, şi, în 
mod paradoxal, încă mai spe-
răm la binecuvântarea Sa în 
aceste condiţii.

Celor câţiva rămaşi să 
trudească acolo, nu le-a mai 
rămas decât să „adune căl-
dură din răceala altora”, să 
trăiască prin credinţă, şi să 
facă ce se poate face în tim-
pul şi cu mijloacele care au 
mai rămas la dispoziţie, aşa 
încât Numele lui Dumne-
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Prin harul lui Dumnezeu, în 
perioada 20-26 martie 2011, a 
fost încă o ocazie deosebită de a 
împărtăşi oamenilor din locali-
tatea Rodna mesajul Evangheli-
ei, a dragostei Tatălui nostru ce-
resc, atât prin literatura religioasă 
distribuită, cât şi prin cele şapte 
seri de evanghelizare. 

Prezenţa oamenilor care au 
răspuns invitaţiilor pe care le-
am distribuit, a fost chiar peste 
aşteptările noastre.

Subiectele prezentate au 
avut ca punct de plecare învăţă-
tura conţinută în rugăciunea 
„Tatăl nostru”.

Formulată de Însuşi Dom-
nul Hristos, ca răspuns la do-
rinţa ucenicilor de a-i învăţa să 
se roage, rugăciunea aceasta 
este plină de însemnătate, cu-
prinzând subiecte vaste şi deo-
sebit de importante, deşi ade-
sea neînţelese, chiar de cei care 
le rostesc. 

Tot cu această ocazie au fost 
prezentate şi teme de profeţie 
biblică, despre semnul lui Dum-
nezeu şi semnul fiarei, despre 
importanţa relaţiei de familie, 
care ar trebui să existe în societa-
tea în care trăim.

Programul a fost îmbogăţit 
de cântări de grup, poezii şi 
răspunsuri la întrebările pe 
care cei prezenţi le-au pus în 
urma testelor de opinie pe care 
le-am oferit.

 Dorim ca Dumnezeu să 
binecuvânteze sămânţa Cu-
vântului care a fost semănată 
în inimile oamenilor din acestă 
localitate, pentru ca aceasta să 
poată aduce rod în vieţile lor, 
devenind astfel copii ai Tatălui 
nostru ceresc, dar şi moşteni-
tori în împărăţia cerească.

Ghiţă Ulici

Evanghelizare	la	Rodna	-	Maramureș

zeu să nu rămână de batjocură. 
La fel s-a întâmplat de fiecare 
dată în istoria poporului lui 
Dumnezeu, şi nici cazul de faţă 
nu pare să facă excepţie.

Dacă Duhul Domnului te 
îndeamnă să te numeri şi tu 
printre ei, şi eşti dispus şi bine-
voitor să contribui cu darurile 
şi/sau munca ta la finalizarea 
acestui proiect destinat în pri-
mul rând mieluşeilor turmei 
Domnului, acum, câtă vreme 
mijloacele, munca şi priceperea 
ta mai pot avea încă o valoare 
pentru veşnicie, eşti binevenit 
să ne contactezi printr-un e-mail 
la adresa campusporumbacu@
gmail.com sau telefonic la 

0727.300.710 pentru a stabili 
modalităţile concrete prin care 
poţi face aceasta – este de lucru 
pentru toţi, fete şi băieţi, surori 

şi fraţi, tineri şi mai puţin tineri.
În rest, sunteţi cu toţii invi-

taţi pe data de 22 august, orele 
11, la inaugurare! 
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Biblia e cartea vieţii
Inspirată de Cel sfânt,
E un ghid şi-o călăuză
Oamenilor pe pământ.

Dintre cărţile din lume
Scrise de mulţi autori,
Biblia e cartea care
Dă speranţă tuturor.

A fost scrisă de-oameni care
Au dorit cu stăruinţă,
Să descopere o cale
Ce duce spre biruinţă.

Şi conduşi de Duhul Sfânt
Au notat cu-acurateţe,
Ca prin sfântul Său cuvânt
Dumnezeu să ne înveţe.

Ea descrie modu-n care
A intrat aici păcatul,
Dar şi calea de salvare
Prin Isus, şi nimeni altul.

Ce-a venit n-această lume
Şi-a trăit o viaţă sfântă,
Un exemplu să ne fie
Pentru cei care se luptă

Cu păcatul şi vrăjmaşul
Care caută mereu,
Să ne ducă pe făgaşul
Departe de Dumnezeu.

Însă tu, ce-n astă lume
Mai trăieşti tot în păcat,
Nu mai căuta izvoare
Pe cari alţii le-au inventat.

Caută în cartea sfântă
Vei descoperi mereu,
Apa vie oferită
Doar de bunul Dumnezeu.

Începând de la Geneza
Studiind cu stăruinţă,
Vei putea afla intr’ânsa
Cum să dobândeşti credinţă.

Şi pân’ la Apocalipsa
Dacă vei citi mereu,
Vei vedea că-n lumea asta
Eşti iubit de Dumnezeu.

Studiază cu plăcere
Biblia în orice zi,
Ea ţi-aduce mângâiere
Pe calea spre veşnicii.

                    Ghiţă Ulici

 Ghidul vieţii
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Sfârșit	de	cale

„În viaţa unui om, compara-
tă cu un segment între două 
puncte fixe, naştere şi moarte, se 
regăsesc patru anotimpuri. 

Putem compara copilăria şi 
tinereţea cu primăvara vieţii, 
maturitatea cu vara, perioada 
când se bucură de copii şi ne-
poţi, cu timpul roadelor, dar, 
implicit se apropie iarna. 

La 28 februarie 2011 fratele 
Grigore pleacă dintre noi, în iarna 
vieţii. Dar, hai să dăm la o parte 
zăpada de la amintirea vieţii sale 
liniştite de 94 de ani: Dacă ar fi 
patriarhul Iacov printre noi, ar 
spune: „Zilele anilor vieţii mele 
au fost puţine la număr şi rele…”

Fratele Grigore obişnuia să 
spună adesea: „Doar reforma 
sanitară m-a ţinut în viaţă până 
acum. Dacă nu trăiam aşa cum-
pătat, demult aş fi pierit…”

„Unui tânăr, căruia îi stă via-
ţa înainte, i se par destui 94 de 
ani! – unui prieten, soţiei sau 
copilului său – Nu!

Nu te saturi să ai în preajmă 
un om calm, blând şi bun – ast-
fel de oameni sunt o raritate în 
epoca noastră grăbită – şi, dacă 
te uiţi la ei mai bine, sunt nişte 
repere de lumină intermitentă 
care spun prin tăcerea lor: „Fii 
atent, nu te grăbi pe strada vieţii 
tale, în decizii cu calm, înainte 
de a merge mai departe…”

Dar ce am aflat despre primă-
vara vieţii fratelui nostru, m-a ui-
mit! În fragedă tinereţe a venit 
peste el războiul. Povestea prin 
câte peripeţii a trecut ... dar înge-
rul Domnului şi-a întins aripa, 
ascunzându-l de primejdii. Dom-
nul avea un plan cu el, trebuia să-i 
descopere Adevărul care-l va ţine 
în viaţă până la 94 de ani! El i-a 
trimis „Scrisoarea Lui” acolo, 
printre gloanţe, iar tânărul soldat 
a preţuit-o şi a păstrat-o cu scum-
pătate, promiţând „Expeditoru-
lui” că se va preda Lui, dacă scapă 
cu viaţă de pe front…

„Vestea morţii lui a sosit într-
o joi seara…” îşi aminteşte soţia 
dumnealui, „dar a venit şi el în 
persoană, sâmbătă seara, pentru 
refacere, pentru 2 luni, timp în 
care ne-am căsătorit, iar el s-a 
întors pe front, dar nu pentru 
mult timp…”

Chiar dacă au avut la început 
necazuri şi greutăţi, vara le-a surâs 
apoi celor doi, Dumnezeu dăru-
indu-le doi copii şi 5 nepoţi care 
i-au însoţit în toamna vieţii… 

Promisiunea nu şi-a uitat-o 
şi amândoi soţii au făcut legă-
mânt cu Domnul, şi fraţii din 
Asău îşi amintesc cu drag de se-
rile calde de părtăşie petrecute 
în casa lor. 

Fratele Grigore a murit cu 
dorinţa fierbinte ca şi copiii şi 
nepoţii să urmeze calea pe care 
el a considerat-o dreaptă. 

Rodica Ardeleanu (după un 
necrolog compus de Viorica Du-
mitru). 

A încetat din viaţă fratele 
Ciurea Dumitru, membru al 
bisericii noastre din comunita-
tea Craiova, pastor pensionar 
în Mişcarea de Reformă. 

Fratele Mitu Ciurea (aşa 
cum era cunoscut de majorita-
tea fraţilor), s-a născut la 20 
august 1926 în satul Livezi, co-
muna Podari, jud. Dolj. 

La vârsta de 12 ani a aflat 
solia Evangheliei şi, cu toate că 
era doar un copil, s-a alăturat 
familiei care a ales să-şi schim-
be modul de viaţă, respectând 
Sabatul ca zi de odihnă, adop-
tând principiile reformei sani-

tare şi multe alte schimbări, 
potrivit principiilor Bisericii 
noastre. 

Din tinereţe şi-a dedicat 
viaţa predicării Evangheliei, lu-
crând ca şi colportor. În 1955 a 
fost chemat să lucreze ca lucră-
tor biblic. În 1958 a fost arestat 
împreună cu ceilalţi fraţi care 
slujeau în lucrarea Domnului şi 
a fost condamnat la 15 ani 
muncă silnică, din care a efec-
tuat aproximativ 5 ani. 

După eliberare a lucrat din 
nou în via Domnului ca pastor, 
în special în Conferința Munte-
niei, până în anul 1994, când a 
fost pensionat. 

S-a stins din viaţă în ziua de 
17 aprilie 2011, cu speranţa că 
Dumnezeu Îşi va împlini cât de 
curând făgăduinţa de a încheia 
istoria zbuciumată a acestei 
lumi în suferinţă. 

Ştim că Dumnezeu a con-
semnat în cartea Sa de amintire 
toate greutăţile prin care fratele 
Mitu a trecut, curajul cu care L-a 
mărturisit atunci când i s-a cerut 
acest lucru, devoţiunea sa pentru 
a sluji cauza sfântă. El va răsplăti 
servului său, atunci când va veni 
să-şi adune pe ai Săi la Sine. 

Dumnezeu să ne ajute să ne 
întâlnim în acea zi şi să nu ne 
mai despărţim niciodată. 

Ciurea Dumitru

Crăciun	Grigore



Colţul copiilor

- Un creion verde...,  
unul galben... şi unul 
albastru... 

Copilul se străduia să 
facă un zid din creioane, aşa 
cum i se sugera în imaginea 
pe care tocmai o găsise pe 
net la „Desene în creion”. 

- Nu vor să stea în picioare, se necăji el la un moment dat, cu voce tare. Uite, am pus din astea 
fără gumă în capăt şi tot nu stau. 

Mama se apropie şi încercă să afle ce se întâmpla. Da, în jurul castelului din lego, copilul se 
chinuia fără succes să construiască un zid din creioane. 

- Este într-adevăr destul de dificil să construieşti un astfel de zid. Creioanele nu sunt făcute să 
stea în picioare, ci să fie conduse de mâna cuiva. 

- Atunci cum de i-a venit o astfel de idee desenatorului? se necăji copilul. 
- Se pare că desenul este sugestiv. Cu creionul poţi să scrii. Şi întâmplările scrise, povestioarele 

cu tâlc şi multe învăţături pentru cei mici şi pentru cei mari, sfaturile şi îndemnurile ce pot lua 
naştere în urma dârei lăsate de un creion pot forma un adevărat zid de apărare pentru castelul 
sufletului tău. 

- Hm, nu prea pricep, spuse copilul. Cum mă poate apăra pe mine o poveste?
- Eu cred că niciodată nu vei sta de vorbă cu un şarpe, chiar dacă acesta ţi-ar vorbi, pentru că 

îţi aminteşti de povestea Evei şi de întâmplarea nefericită care a urmat. 
Copilul zâmbi. 
- Apoi sunt convinsă că nu ai să râzi niciodată de vreun bătrânel chel, doar amintindu-ţi că 

nişte copii au fost mâncaţi de urşi, după ce s-au comportat astfel.  Mai vrei şi alte exemple?
- Păi încerc să le găsesc singur, spuse băiatul. Şi când vine tata, o să vi le spun pe toate pe care 

le-am găsit. 

Zidul 
din 
creioane

Încercaţi şi voi, 
dragi copii, 

să găsiţi versete 
sau povestioare 

din care 
să puteţi învăţa ceva 

care să vă apere 
de a face rău. 
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